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รายงานถอดบทเรยีนสงัเคราะหอ์งคค์วามร ู ้

การพฒันากลไกความร่วมมือท่ีเชื่อมโยงการศกึษา                

และสขุภาพขา้มแดนไทย-เมียนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากประสบการณ์โครงการเชื่อมโยงการศึกษาไทยและเมียนมา               

โดยการศึกษานอกระบบเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของเด็กในพ้ืนที่ชายแดน             

โดยความร่วมมือระหว่าง มลูนิธิชว่ยไรพ้รมแดน (Help without Frontiers: HWF) 

และมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ( มยช.) โดยการสนับสนนุจาก ส านักสนับสนนุ        

ส ุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (ส านัก 9)  ส านักงานกองทุนสนับสนุน               

การสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) 
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มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation : HWF )  ร่วมกบัมลูนิธิ
เพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) ได้ด าเนินโครงการเช่ือมโยงการศกึษาไทยและเมียนม่าร์ โดยการศึกษานอก
ระบบ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะของเด็กในพืน้ท่ีชายแดน ซึง่เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสร้างเสริมสขุ
ภาวะประชากรข้ามชาติ โดยระบบการศกึษา ท่ีได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือพฒันาการด าเนินงานและขยายผลการเช่ือมโยงการศกึษาระหว่างไทย 
– เมียนม่าร์ ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary 
Education) และระดบัมธัยมต้น NFME (Non-Formal Middle Education) เพ่ือพฒันาต้นแบบศนูย์การ
เรียนในการส่งเสริมสขุภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงการศกึษากบัประเทศ
ต้นทาง ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์  2560 จนเดือนธนัวาคม 2561 นบัเป็นระยะเวลาเกือบสองปี  

รายงานการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์องค์ความรู้ เร่ืองการพัฒนากลไกความร่วมมือ                   
ท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย – เมียนมา ฉบบันี ้ ประกอบด้วยเนือ้หาส าคญั คือ  ความ
เป็นมาและการด าเนินโครงการ  สถานการณ์ด้านการศกึษาและสขุภาพของเด็กข้ามชาติ ข้อมลูเชิงสถิติท่ี
เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศเมียนมา ใน
ประเทศไทย การส่งเสริมและจัดบริการด้านสขุภาพในศนูย์การเรียนและในโรงเรียน บทเรียนการพฒันา
กลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพ และกระบวนการพฒันากลไกความร่วมมือ  ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้ ปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอือ้ อุปสรรคปัญหา ข้อจ ากดัต่างๆ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการศกึษา
และการส่งเสริมสุขภาพ โดยข้อมูลในรายงานฉบับนี ้เป็นผลท่ีเกิดจากประสบการณ์โครงการเช่ือมโยง
การศกึษาไทยและเมียนมา โดยการศกึษานอกระบบเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะของเดก็ในพืน้ท่ีชายแดน  
มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน จงึใคร่ขอขอบคณุ ทกุท่าน ทกุหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย ท่ีมีสว่นร่วมในการ
พฒันากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย – เมียนมา และหวงัเป็นอย่างย่ิง
วา่รายงานฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานด้านการศกึษาและสขุภาพส าหรับเดก็ในพืน้ท่ี
ชายแดนและสามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 

มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน 
18  ธนัวาคม  2561 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation : HWF )  มลูนิธิเพ่ือ
เยาวชนชนบท (มยช.) ได้ร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพของเดก็ข้ามชาติ ในช่วงก่อนการ
ด าเนินโครงการฯ พบวา่ การสง่เสริมสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติ ขาดครูท่ีรับผิดชอบการสร้าง
เสริมสขุภาพและงานอนามยัโดยตรง ขาดผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในขณะลงพืน้ท่ีบริการตรวจสขุภาพ
เดก็ในศนูย์การเรียน เดก็ไมม่ีบตัรประกนัสขุภาพส าหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ เด็กได้รับวคัซีนไม่ครบ
หรือไม่ได้รับวคัซีน เน่ืองจากประวตัิการรับภูมิคุ้มกนั (วคัซีน) ของเด็กหาย จึงไม่มีข้อมูลด้านสขุภาพของ
นกัเรียน ท าให้เด็กหลายคนไม่ได้รับวคัซีนอย่างต่อเน่ือง และเด็กอีกหลายคนได้รับการฉีดวคัซีนซ า้ๆ กัน
หลายครัง้ เพราะไมม่ีระบบข้อมลูพืน้ฐานของเดก็ข้ามชาติ ไมม่ีการบนัทึกประวตัิสขุภาพ ถึงแม้ว่ามีบนัทึก
ข้อมลู สว่นใหญ่จะแยกสว่น เช่น ประวตัิการศกึษา ผลการเรียน ประวตัิการรักษาพยาบาล ชัง่น า้หนกั/วดั
สว่นสงูและภาวะโภชนาการ การรับฉีดวคัซีน พฤติกรรมของนกัเรียน โดยจดบนัทกึลงในสมดุบนัทกึ บนัทึก
ลงในแบบฟอร์มท่ีจดัท าขึน้โดยองค์กรสนบัสนนุ (เลม่สีเหลือง) มีการรวบรวมข้อมลูในแฟ้มเอกสาร แตไ่ม่มี
สรุป วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมลูเพ่ือน าใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ  

 มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน  โดยโครงการเช่ือมโยงการศึกษาไทยและเมียนม่าร์ โดยการศึกษานอก
ระบบ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ีชายแดน เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะประชากรข้ามชาติโดยระบบการศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและขยายผลการเช่ือมโยงการศกึษา
ระหวา่งไทย – เมียนมา ในรูปแบบการศกึษานอกระบบ ระดบัประถมศกึษา NFPE (Non-Formal Primary 
Education) และระดบัมธัยมต้น NFME (Non-Formal Middle Education) เพ่ือพฒันาต้นแบบศนูย์การ
เรียนในการส่งเสริมสขุภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับเช่ือมโยงการศึกษากับประเทศต้น
ทาง ผ่านกิจกรรมตา่งๆ ตามแผนงานโครงการในช่วงระยะเวลา 2 ปี ( กมุภาพนัธ์  2560 – ธันวาคม 2561) ท่ีผ่านมา 
ดงัตอ่ไปนี ้  

ด้านการศึกษา โครงการฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา 
NFPE (Non-Formal Primary Education) ในศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ 7 แห่ง ใน 3 อ าเภอชายแดน คือ 
อ.แมส่อด อ.พบพระ อ.แมร่ะมาด ได้แก่ ศนูย์การเรียนปารมี อาโยนอ ูสขุขะหรรษา อิระวดี นิวเดย์ นิวโรด 
และโฮป จ านวนนกัเรียนลงทะเบียนในปีการศกึษา 2561 จ านวน 206 คน ระดบั Level 1 จ านวน 71 คน 
ระดบั Level 2 จ านวน 135 คน ปีการศกึษา 2561 จ านวน 197 คน ระดบั Level 1 จ านวน 84 คน ระดบั 
Level 2 จ านวน 113 คน และจัดการศึกษานอกระบบระดบัมธัยมต้น NFME (Non-Formal Middle 
Education) จ านวน 1 แห่ง 1 ห้องเรียนท่ีศนูย์การเรียนสขุขะหรรษา นกัเรียนจ านวน 22 คน เป็นเพศชาย 
11 คน เพศหญิง 11 คน  ครูนิเทศน์ ก ากบั ติดตามการเรียนการสอนของศนูย์การเรียน ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ
เขตการศกึษาแมส่อด จ านวน 5 คน 
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 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โครงการฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมและจัดบริการด้านสุขภาพ อาทิ การ
ตรวจสุขภาพนักเรียน การฉีดวคัซีน  โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ี ครู
อนามยัโรงเรียน และแกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ ในศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ทัง้ 7 แห่ง ในพืน้ท่ี อ.แม่
สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดับริการด้านสขุภาพ
ในโรงเรียนในประเทศเมียนมา จ านวน 9 แห่ง กล่าวคือ ในเมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง จ านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ Mae Tao Talay,  Shwe Kockko และเมืองเมาะล าไย รัฐมอญ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  Du Yar 
(Lay) (Mon National Middle School), Ye Township, Mawkanin (Mon National Middle School), Ye 
Township, Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township, Mawkanin (Mon National 
Middle School), Ye Township, Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township ท าให้มี
แกนน าด้านการสง่เสริมสขุภาพประจ าศนูย์การเรียนและโรงเรียนท่ีเป็นครูอนามยัโรงเรียนท่ีรับผิดชอบด้าน
การสง่เสริมสขุภาพนกัเรียนโดยตรง จ านวน 28 คน และแกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ จ านวน 79 คน สง่ผล
กระทบตอ่กลุม่เดก็นกัเรียน บคุลากรครูในศนูย์การเรียนและโรงเรียน ทัง้ 14 แห่งจ านวน  4,861  คน ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการสง่เสริมสขุภาพในสถานศกึษาทัง้ฝ่ังไทยและเมียนมา 

โครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท าเคร่ืองมือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน “แบบบันทึกประวัติ
นกัเรียนด้านการศกึษา – สขุภาพ” จดัท าเป็น 2 ภาษา (ภาษาเมียนมา ภาษาองักฤษ)  ส าหรับเด็กในศนูย์
การเรียนเดก็ข้ามชาติใน อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และเด็กนกัเรียนในโรงเรียนเมียวดี รัฐ
กระเหร่ียง นอกจากนี ้ได้สนับสนุนให้ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ทัง้ 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน 
10 องค์ประกอบ ซึง่พบวา่ ศนูย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯทุกแห่ง มีการพฒันาไปสู่ทิศทางท่ีดีขึน้ในทุก
องค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบท่ี 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ควรได้รับการยกระดบัการ                      
มีสว่นร่วมของศนูย์การเรียนและชมุชนให้มากขึน้ 

ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียนสงัเคราะห์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการ มีดงันี ้หน่ึง ด้าน
การกระบวนการพัฒนากลไก หรือสิ่งท่ีขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผู้
ปฏิบตัิการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และภาคเอกชนในระดบัท้องถ่ิน หรือ “คณะท างาน” และ 
ชดุเคร่ืองมือสภุาพนกัเรียน หรือแบบบนัทกึประวตัินกัเรียนด้านการศกึษา-สขุภาพ  สอง ด้านกระบวนการ
เช่ือมโยงการศึกษาไทย-เมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ี
ชายแดน พบว่า มีการเช่ือมโยงการท างานภายใต้โครงการนี ้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่  เช่ือมโยงการศกึษากับ
ประเทศต้นทาง  เช่ือมโยงการศึกษากบัมติสขุภาพ และเช่ือมโยงผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดบัท้องถ่ิน 
สาม ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ กล่าวคือ (1)การ
เปลี่ยนแปลงของเด็ก ครูอนามัย แกนน าเด็กนักเรียนด้านสุขภาพ และผู้ เก่ียวข้องในด้านองค์ความรู้
วิชาการตามหลกัสูตร ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ สขุบญัญัติ 10 ประการ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ด้านทศันคติ และด้านทกัษะหรือการปฏิบตัิ (2) 



ง 
 

การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบสุขภาพควบคู่กับการศึกษา (3) 
ด้านนโยบายในระดบัตา่งๆ อาทิเช่น ระดบัพืน้ท่ี ระดบัท้องถ่ิน และระดบัชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความร่วมมือเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ และข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีส าคัญท่ีส่งผลการด าเนิน
โครงการประสบความส าเร็จเน่ืองมาจากการมีการปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) ดงันี ้ ประการแรก  การท่ี
บุคลากรในองค์กรภาคีในระดบัผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิการ ผู้ปฏิบตัิงาน มีทศันคติเชิงบวกต่อแรงงานข้ามชาติ
และเด็กข้ามชาติ มีวิสยัทศัน์การท างานท่ีมุ่งสร้างโอกาสด้านการศกึษาท่ีเท่าเทียมให้คนทุกกลุ่มในสงัคม  
การเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคในพืน้ท่ีชายแดน  ประการที่สอง  กลไกขับเคลื่อนงานท่ีมี
องค์ประกอบหลกั 3 ส่วน ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาและสุขภาพ องค์กรชุมชน (ศูนย์การ
เรียน) และภาคประชาสงัคม โดยภาคประชาสงัคม ถือวา่มีบทบาทส าคญัตอ่การเช่ือมโยงประเดน็งานและ
เช่ือมร้อยผู้ คนท่ีท างานจากหลากหลายพืน้ท่ีมารวมตัวกัน เน่ืองจากมีความคล่องตัวและยึดหยุ่นสูง 
สามารถเป็นตวักลางเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี  ประการที่สาม  การเปิดพืน้ท่ี สร้าง
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้ามประเดน็ ข้ามพืน้ท่ี ข้ามพรมแดน ข้ามประเทศ ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงาน
ระดบัพืน้ท่ี ระดบัท้องถ่ิน ทัง้สองฝ่ังเกิดการรับรู้ รับทราบสภาพปัญหา พร้อมหาหนทางแก้ไขปัญหาและ
หาทางป้องกนัร่วมกนั  ประการที่สี ่ พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานรัฐไทย-เมียนมา ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบ
ไม่เป็นทางการ ท างานด้วยใจ “ใช้ใจมาท างานร่วมกัน”  ข้ามแดนไปมา ระหว่างสองฝ่ังไทย (แม่สอด) –
เมียนมา (เมียวดี เมาะล าไย) การที่คนท างานก้าวข้ามความเป็นเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์  ข้ามหน่วยงาน/องค์กร  
ข้ามประเด็น ข้ามพรมแดน ท าให้เห็นสภาพปัญหา เห็นบริบทชุมชน สภาพแวดล้อม เข้าใจปัญหา ปัจจยั
เง่ือนไข แล้วมาท างานร่วมกนั โดยมีจุดหมายเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั  ประการที่ห้า  โมเดลการจดัการร่วม 
ระหวา่งองค์กรชมุชน (ศนูย์การเรียน) ในฐานะพืน้ท่ีปฏิบตัิการ กบัหน่วยงานภาครัฐ (จนท.หน่วยบริการสขุภาพในพืน้ท่ี) ในฐานะ
ผู้ให้บริการด้านสขุภาพ และภาคประชาสงัคม ในฐานะตวักลางท าหน้าท่ีเช่ือมประสานคนท างานและการท างานร่วมกนั สามารถ
สร้างการปฏิบตัิการจริงร่วมกนัในพืน้ท่ีปฏิบตัิการ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 2 สว่น กลา่วคือ ข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างตอ่เน่ือง ควรท าผ่านกิจกรรม (1) จดัเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์
การท างานด้านการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือหารือถึงแนวทางต่อยอดการท างานร่วมกัน ใน
ประเดน็การพฒันาสขุภาพเดก็วยัเรียนในพืน้ท่ีชายแดน (2) สร้างคณะท างานด้านการศกึษาและสขุภาพท่ี
มีองค์ประกอบของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคประชาสงัคม องค์กรท้องถ่ิน องค์กรชุมชน และร่วมกันจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายร่วมใน “ประเด็นสุขภาพเด็กในวัยเรียนในพืน้ท่ี
ชายแดน” (3) สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพแกนน าด้านสร้างเสริมสขุภาพในพืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ใน
เมียวดี รัฐกระเหร่ียง – เมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ให้กบับุคลากรเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ครูใน
สถานศกึษา/โรงเรียน ตวัแทนองค์กรในชมุชน องค์กรพฒันาเอกชน ผู้น าชมุชน และเดก็เยาวชน  

ขอ้เสนอจากผูศึ้กษาต่อพฒันากลไกความร่วมมือและการด าเนินโครงการฯ มีดงันี ้  



จ 
 

1. ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจนเพ่ือน า
ข้อมลูไปพฒันาการท างานให้สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่เป้าหมาย 

2. ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเพ่ือออกแบบหลักสูตรการเรียนให้
สอดคล้องกบัการเรียน การสอน และความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

3. ควรสง่เสริมและสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพเด็กในวยัเรียน ได้แก่  1) ปฏิบตัิตนตาม
หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ  2) ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ 3) สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพศนูย์การเรียนต่างชาติ 10 องค์ประกอบ ในพืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ในเมียวดี 
รัฐกระเหร่ียง – เมาะล าไย รัฐมอญ และพืน้ท่ีอื่นๆ ในประเทศเมียนมา  4) พฒันาเคร่ืองมือส่งเสริมสขุภาพ
นกัเรียน (5) พฒันาเคร่ืองมือครูส าหรับการสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียน   

4. ควรสง่เสริมการพฒันาให้เป็นต้นแบบการท างานด้านการศกึษาควบคู่กบัสขุภาพในพืน้ท่ี
ชายแดน  โดยผ่านกิจกรรม ตา่งๆ ดงันี ้  

1) พัฒนากลไกความร่วมมือของคณะท างาน ให้มีความเข้มแข็งและชัดเจน ทัง้
เป้าหมาย พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานท่ีมาร่วมขบัเคลื่อนงาน  

2) พฒันาเคร่ืองมือส่งเสริมสขุภาพนกัเรียน “แบบบนัทึกประวตัินกัเรียนด้านการศกึษา
และสุขภาพ” ให้ใช้เป็นหลกัฐานส าหรับการศึกษาต่อและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพยังประเทศต้นทาง 
และควรใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามพฒันาการของเด็กนกัเรียนในด้านการศกึษา และการส่งเสริม
สขุภาพ ภาวะโภชนาการ ป้องกนัโรคในพืน้ท่ีชายแดน 

3) ขยายผลรูปแบบการท างานในลกัษณะด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ “ศนูย์การ
เรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน” ท่ีมีสองมิติทัง้การศกึษาและสขุภาพ ไปยงัศนูย์การเรียนและโรงเรียนแห่ง
อื่นๆ ตามแนวตามชายแดนไทย-เมียนมา 

4) สร้าง / เพ่ิมพูนความรู้ องค์ความรู้เร่ืองการส่งเสริมและดแูลสขุภาพ โภชนาการ การ
ป้องกันและควบคุม ให้บุคลากรครูและเด็กทุกคนในศูนย์การเรียนและโรงเรียน เพราะ“สขุภาพเป็นเร่ือง
ของคนทุกคน” ควรเร่ิมจากตนเองก่อนค่อยขยายผลไปสู่คนรอบข้างในครอบครัว ศนูย์การเรียน โรงเรียน 
และชมุชน   

5) สร้างนวตักรรมใหม่ มิติสุขภาพ ปฏิรูปการศึกษาส าหรับเด็กท่ีเลือกเรียนการศึกษา
นอกระบบ  (1) สร้างการเรียนรู้เร่ืองสขุภาพผ่านระบบการศกึษา ผ่านการเรียนการสอนของครูในศนูย์การ
เรียน ผ่านการเรียนรู้ของเดก็นกัเรียน โดยคิดค้นกิจกรรมขึน้มาใหม่ หรือสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบัสขุภาพ
ในรายวิชาต่างๆ อาทิ สุขศึกษา พละศึกษา วิชาอื่นๆ (2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ 
วิธีการเรียนการสอนของครูในหลักสูตร NFPE-NFME กรมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ
เมียนมา  
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สำรบัญ 
          

ค าน า           
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สารบญั  
สารบญัตาราง  
สารบญัแผนภาพ 
สว่นท่ี 1  ความเป็นมาและการด าเนินโครงการ  
 1.1 ความเป็นมาและการด าเนินโครงการ       
 1.2 วตัถปุระสงค์ของการถอดบทเรียนสงัเคราะห์องค์ความรู้ 
 1.3 กระบวนการถอดบทเรียนสงัเคราะห์องค์ความรู้ 
 1.4 กรอบการศกึษา 
สว่นท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศกึษา       
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพและการสง่เสริมสขุภาพ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัภาคีหุ้นสว่นและการจดัการร่วม 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือด้านการศกึษาและสขุภาพ 
สว่นท่ี 3  สถานการณ์ด้านการศกึษาและสขุภาพของเดก็ข้ามชาติ 

3.1 บริบทชมุชนและสภาพแวดล้อม 
3.2 เดก็ข้ามชาติกบัสถานการณ์ด้านการศกึษา 

 3.3 เดก็ข้ามชาติกบัสถานการณ์ด้านสขุภาพ       
สว่นท่ี 4 ผลการศกึษา บทเรียน และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลการศกึษา  

- การจดัการศกึษานอกระบบ หลกัสตูร NFPE - NFME    
-  การสง่เสริมสขุภาพและจดับริการสขุภาพ    

 4.2  บทเรียนการพฒันาความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพ 
- กระบวนการพฒันากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพ 
- ปัจจยัท่ีเอือ้และที่เป็นอปุสรรค ข้อจ ากดัในการท างานโครงการ 

 4.3  ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 
ภาพกิจกรรม 
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สำรบัญตำรำง 
 
ตารางท่ี 1 แผนงานกิจกรรมโครงการ         
ตารางท่ี 2 ตวัชีว้ดัการด าเนินโครงการ   
ตารางท่ี 3 กระบวนการเก็บข้อมลูและสงัเคราะห์องค์ความรู้  
ตารางท่ี 4 จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนหลกัสตูร NFPE   ปีการศกึษา 2560   
ตารางท่ี 5  จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนหลกัสตูร NFPE  ปีการศกึษา 2561   
ตารางท่ี 6  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนในศนูย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ปีการศกึษา 2560-2561   
ตารางท่ี 7  จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในศนูย์การเรียนฯ   ปีการศกึษา 2560-2561   
ตารางท่ี 8  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสตูร  NFPE  ปีการศกึษา 2560-2561และการจดัการเรียนฯ  
ตารางท่ี 9  โครงสร้างหลกัสตูร และรายวิชาเรียน NFME   
ตารางท่ี 10 จ านวนครูอนามยัโรงเรียนและแกนน าด้านสขุภาพ 
ตารางท่ี 11  ผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบ ประจ าปี 2561  
ตารางท่ี 12  ผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบ ประจ าปี 2560-2561  
ตารางท่ี 13  จ านวนนกัเรียน ครูในสถานศกึษา ศนูย์การเรียน โรงเรียน ปีการศกึษา 2560-2561 
ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบความแตกตา่งก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ    
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภาคีเครือข่ายและกลุม่เป้าหมายฯ 
ตารางท่ี 16  ขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีด าเนินงานในกระบวนการพฒันากลไกผู้ปฏิบตัิการฯ  
ตารางท่ี 17  ขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีด าเนินงานในกระบวนการพฒันากลไกชดุเคร่ืองมือฯ  
ตารางท่ี 18  บทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคีและกลุม่เป้าหมายโครงการ 
ตารางท่ี 19  ปัจจยัท่ีเอือ้และท่ีเป็นอปุสรรค ข้อจ ากดัในการท างานโครงการ 
ตารางท่ี 20  ผลกระทบตอ่ปัจจยัด้านสขุภาพ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

หน้า 

6 
7 
10 
50 
51 
52 
53 
54 
58 
61 
63 
85 
68 
70 
73 
86 
92 
97 
113 
114 

 



ซ 
 

สำรบัญแผนภำพ 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบการศกึษา         
แผนภาพท่ี 2 กระบวนการด าเนินโครงการ ระหวา่งปี 2560-2561  
แผนภาพท่ี 3 กระบวนการเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

12 
82 
83 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

ควำมเป็นมำและกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ควำมเป็นมำและกำรด ำเนินโครงกำร 

1.1.ควำมเป็นมำและกำรด ำเนินโครงกำร 

แรงงานข้ามชาติท่ีอาศัยและท างานในประเทศไทยท่ีมีจ านวนกว่าสามล้านคน แรงงานเหล่านี ้
ท างานในภาคธุรกิจท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตร 
ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติได้ประมาณการว่าจ านวนมี
เป็นเดก็วยัเรียนถงึ 300,000 คน (เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติ, รายงานสถานการณ์แรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2558) และเด็กกลุ่มนีไ้ด้รับการศกึษาทัง้ในระบบท่ีรัฐจดัให้ในรูปแบบโรงเรียน
สงักัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) การศกึษานอกระบบ หรือ กศน. และการศกึษาในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้
เด็กข้ามชาติ (Migrant Learning Center) ถึงแม้นจะมีทางเลือกในการเข้าถึงการศกึษาของเด็กกลุ่มนีอ้ย่าง
หลากหลายแต่ก็พบว่าการจัดการศึกษาในแต่ละรูปแบบยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่มากทัง้ระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบตัิ อย่างไรก็ตามเดก็ท่ียงัไมเ่ข้าถงึการศกึษาในรูปแบบใดเลย ประมาณ 200,000 คน 

อปุสรรคปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน สพฐ. พบว่าผู้ปกครองเด็กไม่เข้าใจเร่ือง
การน าบตุรเข้ารับการศกึษาและไมพ่ยายามพาเด็กเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองและเด็กไม่มีบตัรประชาชน  ปัญหา
เร่ืองภาษา และทศันคติของคนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อเด็กข้ามชาติ เอกสารประกอบการสมคัรเข้าเรียน
ต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ซึง่เด็กไม่มีให้ ท าให้เด็กเข้าสู่ระบบยาก ในส่วนการศกึษานอกระบบยงัขาดแคลน
หลกัสตูรท่ีเหมาะสม เพราะหลกัสูตรท่ีทาง กศน. เป็นหลกัสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือผู้ ไม่รู้หนงัสือท่ีไม่ใช่วยัเด็ก 
รวมถึงปัญหาครูท่ีไม่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ซึ่งก็พบทัง้ กศน.และโรงเรียนของ สพฐ.ด้วย ในส่วนของศูนย์
การเรียนเดก็ข้ามชาติท่ีแม้จะมีสดัส่วนเด็กข้ามชาติเข้าเรียนเพียง 5% ทัง้ประเทศ แต่ก็พบว่าในพืน้ท่ีชายแดน                       
มีจ านวนเด็กเข้าเรียนจ านวนมากเกือบเท่ากบัจ านวนเด็กท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ.  ปัญหาของศนูย์
เรียนรู้พบว่าคุณภาพการศึกษา ปัญหาเร่ืองการขาดการก ากับดูแลจากส่วนกลาง ปัญหาทรัพยากรมีจ ากัด 
การท่ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับศนูย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เด็กข้ามชาติส่วน
ใหญ่ท่ีเข้ารับการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้รับการรับรองใดๆ ซึ่งส่งผลให้จ ากัดทางเลือกและ
โอกาสในการท างานในอนาคตของเด็กเหล่านัน้อย่างมาก (องค์การ ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ
องค์การเวิลด์ เอดเูคชัน่ (World Education), เส้นทางสู่อนาคตท่ีดีกว่า บทวิจารณ์เร่ืองการศกึษาส าหรับเด็ก
ข้ามชาติในประเทศไทย)  

ด้วยนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ด้านการตลาด การค้า และการลงทุนท่ีเร่งรัดจดัตัง้เขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพของรัฐบาล โดยให้ความส าคญัต่อจงัหวดัชายแดนเพ่ือ
สง่เสริมการค้า การตลาด การลงทนุ การจ้างงาน และการใช้วตัถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่เป็นการใช้
ประโยชน์จากการเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความ
พร้อมและสร้างโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยรัฐบาลได้ประกาศ
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ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2556 (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556) เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการสนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางพฒันาเศรษฐกิจจาก
ตา่งประเทศ (วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (2559) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว) การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจย่อมมีการเช่ือมโยงทางด้านมติทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้
ความส าคญัเร่ืองนี ้โดยได้จดัท า 

 "แผนยทุธศาสตร์อาเซียนด้านการศกึษา ปี พ.ศ. 25582562" ภายใต้วิสยัทศัน์ "คนไทยมีศกัยภาพ
พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ" และภายใต้หลกัการ "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่ง
พฒันาความสมัพนัธ์ รู้เท่าทนัเทคโนโลยี สานสามคัคีอาเซียน"  ซึงประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่ 1.) 
เสริมสร้างความเข้า ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 2.) ยกระดบัคณุภาพและสร้างโอกาสทางการศกึษา 3.) 
ผลิตก าลงัคนใหม่ท่ีมีทกัษะสอดรับกบัตลาดแรงงานอาเซียน 4.) พฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5.) พฒันากลไกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน  และ 6.) สร้างเสริมเครือข่าย
ระหวา่งกนัในภมูิภาค โดยในระดบัพืน้ท่ี นายอโณทยั ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 วา่ การลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษาเป็น ประเด็นส าคญั 
และขณะนีก้ าลงัร่างหลกัสตูรแกนกลางให้ สอดคล้องกบัเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา และวฒันธรรม รวมทัง้ ด้าน
เกษตรกรรม ซึง่เป็นอาชีพส าคญัในพืน้ท่ี โดยมีแนวทางการขบัเคลื่อนการจดัการศกึษา  7 ด้านคือ 1.) ด้าน
การค้าชายแดนระหวา่งไทยกบัเมียนมา 2.) ด้านการพฒันาทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาเมียนมา 
(ต้องการคนท่ีรู้และใช้ได้ 3 ภาษา) 3.) หลกัสตูรการพฒันาทกัษะด้านวิชาชีพและช่างฝีมือ 4.) ด้านการสาน
สมัพนัธ์ทีดีของไทยเมียนมา 5.) ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว บริการ และการโรงแรม 6.) ด้านการอนุรักษ์และ
ป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เช่น ด้านคณุภาพชีวิต การจดัการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ต้น 7.) ด้านจุดเน้น ของสถาบนั หน่วยงาน และสถานศกึษาตามบริบทของพืน้ท่ี จะเห็นว่าทัง้นโยบายระดบั
กระทรวงและระดับพืน้ท่ีได้ให้ความส าคัญเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ในด้านสาธารณสุข ท่ีเก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยว่าว่า 
ประชาชนทกุกลุม่วยัมีสิทธิในการเข้าถงึบริการ สขุภาพท่ีปลอดภยัและมีคณุภาพ ข้ามชายแดนอาเซียน 
โดยได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุเพ่ือรองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2559 – 2563 
เป็น 4 ประเดน็ดงันี ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านสาธารณสขุและระบบบริการ
สขุภาพให้สอดคล้องกบัปัญหาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวงัโรคและภัย สุขภาพ อนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันา
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ระบบการดแูลสขุภาพต่างด้าว ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการ
ด้านสขุภาพ ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ในการเช่ือมโยงของโครงการ “การเช่ือมโยงการศกึษาระหว่าง
ไทยและเมียนมา  โดยรูปแบบการศกึษานอกระบบ (Non Formal Education) เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะของเด็ก
ในพืน้ท่ีชายแดน” นัน้จะสอดคล้องกับเป้าหมายวิสยัทัศน์ของกระทรวงท่ีว่า ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลด้าน
สขุภาพท่ีจ าเป็นและเป็นการส่งต่อข้อมูลเมื่อมีการข้ามแดน ซึง่กลุ่มเป้าหมายหลกัคือเด็กในศนูย์การเรียน ท่ี
เรียนหลกัสตูรการศกึษานอกระบบท่ีเมื่อจะต้องกลบัไปยงัเมียนมา หน่วยงานด้านสาธารสขุประเทศเมียนมา
ได้มีข้อมลูด้านสขุภาพเก่ียวกบัตวัเดก็ และสามารถให้บริการอย่างตอ่เน่ืองและไมซ่ า้ซ้อนได้  

จากการด าเนินโครงการน าร่องในการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเด็กในศนูย์การเรียนเด็กข้าม
ชาติท่ีทางมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนร่วมกับ มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท องค์การยูนิเซฟเมียนมา , Myanmar 
Literacy Resource Centre (MLRC) ในระยะท่ีผ่านมา (2556-2559) ได้ทดลองน าหลักสตูรการศกึษานอก
ระบบระดบัประถมศกึษา (Non Formal Education)  ของประเทศเมียนมา มาจดัการเรียนการสอนในศนูย์การ
เรียน ซึง่นบัว่าเป็นทางเลือกในการจัดการศกึษาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเด็กข้ามชาติและผู้ปกครองท่ีประสงค์จะ
ย้ายกลบัประเทศตนเองโดยท่ีเดก็นกัเรียนสามารถเข้าเรียนตอ่ในระบบการศกึษาประเทศเมียนมาโดยท่ีไม่ต้อง
เรียนซ า้ชัน้โดยใช้วุฒิการศึกษาท่ีออกโดย MLRC ได้เลย โดยน าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศกึษาของประเทศเมียนมามาจดัการศกึษาในศนูย์การเรียนน าร่องใน อ.แม่สอด จ.ตาก 3 แห่ง ได้แก่ 
ศนูย์การเรียนปารมี อายอนอ ูและตู้คะหัน่สา่ ขณะเดียวกนัเดก็จะลงทะเบียนเรียนไว้กบัโรงเรียน 2 แห่งในเมีย
วดีด้วย คือ โรงเรียนอาทาก้าแควและโรงเรียนอารากตูิ โดยในปีการศกึษา 2557เป็นปีการศกึษาแรกมีเด็กท่ีจบ
การศกึษาตามหลกัสตูรจ านวน 70 คน และด าเนินการตอ่เน่ืองในปีการศกึษา 2558 มีเดก็นกัเรียนจ านวน 115 
คน และในปีการศกึษา 2559 มีศนูย์การเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 17 ศนูย์การเรียน  นกัเรียน 862 คน 
ครู 43 คน และทาง MLRC ยงัได้แต่งตัง้ครูในศนูย์การเรียนท่ีด าเนินโครงการช่วงแรกเป็นผู้ นิเทศน์ในพืน้ท่ี
อ าเภอแม่สอดและพบพระจ านวน 4 คน (Township Monitor) เพ่ือให้การด าเนินโครงการและการติดตาม
ประเมินผลมีความคลอ่งตวัมากขึน้ 

การด าเนินโครงการในระยะท่ีผ่านมา แม้จะได้รับการสนบัสนุนจากภาคีเครือข่ายการท างานทัง้ทาง
ฝ่ังประเทศไทย คณะท างาน ท่ีประกอบไปด้วย องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและศนูย์การเรียนท่ีได้มีการ
หารือพดูคยุกนัเป็นประจ าซึง่เป็นผลดีท่ีมิได้คาดหมาย ตัง้แตก่ารออกแบบโครงการท่ีมาจากความต้องการของ
ชุมชน ผู้ปกครอง การมีศูนย์การเรียนมากขึน้ ท่ีต้องการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ (Non 
Formal Education) ของประเทศเมียนมา ทัง้การขยายศนูย์การเรียนท่ีจดัการศึกษา การสร้างความร่วมมือ 
การพัฒนากลไกท่ีจะสามารถขยายพืน้ท่ีด าเนินงาน รวมถึงระดบัการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมไปยังระดับ 
Middle Education ท่ีมิใช่เพียง Primary Education เท่านัน้ นอกจากนีย้งัมีการทดลองการเช่ือมโยงประเด็น
สขุภาพในรูปแบบการส่งต่อข้อมลูประวตัิสุขภาพท่ีจ าเป็นของเด็กกลุ่มนีค้วบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงการศกึษา 
ท าให้ข้อมลูเดก็กลุม่นีท่ี้ไมไ่ด้อยู่ในฐานข้อมลูของรัฐบาลเมียนมาประเทศต้นทางได้เร่ิมเข้าไปอยู่ในฐานข้อมลู
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เดก็เมียนมาท่ีเรียนนอกประเทศ และการมีตวัตนในระบบฐานข้อมลูก็เป็นหลกัประกนัในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพท่ีรัฐต้องจัดให้เมื่อเด็กกลบัไปยังประเทศเมียนมา การท่ีเด็กได้เรียนหลกัสูตรเช่ืองโยงเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจให้ผู้ปกครองว่าเด็กจะได้รับการยอมรับรวมถึงได้ใบประกาศนียบัตรท่ีสามารถเรียนต่อในระบบ
การศกึษาประเทศเมียนมาได้ ซึง่ผู้ปกครองจะสง่เสริมให้เดก็ได้เรียนอย่างตอ่เน่ือง การเรียนในศนูย์การเรียนซึง่
เป็นท่ีปลอดภัยท่ีครูสามารถดูแลเด็กครอบคลุ่มทุกด้านรวมถึงเร่ืองสุขภาพครบด้าน ทัง้เร่ืองการ ส่งเสริม 
ป้องกันโรค ท่ีในชุมชนแรงงานข้ามชาติ  และยังเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีเด็กอาจตกเป็นเหย่ือของการค้า
มนษุย์ การถกูละเมิดด้านตา่งๆ หากเด็กไมไ่ด้เรียน หรือหากเดก็ต้องท างาน 

งานถอดบทเรียนสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ืองการพฒันากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและ
สุขภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพ่ือด าเนินการประชุมถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะ และจดัท าบทเรียนการจดับริการสร้างเสริมสขุภาวะ ส าหรับเด็กข้ามชาติใน
ศนูย์การเรียน  

โครงการการเช่ือมโยงการศกึษาไทยและเมียนมา โดยการศกึษานอกระบบ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะ
ของเด็กในพืน้ท่ีชายแดน เป็นโครงการย่อย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสขุภาวะประชากรข้ามชาติโดยระบบ
การศกึษา  มีวตัถุประสงค์โครงการ  ข้อท่ี 1 เพ่ือพฒันา การด าเนินงานและขยายผลการเช่ือมโยงการศึกษา
ระหว่างไทย – เมียนมา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ระดบัประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary 
Education) และระดบัมธัยมต้น NFME (Non-Formal Middle Education) และการส่งเสริมสขุภาพ ข้อท่ี 2 
เพ่ือพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนในการส่งเสริมสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับเช่ือมโยง
การศึกษากับประเทศต้นทาง  โดยเป้าหมายส าคัญ คือ “ กลุ่มเด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ Migrant 
Learning Center เด็กในพืน้ทีช่ายแดน ไดร้ับการสร้างเสริมสขุภาวะ ดา้นโภชนาการ การป้องกนัโรค และการ
เชือ่มโยงขอ้มูลสขุภาพของเด็กกบัประเทศตน้ทาง โดยผ่านการไดร้ับการศึกษาในรูปแบบนอกระบบที่สามารถ
เชือ่มโยงกบัประเทศตน้ทาง ควบคู่ไปกบัการน าร่องการเชือ่มโยงดา้นสขุภาพของเด็กกลุ่มนี ้และการมีส่วนร่วม
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชมุชน ทัง้ในระดบัพืน้ที่ปฏิบติัของไทยและ
เมียนมา ที่สามารถน าบทเรียน ข้อมูล ประสบการณ์ในการผลกัดนัเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงการศึกษาใน
รูปแบบอืน่ๆ ต่อไป” 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ  คือ 1.เด็กข้ามชาติในศนูย์การเรียนท่ีด าเนินโครงการในระยะท่ี
ผ่านมา คือ ศูนย์การเรียนปารมี อาโยนอู และสุขขะหรรษา อ.แม่สอด  2.เด็กข้ามชาติในศนูย์การเรียนท่ีจะ
ขยายพืน้ท่ีด าเนินโครงการ คือ ศนูย์การเรียนนิวเดย์ อิระวดี อ.แมส่อด  ศนูย์การเรียนนิวโรด อ.แม่ระมาด และ
ศนูย์การเรียนโฮป อ.พบพระ จ.ตาก ประเทศไทย 3.เด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาในประเทศต้น
ทาง คือ โรงเรียนแมต่าวทาเล โรงเรียนสว่ยโกโก่ เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง ประเทศเมียนมา 
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กิจกรรมท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ หนึ่ง กิจกรรมพัฒนา
คณะท างานร่วมเพ่ือจดัการศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพของเด็กในศูนย์การเรียนท่ีเช่ือมโยงกับประเทศต้น
ทาง  อาทิ ประชมุร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวข้อง ชีแ้จงการด าเนินโครงการ วางแผนการท างานการส่งเสริมการศกึษา
และการเสริมสร้างสขุภาพของเดก็ในศนูย์การเรียนและโรงเรียนในเมียวดี การส ารวจสถานการณ์ด้านสขุภาพ
ของเดก็ในศนูย์การเรียนและชมุชน รวมทัง้วางแผนกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพและการจดับริการด้านสขุภาพ 

สอง กิจกรรมสนบัสนนุการสง่เสริมสขุภาพท่ีเช่ือมโยงการศกึษาของเด็กในศนูย์การเรียนในแม่สอด
และโรงเรียนในเมียวดี โดยการมีส่วนร่วมของคณะท างาน อาทิ  จดัท าเคร่ืองมือในการส่งเสริมสขุภาพ อบรม
ชีแ้จงการใช้เคร่ืองมือสง่เสริมในศนูย์การเรียนและโรงเรียนในเมียวดี  สนบัสนุนการให้มีการจดับริการส่งเสริม
สขุภาพของเดก็ในศนูย์การเรียนและชุมชน ในแม่สอด และโรงเรียนในเมียวดี และจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ
ในศนูย์การเรียนและชุมชนในแมส่อดและโรงเรียนในเมียวดี     

สาม กิจกรรมการติดตามการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับประเทศต้นทาง อาทิ 
สนบัสนนุให้หน่วยงานด้านการศกึษาทัง้สองประเทศ นิเทศติดตามการจดัการศกึษานอกระบบ และสนบัสนุน
ให้มีการติดตามประเมินการสง่เสริมสขุภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสขุในแม่สอดและเมียวดี สรุปบทเรียน
การด าเนินโครงการและการติดตามประเมินผลการส่งเสริมสขุภาพและการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับประเทศต้น
ทาง   

ตารางท่ี 1  แผนงานกิจกรรมของโครงการ  
ล าดบักิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 

1.  ส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียนและชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ในพืน้ท่ี 

2.  ประชมุร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรายงานสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพเด็กในศนูย์การเรียน และ
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัรูปแบบการเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพ   

3.  ประชุมภาคี เพ่ือท าความเข้าใจเร่ือง การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ การส่งเสริมสขุภาพเด็กในศนูย์
การเรียน และจดัท าแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาวะแก่ศนูย์การเรียนร่วมกนั 

4.  สนับสนุนให้ครูได้รับการแต่งตัง้เป็นครูนิเทศ พร้อมทัง้สนับสนุนการพัฒนาให้ครูนิเทศมีทกัษะและ
สามารถท าการนิเทศศนูย์การเรียนท่ีจดัการศกึษาทัง้ในระบบ NFPE และNFME 

5.  จดัเวทีท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาวะผ่านการเช่ือมโยงการศกึษาไทย -เมียน
มา ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (องค์กรภาครัฐไทย,เมียนมา ภาคเอกชน องค์กรชมุชน)  

6.  ประชมุครูท่ีรับผิดชอบด้านสขุภาพประจ าศนูย์การเรียน เพ่ือท าความเข้าใจและก าหนดบทบาทหน้าท่ี   
7.  สนบัสนนุการให้บริการสง่เสริมสขุภาพของเดก็ในศนูย์การเรียนน าร่องในแมส่อด   
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ล าดบักิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 
8.  สนบัสนนุการสง่เสริมสขุภาพในโรงเรียนในเมียวดี  
9.  สง่เสริมสขุภาพอนามยัในศนูย์การเรียนแมส่อดและโรงเรียนเมียวดี  
10.  สนบัสนนุให้หน่วยงานด้านการศกึษา นิเทศ ติดตามการจดัการศกึษานอกระบบ (NFPE และNFME) 

รวมถงึการติดตอ่ประสานงานกบัประเทศต้นทาง และการสง่เสริมสขุภาพในศนูย์การเรียน 
11.  ศกึษาดงูานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกนัและระหวา่งพืน้ท่ีแมส่อดและเมียวดี 
12.  จัดท าเคร่ืองมือในการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ สุมดบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียนเพ่ือรองรับการ

กลบัไปประเทศต้นทาง, จดัท าคูม่ือศนูย์การเรียนสง่เสริมสขุภาพ, จดัท าคูม่ืออนามยัโรงเรียน  
13.  อบรม/ชีแ้จงการใช้เคร่ืองมือสง่เสริมสขุภาพในศนูย์การเรียนและโรงเรียนในเมียวดี   
14.  ประชมุถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการและจดัท าข้อเสนอแนะ 
15.  จดัท าบทเรียนการจดับริการสร้างเสริมสขุภาวะ ส าหรับเดก็ข้ามชาติในศนูย์การเรียน  

 
ตารางท่ี 2  ตวัชีว้ดัการด าเนินโครงการ  

ตัวชีวั้ดกำรด ำเนินงำน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและขยายผลการเช่ือมโยงการศึกษาระหว่างไทย – เมียนมา ใน
รูปแบบการศกึษานอกระบบ ระดับประถมศกึษา NFPE (Non-Formal Primary Education) และระดบัมธัยม
ต้น NFME (Non-Formal Middle Education) และการสง่เสริมสขุภาพ 
ผลผลิต 
 มีคณะท างาน ด้านการศกึษาและสขุภาพ  
 มีบทเรียนการพฒันาการด าเนินงานเช่ือมโยงการศกึษาระหวา่งไทย-เมียนมา ในรูปแบบการศกึษานอก 
     ระบบ ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น 
 มีพืน้ท่ีขยายผล 1 พืน้ท่ี (อ.แมร่ะมาด) และมีศนูย์การเรียนขยายผล 5 ศนูย์ 
ผลลัพธ์ 
 คณะท างาน ได้ร่วมกนัพฒันาการด าเนินงานการเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพไทย-เมียนมา  
 เกิดพืน้ท่ีและศนูย์การเรียนขยายผลการจดัการศกึษา NFPE NFME 
 มีครูทึไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นครูนิเทศท่ีมีทกัษะและสามารถท าการนิเทศในพืน้ท่ีอื่นได้ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันาต้นแบบศนูย์การเรียนในการสง่เสริมสขุภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคูไ่ป
กบัเช่ือมโยงการศกึษากบัประเทศต้นทาง 
ผลผลิต 
 มีชดุเคร่ืองมือสง่เสริมสขุภาพเดก็ข้ามชาติในพืน้ท่ีชายแดน 1 ชดุ 
 มีชดุบริการด้านการสง่เสริมสขุภาพ โภชนาการ การป้องกนัโรคของเดก็ข้ามชาติในศนูย์การเรียน 1 ชดุ 
  เด็กในศนูย์การเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ อนามยั โภชนาการ การป้องกันโรค และมีสมุดบันทึก
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ตัวชีวั้ดกำรด ำเนินงำน 
สขุภาพท่ีจะสามารถน าไปใช้ตอ่ในการสง่เสริมสขุภาพในประเทศต้นทาง อย่างน้อย 300 คน 

 เด็กในโรงเรียนน าร่อง 2 แห่งในเมืองเมียวดี เมียนมา ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดย
สาธารณสขุ เมืองเมียวดี อย่างน้อย 200 คน 

 เด็กในโรงเรียนน าร่อง 2 แห่งในเมืองเมียวดี เมียนมา เข้าถึงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและมี
ข้อมลูในการดแูลสขุภาพของตนเองและครอบครัว อย่างน้อย 200 คน 

ผลลัพธ์ 
 เกิดพืน้ท่ีต้นแบบการเสริมสร้างสขุภาวะชุมชนชายแดนและการเช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง ผ่านระบบ

การศกึษา 
 

ทัง้นี ้หากพิจารณารายละเอียดของแผนงาน  เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมโครงการ                    
จะพบว่ามีภารกิจหลักส าคญัอยู่ 4 ประการ ได้แก่ หนึ่ง เช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพของเด็กกับประเทศต้น
ทางผ่านการศกึษานอกระบบ (NFPE) สอง สร้างเครือข่ายการศกึษาและสขุภาพในกลุ่มเด็ก ระดบัท้องถ่ิน
ระหว่างไทย (แม่สอด)และเมียนมา (เมียวดี) สาม ขยายพืน้ท่ีการใช้หลกัสูตร  NFPE และNFME และ                     
สี่ พัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนในการส่งเสริมสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปกับการ
เช่ือมโยงการศึกษากับประเทศต้นทาง ตลอดระยะเวลา 2 ปี (กุมภาพนัธ์ 60 – ธันวาคม 61) ทางมูลนิธิ
ช่วยไร้พรมแดน โดยโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว้ทกุประการ  

ทัง้นี ้เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานโครงการ อุปสรรคปัญหา ตลอดจนปัจจัยเง่ือนไขต่างๆ                  
จงึได้จดัท าโครงการถอดบทเรียน เร่ืองการพฒันากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้าม
แดนไทย-เมียนมา จากประสบการณ์โครงการเช่ือมโยงการศึกษาไทยและเมียนมา โดยการศึกษานอก
ระบบเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะของเด็กในพืน้ท่ีชายแดนขึน้ เพ่ือท าการสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเป็นบทเรียน
จากการท างาน โดยเฉพาะเร่ืองการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือกบัภาคีท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการ
ท างานของคณะท างานท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัด้านสขุภาพและการศึกษา ทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ทัง้ในระดบัพืน้ท่ีปฏิบัติการของไทยและเมียนมา ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคี
หุ้นสว่นการท างาน เพ่ือให้กลุม่เดก็ในศนูย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ Migrant Learning Center เด็กในพืน้ท่ี
ชายแดน ให้ได้รับการสร้างเสริมสขุภาวะ ด้านโภชนาการ และการป้องกนัโรค และยงัจะเป็นแนวทางการ
พฒันากลไกความร่วมมือการเช่ือมโยงการศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพระหวา่งสองประเทศในอนาคตตอ่ไป 
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1.2.วัตถุประสงค์ของกำรถอดบทเรียนสังเครำะห์องค์ควำมรู้ 

1.เพ่ือศกึษาการพฒันากลไกและความร่วมมือในพืน้ท่ีชายแดนไทย - เมียนมา ในด้านการ

เช่ือมโยงการศกึษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการสง่เสริมสขุภาพของเด็กในศนูย์การเรียนรู้เด็ก

ข้ามชาติ (Migrant Learning Center) เดก็ในพืน้ท่ีชายแดน 

2.เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือในพืน้ท่ีชายแดนไทย - 

เมียนมา ในด้านการเช่ือมโยงการศกึษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการส่งเสริมสขุภาพของเด็ก

ในศนูย์การเรียนรู้เดก็ข้ามชาติ (Migrant Learning Center) เดก็ในพืน้ท่ีชายแดน ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลผลิต (Output) 
1. มีรายงานบทเรียนการท างานและข้อเสนอแนะ เร่ือง การพฒันากลไกและความร่วมมือใน

พืน้ท่ีชายแดนไทย (แม่สอด) - เมียนมา (เมียวดี) ในด้านการเช่ือมโยงการศกึษาแบบนอกระบบ NFPE & 
NFME และการสง่เสริมสขุภาพ 1 ชิน้/ฉบบั 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้ ท่ีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ผู้ รับผิดชอบโครงการ ภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวข้อง เช่น คณะท างาน ทัง้ด้านการศึกษาและสุขภาพ ครูในศูนย์การเรียน ฯลฯ มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดประเดน็สงัเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนการท างานโครงการ  รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 

2.แนวทางการพฒันากลไกความร่วมมือในพืน้ท่ีชายแดนไทย  (แมส่อด) - เมียนมา (เมียวดี) 
ในด้านการเช่ือมโยงการศกึษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการสง่เสริมสขุภาพ  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.ได้องค์ความรู้ บทเรียน กระบวนการท างาน การปฏิบตัิท่ีดี (Good Practice) ท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินงาน ตลอดจนปัจจยัเง่ือนไข และข้อเสนอแนะ เพ่ือจะน าไปพฒันา ปรับปรุงและยกระดบั
การท างาน รวมถงึการวางแผนการท างานกบักลุม่เดก็ข้ามชาติในด้านการศกึษาและสขุภาพ ทัง้ในปัจจบุนั
และในอนาคต   

2.ขยายผลแนวคิดการท างาน บทเรียนและองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะ เร่ือง การพฒันา
กลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา ตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ทัง้ใน
ระดบัพืน้ท่ี ระดบัรัฐท้องถ่ิน และระดบัประเทศ    

3.มีแนวทางส าหรับการพฒันากลไกความร่วมมือในพืน้ท่ีชายแดนไทย (แมส่อด) - เมียนมา 
(เมียวดี) ในด้านการเช่ือมโยงการศกึษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการสง่เสริมสขุภาพใน
อนาคต  
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1.3.กระบวนกำรถอดบทเรียนสังเครำะห์องค์ควำมรู้ 

งานสงัเคราะห์องค์ความรู้ ได้จัดท าขึน้ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตัง้แต่ 1 มิถุนายน –  
30 พฤศจิกายน  2561 โดยผู้ วิจยัเลือกศกึษาในพืน้ท่ี อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จ.ตาก และเมือง
เมียวดี รัฐกระเหร่ียง ประเทศเมียนมา เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายหลกัของการด าเนินโครงการฯ  ท่ีได้รับ
การสนบัสนนุงบประมาณจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

การสงัเคราะห์องค์ความรู้ ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบตัิการและสมัภาษณ์ในพืน้ท่ีกบัครูนิเทศ ครู

อนามยัโรงเรียน นกัเรียนแกนน าด้านสขุภาพ และหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีจดับริการด้านสขุภาพ

ให้เด็กในศนูย์การเรียนฯ คือ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล สถานีอนามยัเฉลิม

พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีต าบลแมจ่ะเรา อ.แมร่ะมาด  จ.ตาก คลินิกแมต่าว มลูนิธิสวุรรณนิมิต  

มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน และเด็กนกัเรียน คณะครู โรงเรียนแม่ตาวทาเล่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ในเมืองเมีย

วด ีรัฐกระเหร่ียง ประเทศเมียนมา    

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

( 6 เดือน) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน  – 30 พฤศจิกายน 2561  

กจิกรรมทีด่ ำเนินกำร  

ตารางท่ี 3 กระบวนการเก็บข้อมลูและสงัเคราะห์องค์ความรู้  
กจิกรรมที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำ  

1.ขัน้เตรียมการ 
1.1  ประชมุวางแผนการด าเนินงาน ร่วมกบัมลูนิธิช่วยไร้พรมแดน มลูนิธิเพ่ือ

เยาวชนชนบท และทีมติดตามประเมินผลสว่นกลาง  สสส. ส านกั 9  
1.2  จดัท าโครงการ และกรอบการสงัเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือเสนอขออนมุตัิ แผน

และงบประมาณ 

1.3  วางแผนการท างาน  / ก าหนดกลุม่เป้าหมาย / แนวทางการเก็บข้อมลูและ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ 

มีนาคม – 
พฤษภาคม 61  

2. ขัน้ด าเนินการ  
2.1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และศกึษาเอกสารการด าเนินโครงการ   

- ศกึษาเอกสารโครงการ/รายงานผลการด าเนินโครงการ/รายงานกิจกรรม/
ประจ าเดือน 

- ทบทวนแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ หนงัสือ ต าราวิชาการ  งานวิจยั รายงานการ
ด าเนินโครงการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
มิถนุายน – 
กนัยายน 61 
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กจิกรรมที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำ  
2.2  ออกแบบ และพฒันาเคร่ืองมือ/กระบวนการส าหรับการสงัเคราะห์องค์
ความรู้ 

- ประชมุเพือ่ก าหนดกรอบ ออกแบบ และพฒันาเคร่ืองมือ/กระบวนการ
ส าหรับการสงัเคราะห์องค์ความรู้ 

- จดัเตรียมเอกสารและกระบวนการส าหรับการสงัเคราะห์องค์ความรู้ 
- พฒันาเคร่ืองมือ กระบวนการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ิมเติม และ

แนวทางสมัภาษณ์รายคน/กลุม่ 

 
 

4  มิถนุายน 61  
 

20  มิถนุายน 61  
18-25 กนัยายน 61 
 

2.3 เก็บข้อมลู / สงัเคราะห์องค์ความรู้/บทเรียน 
- ประชมุเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือการสงัเคราะห์องค์ความรู้/บทเรียนการด าเนิน

โครงการ ฯ 
- เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในขณะจดักิจกรรมท่ีโครงการจดัขึน้  
- สมัภาษณ์รายบคุคล และรายกลุม่กบักลุม่ องค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
21-22 มิถนุายน 61 
 

 
สิงหาคม - ตลุาคม 

61 
1. ขัน้รวบรวมข้อมลู และสงัเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียน 
- รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 
- สงัเคราะห์ข้อมลู โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า  

สิงหาคม - ตลุาคม 
61 

24 ตลุาคม 61 
5.ขัน้เขียนรายงานและน าเสนอผล 
5.1 เขียนรายงานผลการเก็บข้อมลูและสงัเคราะห์องค์ความรู้ 
5.2 น าเสนอร่างผลการเก็บข้อมลูและสงัเคราะห์องค์ความรู้ให้กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
5.3 ปรับปรุงรายงานตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบคุคล / หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
5.4 น าเสนอรายงานตอ่หน่วยงานสนบัสนนุ 
5.5 เพ่ิมเติมข้อมลูให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
5.6 จดัสง่รายงานตอ่หน่วยงานสนบัสนนุ 

กรกฎาคม -
พฤศจิกายน 61 

 
 
 
 

 
30 พฤศจิกายน 61 
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1.4.กรอบกำรศกึษำ 
  

ปัจจัยน ำเข้ำ   กำรจัดบริกำร            สมรรนะของผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 กรอบการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติสขุภาพ 

- การสง่เสริมสขุภาพ            
ในศนูย์การเรียน 

- สขุภาวะ  ป้องกนัโรค 
โภชนาการ 

มิติการศกึษา 

- การจดัการศกึษานอก
ระบบของประเทศพมา่ 

- หลกัสตูร NFPE + NFME 

 

การจดับริการ 
- การจดับริการด้าน

สขุภาพ 

- การเรียนการสอน 
NFPE + NFME 

กระบวนการท างาน 

- กลไก/คณะท างาน 

- กระบวนการ 
- องค์ความรู้ 

- งบประมาณ ประสทิธิผลของการศกึษา 

เด็กข้ามชาต ิ

ชายแดน 
ไทย-เมยีนมา่ 

การเข้าถงึบริการสขุภาพ

ประสทิธิภาพของการ
ให้บริการด้านการศกึษา 
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ส่วนที่ 2   

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดศึกษำให้กับเดก็ข้ำมชำต ิ

สิทธิทางการศกึษาเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีทุกคนควรจะได้รับตามหลกัสิทธิมนุษยชนและกฎ
กติการะหวา่งประเทศ  อาทิเช่น อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Right 
- ICESCR)  การศึกษาเพ่ือปวงชน  (World Declaration on Education) พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2542 และมติคณะรัฐมนตรี วัน ท่ี  5  กรกฎาคม  2548 เห็นชอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสญัชาติไทย  และ
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2535  

2.1.1 ระบบกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทย 
ระบบการศกึษา 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                        

ให้จัดระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น 3 ปี และการศึกษาชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี หรือระบบ 6-3-3 เรียกวา่ “การศกึษาขัน้พืน้ฐาน” นอกจากนี ้พระราชบญัญัติ

การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรูปแบบของการจัดการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 

การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน เป็น

การศึกษาท่ีจัดรูปแบบไว้แน่นอน เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ส่วนใหญ่จัดในสถาบันการศึกษา 2) 

การศึกษานอกระบบ (Non-Formal  Education) เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จดุมุง่หมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไข

ส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนือ้หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ตวัอย่างของการศึกษานอกระบบได้แก่ การศึกษานอก

โรงเรียน การฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ  3) การศกึษาตามอธัยาศยั (Informal  Education)  เป็นการศกึษาท่ี

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 

ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหลง่ความรู้อื่นๆ การศกึษารูปแบบนีม้ีความยืดหยุ่นสงู เปิด

โอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้สามารถเลือกเนือ้หาท่ีสนใจ หรือท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเอง รูปแบบของการศกึษา
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ตามอัธยาศัยมีหลากหลาย เช่น การฟังบรรยายพิเศษ การเย่ียมชม การฟังวิทยุโทรทัศน์ (ปรัชญา 

เวสารัชช์, 2545: 24) 

 

2.1.2 ระบบกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของประเทศเมียนมำ 
ระบบการศกึษา 
การศึกษาสหภาพพม่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหาร

การศกึษาของประเทศ ใช้ระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นระบบ 5 : 4 : 2 เป็น ระดบัประถมศกึษา 5 ปี              
( อนบุาล 1 ปี และประถม 4 ปี) มธัยมศกึษาตอนต้น 4 ปี มธัยมศกึษาตอนปลาย 2 ปี  และอาชีวศกึษา 1-
3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการศึกษาพืน้ฐานของพม่า เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับวางนโยบาย
และบริหารการศกึษาประถมศกึษา มธัยมศกึษา รวมทัง้การฝึกหดัครู รัฐเป็นผู้สนบัสนุนด้านงบประมาณ
ของทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านัน้ ( วรรณดี 
นาคสขุปาน, 2557 :72) 

Migrant  Literacy Resource Centre : MLRC (มปป. อ้างใน มลูนิธิเพ่ือพฒันา
เยาวชนชนบท, มปป. : 2-3 ) ช่องทางการเข้าถึงการจดัการศกึษามี  3 รูปแบบ คือ 1) การศกึษาในระบบ  
(Formal Education  : FE) 2) การศกึษานอกระบบ  (Non-Formal  Education  : NFE) 3) การศกึษาตาม
อธัยาศยั (Informal  Education  : IFE) ส าหรับการศกึษานอกระบบ  Non-Formal Primary Education  : 
NFPE คือ การศกึษาตามแนวทางการจดัการศกึษานอกระบบ  ( Non-Formal Education -NFE)  ซึง่ได้รับ
ความรู้ประถมศกึษา NFPE เป็นการจดัการศกึษาตามบริบทชีวิตและความเป็นจริง และมีความยืดหยุ่น
ตามแตล่ะชมุชนท้องถ่ิน  

การศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา  Non-Formal Primary Education  
(NFPE) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โอกาสเด็กท่ีไม่เคยได้รับการศึกษา และเด็กท่ีออกกลางคันก่อนจบ
การศกึษาระดบัประถมศกึษา อายุระหว่าง 10 ปี ถึง 14 ปี ได้กลบัเข้ามาเรียนอีกครัง้ และให้เด็กดงักล่าว 
ได้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ส าหรับความเป็นมาการศึกษานอกระบบระดบัประถมศึกษา               
ได้เร่ิมต้นภายใต้โครงการ MOE/UNESCO/UNDP เมื่อปี 2541 และได้ทดลองน าร่องใน 11 พืน้ท่ีอ าเภอ 
ในช่วง DBE-1 ปี 2545-2546 และระหว่างปี 2550-2551 ได้ขยายพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 59 พืน้ท่ี/อ าเภอ โดย
หลกัสตูร  Leve 1  เทียบเท่า Lower primary  Leve  (เทียบเท่าชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ของไทย) Leve 2  
เทียบเท่า Lower primary  Leve  (เทียบเท่าชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ของไทย) ส าหรับรายวิชาท่ีสอน คือ            
1.ภาษาพมา่ 2.ภาษาองักฤษ  3. คณิตศาสตร์   3. วิชาทัว่ไป  ซึง่ประกอบไปด้วย วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
วิชาภูมิศาสตร์ วิชาประวตัิศาสตร์ วิชาทกัษะชีวิต วิชาคณุธรรมและโลกนิติ วิชารักชาติ วิชาพลและกีฬา                      
5. งานเพ่ิมรายได้ และ6. งานชมุชน สมดุงาน ทัง้นี ้จดุมุง่หมายการเรียนรู้ของหลกัสตูร NFPE จะเน้นด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) เป็นหลกักับการจัดการศึกษาในระบบ (Formal 
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Education) แต่จะให้ความส าคญักับฐานทักษะ (Skill Based) มากกว่าฐานเนือ้หา (Content  Based) 
กบัเดก็กลุม่เป้าหมาย คือ เด็กท่ีไม่เคยได้รับการศกึษา เด็กท่ีไม่ได้เรียนจบการศกึษา เด็กท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนด้วยสาเหตตุา่งๆ เดก็ท่ีต้องการแบกรับภาระของตนเองและครอบครัวอย่างหนกัหนาสาหสั  

2.1.3 กำรศึกษำเพื่อปวงชน  
ประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน (World Declaration on 

Education) ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีสาระส าคญั ดงันี ้1) การศกึษาเพ่ือทุกคน (Education for all) บุคคลแต่
ละคนควรเข้าถึงการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และทุกๆ คนควรมีเคร่ืองประกอบอันพร้อมด้วย ความรู้ ทักษะ 
คณุคา่ และทศันคติ ซึง่ช่วยส่งเสริมการพฒันาส่วนบุคคล 2) การศกึษาท่ีมีคณุภาพ (Quality education) 
การศึกษาควรยืดหยุ่น เก่ียวข้อง และกว้างไกล การศึกษาทางเลือกส าหรับกลุ่มซึ่งไม่สามารถเข้าถึง
โรงเรียนได้ ควรมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนต่างๆ ในกระแสหลกัระดบัชาติ 3) มุ่งเป้าผู้ ด้อยโอกาส 
(Targeting the disadvantaged) โดยทุกๆ คนควรเข้าถึงการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ไม่ว่าจะ
อาศัยอยู่ท่ีไหนและไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มทางสังคม หรือเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม 4) สร้างความตระหนัก 
(Raising awareness) การศึกษาควรขยายไปสู่พ่อแม่และชุมชน เพ่ือให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมทางบวก 5) การระดมสรรพก าลงั (Mobilization) โดยทุกส่วนของสงัคมต้องเข้ามาร่วมใน
การแก้ไขระบบการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับทุกคน (บุปผา 
อนนัต์สชุาติกุล, 2554: 8-9) ความก้าวหน้าในการด าเนินการเห็นได้จากการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติใน
โรงเรียนไทยท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมากนับตัง้แต่การลงมติเห็นชอบนโยบาย การศกึษาเพ่ือปวงชน “Education 
For All : EFA” ในปี พ.ศ.2542 และมีมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2548 ทัง้นี ้กฎหมายไทยระบวุา่เดก็ทกุคน
ไม่ว่าเชือ้ชาติใดหรือสถานะใดทางกฎหมายมีสิทธิได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นระยะเวลา 15 ปีโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย นโยบายเหล่านีท้ าให้รัฐบาลไทย องค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงาน
สงเคราะห์รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ในชุมชนสามารถจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่างๆ เพ่ือการศึกษาส าหรับ
เด็กข้ามชาติได้ (Save the Children. 2014 :2 )  ขณะท่ี Migrant  Literacy Resource Centre : MLRC, 
(มปป. อ้างใน มลูนิธิเพ่ือพฒันาเยาวชนชนบท, มปป. : 2-3 ) สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่าร์ ได้บรรจุ
เร่ืองการศกึษาถ้วนหน้า ( Education For All : EFA) ไว้ในกรอบของโครงการระยะยาวของการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยได้ก าหนดให้ NFPE เป็นเป้าหมายส าคัญ ใน “แผนการศึกษาแห่งชาติ” (EFA-National 
Action Plan) ของสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา่ร์ในการจดัการศกึษาส าหรับทกุคนด้วย 

2.1.4 กำรจัดกำรศึกษำเดก็ไม่มีสัญชำตไิทยในประเทศไทย 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับเด็กข้ามชาติ หรือเด็กไม่มีหลักทางทะเบียน

ราษฎร์หรือไมม่ีสญัชาติไทย ได้ด าเนินการในรูปแบบตา่ง ดงันี ้
1. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย โดยส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มีพนัธกิจในการรับผิดชอบการศกึษาเด็กท่ีอายุอยู่ในเกณฑ์การศกึษาภาค
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บงัคบั (อายุ 6-15 ปี) พฒันานวตักรรมทางการศกึษา ประสาน ส่งเสริม และก ากบัดแูลการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน การศกึษาเพ่ือคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริม การ
จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการเพ่ิม
โอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา  
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ,2560 ) โดย สพฐ. ได้ด าเนินการจดัการศกึษาให้แก่เด็กท่ี
ไม่มีสญัชาติไทย ใน 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทยเรียนร่วมกบัเด็กไทย และ(2) แบบ
โรงเรียนในโรงเรียน หรือห้องเรียนสาขา โดยเป็นการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนรัฐและศนูย์การ
เรียนขององค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือน าช่ือเด็กในศูนย์การเรียนไปขึน้ทะเบียนไว้กับโรงเรียนของรัฐ และ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางของไทย โดยตวัเดก็ยงัเรียนอยู่ท่ีศนูย์การเรียน  

2. การจดัการศกึษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทย โดยส านกังานส่งเสริมการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) พระราชบญัญตัิสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้ กศน. มีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยให้ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ เรียนได้รับความรู้และทกัษะ
พืน้ฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิต และยังเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้กบัสงัคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั  

3. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทย โดยศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ 
ส าหรับการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีไมม่ีสญัชาติไทยในกลุ่มนี ้จะเป็นการจดัการศกึษาโดยองค์กรชุมชน 
(Community-Based Orgonization) และองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา ซึ่งมีความหลากหลาย                   
ซึง่ลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว (2558) ระบวุา่ สามารถจ าแนกการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ได้ 
3 ลกัษณะ ได้แก่  

(1) ศูนย์การเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอ่อนท่ีส่งเข้าสู่
ระบบโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะใช้หลกัสตูรแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน โดยจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมในด้านการสื่อสารไทย ทกัษะในวิชาพืน้ฐาน เพ่ือให้เด็กสามารถการปรับตวักบัระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียนได้ ซึ่งศูนย์การเรียนเหล่านี ้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรพัฒนา
เอกชนไทย 

 (2) ศนูย์การเรียนท่ีจดัการศกึษาร่วมกบั กศน.ซึง่มีสถานะเป็นห้องเรียนท่ีมี กศน.
เป็นสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ซึง่ก็มีปัญหาในเร่ืองของหลกัสตูรไมส่อดคล้องกบัพฒันาการเดก็ 
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 (3) ศนูย์การเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนเพ่ือแสวงหาแนวทางในการเช่ือมโยงกบั
ประเทศต้นทาง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้หลกัสูตร กศน .ของประเทศ
พม่า เช่น โครงการน าร่องของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาขัน้พืน้ฐานนอกระบบของรัฐกระเหร่ียง จังหวดัเมียวดี ประเทศพม่า เพ่ือให้เด็กท่ี
เรียนในศนูย์การเรียนสามารถกลบัไปเรียนต่อท่ีประเทศพม่าได้ ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันารูปแบบ 
และอีกรูปแบบหนึง่ คือ ศนูย์การเรียนในพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อดท่ีเช่ือมโยงกบัการศกึษาประเทศต้นทาง ทัง้ใน
ระดบั Grade 4 และ  Grade 6 โดยการทดสอบกบัข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลางของประเทศต้นทาง 
โดยจะมี Burmese Migrant Worker Education Committee  :BMWEC เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานงานและสง่ครูจากประเทศพมา่มาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการอย่างสม ่าเสมอ (ลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว
,2558 อ้างในธีระเดช ฉายอรุณและคณะ,2560 : 84-88)   

นอกจากนี ้เปรมใจ วงัศริไพศาล ( 2553 :ฐ-ฑ) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กต่างด้าวในพืน้ท่ีชายแดน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 6 รูปแบบ                              
1.) โรงเรียนไทยแบบจัดกันอยู่ทั่วไป ใช้หลกัสูตรของไทย มีส่วนหนึ่งเป็นหลกัสูตรท้องถ่ินท่ีมีการปรับ
เนือ้หาให้สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 2.) โรงเรียนไทยใช้หลกัสตูรของไทยแตใ่ช้ภาษาชาติพนัธุ์ของเดก็
ต่างด้าวเป็นภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนควบคู่กับภาษาไทย เป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาษา 3.) ศนูย์การเรียนต่างด้าว หลกัสตูรไทยประยุกต์ ซึง่เนือ้หาควรประยุกต์ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร
ของไทย แต่ใช้ทวิภาษาหรือพหุภาษา โดยสอนวิชาแกนกลางด้วยภาษาชาติพนัธุ์ของเด็ก สอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 4.) ศูนย์การเรียนต่างด้าวท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรตนเอง เพ่ือให้เด็ก
สามารถน าไปใช้ในประเทศต้นทางของตนเองได้ โดยใช้หลักสูตรจากมาตรฐานสากล โดยปรับเนือ้หา
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมให้สอดคล้องกบับริบทท้องถ่ิน 5.) การศกึษานอกระบบท่ีประยุกต์จาก
หลกัสตูรศนูย์การเรียน แตจ่ดัให้มีความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน  อายุผู้ เรียน ให้เข้ากบัสถานการณ์ของเด็ก
ตา่งด้าวในพืน้ท่ีต้องการเรียน แตไ่ม่สามารถเรียนในเวลาปกติได้ 6.) รูปแบบการศกึษาแบบอธัยาศยั เน้น
กลุ่มเด็กท่ีไม่สามารถเข้าถึงแบบระบบโรงเรียน อาทิ เช่น รูปแบบเคลื่อนท่ี ชัน้เรียนกลางคืน โดยรูปแบบ
และเนือ้หาประกอบด้วย การสอนภาษาชาติพันธุ์  ภาษาไทย การค านวณเบือ้งต้น สุขศึกษาและ
สาธารณสุขขัน้พืน้ฐาน ทักษะอาชีพระยะสัน้   (บุปผา อนันต์สุชาติกุล 2554 :ซ) การจัดการศึกษาแก่
ทายาทรุ่นท่ีสองของผู้ อพยพจากประเทศพม่าท่ีส าคัญ 3 รูปแบบ 1.) รูปแบบท่ีน าไปสู่การหลอมรวม
ปลกูฝังความเป็นไทยภายใต้แนวคิดเอกวฒันธรรมเพ่ือความมัน่คงของชาติโดยใช้หลกัสตูรและการสอน
แบบเดียวกบัเดก็ไทยไมอ่อ่นไหวตอบสนองความต้องการเฉพาะเด็กไร้สญัชาติ 2.) รูปแบบท่ีปลกูฝังความ
เป็นไทยในแนวพหุวฒันธรรมแม้เป็นเพียงบางส่วน โดยหลกัสูตรและการสอนมีความยืดหยุ่นให้โอกาส
เรียนรู้รากเหง้าวฒันธรรมของตนเอง เปิดทางเลือกเพ่ือการอยู่ในประเทศไทยหรือกลบัคืนสู่มาตุภูมิ 3.) 
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รูปแบบท่ีค านึงถึงการคืนสู่มาตุภูมิหรือไปประเทศท่ีสาม ในรูปแบบแรกด าเนินการโดยสถานศึกษาท่ีจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของรัฐ ส าหรับสองรูปแบบหลงัสว่นใหญ่ด าเนินการโดยองค์กรเอกชนไมห่วงัผลก าไร  

ทัง้นี ้พอจะสรุปได้วา่ การจดัการศกึษาให้แก่เด็กข้ามชาติท่ีเป็นบุตรของแรงงานข้าม
ชาติ หรือเดก็ท่ีไมม่ีสญัชาติไทย พบวา่ รูปแบบของการจดัการศกึษาเป็น 3 รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  องค์กรท่ีท าหน้าท่ีจัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ คือ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) และหน่วยงานภาคเอกชน คือ องค์กรชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน องค์กร
ศาสนา ซึง่เป้าหมายของการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) ศนูย์
การเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เดก็ออ่นท่ีสง่เข้าสูร่ะบบโรงเรียน (2) ศนูย์การเรียนท่ีจดั
การศึกษาร่วมกับ กศน.ซึ่งมีสถานะเป็นห้องเรียน ท่ีมี กศน.เป็นสถานศึกษา โดยใช้หลกัสูตรตามแนว
ทางการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (3) ศนูย์การเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือแสวงหาแนวทางในการเช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง ซึง่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียน
การสอนท่ีใช้หลกัสตูร กศน.ของประเทศเมยีนมา นอกจากนี ้การจดัการศกึษาสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 6 
รูปแบบ 1.) โรงเรียนไทยแบบจดักนัอยู่ทัว่ไป ใช้หลกัสตูรของไทย 2.) โรงเรียนไทยใช้หลกัสตูรของไทยแต่มี
การเรียนการสอนแบบทวิภาษา 3.) ศนูย์การเรียนต่างด้าว หลกัสตูรไทยประยุกต์ 4.) ศนูย์การเรียนต่าง
ด้าวท่ีจดัการเรียนการสอนด้วยหลกัสตูรตนเอง เพ่ือให้เดก็สามารถน าไปใช้ในประเทศต้นทางของตนเองได้                              
5.) การศกึษานอกระบบท่ีประยุกต์จากหลกัสูตรศูนย์การเรียน แต่จัดให้มีความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน                   
6.) รูปแบบการศกึษาแบบอธัยาศยั เน้นกลุ่มเด็กท่ีไม่สามารถเข้าถึงแบบระบบโรงเรียน อาทิ เช่น รูปแบบ
เคลื่อนท่ี ชัน้เรียนกลางคืน เป็นต้น   

2.2  แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

องค์การอนามยัโลก (WHO : 1998 อ้างใน กรมอนามยั. 2558 : 3) ได้ให้ค าจ ากดัความของ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคงท่ีจะเป็นสถานท่ีท่ีมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษาและท างาน (A health promoting is a school constantly 
strengthening its capacity as a healthy setting for living learning and working) 

กรมอนามยั (2545 อ้างในกรมอนามยั, 2558 : 3 ) ให้ความหมายของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ คือ โรงเรียนท่ีมีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือการมีสขุภาพดีของทกุคนในโรงเรียน 

2.1.1 สถานการณ์และความจ าเป็น 
จากสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ

วิถีชีวิตของเดก็วยัเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้รับแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม 
มีค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสงัคมท่ีไม่ถูกต้อง น าไปสู่ปัญหาท่ีเกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว และ
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สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคเอดส์                  
ยาเสพติด ความรุนแรงและอุบัติเหตุ ปัญหาดงักล่าว หากไม่มีการป้องกันล่วงหน้าจะก่อให้เกิดความ
สูญเสียนานัปการ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญและเร่งสร้างคุณภาพทัง้การศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพ                 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนัน้สุขภาพกับการศึกษาต้อง
ด าเนินการควบคูก่นัไปในลกัษณะเกือ้กลูซึง่กนัและกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อนักเรียนและเยาวชน ดังนัน้นับตัง้แต่ปี 2540 แนวทางการพัฒนาเด็กวัยเรียนและเยาวชน                          
จงึมีความชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึน้ทัง้เชิงยทุธศาสตร์และเป้าหมาย โดยเฉพาะจาก 2 มิติส าคญัของนโยบายชาติ ได้แก่ 

1.มิติแห่ง “การปฏิรูปการศกึษา” กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศกึษา” ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั บนพืน้ฐานกระบวนการจัดการศึกษาตามปรัชญา
หลกั 3 ประการ คือ การศกึษาเพ่ือปวงชน การศกึษาตลอดชีวิตและการศกึษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาทัง้มวล 

2.มิติแห่ง “การปฏิรูประบบสุขภาพ” กล่าวถึง “การสร้างหลกัประกันสุขภาพถ้วน
หน้า” ซึง่เป็นการให้สิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสขุท่ี
ได้มาตรฐานโดยกระบวนการจัดการด้านสุขภาพตามหลักปรัชญา 3 ประการ คือ สุขภาพเพ่ือปวงชน 
สขุภาพเพ่ือชีวิต และสขุภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาทัง้หมด 

การพฒันาเด็กและเยาวชนต้องก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน โดยเฉพาะด้านสขุภาพ
ซึง่เป็นความจ าเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชีวิต หากเดก็มีพฒันาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ
ท่ีสมบรูณ์ แข็งแรง มีทกัษะ สามารถดแูลสขุภาพตนเองและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ย่อมส่งผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาอาเซียนจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่เพียงใดอยู่ท่ีกระบวนการจดัการโดยมุ่งเน้นท่ีประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาให้สามารถเป็น
แกนน าหรือศนูย์กลางการพฒันาการศกึษาควบคูไ่ปกบัการสร้างสขุภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ครอบครัวของเด็กชุมชนและองค์กรในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นสถาบันพืน้ฐานทางสังคมท่ีมี
ความส าคญัย่ิงต่อการพฒันาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทดัเทียมกับประเทศอื่น  (กรม
อนามยั, 2558 : 1-2) 

2.1.3  พฒันาการงานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกิดจากข้อเสนอของคณะผู้ เช่ียวชาญด้าน

การส่งเสริมและสุขศึกษาขององค์การอนามยัโลกท่ีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานด้าน
อนามยัโรงเรียน (School Health Program) เดิมท่ีหลายๆ ประเทศใช้กันอยู่ซึ่งอาศยัหลกัการส าคญั 3 
ประการ ได้แก่ สขุศกึษาในโรงเรียน (School Health Education) อนามยัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (School 
Health Environment) และบริการอนามยัโรงเรียน (School Health Service) ซึง่มีลกัษณะการปฏิบตัิแบบ
สัง่การจากบนสูล่า่งไปสูก่ารสง่เสริมสขุภาพแนวใหม ่ซึง่มีลกัษณะการปฏิบตัิท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความคิด
ริเร่ิมร่วมกนัของคนในชุมชนในการท่ีจะส่งเสริมสขุภาพนกัเรียนและทุกคนในชุมชนให้มีสขุภาพดีขึน้ โดย
เร่ิมต้นจากการท่ีองค์การอนามยัโลกพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO)ได้ร่วมกับประเทศไทย โดย
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กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธิการ จดัให้มีการประชุม Intercountry Consultation on Health 
Promotion School) เมื่อวนัท่ี 2-5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมจากประเทศไทย 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ ทบวงมหาวิทยาลยั และผู้แทนอีก 7 ประเทศ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

2.1.4  การด าเนินงานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ 
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบายโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 2 การ
บริหารจดัการในโรงเรียน 2) ด้านการสง่เสริมสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 โครงการร่วม
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์ประกอบท่ี 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อสุขภาพ 
องค์ประกอบท่ี 5 บริการอนามัยโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 6 สุขศึกษาในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 7 
โภชนาการและอาหารที่ปลอดภยัองค์ประกอบท่ี 8 การออกก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการ องค์ประกอบ
ท่ี 9 การให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุทางสงัคม องค์ประกอบท่ี 10 การสง่เสริมสขุภาพบคุลากรในโรงเรียน  

ทัง้นี ้การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ เป็นการพฒันาท่ีมีความครอบคลมุทุก
มิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทัง้ในโรงเรียนและชุมชน  
ให้สามารถน าความรู้ และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยการดแูลใส่ใจสขุภาพ
ของตนเองและผู้ อื่น รวมทัง้สามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สมาชิกใน
ชุมชนมีสุขภาพกายจิตท่ีดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัยท าให้บรรลเุป้าหมายของการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพท่ีดีและอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน ยังเป็นความท้าทายภายใต้เง่ือนไข                
ท่ีจ ากัดของทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณของฝ่ายการศึกษา สาธารณสุข และท้องถ่ิน ทางเลือก                
ท่ีเหมาะสมคือ “การบรูณาการความร่วมมือในเร่ืองการศกึษาควบคูไ่ปกบัการมีสขุภาพดี” โดยมีเป้าหมาย
คือ ภาพลกัษณ์ของเดก็วยัเรียนและเยาวชนไทยท่ีดี เก่ง และมีความสขุ อนัเป็นความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาและการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุถึงปรัชญาการพัฒนา “คน” อย่างแท้จริง 
(กรมอนามยั.2558 : 11-16) 

3.1.5 บทบาทและความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้องในการสง่เสริมสขุภาพ 
กรมอนามัย. (2557:3-5) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในโรงเรียนต้อง

อาศยัการประสานความคิดและความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน อ าเภอ และจังหวัด 
เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการระดมความคิดเห็นเพ่ือพฒันาโรงเรียน ซึ่งหน่วยงานเหล่านัน้ต้อง
เห็นความส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน แล้วร่วมกันสร้างกลไกท่ีเอือ้ต่อการด าเนินการ มีการ
ก าหนดตวับคุคลซึง่มีเวลารับผิดชอบ และสามารถท าหน้าท่ีร่วมกบัหน่วยงานอื่นได้ ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
ยงัช่วยในการระดมความคิดและประสานงานทรัพยากร ดงันัน้เพ่ือให้การส่งเสริมสขุภาพและการป้องโรค
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงเป็นหัวใจส าคญั หากขาดซึ่งความ
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ร่วมมือ ความสมัพันธ์ท่ีดี รวมถึงการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็จะเกิด
ปัญหาในการด าเนินงาน ในการปฏิบตัิงานประจ า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและครูมีบทบาทตามหน้าท่ีของ
แตล่ะฝ่ายอยู่แล้ว แตอ่าจจะไมใ่ห้ความส าคญัตอ่ปัจจยัอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการหล่อหลอมและพฒันา
สขุภาพนกัเรียน จึงต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงรูปแบบการท างานมาใช้ในการด าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริม
สขุภาพซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีสนบัสนุนให้โรงเรียนเป็นศนูย์กลางการพฒันาสขุภาพควบคู่ไปกบัการศกึษา โดย
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัคิด วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และ
ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ตอ่สขุภาพนกัเรียน บคุลากรในโรงเรียน และชมุชน ดงันัน้บทบาทของแตล่ะฝ่ายจงึมีดงันี ้ 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
ก.บทบาทในการสนบัสนนุโรงเรียนเพ่ือพฒันาเป็นโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
1) ร่วมเป็นคณะกรรมการสง่เสริมสขุภาพของโรงเรียน โดยร่วมจดัท าโครงการ

ส่งเสริมสุขในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ นับตัง้แต่ การรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมตรวจสอบทบทวน และร่วมแก้ไขพฒันาปรับปรุง 

2) ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนบัสนุน
การด าเนินงานตามโครงการด้านสขุภาพของโรงเรียน 

3) ให้การสนบัสนนุวิชาการ สื่อ เอกสารความรู้ด้านสขุภาพแก่โรงเรียน 
4) ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกนัท างานเพ่ือประโยชน์ต่อ

สขุภาพของนกัเรียน ครอบครัวและสมาชิกในชมุชน 
5) จดัอบรมแกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ ทดแทนรุ่นท่ีจบจากโรงเรียนไปแล้ว 
6) ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมลูการด าเนินการ 

ข.บทบาทในการให้บริการสขุภาพ 
1) ทกุต้นปีการศกึษา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุร่วมกบัครูส ารวจข้อมลูต่างๆ เช่น 

จ านวนนกัเรียน ปัญหาโรคท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้านตา่งๆ 
2) ร่วมประชมุครูวางแผนปฏิบตัิงานให้บริการสขุภาพตัง้แตต้่นปีการศกึษา 
3) แนะน าการใช้แบบบนัทกึการตรวจสขุภาพด้วยตนเองแก่ครูและนกัเรียน 
4) แนะน าวิธีการชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู การแปลผล รวมทัง้วดัสายตา ฯลฯ แก่

ครูและนกัเรียน 
5) ส ารวจสขุาภิบาลในโรงเรียนและให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม 
6) ให้ภมูิคุ้มกนัโรคตามก าหนดระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ 
7) ให้สขุศกึษาเป็นกลุม่ตามสภาพปัญหา 
8) ตรวจสขุภาพนกัเรียนและบนัทกึลงในบตัรสขุภาพทกุครัง้ 
9) ให้การรักษาพยาบาลในรายท่ีตรวจพบโรค พร้อมลงบนัทกึในบตัรบนัทกึสขุภาพ 
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10) ติดตามผลการรักษาท่ีโรงเรียน พร้อมลงบนัทกึผลการติดตามในบตัรบนัทกึสขุภาพ 
บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1)ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน และเข้าร่วมวิเคราะห์
ปัญหาวางแผนแก้ไข 

2) สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ
ด้านสขุภาพได้ตามแผน 

3) สง่เสริมให้มีกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในชุมชน เช่น อาหารเพ่ือสขุภาพ การ
ออกกลงักาย การปลกูพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น 

4) สนบัสนนุกิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรู้ด้านสขุภาพในโรงเรียนและชมุชน 
5) สร้างและสง่เสริมการจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ 

เช่น จัดให้มีเคร่ืองเล่นเด็กท่ีปลอดภัย  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสร้างห้องน า้ห้องส้วมให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ เป็นต้น 

6) ประสานงานและด าเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมสขุภาพร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุและหน่วยงานตา่งๆ ในการพฒันาสขุภาพนกัเรียน 

บทบาทของโรงเรียน 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมสขุภาพของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยทัง้ใน

โรงเรียน และองค์กรในชมุชน และให้มีการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 
2) เป็นแกนกลางในการวางแผนและบริหารงานสง่เสริมสขุภาพป้องกนัโรคใน

โรงเรียนภายใต้ความร่วมมือองค์กรตา่งๆ ในพืน้ท่ีและชมุชน 
3) มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพร่วมกบัภาคีตา่งๆ  
4) สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพครู เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ตามกิจกรรมสขุภาพของโรงเรียน 
5) มอบหมายบุคคลหรือคณะท างานโครงการด้านสุขภาพ พร้อมมีแผน

กิจกรรม ก าหนดเวลาการใช้ทรัพยากรอย่างชดัเจน 
6) ดแูลและรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสขุลกัษณะอยู่เสมอ เช่น 

น า้ดื่ม น า้ใช้ ส้วม การก าจดัขยะ แสงสวา่งในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องพยาบาล เป็นต้น 
7) ปลูกฝังความรู้และฝึกทักษะด้านสุขภาพนักเรียนแก่นักเรียน โดยบูรณา

การเข้าในแผนการเรียนรู้ 
8) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกนัระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย 

เพ่ือสร้างความรู้สกึเป็นของ การใช้ทรัพยากรร่วมกนั และกระตุ้นให้ทกุคนเข้ามามีสว่นร่วม 
9) สง่เสริม สนบัสนนุ และหาแหลง่ทนุการท าโครงการงานสขุภาพนกัเรียน 

 



24 

 

บทบาทของผู้ปกครอง 
1) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสขุภาพระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชมุชน 
2) ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมด้านสขุภาพของโรงเรียน ชมุชน 
3) เผยแพร่ข่าวสารด้านสขุภาพสูภ่าคีเครือข่าย 
4).ให้การสนบัสนนุ ร่วมระดมทรัพยากร ประยกุต์ใช้วฒันธรรมท้องถ่ินและวิถี

ชีวิตของชมุชนหรือร่วมเป็นทรัพยากรบคุคลตามความเหมาะสมและคณุลกัษณะเฉพาะในการด าเนินงานด้านสขุภาพ 
บทบาทของชมุชน 

1) ให้การสนบัสนนุการด าเนินงานด้านสขุภาพในโรงเรียน 
2) รวมตวักนัเป็นเครือข่ายในการร่วมหรือด าเนินกิจกรรมด้านสขุภาพ 
3) เผยแพร่ข่าวสารด้านสขุภาพในระหวา่งภาคีเครือข่าย 
4) ช่วยกันค้นหา แก้ไขสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคมท่ีเป็นผลเสีย

ตอ่สขุภาพในชมุชน 
ดังนัน้ พอสรุปได้ว่า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม

สขุภาพเดก็และเยาวชนควบคู่กบัการศกึษา โดยพฒันาศกัยภาพโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง ให้มีส่วน
ร่วมในการดแูลสขุภาพของตนเอง และคนในครอบครัว   

2.3 แนวคิดเก่ียวกับสุขภำพและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
2.3.1 แนวคดิเกี่ยวกับสุขภำพ  

การให้ความหมายของสขุภาพ 
อาภาพร เผ่าวฒันา และคณะ (2554 : 2-3) ได้อธิบายค าวา่ “สขุภาพ” หรือ “health” 

นัน้ มีรากศพัท์มาจากภาษาเยอรมนั “health” ท่ีมีความหมายครอบคลมุถงึความปลอดภยั (safe) ไม่มีโรค 
(sound) หรือทัง้หมด (whole) ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด จึงให้ความหมายของ health ว่าเป็นความไม่มี
โรคทัง้ร่างกายและจิตใจ สุขภาพของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันขึน้กับความแตกต่างของบุคคล บางคน
อาจมองสุขภาพเพียงการปราศจากโรค แต่บางคนอาจมองสุขภาพเป็นการบรรลุเป้าหมายของชีวิต                     
ซึง่แนวคิดด้านสขุภาพมีความแตกตา่งกนั  

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization.1986 อ้างใน อาภาพร เผ่าวฒันา 
และคณะ.,2554 : 2) ให้ความหมายสขุภาพ หมายถึง สขุภาวะท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย ทางจิต และทาง
สงัคม ไม่ใช่เพียงปราศจากโรค และความพิการเท่านัน้ จากแนวคิดนีจ้ะเห็นได้ว่าสุขภาพเป็นการมอง
บุคคลเป็นองค์รวม คือ ทัง้กาย จิต และสงัคม และสขุภาพ คือ สขุภาวะ (well-being) ซึง่เป็นภาวะท่ีเป็น
สุข การท่ีบุคคลจะบรรลุถึงสภาพของความเป็นสุขได้นัน้ ต้องบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ( self-
actualization) และปราศจากโรค หรือความพิการ ท่ีประชมุสมชัชาองค์การอนามยัโลก พ.ศ.2541 ได้เติม
ค าวา่สขุภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being)  ในความหมายเดิม จงึท าให้สขุภาพครอบคลมุเป็น
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องค์รวมของบุคคลมากขึน้ ซึ่งเช่ือมโยงกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem,1995 อ้างใน อาภาพร เผ่าวฒันา 
และคณะ.,2554 : 2) ท่ีกล่าวสขุภาพว่าเป็นภาวะท่ีสมบูรณ์ ไม่บกพร่องทัง้ร่างกาย จิต สงัคม และการมี
สมัพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง ถึงแม้ว่าโอเร็มให้ความส าคัญกับบุคคล แต่การมีสุขภาพท่ีดีต้องอาศัย
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นบริบทส าคญัของการสร้างสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในแนวคิดของโอเร็มเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาสุขภาพโดยบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคคลได้พัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเอง ซึง่แนวคิดนีส้อดคล้องกบัเพนเตอร์ (Pender,1996 อ้างใน อาภาพร เผ่าวฒันา และ
คณะ.,2554 : 2) ท่ีกล่าวถึงสขุภาพท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการรักษาเสถียรภาพ (stability)ตามแนวคิดด้าน
คลินิก ด้านบทบาท และด้านการปรับเท่านัน้ แตม่องสขุภาพเป็นการพฒันาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุใน
ชีวิตดังนัน้ ความหมายของสุขภาพตามแนวคิดของเพนเตอร์  จึงเป็นการบรรลุถึงการใช้ศักยภาพส่วน
บคุคลท่ีติดตวัมาแตก่ าเนิดและท่ีได้รับการพฒันา เป็นการใช้ความสามารถในการดแูลตนเองและมีความ
พึงพอในสมัพันธภาพกบับุคคลรอบข้าง ในขณะเดียวกนัก็มีการปรับเพ่ือรักษาความมัน่คงของโครงสร้าง
และสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญกับตนเอง ซึ่งบุคคลจะบรรลุภาวะนี ้ได้จากการ
ปฏิบตัิพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย 

ส าหรับประเทศไทย มีการน าค าจ ากัดความหมายขององค์การอนามัยโลกมา
ประยุกต์ให้เข้ากับขนมธรรมเนียมวฒันธรรมและประเพณีของไทย และพุทธศาสนา โดยศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ได้เพ่ิมเติม สุขภาวะทางปัญญา ( intellectual well-being) ในความหมายของค าว่า
สขุภาพตามแนวคิดสากล ดงันัน้ สุขภาพตามแนวคิดของไทยจึงเป็นสุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ 
ทางสงัคม และทางปัญญา และมองสขุภาพในเชิงบวกเป็นสขุภาวะ คือ ความสขุ ความเป็นอิสระ หรือการ
หลุดพ้นจากความบีบคัน้ ดงันัน้ สุขภาวะ คือ การหลุดพ้นจากความบีบคัน้ต่างๆ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 
สงัคม และปัญญา (ประเวศ วะสี,2541อ้างใน อาภาพร เผ่าวฒันา และคณะ,2554 : 2-3) 

พระราชบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560  (ราชกิจจานุเบกษา,เล่น 124 ตอนท่ี 16 ก ลง
วนัท่ี 19 มีค.2560) ได้มีการก าหนดความหมายของสุขภาพไว้ว่า “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษย์                
ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสงัคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ 

2.3.2 แนวคดิเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ  
การให้ความหมายของการสร้างเสริมสขุภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ เป็นค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษค า

เดียวกนัคือ Health Promotion มีผู้ ให้ความหมายไว้มากมายทัง้ในเชิงทฤษฏีและการปฏิบตัิ ดงันี ้ 
องค์การอนามัยโลก (1986 อ้างในเรวดี จงสุวัฒน์ และคณะ, 2554 : 5) ได้ให้

ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ คือกระบวนการท่ีประชาชนสามารถเพ่ิมความสามารถในการ
ควบคุมและปรับปรุงสุขภาพให้บรรลุถึงความสมบูรณ์ จิตใจ สังคม กลุ่มชุมชนและบุคคลต้องเข้าใจ                    
รู้ปัญหา ความอยากได้ ความต้องการและการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของสงัคมและธรรมชาติ 
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ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2538 อ้างในเรวดี จงสุวฒัน์ และคณะ, 2554 : 5 ) ได้ให้
ความหมายของการสร้างเสริมสขุภาพ คือ ผลรวมของการสนบัสนนุด้านการศกึษา และการสนบัสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิและเกิดสภาพการด ารงชีวิตท่ีน าไปสูก่ารมีสขุภาพ 

เพนเตอร์ (Pender,1996 อ้างในเรวดี จงสวุฒัน์, ยุวดี รอดจากภยั, ทรัพย์สตรี แสน
ทวีสขุ และทีมงาน, 2554 : 6 ) ได้กล่าวถึง ความหมายของการสร้างเสริมสขุภาพ คือ การจูงใจ หรือการ
กระท าใดๆ ท่ีมีผลตอ่การยกระดบัคณุภาพชีวิตของบคุคล 

สรุเกียรติ อาชานานุภาพ (2541อ้างในเรวดี จงสุวฒัน์ และคณะ, 2554 : 6) ได้ให้
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการ
ควบคมุและพฒันาสขุภาพของตนเอง 

แคปแพน. แซลิส และแพทเทอร์สนั (Kaplan : Salls & Patherson อ้างใน วสนัต์ 
ศิลปะสวุรรณ์,พิพ์พรรณ ศิลป์สวุรรณ์,2542 อ้างใน อ้างในเรวดี จงและคณะ, 2554 : 6 )ได้ให้ความหมาย
ของการสร้างเสริมสขุภาพ คือ ความพยายามเพ่ือให้แน่ใจว่าประชากรมีสุขภาพดี ต้องมีการป้องกันโรค 
และได้รับการสง่เสริมการมีสขุภาพดีในแบบแผนของการด าเนินชีวิต 

เรวดี จงสวุฒัน์ และคณะ (2554 : 6) ได้สรุปความหมายของการสร้างเสริมสขุภาพ 
เป็นกระบวนการเพ่ิมสมรรถนะของบุคคลให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึน้และ
ปรับเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเกิดสภาพการด ารงชีวิตท่ีน าไปสูก่ารมีสขุภาพดี  

พอสรุปได้วา่ การสร้างเสริมสขุภาพ หมายถึง กระบวนการเพ่ิมสมรรถนะของบุคคล
ในการควบคมุและดแูลสขุภาพของตนเอง และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การด ารงชีวิตและมีสขุภาพท่ีดี  

2.3.3 วิวัฒนำกำรกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กรมอนามยั (2559 : 37) กลา่วถึง วิวฒันาการการสร้างเสริมสขุภาพในประเทศไทย                 

มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ตามช่วงเวลาตา่งๆ ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ยคุ คือ 
1.ยุคการพึ่งตนเองด้านสขุภาพตามระบบการแพทย์พืน้บ้านไทย โดยหลกัการและ

การปฏิบตัิของการแพทย์พืน้บ้านไทย มีการสร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟู
สขุภาพ หารป้องกนัและการดแูลสุขภาพของประชาชนทัว่ไป ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่ได้มีการศกึษา
และบันทึกไว้อย่างเป็นระบบจึงไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มท่ีให้เหมาะสมกับคุณค่าท่ีมีอยู่ในฐานะเป็น
วฒันธรรมสขุภาพของคนไทยท่ีได้หล่อหลอมและปรับให้เข้ากบับริบทของสงัคมในทุกมติติแล้ว การสร้าง
เสริมและพฒันาเร่ืองนีจ้ากภาคประชาชนมีข้อจ ากดัมาก  สว่นจากภาครัฐยงัไมม่ีมากนกัเพ่ิงเร่ิมต้นและไม่
มีการเน้นท่ีการสร้างเสริมสขุภาพเป็นการเฉพาะ 

2.ยุคเร่ิมต้นของการสาธารณสุขไทยตามระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน การ สร้าง
เสริมสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการในความหมาย “การส่งเสริมสุขภาพ” คือ บุคลากร
สาธารณสุขเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในฐานะผู้ ให้ ส่วนประชาชนเป็นผู้ รับ โดยเน้นท่ีปัญหาเฉพาะใน
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ขณะนัน้ ด้วยการให้บริการวคัซีนป้องกันโรคในเด็ก การให้สุขศึกษาผ่านสื่อต่างๆ และการรณรงค์ทาง
สงัคมด้วย คาดหวงัให้ประชาชนมีความรู้และตระหนกัต่อปัญหาและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามท่ีต้องการได้ 

3. ยุคการใช้สาธารณสขุมลูฐานเป็นกลยุทธ์หลกัในการพฒันาสุขภาพประเทศไทย
ได้รับเอาการสาธารณสขุมลูฐานท่ีเป็นเป้าหมายและทิศทางใหม่ ในการพฒันาสขุภาพท่ีองค์การอนามยั
โลกต้องการให้ประชาชนสามารถน าไปปฏิบัติ ซึ่งเร่ืองนีเ้ป็นผลสรุปจากการประชุมนานาชาติ ท่ีกรุงอลั
มาอะตา ประเทศสหภาพโซเวียต เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ.2521 และได้จดัท าเป็นค าประกาศอลัมาอะตา 
(Declaration of Alma-Ata)และชูค าขวญัว่า “สขุภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543” (Health for all by the year 
2000) ซึง่เป็นการตัง้ธงการด าเนินงานสาธารณสขุมลูฐานไว้ประมาณ 20 ปี เพ่ือให้เป็นเป้าหมายและกล
ยุทธ์ในการท าให้ประชาชนทุกคนบรรลุสุขภาพดี” การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การจัดระบบริการ
สขุภาพพืน้ฐานท่ีท าให้ประชาชนมีสขุภาวะด้วยการมีสว่นร่วมของประชาชนในการดูแลสขุภาพของตนเอง 
(ร่วมในการก าหนดปัญหา การวางแผน การด าเนินงานแก้ไขปัญหา และการควบคุมก ากับและการ
ประเมินผล) และด้วยความร่วมมือและสนบัสนนุจากภาครัฐที่ให้ประชาชนทัง้ในด้านนโยบาย การจดัหรือ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และองค์ความรู้ท่ีเอือ้ต่อการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน” จึงท าให้
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาสุขภาพมีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเปลี่ยน
เป้าหมายและศนูย์กลางการพฒันาจากบุคลากรสาธารณสขุเป็นประชาชนเป็นประชาชนผ่านแกนน าหรือผู้น าด้านสขุภาพ (อสม.) 

4.ยุคการใช้การส่งเสริมเป็นกลยุทธ์หลกัในการพฒันาสขุภาพจุดเร่ิมต้นของกลยุทธ์
สาธารณสุขแนวใหม่เกิดขึน้หลกัจากการองค์การอนามยัโลกได้จัดประชุมนานาชาติเร่ืองการสร้างเสริม
สขุภาพท่ีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา มีข้อสรุปท่ีประกาศออกมาเป็น “กฎบตัรออตตาวาเพ่ือการสร้าง
เสริมสขุภาพ” การประชุมครัง้ท่ี 2 พ.ศ.2531 : ข้อเสนอแนะแอดีเลดเร่ืองนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 
การประชมุครัง้ท่ี 3 พ.ศ.2534 : ค าประกาศชนัสวาลส์เร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ การประชุมครัง้ 4 
พ.ศ.2540 : ค าประกาศจาการ์ตาเร่ืองการสร้างเสริมสูศ่ตวรรษท่ี 21 การประชุมครัง้ท่ี 5 พ.ศ.2543 :  การ
สร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดความไม่เป็นธรรม จากหลักการท่ีกล่าวมา ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ขบัเคลื่อนเร่ือง “การสาธารณสขุแนวใหม่ (new public health)” ซึ่งกรมอนามยัได้ยึดเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยจดุเร่ิมต้นจากเป้าหมาย “สขุภาพดีถ้วนหน้า” ท าโครงการท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ
เชิงประยุกต์ ท่ีส าคญัมี 3 เร่ืองคือ 1) โครงการเมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) 2) โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
(Healthy Promoting School) และ3) โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ   (Healthy Promoting Hospital) จน
พฒันาต่อยอดผลงานอื่นๆ ต่อมาอีกมากมาย ได้แก่ โครงการป้องกันการแพร่เชื อ้เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก 
โครงการศนูย์เด็กเล็กน่าอยู่ โครงการวยัเรียนวยัใสอนามยัดีด้ี  โครงการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัทนัต 
กรรมส าหรับเด็ก โครงการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทนัตสขุภาพ โครงการกินผกัทุกวนัเด็กไทยไม่อ้วน 
โครงการพฒันาบริการสขุภาพและอนามยัการเจริญพนัธุ์ส าหรับวยัรุ่น โครงการไทยไร้พงุ โครงการก้าวเดิน
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ประเทศไทย9999 โครงการส่งเสริมสขุภาพประชากรวยัท างานในสถานประกอบการ และโครงการอื่นๆ 
เช่น โครงการเมนสูขุภาพ และโภชนาการ เป็นต้น 

ดงันัน้  การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการท่ีเอือ้อ านวยให้ประชาชนสามารถ
เพ่ิมความสามารถในการควบคมุและปรับปรุงสขุภาพของตนเอง การจะเข้าถงึสภาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้กาย จิต 
และสังคมนัน้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่งท่ีต้องการได้ 
รวมถงึสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ สขุภาพจึง
มิใช่เป้าหมายแห่งการด ารงชีวิตอยู่อีกตอ่ไป หากแตเ่ป็นแหลง่ประโยชน์ของทกุวนัท่ีเราด าเนินชีวิต สขุภาพ
เป็นแนวคิดด้านบวกท่ีมุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสงัคมและแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศกัยภาพ
ทางกายของบุคคล ดังนัน้การสร้างเสริมสุขภาพ จึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนท่ีดูแล
สขุภาพ แตย่งัมุง่ไปท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสง่ผลดีตอ่สขุภาพซึง่จะน าไปสู่การมีสขุภาวะในท่ีสดุ ดงันัน้ 
การด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่สขุภาพ การเสริมสร้างการด าเนินการในชุมชนท่ีเข้มแข็ง การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล  
และการเปลี่ยนระบบสขุภาพ ซึง่มีกลยทุธ์การท างาน ดงันี ้

1.การสนบัสนุนชีแ้นะ : สขุภาพดีเป็นแหล่งประโยชน์อนัส าคญัของการพฒันาด้าน
สงัคมและเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับบุคคล นอกจากนี ้สุขภาพยังเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
คณุภาพชีวิตด้วย ปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และปัจจยัทาง
ชีวภาพล้วนสามารถส่งเสริมสุขภาพและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้ การสร้างเสริมสุขภาพแล้วสามารถ
สง่เสริมสขุภาพ มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนให้ปัจจยัเหลา่นี ้สง่ผลตอ่ตอ่สุขภาพผ่านการสนบัสนนุชีแ้นะเพ่ือสขุภาพ 

2.การเสริมสร้างความสามารถ : การสร้างเสริมสขุภาพ มีจุดเน้นท่ีการเข้าถึงความ
เสมอภาคทางสขุภาพ การด าเนินการสร้างเสริมสขุภาพ มุ่งลดความแตกต่างของสถานะทางสขุภาพ โดย
สร้างโอกาสและแหล่งประโยชน์ต่างๆ ท่ีช่วยให้ประชาชนเข้าถึงศกัยภาพด้านสขุภาพอย่างเต็มท่ีและเท่า
เทียมกันด้วยการจดัสิ่งอวดล้อมให้สนบัสนุนสุขภาพ เพ่ิมโอกาสเข้าถึงศกัยภาพด้านสุขภาพอย่างเต็มท่ี
และเท่าเทียมกนัด้วยการจดัสิ่งแวดล้อมให้สนบัสนนุสขุภาพ เพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สขุภาพ เพ่ิมพนูทกัษะชีวิต และเพ่ิมทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึง
สขุภาพดีตามศกัยภาพสงูสดุของตนหากประธาน ไม่สามารถควบคมุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสขุภาพเหล่านี ้
ได้ โอกาสและแหลง่ประโยชน์เหลา่นี ้ควรมีความเท่าเทียมกนัทัง้หญิงและชาย 

3.การเป็นสื่อกลาง : ปัจจยัพืน้ฐานของสุขภาพและโอกาสท่ีจะเข้าถึงสุขภาพไม่ได้
ขึน้กบัภาคสว่นท่ีให้บริการสขุภาพเพียงด้านเดียว การสร้างสขุภาพต้องเกิดจากการด าเนินการร่วมกนัของ
ทุกคนส่วนท่ีเห็นความส าคัญของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคส่วนท่ีดูแลสุขภาพ ภาคสังคมและ
เศรษฐกิจ ภาคเอกชน องค์กรอาสาสมคัรฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคอตุสาหกรรมและสื่อมวลชน 
ประชาชนทุกเพศทุกวยัมีบทบาทต่อสุขภาพในฐานะบุคคล สมาชิกครอบครัว และสมาชิกชุมชน กลุ่ม
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วิชาชีพ กลุม่ทางสงัคม และบุคลากรทางสขุภาพ มีภารกิจส าคญัในการเป็นสื่อกลางระหว่างภาคส่วนท่ีมี
ความต้องการแตกตา่งกนั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สขุภาพ (สินศกัด์ิชนม์ อุน่พรมมี.2556 : 1)   

2.4 แนวคิดเก่ียวกับภำคีหุ้นส่วนและกำรจัดกำรร่วม   
2.4.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาคีหุ้นสว่น 

การให้ความหมายของภาคีหุ้นสว่น 
ภาคีหุ้ นส่วน คือ คน กลุ่มคน หรือองค์กร ท่ีแผนงานจะเข้าไปมีความสมัพันธ์หรือ

ท างานด้วยโดยตรง  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ทัง้นี ้แผนงานเป็นเพียงตวัอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากร ความคิด และโอกาสใหม่ๆ เพ่ือเอือ้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคีหุ้นส่วนส่วนหนึ่งๆ อาจ
รวมเอาหลายๆ คน หลายๆ กลุ่ม หรืองค์กรต่างๆ ท่ีท างานในลกัษณะเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้ว แต่ละ
แผนงานมกัมีภาคีหุ้นส่วนไม่มากไปกว่า 4-5 ประเภท แม้ว่าแต่ละประเภทประกอบด้วยหลายกลุ่มหลาย
องค์กร เมื่อจะพิจารณาว่าควรรวมกลุ่มใดกบักลุ่มใด ควรพิจารณาจากการท่ีแผนงานต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสมัพันธ์ กิจกรรม และการกระท าอย่างไรขึน้ในภาคีหุ้นส่วนเหล่านัน้ ถ้ามี
กลุม่อ่ืนท่ีแผนงานจ าเป็นต้องท างานด้วย แต่ไม่หวงัผลท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เรียกว่า หุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partners)  โดยจะรวมเอาหุ้นส่วนลกัษณะนีเ้ข้ามาเมื่อถึงการท าแผนยุทธ์
ศาสตร์ (ซาราล เอล เฟรด คาร์เดน เทอร่ี สมไุทโล, 2547:29-30) 

ภาคีหุ้นส่วน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคน ใครก็ตามท่ีด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองนัน้ 
หรือมีความสนใจในเร่ืองนัน้ๆ หรือเป็นคนท่ีได้รับผลกระทบจากเร่ืองนัน้ๆ หุ้นส่วนท่ีได้รับผลกระทบมีสิทธ์ิ
ท่ีจะมีสว่นร่วมตดัสินใจในสิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอ่เขา 

หุ้นสว่นของการจดัการสขุภาพ ประกอบด้วย ประชาชนแต่ละคนเป็นหุ้นส่วนส าคญั
ของสขุภาพ การจดัการสขุภาพมีหุ้นส่วนมากมายทัง้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถ่ินมิใช่เพียงแค่หน่วยงาน
สาธารณสุข หากมองสขุภาพในมมุมองท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตหุ้นส่วนสุขภาพก็ย่อมขยายวงจรตามชีวิตท่ีเป็น
จริง ในส่วนความเข้าใจต่อหุ้นส่วน การร่วมมือ สนับสนุนของหุ้นส่วน ต้องมองเห็นประโยชน์ร่วมของกัน
และกัน และเร่ิมจากจุดร่วมท่ีตรงกัน ความเข้าใจบทบาทของแต่ละหุ้ นส่วนว่ามีผลกระทบต่อเร่ืองนัน้
อย่างไร ตา่งมีบทบาทอย่างเหมาะสมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัเป็น   

หลักการ 6 ข้อ ในการจัดการภาคีหุ้ นส่วน คือ 1.) รู้จักและยอมรับความต้องการ 
(Need) ของภาคีหุ้ นส่วน  2.) พัฒนาจุดมุ่งหมายร่วมกันให้ชัดเจนและเป็นจริง 3.)สร้างเสริมให้เกิด
ข้อตกลงและความเป็นเจ้าของร่วมกนั 4.) พฒันาและรักษาสภาพความเช่ือถือตอ่กนั (Trust) 5.) สร้างให้มี
การจดัการท่ีชดัเจนและมัน่คง 6.) ติดตาม วดัผลและเรียนรู้ร่วมกัน (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาระบบ
สขุภาพชมุชน.:ออนไลน์)  

ภาคีหุ้ นส่วนการศึกษา (Education Partnerships) ดังท่ีคณะกรรมการจัดท า
พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายไว้ดังนี ้ภาคีหุ้ นส่วน
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การศกึษา (Education Partnerships) หมายถงึ การท่ีบคุคล กลุม่คน หรืองค์กรการท าข้อตกลงร่วมกนัใน
การก าหนดจุดหมายของภารกิจการศกึษาและการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบและกระบวนการซบัซ้อน
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานจากทุกฝ่ายจึงจะส าเร็จการจัด
การศึกษาเพ่ือคนทัง้มวลเป็นการพัฒนาคุณภาพของของทุกช่วงวยั หลายระดบั หลายระบบ หน่วยงาน
และบุคลากรทางการศึกษาพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติได้คล่องตัวและรวดเร็ว หาก
สถานศกึษาสามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง นกัเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบนัชุมชนจนเกิด
เป็นภาคีหุ้นสว่นการศกึษาจะช่วยให้เกิดพลงัท่ีเข้มแข็งในการพฒันาคณุภาพและผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนได้
ดีย่ิงขึน้  (จินดารัตน์ โพธ์ินอก : ออนไลน์ ) 

2.4.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการร่วม 
การจดัการร่วม หรือ Co-management หรืออาจเรียกว่า  Joint-management นัน้ 

ยังมีการเรียกช่ือลักษณะของการจัดการเช่นนีใ้นช่ืออื่นๆ อีก เช่น การจัดการแบบท างานร่วมกัน 
(Collaborative Management ) การจดัการแบบผสม ( Mixed Management) การจดัการแบบพหุภาคี 
(Multi-party Management) การจดัการแบบบูรณาการ (Integrated Management) หรือการจดัการท่ี
เกิดจากการประชมุโต๊ะกลม (Round-table Management) และอื่นๆ นอกจากการจดัการร่วมจะมีช่ือเรียก                                
ท่ี หลากหลายแล้ว ยงัมีผู้ ให้ความหมายของการจดัการร่วมไว้ในแง่มมุตา่งๆ ดงัเช่น 

การจดัการร่วม คือ การด าเนินการร่วมกนัระหว่างรัฐและผู้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
มีการก าหนดรูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั ซึง่แนวทางในการจดัการร่วมนัน้มีการแบ่งหน้าท่ีหรือบทบาทในการ
ท างานแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสม การจดัการร่วมจึงเป็นกระบวนการจดัการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึง่ไม่
มีใครท าถกูต้องหรืออาจเข้าใจระบบของทรัพยากรธรรมชาติ (ระบบนิเวศ) และระบบสงัคมมนุษย์ (สงัคม-
การเมือง) ได้ทัง้หมด การด าเนินการด้วยวิธีการจดัการร่วมจะค านึงถึงการพฒันาระบบการจดัการ ซึง่เป็น
เร่ืองส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ การ
จดัการร่วมจึงให้ความส าคญักบัคนและพฤติกรรมของคนมากกว่าความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี
ชนิดใดชนิดหนึง่ 

การจัดการร่วม หมายถึง กระบวนการจัดการในลักษณะการจัดการร่วมเป็น
กระบวนการกึ่งกลางระหว่างการจดัการของรัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันในแต่ละ
พืน้ท่ีท่ีค านึงถึงการปกครองตนเอง และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาจครอบคลมุองค์กรของรัฐ ชุมชน 
องค์กรเอกชน และผู้มีสว่นได้เสียฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการร่วม เป็นสถานการณ์ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามาเจรจาต่อรอง 
เพ่ือหาความหมายและหลักประกันระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ร่วมกัน ในการใช้ปัจจัยการจัดการ 
อ านาจการจดัการ และความรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ี 
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การจัดการร่วม เป็นกระบวนการจัดสรรอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานรัฐและ
กลุม่เป้าหมายตามแนวทางกระจายอ านาจการตดัสินใจ  

การจัดการร่วม หมายถึง กระบวนการจัดการในลักษณะการจัดการร่วมกัน เป็น
กระบวนการกึ่งกลางระหว่างการจดัการของรัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันในแต่ละ
พืน้ท่ีท่ีค านกึถงึการปกครองตนเอง และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาจครอบคลมุองค์กรของรัฐ ชุมชน 
องค์กรเอกชน และผู้มีสว่นได้เสียฝ่ายตา่งๆ  

การจัดการร่วม เป็นความร่วมมือในการจัดการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจระหว่างตวัแทนกลุ่มผู้ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ตวัแทนฝ่ายรัฐ ชุมชนและประชาชน 
และผู้มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่เป็นหุ้นสว่นและการแบ่งปันอ านาจทรัพยากรเป็นหวัใจส าคญัของ
การจดัการร่วม การจดัการดงักลา่วมิได้มีความหมายท่ีเป็นการโต้แย้งหรือท้าทายการใช้อ านาจของภาครัฐ 
แตเ่ป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคชมุชน และภาคประชาสงัคม (อดุมศกัด์ิ สินธิพงษ์. 2554 : 52-57) 

2.5 แนวคดิเกี่ยวกับควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพ 
2.5.1 แนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือ 

การให้ความหมาย ประเภท รูปแบบของความร่วมมือ 
วรรณดี นาคสขุปาน (2557: 38-41) ได้กล่าวว่า ความร่วมมือ (Collaboration) เป็น

กระบวนการอาศยัการมีสว่นร่วมของบุคคล กลุ่มองค์กรในการท างานร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ การเร่ิมต้นในการสร้างความร่วมมือนัน้เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเผชิญ
ปัญหาร่วมกนั การแบ่งปันวิสยัทศัน์ร่วมกนั การมุง่หวงัในผลผลิตร่วมกนั เป็นต้น ปัจจยัดงักลา่วนีล้้วนเป็น
ตวัก าหนดการสร้างความร่วมมือระหวา่งองค์กร 

ความร่วมมือ (Collaboration) นัน้ ความหมายจากพจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษให้
ความหมายว่า “การท่ีบุคคลท างานร่วมกนักบับุคคลอื่นๆ เพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Collin Plain English 
Dictionary}1996) และจาก International Encyclopedia of the Social Sciences (1972) พบวา่ ยงัไม่มี
การนิยามความหมายของความร่วมมือ หรือ Collaboration มีเพียงนิยามความหมายของค าว่า 
Cooperation ซึง่ให้ความหมายว่า เป็นความร่วมมือแบบทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยงกนัโดย             
มีเป้าหมายและก าหนดผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นการแลกเปลี่ยนหรือการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
วตัถุประสงค์หนึ่งๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น ความร่วมมือแบบสมคัรใจ (Voluntary) ความร่วมมือ
แบบไม่สมคัรใจ (Involuntary) ความร่วมมือแบบทางตรง (Direct) ความร่วมมือแบบทางอ้อม (Indirect) 
ความร่วมมือแบบเป็นทางการ (Formal) ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (Informal) เป็นต้น ซึ่งความ
ร่วมมือเหลา่นีเ้กิดขึน้ตัง้แตใ่นระดบัเลก็ๆ ตัง้แต ่2 องค์กรขึน้ไปจนถงึในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  
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Bardach (1998,p.8 อ้างใน วรรณดี นาคสขุปาน.2557: 38 ) ได้ให้ความหมายของ
ความร่วมมือว่า หมายถึง การท ากิจกรรมร่วมกนัตัง้แต่สองหน่วยงานขึน้ไป มีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมลูค่า
โดยการท างานร่วมกนั 

Sounder (1993,p.19 อ้างใน วรรณดี นาคสขุปาน.2557: 40) ได้ศกึษาประเภทของ
ความร่วมมือ (Types of Collaboration) สามารถจ าได้ 3  ประเภท คือ 

1.ประเภทความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (Informal Type) เป็นความร่วมมือท่ี
เกิดขึน้ภายในกลุม่เลก็ไมต้่องมีพนัธะสญัญา เป็นการรวมตวักนัเพ่ือประชุมสมัมนาเพ่ือให้ความร่วมมือใน
การให้ค าปรึกษาระหวา่งกลุม่หรือการแบ่งปันข้อมลูข่าวสารในเครือข่ายท่ีมีความสนใจร่วมกนั 

2.ประเภทความร่วมมือแบบกึ่งทางการ ( Semi Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ี
มีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ  ระหวา่งกลุม่คอ่นข้างมีแบบแผน เช่น การขอความร่วมมือหรือขอข้อมลูในบางเร่ือง  

3.ประเภทความร่วมมือแบบเป็นทางการ (Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ี
เกิดขึน้เฉพาะกลุม่บคุคล องค์กรหนึง่ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานอย่างมีแบบแผน โดยผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง มีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศกึษา มีการจดัตัง้องค์กร หน่วยงานเพ่ือดูแลด้าน
การด าเนินงาน เช่น การท าสญัญาข้อตกลงเพ่ือความเข้าใจอนัดีระหวา่งองค์กร (MOU) 

National Network for Collaboration : NNCO (2005,p.21 อ้างใน วรรณดี นาคสขุ
ปาน.2557: 40) ได้ก าหนดขอบเขตของรูปแบบความร่วมมือระดบัองค์กร จ าแนกตามโครงสร้างพืน้ฐานได้ 
5 ประเภท ดงันี ้

1.เครือข่าย (Network) เป็นการเปิดโอกาสในการพบปะสนทนาระหว่างองค์กร 
การสร้างความเข้าใจร่วมกันและให้การสนับสนุนขัน้พืน้ฐานระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยไม่มีระดบั
ชัน้ในการบริหาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองค์กรเป็นแบบยืดหยุ่น ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
แบบหลวมๆ การเช่ือมโยงในกลุ่มสมาชิกเป็นแบบชัน้ต้น ระดบัการตดัสินใจเกิดขึน้น้อย มีลกัษณะการ
สื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ 

2.พนัธมิตร (Cooperation or Alliance) มีวตัถุประสงค์เฉพาะในการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างความร่วมมือท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น มุ่งเน้นความส าเร็จของงาน ลดความซ า้ซ้อนในงานหรือ
การบริการของสมาชิกกลุ่ม เน้นการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองค์กรเป็น
แบบกึ่งทางการ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน ภาวะผู้น าของความสมัพันธ์แบบนี ม้ีสูง มีหน้าท่ีให้
ความช่วยเหลือ ลกัษณะการสื่อสารแบบทางการ ท าให้การตดัสินใจคอ่นข้างซบัซ้อน 

3.หุ้นสว่น (Cooperation or Partnership) มีวตัถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันทรัพยากรใน
กลุ่มสมาชิกท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน เน้นการรวมทรัพยากรเพ่ือสร้างผลผลิตใหม่ (Producivity) เป็น
ศนูย์กลางการติดตอ่สื่อสารของกลุม่ผู้บริหาร ลกัษณะการเช่ือมโยงองค์กรแบบเป็นทางการ มีการก าหนด
บทบาทชดัเจน และมีการร่วมพฒันาทรัพยากรและร่วมลงทนุด้านการเงิน ภาวะผู้น าถกูจ ากดัตามขอบเขต
ความร่วมมือท่ีก าหนดไว้ 
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4.กลุม่ผนกึก าลงั (Coalition) มีเป้าหมายเพ่ือแบ่งปันความคิดและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั เพ่ือสร้างพนัธะในการพฒันาร่วมกนั โดยก าหนดระยะเวลาอย่างชดัเจน มีระยะเวลาอย่างน้อย 32 
ปี สมาชิกทัง้ร่วมตดัสินใจ ก าหนดบทบาทชดัเจน ลกัษณะการเช่ือมโยงแบบเป็นทางการภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกนัและการสื่อสารเป็นไปตามล าดบัขัน้ 

5.การรวมพลัง (Collaboration) มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นความส าเร็จจากการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ร่วม มีการเทียบเคียงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ มีการสร้างระบบท่ีต้องพึ่งพากนัระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มเพ่ือก าหนดประเด็นและโอกาสร่วมกัน สมาชิกมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ 
(Consensus) มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ลักษณะการเช่ือมโยง
องค์กรแบบทางการ ใช้ภาวะผู้ น าสูง แต่มีการแบ่งปันความคิดและการตัดสินใจเน้นการผลิตภาพ 
(Producitity) 

สามารถสรุปได้วา่ ความร่วมมือ หมายถงึ บคุคล กลุม่ องค์กร หน่วยงานท่ีมาท างาน
ร่วมกนัเพ่ือจดุมุง่หมายร่วมกนั และเป็นกระบวนการท างานท่ีอาศยัการมีสว่นร่วมในลกัษณะเครือข่าย 
พนัธมิตร หุ้นสว่น กลุม่ผนกึก าลงั และการรวมพลงั ในรูปแบบไมเ่ป็นทางการ แบบกึ่งทางการ และแบบทางการ 

2.5.2  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
นับตัง้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตัวกัน ภายหลังการประกาศปฏิญญา

กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และการก่อตัง้ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมื่อ
วันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( The 
Associaition of Southeast Asia Nations) เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือใน 3 
ด้านหลกั คือ  1)ด้านการเมืองความมัน่คง 2)ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ 3.ความร่วมเฉพาะด้าน คือ 
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ีมิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิต ส่งเสริมและ
รักษาเอกลกัษณ์ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค 
การสง่เสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกบัประชาชนในประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว (วรรณดี นาคสขุปาน,2557: 1) 

“ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration ) หรือปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN 
Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ  1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค  2) ส่งเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลกัความยุติธรรมและหลกันิติธรรมในการด าเนินความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมัน่ในหลกัการแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ   3) ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมืออย่างจริงจังและความช่วยเหลือซึง่กันและกัน ในเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ
สงัคมวฒันธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริหาร 4) จัดให้มีความช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในรูปของ
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การอ านวยความสะดวก การฝึกอบรมและวิจัยด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาการและการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 5) ร่วมมืออย่างมี
ประสิทธิผลย่ิงขึน้เพ่ือการใช้ประโยชน์มากขึน้ในการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการขยายการค้า รวมทัง้
การศึกษาปัญหาในเร่ืองการค้าระหว่างประเทศเก่ียวกับโภคภัณฑ์การปรับปรุงบริการ ความสะดวก
เก่ียวกบัการขนสง่และคมนาคม และการยกระดบัการครองชีพของประชาชนของตน 6) ส่งเสริมการศกึษา
เก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 7) ธ ารงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัองค์การระหว่างประเทศและระดบั
ภูมิภาคท่ีมีความมุ่งหมายและมุ่งประสงค์คล้ายคลึงกันและท่ีจะแสวงหาลู่ทางทัง้หลายเพ่ือให้มีความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหวา่งกนั (กรมอนามยั,2559 : 4-9) 

2.5.3 ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ 
ความส าคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ได้ปรากฏเป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนท่ีได้เน้นย า้ความส าคญัของ
การศกึษา ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการน าอาเซียนบรรลวิุสยัทศัน์อาศยั 2020 ท่ีได้กล่าวถึงความส าคญัของ
การพัฒนามนุษย์ โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมนวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนั คุณภาพการท างานและประกอบการ 
รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ประเด็น
ส าคญั ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพฒันา การเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการรวมตวัของอาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา ดงันัน้ กลไกความ
ร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ในฐานะเป็นผู้ ขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (ปรียวรรณ สวุรรณสนูย์, 2558 : ออนไลน์) 

การขบัเคลื่อนความร่วมมือด้านการศกึษาในกรอบอาเซียนท่ีปรากฏในแผนงานการ
จดัตัง้ประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community)                  
ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือก้าวสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ ในขอบข่ายด้านการศกึษา โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศกึษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน การจัดการศึกษา                 
ในแผนงานการจดัตัง้ประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบด้วย 

1.การจดัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและมีคณุภาพ อนัจะน าไปสูก่ารขจดัการไม่รู้หนงัสือ
ในภูมิภาคส่งเสริมให้มีการจัดดารศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียม ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 
สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผ่านการศกึษาทางไกล การเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้างความร่วมมือทางการศกึษากบัองค์การระหวา่งประเทศ 
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2.การสง่เสริมทนุอาเซียนและเครือข่ายการศกึษา ด้วยการสร้างเครือข่ายการศกึษา
ในสถาบนัการศกึษาทกุระดบั การแลกเปลี่ยนบคุลากรและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณาจารย์ 

3.การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างสมาชิกอาเซียนโดยผ่านระบบการศกึษา ส่งเสริมการสอนสอนค่านิยมร่วม มรดกทางวฒันธรรม
อาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน สนับสนุนการเรียนภาษาอาเซียนและการแลกเปลี่ยนทางภาษา เพ่ือ
เสริมสร้างความส าเร็จและความเข้าใจอนัดีในประเทศสมาชิกท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั 

4.การพัฒนาเยาวชนอาเซียน ด้วยการด าเนินโครงการพัฒนาผู้น าเยาวชน เช่น 
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน อาสาสมัครเยาวชนอาเซียน โอลิมปิกวิชาการอาเซียน การจัดตัง้กองทุน
เยาวชนอาเซียน จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเครือข่ายและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับวิธีการและกลยุทธ์ในการ
พฒันาเดก็และเยาวชน ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการวางแผน การสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการศกึษา
ให้กบัเยาวชนในภมูิภาค  

2.5.4 ควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพ 
กระทรวงสาธารณสขุไทยกบัเมียนมา มีความร่วมมือด้านสาธารณสขุระดบัทวิภาคีและ

พหุภาคีมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการลงนามในบันทึกการหารือ เมื่อปี 2543 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ นกัวิชาการ ระหวา่งสองประเทศอย่างสม ่าเสมอ ไทยมีชายแดนติดกบัเมียนมา ระยะทาง 2,837 
กิโลเมตร ความร่วมมือด้านสาธารณสขุจึงเน้นเร่ืองโรคติดต่อท่ีส าคญั เช่น โรคมาลาเรีย เอชไอวี/เอดส์ และ
วณัโรค โดยได้มีการหารือทัง้ในระดบัผู้บริหาร ระดบัผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบริเวณ
ชายแดน เพ่ือพฒันาความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสาธารณสขุของทัง้สองประเทศอย่างตอ่เน่ือง  

1.บนัทึกการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสขุไทยและเมียนมา ลงนามเมื่อวนัท่ี 
9 กรกฎาคม 2543 โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาได้มีการลงนามบันทึกการหารือ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ในการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมาระดบัรัฐมนตรี โดยรองปลัดกระทรวง
สาธารณสขุเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Director-General, Department of Health เป็นผู้ลงนามฝ่ายเมียนมา 
ซึง่การประชมุดงักลา่วจดัขึน้เพ่ือ (1) ขยายความร่วมมือด้านสาธารณสขุระหวา่งสองประเทศ โดยเน้นเร่ืองโรค
มาลาเรีย เอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค (2) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมด้านสาธารณสุขชายแดน และ                     
(3) จดัตัง้กลไกความร่วมมือระดบัประเทศ และระดบัท้องถ่ิน โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณชายแดน เช่น จงัหวดั
เชียงราย-ท่าขีเ้หล็ก จังหวดัตาก-เมียวดี จงัหวดัระนอง-เกาะสอง และจังหวดักาญจนบุรี- ด่านเจดีย์สาม
องค์ เป็นต้น 

2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงนามเมื่อวนัท่ี 20 กันยายน 2546 
กระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาได้มีการลงนามบันทึก ณ เมืองมณัฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ในการประชมุระดบัรัฐมนตรีวา่ด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสขุไทย-เมียนมา (Myanmar-Thailand 
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Health Collaborative Ministerial Meeting) ซึ่งบันทึกความเข้าใจดงักล่าวเป็นกรอบการท างานด้าน
สาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ในสาขาความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านสาธารณสขุในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนของทัง้สองประเทศ อาทิ การส่งเสริมสขุภาพและการพฒันา
ระบบการบริการสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดน การเฝ้าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคมุโรคติดต่อและโรคอบุตัิใหม่ การป้องกนัและควบคมุอาหารท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ 
ผลิตภณัฑ์ยาและเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

3. การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสขุ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เมียน
มาในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการมอบยาเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีหลงัจากเมียนมาประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส การพัฒนาโรงพยาบาล
เมียนมาตามแนวชายแดน การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีบคุลากรด้านสาธารณสขุ เป็นต้น 

4.ความร่วมมืออื่นๆ อาทิเช่น 
กระทรวงสาธารณสขุของทัง้สองประเทศได้ผลดัเปลี่ยนกนัเป็นเจ้าภาพจดัประชุม

เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพืน้ท่ีชายแดน (Myanmar-
Thailand Collaborative Workshop on Disease Surveillance  Prevention and Control at the 
Border Areas)  อย่างตอ่เน่ือง โดยครัง้ลา่สดุ ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุฯ เม่ือวนัท่ี  29 –
30 เมษายน 2555 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับพืน้ท่ี โดยเฉพาะระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ขนานของทัง้สองประเทศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชายแดนคู่ขนานของทัง้สองประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงรายกับจังหวดัท่า
ขีเ้หลก็/  จงัหวดัตากกบัจงัหวดัเมียวดี/  และจงัหวดัระนองและเกาะสอง ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนัภายใต้
กรอบความร่วมมือในการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคในพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้โขง (MBDS)  อย่างต่อเน่ือง 
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมลูเพ่ือการเฝ้าระวงั และควบคมุโรค การจดัประชุมร่วมกนัเพ่ือวางแผนและแก้ไข
ปัญหาโรคติดตอ่ในพืน้ท่ีชายแดน และข้ามเขตแดน เป็นต้น (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2556) 

คณะผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญจากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศ
ไทย และ กรมสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ร่วมหารือแผนปฏิบตัิการ
ด้านป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้าง  อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขบนพืน้ฐำนควำมเท่ำเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน
ทัง้หมด 8 สำขำ โดย 3 ใน 8 สาขา เป็นด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ได้แก่  1.

กำรเฝ้ำระวังโรค (Disease surveillance) 2.โรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเฉพำะกำร

ระบำดของโรคข้ำมพรมแดน (Communicable and emerging infectious diseases, especially, 
disease outbreak at cross-border) และ 3. กำรพัฒนำระบบบริกำรส ำหรับประชำกรย้ำย
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ถิ่น (Health service system development for cross border population) โดยแผนการเฝ้าระวงั 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพท่ีทวิภาคีหารือร่วมกัน ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ มำลำเรีย ระบำด
วิทยำ โรคตดิต่ออุบัตใิหม่ กำรพัฒนำด่ำนช่องทำงเข้ำออกประเทศ และกำรป้องกัน ควบคุมโรค
ในพืน้ที่ชำยแดนไทย-เมียนมำ โดยให้จงัหวดัชายแดนคู่ขนาน เป็นจุดเช่ือมโยงการท างานของทัง้สอง
ประเทศ (2561 : ออนไลน์) 
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ส่วนที่ 3   

สถำนกำรณ์ด้ำนกำรศกึษำและสุขภำพของเดก็ข้ำมชำติ 
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สถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพของเดก็ข้ำมชำต ิ

การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินโครงการ พฒันาการท างานการจดัการศกึษาควบคู ่
กับงานสุขภาพ และบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติ และการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กข้ามชาติ ตลอดจนสภาพปัญหาด้านสุขภาพของเด็กข้ามชาติ ในประเทศ ไทย จ.ตาก              
อ.แมส่อด อ.แมร่ะมาด และ อ.พบพระ มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

3.1.พัฒนำกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในพืน้ที่ อ.แม่สอด 

มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน หรือ Help without Frontiers ตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 2002 โดย Mr. 
Benno Roeggla  จดทะเบียนเป็นองค์กรการกศุล ในรัฐ Bolzano ซึง่เป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี                      
ได้เร่ิมด าเนินงานในประเทศไทย ตัง้แต่ต้นปี 2550 ต่อมาในปี 2552 ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนสาธารณประโยชน์ ในนาม “มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน” โดยมีปรัชญาการท างาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

มลูนิธิช่วย
ไร้
พรมแดน  

“เรามุง่มัน่ท่ีจะให้การช่วยเหลอืแก่ผู้พลดัถ่ินท่ีอาศยัอยู่บริเวณตามแนว
ชายแดนไทย-เมียนมา อย่างเท่าเทียมกนั โดยไมม่ีการเลือกปฏิบตัิ 
และช่วยอย่างไมม่ีพรมแดน  เพ่ือให้พวกเขาเหลา่นีไ้ด้มีชีวิตท่ีดีขึน้และ
มีอนาคตท่ีสดใสตอ่ไป ซึง่สว่นใหญ่เป็นเดก็และเยาวชน”    

วิสยัทศัน์ :   เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่ผู้พลดัถ่ิน และผู้ ด้อยโอกาส โดยไมม่ีการ
เลือกปฏิบตัิ โดยไมถ่กูกีดกนั และไมม่ีพรมแดน 

พนัธกิจ : มุง่เน้นท่ีจะตอ่สู้และแก้ไขปัญหาความยากจน และการเลือกปฏิบตัิ ท่ีผู้
ผลดัถ่ินต้องเผชิญ เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกนั และ
เพ่ือให้พวกเขาเหลา่นีม้ีชีวิตท่ีดีขึน้ 

ภารกิจงาน  
: 

เราให้การสนับสนุนใน 5 ขอบเขตหลัก ดังนี  ้การศึกษา เยาวชน 
สขุภาพ การพฒันาชมุชน และการคุ้มครองเดก็ 

มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน ได้ด าเนินงานภารกิจงานด้านการศกึษาเป็นหนึ่งในแผนงานหลกัของ
มลูนิธิฯ กวา่ทศวรรษกบัการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ข้ามชาติ มลูนิธิฯ ได้พฒันารูปแบบการศกึษาในพืน้ท่ี
แมส่อด แบ่งออกเป็น  5 ยคุ ได้แก่ ยุคท่ี 1 สนบัสนุนทุนการศกึษาเด็กข้ามชาติผ่านองค์กรเอกชน  ยุคท่ี 2 
การพฒันาความสามารถด้านการบริหารจัดการศนูย์การเรียน ยุคท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการศึกษาเด็ก
ข้ามชาติ (การพฒันาสถานะศนูย์การเรียน) ยุคท่ี 4 การพัฒนาแนวทางการจัดการศกึษาท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต้นทาง ยุคปัจจุบนั การพฒันาการจดัการศกึษาท่ีเช่ือมโยง
กบัประเทศต้นทาง(เมียนมา)  
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ยคุท่ี 1 ปี 2550 -2552   สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ เป็นการด าเนินของ
โครงการระยะแรกๆ ช่วงเตรียมการก่อตัง้มลูนิธิช่วยไร้พรมแดนขึน้มาในประเทศไทย เป้าหมายเพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีแม่สอดได้เข้าถึงการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมตามอนุสญัญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนในพืน้ท่ีแม่สอดด าเนินการจัดกิจกรรมเก่ียว
การศึกษาเด็กข้ามชาติ อาทิ ระดมทุนในต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนทุนให้องค์กรเอกชน สนับสนุนวสัดุ
อปุกรณ์การเรียนการสอนแก่เดก็ข้ามชาติ     

ยคุท่ี 2 ปี 2553-2554 พฒันาคณุภาพการศกึษา เป็นการด าเนินของโครงการท่ีมีเป้าหมาย
เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ศนูย์การเรียนจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพให้กบัเดก็ข้ามชาติ และการบริหาร
จดัการศูนย์การเรียน โดยการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรครู ทัง้ด้านองค์ความรู้ทางวิชาการตามหลกัสูตร 
เทคนิคทกัษะการสอน และการบริหารจดัการ สนบัสนนุทนุให้ศนูย์การเรียนบริหารจดัการงบประมาณด้วย
ตนเอง นอกจากนี ้ยงัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เสือ้ผ้า อปุกรณ์การเรียนการสอนให้ศนูย์การเรียนภายใต้
การดแูลของมลูนิธิฯ   

ยคุท่ี 3  ปี 2554-2556  พัฒนารูปแบบการศึกษาเด็กข้ามชาติ (การพัฒนาสถานะ
ศนูย์การเรียน) ด าเนินการร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ระยะท่ี 1 เป้าหมายเพ่ือให้ศนูย์การเรียนได้มี
สถานะท่ีถกูต้องตามกฎหมาย หรือการมีสถานะท่ีได้รับการรับรองจากประเทศไทย และเด็กท่ีเรียนในศนูย์
การเรียนได้รับวฒิุการศกึษาท่ีได้รับการรับรองจากรัฐไทย  

ยคุท่ี 4  ปี 2556-2559 พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับระบบ
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศต้นทาง ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ระยะท่ี 2 
เป้าหมายเพ่ือให้ศนูย์การเรียนมีสถานะที่สามารถจดัการศกึษาให้กบัเด็กโดยได้รับการรับรองจากประเทศ
ไทยและประเทศต้นทาง(เมียนมา) เพ่ือให้เด็กสามารถน าวฒิุการศกึษาท่ีได้รับไปเรียนต่อในระดบัท่ีสงูขึน้
ในประเทศไทยหรือสามารถกลบัไปเรียนตอ่ตามระบบของประเทศต้นทางได้ โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคญั 
คือ 1) การพฒันาการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบั กศน.อ าเภอแม่สอด โดยสนบัสนุนให้แม่สอด
เป็นพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีน าร่องในการน า “แนวทางการด าเนินงานจดัการศึกษานอกระบบระดบัประถมศึกษา
ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส าหรับเดก็ตา่งด้าวและผู้
ไมม่ีสญัชาติไทย (เดก็ท่ีอยู่ในวยัการศกึษาภาคบงัคบั แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้) และ 2) 
การพฒันาการจดัการศกึษาท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง (เมียนมา)   

ยุคปัจจุบนั ปี 2560-2561 การเช่ือมโยงการศกึษาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยการศกึษา
นอกระบบ ด าเนินการร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ระยะท่ี 3 เป้าหมายเพ่ือให้เด็กในศนูย์การเรียนเด็ก
ข้ามชาติ Migrant Learning Center เด็กในพืน้ท่ีชายแดน ได้รับการสร้างเสริมสขุภาวะ ด้านโภชนาการ 
การป้องกนัโรค และการเช่ือมโยงข้อมลูสขุภาพของเดก็กบัประเทศต้นทาง โดยผ่านการได้รับการศกึษาใน
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รูปแบบนอกระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง ควบคู่ไปกบัการน าร่องการเช่ือมโยงด้านสขุภาพ
ของเด็กกลุ่มนี ้และการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ชุมชน ทัง้ในระดบัพืน้ท่ีปฏิบัติของไทยและเมียนมา ท่ีสามารถน าบทเรียน ข้อมูล ประสบการณ์ในการ
ผลกัดนัเชิงนโยบายในการเช่ือมโยงการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลกั ได้แก่ หนึ่ง กิจกรรมพฒันาคณะท างานร่วมเพ่ือจดัการศกึษาและ
การส่งเสริมสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียนท่ีเช่ือมโยงกับประเทศต้นทาง  สอง กิจกรรมสนับสนุนการ
ส่งเสริมสขุภาพท่ีเช่ือมโยงการศกึษาของเด็กในศนูย์การเรียนในแม่สอดและโรงเรียนในเมียวดี โดยการมี
สว่นร่วมของคณะท างาน สาม กิจกรรมการติดตามการส่งเสริมสขุภาพและการศกึษาท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง  

3.2.บริบทชุมชนและสภำพแวดล้อม 

นบัแต่ประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุนกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้มีการ
ขยายการพฒันาอตุสาหกรรมไปสูพื่น้ท่ีชายแดน ท าให้เกิดความต้องการในการใช้แรงงานมากขึน้ 

จ.ตาก อ.แม่สอด พบพระ แม่ระมาด เป็นอ าเภอท่ีอยู่ติดชายแดนทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดตาก และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยมีแม่น า้เมยเป็นแนวกัน้พรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมา  ขณะท่ี อ าเภอแม่สอด เป็นท่ีตัง้จุดผ่านถาวรด้านพรมแดนแม่สอดท่ีเช่ือมโยง
เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง ประเทศเมียนมา จงึเป็นทางผ่านของแรงงานจากประเทศเมียนมาท่ีประสงค์จะ
เข้ามาท างานในประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัเป็นอ าเภอเศรษฐกิจเน่ืองจากเป็นเมืองชายแดนไทย-พม่าท่ีมี
ศกัยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงส าหรับเช่ือมต่อเส้นทางการค้าในแนวตะวนัตก -ตะวนัออก (East-West 
Economic Corridor) ซึง่จะเช่ือมทะเลอนัตามนักบัทะเลจีนใต้ผ่านดินแดนพม่า ไทย ลาว เวียดนาม ตาม
การพฒันาโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (GMS : Mekong Sub-
region) และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

อ.แม่สอด จึงกลายเป็นท่ีตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมจ านวนมาก และค่าแรงท่ีสงูกว่าจึงดดู
แรงงานตา่งด้าวจากประเทศพมา่เข้ามาจ านวนมาก ทัง้ท่ีผ่านดา่นเข้ามาด้วยบตัรผ่านแดนแล้วลกัลอบอยู่
ตอ่ในพืน้ท่ี หรือเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้วหลบซ่อนรับจ้างท างาน จึงมีแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาตัง้
ถ่ินฐานในอ าเภอแมส่อดมากท่ีสดุ รองลงมา คือ อ าเภอพบพระ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีย้ายถ่ินมาในพืน้ท่ี
มากกวา่ 1 ปี ดงันัน้การชมุชนก็จะปะปนกบัชุมชนคนไทย โดยมีลกัษณะการตัง้บ้านเรือน หรือชุมชนตาม
กลุ่มอาชีพ คือ 1.ก่อสร้าง จะอาศยัปะปนกับคนไทย โดยจะมีผู้ รับเหมาเข้ามารับแรงงานในชุมชน  และ       
ไปท างานตามท่ีต่างๆ แต่ถ้ามีการก่อสร้างท่ีห่างไกลจากชุมชนก็จะมีการตัง้ท่ีอยู่อาศยัในจุดท่ีก่อสร้าง           
2.อุตสาหกรรม เกษตรและโรงงาน แรงงานกลุ่มนี  ้ตัง้ชุมชนท่ีเหมือนกัน คือ คนหนุ่มสาวท่ีเป็นโสด          
จะพกัอาศยัในโรงงาน และคนท่ีมีครอบครัวก็จะไปเช่าหอพกัหรือบ้านท่ีอยู่รอบๆ โรงงาน   
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นอกจากนี ้ผู้ศกึษาได้ส ารวจพืน้ท่ีชมุชนแรงงานข้ามชาติ พบวา่ บ้านท่ีพกัอาศยัของเด็กข้าม
ชาติในแมส่อดจะมีลกัษณะบ้านห้องเช่าเรียงกนั หรือเป็นตกึแถวกัน้เป็นห้องๆ อยู่กนัหลายครอบครัวเป็น
ชุมชนเล็กๆ ในพืน้ท่ี อ.แม่ระมาด  อ.พบพระ การตัง้บ้านเรือนจะมีลกัษณะคล้ายๆ กันเป็นบ้านไม้ ยกสูง
ประมาณ 1 – 2 เมตร บริเวณบ้านเป็นห้องโล่งๆ มีทัง้ห้องนอน ห้องครัวไม่ได้แยกเป็นสดัเป็นส่วน สิ่งของ
เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีนอน หมอน มุ้ง เสือ้ผ้า อาหาร น า้ดื่ม เคร่ืองครัว จาน ช้อน วางรวมกนัไว้ภายในบริเวณบ้าน 
โดยสว่นมากจะรวมกนัหลายครอบครัว หลายหลงั ตัง้แต่ 2 – 10 หลงั มีห้องน า้ร่วมกนัใช้หลายคน หลาย
ครอบครัว โดยนายจ้าง (คนไทย หรือกลุม่ชาติพนัธุ์จะปลกูสร้างบ้านเรือนให้แรงงานพกัรวมกนั บางแห่งท่ี
พกัอาศยัตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีเกษตรท่ีมีการใช้สารเคมีก ากดัวชัพืซในแปลงเกษตร ลกัษณะการย้ายเข้ามา
ท างานในพืน้ท่ีของกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีมาจากประเทศเมียนมา จะเป็นการเข้าออกง่าย และเป็น
ลกัษณะไปๆ มาๆ ยงัคงติดตอ่ประเทศต้นทางอยู่ ท่ีตัง้ของชมุชนนีเ้ป็นชมุชนชายแดน  

3.3. สถำนกำรณ์เดก็ข้ำมชำตใินประเทศไทย 

3.3.1  เดก็ข้ำมชำตกิับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ 
ประเทศไทย มีการประมาณการสดัส่วนของจ านวนเด็กข้ามชาติร้อยละ  10 ของ

จ านวนแรงงานข้ามชาติทัง้หมด หรือประมาณ 300,000 คน (เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้าม
ชาติ.รายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ.2558) จากการประมาณการแรงงานข้าม
ชาติ และประมาณประชากรท่ีไม่ใช่แรงงาน พบว่า ณ เดือน กนัยายน 2561 มีประชากรข้ามชาติสญัชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ได้รับอนุญาตท างาน จ านวนทัง้สิน้ 2,127,253 คน (กระทรวงแรงงาน.ส านัก
บริหารแรงงานตา่งด้าว.กนัยายน 2561 : ออนไลน์)  
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จากข้อมลูจะเห็นวา่เดก็ข้ามชาติในอ าเภอแม่สอดมากสดุคิดเป็น 34.11% เมื่อเทียบ

กบัจ านวนเดก็ทัง้หมดใน 5 อ าเภอด้านตะวนัตกของจงัหวดัตาก และพบวา่เป็นเดก็ช่วงอายุ 6-12 ปี ซึง่เป็น

ช่วงวยัเรียนมีมากถงึ 41.98% เมื่อเทียบกบัช่วงอายอุื่น (ข้อมลู 43 แฟ้ม ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตาก สิงหาคม 2560) 

เดก็ข้ามชาติ ได้รับการศกึษาใน 3 รูปแบบหลกัๆ ด้วยกนัคือ (1) การศกึษาในระบบ
โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีเด็กข้ามชาติได้รับการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวนทัง้หมด 138,724 คน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
: 2558) ศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 3,244 คน (ส านกัการศกึษา, 2558) (2) การศกึษานอก
ระบบ หรือ กศน. ได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 633 คน และการศกึษาส าหรับกลุม่ผู้ ไม่รู้หนงัสือ 856 
คน (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั,2558) (3) การศกึษาในรูปแบบ
ศนูย์การเรียนรู้ (Learning Center) ท่ีจดัโดยชุมชนและภาคประชาสงัคม จ านวน 17,161 คน (เครือข่าย
องค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติ : 2557)  อีกทัง้ ปัจจุบนัมีแนวทางการเช่ือมโยงการศกึษาระหว่าง
ไทยและเมียนมา เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศต้นทางของเด็กในศูนย์การเรียน โดยมีรูปแบบ
เช่ือมโยงกัน 3 ลกัษณะคือ (1) Matriculation หรือการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลยั  (2) การสอบ
เทียบเพ่ือเข้าเรียนในระดบั Grade4  และ Grade 8(เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติ, 
2557)  (3) การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนโดยใช้ระบบการศึกษานอกระบบประดบัประถมศึกษา 
(กศน.) ของประเทศเมียนมา หรือ Non-Formal Primary Education – NFPE จ านวน 115 คน โดยเร่ิมใน
อ าเภอแมส่อด และพบพระ จงัหวดัตาก (มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท,2559) 

จากข้อมลูส านกังานสาธารณสขุ จ.ตาก ระบุว่า จ านวนประชากรเด็กข้ามชาติใน 5 
อ าเภอฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัตาก ซึง่ประกอบด้วย อ าเภอแมส่อด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้ม
ผาง รวมทัง้สิน้ 210,181 คน และเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนช่วงอายุระหว่าง 6-18 ปี จ านวน 159,560คน  
เฉพาะอ าเภอแมส่อด พบพระ แมร่ะมาด ท่ีอยู่ในช่วงวยัเรียน ระหวา่งอาย ุ6-18 ปี รวมทัง้สิน้ 110,269 คน 
แบ่งเป็นช่วงอาย ุ6-12 ปี จ านวน 64,574 คน และระหวา่งอาย ุ13-18 ปี จ านวน 45,697 คน  

3.1.1.1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรศึกษำในพืน้ที่แม่สอด 
ศนูย์การเรียนในพืน้ท่ีชายแดน 
จดุเร่ิมต้นของศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติในประเทศไทย เร่ิมจากการรับเลีย้ง

เด็กหรือดูแลเด็กระหว่างวันท่ีพ่อแม่ไปท างาน แล้วค่อยๆ พัฒนาเพ่ิมการเรียนการสอนเข้าไปด้วย จน
พัฒนาสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า ศูนย์การเรียนรู้  หรือ  Migrant Learning Center 
(MLC) มีการบริหารศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบมากขึน้  โดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชนแรงงานข้ามชาติ 
(Community Based Organization) และศนูย์การเรียนบางแห่งบริหารและสนบัสนุนโดยองค์กรพฒันา
เอกชนหรือองค์กรศาสนา การจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ผู้ เรียนเกือบทัง้หมดเป็นเด็กท่ีไม่มี
สญัชาติไทยและเป็นเดก็ท่ีเป็นบตุรหลานของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา  

ศนูย์การเรียนในแมส่อด เร่ิมต้นเม่ือปี 2542 ศนูย์การเรียนรุ่นแรกในแม่สอด 
มี 9 ศนูย์การเรียนท่ีขึน้ทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการกับศูนย์การเรียนประสานงานการจดัการศึกษาเด็ก



44 

 

ต่างด้าว ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 2 ในปี 2550 ซึง่ขณะนัน้มีศนูย์การเรียนจ านวน 62 ศนูย์
การเรียนจัดการศึกษาทัง้ระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และเทียบเท่าหรือสูงกว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดตัง้ศูนย์ประสานงานการจัด
การศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Education Coordination Center : MECC) ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาตาก เขต 2 ขึน้ในเดือนพฤษภาคม 2551 เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรชมุชนในการ จดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาติในพืน้ท่ี 5 อ าเภอจงัหวดัตาก (มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท.
2561) เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการจัดตัง้ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ จ านวน 59 ศูนย์การเรียนและ 14 
ห้องเรียนสาขา  มีเด็กเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนจ านวนทัง้สิน้ 13,262 คน เฉพาะในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด               
มีจ านวนศนูย์การเรียน 45 ศนูย์การเรียน  5 ห้องเรียนสาขา มีเด็กเรียนอยู่ในศนูย์การเรียนจ านวน 9,631 
คน (สรุปสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด จ.ตาก สิงหาคม 2560)  โดยส่วนใหญ่นัน้เป็น
ลกูหลานชาวเมียนมาท่ีเข้ามาท ามาหากินอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วซึ่งเด็กกลุ่มนีเ้ป็นเด็กท่ีเกิด
ในเมืองไทย แตก่็มีเดก็บางสว่นท่ีเพ่ิงติดตามพ่อแมเ่ข้ามา   

3.1.1.2 รูปแบบกำรศึกษำในพืน้ที่แม่สอด 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานส าหรับเด็กข้ามชาติ หรือเด็กไม่มีหลักทาง

ทะเบียนราษฎร์หรือไมม่ีสญัชาติไทย ได้ด าเนินการในรูปแบบตา่ง ดงันี ้
1.การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ท่ี ไม่มีสัญชาติ ไทย โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มีพนัธกิจในการรับผิดชอบการศกึษาเด็กท่ีอายุอยู่ในเกณฑ์
การศกึษาภาคบงัคบั (อาย ุ6-15 ปี) พฒันานวตักรรมทางการศกึษา ประสาน ส่งเสริม และก ากบัดแูลการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาเพ่ือคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสงัคมอื่นๆ ให้มีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล า้
ทางการศกึษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ,2560 ) โดย สพฐ. ได้ด าเนินการจัด
การศกึษาให้แก่เด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทย ใน 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทยเรียนร่วมกับ
เด็กไทย และ(2) แบบโรงเรียนในโรงเรียน หรือห้องเรียนสาขา โดยเป็นการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนรัฐและศนูย์การเรียนขององค์กรพฒันาเอกชน เพ่ือน าช่ือเด็กในศนูย์การเรียนไปขึน้ทะเบียนไว้กบั
โรงเรียนของรัฐ และจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางของไทย โดยตวัเด็กยงัเรียนอยู่ท่ีศนูย์การ
เรียน  

2.การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย โดยส านักงานส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) พระราชบญัญตัิสง่เสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้ กศน. มีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนการศกึษา
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นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยให้ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ เรียนได้รับความรู้
และทกัษะพืน้ฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระท่ีสอดคล้องกบัความสนใจและความจ าเป็น
ในการยกระดบัคณุภาพชีวิต และยงัเน้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้กับสงัคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

3.การจดัการศกึษาส าหรับเดก็ท่ีไมม่ีสญัชาติไทย โดยศนูย์การเรียนเด็กข้าม
ชาติ ส าหรับการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทยในกลุ่มนี ้จะเป็นการจดัการศกึษาโดยองค์กร
ชุมชน (Community-Based Organization) และองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา ซึ่งมีความ
หลากหลาย ซึง่ลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว (2558) ระบุว่า สามารถจ าแนกการจดัการศกึษาของศูนย์การเรียน
เดก็ข้ามชาติ ได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่  

(1) ศนูย์การเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอ่อนท่ีส่ง
เข้าสู่ระบบโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน โดยจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านการสื่อสารไทย ทักษะในวิชาพืน้ฐาน เพ่ือให้เด็กสามารถการปรับตวักบัระบบ
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ซึง่ศนูย์การเรียนเหลา่นี ้จะได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานหรือองค์กรพฒันาเอกชนไทย 

(2) ศนูย์การเรียนท่ีจดัการศกึษาร่วมกบั กศน.ซึง่มีสถานะเป็นห้องเรียน ท่ี
มี กศน.เป็นสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ซึง่หลกัสตูรยงัไมส่อดคล้องกบัพฒันาการเดก็ 

(3) ศูนย์การเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือแสวงหาแนวทางในการ
เช่ือมโยงกบัประเทศต้นทาง ซึง่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีใช้หลกัสตูร กศน.ของ
ประเทศพม่า เช่น โครงการน าร่องของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน  ในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด ท่ีเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาขัน้พืน้ฐานนอกระบบของรัฐกระเหร่ียง จังหวดัเมียวดี ประเทศพม่า 
เพ่ือให้เด็กท่ีเรียนในศูนย์การเรียนสามารถกลบัไปเรียนต่อท่ีประเทศพม่าได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนารูปแบบ และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ศูนย์การเรียนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอดท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษา
ประเทศต้นทาง ทัง้ในระดบั Grade 4 และ  Grade 6 โดยการทดสอบกบัข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง
ของประเทศต้นทาง โดยจะมี Burmese Migrant Workers Education Committee  :BMWEC เป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานงานและส่งครูจากประเทศพมา่มาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 
(ลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว,2558 อ้างในธีระเดช ฉายอรุณและคณะ,2560 : 84-88)   

3.2.1  เดก็ข้ำมชำตกิับสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 

สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กข้ามชาติ จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสขุและองค์การยูนิเซฟ พบว่า เด็กข้ามชาติ มีโภชนาการไม่เหมาะสม มีเด็กจ านวนไม่น้อยท่ียัง
ขาดสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะเด็กยากจนท่ีไม่พอกินหรือกินไม่ครบมือ้มักมีภาวะขาด
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ไอโอดีนและธาตเุหล็ก ปัญหาโภชนาการท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ เด็กวยัเรียนมีส่วนสูงต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน(เตีย้) ซึง่ผลกระทบของการขาดอาหารเรือ้รังมิใช่แค่เพียงโครงสร้างด้านร่างกายเป็นผลให้เตีย้
แคระแกร็นเท่านัน้ ยงัท าให้ภูมิต้านทานโรคต ่าเป็นผลให้ติดเชือ้ได้ง่าย เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นนาน และมี
ความรุนแรง ภาวะเตีย้ยังมีผลต่อการพัฒนาสมองเป็นผลให้เด็กมีสติปัญญาต ่าความสามารถในการ
เรียนรู้บกพร่อง  (กระทรวงสาธารณสขุ, 2557:21) สอดคล้องกบัองค์การยูนิเซฟ (ยูนิเซฟ,2559) ระบุว่า
เดก็ในประเทศไทยมีภาวะแคระแกร็นและขาดโภชนาการท่ีดี ซึง่ส่งผลเสียระยะยาวในด้านต่างๆ ของชีวิต 
เช่น ด้านผลการเรียน และรายได้ในอนาคตของเด็ก กีดขวางการเจริญเติบโตทางสขุภาพอย่างเหมาะสม  
ด้านคณะกรรมการสิทธิเดก็แห่งสหประชาชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2555-2559 ของประเทศไทย ในประเดน็สขุภาพพืน้ฐานและสวสัดิการ(Disability,Basic Health and 
Welfare) คือ คณะกรรมการมีข้อกงัวลเก่ียวกบัภาวะโภชนาการและการขาดสารไอโอดีนในเด็ก โดยขอให้
ไทยเร่งออกมาตรการ เพ่ือปรับปรุงภาวะโภชนาการของเดก็ทกุคนทัง้ท่ีมีสญัชาติไทยและไมใ่ช่สญัชาติไทย 
อีกทัง้เด็กกลุ่มนีย้ังมีปัญหาจากโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคหัด คางทูมหัดเยอรมนั คอตีบ ไอกรน และ
บาดทะยกั เน่ืองจากการไมไ่ด้รับวคัซีน หรือได้รับวคัซีนไมค่รบถ้วน ท าให้การควบคมุโรคโปลิโอในกลุม่เดก็
ข้ามชาติ ยังท าได้ไม่เต็มท่ีนัก  รวมถึงโรคอื่นๆ ท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยวัคซีน เช่น คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยกั เป็นต้น (กระทรวงสาธารณสขุ, 2557)  นอกจากนีข้้อมลูในพืน้ท่ีต่างๆ ขององค์กรภาคประชา
สงัคมยังพบว่า เด็กข้ามชาติส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในสถานศกึษามีภาวะน า้หนกัเกินและอ้วนมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึน้  

จากข้อมลูสรุปสถานการณ์เดก็เคลื่อนย้ายพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จ.ตาก  ข้อมลูระหว่าง
ปี 2557-2559  ระบวุา่ สภาพปัญหาสาธารณสขุของแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ 1.) โรคติดต่อชายแดน ท่ีต้อง
ระวงัเป็นพิเศษได้แก่ โรคไข้เลือดออก, มาลาเรีย และวณัโรค 2.) อนามยัแม่และเด็ก (การฝากครรภ์, การ
คลอดบุตร รวมถึงงานวคัซีนเด็ก) 3.) อบุตัิเหตทุางถนน  ปัญหาสขุภาพของเด็กข้ามชาติในแต่ละช่วงวยั
ส าคญัของเด็ก ดงันี ้ 1.เด็กในครรภ์มำรดำ แม่ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติอีกจ านวนมากไม่ได้รับการฝาก
ท้อง ดแูลครรภ์หรือได้รับการส่งเสริมสขุภาพระหว่างตัง้ครรภ์ นบัตัง้แต่การตัง้ครรภ์ ฝากครรภ์ การคลอด 
วคัซีน การติดตาม โภชนาการ ฯลฯ สว่นใหญ่แรงงานข้ามชาติจะท าการคลอดและดแูลระหว่างการคลอด
โดยหมอต าแยหรือท่ีเรียกว่า ผดงุครรภ์โบราณ (ผดบ.) ในชุมชน  2.เด็กแรกคลอด 0-5 ปี เด็กแรงงาน
ข้ามชาติสว่นใหญ่ยงัได้รับวคัซีนไมค่รบ เน่ืองจากการย้ายถ่ินฐานบ่อย ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถติดตาม
ให้วคัซีนได้ต่อเน่ืองได้ รวมถึงปัญหาด้านค่าบริการในการฉีดวคัซีนส าหรับแรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีสิทธิใน
การรักษาพยาบาล ท าให้เดก็ไมส่ามารถเข้าถงึบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคได้  3.เดก็วัยเรียน 5-18 ปี เด็ก
ในระบบการศึกษาของรัฐบางแห่งได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย บางโรงเรียนให้เด็กซือ้ประกัน
อบุัติเหตุเพ่ิมในราคาระหว่าง 150-200 บาท ต่อปี เพ่ือเป็นหลกัประกันการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหต ุ
อย่างไรก็ดีแม้เดก็จะมีเลข 13 หลกัเม่ือเข้าเรียนไมว่า่จะเป็นไปตามการส ารวจนกัเรียน หรือแบบ 89 ซึง่เด็ก



47 

 

จะได้บตัรเลข 00 แตเ่ดก็ไมม่ีสิทธิในการรักษาพยาบาล มีเพียงเดก็ท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเท่านัน้ท่ีจะ
ได้รับวคัซีนเท่ากบัเดก็ไทย โดยหน่วยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี  

ด้านโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ (Migrant School Health) 
ระบถุงึปัญหาด้านการจดับริการสขุภาพของเด็กนกัเรียนว่า การตรวจสขุภาพโดยบุคลากรสาธารณสขุ ซึง่
อาจเป็นการ เพ่ิมภาระงานให้กบัเจ้าหน้าท่ี ใน รพ.สต.ขณะท่ีการได้รับวคัชีนของนกัเรียนในแต่ละช่วงชัน้
ยงัไมค่รบถ้วน  มีการฉีดและขาดการลงบนัทกึ ไมม่ีประวตัิวคัซีน ประวตัินกัเรียนหาย ผู้ปกครองไมยิ่นยอม
ให้ฉีด  และนอกจากนี ้ข้อมลูโรงพยาบาลแมส่อด พบวา่ ปี 2559 เดก็ข้ามชาติซือ้ประกนัสขุภาพเพียง 531 
ราย และปี  2560 เพียง 181 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จ านวนคนท่ีเข้ารับการบริการด้านสุขภาพจาก
หน่วยงานรัฐผ่าน การซือ้ประกนัสุขภาพต ่ามาก และยังมีเด็กอีกจ านวนมากท่ีอาจจะเข้าไม่ถึงบริการ ซึ่ง
เด็กวยัเรียน 5-18 ปี  ในระบบการศกึษาของรัฐ  (สรุปสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด จ.
ตาก  ข้อมลูระหวา่งปี 2557-2559)      

3.4. ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพในพืน้ที่ อ.แม่สอด 
จากสถานการณ์ข้างต้นท่ีกล่าวมานี ้เป็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้มาอย่างยาวนานกว่า

ทศวรรษ ในพืน้ท่ีแม่สอด และน่ีเป็นเหตุผลส าคัญท่ีมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ได้ก าหนดภารกิจงานด้าน
สขุภาพเป็นแผนงานหลกัของมลูนิธิฯ ด าเนินงานภายใต้แผนงานด้านสขุภาพ มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กข้าม
ชาติ แรงงานข้ามชาติและครอบครัวแรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ได้รับการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพ่ือการมีสขุภาวะท่ีดี มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรค และมีความปลอดภัย โดยผ่าน
การด าเนินโครงการอนามยัแม่และเด็ก ด าเนินงานภายใต้โครงการ Improving Migrant Protection and 
Assistance for Children in Thailand (IMPACT) สนบัสนุนงบประมาณจากองค์กรช่วยเหลือเด็ก Save 
the Children , โครงการอนามยัเจริญพนัธุ์ (SRHR) ด าเนินงานภายใต้โครงการ Sexual Reproductive 
Health Right สนับสนุนงบประมาณจากองค์กร  Plan International , โครงการอนามัยโรงเรียน 
ด าเนินงานภายใต้โครงการอาหารเสริมนม สนบัสนุนงบประมาณจากองค์กร Act Now Children’s Fund 
และโครงการอนามยัเจริญพนัธุ์ และโครงการอื่นๆ ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมา   

ในช่วงท่ีผ่านมา (ปี 2557 – 2559)  มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
ประเมินโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ ท่ีองค์กรองค์การอินเตอร์เนชัน่แนลเรสคิวคอมมิตตี (ไออาร์ซี) ได้
สนบัสนนุงบประมาณให้โรงพยาบาลแม่สอดและคณะท างานท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ประกอบด้วย  โรงพยาบาลแม่สอด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                   
ท่ีรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ต่างชาติในพืน้ท่ี) ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 2 
เทศบาลนครแม่สอด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เทศบาลท่าสายลวด (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) แม่ตาวคลินิก มูลนิธิสุวรรณนิมิต มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และองค์กรไออาร์ซี  ต่อมามีการ
จดัตัง้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินศนูย์การเรียนรู้ส่งเสริมสขุภาพชายแดน จงัหวดัตาก จ านวน 21 
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คน แบ่งออกเป็น 2 ชดุ เพ่ือประเมินศนูย์การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกบั
โรงเรียนในประเทศไทย ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ ทัง้ 10 องค์ประกอบ   
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบายโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจดัการในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 
โครงการความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชมุชน องค์ประกอบท่ี 4 การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อ
สุขภาพ องค์ประกอบท่ี 5 บริการอนามัยโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 6 สุขศึกษาในศูนย์การเรียน 
องค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั องค์ประกอบท่ี 8 การออกก าลงักายและนนัทนาการ 
องค์ประกอบท่ี 9 การให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุทางสงัคม และองค์ประกอบท่ี 10 การส่งเสริมสขุภาพใน
ศนูย์การเรียน   

การด าเนินโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health)                      
มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนควบคู่กับการศึกษา โดยพัฒนาศกัยภาพโรงเรียน ชุมชน 
และผู้ ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว  และแนวทางการ
ด าเนินงานด้านสขุภาพเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  วตัถุประสงค์ 3 ข้อดงันี ้1. ) เพ่ือกระตุ้นศนูย์
การเรียนรู้ตา่งชาติให้เห็นความส าคญัของการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัและควบคมุโรค 2.) เพ่ือติดตามและ
ประเมินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติทัง้ 10 
องค์ประกอบ 3.) เพ่ือน าส่วนขาด และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาในโอกาส
ต่อไป 4.) เพ่ือได้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กต่างชาติในพืน้ท่ีชายแดน  
ส าหรับการประเมินโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ ได้ด าเนินการ 3 ปี (2557-2559) ในปี 2557 ได้จดัท า
องค์ประกอบ ตัวชี ว้ัด  และเกณฑ์การประเมิน  โดยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                       
ปี 2558 เร่ิมรับสมคัรศนูย์การเรียนเข้าร่วมโครงการและท าการประเมิน ผลปรากฏว่าไม่มีศูนย์การเรียน
เด็กต่างด้าวผ่านเกณฑ์การประเมิน  และปี 2559 มีศูนย์การเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและท าการ
ประเมิน จ านวน 11 ศนูย์การเรียน ผลปรากฏว่า ศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติปารมี อาโยนอ ูนิวเดย์ สขุขะ
หรรษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยศนูย์การเรียนอาโยนอ ูได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน และศนูย์การเรียน
เดก็ข้ามชาติปารมีนิวเดย์ สขุขะหรรษา ได้รับรางวลัระดบัทองแดง (คณะกรรมการพฒันาและประเมินศนูย์
การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน.2560)  
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ส่วนที่ 4   

ผลกำรศกึษำ บทเรียน และข้อเสนอแนะ 
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ผลกำรศึกษำ บทเรียน และข้อเสนอแนะ 

4.1 ผลกำรศึกษำ 

4.1.1  ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ หลักสูตร  NFPE- NFME 

1. กำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนน ำร่องในหลักสูตร  NFPE 

จ านวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทยท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษาเมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ 
NFPE – NFME โดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ริเร่ิมพัฒนาแนวทางการเช่ือมโยง
การศึกษาระหว่างไทยและเมียนมา โดยการน าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาของ
ประเทศเมียนมา (Non-Formal Primary Education - NFPE ) มาจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็กในศนูย์
การเรียน จากรายงาน Township Monitor NFPE Student’s List For 2018, February and  September 
2018 ระบุจ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน NFPE ในปีการศกึษา 2560 จ านวนศนูย์ 17 ศนูย์ และ
เพ่ิมขึน้เป็น 22 ศนูย์การเรียนในปีการศกึษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางท่ี 4  จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนหลกัสตูร NFPE  ปีการศกึษา 2560 

 
Level 1 Level 2 

Total 
No. School M F Total M F Total 

1 Ah Yone Oo 5 3 8 10 3 13 21 

2 Thu Kga Han Sar 5 5 10 7 3 10 20 

3 Parami 4 12 16 10 15 25 41 

4 Irrawaddy 10 4 14 6 5 11 25 

5 New Day 20 3 23 7 5 12 35 

6 New Road - - 0 13 20 33 33 

7 Hope - - 0 21 10 31 31 

8 FRY 8 6 14 6 6 12 26 

9 Heavenly Home 10 5 15  - -  0 15 

10 KM. 42  11 16 27  - -  0 27 

11 Chicken  - -  0 7 7 14 14 

12 PYD  6 4 10 10 16 26 36 
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Level 1 Level 2 Total 

13 White School 16 17 33 17 15 32 65 

14 KM.48 6 4 10 3 6 9 19 

15 Su Kothai 10 10 20 9 11 20 40 

16 SPD 7 5 12 19 9 28 40 

17 Rose Firld 6 5 11 11 6 17 28 

  Total 124 99 223 156 137 293 516 

ตารางท่ี 5  จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนหลกัสตูร NFPE  ปีการศกึษา 2561  

  Level 1 Level 2 
Total 

No. School M F Total M F Total 

1 Ah Yone Oo   - -  0 5 4 9 9 

2 Thu Kga Han Sar  6 5 11 6 5 11 22 

3 Parami  4 6 10 7 18 25 35 

4 Irrawaddy  7 6 13 8 5 13 26 

5 New Day  12 5 17 23 6 29 46 

6 New Road  12 17 29 16 7 23 52 

7 Hope  10 4 14 5 6 11 25 

8 FRY 10 2 12 10 10 20 32 

9 Heavenly Home 2 12 14 14 8 22 36 

10 KM. 42  24 19 43 14 16 30 73 

11 Chicken  - -  0 7 9 16 16 

12 PYD  8 13 21 7 7 14 35 

13 White School 20 17 37 16 18 34 71 

14 KM.48 19 10 29 7 8 15 44 

15 Su Kothai 10 10 20 9 11 20 40 
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  Level 1 Level 2 
Total 

No. School M F Total M F Total 

16 Ah Yone thu 10 3 13 5 8 13 26 

17 Rose Firld 20 20 40     0 40 

18 Ban-18 14 9 23 5 5 10 33 

19 San Yot Dal 8 19 27  - -  0 27 

20 Vight ot sdeecating 8 19 27 -   - 0 27 

21 Won Foe 11 10 21  -  - 0 21 

22 Ban-9 7 7 14 5 8 13 27 

  Total 232 217 449 174 165 339 788 

จ านวนเดก็นกัเรียนท่ีเรียนในศนูย์การเรียนในพืน้ท่ีแมส่อด พบพระ แม่ระมาด จ.ตาก โรงเรียนใน
เมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมียนมา โรงเรียนในเมาะล าไย รัฐมอญ  เมียนมา จ านวนเด็กข้ามชาติท่ีลงทะเบียน
เรียนการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรNFPE – NFME ในศนูย์การเรียนและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการนี ้ 

ตารางท่ี 6  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนในศนูย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจ า ปีการศกึษา 2560 - 2561  
ศูนย์กำรเรียน 

โรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2560  ปีกำรศึกษำ 2561  

จ านวนเดก็ ชาย  หญิง จ านวนเดก็ ชาย หญิง 
อาโยนอ ู 129   128 61 67 
สขุขะหรรษา  115   91 48 43 
ปารมี  675   484 228 256 
อิระวดี  220   119 70 49 
นิวเดย์  240   341 183 158 
นิวโรด  350   324 177 147 
โฮป  244   183 98 85 

จ านวนเดก็ข้ามชาติ 7 ศนูย์  2,153   1,670 865 805 
โรงเรียนแมต่าวตาเล 973   1,062 506 556 
โรงเรียนสว่ยโกโก่ -   550 267 283 
จ านวนเดก็นกัเรียน  2 โรงเรียน 973   1,612 773 839 

รวมทัง้หมด  3,126   3,282 1,638 1,644 
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จากตารางจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสตูร NFPE ปีการศกึษา 2560 - 2561 และการจดัการเรียน
การสอน พบว่า เด็กท่ีเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนปีการศึกษา 2561 ใน 7 ศนูย์การเรียนท่ี เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 1,670 คน มีเด็กท่ีเลือกเรียนหลกัสตูร NFPE จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 เพราะเง่ือนไข
การสมคัรเรียนต้องเป็นเดก็ท่ีไม่ได้เรียนหนงัสือ หรือออกเรียนกลางคนั และเด็กเลือกเรียน NFPE ต้องเข้า
เรียนตัง้แต่ Level 1 ขึน้ไป หากเปรียบเทียบกบัจ านวนเด็กท่ีเลือกเรียนหลกัสตูร NFPE ใน 22 ศนูย์การ
เรียน จ านวน 788 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 เน่ืองจากโครงการฯ และครูในศนูย์การเรียนเด็กชาติ ได้มีการ
ชีแ้จงเป้าหมายการจดัการศกึษานอกระบบ (NFPE) ให้ผู้ปกครอง ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการท่ีเดินทาง
กลบัไปยงัประเทศต้นทางในอนาคต  
 

ตารางท่ี 7 จ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนในศนูย์การเรียนในประเทศไทย (แมส่อด) และโรงเรียนในประเทศ
เมียนมา (เมียวดี) ปีการศกึษา 2560 - 2561  

ศูนย์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561  
จ านวนเดก็ เรียน NFPE เรียน NFME รวม 

อาโยนอ ู 128 9 - 9 
สขุขะหรรษา  91 22 22 44 
ปารมี  484 22 - 22 
อิระวดี  119 26 - 28 
นิวเดย์  341 46 - 46 
นิวโรด  324 42 - 42 
โฮป  183 25 - 25 

จ ำนวนเดก็ข้ำมชำต ิ7 ศูนย์                1,670 192 22 214 
โรงเรียนแมต่าวตาเล 1,064 53 13 70 
โรงเรียนสว่ยโกโก่ 550 25 - 25 
จ ำนวนเดก็นักเรียน 2 โรงเรียน 1,612 78 13  

รวมทัง้หมด (1+2) 3,282 270 35 95 
 
 



 
 

ตารางท่ี 8  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสตูร NFPE ปีการศกึษา 2560 - 2561 และการจดัการเรียนการสอน 

ศูนย์กำรเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2560 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนครู 

กำรเรียนกำรสอน 
(วัน / เวลำ) 

Level 1 Level 2 รวม Level 1 Level 2 รวม 
อาโยนอ ู 8 13 21 - 9 9 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

12.30 – 15.30 น. 
สขุขะหรรษา  10 10 20 11 11 22 2 วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 

09.00 - 12.00 น. 
ปารมี  16 25 41 10 17 27 2 วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 

13.00 – 15.40 น. 
อิระวดี  14 11 25 13 13 26 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 
นิวเดย์  23 12 35 17 29 46 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 
นิวโรด - 33 33 19 23 42 2 วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 

08.30 – 15.30 น. 
โฮป  - 31 31 14 11 25 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 

รวม (1) 71 135 206 84 113 197 14  
โรงเรียน จ านวนนกัเรียน 

ปีการศกึษา 2560 
จ านวนนกัเรียน 
ปีการศกึษา 2561 

จ านวนครู 
การเรียนการสอน 
(วนั / เวลา) 

Level 1 Level 2 รวม Level 1 Level 2 รวม   
แมต่าวทาเล่    35 18 53 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 
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ศูนย์กำรเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2560 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนครู 

กำรเรียนกำรสอน 
(วัน / เวลำ) 

Level 1 Level 2 รวม Level 1 Level 2 รวม 
17.30 – 20.00 น. 

สว่ยโกโก่    16 9 25 2 วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ 
16.30 – 19.30 น. 

รวม (2)    51 27 78 4  
รวมทัง้หมด (1+2)    135 140 275 18 

 
 
 



 
 

2. กำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนน ำร่องในหลักสูตร  NFME 

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา โดยกรมการศึกษานอกระบบเมียนมา ได้อนุญาตให้มีการจัด
การศกึษานอกระบบ ระดบัประถมศกึษา NFPE (Non-Formal Primary Education) และขยายผลการจดั
การศกึษานอกระบบระดบัมธัยมต้น NFME (Non-Formal Middle Education) โดยศนูย์การเรียนสขุขะ
หรรษา ได้ด าเนินการทดลองขยายผลการจัดการศึกษา นอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น NFME 
(Non-Formal Middle Education) ในปีการศกึษา 2551 ซึง่ถือว่าเป็นศนูย์การเรียนแห่งแรกท่ีมีการจัด
การศกึษานอกระบบระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น NFME (Non-Formal Middle Education) นอกประเทศ
เมียนมา และศนูย์การเรียนแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในห้าโรงเรียนท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการทดลองขยายผลการจัด
การศกึษา นอกระบบระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น NFME (Non-Formal Middle Education) ในปีการศกึษา 
2551 กระทรวงศกึษาธิการของประเทศเมียนมา  

ศูนย์การเรียนสุขขะหรรษา จัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้องเรียน มีครูสอน จ านวน 1 คน 
นกัเรียนจ านวน 22 คน เป็นเพศชาย 11 คน เพศหญิง 11 คน โดยเรียนวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 09.00 – 
13.00 น  ซึง่รายละเอียดโครงสร้างหลกัสตูร มีดงันี ้  

ตารางท่ี 9  แสดงโครงสร้างหลกัสตูร NFME  
รูปแบบการศกึษา การศกึษานอกระบบ 
ระดบัการศกึษา การจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ระดบัชัน้เรียน Level 3 (เกรด 5-6) 
รายวิชา มีวิชาหลกั  
9 วิชา 

1.ภาษาเมียนมา 
2.ภาษาองักฤษ 
3.คณิตศาสตร์ 
4.วิทยาศาสตร์ 
5.ประวตัิศาสตร์ 
6.ภมูิศาสตร์ 
7.งานอาชีพพืน้ฐาน 
8.การพฒันาคณุภาพชีวิต 
9. การพฒันาสงัคมและชมุชน 

สื่อการเรียนการสอน ใช้ตาราเรียน คูม่ือครู และสื่ออปุกรณ์ตา่งๆ NFPE Project สนบัสนนุ 
จ านวนเวลาเรียน เดก็ต้องเรียน จ านวน 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
การวดั ประเมินผลและ
การจบหลกัสตูร 

ทีม Monitor ระดบัภมูิภาคและระดบัพืน้ท่ีแมส่อด จะเข้าไปตดิตาม ประเมิน
ทกุๆ สิน้ภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบ ประเมินชัว่โมงการเข้าเรียนของเดก็ ผลการ
เรียนท่ีคาดหวงั และมีการทดลอบปลายปีการศกึษา โดยการเข้ามาจดัสอบ
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เองของทีม Monitor และใช้ข้อสอบชดุเดียวกนักบัเดก็ท่ีเรียนอยู่ในประเทศ
เมียนมา โดยเมื่อเดก็สอบผ่านจะได้รับการเลื่อนชัน้จาก Level 3 ขัน้ไป Level 
4 และเม่ือจบหลกัสตูรแตล่ะระดบัสามารถเรียนตอ่ท่ีประเทศเมียนมาได้  

รายวิชา จ านวน 9 วิชา วิชาหลกั (หวัข้อหลกั) วิชาเลือก 
1.ภาษาเมียนมา 
 

 ภาษาพม่าขัน้พืน้ฐาน 
 การใช้ภาษาพมา่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.ภาษาองักฤษ 
 

 ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษขัน้
พืน้ฐาน 

 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 

 

3.คณิตศาสตร์ 
 

 คณิตศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

 คณิตศาสตร์เฉาะทาง 
 คณิตศาสตร์ประยกุต์ 

4.วิทยาศาสตร์ 
 

 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

 

5.ประวตัิศาสตร์ 
 

 ประวตัิศาสตร์  

6.ภมูิศาสตร์ 
 

 ภมูิศาสตร์  

7.งานอาชีพพืน้ฐาน 
 

 อาชีพพืน้ฐาน  อตุสาหกรรมภายในประเทศ 
 งานฝีมือ 
 วิทยาศาสตร์ในประเทศ 
 การเกษตร 
 เทคโนโลยี 
 ศิลปะ 

8.การพฒันาคณุภาพ
ชีวิต 

 การพฒันาทกัษะชีวิตขัน้พืน้ฐาน 
 การพฒันาทกัษะชีวิต 

 ศีลธรรมและกฎหมาย 
 ศีลธรรมและพลเมือง 

9. การพฒันาสงัคมและ
ชมุชน 

 ทกัษะการพฒันาสงัคม 
 การเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบตัิ 

 ทกัษะในการพฒันาชมุชน 
 การพฒันาและศนูย์การ

เรียนรู้ของชมุชน 
 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 สขุภาพชมุชนและสขุาภิบาล 
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Designing of Subject Code 

 

 

 

 

ML Myanmar Language 
EL English Language 
MT Mathematics 
GS General Science 
HT History 
GO Geography 
BV Basic Vocation 
QL Quality of Life Improvement 
SD Social and Community Development 
 
Core Subject 
ML 101 Principles of Basic Myanmar Language 
ML 102 Effective use of Myanmar Language 
EL 101 Basic Communication Skills in English 
EL 102 Practical use of English Language Skills 
MT 101 Basic Concepts of Mathematics 
MT 102 Mathematics for Daily Life 
GS 101 Basic Knowledge about Science 
GS 102 Applied Science 
HT 101 History 
GO 101 Geography 
BV 101 Basic Vocation 
QL 101 Development of Basic Life Skills 

Code 

Consonant 

Name of Subject 

Name  

Column 1 Column 2 

1.Core  Subject  

2.Elective developed by 

Central 

3. Elective Local Curriculum 

List number of each 

subject 
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QL 102 Improvement of Life Skills 
QL 103 Moral and Civics 
SD 101 Skills in Social Development 
SD 102 Disaster Preparedness 
 
Elective Subject 
MT 201 Specialized Mathematics 
MT 202 Applied Mathematics 
BV 201 Domestic Indrstry 
BV 202 Handicraft 
BV 203 Domestic Science 
BV 204 Agriculture 
BV 205 ICT 
BV 206 Art 
QL 201 Moral & Lawkaniti  
QL 202 Moral & Civics 
SD 201 Skills in Community Development 
SD 202 Community Development & Learning  
  Centre 
SD 203 Environmental Conservation 
SD 204 Community Health & Sanitation 
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3.ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ  

1. ศนูย์การเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร NFPE เพ่ิมมากขึน้ จากเดิมปีการศกึษา 2559 
จ านวน ศนูย์การเรียน ในปีการศกึษา 2560 จ านวน 17 ศนูย์การเรียน และปีการศกึษา 2561 
จ านวน 22 ศนูย์การเรียน 

2. ขยายผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร NFPE ไปพืน้ท่ีอื่นท่ีเป็นหัวเมืองชัน้ในของ
ประเทศไทย ศนูย์การเรียน FRY - มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท  เขตพืน้ท่ีบางบอน กรุงเทพฯ  

3. จ านวนเดก็ข้ามชาติท่ีเลือกเรียนการศกึษานอกระบบ หลกัสตูร NFPE นอกประเทศเมียนมา                   
มีปริมาณเพ่ิมขึน้เ ร่ือยๆ ทุกปี ตัวเลขล่าสุดจากรายงานของเขตการศึกษาแม่สอด ปี
การศกึษา 2561 เม่ือเดือนกนัยายน 2561 ทัง้หมด 788 คน แบ่งเป็น ระดบั Level 1 จ านวน 
449 คน ระดบั Level 2 จ านวน 339 คน  

4. เดก็ท่ีเรียนหลกัสตูร NFPE Level 1 และ Level 2 จากศนูย์การเรียนสขุขะหรรษา สอบวดัผล
การเรียนในพืน้ท่ีรัฐกระเหร่ียง ได้อันดบัท่ี 1 และเป็นอนัดบั 2 ในเมียวดี นอกจากนี ้เด็กท่ี
ย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนต้นทางสามารถเรียนต่อในระดบัเกรด G ได้โดยไม่มีการปรับพืน้
ฐานความรู้ทางวิชาการ เน่ืองจากศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติในแม่สอดได้ใช้หลกัสตูรเนือ้หา
เดียวกนักบัประเทศต้นทางมาจดัการเรียนการสอน  

5. มีเด็กท่ีเรียนจบหลกัสตูร NFPE Level 2 ในพืน้ท่ีแม่สอด ไปศกึษาต่อท่ีประเทศต้นทางได้ 
โดยเร่ิมท่ีระดบั G5 โรงเรียน ดอ ย่า โฟ จี เจา (Daw Ya Phoe Gi kyouy) เมืองเมียวดี, 
โรงเรียนปะโก่ เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง ประเทศเมียนมา  

6. ครูจากศูนย์การเรียนในพืน้ท่ีแม่สอด จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนอาโยนอ ู
ปารมี สขุขะหรรษา อายอนติก ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น Township Monitor ท าหน้าท่ีนิเทศ 
ติดตามการจดัการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล  

7. ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น “เขตการศึกษาแม่สอด” เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแล ภายใต้เขต
การศกึษาแมส่อด 

8. ศนูย์การเรียนสุขขะหรรษา ได้รับคดัเลือกจากกรมการศกึษานอกระบบ ให้เป็นพืน้ท่ีน าร่อง
เพ่ือทดลองจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัมธัยมศกึษา (NFME) 
โดยเป็น 1 ใน 5 แห่งในพืน้ท่ีน าร่องท่ีจดัการศกึษา 
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4.1.2 ผลกำรศึกษำกำรส่งเสริมสุขภำพและจัดบริกำรด้ำนสุขภำพเดก็ 

1.กำรจัดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพเดก็ 

การจดัการสร้างเสริมสขุภาพและการจดับริการด้านสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียนพืน้ท่ีแม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีการสร้างและพฒันาศกัยภาพผู้ ท่ีรับผิดชอบงานสร้างเสริมสขุภาพประจ า
ศนูย์การเรียน ท าให้เกิดแกนน าสร้างเสริมสขุภาพเดก็วยัเรียนในศนูย์การเรียน 7 แห่ง ในพืน้ท่ีแม่สอด พบ
พระ แมร่ะมาด จ.ตาก  2 โรงเรียนในเมียวดี รัฐกระเหร่ียง 5 โรงเรียนในเมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา  

ตารางท่ี 10  จ านวนครูอนามยัโรงเรียน และแกนน าเดก็นกัเรียนด้านสขุภาพ  

พืน้ที่ด ำเนินงำน 
จ ำนวน (คน) 

ครูอนำมัย แกนน ำเดก็
นักเรียน 

อาโยนอ ู 2 2 
สขุขะหรรษา  2 7 
ปารมี  2 20 
อิระวดี  2 6 
นิวเดย์  2 13 
นิวโรด  2 11 
โฮป  2 5 

พืน้ที่ศูนย์กำรเรียน แม่สอด พบพระ แม่ระมำด จ.ตำก 14 64 
โรงเรียนแมต่าวตาเล 2 8 
โรงเรียนสว่ยโกโก่ 2 7 

พืน้ที่โรงเรียน เมียวดี รัฐกระเหร่ียง – เมียนมำ 4 15 
รวมทัง้หมด (1+2) 18 79 

Du Yar (Lay) (Mon National Middle School), Ye Township  2 0 

Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township 2 0 
Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township 2 0 
Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township 2 0 
Mawkanin (Mon National Middle School), Ye Township 2 0 

พืน้ที่โรงเรียน เมำะล ำไย  รัฐมอญ – เมียนมำ 10 0 
รวมจ ำนวนครูอนำมัยและแกนน ำเดก็นักเรียน ทัง้หมด 

(1+2+3)  
28 79 

 



62 

 

2.กำรประเมินศูนย์กำรเรียนส่งเสริมสุขภำพชำยแดน 

การจดัการสร้างเสริมสขุภาพและการจดับริการด้านสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียนพืน้ท่ีแม่สอด พบ
พระ แมร่ะมาด จ.ตาก และโรงเรียนเมียวดี รัฐกระเหร่ียง โรงเรียนเมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา โดย
ได้ด าเนินร่วมกบัโรงพยาบาลแมส่อด และคณะกรรมการพฒันาและประเมินศนูย์การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน  

ปี 2560 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตาก ร่วมกบัมลูนิธิช่วยไร้พรมแดน ได้ให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
นโยบายโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจดัการในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนและชมุชน องค์ประกอบท่ี 4 การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ องค์ประกอบ
ท่ี 5 บริการอนามยัโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 6 สขุศกึษาในศนูย์การเรียน องค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภยั องค์ประกอบท่ี 8 การออกก าลงักายและนนัทนาการ องค์ประกอบท่ี 9 การให้ค าปรึกษา
และสนบัสนนุทางสงัคม และองค์ประกอบท่ี 10 การสง่เสริมสขุภาพในศนูย์การเรียน   โดยมีศนูย์การเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือร่วมการประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพชายแดน  จ านวน 15 ศูนย์จาก 5 
อ าเภอในพืน้ท่ี อ.แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง จ.ตาก ได้แก่  Irrawaddy F.G 
Parami Souch Ka Hang Hsar Sky Blue CDTC  Ah Yone Oo BLSO New Wave New Day CDC 
New Road Hope New Blood HsaMu Htaw  และ 2 โรงเรียนในเมียวดี  

โดยศูนย์การเรียนท่ีเป็นกลุ่มหมายในโครงการ ทัง้ 7 ศูนย์การเรียนเข้าร่วมประเมิน ผลการ
ประเมินปรากฏว่า ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะศูนย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อ.แม่สอด 
ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนอาโยนอู นิวเดย์  อิระวดี สุขขะหรรษา  และปารมี  อ.พบพระ คือ ศูนย์การ
เรียนโฮป อ.แมร่ะมาด คือ ศนูย์การเรียนนิวโรด โดยทกุแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศนูย์การเรียน
สง่เสริมสขุภาพชายแดน ทัง้ 10 องค์ประกอบ ศนูย์การเรียนท่ีมีผลงานดีเดน่ ระดบัทอง จ านวน 2 ศนูย์การ
เรียน คือ  ศนูย์การเรียนอาโยนอ ูนิวเดย์  ระดบัเงิน คือ ศนูย์การเรียนอิระวดี และระดบัทองแดง จ านวน 4 
ศนูย์การเรียน ได้แก่ สขุขะหรรษา  ปารมี  นิวโรด และโฮป   

ปี 2561 มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ได้ให้การสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ  (Migrant School Health) จ านวน 15 ศนูย์การ
เรียนเดิมในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง จ.ตาก ได้แก่  Irrawaddy F.G Parami 
Souch Ka Hang Hsar Sky Blue CDTC  Ah Yone Oo BLSO New Wave New Day CDC New Road 
Hope New Blood HsaMu Htaw  และเพ่ิมขึน้อีก 2 โรงเรียนในเมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมียนมา  ได้แก่ Mae 
Tao Talay,  Shwe Kockko โดยสรุปผลการประเมินโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 11  ผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบ ประจ าปี 2561  

กำรประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพต่ำงชำต ิ(Migrant School Health)  
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินศูนย์กำรเรียนส่งเสริมสุขภำพชำยแดน 10 องค์ประกอบ 

ศูนย์กำรเรียน องค์1 
องค์ 
2 

องค์ 
3 

องค์ 
4 

องค์ 
5 

องค์ 
6 

องค์ 
7 

องค์ 
8 

องค์ 
9 

องค์ 
10 

ดี
มำก 

ดี พืน้ฐำน 
ควร

พัฒนำ 
ระดับ 

1. Irrawaddy 4 4 2 3 1* 4 4 4 4 4 7 1 1 1   

2. Parami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 0 0 0 ทอง 

3. Souch Kha 
Hong Sar 

4 4 3 4 1* 4 4 4 4 4 8 1 - 1   

4. Sky Blue 1 1 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 - 3 ไม่ได้รับ 

5. Ah Yone Oo 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 8 2 - - ทอง 

6. New Road  3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 5 2 3 - ทองแดง 

7. Hope 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 7 1 1 1 ไม่ได้รับ 

8. New Blood 2 2 3 4 1 4 2 3 2 3 2 3 4 1 ไม่ได้รับ 

9. Has Mu Htaw 1 3 3 3 1 4 3 4 4 2 3 4 1 2 ไม่ได้รับ 
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10. BLSO  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 - - - ทอง 

11. New Wave 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 - - - ทอง 

12. New Day 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 7 1 2 - เงนิ 

13. CDC 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 7 3 - - เงนิ 

14. Mae Tao 
Talay 

1 2 4 2 1 2 3 3 4 3 2 3 3 2 ไม่ได้รับ 

15. Shwe 
Kockko  

1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 6 2 1 1 ไม่ได้รับ 

 
 ค าอธิบาย 
  ระดบัทอง  คือ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดบัดีมากอย่างน้อย 8 องค์ประกอบขึน้ไป และไมม่ีองค์ประกอบท่ีควรพฒันา 
  ระดบัเงิน คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดบัดีมากอย่างน้อย 6 องค์ประกอบขึน้ไป และไมม่ีองค์ประกอบท่ีควรพฒันา 
  Iระดบัทองแดง คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดบัดีมากอย่างน้อย 5 องค์ประกอบขึน้ไป และไมม่ีองค์ประกอบท่ีควรพฒันา 
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ตารางท่ี 12  ผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบ ประจ าปี 2560-2561  

ศูนย์กำรเรียน 
ปี 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ ดี

มำก 
ดี พืน้ฐำน 

ควร 
ระดับ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 พัฒนำ 

Ah Yone Oo 
2560 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 8 0 0 0 Gold 

2561 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 8 2 - - Gold 

New Day 
2560 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 9 1 0 0 Gold 

2561 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 7 1 2 - Broze 

Irrwaddy 
2560 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 6 2 2 0 Silver 

2561 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 7 1 1 1   

New Road 
2560 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 5 2 3 0 Broze 

2561 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 5 2 3 - Broze 

Hope 
2560 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 0 Broze 

2561 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 7 1 1 1   

Parami 
2560 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 3 2 0 Broze 

2561 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 0 0 0 Gold 
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ศูนย์กำรเรียน 
ปี 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ 

องค์
ที่ ดี

มำก 
ดี พืน้ฐำน 

ควร 
ระดับ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 พัฒนำ 

Sauch Kha 
Hong Sar 

2560 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 5 4 1 0 Broze 

2561 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 8 1 - 1   

Mae Tao Talay 2561 1 2 4 2 1 2 3 3 4 3 2 3 3 2 
 

Shwe Kockko 2561 1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 6 2 1 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ปี 2560 21 24 22 23 18 27 28 25 26 27

ปี 2561 23 26 21 26 14 28 28 27 28 28
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ประเมินศุนย์กำรเรียนส่งเสริมสุขภำพต่ำงชำต ิ7 ศูนย์ 

จากการประเมินศนูย์การเรียนท่ีเป็นกลุม่หมายในโครงการ ทัง้ 7 ศนูย์การเรียนทกุแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศนูย์การเรียนสง่เสริมสขุภาพชายแดน ทัง้ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
นโยบายโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจดัการในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนและชมุชน องค์ประกอบท่ี 4 การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ องค์ประกอบ
ท่ี 5 บริการอนามยัโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 6 สขุศกึษาในศนูย์การเรียน องค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภยั องค์ประกอบท่ี 8 การออกก าลงักายและนนัทนาการ องค์ประกอบท่ี 9 การให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนทางสังคม และองค์ประกอบท่ี 10 การส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การเรียน  นอกจากนี ้           
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์โดยได้รับรางวลัดีเด่น ในระดบัทอง ระดบัเงิน ระดบัทองแดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ศูนย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยจากภาพรวมการท างาน 2 ปีของการด าเนินโครงการนี ้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน 
10 องค์ประกอบ พบวา่ ศนูย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการพฒันาไปสูทิ่ศทางท่ีดีขึน้ในทกุองค์ประกอบ 
ยกเว้นการมีสว่นร่วมการมีสว่นร่วมของชมุชน ดงันัน้ควรได้รับการยกระดบัการมีสว่นร่วมของชมุชนให้มาก
ขึน้  ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้ 
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3.ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  

อนึ่ง จากการด าเนินกิจกรรมโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ดงัท่ีน าเสนอไปก่อนหน้า 
ร่วมกับครูอนามัยโรงเรียน และแกน านักเรียนด้านสุขภาพ ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กนักเรียนและครู                   
ในสถานศึกษา ทัง้ 14 แห่ง ในประเทศไทย 7 ศูนย์การเรียน และประเทศเมียนมา 7 โรงเรียน มีผู้ ได้รับ
ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินโครงการ รวมทัง้สิน้ 4,861 คน ดงัมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้   

ตารางท่ี 13   จ านวนนกัเรียน และครูในสถานศกึษา ศนูย์การเรียน โรงเรียน ประจ า ปีการศกึษา 2560 - 2561  

ศูนย์กำรเรียน  
โรงเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2560  ปีกำรศึกษำ 2561  
จ านวนเดก็ ชาย หญิง จ านวนเดก็ ชาย หญิง จ านวนครู 

อาโยนอ ู 129   128 61 67 8 
สขุขะหรรษา  115   91 48 43 7 
ปารมี  675   484 228 256 30 
อิระวดี  220   119 70 49 9 
นิวเดย์  240   341 183 158 17 
นิวโรด  350   324 177 147 14 
โฮป  244   183 98 85 10 
จ านวนเดก็ข้ามชาติ 
ใน 7 ศนูย์ (1) 

2,153   1,670 865 805 95 

โรงเรียนแมต่าวตาเล 973   1,062 506 556 25 
โรงเรียนสว่ยโกโก่ -   550 267 283 8 
จ านวนเดก็นกัเรียน  
โรงเรียนในเมียวดี (2) 

973   1,612 773 839 33 

รวมทัง้หมด (1+2) 3,126   3,282 1,638 1,644 128 
Du Yar (Lay) (Mon 
National Middle 
School), Ye 
Township  

   

372 167 205 13 

Mawkanin (Mon 
National Middle 
School), Ye 
Township 

   

319 134 185 13 
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ศูนย์กำรเรียน  
โรงเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2560  ปีกำรศึกษำ 2561  
จ านวนเดก็ ชาย หญิง จ านวนเดก็ ชาย หญิง จ านวนครู 

Mawkanin (Mon 
National Middle 
School), Ye 
Township 

   

243 117 126 13 

Mawkanin (Mon 
National Middle 
School), Ye 
Township 

   

156 87 69 12 

Mawkanin (Mon 
National Middle 
School), Ye 
Township 

   

297 141 156 13 

จ ำนวนเดก็นักเรียน 
(3) 

โรงเรียนในเมำะ
ล ำไย 

   

1,387 646 741 64 

รวมจ ำนวนเดก็ที่
ได้รับประโยชน์จำก
โครงกำร ทัง้หมด 

(1+2+3)  

   

4,669 2,284 2,385 192 
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4.ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  
ผลลพัธ์การด าเนินงานด้านการส่งเสริมสขุภาพ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ ซึง่รายละเอียดของ

การเปลี่ยนแลง ดงัตอ่ไปนี ้  

ตารางท่ี 14   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสถานการณ์ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ  

 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 

1.
สถำนกำรณ์
ปัญหำกำร
สร้ำงเสริม
และกำร
จัดบริกำร
สุขภำพ 

 ขาดครูท่ีรับผิดชอบการสร้างเสริมสขุภาพและงานอนามยั
โดยตรง  

 ขาดผู้ ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในขณะลงพืน้ท่ีบริการ
ตรวจสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียน 

 เด็กไม่มีบตัรประกนัสขุภาพส าหรับผู้ติดตามแรงงานข้าม
ชาติ  

 หน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีชายแดน มีขอบเขต
กว้างขวาง มีภาระงานมาก ขณะท่ีบุคลากรอัตราก าลัง
น้อยไม่เพียงพอกับจ านวนศูนย์การเรียนฯ ท่ีมีจ านวน
มาก.มีหลายแห่ง จงึท าให้ในพืน้ท่ีบางแห่งไมส่ามารถออก
หน่วยเคลื่อนท่ีเ พ่ือให้บริการตรวจสุขภาพนักเ รียน
ประจ าปี และให้บริการฉีดวคัซีนส าหรับเด็กแรงงานข้าม
ชาติในศนูย์การเรียนได้ 

 การให้บริการฉีดวคัซีนเดก็ มีขัน้ตอนค่อนข้างยุ่งยาก และ

 
 มีครูอนามยัโรงเรียนประจ าศูนย์การเรียนแต่ละศนูย์ จ านวน 2 คน จ านวน 14 คน มี

แกนน าเดก็นกัเรียนด้านสขุภาพ จ านวน 64 คน รวมทัง้หมด 78 คน ท าหน้าท่ีการสร้าง
เสริมสขุภาพ  

 ครูอนามยัโรงเรียนประจ าศูนย์การเรียนและแกนน าเด็กนกัเรียนด้านสขุภาพสามารถ
เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในขณะลงพืน้ท่ีบริการตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์การ
เรียน จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และจัดปรับ/พัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในศนูย์การเรียนและในชมุชน   

 ศูนย์การเรียนนิวโรด ร่วมกับ M fund จัดท าโครงการน าร่องบัตรประสุขภาพเด็ก
นกัเรียนรายบุคคล รายละ 50 บาท โดยผู้ปกครองออกค่าใช้จ่าย 25 บาทและมลูนิธิ
ช่วยไร้พรมแดนร่วมสมทบ 25 บาท    

 ได้รับวคัซีนพืน้ฐาน ป.1-ป.2  แก่เดก็ข้ามชาติเท่าเทียมเดก็ไทย ส าหรับวคัซีนเดก็ 0-5 
ปี จะให้เป็นกรณีพิเศษ ถ้าหากเหลือฉีดวคัซีนจากเดก็ไทย จงึน ามาฉีดให้กบัเดก็ข้าม
ชาติ (ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ รพ.สต.แมจ่ะเราฯ อ.แมร่ะมาด)  
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
มีรายละเอียดท่ีซับซ้อน ตัง้แต่การเบิกจ่ายวัคซีน การ
ขนส่งวคัซีน วิธีการเก็บรักษาวคัซีน ขัน้ตอนการฉีดวคัซีน 
อาทิ ข้อมลูพืน้ฐานเด็ก เช่น รายช่ือเด็กซ า้ซ้อนกนั ต้องใช้
บคุลากรสาธารณจ านวนมาก  และปัญหาด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยและเมียนมา ท าให้การท างานมีความล่าช้า
และยาวนาน       

 ข้อมูลพืน้ฐาน มีการบันทึกประวตัิเด็กข้ามชาติ ในหลาย
หน่วยงาน องค์กร เช่น ประวัติการศึกษา ผลการเรียน 
ประวัติการรักษาพยาบาล ชั่งน า้หนัก/วัดส่วนสูงและ
ภาวะโภชนาการ การรับฉีดวคัซีน พฤติกรรมของนกัเรียน 
โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก บันทึกลงในแบบฟอร์มท่ี
จัดท าขึน้โดยองค์กรสนับสนุน (เล่มสีเหลือง) บางแห่งมี
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มเอกสาร เช่น 
สถานีอนามัยแม่จะเราฯ มีการกรอกข้อมูลน า้หนักและ
สว่นสงูลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สรุปประมวลข้อมลูใน
รูปแบบรายงาน จึงจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็น
ระบบ เป็นลกัษณะแยกเป็นส่วนๆ ไม่มีการรวบรวมข้อมลู
ในภาพรวมของเดก็ ไมม่ีสรุป วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมลู
เพ่ือน าใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ 

 หน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีชายแดน ออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพ่ือให้บริการตรวจ
สขุภาพนักเรียนประจ าปี และให้บริการฉีดวคัซีนส าหรับเด็กแรงงานข้ามชาติในศูนย์
การเรียน  

 ครูอนามยัโรงเรียน มีความรู้ และทราบขัน้ตอนการฉีดวคัซีนเด็ก สามารถประสานกับ 
รพ.สต.ในพืน้ท่ีบริการมาฉีดวคัซีนให้เดก็นกัเรียน อาทิเช่น กรณีศนูย์การเรียนนิวโรด มี
การวางแผนร่วมกนักบัรพ.สต.สถานีอนามยัแมจ่ะเราฯ จดัท าและเตรียมเอกสารข้อมลู
พืน้ฐานเด็กนักเรียน เพ่ือลดการซ า้ซ้อน เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในขัน้การคดั
กรองนกัเรียน ตรวจสขุภาพเบือ้งต้น เช่น จดัคิวตอ่แถว ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู ตรวจเล็บ 
หู สายตา เหา และช่วยเป็นล่ามแปลภาษาไทย-เมียนมา ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 มีการจัดท าเคร่ืองมือสร้างสุขภาพนักเรียน โดยมีการปรับ ประยุกต์ จากแบบบันทึก
ประวตัิสขุภาพ (เล่มสีเหลือง) และบูรณาการท างานร่วมกนัในหลายภาคส่วน ทัง้ด้าน
สขุภาพ มีการเทียบวคัซีนไทย-เมียนมา ปรับตารางวคัซีนให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทัง้
สองประเทศ มีการน ารูปแบบระเบียนนกัเรียนของการศกึษาเมียวดี-เมียนมา           

 ครูอนามยัโรงเรียน และแกนน านกัเรียน มีการบนัทึกประวตัินกัเรียนด้านสขุภาพลงใน
สมุดเล่มสีเหลือง  และจัดท าบันทึกสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลประจ าศนูย์การ
เรียน และการสง่ตอ่การรักษาหน่วยบริการสาธารณสขุ  และจดัท าเอกสารสรุปรายงาน
ประวตัิสขุภาพนกัเรียนเป็นรายชัน้ รวบรวมเป็นแฟ้มเอกสาร  

 เกิดเครือข่ายการท างานและประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
  ประวตัิการรับภูมิคุ้มกนั (วคัซีน) ของเด็กหาย เน่ืองจาก

ผู้ปกครองไม่สนใจ ผู้ปกครองบางคนย้ายสถานท่ีท างาน
ใหม่ไม่ได้น าทะเบียนประวตัิสุขภาพนกัเรียนน าติดตวัไป
ด้วย เมื่อไปสมัครเรียนท่ีศูนย์การเรียนแห่งใหม่ จึงไม่
ข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน ท าให้เด็กหลายคนไม่ได้
รับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง และอีกหลายคนได้รับการฉีด
วคัซีนซ า้ๆ กนัหลายครัง้ 

ด้านการศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม เกิดการ รับรู้
และเข้าใจสภาพปัญหา บริบทชุมชนและสงัคม ท าให้มีทศันคติเชิงบวก เกิดรู้สึกเห็น
อกเห็นใจ  การท างานร่วมกันจะมีลักษณะแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั   

 หน่วยภาครัฐ ระดับผู้ ปฏิบัติงานในพืน้ท่ีและท้องถ่ิน ให้การยอมรับ เห็นคุณค่า 
ความส าคญัของครูอนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียน แกนน านักเรียน และเด็กใน
ศนูย์เรียน ท าให้แรงงานข้ามชาติกลุม่นี ้มีตวัตนและท่ียืนในสงัคมไทย   
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ตารางท่ี 15   เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภาคีเครือข่าย และกลุม่เป้าหมายระหวา่งก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 

 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 

กำรสร้ำงเสริมและ
ก ำ ร จั ด บ ริ ก ำ ร
สุขภำพ 

1ศูนย์การเรียนเดิม       
ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ
ประเมินศนูย์การเรียน
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ชายแดน ปี  2558 -
2559 คือ  ศูนย์การ
เรียนอาโยนอู สุขขะ
หรรษา ปารมี และอิ
ระวดี    

 

- มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ ภาวะ
โภชนาการ  วคัซีนเดก็ เพศศกึษา อนามยัเจริญ
พนัธ์ ฯลฯ  โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชา
สงัคม-องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานในพืน้ท่ีมาจดั
กิจกรรมเป็นครัง้ๆ อาทิเชน่ แผนงานด้านสขุภาพ 
แผนงานด้านพฒันาเยาวชน มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน 
มลูนิธิสวุรรณนิมิตร  คลนิิกแมต่าว  เป็นต้น  

- มีการสมคัรเข้าร่วมโครงการประเมินโรงเรียน
สง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ  

- มีออกหน่วยเคลื่อนให้บริการตรวจสขุภาพนกัเรียน
ในศนูย์การเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
ระดบัพืน้ท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือน้อยกวา่นัน้ 

- มีวิชาสขุภาพอนามยัจะเป็นหลกัสตูรเฉพาะ ( Sex 
Education )  

 
ทกัษะสว่นบคุคลของครูอนามยัโรงเรียน และแกนน าเดก็นกัเรียนด้านสขุภาพ  

1) มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสขุบญัญัติ 10 ประการ คือ ดแูลรักษาร่างกายของใช้ให้
สาด รักษาฟันให้แข้งแรงและแปรงฟันทกุวนัอย่างถกูต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนกิน
อาหารและหลังขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอันตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจดั สีฉดูฉาด งดบหุร่ี สรุา สารเสพติด การพนนัและการส าส่อน
ทางเพศ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ป้องกันอุบัติด้วยความไม่
ประมาท ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและตรวจสขุภาพทุกปี ท าจิตใจให้ร่าเริงอยู่
เสมอ มีส านกึตอ่สว่นรวมร่วมสร้างสงัคม  

2) มีความรู้เร่ืองการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพนักเรียน  อาทิ ชั่ง
น า้หนัก วัดส่วนสูง ตรวจหู ตรวจตา เล็บมือเล็บเท้า ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การ
รักษาความสะอาดร่างกาย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ 10 องค์ประกอบ 

3)  มีความรู้เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบายโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการใน
โรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
องค์ประกอบท่ี 4 การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ องค์ประกอบท่ี 5 2.ศนูย์การเรียนขยาย

ผลและท่ีสนใจเข้าร่วม

 
- มีกิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ ภาวะ
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
โ ค ร ง ก า ร เ ฟ ส นี ้ ปี 
2560-2561 คือ ศูนย์
ก า ร เ รี ย น นิ ว เ ด ย์ 
นิวโรด โฮป 

โภชนาการ  วคัซีนเดก็ เพศศกึษา อนามยัเจริญ
พนัธ์ ฯลฯ  โดยองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานใน
พืน้ท่ี  อาทิเช่น แผนงานด้านสขุภาพ แผนงานด้าน
พฒันาเยาวชน มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน มลูนิธิ
สวุรรณนิมิต-คลินิกแมต่าว  เป็นต้น  

- มีออกหน่วยเคลื่อนให้บริการตรวจสขุภาพนกัเรียน
ในศนูย์การเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
ระดบัพืน้ท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือน้อยกวา่นัน้ 

 

 

บริการอนามยัโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 6 สขุศกึษาในศนูย์การเรียน องค์ประกอบท่ี 
7 โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย องค์ประกอบท่ี 8 การออกก าลังกายและ
นันทนาการ องค์ประกอบท่ี 9 การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ
องค์ประกอบท่ี 10 การสง่เสริมสขุภาพในศนูย์การเรียน 

4) สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลของรัฐในการจดับริการส่งเสริมสขุภาพ
เด็กนักเรียน เช่น การสอบประวัติ การเข้าแถว/จัดคิว/คดัครองเด็กนักเรียนตาม
รายช่ือ การตรวจสขุภาพเบือ้งต้น เช่น วดัสว่นสงู ชัง่น า้หนกั ตรวจตา ตรวจหู ตรวจ
ฟัน  

5) สามารถผู้คิดค้น ออกแบบ และพฒันาระบบฐานข้อมลูเดก็นกัเรียนในศนูย์การ
เรียน (รายช่ือเดก็นกัเรียน ช่ือบิดามารดา ท่ีอยู่ปัจจบุนั  น า้หนกั สว่นสงู การฉีด
วคัซีน) สรุปจ านวนนกัเรียนประจ าภาคเรียน ในรูปแบบไฟล์เอกสารแทนการเขียน
ด้วยลายมือ เพ่ือน าสง่ รพ.สต.ทกุ  6 เดือนหรือตามท่ี รพ.สต.ร้องขอข้อมลู   

6) จดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพในศูนย์การเรียน เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย การตดัเลบ็มือเท้า การจ ากดัเหา การสอนแปรงฟัน  วดัส่วนสงู ชัง่น า้หนกั 
ตรวจตา ตรวจห ูตรวจฟัน และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

7) เป็นสามารถถ่ายทอดความรู้ โดยครูอนามยั จาก 5 แห่ง (อาโยนอ ูนิวเดย์ ปารมี อิ
ระวดี สุขขะหรรษา) และทีมคลีนิกแม่ตาวเดินทางไปให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล
สขุภาพและการป้องกนัโรคให้กบัเดก็นกัเรียนโรงเรียนแมต่าวทาเล 

8) แกนน าเด็กนักเรียนด้านสุขภาพ น าความรู้ไปถ่ายทอดต่อเพ่ือนในชัน้เรียน / สอน
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
น้องๆ เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ หน้าชัน้เรียน / น าความรู้ไปบอกพ่อแม่ท่ีบ้ าน 
เร่ืองการดแูลรักษาความสะอาดของร่างกาย / การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
ตอ่สขุภาพ / การท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย เป็นต้น 

9) ครูกบัเดก็นกัเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ เดก็ให้ความร่วมมือในการเข้ามาร่วม
กิจกรรม / มอบหมายงานให้แกนน านกัเรียนท า เช่น ตรวจสขุนกัเรียน ตรวจตา ห ู 
เย่ียมบ้านเดก็ป่วย 

ทกัษะสว่นบคุคลของเดก็นกัเรียน (เดก็ท่ีเรียนอยู่ในศนูย์การเรียน)  
10) มีความรู้ เร่ืองสุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ดูแลรักษาร่างกายของใช้ให้สะอาด 

รักษาฟันให้แข้งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนกิน
อาหารและหลังขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอันตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจดั สีฉดูฉาด งดบหุร่ี สรุา สารเสพติด การพนนัและการส าส่อน
ทางเพศ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ป้องกันอุบัติด้วยความไม่
ประมาท ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและตรวจสขุภาพทุกปี ท าจิตใจให้ร่าเริงอยู่
เสมอ มีส านกึตอ่สว่นรวมร่วมสร้างสงัคม 

11) มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนไอย่างถูกต้องและถูกวิธีตามหลกัสุขบญัญัติ 10 
ประการ อาทิ ดูแลรักษาร่างกายของใช้ให้สะอาด จ ากัดเหา ตดัผม ตัดเล็บ และ
แต่งกายสะอาด เรียบร้อย รักษาฟันให้แข้งแรงและแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกต้อง 
แปรงฟันสะอาดขึน้ ฟันไม่ผุล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลงัขบัถ่าย ล้าง
มือก่อนกินและหลังอาหาร ล้างมือด้วยสบู่หลงัเข้าห้องน า้ห้องส้วม ล้างมือหลัง
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
เล่น-ก่อนเข้าห้องเรียน รักษาความสะอาดห้องเรียน/ห้องน า้/บริเวณโรงเรียน กิน
อาหารสุก สะอาด กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย พก
กระป๋องน า้ดื่ม/แก้วน า้ส่วนตวั พกปินโตข้าว (อาหารกลางวนั) มาทานท่ีโรงเรียน 
ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ เล่นกีฬา ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ว่ิง ถ่ายน า้ และ
กิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านและกลางแจ้ง มีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสงัคมด้วย
ร่วมงานกิจกรรมกบัชมุชน เก็บขยะ ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายในชมุชน 

12) มีสขุภาพดี แข็งแรง ไมเ่จ็บป่วยบ่อยง่าย เน่ืองจากมีการรณรงค์เก่ียวกบัสขุบญัญัติ 
10 ประการ ให้ล้างมือ ก่อน-หลงัรับประทานอาหาร หลงัเข้าห้องน า้ เล่น/กินขนม 
แปรงฟันอย่างถูกวิธี การรักษาความสะอาดของร่างกาย ควบคุม ป้องกัน และ
ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุลายภายในโรงเรียนและในชมุชน  

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (ศนูย์การเรียน) 
13) มีการพฒันา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

สง่เสริมสขุภาพศนูย์การเรียนรู้ตา่งชาติ อาทิ จดัท าป้ายบอกสถานที่ตา่งๆ และจดุ
เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน ท าอ้างล้างมือบริเวณหน้าห้องน า้ ดแูลท าความ
สะอาดห้องน า้ ห้องส้วม จดัท าแฟ้มกิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ ครูสอน
เดก็นกัเรียนล้างมือ ครูชัง่น า้หนกั-วดัสว่นสงู เดก็เต้นอาราบิก/ออกก าลงักายตอน
เช้าเป็นต้น     

14) มีถงัขยะ เก็บขยะ และการคดัแยกขยะ   
15) สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดขึน้ อาทิเช่น มีการรักษาความสะอาดห้องน า้ 
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
ห้องส้วม, การท าความสะอาดการทิง้ขยะ ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุลาย 

ระบบสขุภาพ  นโยบาย และการมีสว่นร่วม 
1) มีการก านโยบายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน แต่งตัง้คณะกรรมการ ถ่ายทอด

นโยบายสู่การปฏิบัติ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ มีแผนงาน/กิจกรรมด้านการ
สง่เสริมสขุภาพ  

2) ศนูย์การเรียนนิวโรด ร่วมกับ M fund จดัท าโครงการน าร่องบัตรประสุขภาพเด็ก
นักเรียนรายบุคคล รายละ 50 บาท โดยผู้ปกครองออกค่าใช้จ่าย 25 บาทและ
มลูนิธิช่วยไร้พรมแดนร่วมสมทบ 25 บาท    

3) รพ.สต.แม่จะเราฯ ให้บริการรับวคัซีนพืน้ฐาน ป.1-ป.2  แก่เด็กข้ามชาติเท่าเทียม
เด็กไทย ส าหรับวคัซีนเด็ก 0-5 ปี จะให้เป็นกรณีพิเศษ ถ้าหากเหลือฉีดวคัซีนจาก
เดก็ไทย จงึน ามาฉีดให้กบัเดก็ข้ามชาติ 

3.โรงเรียนในเมียวดี 
รั ฐ ก ร ะ เ ห ร่ี ย ง  คื อ 
โรงเรียนแม่ตาวทาเล 
โรงเรียนสว่ยโกโก่  

 
- มีออกหน่วยเคลื่อนให้บริการตรวจสขุภาพ

นกัเรียนในโรงเรียนเด โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
ในระดบัพืน้ท่ี อย่างน้อยปีละ               1 ครัง้  

- มีครูอนามยัโรงเรียน  
- โรงเรียนในประเทศเมียนมา จะเน้นการเรียน

การสอนตามหลกัสตูร จงึไมม่ีสอนเร่ืองสขุภาพ 
- เดก็นกัเรียน จะได้รับวคัซีนป้องกนัโรคไข้

ทกัษะสว่นบคุคลของครูอนามยัโรงเรียน และแกนน าเดก็นกัเรียนด้านสขุภาพ  
1) มีครูอนามยัโรงเรียนท่ีผ่านการอบรม โรงเรียนละ 2 คน รวม 14 คน มีครูท่ี

รับผิดชอบตามเกณฑ์ 10 องค์ประกอบ จ านวน 20 คน มีแกนน าเดก็นกัเรียน 
จ านวน 15 คน       

2) ครูอนามยัโรงเรียน และครูในโรงเรียน มีความรู้เร่ือง 1) สุขภาวะและการส่งเสริม
สขุภาพขัน้พืน้ฐาน    เช่น การชั่งน า้หนกั วดัส่วนสงู 2) การดแูลสขุภาพและตรวจ
ฟันในวยัเดก็เรียน 3) การให้วคัซีนและการบนัทึกข้อมลู 4) โรคท่ีเกิดในเด็กและสขุ
วิทยาส่วนบุคคลในวัยเด็กวัยเรียน 5) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 6) การจัดการ
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 สถำนกำรณ์ช่วงเร่ิมต้นโครงกำร สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ.วันสิน้สุดโครงกำร 
สมองเสื่อม 

- ประวตัิสขุภาพของนกัเรียน ไมไ่ด้มีบนัทกึไว้ 
นอกจากผลการเรียนของเดก็นกัเรียน 

- ข้อมลูประวตัิสขุภาพของเดก็นกัเรียน 
หน่วยบริการสาธารณสขุ โรงพยาบาล / 
สถานีอนามยัจะเก็บรวบรวมข้อมลูไว้  
 
 

สิ่งแวดล้อม 6) สุขบัญญัติ 10 ประการ 7) การพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน  

3) มีความรู้เร่ืองสขุบญัญัติ 10 ประการ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี การล้างมือ การจัด
กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ เช่น การชัง่น าหนกั วดัสว่นสงู ตรวจห ูตรวจตา เลบ็มือเลบ็
เท้า การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การรักษาความสะอาดร่างกาย สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพตา่งชาติ 10 
องค์ประกอบ  

4) จดัท าแฟ้มกิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ  
5) ครูสอนเดก็นกัเรียนล้างมือ ชัง่น า้หนกั-วดัสว่นสงู   

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (ศนูย์การเรียน) 
6) มีการพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

ส่งเสริมสขุภาพศูนย์การเรียนรู้ต่างชาติ อาทิ จดัท าป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ และจุด
เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน ท าอ้างล้างมือบริเวณหน้าห้องน า้ ดแูลท าความสะอาด
ห้องน า้ ห้องส้วม  

ระบบสขุภาพ  นโยบาย และการมีสว่นร่วม 
7) มีการน าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพศนูย์การเรียนรู้ต่างชาติไปปรับใช้

เพ่ือการสร้างสขุภาวะท่ีดีของเดก็นกัเรียนในโรงเรียน 
8) มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีมาให้บริการสุขภาพ 

เช่น ตรวจสขุภาพนกัเรียน ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู และวดัสายตานกัเรียน 

4. โรง เ รียนในเมาะ
ล า ไ ย  รั ฐมอญ คื อ 
โรงเรียน  

- มีออกหน่วยเคลื่อนให้บริการตรวจสขุภาพนกัเรียน
ในศนูย์การเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
ระดบัพืน้ท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือน้อยกวา่นัน้ 
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จากตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสถานการณ์ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 
และตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภาคีเครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายระหว่างก่อนและ
หลงัการด าเนินโครงการ  ดงัท่ีผู้ศกึษาได้กล่าวไปแล้วในเบือ้งต้นนัน้ จะพบว่า สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อน
และหลังด าเนินโครงการเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน ในสถานการณ์โดยภาพรวม และการ
เปลี่ยนแปลงด้านทกัษะองค์ความรู้ ทกัษะการท างาน ทัศนคติ ทักษะการดแูลสขุภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต้อง ของภาคีเครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ เน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆ ร่วมกนั โดย  

 โครงการฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมและจดับริการด้านสขุภาพในศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ใน
พืน้ท่ี อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และในโรงเรียน  เมียวดี รัฐกระเหร่ียง และ
เมาะล าไย รัฐมอญ เมียนมา 

 โครงการฯ ได้ร่วมออกแบบพฒันากิจกรรม ร่วมกบัภาคีเครือข่ายด้านการศกึษาและสขุภาพ 
ทัง้ในฝ่ังไทย (แมส่อด) และเมียนมา (เมียวดี เมาะล าไย) 

 ภาคีเครือข่าย มีนโยบายว่าด้วยเร่ืองเด็ก การศึกษา และสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุข
ภาวะ และการสง่เสริมสขุภาพ) 

 นโยบายของรัฐบาล ในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข (สาธารณสุขชายแดน) เศรษฐกิจ
การค้าการลงทนุ (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) รวมไปถงึความร่วมมือในด้านอื่นๆ  

ซึง่การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนัของโครงการ และภาคีเครือข่าย ผู้ศึกษาจะเขียนอธิบายไว้ใน
ขัน้ตอนการท างานร่วมกัน ในหน้าท่ี 85 เร่ืองการพัฒนากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศึกษาและ
สขุภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา 
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4.2  บทเรียนกำรพัฒนำควำมร่วมมือที่ เช่ือมโยงกำรศึกษำและสุขภำพข้ำมแดน
ไทย-เมียนมำ 

การด าเนินโครงการเช่ือมโยงการศกึษาไทย-เมียนมา โดยการศกึษานอกระบบ เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ีชายแดน โดยความร่วมมือของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือเยาวชน
ชนบท สนับสนุนโดย สสส.ส านัก 9  โดยในเฟสนี ้(2560-2561) โครงการได้ริเร่ิมให้มีการทดลองการ
เช่ือมโยงประเด็นสขุภาพในรูปแบบการส่งต่อข้อมูลประวตัิสขุภาพท่ีจ าเป็นของเด็กกลุ่มนีเ้มื่อควบคู่ไปกับ
การเช่ือมโยงการศกึษา  โดยเช่ือว่า เมื่อการศกึษามีการเช่ือมโยงกนั นัน่หมายถึงข้อมลูเด็กกลุ่มนีท่ี้เคยเป็น
เด็กท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐบาลเมียนมาประเทศต้นทางมาก่อนได้เร่ิมเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลเด็ก
เมียนมาท่ีเรียนนอกประเทศ และการมีตวัตนในระบบฐานข้อมลูก็เป็นหลกัประกนัในการเข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพท่ีรัฐต้องจดัให้เม่ือเดก็ได้กลบัไปยงัประเทศเมียนมา การท่ีเดก็ได้เรียนหลกัสตูรเช่ืองโยงเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจผู้ปกครองว่าเด็กจะได้รับการยอมรับรวมถึงได้ใบประกาศนียบัตรท่ีสามารถเรียนต่อในระบบ
การศกึษาประเทศเมียนมาได้ ซึง่ผู้ปกครองจะสง่เสริมให้เดก็ได้เรียนอย่างตอ่เน่ือง การเรียนในศนูย์การเรียน
ซึง่เป็นท่ีปลอดภยัท่ีครูสามารถดแูลเดก็ครอบคลุ่มทุกด้านรวมถึงเร่ืองสขุภาพครบด้าน ทัง้เร่ืองการ ส่งเสริม 
ป้องกนัโรค ท่ีในชมุชนแรงงานข้ามชาติ  และยงัเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีมากบัเดก็ท่ี อาจจะตกเป็นเหย่ือ
ของการค้ามนษุย์ การถกูละเมิดด้านต่างๆ หากเด็กไม่ได้เรียน หรือหากเด็กต้องท างาน เป็นฐานคิดหลกัใน
การท างานโครงการ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558 : 1-2) กล่าวถึง
สถานการณ์และความจ าเป็นจากสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวยัเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้รับแบบอย่างท่ีไม่
เหมาะสม มีคา่นิยมและวฒันธรรมตามกระแสสงัคมท่ีไม่ถูกต้อง น าไปสู่ปัญหาท่ีเกิดจากตวัเด็ก ครอบครัว 
และสภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์ โรคเอดส์ ยา
เสพติด ความรุนแรงและอบุตัิเหต ุปัญหาดงักล่าว หากไม่มีการป้องกนัล่วงหน้าจะก่อให้เกิดความสญูเสีย
นานัปการ จ าเป็นต้องให้ความส าคญัและเร่งสร้างคุณภาพทัง้การศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพ เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพให้เดก็และเยาวชนเป็นผู้ ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  ดงันัน้สขุภาพกบัการศกึษาต้องด าเนินการควบคู่กนั
ไปในลกัษณะเกือ้กลูซึง่กนัและกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุตอ่นกัเรียนและ
เยาวชน การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความ
จ าเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีทักษะ สามารถดแูลสขุภาพตนเองและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้
ย่อมส่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาอาเซียนจะประสบความส าเร็จหรือไม่
เพียงใดอยู่ท่ีกระบวนการจดัการโดยมุง่เน้นท่ีประสิทธิภาพของสถาบนัการศกึษาให้สามารถเป็นแกนน าหรือ
ศนูย์กลางการพัฒนาการศกึษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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ตัง้แตค่รอบครัวของเดก็ชมุชนและองค์กรในท้องถ่ิน ซึง่เป็นสถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมท่ีมีความส าคญัย่ิงต่อ
การพฒันาให้เดก็และเยาวชนไทยมีคณุภาพมาตรฐานทดัเทียมกบัประเทศอื่น  

อนึง่  มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน และมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท เห็นว่า ถ้าหากเด็กข้ามชาติ ซึง่เป็น
บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานและอาศยัอยู่ในประเทศไทย ควรได้รับการพฒันาศกัยภาพ
ให้เดก็และเยาวชนเป็นผู้ ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคญัและเร่งสร้างคณุภาพทัง้
การศกึษาควบคู่ไปกบัสขุภาพ  เพ่ือให้กลุ่มเด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ Migrant Learning Center 
เดก็ในพืน้ท่ีชายแดน ได้รับการสร้างเสริมสขุภาวะ ด้านโภชนาการ การป้องกนัโรค และการเช่ือมโยงข้อมลู
สขุภาพของเดก็กบัประเทศต้นทาง โดยผ่านการได้รับการศกึษาในรูปแบบนอกระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
ประเทศต้นทาง ควบคู่ไปกับการน าร่องการเช่ือมโยงด้านสุขภาพของเด็กกลุ่มนี ้  เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี ทัง้นี ้การด าเนินงานต้องอาศยัการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชมุชน ทัง้ในระดบัพืน้ท่ีปฏิบตัิของไทยและเมียนมา ท่ีสามารถ
น าบทเรียน ข้อมลู ประสบการณ์ในการผลกัดนัเชิงนโยบายในการเช่ือมโยงการศกึษาในรูปแบบอื่นๆ ตอ่ไป  

จากบทเรียน ข้อมลู ประสบการณ์การพฒันาความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศึกษาและสุขภาพ
ข้ามแดนไทย-เมียนมา ถือว่าเป็นกลไกส าคัญหนึ่งระดับพืน้ท่ีชายแดน  ซึ่งท่ีผ่านมาโครงการเช่ือมโยง
การศกึษาไทย-เมียนมา โดยการศกึษานอกระบบ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะของเดก็ในพืน้ท่ีชายแดน  

โดยได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ดังท่ีน าเสนอในแผนภาพกระบวนการด าเนิน
โครงการในหน้าถดัไป โดยกระบวนการด าเนินโครงการ ระหวา่งปี 2560 – 2561 มีรูปแบบการท างานเป็น 3 
ลักษณะ คือ  1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในศูนย์การเรียน โดยครูสอน และครูนิเทศเขตการศึกษาแม่สอดท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก
กระทรวงศกึษาธิการเมียนมา 2.การพฒันาศกัยภาพให้ด าเนินการสง่เสริมและจดับริการสขุภาพในศนูย์การ
เรียน โดยครูท่ีรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  3.การประสานและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน ท่ี
รับผิดชอบหลักเก่ียวกับการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินระหว่างแม่สอดและเมียวดี 
เพ่ือให้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ี ชายแดน
ไทย-เมียนมา  
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ข้อค้นพบจากการสงัเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียนจากการด าเนินการด าเนินโครงการ
เช่ือมโยงการศึกษาไทย-เมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ี
ชายแดน ซึง่ด าเนินงานโครงการระหวา่งปี 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประการแรก  กระบวนการพัฒนากลไกขบัเคลื่อนงาน โดยการศึกษานอกระบบ เพ่ือสร้าง
เสริมสขุภาวะของเดก็ในพืน้ท่ีชายแดน พบวา่ สิ่งท่ีขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คือ 
ส่วนที่หน่ึง คือ ผู้ปฏิบตัิการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และภาคเอกชนในระดบัท้องถ่ิน ซึ่งเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ทีมท างาน หรือ คณะท างาน และส่วนที่สอง คือ ชุดเคร่ืองมือสุภาพนักเรียน หรือแบบ
บนัทกึประวตัินกัเรียนด้านการศกึษา-สขุภาพ  

ประการทีส่อง กระบวนการเช่ือมโยงการศกึษาไทย-เมียนมา โดยการศกึษานอกระบบ เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะของเด็กในพืน้ท่ีชายแดน โดยพบว่า มีการเช่ือมโยงการท างานภายใต้โครงการนี ้                         
ใน 3 รูปแบบ ได้แก่  เชื่อมโยงการศึกษากับประเทศต้นทาง  เชื่อมโยงการศึกษากบัมติสุขภาพ และ
เชือ่มโยงผูป้ฏิบติัการในหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน   

แผนภาพท่ี 1 : กระบวนการด าเนินโครงการ ระหวา่งปี 2560 – 2561 
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รูปแบบการเช่ือมโยงการท างาน มีดงันี ้ 
 รูปแบบที่หน่ึง : เช่ือมโยงการศกึษากับประเทศต้นทาง โดยใช้วิธีการเช่ือมโยงการศกึษา

ผ่านการศึกษานอกระบบในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากประเทศต้นทางประเทศ                
เมียนมา มาสอนท่ีศนูย์การเรียนในประเทศไทย  

รูปแบบที่สอง : เช่ือมโยงการท างานด้านการศึกษากับมติสุขภาพ โดยน าประเด็นการ
สง่เสริมสขุภาพ โภชนาการ ป้องโรคติดต่อ และเคร่ืองมือบริการสขุภาพมาการจดักระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การศกึษานอกระบบในศนูย์การเรียน และโรงเรียนในเมืองเมียวดี เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงการศกึษาควบคู่
กบัการสง่เสริมสขุภาพในพืน้ท่ีชายแดนไทย 

รูปแบบที่สาม :   เช่ือมโยงคนท างานร่วมกนัระหว่างสองฝ่ังไทย-เมียนมา “รัฐต่อรัฐ” ด้วย
การจัดเวทีต่างๆ อาทิ การประชุม อบรม ศึกษาดูงาน และการประสานงานด้วยกระบวนการจัดการ
ความสมัพนัธ์ภาคีเครือข่าย ทัง้ในรูปแบบทางการ และไม่เป็นการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาความ
ร่วมมือและการเช่ือมโยงการท างานของผู้ปฏิบตัิการในระดบัท้องถ่ิน ระหว่างรัฐท้องถ่ินด้วยกนั ใน 3 พืน้ท่ี 
คือ พืน้ท่ีแม่สอด-เมียนมา กับเมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง-เมียนมา  พืน้ท่ีแม่สอดกับเมืองเมาะล าไย รัฐ
มอญ-เมียนมา  และระหวา่งผู้ปฏิบตัิการในระดบัท้องถ่ินของกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงศกึษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสขุของรัฐไทยและเมียนมา  

 
 แผนภาพท่ี 2 : กระบวนการเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย (แมส่อด)-เมียนมา(เมียวดี) 
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ทัง้นัน้ เพ่ือให้การท างานบรรลุตามเป้าหมายโครงการท่ีวางไว้ โครงการ โดยมูลนิธิช่วยไร้
พรมแดน ได้เร่ิมด าเนินการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงการท างานด้านการศกึษาและสุขภาพ โดย
การแสวงหาแนวร่วมในการท างาน ใน 2 ลกัษณะ คือ หนึ่ง ใช้วิธีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายการ
ท างานจากต้นทุนเดิมในพืน้ท่ี  คือ ภาคีเครือข่ายการท างานด้านการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ อัน
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหวา่งประเทศ อาทิ เขตการศกึษาจงัหวดัเมียวดี 
Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC) และ UNICEF Myanmar ก่อให้เกิดกระบวนการพฒันา
ความร่วมมือ ผ่านโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการจดัการศึกษาของศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ
ในช่วงท่ีผ่านมา จนก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายท่ีเป็นหุ้นสว่นในการท างานในพืน้ท่ีหลายหน่วยงานในลกัษณะ
เครือข่ายการท างานร่วมกัน จึงมีต้นทุนเครือข่ายในพืน้ท่ีท่ีพัฒนากลไกเครือข่ายหลกัในการเคลื่อนงาน
และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการการพฒันารูปแบบการจดัการศกึษาส าหรับเด็กข้ามชาติ  และ
สอง สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพืน้ท่ีข้ามประเด็นเพ่ือแสวงหาแนวร่วมกบัภาคีเครือข่ายใหม่ๆ เพ่ือ
พฒันาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดหลกัด้านการส่งเสริมสุขภาพ และภาคีต่างๆ ในพืน้ท่ี คือ ภาคี
เครือข่ายการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กข้ามชาติ อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ โรงพยาบาลแม่สอด ส านกัสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลในพืน้ท่ีท่ีศนูย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการตัง้อยู่ 
เช่น สถานอนามยัแม่จะเรา สถานีอนามยัแม่ปะ มลูนิธิสวุวรณนิมิตร คลินิกแม่ตาว และสาธารณสุขเมีย
วดี สถานพยาบาลแมต่าวทาเล เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง  
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กำรพัฒนำกลไกท่ีเป็นบุคคล “คณะท ำงำน” 

1. นิยำมและควำมหมำย และองค์ประกอบ  

กลไกที่เป็นตัวบุคคล  คือ ผู้ปฏิบตัิการท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสงัคมในระดบั
ท้องถ่ิน  มาร่วมเป็นทีมงานในลักษณะภาคีความร่วมมือ ภาคีหุ้นส่วน โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 
ประกอบด้วย  ตวัแทนบคุลากรในหน่วยงานระดบัผู้ปฎิบตัิการจากหน่วยด้านการศกึษา หน่วยงานบริการ
สาธารณสขุ และภาคประชาสงัคม  

กำรพัฒนำกลไก หมายถึง การสร้างและพัฒนาการปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรชุมชน และภาคประชาสงัคมในระดบัท้องถ่ิน เห็นความส าคญัของการเช่ือมโยงการศึกษาควบคู่
การสร้างเสริมสขุภาพของเดก็ข้ามชาติ 

ลกัษณะความร่วมมือ สามารถแยกได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่   
1.ระดบัผู้บริหารระดบัรัฐท้องถ่ิน ระหว่างแม่สอด เมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมาะล าไย รัฐมอญ พะ

อาน และย่างกุ้ง เมียนมา     
2.ระดบัผู้ปฏิบตัิการในหน่วยงานระดบัท้องถ่ิน  ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด ส านกังานสาธารสขุ

อ าเภอแมส่อด เขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพระดบัต าบล มลูนิธิสวุรรณนิมิต 
คลินิกแมต่าว และมลูนิธิช่วยไร้พรมแดน    

3.ระดบัผู้ปฏิบัติงานในพืน้ท่ีปฏิบัติการน าร่อง (ศูนย์การเรียน / โรงเรียนในเมียวดี) ได้แก่ ครู
อนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียน ครูสอนหลกัสตูร NFPE-NFME คณะครู ผู้บริหารศนูย์การเรียน 

ภำคประชำสังคม ในโครงการนีห้มายถึง ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน  ประกอบด้วย มลูนิธิ
ช่วยไร้พรมแดน มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท มลูนิธิสวุรณนิมิตร คลินิกแมต่าว องค์การยนิูเซฟ-เมียนมา   

รัฐท้องถิ่น ในโครงการนีห้มายถึง หน่วยงานในพืน้ท่ีระดับปฏิบัติของไทยและเมียนมา ได้แก่ 
โรงพยาบาลแม่สอด ส านักงานสาธารณสุข อ.แม่สอด ส านักงานประถมศึกษาตากเขต 2 คลินิกอบอุ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เทศบาลต าบลท่าสายลวด การศึกษาเมียวดี-รัฐกระเหร่ียง  
สถาบนัการศกึษาเมาล าไย-รัฐมอญ  

ศูนย์กำรเรียนส่งเสริมสุขภำพ  เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนควบคู่กับ
การศกึษา  โดยการเพ่ิมสมรถนะภาพให้ครู  เด็กนกัเรียน ครอบครัว และชุมชน  ในการดแูลสขุภาพของ
ตนเอง และคนในครอบครัว เพ่ือสร้างปัจจยัเสริมและลดปัจจยัเสี่ยงตอ่ตนเองและครอบครัว  

กำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ส่งเสริมสุขภำพชำยแดน ในโครงการนี ้เป็นเคร่ืองมือในการ
สง่เสริมสขุภาพเดก็และเยาวชนควบคูก่บัการศกึษา โดยพฒันาศกัยภาพโรงเรียน ชมุชน และผู้ปกครอง ให้
มีสว่นร่วมในการดูแลสขุภาพของตนเอง และคนในครอบครัว  และมีแนวทางการด าเนินงานด้านสขุภาพ
เป็นแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกนั 
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2.กระบวนกำรพัฒนำกลไก 

ตารางท่ี 16   ขัน้ตอนและการกิจกรรมทีด่ าเนินการในกระบวนการพฒันากลไกผูป้ฏิบติัการ “คณะท างาน” 

ขัน้ตอน และกจิกรรมที่ด ำเนินงำน 
กิจกรรมหลัก 1 :แสวงหาแนวร่วม สร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายงาน หาแนวทางการท างานร่วมกบัภาคี
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการศกึษาและสขุภาพ 
1.1 ข้ันตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ :  
1) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายการท างานจากต้นทุนเดิมในพืน้ท่ีท่ีเป็นภาคีเครือข่ายการท างานด้าน

การศกึษาแก่เด็กข้ามชาติ อาทิ องค์กร เขตการศึกษาจังหวดัเมียวดี Myanmar Literacy Resource 
Centre (MLRC) และ UNICEF Myanmar 

2) ประสานงานภาคีเครือข่ายการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กข้ามชาติ อนัประกอบด้วย อาทิ 
โรงพยาบาลแม่สอด ส านักสาธารณสุขอ าเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ระดบัต าบลในพืน้ท่ีท่ีศูนย์การเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการตัง้อยู่ .มูลนิธิสุววรณนิมิตร คลินิกแม่ตาว และ
สาธารณสขุจงัหวดัเมียวดี สถานพยาบาลแมต่าวทาเล เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง 

3) ประสานความร่วมมือ ปรึกษาหารือและหาแนวทางการด าเนินงานโครงการ เร่ืองการเช่ือมโยงการศกึษา
และสขุภาพกบัโรงพยาบาลแมส่อด และ UNICEF Myanmar  

4) ส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียนในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และ
โรงเรียนในเมืองเมียวดี  โดยภาพรวมสถานการณ์ด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียน มีอาการป่วย
ด้วยโรคตามฤดกูาล เช่น ฤดฝูน เป็นไข้หวดั ปวดหวั โรคฤดรู้อน ปวดท้อง ผ่ืนคนั ปวดฟัน/ฟันผุ อบุตัิเหต ุ 
มีภาวะเครียด และปัญหาภาวะโภชนาการ (อ้วน/ผอม)  เด็กได้วคัซีนไม่ครบ และมีการส่งเสริมสขุภาพ
และจัดบริการตรวจสขุภาพเด็ก โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูอนามยั แกนน าเด็กในศูนย์การเรียน ใน
กรณีเดก็มีอาการเจ็บป่วยภายในรัว้โรงเรียน โดยการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเม่ือมีนกัเรียนเจ็บ / ป่วย มี 5 
ขัน้ตอน เร่ิมจากสอบถามอาการ/ซักประวัติ  วินิจฉัยโรคตามอาการป่วย จ่ายยาตามอาการป่วย ให้
นกัเรียนนอนพักรักษาตวัในห้องพยาบาล และเมื่อด าเนินการตามขัน้ตอนแล้ว นกัเรียนยังไม่หายจาก
อาการป่วย หรือเกิดเหตฉุกุเฉิน เช่น เดก็ประสบอบุตัิเหต ุมีแผลเปิดจะท าการส่งต่อไปรักษาพยาบาลยงั
สถานพยาบาล อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล คลินิกแม่ตาว โรงพยาบาลแม่สอด 
เป็นต้น  ในสว่นอปุสรรคปัญหาด้านการสง่เสริมและจดับริการสขุภาพ ดงันี ้
1) ขาดครูท่ีรับผิดชอบการสร้างเสริมสขุภาพและงานอนามยัโดยตรง  
2) ขาดผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในขณะลงพืน้ท่ีบริการตรวจสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียน 
3) เดก็ไมม่ีบตัรประกนัสขุภาพส าหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ  
4) หน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีชายแดน มีขอบเขตกว้างขวาง มีภาระงานมาก ขณะท่ีบุคลากร

อตัราก าลงัน้อยไมเ่พียงพอกบัจ านวนศนูย์การเรียนฯ ท่ีมจี านวนมาก.มีหลายแห่ง จึงท าให้ในพืน้ท่ี
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บางแห่งไมส่ามารถออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพ่ือให้บริการตรวจสขุภาพนกัเรียนประจ าปี และให้บริการ
ฉีดวคัซีนส าหรับเดก็แรงงานข้ามชาติในศนูย์การเรียนได้ 

5) การให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก มีขัน้ตอนค่อนข้างยุ่งยาก และมีรายละเอียดท่ีซับซ้อน ตัง้แต่การ
เบิกจ่ายวคัซีน การขนส่งวคัซีน วิธีการเก็บรักษาวคัซีน ขัน้ตอนการฉีดวคัซีน อาทิ ข้อมูลพืน้ฐาน
เด็ก เช่น รายช่ือเด็กซ า้ซ้อนกนั ต้องใช้บุคลากรสาธารณจ านวนมาก  และปัญหาด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยและเมียนมา ท าให้การท างานมีความลา่ช้าและยาวนาน       

6) ข้อมลูพืน้ฐาน มีการบนัทึกประวตัิเด็กข้ามชาติ ในหลายหน่วยงาน องค์กร เช่น ประวตัิการศกึษา 
ผลการเรียน ประวตัิการรักษาพยาบาล ชัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงูและภาวะโภชนาการ การรับฉีดวคัซีน 
พฤติกรรมของนักเรียน โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก บันทึกลงในแบบฟอร์มท่ีจัดท าขึน้โดย
องค์กรสนับสนุน (เล่มสีเหลือง) บางแห่งมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มเอกสาร เช่น 
สถานีอนามยัแม่จะเราฯ มีการกรอกข้อมูลน า้หนักและส่วนสูงลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สรุป
ประมวลข้อมลูในรูปแบบรายงาน จึงจะเห็นได้ว่า การจดัเก็บข้อมลูไม่เป็นระบบ เป็นลกัษณะแยก
เป็นส่วนๆ ไม่มีการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของเด็ก ไม่มีการสรุป วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
เพ่ือน าใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ  

7) ประวตัิการรับภูมิคุ้มกนั (วคัซีน) ของเด็กหาย เน่ืองจากผู้ปกครองไม่สนใจ ผู้ปกครองบางคนย้าย
สถานท่ีท างานใหม่ไม่ได้น าทะเบียนประวตัิสุขภาพนักเรียนน าติดตวัไปด้วย เมื่อไปสมคัรเรียนท่ี
ศนูย์การเรียนแห่งใหม ่จงึไมข้่อมลูด้านสขุภาพของนกัเรียน ท าให้เดก็หลายคนไม่ได้รับวคัซีนอย่าง
ตอ่เน่ือง และอีกหลายคนได้รับการฉีดวคัซีนซ า้ๆ กนัหลายครัง้  

1.2 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน :  สร้างเวทีพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้ามประเด็น ข้ามพืน้ท่ี ซึ่งน าไปสู่
การบรูณาการท างานร่วมกนัผ่านเวทีตา่งๆ อาทิ ประชมุ อบรม ศกึษาดงูาน เป็นต้น   

1) ประชุมน าเสนอสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียนในแม่สอด พบพระ แม่
ระมาด และโรงเรียนน าร่องในเมียวดี ต่อภาคีท่ีเก่ียวข้องและเพ่ือหารือรูปแบบการเช่ือมโยง
การศกึษากบัสขุภาพและแนวทางการท างานร่วมกนั 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและออกแบบเคร่ืองมือการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
นกัเรียนท่ีเช่ือมโยงระหวา่งไทย เมียนมา ณ.เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมียนมา  

3) ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การท างานกับเด็กข้ามชาติ และการด าเนินงาน
โครงการประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพชายแดนและเกณฑ์มาตรฐาน MLC 10 
องค์ประกอบ และปรึกษาหารือแนวทางการท างานร่วมกนั ณ เมืองเมาะล าไย รัฐมอญ เมียนมา  

4) อบรมพัฒนาศักยภาพให้ครูอนามัยโรงเรียนจากศูนย์การเรียนในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด 
ร่วมกับครูอนามัยโรงเรียนในเมียวดี เมาะล าไย เมียนมา พร้อมทัง้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียน
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ตา่งชาติ  New Wave, BLSO, Suk Ka Hong Sa, Ah Yome Oo   

5) ประชุมสรุปบทเรียน เร่ือง “การพฒันากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย-เมียน
มา”  กบัภาคีความร่วมมือด้านการศกึษาและสขุภาพ ได้แก่ ครูอนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียน 
7 แห่ง  ครูนิเทศเขตการศกึษาแม่สอด - เมียวดี สาธารณสขุในเมียวดี  นกัวิชาการโรงพยาบาลแม่
สอด รพ.สต.แม่จะเรา มูลนิธิสุวรรณนิมิตร และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ มูลนิช่วยไร้
พรมแดน 

6) ศึกษาดูงานและพัฒนาสุขภาพอนามยันักเรียนและโรงเรียน เขตพืน้ท่ีเมืองเมาะล าไย รัฐมอญ 
เมียนมา ในโรงเรียนน าร่องขยายผลไปรัฐมอญ จ านวน 5 แห่ง คือ โรงเรียน Du Yar (Lay) (Mon 
National Middle School), Ye Township โรงเรียน Mawkanin (Mon National Middle School), 
Ye Township โรงเรียน Lamine (Mon National Middle School), Ye Township โรงเรียน 
Pophawatoi (Mon National Middle School), Ye Towship และโรงเรียน Thaung Pyin (Mon 
National Middle School), Ye Towship 

1.3   ข้ันตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุปผล :  ถอดประสบการณ์การด าเนินงานโครงการกับผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้อง  

1) ถอดบทเรียนการด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการ (ระหว่างทาง)กับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องผ่านเวที
ประชุมสรุปบทเรียน เร่ือง “การพัฒนากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา”  
กบัภาคีความร่วมมือด้านการศกึษาและสขุภาพ 

2) จดัท าบทเรียน เร่ือง “การพัฒนากลไกความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงการศึกษาและสขุภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา”  กับ
ภาคีความร่วมมือด้านการศกึษาและสขุภาพ 

กิจกรรมหลัก 2 : สนับสนุนศูนย์การเรียนจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศกึษาของเมียนมา 
2.1 ข้ันตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ : ติดตอ่ประสานงาน เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรครู และสถานท่ี 
1) ประสานงานกบักรมการศกึษาทางเลือก ( Department Alternative Education -  DAE) และ 

Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC)  
2) จดัท าข้อมลูการด าเนินการขยายผลการจดัการศกึษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary 

Education (NFPE) และการจดัการศกึษานอกระบบในระดบั Non-formal Middle Education 
(NFME) ซึง่เป็นระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้จากระดบัขัน้ต้น โดยโครงการได้น าเสนอรายงานการ
ด าเนินงานและข้อเสนอตอ่การจดัการศกึษาในอ าเภอแมส่อดตอ่ Myanmar Literacy Resource 
Center (MLRC) และกรมการศกึษาทางเลือกของประเทศเมียนมา (Alternative Education) ท่ีเมือง
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  
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3) ครูศนูย์การเรียนอาโยนอ ูและสขุหรรษา ท่ีจดัการศกึษาหลกัสตูร  NFME  จ านวน 5 คนเข้าร่วมอบรม

การใช้หลกัสตูรประจ าปีการศกึษา 2561-2562   
2.2 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน : สนบัสนุนศนูย์การเรียนจดัการศกึษานอกระบบระดบัประถมศกึษา Non-

formal Primary Education (NFPE)  และระดบัมธัยมศกึษา Non-formal Primary Education (NFPE) 
ของเมียนมา 

1) จดัการศกึษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education (NFPE)  ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ศนูย์การเรียนอาโยนอ ูปารมี สขุขะหรรษา นิวเดย์ อิสะวดี  

2) ด าเนินการขยายผลการจดัการศกึษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education 
(NFPE)  ศนูย์การเรียนนิวโรด อ าเภอแมร่ะมาด โฮป อ าเภอพบพระ 

3)  ด าเนินการขยายผลการจดัการศกึษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education 
(NFPE) ศนูย์การเรียน FRY มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท เขตบางบอนกรุงเทพ  

4) ด าเนินการขยายผลการจดัการศกึษานอกระบบในระดบั Non-formal Middle Education (NFME) 
ศนูย์การเรียนสขุขะหรรษา อ าแมส่อด จงัหวดัตาก 

2.3 ข้ันตอนกำรตดิตำม ประเมินผล สรุปผล : 
1) ครูนิเทศ (Maesot Township Monitor )เขตการศกึษาแมส่อด) ติดตามการขยายผลการจดัการศกึษา 

NFPE ในพืน้ท่ีแมส่อด พบพระ แมร่ะมาด จ.ตาก ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายในโครงการนี ้ได้แก่ ศนูย์การ
เรียนอายอนอ ูปารมี สขุขะหรรษา นิวเดย์ อิสะวดี  นิวโรด โฮป และภาคีเครือข่ายนอกพืน้ท่ี คือ ศนูย์
การเรียน FRY มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท เขตบางบอนกรุงเทพ  

2) ครูนิเทศแมส่อดน าเสนอรายงานการด าเนินงานจดัการศกึษาในหลกัสตูร NFPE และ NFME ให้กบั
เดก็เมียนมาในศนูย์การเรียน ท่ีอยู่ในประเทศไทย (แมส่อด พบพระ แมร่ะมาด กทม.)  และการน าร่อง
ด าเนินงานศนูย์การเรียนสร้างเสริมสขุภาพท่ีเช่ือมโยงกนักบัประเทศต้นทาง ตอ่ผู้บริหารของกรมการ
ศกึษาทางเลือก (DAE)   

3) ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีจากกรมการศกึษาทางเลือก ( Department Alternative Education -  
DAE) กระทรวงศกึษาธิการ ของประเทศเมียนมา  มาติดตามเย่ียมศนูย์การเรียนท่ีใช้หลกัสตูร NFPE 
ในอ าเภอแมส่อด 

4) เจ้าหน้าท่ีของ MLRC ประเทศเมียนมา มานิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร NFME 
(การศกึษานอกระบบระดบักลาง) 

กิจกรรมหลัก 3 : ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพและการจดับริการสขุภาพในศนูย์การเรียน
และโรงเรียน  
3.1  ข้ันตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ : สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพครูท่ีรับผิดชอบด้านสขุภาพประจ าศนูย์การ
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ขัน้ตอน และกจิกรรมที่ด ำเนินงำน 
เรียน/โรงเรียนและเดก็ในศนูย์การเรียน โดยโครงการ ร่วมกบัทีมงานด้านสขุภาพ ประกอบด้วย นกัวิชาการ
โรงพยาบาลแมส่อด เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิสวุรรณนิมิต และ เจ้าหน้าท่ีแมต่าวคลินิก    
1) อบรมครัง้ท่ี 1 เร่ือง 1) สขุภาวะและการสง่เสริมสขุภาพขัน้พืน้ฐาน    เช่น การชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู 2) การเป็น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในการท างานเม่ือลงไปตรวจเย่ียมท่ีศนูย์การเรียน 3) การจดัท าบนัทกึสขุภาพของ
เดก็เพ่ือให้เดก็น าติดตวัไปเวลามีการ ย้ายถ่ิน 

2) อบรมครัง้ท่ี 2 เร่ือง 1. ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการสง่เสริมสขุภาพชายแดนในศนูย์การเรียน ซึง่มี 10 
องค์ประกอบ 2) ทบทวนการบนัทกึข้อมลูสขุภาพ ในสมดุบนัทกึสขุภาพประจ าตวัเดก็ (สมดุบนัทกึสขุภาพ
ประจ าตวัเดก็ ฉบบัเก่า) 3) สอนเทคนิคและวิธีการตา่งๆ ท่ีน าไปสูก่ารบริหารจดัการด้านสขุภาพในศนูย์การ
เรียน 

3) อบรมครัง้ท่ี 3 เร่ือง 1) การดแูลสขุภาพและตรวจฟันในวยัเดก็เรียน 2) การให้วคัซีนและการบนัทกึข้อมลู                       
3) โรคท่ีเกิดในเดก็และสขุวิทยาสว่นบคุคลในวยัเดก็วยัเรียน 4) จิตวิทยาเดก็วยัเรียน 5) การจดัการสิ่งแวดล้อม 
ในศนูย์การเรียน    

4) อบรมครัง้ท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพฒันาสขุภาพอนามยันกัเรียนและโรงเรียน เร่ือง 1) สขุบญัญตัิ 10 
ประการ 2) การพฒันาและปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้แก่ครู โรงเรียนแมต่าวทาเล เมียวดี รัฐกระเหร่ียง  

5) อบรมครัง้ท่ี เพ่ือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพฒันาสขุภาพอนามยันกัเรียนและโรงเรียน เร่ือง 1) สขุบญัญตัิ 10 
ประการ 2) การพฒันาและปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้แก่ครู โรงเรียนสว่ยโกโก่ เมียวดี รัฐกระเหร่ียง 

3.2  ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน : สง่เสริมสขุภาพและจดับริการตรวจสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียนและโรงเรียน 
โดยโครงการ ร่วมกับทีมงานด้านสุขภาพ ประกอบด้วย มูลนิธิสุวรรณนิมิต คลินิกแม่ตาว โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพระดบัต าบลแมจ่ะเรา รวมถงึครูอนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียนและแกนน าเด็กในศนูย์
การเรียน    
1) จดับริการตรวจสขุภาพนกัเรียนขัน้พืน้ฐาน อาทิ การชัง่น า้หนกั วดัส่วนสูง ตรวจเล็บ ผม สายตาหู ช่อง

ปาก ฯลฯ เป็นประจ าทุกเดือน โดยครูอนามยัโรงเรียนประจ าศูนย์การเรียนและแกนน าเด็กในศนูย์การ
เรียน 

2) จดับริการตรวจสขุภาพนกัเรียน ให้กบัเด็กในศนูย์การเรียนนิวโรด อ าเภอแม่ระมาด ตัง้แต่ระดบัอนุบาล
ถึงเกรด7 จ านวน 255 คน โดยมีการตรวจสุขภาพนักเรียน การชั่งน าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตา 
รวมถึงการตรวจช่องปาก สุขภาพพืน้ฐานทั่วไป และให้บริการฉีดวคัซีนเด็ก โดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพระดบัต าบลแมจ่ะเรา ร่วมกบัครูอนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียนและแกนน าเด็กในศนูย์การ
เรียนนิวโรด 

3) จดักิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคระบาด เน้นโรคระบาดในฤดรู้อน  เช่น โรคท้องร่วง โรคติดต่อท่ี
เกิดจากยุงเป็นพาหะ  และการดแูลสุขภาพ อนามยัส่วนบุคคล ให้แก่นกัเรียน และครู โรงเรียนแม่ตาว
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ขัน้ตอน และกจิกรรมที่ด ำเนินงำน 
ทาเลโดยคลินิกแมต่าว และครูอนามยัโรงเรียนประจ าศนูย์การเรียนแมส่อด 5 คนจากศนูย์การเรียน 

3.3  ข้ันตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุปผล : การประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดนใน
ศูนย์การเรียนและโรงเรียน โดยโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชายแดน ประกอบด้วย โรงพยาบาลแมส่อด ส านกังานสาธารสขุอ าเภอแม่สอด เขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล เทศบาลต าบล (ท่าสายลวด) มลูนิธิสวุรรณนิมิต คลินิกแม่ตาว 
คลีนิกอบอุน่ และมลูนิธิช่วยไร้พรมแดน    
1) ประกาศรับสมคัรศนูย์การเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการประเมิน  
2) ประชุมวางแผนงานการด าเนินงานกบัทีมงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย  คณะกรรมการประเมินศนูย์

การเรียนสง่เสริมสขุภาพชายแดน  
3) คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียน  (Small team ) ลงพืน้ท่ีศูนย์การเรียนและโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน และพฒันาสขุภาพอนามยันกัเรียน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ใน 2 โรงเรียนในเมียวดี รัฐกระเหร่ียง และ 5 โรงเรียนในเมาะล าไย รัฐ
มอญ เมียนมา  

4) คณะกรรมการประเมินศนูย์การเรียน  (Big team ) คณะกรรมการประเมินศนูย์การเรียน  (small team 
) ด าเนินการประเมินศูนย์การเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 
องค์ประกอบ ใน 15 ศูนย์การเรียนในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ได้แก่ Irrawaddy F.G Parami 
Souch Ka Hang Hsar Sky Blue CDTC  Ah Yone Oo BLSO New Wave New Day CDC New 
Road Hope New Blood HsaMu Htaw  และ 2 โรงเรียนในเมียวดี ได้แก่ Mae Tao Talay  Shwe 
Kockko  

5) ประชมุสรุปผลการประเมิน และประกาศผลการประเมินศนูย์การเรียน  
6) จัดเวทีน าเสนอผลงานและมอบรางวลัต่อสาธารณะชน ในโครงการประเมินศูนย์การเรียนส่งเสริม

สขุภาพชายแดน ประจ าปี 2561  
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กำรพัฒนำกลไกท่ีเป็น “ชุดเคร่ืองมือสุขภำพ” 

1. นิยำมและควำมหมำย และองค์ประกอบ 

กลไกที่เป็นเอกสำร คือ ชุดเคร่ืองมือส่งเสริมสุขภาพเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีชายแดน ท่ีโครงการ              
ได้ผลิตขึน้มาใช้เป็นหลักฐานส าหรับการศึกษาต่อและเป็นหลักประกันการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ             
ในประเทศต้นทางของเดก็ข้ามชาติ   

โดยชุดเคร่ืองมือส่งเสริมสุขภาพเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีชายแดนเล่มนี ้จะเป็นถูกน าใช้ประโยชน์                 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการส่งเสริมสุขภาพเด็กควบคู่กับการศึกษา และติดตามพัฒนาการของเด็ก
รายบุคคล ซึ่งเคร่ืองมือส่งเสริมส่งสุขภาพนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการศึกษา และการ
ส่งเสริมสขุภาพ อาทิ ข้อมลูส่วนตวั ข้อมลูการศกึษา ข้อมูลสขุภาพ การฉีดวคัซีน  ได้จดัท าเป็น 2 ภาษา             
( เมียนมา, องักฤษ) ในเลม่เดียว เรียกวา่ “แบบบันทกึประวัตนัิกเรียนด้ำนกำรศึกษำ-สุขภำพ”   

“แบบบันทกึประวัตนัิกเรียนด้ำนกำรศึกษำ-สุขภำพ”  เป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามพฒันา 
การเด็ก เพ่ือให้ภาคีทุกส่วน ทัง้หน่วยงานด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ  ภาคประชาสงัคม องค์กรชุมชน 
(ศนูย์การเรียน) และผู้ปกครอง ได้ร่วมกนัออกแบบ ร่วมท า ร่วมใช้  ร่วมติดตาม ร่วมสรุปผล ซึง่น าไปสู่การ
ส่งเสริมและแก้ไขด้านการศกึษาเล่าเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ทัง้นี ้เพ่ือการมีสขุภาวะท่ีดีของเด็กข้ามชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและ
เดินทางกลบัไปยงัประเทศต้นทาง (เมียนมา) 

2.กระบวนกำรพัฒนากลไก 

ตารางท่ี 17  ขัน้ตอนและการกิจกรรมทีด่ าเนินการในกระบวนการพฒันากลไกชดุเคร่ืองมือส่งเสริมสขุภาพ 

ขัน้ตอนและกจิกรรมที่ด ำเนินงำน 
กจิกรรมหลักที่ 1 : ศกึษารูปแบบและส ารวจข้อมลูและความต้องการ 
1.1 ข้ันตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ :  

1) ส ารวจและรวบรวมข้อมลูและความต้องการเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์
การเรียน รวมถงึการบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานด้านสขุภาพ 

2) ศึกษาและรวบรวมแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติการศึกษา สมุดบันทึก
สขุภาพแมแ่ละเดก็ ประวตัิการรักษาพยาบาลของผู้ ป่วย ด้านสขุภาพและการรักษาพยาบาลของ
เด็ก แบบบันทึกประวัติสุขภาพเด็กในศูนย์การเรียน (เล่มสีเหลือง) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
พฒันาเคร่ืองมือสขุภาพนกัเรียน    

3) น าเสนอแนวคิด เป้าหมายการจดัท าเคร่ืองมือสขุภาพนกัเรียนรายบุคคลส าหรับเด็กท่ีย้ายถ่ิน ใน
หนึ่งเล่ม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ประวัติด้านการศึกษา ประวัติ ด้านสุขภาพและการ
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ขัน้ตอนและกจิกรรมที่ด ำเนินงำน 
รักษาพยาบาล ตอ่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม  

4) ปรึกษาหารือเก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองมือสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ในเวทีประชุมน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรียนในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และ
โรงเรียนน าร่องในเมียวดี  

1.2 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน : การออกแบบ / พฒันาชดุเคร่ืองมือสขุภาพ 
1) ระดมสมอง เพ่ือร่วมกนัก าหนดรูปแบบ ข้อมูลพืน้ฐาน รายละเอียดบริการสขุภาพท่ีจ าเป็น เช่น 

ประวัติส่วนตวั ประวตัิการศึกษา ประวัติสุขภาพ ประวัติการรักษาพยาบาล โรค และวางแผน
ปฏิบัติการเคร่ืองมือสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบตัิการและออกแบบเคร่ืองมือการสร้างเสริมสขุภาพเด็กนกัเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างไทย 
เมียนมา ณ.เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมียนมา  

2) ออกแบบเคร่ืองมือฯ โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุของหน่วยงานบริการสาธารณสขุฝ่ังไทย-เมียนมา 
ประกอบด้วย สาธารณสุขเมียวดี (เมียนมา) คลินิกแม่ตาว และโรงพยาบาลแม่สอด ได้น า
ข้อเสนอต่อการจัดท าเคร่ืองมือสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ท่ี
ผ่านมามาจดัท าต้นแบบเคร่ืองมือส่งเสริมสขุภาพ พร้อมปรับตารางวคัซีนใหม่ “วคัซีนข้ามแดน” 
สามารถน าไปใช้รับบริการได้จริงในสถานพยาบาลทัง้ในไทยและเมียนมา   

3) พฒันา ปรับปรุงเคร่ืองมือสง่เสริมสขุภาพเดก็นกัเรียนฉบบัร่าง และให้ทีมงานร่วมกนัพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบรูณ์ 

4) พฒันา ปรับปรุงอีกครัง้ ด้วยการศึกษาเมียวดี มีแนวคิดในการปรับให้ศูนย์การเรียนท่ีอยู่ในแม่
สอดได้ใช้แบบฟอร์มและการเก็บข้อมลูในรูปแบบเดียวกนักบัประเทศเมียนมา ทัง้นี ้จึงได้ปรับแก้
ข้อมลูพืน้ฐานให้ตรงกบัแบบฟอร์มประวตัินกัเรียนรายบคุคล กระทรวงศกึษาธิการเมียนมา 

5) แปลภาษาเมียนมา องักฤษ  ตรวจทานเอกสาร/หนงัสือ  และจดัท ารูปแบบเลม่ฉบบัสมบรูณ์    
6) ด าเนินการจัดพิมพ์เคร่ืองมือการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน จ านวน 2,000  เล่ม เพ่ือน าไป

แจกจ่ายให้กบัเดก็ในศนูย์การเรียน และโรงเรียนน าร่องในเมืองเมียวดี จ านวน 9 แห่ง  
1.3 ข้ันตอนกำรตดิตำม ประเมินผล สรุปผล :  

หมายเหตุ : โครงการยงัไม่ได้ด าเนินงานในส่วนนี ้เน่ืองมาจากท่ีผ่านมาการพฒันาเคร่ืองมือ
สขุภาพนักเรียน ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการท าความเข้าใจร่วมกัน อีกทัง้ต้องแปลภาษา 
โดยเฉพาะในเร่ืองวคัซีนและการบริการสขุภาพท่ีมีเนือ้หา รายละเอียดค่อนข้างมาก ซบัซ้อน จึง
ท าให้การจดัท า (ร่าง) สมดุบนัทกึสขุภาพยงัมีข้อมลูไมเ่พียงพอ ซึง่โครงการและโรงพยาบาลแม่
สอดจะน ามาพฒันาตอ่และประสานข้อมลูกบัฝ่ังเมียนมาอย่างไมเ่ป็นทางการตอ่ไป   
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5.กำรปฏิบัตทิี่ดี (Good Practices)  

การปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) หรือแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีเกิดขึน้ในโครงการนี ้ 
ประการแรก  การท่ีบคุลากรในองค์กรภาคี ในระดบัผู้บริหาร  และผู้ปฏิบตัิการ มีทศันคติเชิง

บวกตอ่แรงงานข้ามชาติและเดก็ข้ามชาติ มีวิสยัทศัน์การท างานท่ีมุง่สร้างโอกาสด้านการศกึษาท่ีเท่าเทียม
ให้คนทกุกลุม่ในสงัคม  การเฝ้าระวงั  ป้องกนัและควบคมุโรคในพืน้ท่ีชายแดน ช่วยให้กิจกรรมด าเนินการ
ไปได้อย่างราบร่ืน ดงันัน้ ควรจะต้องท าเข้าใจต่อผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิการในองค์กรภาคี ได้ตระหนกัและ
เห็นความส าคญั มีวิธีคิด มีปฏิบตัิการก็จะสามารถเช่ือมโยงงานด้านการศกึษาและสขุภาพ ในระดบัพืน้ท่ี 
และระดบัท้องถ่ินในสองฝ่ังแมส่อด-เมียวดี  

ขอยกตัวอย่าง ดังเช่น กรณีการเช่ือมโยงสองฝ่ังระหว่างรัฐท้องถ่ินต่อรัฐท้องถ่ิน ในกรณี
โรงพยาบาลแม่สอดกับส านักงานสาธารณสุขเมียวดีในการจัดท าเคร่ืองมือสุขภาพ พัฒนา“วคัซีนข้าม
แดน” และกรณีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัต าบล สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ แม่จะเรากบัศนูย์
การเรียนนิวโรดในการพฒันาระบบฐานข้อมลูพืน้ฐานเดก็ข้ามชาติท่ีเรียนอยู่ในศนูย์การเรียน  

ประการทีส่อง การพฒันากลไกความร่วมมือ มีองค์ประกอบหลกั 3 สว่น ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการศึกษาและสุขภาพ องค์กรชุมชนในโครงการนีห้มายถึงศูนย์การเรียนท่ีตัง้อยู่ในชุมชนไทย และ
ภาคประชาสังคม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนในพืน้ท่ีมาท างานร่วมกัน  โดยบทเรียนส าคัญพบว่า ภาค
ประชาสงัคม มีบทบาทส าคญัต่อการเช่ือมโยงประเด็นงานและผู้คนท่ีท างานเหมือนกันจากหลากหลาย
พืน้ท่ีมารวมตวักนัเพ่ือมาท างานร่วมกนั ซึง่แตล่ะคน/องค์กรมีเป้าหมายอนัเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั  โดย
มีเจ้าหน้าท่ีโครงการ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ท าหน้าท่ีประสานงาน และเป็นตวัเช่ือมประสานการท างาน
ร่วมกัน เน่ืองรูปแบบการท างานของภาคประชาสงัคม มีความคล่องตวั ยึดหยุ่นสูง การท างานไม่ยึดติด
กระบวนการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการ โดยท่ีผ่านมาจะเน้นการท างานแบบเชิงรุก ไม่ใช่รอการ
จดัเวทีเพียงอย่างเดียว และใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีปฏิสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ  โดยประสานงาน 
ข้ามหน่วยงาน ข้ามเขต ข้ามกระทรวง  

ขอยกตวัอย่าง ในกรณี เจ้าหน้าท่ีโครงการ ร่วมปรึกษาหารือกบัผู้ประสานงานองค์การยูนิเซฟ-
เมียนมา เพ่ือเป็นตัวเช่ือมประสานการท างานในพืน้ท่ีรัฐกระเหร่ียง รัฐมอญ, กรณีครูอนามัยโรงเรียน
ประจ าศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติแม่สอดร่วมกบัทีมงานคลินิกแม่ตาว มลูนิธิสวุรรณนิมิตร และเจ้าหน้าท่ี
โครงการ เดินทางไปจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในโรงเรียนแม่ตาวทาเล, กรณีทีมสาธารณสขุแม่สอด เดิน
ไปประชมุแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาสขุภาพเดก็นกัเรียนและสถาบนัการศกึษารัฐมอญ เป็นต้น  

ประการที่สาม  การเปิดพืน้ท่ี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้ามประเด็น ข้ามพืน้ท่ี ข้ามพรมแดน ข้าม
ประเทศ ท าให้ผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานระดบัพืน้ท่ี ระดบัท้องถ่ิน ทัง้สองฝ่ังเกิดการรับรู้ รับทราบสภาพ
ปัญหา พร้อมหาหนทางแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกนัร่วมกัน อาทิเช่น ผู้ปฏิบัติการฝ่ังไทย ได้เกิดเห็น
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สภาพปัญหา บริบทชุมชน และสภาพแวดล้อม  เข้าใจเง่ือนไข สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ พร้อม
สนบัสนนุ และพฒันาการท างานร่วมกนั  ผู้ปฏิบตัิฝ่ังเมียนมา เห็นรูปแบบการท างาน  เรียนรู้กระบวนการ
ท างาน และน าไปปรับใช้และพัฒนาการท างานในพืน้ท่ีของตนเอง  การท างานร่วมกัน เป็นเป็นเปิดโลก
ทศัน์ มีมมุมองด้านคิดท่ีกว้างขึน้ วิสยัทศัน์การท างาน เช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดี  อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือ
กนัในด้านอื่นๆ ตอ่ไป 

ประการทีสี่ ่ การก้าวข้ามความเป็นเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์  ข้ามหน่วยงาน/องค์กร  ข้ามประเด็น ข้าม
พรมแดน ดงัจะเห็นวา่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานรัฐไทย-เมียนมา ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบไมเ่ป็นทางการ ท างาน
ด้วยใจ “ใช้ใจมาท างานร่วมกัน”  ข้ามแดนไปมา ระหว่างสองฝ่ังไทย (แม่สอด) –เมียนมา (เมียวดี เมาะ
ล าไย) ท าให้เห็นสภาพปัญหา เห็นบริบทชมุชน สภาพแวดล้อม เข้าใจปัญหา ปัจจยัเง่ือนไข แล้วมาท างาน
ร่วมกนั โดยมีจดุหมายเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั   

ประการทีห่า้  โมเดลการจดัการร่วม ระหวา่งองค์กรชุมชน โดยศนูย์การเรียนนิวโรดในฐานะพืน้ท่ี
ปฏิบตัิการ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.สถานีอนามยัแม่จะเราฯ ในฐานะผู้ ให้บริการด้าน
สขุภาพ และภาคประชาสงัคม โดยเจ้าหน้าท่ีโครงการ มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน ในฐานะตวักลางท าหน้าท่ี
เช่ือมประสานคนท างานและการท างานร่วมกนั  

ซึง่สะท้อนได้จากกรณีปัญหาร่วมจากเด็กในศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาตินิวโรค ควรจะต้องได้รับ
การฉีดซีน แต่ยงัไม่ได้รับการฉีดวคัซีน เน่ืองจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีไม่ออกหน่วยบริการฉีด
วคัซีนให้ เพราะครูอนามยัโรงเรียนไม่ได้สรุปจ านวนเด็กนกัเรียนท่ีชดัเจนให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในพืน้ท่ี  
ซึง่มีสาเหตเุน่ืองจาก “ข้อมลูเดก็ไมน่ิ่ง เดก็มาสมคัรเรียนเร่ือยๆ ผมไมส่ามารถสรุปจ านวนเดก็ได้”   

จากกรณีปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้ทัง้ 3 องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้มีสะท้อนปัญหา ความต้องการ ร่วม
ปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดร่วมกนั ผลจากการท างานร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดต่างๆ 
ของการปฏิบตัิงานของทัง้สามฝ่าย คือ องค์กรชมุชน โดยศนูย์การเรียนนิวโรดในฐานะพืน้ท่ีปฏิบตัิการ กบั
หน่วยงานภาครัฐ โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.สถานีอนามยัแมจ่ะเราฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านสขุภาพ และภาค
ประชาสังคม โดยเจ้าหน้าท่ีโครงการ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ในฐานะตัวกลางท าหน้าท่ีเช่ือมประสาน
คนท างาน และสนบัสนนุการท างานร่วมกนั ในหน้าถดัไป 
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บทบำทขององค์กรชุมชน 

1) จดัท าข้อมลูพืน้ฐานเด็กนกัเรียน 

2) สง่ข้อมลูพืน้ฐานเด็กนกัเรียนให้ รพ.สต. 

พร้อมขอความอนเุคราะห์ฉีดวคัซนีเด็ก 

3) ประสานนดัหมายวนั/เวลา/สถานที่ 

4) ประสานงานครู และแกนน านกัเรียน  

5) แจ้งนกัเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน 

6) ประชมุเตรียมงาน ร่วมกบั จนท.รพ.สต. 

วางแผนการท างาน แบง่บทบาทหน้าที่  

7) เป็นผู้ช่วย จนท.สธ.รพ.สต. เช่น จดัควิ 

ซกัประวตัิ ตรวจสขุภาพเบือ้งต้น  ชัง่น า

หนกั วดัสว่นสงู ตรวจเลบ็ ห ูสายตา 

จมกู เป็นต้น 

คุณค่ำ ควำมส ำคัญ และบทบำทของภำคประชำสังคม 

1) ประสานงาน 

2) เช่ือมประสาน 

3) สร้างความร่วมมอื 

4) สร้างพืน้ท่ีกลางส าหรับการเรียนรู้ แลกเปลีย่นแนวคดิ ประสบการณ์ 

5) สร้างการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพ 

6) สง่เสริม สนบัสนนุ เอือ้อ านวยการจดักิจกรรม  ติดตาม ประเมินผล  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

7) ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมกนัหาหนทางแก้ไขเมื่อเผชิญปัญหา 

บทบำทของหน่วยงำนภำครัฐ 

1) สรุปจ านวน นร. จากข้อมลูพืน้ฐานเด็ก

นกัเรียน เพื่อน ามาวางแผนเบกิวคัซีน 

2) ด าเนินการเบกิวคัซีน จากคลงัยา รพ. 

3) ประสานกบัครูอนามยั รร. แจ้งนดัหมาย

วนั/เวลา/สถานท่ี และแจ้งนกัเรียน 

ผู้ปกครองนกัเรียน 

4) ประชมุเตรียมงาน ร่วมกบัครูอนามยั รร. 

วางแผนการท างาน และมอบหมายงาน  

5) ตรวจสขุภาพนกัเรียน และฉีดวคัซีน        

โดยมครูอนามยั รร. แกนน าเด็ก นร.เป็น

ผู้ช่วย จนท.สธ.รพ.สต. เช่น จดัควิ ซกั

ประวตัิ ตรวจสขุภาพเบือ้งต้น  ชัง่น า
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6.บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 

ตารางท่ี 18   บทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายและกลุม่เป้าหมายโครงการ 

(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
ผู้ บ ริ ห า ร
หน่วยงานและ
องค์กรในระดบั
ท้องถ่ิน 

ด้านการศกึษา 
 ผู้บริหาร

กระทรวงศกึษาธิการ
เมียนมา-กรมการ
ศกึษานอกระบบ 
MLRC 

 ผู้บริหาร
กระทรวงศกึษาธิการ
เมียนมา-DAE 

 ผู้ประสานงานองค์การ
ยนิูเชฟ-เมียนมา 

 ครูใหญ่โรง เ รียนแม่
ตาวทาเล 

 ครูใหญ่โรงเรียนสว่ยโก

 
 พบปะ/เย่ียมเยียน เพ่ือ

แ น ะ น า  โ ค ร ง ก า ร /
แลกเปลี่ ยนแนวคิด /
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ /
ป รึ ก ษ า ห า รื อ ก า ร
ท างาน 

 เชิญเข้าร่วมประชุม / 
ข้อความคิดเห็น 

 รายงานความคืบหน้า
ของการด าเนินงาน 

 ล ง พื ้ น ท่ี ป ฏิ บั ติ
การศกึษาดงูาน 

 
 ส่ง เส ริม/สนับสนุน / เอื อ้อ านวย /
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก า ร จั ด
การศกึษานอกระบบ NFPE- NFME 

 MLRC DAE น าข้อมูลรายงานต่อ
ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู 

 องค์กรยูนิเซฟ-เมียนมาเป็นตวักลาง
ประสานงานกบัหน่วยงาน/องค์กรใน
เมียนมา 

 เ ปิ ด มุ มม อ ง ใ ห ม่  น า แ น วคิ ด  / 
กิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ
ไปปรับใช้ในโรงเรียน 

 เป็นตัวแทนหน่วยงานในประเทศ
เมียนมาร่วมเป็นทีมจัดท าเคร่ืองมือ

 
 ระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เมียนมา  รับทราบการด า เ นินงาน
การศึกษานอกระบบหลักสูตร NFPE-
ME ควบคูก่ารสง่เสริมสขุภาพในพืน้ท่ีน า
ร่อง 7 ศนูย์การเรียนฝ่ังแม่สอด และ 2 
โรงเรียนฝ่ังเมียวดี  

 ระดับนโยบายท้องถ่ิน ในรัฐกระเหร่ียง 
รัฐมอญ (สถาบันการศึกษารัฐมอญ) 
เมืองเมาะล าไย เห็นคณุค่า ความส าคญั 
และมีความสนใจน าแนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพนักเ รียนตามแนวคิด เกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรียน
ส่งเสริมสุขภาพชายแดน ท่ีคิดค้นโดย
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
โก่ 

ด้านสขุภาพ 
 ผู้ อ า น ว ย ก า ร

โรงพยาบาลแมส่อด 
 นายแพทย์ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด
เมียวดี 

 เลขานุการมูลนิธิช่วย
ไร้พรมแดน 

สขุภาพ 
 เย่ียมเยียน ประสานงานกับผู้บริหาร
หน่วยงาน / เอือ้อ านวยความสะดวก 
/ จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

โรงพยาบาลแม่สอดและคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินศูนย์การเรียน รู้
ส่งเสริมสุขภาพชายแดน อ.แม่สอด จ.
ตาก ไปปรับใช้ปฏิบตัิการใน 7 โรงเรียน  

 ผู้ บริหารองค์กรยูนิเซฟ-เมียนมา เห็น
ประโยชน์ ความส าคญั ได้ขายฐานการ
ท างาน/พืน้ท่ีท างานจากรัฐมอญมายงัรัฐ
กระเหร่ียง โดยจัดตัง้ส านักงานเพ่ือใช้
เป็นศนูย์ประสานและด าเนินงานในพืน้ท่ี
นี ้  

ผู้ปฏิบัติการใน
หน่วยงานและ
องค์กรในระดบั
ท้องถ่ิน 

ด้านการศกึษา 
 ค รู นิ เ ท ศ ห ลั ก สู ต ร 

NFPEแ ล ะ ห ลั ก สู ต ร 
NFME “เขตการศึกษา
แมส่อด” 

 เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก ร ม ก า ร
ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ 

 
 เ ย่ียมเยียนพืน้ ท่ีศูนย์

การเรียนท่ีจัดการสอน
หลกัสตูร NFPE NFME
ในโครงการเพ่ือติดตาม
การเรียนการสอน และ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

 
 MLRC DAE น าข้อมูลรายงานความ
คื บห น้ า  อุ ป ส ร ร ค ปัญหา  แน ว
ทางแก้ไขการจัดการสอนหลักสูตร 
NFPE NFME ต่อผู้ บังคับบัญชา
ระดบัสงู 

 ร่วมวางแผนงานกิจกรรมเก่ียวกับ

 
 เกิดนวตักรรมใหม่ ชุดเคร่ืองมือสขุภาพ

ท่ีมีข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนท่ีเด็กข้าม
ชาติด้านการศึกษาและสุขภาพในเล่ม
เดี ย ว  3  ภาษา  สามารถน า ไป ใ ช้
เคร่ืองมือเข้าถึงระบบสขุภาพได้ทัง้สอง
ประเทศ และมีตารางวคัซีน “วคัซีนข้าม
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
MLRC 

 เจ้าหน้าท่ี DAE 
ด้านสขุภาพ 
 นายแพทย์ ส านกังาน

สาธารณสุขจังหวัด
เมียวดี 

 นั ก วิ ช า ก า ร
โรงพยาบาลแมส่อด 

 นัก วิชาการ  มูล นิ ธิ
สวุรรณนิมิตร 

 เ จ้าห น้า ท่ี กิจกรรม
คลีนิคแมต่าว 

 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สถานี
อน ามัย เ ฉ ลิ มพ ร ะ
เกียรติฯ แมจ่ะเรา 

เ อ ก ส า ร  แ ล ะ
ประเมินผล 

 สนับสนุนการเข้าร่วม
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูนิเทศด้านการเรียน
ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการ เอกสาร 
และประเมินผล 

 พบปะ/เย่ียมเยียน เพ่ือ
แนะน าตัว -โครงการ/
แลกเปลี่ ยนแนวคิด /
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ /
ป รึ ก ษ า ห า รื อ ก า ร
ท างาน 

 ประชุมร่วมกันทัง้แบบ
ทางการและไมท่างการ 

 รายงานความคืบหน้า

การส่งเสริมสุขภาพในโครงการ
ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

 ร่วมเป็นวิทยากรการประชมุ/อบรม
เพ่ือพฒันาศกัยภาพครูท่ี
รับผิดชอบอนามยัในศนูย์การเรียน
และนกัเรียนแกนน า  

 ร่วมจดัท าเคร่ืองมือสขุภาพ 
 เป็นตวักลางประสานงานกบั

หน่วยงาน/องค์กรในคณะกรรม  
การประเมินฯ 

 เป็นทีมพฒันาศกัยภาพครู/ปรับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 จดับริการตรวจสขุภาพนกัเรียนใน
ศนูย์การเรียน 

 ร่วมประเมินศนูย์การเรียนส่งเสริม
สุ ข ภ า พ ช า ย แ ด น  กั บ
คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

แดน” ท่ีคิดค้นร่วมกันระหว่างหน่วย
บริการสาธารณสขุระดบัท้องถ่ิน  

 โรงเรียนแม่ตาวทาเล และโรงเรียนส่วย
โกโก่ โดยผู้บริหารและคณะครูเห็นถึง
คุณค่าและความส าคัญการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน โดยได้น าแนวคิดการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวคิด
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์การ
เรียนส่งเสริมสุขภาพชายแดน และเข้า
ร่วมโครงการประเมินศูนย์การเรียน
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ช า ย แ ด น  จ า ก
คณะกรรมการพฒันาและประเมินศนูย์
การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพชายแดน อ.
แมส่อด จ.ตาก 

 ขยายแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายผลการ
ประเมินศนูย์การเรียนรู้ส่งเสริมสขุภาพ
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
 เ จ้ า ห น้ า ท่ี

สถานพยาบาลแม่
ตาวทาเล 

งาน/ปรึกษาหารือ/วาง
แผนการท างานร่วมกนั 

 เชิญเป็นวิทยากรการ
ประชมุ/อบรม 

 ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม
ป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น
สง่เสริมสขุภาพ 

ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ
ชายแดน อ.แมส่อด จ.ตาก 

ชายแดน อ.แมส่อด จ.ตาก ไปปรับใช้ใน
โรงเรียนในเมียวดี รัฐกระเหร่ียง เมียน
มา เพ่ือสร้างสขุภาวะในด้านโภชนาการ 
การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพืน้ท่ี
ชายแดน 

 จุดประกายความคิด สร้างการเรียนรู้ 
วิธีคิด วิธีปฏิบตัิให้ผู้ปฏิบตัิการในระดบั
พืน้ท่ีและรัฐท้องถ่ิน ได้เห็นสภาพ เข้าใจ
บริบทชมุชน-สงัคม เกิดมมุมองเชิงบวก 
มีแนวคิดในการขยายขอบเขตงาน/พืน้ท่ี
การท างานในอนาคต   

ผู้ปฏิบัติการใน
การปฏิบตัิงาน 

ด้านการศกึษา 
 ครูสอนหลกัสตูร 

NFPE ใน 7 ศนูย์การ
เรียน   

 ค รู ส อ น  ห ลั ก สู ต ร 
NFME ในศูนย์การ

 
 จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร NFPE –
NFME 

 ติดตามการเรียนการ
สอน หลกัสตูร NFPE –

 
 เข้าร่วมประชมุท่ีโครงการจดัขึน้ 
 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรการประชมุ/

อบรม 
 จดัปรับ/พฒันาสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนและรอบโรงเรียน 

 
 ศนูย์การเรียน ขยายผลการจดัการเรียน

กา ร สอนจ าก ร ะดับ เ บื อ้ ง ต้ น ไปสู่
ระดับกลางในศูนย์การเ รียนสุขขะ
หรรษา โดยมีนักเรียนท่ีเรียนจบระดับ
เบือ้งต้นจากศนูย์การเรียนสขุขะหรรษา
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
เรียนสขุขะหรรษา 

ด้านสขุภาพ 
 ครู ท่ี รับ ผิดชอบงาน

อนามัยโรเรียน/ศูนย์
การเรียน 7 ศูนย์การ
เรียน 

 ครู ท่ี รับ ผิดชอบงาน
อนามยัโรเรียนแม่ตาว
ทาเล 

 ครู ท่ี รับ ผิดชอบงาน
อนามัยโรเรียนส่วยโก
โก่ 

 

NFME 
 สนับสนุนครูไปอบรม

พัฒนาศักยภาพด้าน
การสอน  หลักสูตร 
NFPE –NFME 

 ประชมุภาคี 
 อบรมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการส ร้ าง เส ริ ม
สขุภาพ 

 ส า ร วจสถานการ ณ์
ปัญหาด้านสขุภาพเดก็ 

 ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิ จก ร รมส ร้ า ง เ ส ริ ม
สขุภาพและการบริการ
สขุภาพ 

 ศกึษาดงูาน 
 ป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น

 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
การตรวจสุขภาพนักเรียนในศูนย์
การเรียน 

 ตรวจสขุภาพนกัเรียน เชน่ ตรวจ
ผม เลบ็มือ-เท้า สอนล้างมือ แปรง
ฟัน ตดัเลบ็ ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู  

 ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในห้อง
พยาบาลร่วมกบัแกนน านกัเรียน
ด้านสขุภาพ 
 
 

อาโยนอมูาเรียนตอ่  
 ศูนย์การเรียน มีการด าเนินนโยบาย

และกิจกรรมเ ก่ียวกับการส่ง เส ริม
สุขภาพตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริม
สขุภาพอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 

 มีครูท่ีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลงานอนามยั 
ในศนูย์การเรียน  ท่ีมีความรู้เร่ืองการ
ดแูลและตรวจสขุภาพฟันในเดก็วยั
เรียน   การให้วคัซีนและการบนัทกึ
ข้อมลู จิตวิทยาเดก็วยัเรียน การปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมในศนูย์การเรียน 1) จดั
กิจกรรมตรวจสขุภาพเดก็ข้ามชาติใน
เบือ้งต้นร่วมกบันกัเรียนแกนน า                  
 2) เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใน
หน่วยบริการสาธารณสขุตรวจสขุภาพ
นกัเรียน   
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
สง่เสริมสขุภาพ  ศนูย์การเรียนทุกแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการ

ประเมินศนูย์การเรียนรู้ส่งเสริมสขุภาพ
ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2560 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาพชายแดน ท าให้พืน้ท่ี
บริเวณศูนย์การเรียนและชุมชนรอบรัว้ 
ไมพ่บการแพร่ระบาดโรค 

 เกิดเครือข่ายการท างาน มีการสร้างการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพข้าม
เขตแดนระหว่างครูอนามยัในศูนย์การ
เรียนฝ่ังแม่สอดกับครู และนักเรียนใน
โรงเรียนฝ่ังเมียวดีท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
พืน้ท่ีน าร่อง   

 มีระบบข้อมูลพืน้ฐานด้านสุขภาพเด็ก
ข้ามชาติในศูนย์การเรียนนิวโรด ท่ีมี
ความชัด เจนและถูก ต้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
ให้บริการฉีดวคัซีนได้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

 การพัฒนาความร่วมมือระดับพืน้ ท่ี
ระหว่างศูนย์การเรียนกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพืน้ท่ีในการจัดบริการ
ส่ ง เ ส ริ ม  พบ ว่ า  1 ) พัฒ น า ร ะ บบ
ฐานข้อมลูเดก็ข้ามชาติในศนูย์การเรียน 
ช่วยลดความซ า้ซ้อนข้อมูลให้ชัดเจน
และถูกต้องตรงกัน 2) ครูและนักเรียน
แกนน าท าหน้าท่ีเป็นช่วยในการจัด
กิ จ ก ร ร ม  ช่ ว ย ลดภ า ร ะ ง าน แ ล ะ
ประหยดัเวลาและบุคลากรสาธารณสุข 
3) จดับริการจรวจสุขภาพและการดแูล
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นโดยครูและแกน
น านัก เ รี ยนช่ วยลดภาระงานของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในหน่วยบริการ
สาธารณสุขระดับต าบล 4) การจัด
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการ
ดู แ ล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ แ ล ะ ป รั บ
สภาพแวดล้อมบริเวณและรอบๆ ศูนย์
การเรียน ช่วยลดการแพร่ระระบาดโรค 
ขณะเดียวกันเด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
เจ็บป่วยน้อยลง  

 มีการท าประกันสุขภาพนักเรียน (เด็ก
ข้ามชาติท่ีเรียนในศนูย์การเรียนนิวโรด 
เ ป็นโครงการน า ร่อง ภายใต้ความ
ร่วมมือ 4  ฝ่าย คือ ผู้ ปกครอง มูลนิธิ
ช่วยไร้พรมแดน ครู และ M fund M 
fund  

ผู้ปฏิบัติการใน
การปฏิบตัิงาน 

ด้านสขุภาพ 
 แกนน านักเรียนด้าน

สุขภาพใน 7 ศูนย์การ
เรียน 

 แกนน านักเรียนด้าน

 
 สอน /อบรมพฒันา

ศกัยภาพเก่ียวกบัการ
สง่เสริมสขุภาพ โดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

 
 เป็นแกนน าให้ความรู้เพ่ือน 
 เป็นผู้ช่วยครูในการประชมุ/อบรม 
 ร่วมพฒันาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนและรอบโรงเรียน 

 
 มีนักเรียนแกนน าท่ีรับผิดชอบดูแลงาน

อนามัย ในศูนย์การเรียน ท่ีมีความรู้
เร่ืองการดแูลและตรวจสขุภาพ  
1) ตรวจสขุภาพเดก็ข้ามชาติในเบือ้งต้น 
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
สขุภาพใน 2 โรงเรียน  จดักิจกรรมร่วมกบัครู

และแกนน านกัเรียน
ด้านสขุภาพ  

 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
และปฐมพยาบาล
เ บื ้อ ง ต้ น ใ น ก ร ณี
เจ็บป่วยเลก็น้อย 

 ตรวจสขุภาพนกัเรียน เชน่ ตรวจ
ผม เลบ็มือ-เท้า สอนล้างมือ แปรง
ฟัน ตดัเลบ็ ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู  

 ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในห้อง
พยาบาลร่วมกบัครูอนามยั
โรงเรียน 

 เป็นผู้ช่วยครูและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุในการตรวจสขุภาพ
นกัเรียนในศนูย์การเรียน 

 

เช่น ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู ตรวจเลบ็มือ/
เท้า ตรวจผม    
2)  จดักิจกรรมให้ความรู้เพ่ือนกัเรียนใน
โรงเรียน ชัน้เรียน ดูแลรักษาความสา
อดบริเวณโรงเรียน และชุมชน เก็บขยะ
ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย   
3) เป็นผู้ช่วยครูท่ีรับผิดชอบงานอนามยั 
ท า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
สาธารณสขุในหน่วยบริการสาธารณสขุ
ตรวจสขุภาพนกัเรียน    

 นักเรียนแกนน า น าความรู้ ท่ีได้รับไป
ปฏิบัติตนเก่ียวกับการ ดูรักษาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว 

กลุม่เป้าหมาย ด้านการศกึษา 
 เด็กข้ามชาติใน 7 ศูนย์

การเรียน  
 เด็กข้ามชาติใน 7 ศูนย์

 
 สอน /อบรมให้ความรู้

เก่ียวกบัการสง่เสริม
สขุภาพ โดยครูและ

 
 เข้ารับการสอน /อบรมให้ความรู้

เก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพจาก
ครูและนกัเรียนแกนน าสขุภาพ  

  
 ผู้ปกครองน าเด็กท่ีเรียนจบการศึกษา

นอกระบบระดับเบือ้งต้นเข้าศึกษาต่อ
ในศูนย์การเรียนสขุขะหรรษา และบาง



106 

 

(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
การเรียน  

ด้านสขุภาพ 
 เด็กนกัเรียนในโรงเรียน

แมต่าวทาเล  
 เด็กนกัเรียนในโรงเรียน

สว่ยโกโก่  

นกัเรียนแกนน า
สขุภาพ  

 ตรวจสขุภาพ / ฉีด
วคัซีน / ปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นใน
กรณีเจ็บป่วย 

 ปฏิบตัิตนตามแนวทางปฏิบตัิของ
ศนูย์การเรียน เช่น การล้างมือ 
การแปรงฟัน อาบน า้ ฯลฯ   

รายไปเรียนต่อยังประเทศต้นทางใน
เมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง และบางส่วน
เรียนต่อระดบัเกรด 5 ในศูนย์การเรียน
แห่งเดิม หรือย้ายไปเรียนต่อท่ีศูนย์การ
เรียนแห่งใหม ่

 เด็ก ข้ามชาติในศูนย์การ เ รียนและ
โรงเรียนปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูรักษา
สขุภาพร่างกายของตนเอง อาทิ อาบน า้
สะอาดขึน้ แปรงฟันถูกต้องและสะอาด
ขึน้ ล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหารและขนม เข้าห้องส้วม เล่น หรือ
ท ากิจกรรมอื่นๆ ท่ีมือสกปรก เก็บกวาด
ขยะ แยกขยะ 

 เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนนิวโรดไป
ใช้บริการหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พืน้ท่ี มีปริมาณน้อยลงกว่าปีก่อนๆ ท่ี
ผ่านมา เน่ืองจากมีการท างานร่วมกัน
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(1) 
ระดับ 

(2) 
บุคลำกร / ต ำแหน่ง 

(3) 
วิธีกำร 

(4) 
บทบำทกับกำรมีส่วนร่วม 

ในโครงกำรนี ้

(5) 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 

(ด้ำนวิธีคดิ และกำรปฏบิัต)ิ 
กับหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ท่ีมาก
ขึน้  ท าให้ระบบการเฝ้าระวังโรคท่ีดี 
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่าง
ทนัท่วงที 
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7.กำรเปล่ียนแปลงเชิงคุณภำพ 

1.กำรเปล่ียนแปลงของเด็ก และการเสริมพัฒนาศกัยภาพบุคลากร ครูอนามยัโรงเรียน
ประจ าศนูย์การเรียน และแกนน าเดก็นกัเรียนในศนูย์การเรียน กล่าวคือ จากการเสริมประเด็นท างานการ
สร้างเสริมสขุภาพและการจดับริการด้านสขุภาพ ท าให้เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีเรียนอยู่ในศนูย์การเรียนมี
ความรู้เก่ียวกับสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การป้องกันและควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อาทิเช่น การดแูลรักษาความสะอาดของร่างกายตามหลกัการสุขบญัญัติ 10 ประการ ได้แก่ ดแูลรักษา
ร่างกายของใช้ให้สาด รักษาฟันให้แข้งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนกิน
อาหารและหลงัขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอนัตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนันและการส าส่อนทางเพศ สร้างความสมัพันธ์ในครอบครัวให้
อบอุน่ ป้องกนัอบุตัิด้วยความไมป่ระมาท ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและตรวจสขุภาพทกุปี ท าจิตใจให้
ร่าเริงอยู่เสมอ มีส านกึตอ่สว่นรวมร่วมสร้างสงัคม  

ต่อไปนี ้เป็นการสะท้อนข้อมลูจากตวัเด็กเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ และครู เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุในระดบัพืน้ท่ี และระดบัท้องถ่ิน เก่ียวกบัการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตวัอย่างเสียงสะท้อน
ของเดก็และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็  

 

 “ไดร้ับความรู้เกีย่วกบัการลา้งมือ คณุครูสอนหนงัสือพร้อมสอนสขุบญัญติั 10 ประการ” 
“ไดค้วามรู้เยอะมากถึงแมว่้าจะไม่เขา้ใจทัง้หมดแต่เราจะท าใหโ้รงเรียนเราสะอาดมากข้ึนกว่าเดิม” 

“ไดค้วามรู้ไดเ้ยอะ ไดเ้รียนรู้เกีย่วกบัสขุภาพมากมายเยอะมากคะ” 

“ ไม่ค่อยเขา้ใจในการอบรม แต่ก็ท าตามทีเ่ขา้ใจเล็กนอ้ย คือ วิธีลา้งมือ อาบน ้า 2 ครั้ง ไดท้ ากิจกรรมดว้ย

ตนเอ” 

“รู้วิธีลา้งมือ และวิธีการดูแลสขุภาพ การกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่” 

“ไดค้วามรู้เกีย่วกบัวิธีการลา้งมือ วิธีดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั” 

“รู้วิธีการลา้งมือ 7 ขัน้ตอน สอนใหน้อ้งๆ ดูแลสขุภาพร่างกาย ชอบการท าความสะอาดเพราะมีความสขุ

ต่อเราและคนอืน่” 

“ผมไม่เขา้ใจมาก่อนว่าตอ้งลา้งมือยงัไง การดูแลสขุภาพตวัเองอย่างไร แต่ตอนนีไ้ปผมเขา้ใจมากข้ึน มาก 

เพ่ิมข้ึน การอบรมนีท้ าใหผ้มไดรู้้ว่าเราตอ้งช่วยกนัทัง้หมดถึงจะท าใหส้งัคมน่าอยู่ครับ” 

 

 



109 

 

 

“ช่วยท าความสะอาดทีโ่รงเรียน ช่วยลา้งหอ้งสขุา ไดค้วามรู้มาก็ก็ไปบอกผูป้กครอง” 
“ท าความสะอาดทีโ่รงเรียน อาบน ้า แปรงฟัน ลา้งมือถูกวิธี สอนนอ้งๆ เร่ืองการดูแลสขุภาพ” 

“เก็บขยะทีโ่รงเรียน กวาด ถางหญา้ และน าไปสอนนอ้งๆ ทีบ่า้น” 
 

“สอนการลา้งมือใหน้อ้งๆ อาบน ้าวนัละ 2 ครั้ง ท าความสะอาดโรงเรียน” 
“ตดัเล็บทกุๆ อาทิตย์ ท าความสะอาดบา้นและโรงเรียน” 

“ช่วยกวาดโรงเรียน เก็บขยะ ล้างหอ้งน ้า และน าไปใชที้บ่า้น” 
“ผมท าตามการอบรมมา ไปสอนใหก้บัเพือ่น นอ้งในหอ้งเรียน และคนในครอบครัว” 

จำกตัวเดก็ … 

 
 
 
 

มาจะรวมกนัหลายคนเหมารถพาไปหาหมอทีแ่ม่ตาวคลีนิค ตอนนีส้ขุภาพดี แข็งแรงไม่ป่วยง่าย ถึงป่วย
แต่ไม่ไปติดคนอืน่” 

 
จำกครูอนำมัยประจ ำศูนย์กำรเรียน … 

 
 
 

 

“เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธี / แปรงฟันไดส้ะอาดข้ึน” 

“เด็กรู้จกัวิธีการลา้งมือ / ลา้งมือก่อน-หลงักินขา้ว/กินขนม/เล่น และหลงัเขา้หอ้งน ้า” 

 

จำกคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ส่งเสริมสุขภำพชำยแดน จังหวัดตำก … 
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2.กำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ของเด็ก 
เน่ืองจากมีครูท่ีรับผิดชอบงานสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียนโดยตรง มีแกนน าเดก็ในศนูย์การเรียนจดักิจกรรม
สร้างเสริมสขุภาพในศูนย์การเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การส่งเสริมสขุภาพ ท าให้การสร้าง
เสริมสขุภาพ การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อในโรงเรียนและชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้  

 
 

“มีระบบขอ้มูลนกัเรียน มีการส่งต่อขอ้มูลเด็กนกัเรียนทีเ่ป็นระบบ ไม่ซ ้าซ้อน” 
“ครูอนามยั ครูผูส้อน แกนน านกัเรียน เป็นผูช่้วยหมออนามยั ตรวจสขุภาพนกัเรียน จดัคิวนกัเรียน  รอ

ตรวจ กรอกประวติั ตรวจวดัส่วนสูง ชัง่น ้าหนกั” 
จำกเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่ … 

 

“ลดเวลาในการปฏิบติังานของเจ้าหนา้ทีล่งจากเดิมใชเ้วลาตรวจสขุภาพนกัเรียน 8 ชัว่โมง (9.00-18.00) 
เหลือ 4-5 ชัว่โมง (9.00-15.00 น.)” 

“เด็กสขุภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย เด็กเจ็บป่วยนอ้ยลง ถึงแมป่้วยแต่ไม่ติดต่อคนอืน่” 
“ตอนนี ้ไม่ค่อยไป นานๆไหนไปครั้ง ย่ิงช่วงนี ้ไม่ได้ไปหาหมออนามยัแม่จะเรา เพราะเด็กไม่เจ็บไม่ป่วย 

เพราะ รร.มีการรณรงค์การจ ากดัลูกน ้ายงุลาย” 
จำกครูอนำมัยประจ ำศูนย์กำรเรียน … 

 
“สร้างอ่างลา้งมือ ท าป้ายเตือนจดุเสีย่ง รอบรั้ว ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน พ่นหมอกควนั ก าจดั

ลูกน ้ายงุลาย“ 
“ไมพ่บการแพร่บาดโรค ในบริเวณศนูย์การเรียน และพืน้ท่ีชมุชนโดยรอบๆ ” 

“ลดการระบาดโรคติดตอ่ ลดปัญหาภาวะโภชนาการเดก็ เดก็ผอมได้รับการแก้ไขด้วยให้กินนม ลด
อบุตัิเหตใุนโรงเรียน” 

 
จำกคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินศูนย์กำรเรียนรู้ส่งเสริมสุขภำพชำยแดน จังหวัดตำก … 
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3. กำรเปล่ียนแปลงเชิงนโยบำย  การด าเนินโครงการในระยะนีไ้ม่ได้มุ่งเป้าเพ่ือให้เกิด
การขบัเคลื่อนหรือการเปลี่ยนเชิงนโยบาย การด าเนินโครงการฯ ในเฟสนี ้จะเน้นการประสานงานท างาน
ในลกัษณะการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัประเดน็งานสขุภาพและการศกึษา เพ่ือให้
เกิดการประสานความร่วมมือในลกัษณะภาคีหุ้นส่วนการท างาน เพ่ือร่วมกันท างาน สร้างการเรียนรู้กับ
การปฏิบตัิการในหน่วยงานระดบัท้องถ่ินของประเทศไทย (แมส่อด) และเมียนมา (เมียวดี)   

อย่างไรก็ตามจากการประสานการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือเป็น
กลไกท่ีไมเ่ป็นทางการ เพ่ือเช่ือมโยงการศกึษาและสขุภาพในพืน้ท่ีชายแดนแมส่อด-เมียวดี โดยพบข้อมลูวา่ 

ระดับชำต ิ ผู้ บริหารหน่วยงานระดับกรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสขุของไทยและเมียนมา ได้รับทราบการด าเนินโครงการ 

ระดับรัฐท้องถิน่  ได้ขยายผลแนวคิดการด าเนินโครงการไปพืน้ท่ีอื่นๆ ท่ีนอกเหนือพืน้ท่ี
เป้าหมายหลักของโครงการ คือ รัฐมอญ ประเทศเมียนมา โดยผู้ บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา 
สถาบันการศึกษารัฐมอญ เมืองเมาะล าไย เล็งเห็นความส าคัญจึงได้น าแนวคิดเร่ืองการจัดการศึกษา
ควบคูก่บัการสร้างเสริมสขุภาพ “ศนูย์การเรียนส่งเสริมสขุภาพชายแดน” ไปด าเนินการในโรงเรียนน าร่อง
ในรัฐมอญ จ านวน 5 แห่ง  และโรงเรียนน าร่องในรัฐกระเหร่ียง 2 แห่ง ถือเป็นการริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับท้องถ่ินประเทศเมียนมา รัฐกระเหร่ียง และรัฐมอญ  
นอกเหนือจากการสร้างเสริมสุขภาพแล้วการจัดการศึกษานอกระบบเมียนมา ได้มีขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนหลกัสูตร NFPE ในศนูย์การเรียนเพ่ิมขึน้เป็น 22 ศนูย์การเรียน นอกจากนีย้งัขยายผลการ
จัดการเรียนการสอนไปยังหัวเมืองชัน้ในท่ีเขตบางบอน กรุงเทพฯ และขยายผลการทดลองการจัด
การศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษา (NFME) นอกประเทศเมียนมา จ านวน 1 แห่งท่ีศูนย์การเรียน
สขุขะหรรษา อ.แมส่อด จ.ตาก 

ระดับท้องถิน่ และระดับพ้ืนที ่ ได้มีการหนุนช่วย/หนุนเสริมการท างานร่วมกนัในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างแม่สอด-เมียวดี-เมาะล าไย โดยโครงการฯ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ร่วมกับ
โรงพยาบาลแม่สอด มูลนิธิสวุรรณนิมิต คลินิกแม่ตาว และคณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์การรู้
สง่เสริมสขุภาพชายแดน จ.ตาก รวมถงึครูอนามยัประจ าศนูย์การเรียนในแมส่อด   
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4.3 ปัจจัยเงื่อนไขที่เอือ้และท่ีเป็นปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนโครงกำร 

ตารางท่ี 19   ปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอือ้และที่เป็นอปุสรรค อปุสรรค ข้อจ ากดัในการท างานโครงการ 

ปัจจัยที่เอือ้ อุปสรรค ปัญหำ และข้อจ ำกัด 
ภายใน 

- มีบุคลากร กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ท่ีท างานในพืน้ท่ี 3 
อ าเภอ แมส่อด แมร่ะมาด พบพระ  

- บุคลากร คนท างานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี                       
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการท างาน
ภายใต้หลักสิท ธิ  ค านึงถึงสิทธิ  สิท ธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก โดยท างานภายใต้
ข้อจ ากดัตา่งๆ มีใจ  มีความเสียสละ  

- ด้วยข้อจ ากัดด้านประสบการณ์การ
ท างานด้านสขุภาพ โครงการได้ออกแบบ
ให้ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย
ในพืน้ท่ีมีรับผิดชอบหลกังานด้านสขุภาพ 
คือ โรงพยาบาลแม่สอด มาร่วมเป็นภาคี
ยุทธศาสตร์ เป็นหุ้ นส่วนในการท างาน
ร่วมกนั  

- มีต้นทนุเดิม คือ คณะครู ครูอนามยั
โรงเรียน นกัเรียนแกนน าด้านสขุภาพ มี
ศกัยภาพ สามารถจดักิจกรรมด้านการ
ดแูลและรักษาสขุภาพในศนูย์การเรียนฯ 

- มีการสานพลงัคนท างานเป็นภาคี
เครือข่ายเพ่ือท างานด้านสขุภาพ เช่น 
คณะกรรมการพฒันาและประเมิน ศนูย์
การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน, 
เครือข่ายศนูย์การเรียนรู้เดก็ข้ามชาติ, 
กลุม่แกนน านกัเรียนในศนูย์การเรียน 
ฯลฯ 

ภายนอก 

ภายใน 
- คณะท างานท่ีเกิดขึน้ภายใต้โครงการ มีลกัษณะ

แบบไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ เป็นมาร่วม
เฉพาะบางกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ขาดการ
วางเป้าหมายร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ในพืน้ท่ี
ชายแดน  

- เจ้าหน้าท่ีโครงการ มีประสบการณ์การท างาน
ด้านการศึกษามายาวนานจึงมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ ประเด็นสุขภาพเป็นเร่ืองใหม่ต้อง
อาศัยเรียนรู้ ท าให้ระยะแรกของการด าเนิน
โครงการ จะมุง่ตอ่ยอดงานการศกึษา เพราะไม่มี
ความเข้าใจในมิติสุขภาพ รวมถึงการเช่ือมโยง
ประเดน็การศกึษาและสขุภาพ   

- เ จ้าหน้าท่ี โครงการลาออก ต้องเ จ้าหน้า ท่ี
โครงการคนใหม่มาแทน จ าเป็นต้องอาศยัเวลา
ในการเรียนรู้งาน ท าความเข้าใจประเด็นงาน 
และการท างานท่ีผ่านมาของโครงการ ท าให้งาน
หยดุชะงกัไประยะหนึง่  

- คณะครูในโรงเรียน ครูอนามยัโรงเรียน ไม่ทราบ
และไม่เข้าใจระบบการท างานด้านสาธารณสุข 
ร ะบบ  ขั น้ ก า รป ฏิบัติ ง านของ เ จ้ าห น้ า ท่ี
สาธารณสุข และหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พืน้ท่ี  ส่งผลให้การประสานและการท างาน
ร่วมกนัลา่ช้า 

ภายนอก 
- อตัราก าลงับุคลากรเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุระดบั

พืน้ท่ีมีจ ากดั ขณะท่ีศนูย์การเรียนในพืน้ท่ีบริการ
มีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรท่ีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
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ปัจจัยที่เอือ้ อุปสรรค ปัญหำ และข้อจ ำกัด 
- มีกฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวข้องหลาย

ฉบบัท่ีเอือ้ตอ่การท างานกลุม่แรงงานตา่ง
ด้าวและผู้ติดตามแรงงานตา่งด้าว  

- มีองค์กรที่ท างานในประเดน็การศกึษา
และสขุภาพ ในพืน้ท่ี 

- มีคนเห็นความส าคญักบัการท างานเร่ือง
การสง่เสริมสขุภาพกลุม่เดก็ข้ามชาติ / 
และเห็นโอกาสในท างานสาธารณสขุ
ชายแดน เพ่ือการป้องกนั ควบคมุโรคใน
พืน้ท่ีชายแดน (รัฐกระเหร่ียง)   

- คนท างาน มีจิตส านกึ มีอดุมการณ์ มีใจ 
มีความเสียสละ  เพ่ือท างานกบัเดก็ข้าม
ชาติ  

- สถานการณ์ปัญหาในพืน้ท่ีชายแดน ท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อน หลายหน่วยงาน/
องค์กร ต้องประสานการท างานร่วมกนั
เป็นเครือข่าย เพ่ือการป้องกนั และแก้ไข
ปัญหาในพืน้ท่ีร่วมกนั 
 

การจดับริการสขุภาพแก่กลุ่มเด็กข้ามชาติ และ
แรงงานข้ามชาติท่ีปริมาณมากกวา่ได้ทนัท่วงที 

- ทศันคติเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติ
ของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐใน
พืน้ท่ี ท าให้ประสานงาน ประสานความร่วมมือ
ในการจัดบริการสุขภาพไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร  

- ครู ผู้ปกครอง นกัเรียนเป็นแรงงานข้ามชาติ  จึง
มีข้อจ ากัดด้านสิทธิต่างๆ การเดินทาง การ
รักษาพยาบาล และการท างาน  

- การสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงาน
สนบัสนนุทัง้รัฐและเอกชน NGOs ลดลง 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารใช้ภาษาไทย เมียนมา 
องักฤษ และภาษาชาติพนัธุ์ยงัขาดล่ามในแต่ละ
ภาษา     

- การประสานงานระหว่างหน่วยงานของประเทศ
ไทยและเมียนมา หากจะจัดกิจกรรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมกนันัน้มีความลา่ช้า 
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7.ผลกระทบที่ส่งต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบกำรศึกษำ-สุขภำพ 

ผลกระทบท่ีสง่ตอ่การเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบการศกึษา-สขุภาพท่ีสง่ผลตอ่ตวัเดก็ในศนูย์การเรียน
เดก็ข้ามชาติ Migrant Learning Center เดก็ในพืน้ท่ีชายแดน   

ตารางท่ี 20   ผลกระทบท่ีสง่ตอ่การเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบการศกึษา-สขุภาพ 

 
(1) 

ปัจจัย 

(2) 
ส่งผลกระทบต่อตัวเดก็ 

(3) 
ส่งผลกระทบ                 
ที่ดีต่อสังคม 

สร้างปัจจยัเสริม 
- จดัการศกึษานอกระบบระดบั

ประถมศกึษาและและ
มธัยมศกึษาจากเมียนมาให้เด็ก
ในศนูย์การเรียน 

- สร้างเคร่ืองมือสง่เสริมสขุภาพ
นกัเรียน “แบบบนัทกึประวตัิ
นกัเรียนด้านการศกึษาและ
สขุภาพ” 

- สร้างกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ 
สขุบัญญัติ 10 ประการ ป้องกัน
ควบคุมโรค และจัดบริการด้าน
สขุภาพในศนูย์การเรียน 

- ด าเนินกิจกรรมตามแนวโรงเรียน
สง่เสริมสขุภาพ ”การศกึษา
ควบคูก่บัสขุภาพ” มาปรับ
ประยกุต์ในกิจกรรมประเมิน
ศนูย์การเรียนสง่เสริมสขุภาพ
ชายแดน 

 
ลดปัจจยัเสีย่ง 

- ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ สุข
บัญญัติ  10 ประการ ป้องกัน

 มีความรู้ทางวิชาการตาม
หลกัสตูร  

 ได้รับการรับรองวฒิุการศกึษา 
น าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิต 
ในด้านอื่นๆ   

 เดก็ข้ามชาติท่ีจะกลบัประเทศ
ต้นทางได้รับการรับประกนัท่ีจะ
ได้รับการพฒันาสขุภาวะจาก
การได้รับการศกึษาท่ีตอ่เน่ือง 

 ได้รับการสร้างเสริมสขุภาวะ 
ด้านโภชนาการ และการป้องกนั
โรค   

 มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริม
สขุภาพตนเอง สามารถน าไป
เผยแพร่ตอ่บคุคลในครอบครัว 
และชมุชน 

 มีสขุภาวะ สขุภาพท่ีดี ได้รับการ
ป้องกนัการเจ็บป่วย และ
โรคติดตอ่ 

 มีสขุภาพดี และแข็งแรงด้าน
ร่างกาย    

 ลดการแพร่ระบาด
โรคติดต่อในพืน้ ท่ี
ชายแดน 

 ลดภาระของภาครัฐ
ในการจัดบ ริการ
ด้านการรักษา 

 มีกลไกการป้องกัน
โ ร ค โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ชมุชนชายแดน 

 มีเคร่ืองมือส าหรับ
รับบริการสุขภาพ
และการศกึษา 
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(1) 

ปัจจัย 

(2) 
ส่งผลกระทบต่อตัวเดก็ 

(3) 
ส่งผลกระทบ                 
ที่ดีต่อสังคม 

ควบคุมโรค และตรวจสุขภาพ
นกัเรียนในศนูย์การเรียน โดยครู
อนามยัและแกนน าเด็กนักเรียน
ประจ าศนูย์การเรียน 

- พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ป รั บ
สภาพแวดล้อมภายรัว้โรงเรียน/
ศูนย์การเรียน และในชุมชนท่ี
ศูนย์การเรียนตัง้อยู่ให้สะอาด
และปลอดภยั 
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4.2 ข้อเสนอแนะ  

4.3.1 ข้อเสนอจำกภำคีเครือข่ำยต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำย
อย่ำงต่อเน่ือง โดย 

1) จดัเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การท างานของโครงการในช่วงท่ีผ่านมา 
(ปี 2560-2561) เพ่ือหาแนวต่อยอดการท างานร่วมกันในประเด็นการพัฒนาสขุภาพเด็กวยัเรียนในพืน้ท่ี
ชายแดน ในกลุม่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิการ ผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานระดบัท้องถ่ินฝ่ังแม่สอด ประเทศไทยเมีย
วดี รัฐกระเหร่ียง – เมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา  

2) สร้างคณะท างานท่ีมาจากภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถ่ิน 
องค์กรชมุชน ด้านการศกึษาและสขุภาพ  ร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมายร่วม  “การท างาน
ประเดน็สขุภาพเดก็ในวยัเรียนในพืน้ท่ีชายแดน” แผนยทุธศาสตร์ระยะสัน้ – ระยะกลาง – ระยะยาว 

3) สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพการเป็นผู้น าสร้างเสริมสขุภาพในพืน้ท่ีชายแดน เร่ือง 
การสร้างเสริมสขุภาพเด็กในวยัเรียน เร่ืองสุขบญัญัติ 10 ประการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สขุภาพศนูย์การเรียนต่างชาติ 10 องค์ประกอบ ให้กบับุคลากรเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ครูในสถานศกึษา/
โรงเรียน ตวัแทนองค์กรในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าชุมชน และเด็กเยาวชน เพ่ือเป็นแกนน าด้าน
สร้างเสริมสขุภาพเดก็ในวยัเรียน และเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ ในพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-เมียนมา ในเมียวดี รัฐกระเหร่ียง – เมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา 

4.3.2  ข้อเสนอจำกผู้วิจัยต่อพัฒนำกลไกควำมร่วมมือและกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
1) ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะในกลุม่เดก็ท่ีเลือกเรียน NFPE – NFME เพ่ือน าข้อมลูไปวางแผนการพฒันาการท างานเพ่ือการ
มีสขุภาวะท่ีดีในด้านการศกึษาและสขุภาพ  

2) ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพ่ือออกแบบหลกัสตูรการเรียน
ให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน  (1) เร่ืองสุข
บญัญตัิ 10 ประการ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพต่างชาติ (2) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สง่เสริมสขุภาพศนูย์การเรียนตา่งชาติ 10 องค์ประกอบ ในพืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ในเมียวดี รัฐกระเห
ร่ียง – เมาะล าไย รัฐมอญ และพืน้ท่ีอื่นๆ ในประเทศเมียนมา (3) พฒันาเคร่ืองมือส่งเสริมสขุภาพนกัเรียน 
(4) สร้าง / พฒันาเคร่ืองมือครูส าหรับการสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียน  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคมุ
โรคติดตอ่ รวมไปถงึการเฝ้าระวงัโรคระบาดจากประเทศต้นทาง 

4) สง่เสริมการพฒันาให้เกิดต้นแบบการท างาน หรือโมเดลการท างานในพืน้ท่ี
ชายแดนประเดน็การศกึษาควบคูก่บัสขุภาพ อาทิเช่น  
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(1) พฒันากลไกความร่วมมือของคณะท างานให้มีความเข้มแข็งและชดัเจนย่ิงขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายร่วม พันธกิจ ยุทธศาสตร์การท างาน และบทบาทหน้าท่ีและการมีส่วนร่วม
ของคณะท างานร่วมขบัเคลื่อนงานด้านการศกึษาควบคูก่บัสขุภาพในพืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา 

(2) พัฒนาเคร่ืองมือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน “แบบบันทึกประวัตินักเรียนด้าน
การศกึษาและสขุภาพ” ให้ใช้หลกัฐานส าหรับการศกึษาต่อและเข้าถึงระบบบริการสขุภาพยงัประเทศต้น
ทาง และควรใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามพฒันาการของเดก็นกัเรียนในด้านการศกึษา ผลการเรียน 
โรคต่างๆ การเจริญเติบโตตามวยั ภาวะโภชนาการ และการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคในพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-เมียนมา 

(3) ขยายผลรูปแบบการท างานในลกัษณะด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
“ศูนย์การเรียนส่งเสริมสุขภาพายแดน”ท่ีมี“มิติการศึกษาควบคู่กับสุขภาพ” ไปยังศูนย์การเรียนและ
โรงเรียนแห่งอ่ืนๆ ตามแนวตามชายแดนไทย-เมียนมา 

(4) สร้าง / เพ่ิมพูนความรู้ องค์ความรู้เร่ืองการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 
โภชนาการ การป้องกันและควบคุม ให้บุคลากรครูและเด็กทุกคนในศูนย์การเรียนและโรงเรียน เพราะ
“สขุภาพเป็นเร่ืองของคนทุกคน” ดงันัน้ สขุภาพต้องเร่ิมจากตนเองก่อนขยายผลคนรอบข้างในครอบครัว 
ศนูย์การเรียน โรงเรียน และชมุชน   

(5) สร้างนวัตกรรมใหม่ มิติสุขภาพปฏิรูปการศึกษาส าหรับเด็กท่ีเลือกเรียน
การศกึษานอกระบบ  (1) การสร้างบวนการเรียนรู้เร่ืองสขุภาพผ่านการศกึษา ผ่านการเรียนการสอนของ
ครูศนูย์การเรียนในห้องเรียน หรือสอดแทรกเนือ้หาในรายวิชาต่างๆ หรือน าเนือ้หาไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนของครูในรายวิชาสขุศึกษา พละศกึษา วิชาอื่นๆ ให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ (2) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบ วิธีการเรียนการสอนของครูในหลักสูตร NFPE-NFME กรมการศึกษานอกระบบ 
กระทรวงศกึษาธิการเมียนมา  

4.3.3  ข้อสังเกต และข้อคดิเหน็อ่ืนๆ  

1) เดก็ท่ีเลือกเรียนหลกัสตูร NFPE-NFME มี 4 ประเภท ได้แก่ เดก็และผู้ปกครองท่ีมี
ความชดัเจนท่ีประสงค์กลบัยงัประเทศต้นทาง  เด็กท่ีไม่ได้เรียนหนงัสือและหรือเป็นเด็กโตท่ีอายุมากกว่า
เกณฑ์เรียนระดบัประถมศกึษา เดก็และครอบครัวมีภาวการณ์เคลื่อนย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศยับ่อยๆ ย้ายไปย้าย
มา เด็กและครอบครัวมีฐานะยากจน  ถ้าหากได้ศกึษาสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพและความต้องการ
ของเดก็และครอบครัว จะได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์ วางแผนการท างานได้ตรงจดุและตรงประเด็นและความ
ต้องการ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะให้เด็กกลุ่มนี ้และเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ก็จะกลายคนท่ีมีคุณภาพและมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี  
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2) การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ ควรต้องมีเกณฑ์การ
คดัเลือกท่ีชดัเจนเพ่ือกลุม่เป้าหมายได้รับประโยชน์สงูสดุจากกิจกรรมของโครงการ   

3) จุดเด่นของพืน้ท่ีโครงการฯ ท่ีเป็นพืน้ท่ีชายแดนท่ีมีปัญหามากมาย ซับซ้อน 
ละเอียดอ่อน ส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือกันของภาคส่วน ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน พืน้ท่ี
ท างานเดียวกันและประเด็นงานเดียวกัน ได้ท างานร่วมกันอย่างเหนียวแน่น ทัง้นีเ้พราะบุคลากร / 
คนท างานองค์กรท่ีมีอดุมการณ์ มีใจรัก จิตอาสา มีความเสียสละ เห็นคณุค่าและความส าคญัการท างาน
กับเด็กข้ามชาติ และมีหน่วยงาน องค์กรท่ีท างานในประเด็นการศึกษาและสุขภาพในพืน้ท่ี  ท่ีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญประเด็นดงักล่าว ประกอบกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ใน
พืน้ท่ีชายแดนท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความอ่อนไหวในหลายๆ เร่ือง ท าให้ต้องช่วยกัน
ท างาน ดงัจะเห็นว่า การท างานภายใต้โครงการนี ้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน  มีการท างาน
ร่วมกนักบัหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน/องค์กร ต้องประสานความร่วมมือ โดยการบูรณาการท างานร่วมกนั
เป็นภาคีหุ้นส่วนการท างาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายโครงการ และท้ายท่ีสุดจะน าไปสู่การควบคมุ ป้องกัน 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีร่วมกนั   

4) สิ่งท่ีเกือ้หนุนให้โครงการประสบความส าเร็จท่ีส าคญัไม่น้อยกว่าประเด็นอื่น คือ 
การก้าวข้ามความเป็นเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์  ข้ามหน่วยงาน/องค์กร  ข้ามประเด็น ข้ามพรมแดน ดงัจะเห็นว่า 
เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานรัฐไทย-เมียนมา ท่ีมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ท างานด้วยใจ “ใช้ใจมา
ท างานร่วมกัน”  ข้ามแดนไปมา ท าให้เห็นสภาพปัญหา เข้าใจปัญหา แล้วมาท างานร่วมกัน โดยมี
จุดหมายเดียวกนั ดงัค าพูดของนักวิชาการสาธารณสขุโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวในการลงพืน้ท่ีประเมิน
ศนูย์การเรียนสง่เสริมสขุภาพต่างชาติ โรงเรียนแม่ตาวทาเล ในเมียวดี รัฐกระเหร่ียงประเทศเมียนมา เมื่อ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ไว้วา่  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

“การมาครัง้นี ้ไม่ใช่มาเพือ่ประเมินว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่  
ไม่ใช่ว่ามาจ้องจบัผิด 

แต่มาเพือ่เรียนรู้ข้อมูลสขุภาพเด็กนกัเรียนในวยัเรียน  
เพือ่จะไดช่้วยกนัพฒันางานสาธารณสขุของแม่ตาวทาเล” 

 

นำยสุพจน์ เป้ียน ้ำล้อม โรงพยำบำลแม่สอด....   
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ขณะท่ีผู้ ประสานงาน องค์การยูนิเซฟ – เมียนมา ได้กล่าวในเวทีประชุมน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพของเด็กในศนูย์การเรียนใน อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.
ตาก เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ไว้วา่  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ด้านผู้แทนจากกรมการศกึษานอกระบบ กระทรวงศกึษาธิการประเทศเมียนมา กล่าวใน

เวทีเดียวกนั ไว้วา่  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

“ผม ในนามคนเมียนมา และในฐานะตวัแทนของหนว่ยงานดา้นการศึกษา        
 และรฐับาลเมียนมา ขอขอบคณุทกุท่านทีดู่แลลูกหลานของเราทีอ่าศยัอยู่             

ในประเทศไทยเป็นอย่างดี  
ขอบคณุมากครบั”    

 

จำกผู้แทน กรมกำรศึกษำนอกระบบ ประเทศเมียนมำ.. 

 
... ผมจะช่วยท าหนา้ทีป่ระสานงานกบัองค์กรภาคี และภาคีเครือข่ายทีไ่ดร้บัทนุ UNICEF 

มาร่วมท างานกนัดา้นเด็กและการศึกษา สาธารณสขุ ในประเทศเมียนมา 
โดยเฉพาะในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัเมียวดี รฐักระเหร่ียง และรฐัมอญ 

และจะสือ่สารใหอ้งค์การภาคีเครือข่ายรบัทราบการด าเนินงานของโครงการฯ 
และการท างานขององค์กรภาคีในแม่สอด แม่ระมาด พบพระ 
ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การพฒันาแผนการท างานร่วมกนัในอนาคต 

 

จำกผู้ประสำนงำนองค์กำรยนิูเซฟ เมียนมำ....   
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เอกสำรโครงกำร และเอกสำรทีเ่ก่ียวข้องกับโครงกำร 

เครือข่ายคุ้มครองเดก็อ าเภอแมส่อด. (2560). สรุปสถานการณ์เดก็เคลื่อนย้ายพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จ.ตาก 
ข้อมลูระหวา่งปี 2557-2559  เอกสารประกอบการเสวนาเร่ืองทิศทางการคุ้มครองเดก็เคลื่อนย้าย
กบัสถานการณ์ความมัน่คงในพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด  

เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติ.รายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ.
2558 :  

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเช่ือมโยงกับการศึกษาหลกัสูตรประเทศต้นทาง.  : 
เอกสารประกอบการประชมุน าเสนอผลการส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพเดก็ในศูนย์การ
เรียนเดก็ข้ามชาติใน อ.แมส่อด อ.พบพระ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 

             . รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2561 และระหว่าง
เดือนมกราคม – ตลุาคม 2561. : โครงการเช่ือมโยงการศึกษาไทยและเมียนมา โดยการศึกษา
นอกระบบ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะของเดก็ในพืน้ท่ีชายแดน 

             . รายงานการสรุปผลส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพของเด็กในศนูย์การเรียนเด็กข้ามชาติ
ในอ าเภอแมส่อด พบพระ แมร่ะมาด จ.ตาก   

มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท. รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมสขุภาวะประชากรข้ามชาติ โดยระบบ
การศกึษา.    

คณะกรรมการพฒันาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสขุภาพชายแดน. (2560). Health Promoting  
Migrant School 2017.  เอกสารสรุปรายงานการประเมินศนูย์การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก    

             .โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพแตง่ชาติ ( Health Promoting  Migrant School). : เอกสาร
ประกอบการประชมุน าเสนอผลการส ารวจสถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพเดก็ในศนูย์การเรียน
เดก็ข้ามชาติใน อ.แมส่อด อ.พบพระ อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 
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รำยช่ือหน่วยงำนและผู้ให้กำรสัมภำษณ์ข้อมูล 

ที่ หน่วยงำน / องค์กร ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง / บทบำท 
1. โรงพยาบาลอ าเภอแมส่อด นายพงษ์พจน์  เปีย้น า้ล้อม นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญ

การโรงพยาบาลอ าเภอแมส่อด 
2. มลูนิธิสวุรรณนิมิต นายภชฏ  ศรีสะอาดเศ ผู้ประสานงานด้านสขุภาพ 
3. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบั

ต าบลสถานีอนามยัเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ทราชินี
ต าบลแมจ่ะเรา 

 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

4. คลินิกชมุชนอบอุน่ 
เทศบาลนครแมส่อด 

นางสาวปรางทอง  
สีนิว้นอวล 

นกัวิชาการสาธารณสขุ
ปฏิบตัิการ 

 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก 
เขต 2 

  

5. ศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติ อาโยน
อ ู

นาย อ ูจ่อ ซนั 
นาง เก ตี ไข ่

ครูใหญ่ / ครูนิเทศ NFPE 
ครูอนามยัโรงเรียน 

6. ศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาตินิวโรด นายจ่อ จ่อ 
นายบญุธรรม  หมอ่นปู่ จา  

ครูใหญ่ 
ครูอนามยัโรงเรียน 
แกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ 

7. ศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติสขุะ
หรรษา 

นางสาว ซุ ซุ ไข่  
นางสาว ตี ริ ยาตะโน 

ครูอนามยัโรงเรียน 
ครูอนามยัโรงเรียน 
ครูสอน หลกัสตูร NFME 

8. โรงเรียนแมต่าวทาเล  ครูใหญ่ 
ครูอนามยัโรงเรียน 
แกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ 

9. โรงเรียนสว่ยโกโก่  ครูสอน หลกัสตูร NFPE 
10. มลูนิธิช่วยไร้พรมแดน นางสาวศิริพร  แก้วสมบตั ิ

 
นายสคุนธ์  ปานทอง 
 
นางสาวธิดา  ภิวงษ์ 

กรรมการและเลขานกุาร 
หวัหน้าโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ – งาน
การศกึษา 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ – งานสขุภาพ 
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ภำพกจิกรรม  
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กิจกรรมจดัท าเคร่ืองมือสง่เสริมสขุภาพนกัเรียน “แบบบนัทกึประวตัินกัเรียนด้านศกึษา-

สขุภาพ” 
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กิจกรรมการชีแ้จงการด าเนินโครงการ และถอดบทเรียนการท างานกบั  “คณะท างาน” 
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กิจกรรมสนบัสนนุศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติการจดัการเรียนการสอน หลกัสตูร NFPE – NFME   
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กิจกรรมนิเทศติดตามศนูย์การเรียนเดก็ข้ามชาติการจดัการเรียนการสอน หลกัสตูร NFPE – NFME   
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กิจกรรมอบรมการสร้างเสริมสขุภาพเดก็ในวยัเรียนให้ครูในโรงเรียน  เมาะล าไย รัฐมอญ เมียนมา  
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กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพและจดับริการด้านสขุภาพ – การตรวจสขุภาพนกัเรียน ใน  MLC and School                                                    
โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ครูอนามยัโรงเรียน และแกนน านกัเรียนด้านสขุภาพ  
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กิจกรรมประเมินศนูย์การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน                                                    
โดยคณะกรรมการพฒันาและประเมินศนูย์การเรียนรู้สง่เสริมสขุภาพชายแดน   
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