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รายงานถอดบทเรียนสังเคราะห์องค์ความร ้ ู
การพัฒนากลไกความร่วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษา
และสุขภาพข้ามแดนไทย-เมียนมา

จากประสบการณ์ โ ครงการเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาไทยและเมี ย นมา
โดยการศึ ก ษานอกระบบเพื่ อ เสริ ม สร้า งสุข ภาวะของเด็ ก ในพื้ น ที่ ช ายแดน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชว่ ยไร้พรมแดน (Help without Frontiers: HWF)
และมูลนิธิเพื่ อเยาวชนชนบท ( มยช.) โดยการสนับ สนุนจาก สานักสนับสนุน
สุข ภาวะประชากรกลุ่ม เฉพาะ (ส านั ก 9) ส านั ก งานกองทุน สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำนำ
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation : HWF ) ร่ วมกับมูลนิธิ
เพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ได้ ดาเนินโครงการเชื่อมโยงการศึกษาไทยและเมียนม่าร์ โดยการศึกษานอก
ระบบ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กในพื ้นที่ชายแดน ซึง่ เป็ นโครงการย่อยภายใต้ โครงการสร้ างเสริ มสุข
ภาวะประชากรข้ ามชาติ โดยระบบการศึกษา ที่ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาการดาเนินงานและขยายผลการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างไทย
– เมียนม่าร์ ในรู ป แบบการศึก ษานอกระบบ ระดับประถมศึก ษา NFPE (Non-Formal Primary
Education) และระดับมัธยมต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) เพื่อพัฒนาต้ นแบบศูนย์การ
เรี ยนในการส่งเสริ มสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับ การเชื่อมโยงการศึกษากับประเทศ
ต้ นทาง ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จนเดือนธันวาคม 2561 นับเป็ นระยะเวลาเกือบสองปี
รายงานการถอดบทเรี ยนและการสังเคราะห์ องค์ ความรู้ เรื่ องการพัฒ นากลไกความร่ วมมือ
ที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย – เมียนมา ฉบับนี ้ ประกอบด้ วยเนื ้อหาสาคัญ คือ ความ
เป็ นมาและการดาเนินโครงการ สถานการณ์ ด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กข้ ามชาติ ข้ อมูลเชิงสถิติที่
เกี่ ยวกับการจัดการศึก ษานอกระบบระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศเมียนมา ใน
ประเทศไทย การส่งเสริ มและจัดบริ การด้ านสุขภาพในศูนย์การเรี ยนและในโรงเรี ยน บทเรี ยนการพัฒนา
กลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ และกระบวนการพัฒนากลไกความร่ วมมือ ผลลัพธ์ ที่
เกิดขึน้ ปั จจัยเงื่อนไขที่เอื ้อ อุปสรรคปั ญหา ข้ อจากัดต่างๆ รวมทังข้
้ อเสนอแนะสาหรับการจัดการศึกษา
และการส่งเสริ มสุขภาพ โดยข้ อมูล ในรายงานฉบับนี ้ เป็ นผลที่เกิดจากประสบการณ์ โครงการเชื่ อมโยง
การศึกษาไทยและเมียนมา โดยการศึกษานอกระบบเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของเด็กในพื ้นที่ชายแดน
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน จึงใคร่ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน องค์กรภาคีเครื อข่าย ที่มีสว่ นร่ วมในการ
พัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย – เมียนมา และหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานด้ านการศึกษาและสุขภาพสาหรับเด็กในพื ้นที่
ชายแดนและสามารถนาไปใช้ ประกอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน
18 ธันวาคม 2561

ก

บทสรุ ปสำหรั บผู้บริหำร
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand Foundation : HWF ) มูลนิธิเพื่อ
เยาวชนชนบท (มยช.) ได้ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้ านสุขภาพของเด็กข้ ามชาติ ในช่วงก่ อนการ
ดาเนินโครงการฯ พบว่า การส่งเสริ มสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ขาดครู ที่รับผิดชอบการสร้ าง
เสริ มสุขภาพและงานอนามัยโดยตรง ขาดผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในขณะลงพื ้นที่บริ การตรวจสุขภาพ
เด็กในศูนย์การเรี ยน เด็กไม่มีบตั รประกันสุขภาพสาหรับผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติ เด็กได้ รับวัคซีนไม่ครบ
หรื อไม่ได้ รับวัคซีน เนื่องจากประวัติการรับภูมิค้ มุ กัน (วัคซีน) ของเด็กหาย จึงไม่ มีข้อมูลด้ านสุขภาพของ
นักเรี ยน ทาให้ เด็กหลายคนไม่ได้ รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และเด็กอีกหลายคนได้ รับการฉี ดวัคซีนซ ้าๆ กัน
หลายครัง้ เพราะไม่มีระบบข้ อมูลพื ้นฐานของเด็กข้ ามชาติ ไม่มีการบันทึกประวัติสขุ ภาพ ถึงแม้ ว่ามีบนั ทึก
ข้ อมูล ส่วนใหญ่จะแยกส่วน เช่น ประวัติการศึกษา ผลการเรี ยน ประวัติการรักษาพยาบาล ชัง่ น ้าหนัก/วัด
ส่วนสูงและภาวะโภชนาการ การรับฉีดวัคซีน พฤติกรรมของนักเรี ยน โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก บันทึก
ลงในแบบฟอร์ มที่จดั ทาขึ ้นโดยองค์กรสนับสนุน (เล่มสีเหลือง) มีการรวบรวมข้ อมูลในแฟ้มเอกสาร แต่ไม่มี
สรุ ป วิเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูลเพื่อนาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพ
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน โดยโครงการเชื่อมโยงการศึกษาไทยและเมียนม่าร์ โดยการศึกษานอก
ระบบ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กในพืน้ ที่ชายแดน เป็ นโครงการย่อยภายใต้ โครงการสร้ างเสริ มสุข
ภาวะประชากรข้ า มชาติโ ดยระบบการศึก ษา ซึ่งได้ รั บ งบประมาณสนับ สนุ น จากส านัก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาการดาเนินงานและขยายผลการเชื่อมโยงการศึกษา
ระหว่างไทย – เมียนมา ในรู ปแบบการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary
Education) และระดับมัธยมต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) เพื่อพัฒนาต้ นแบบศูนย์การ
เรี ยนในการส่งเสริ มสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับเชื่อมโยงการศึกษากับประเทศต้ น
ทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการในช่วงระยะเวลา 2 ปี ( กุมภาพันธ์ 2560 – ธันวาคม 2561) ที่ผ่านมา
ดังต่อไปนี ้
ด้ านการศึกษา โครงการฯ ได้ สนับสนุนให้ มีการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา
NFPE (Non-Formal Primary Education) ในศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ 7 แห่ง ใน 3 อาเภอชายแดน คือ
อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด ได้ แก่ ศูนย์การเรี ยนปารมี อาโยนอู สุขขะหรรษา อิระวดี นิวเดย์ นิวโรด
และโฮป จานวนนักเรี ยนลงทะเบียนในปี การศึกษา 2561 จานวน 206 คน ระดับ Level 1 จานวน 71 คน
ระดับ Level 2 จานวน 135 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 197 คน ระดับ Level 1 จานวน 84 คน ระดับ
Level 2 จานวน 113 คน และจัดการศึกษานอกระบบระดับมัธยมต้ น NFME (Non-Formal Middle
Education) จานวน 1 แห่ง 1 ห้ องเรี ยนที่ศนู ย์การเรี ยนสุขขะหรรษา นักเรี ยนจานวน 22 คน เป็ นเพศชาย
11 คน เพศหญิง 11 คน ครู นิเทศน์ กากับ ติดตามการเรี ยนการสอนของศูนย์การเรี ยน ในพื ้นที่รับผิดชอบ
เขตการศึกษาแม่สอด จานวน 5 คน
ข

ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ โครงการฯ ได้ มีกิจกรรมส่งเสริ มและจัดบริ การด้ านสุขภาพ อาทิ การ
ตรวจสุขภาพนักเรี ยน การฉี ดวัคซีน โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในหน่วยบริ การสาธารณสุขในพืน้ ที่ ครู
อนามัยโรงเรี ยน และแกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ ในศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ทัง้ 7 แห่ง ในพื ้นที่ อ.แม่
สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และดาเนินการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการจัดบริ การด้ านสุขภาพ
ในโรงเรี ยนในประเทศเมียนมา จานวน 9 แห่ง กล่าวคือ ในเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง จานวน 2 โรงเรี ยน
ได้ แก่ Mae Tao Talay, Shwe Kockko และเมืองเมาะลาไย รัฐมอญ จานวน 5 โรงเรี ยน ได้ แก่ 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 ทาให้ มี
แกนนาด้ านการส่งเสริ มสุขภาพประจาศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนที่เป็ นครู อนามัยโรงเรี ยนที่รับผิดชอบด้ าน
การส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยนโดยตรง จานวน 28 คน และแกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ จานวน 79 คน ส่งผล
กระทบต่อกลุม่ เด็กนักเรี ยน บุคลากรครู ในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยน ทัง้ 14 แห่งจานวน 4,861 คน ได้ รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการส่งเสริ มสุขภาพในสถานศึกษาทังฝั
้ ่ งไทยและเมียนมา
โครงการฯ ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายจัดทาเครื่ องมือส่ งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน “แบบบันทึกประวัติ
นักเรี ยนด้ านการศึกษา – สุขภาพ” จัดทาเป็ น 2 ภาษา (ภาษาเมียนมา ภาษาอังกฤษ) สาหรับเด็กในศูนย์
การเรี ยนเด็กข้ ามชาติใน อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนเมียวดี รัฐ
กระเหรี่ ยง นอกจากนี ้ ได้ สนับสนุนให้ ศูนย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ทัง้ 7 แห่ง เข้ าร่ วมโครงการประเมิน
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน
10 องค์ประกอบ ซึง่ พบว่า ศูนย์การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการฯทุกแห่ง มีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ ้นในทุก
องค์ประกอบ ยกเว้ นองค์ประกอบที่ 3 โครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ควรได้ รับการยกระดับการ
มีสว่ นร่ วมของศูนย์การเรี ยนและชุมชนให้ มากขึ ้น
ข้ อค้ นพบจากการถอดบทเรี ยนสังเคราะห์ความรู้ จากการดาเนินงานโครงการ มีดงั นี ้ หนึ่ง ด้ าน
การกระบวนการพัฒ นากลไก หรื อ สิ่ ง ที่ ขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นหลัก คื อ ผู้
ปฏิบตั ิการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และภาคเอกชนในระดับท้ องถิ่น หรื อ “คณะทางาน” และ
ชุดเครื่ องมือสุภาพนักเรี ยน หรื อแบบบันทึกประวัตินกั เรี ยนด้ านการศึกษา-สุขภาพ สอง ด้ านกระบวนการ
เชื่ อมโยงการศึ ก ษาไทย-เมีย นมา โดยการศึก ษานอกระบบ เพื่ อสร้ างเสริ มสุข ภาวะของเด็ ก ในพื น้ ที่
ชายแดน พบว่า มีการเชื่อมโยงการทางานภายใต้ โครงการนี ้ ใน 3 รู ปแบบ ได้ แก่ เชื่อมโยงการศึกษากับ
ประเทศต้ นทาง เชื่อมโยงการศึกษากับมติสขุ ภาพ และเชื่อมโยงผู้ปฏิบัติ งานในหน่วยงานระดับท้ องถิ่น
สาม ด้ านการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง คุณ ภาพ พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน 3 ระดับ กล่ า วคื อ (1)การ
เปลี่ ยนแปลงของเด็ก ครู อนามัย แกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ และผู้เกี่ ยวข้ องในด้ านองค์ ความรู้
วิชาการตามหลักสูตร ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ สุขบัญญัติ 10 ประการ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิ น
ศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ด้ านทัศนคติ และด้ านทักษะหรื อการปฏิบตั ิ (2)
ค

การเปลี่ยนแปลงด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพควบคู่กับการศึกษา (3)
ด้ านนโยบายในระดับต่างๆ อาทิเช่น ระดับพื ้นที่ ระดับท้ องถิ่น และระดับชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้ าน
ความร่ วมมือเป็ นไปในทิ ศทางที่ ดีขึน้ และข้ อค้ นพบสาคัญอีกประการหนึ่งที่ สาคัญที่ ส่งผลการดาเนิ น
โครงการประสบความสาเร็ จเนื่องมาจากการมีการปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) ดังนี ้ ประการแรก การที่
บุคลากรในองค์กรภาคีในระดับผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิ การ ผู้ปฏิบตั ิงาน มีทศั นคติเชิงบวกต่อแรงงานข้ ามชาติ
และเด็กข้ ามชาติ มีวิสยั ทัศน์การทางานที่ม่งุ สร้ างโอกาสด้ านการศึกษาที่เท่าเทียมให้ คนทุกกลุ่มในสังคม
การเฝ้ าระวัง ป้ องกั น และควบคุ ม โรคในพื น้ ที่ ช ายแดน ประการที ่ ส อง กลไกขั บ เคลื่ อ นงานที่ มี
องค์ ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้ แก่ หน่วยงานภาครั ฐด้ านการศึกษาและสุขภาพ องค์ กรชุมชน (ศูนย์ การ
เรี ยน) และภาคประชาสังคม โดยภาคประชาสังคม ถือว่ามีบทบาทสาคัญต่อการเชื่อมโยงประเด็นงานและ
เชื่ อมร้ อยผู้คนที่ ท างานจากหลากหลายพื น้ ที่ มารวมตัวกัน เนื่ องจากมีความคล่องตัวและยึดหยุ่น สูง
สามารถเป็ นตัวกลางเชื่อมประสานการทางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดี ประการที ่สาม การเปิ ดพื ้นที่ สร้ าง
การแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ข้ ามประเด็น ข้ ามพื ้นที่ ข้ ามพรมแดน ข้ ามประเทศ ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิ งานในหน่วยงาน
ระดับพืน้ ที่ ระดับท้ องถิ่น ทังสองฝั
้
่ งเกิดการรับรู้ รับทราบสภาพปั ญหา พร้ อมหาหนทางแก้ ไขปั ญหาและ
หาทางป้องกันร่ วมกัน ประการที ่สี่ พบว่า เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรัฐไทย-เมียนมา ที่มีความสัมพันธ์ แบบ
ไม่เป็ นทางการ ทางานด้ วยใจ “ใช้ ใจมาทางานร่ วมกัน” ข้ ามแดนไปมา ระหว่างสองฝั่ งไทย (แม่สอด) –
เมียนมา (เมียวดี เมาะลาไย) การที่คนทางานก้ าวข้ ามความเป็ นเชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ ข้ ามหน่วยงาน/องค์กร
ข้ ามประเด็น ข้ ามพรมแดน ทาให้ เห็นสภาพปั ญหา เห็นบริ บทชุมชน สภาพแวดล้ อม เข้ าใจปั ญหา ปั จจัย
เงื่อนไข แล้ วมาทางานร่ วมกัน โดยมีจุดหมายเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน ประการที ่ห้า โมเดลการจัดการร่ วม
ระหว่างองค์กรชุมชน(ศูนย์การเรี ยน)ในฐานะพื ้นที่ปฏิบตั ิการกับหน่วยงานภาครัฐ(จนท.หน่วยบริ การสุขภาพในพื ้นที่)ในฐานะ
ผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพและภาคประชาสังคมในฐานะตัวกลางทาหน้ าที่เชื่อมประสานคนทางานและการทางานร่ วมกัน สามารถ
สร้ างการปฏิบตั ิการจริ งร่ วมกันในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
สาหรับข้ อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ข้ อเสนอจากภาคีเครื อข่ายต่อการเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของภาคีเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง ควรทาผ่านกิจกรรม (1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์
การทางานด้ านการศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ เพื่ อหารื อถึงแนวทางต่อยอดการทางานร่ วมกัน ใน
ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรี ยนในพื ้นที่ชายแดน (2) สร้ างคณะทางานด้ านการศึกษาและสุขภาพที่
มีองค์ประกอบของหน่วยงานภาครั ฐ ภาคประชาสังคม องค์กรท้ องถิ่น องค์กรชุมชน และร่ วมกันจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมายร่ วมใน “ประเด็นสุขภาพเด็กในวัยเรี ยนในพื น้ ที่
ชายแดน” (3) ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพในพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ใน
เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง – เมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ให้ กบั บุคลากรเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครู ใน
สถานศึกษา/โรงเรี ยน ตัวแทนองค์กรในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นาชุมชน และเด็กเยาวชน
ข้อเสนอจากผูศ้ ึกษาต่อพัฒนากลไกความร่ วมมื อและการดาเนิ นโครงการฯ มีดงั นี ้
ง

1. ควรมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจนเพื่อนา
ข้ อมูลไปพัฒนาการทางานให้ สอดคล้ องสภาพปั ญหาและความต้ องการที่แท้ จริ งของกลุม่ เป้าหมาย
2. ควรมี ก ารวิ เคราะห์ ก ลุ่มเป้ าหมายอย่ างละเอี ย ดเพื่ อออกแบบหลัก สูต รการเรี ย นให้
สอดคล้ องกับการเรี ยน การสอน และความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
3. ควรส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กในวัยเรี ยน ได้ แก่ 1) ปฏิบตั ิตนตาม
หลักสุข บัญ ญัติ 10 ประการ 2) ประเมิน โรงเรี ย นส่ งเสริ มสุขภาพต่างชาติ 3) สร้ างเกณฑ์ มาตรฐาน
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพศูนย์การเรี ยนต่างชาติ 10 องค์ประกอบ ในพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในเมียวดี
รัฐกระเหรี่ ยง – เมาะลาไย รัฐมอญ และพื ้นที่อื่นๆ ในประเทศเมียนมา 4) พัฒนาเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพ
นักเรี ยน (5) พัฒนาเครื่ องมือครู สาหรับการสร้ างเสริ มสุขภาพนักเรี ยน
4. ควรส่งเสริ มการพัฒนาให้ เป็ นต้ นแบบการทางานด้ านการศึกษาควบคู่กบั สุขภาพในพื ้นที่
ชายแดน โดยผ่านกิจกรรม ต่างๆ ดังนี ้
1) พั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ของคณะท างาน ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และชั ด เจน ทั ง้
เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และบทบาทหน้ าที่ของคณะทางานที่มาร่ วมขับเคลื่อนงาน
2) พัฒนาเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน “แบบบันทึกประวัตินกั เรี ยนด้ านการศึกษา
และสุขภาพ” ให้ ใช้ เป็ นหลักฐานสาหรั บการศึกษาต่อและเข้ าถึงระบบบริ การสุขภาพยังประเทศต้ นทาง
และควรใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการติดตามพัฒนาการของเด็กนักเรี ยนในด้ านการศึกษา และการส่งเสริ ม
สุขภาพ ภาวะโภชนาการ ป้องกันโรคในพื ้นที่ชายแดน
3) ขยายผลรู ปแบบการทางานในลักษณะดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ “ศูนย์การ
เรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน” ที่มีสองมิติทงการศึ
ั้
กษาและสุขภาพ ไปยังศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนแห่ง
อื่นๆ ตามแนวตามชายแดนไทย-เมียนมา
4) สร้ าง / เพิ่มพูนความรู้ องค์ความรู้ เรื่ องการส่งเสริ มและดูแลสุขภาพ โภชนาการ การ
ป้องกันและควบคุม ให้ บุคลากรครู และเด็กทุกคนในศูนย์ การเรี ยนและโรงเรี ยน เพราะ“สุขภาพเป็ นเรื่ อง
ของคนทุกคน” ควรเริ่ มจากตนเองก่อนค่อยขยายผลไปสู่คนรอบข้ างในครอบครัว ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน
และชุมชน
5) สร้ างนวัตกรรมใหม่ มิติสุขภาพ ปฏิรูปการศึกษาสาหรั บเด็กที่เลือกเรี ยนการศึกษา
นอกระบบ (1) สร้ างการเรี ยนรู้ เรื่ องสุขภาพผ่านระบบการศึกษา ผ่านการเรี ยนการสอนของครู ในศูนย์การ
เรี ยน ผ่านการเรี ยนรู้ ของเด็กนักเรี ยน โดยคิดค้ นกิจกรรมขึ ้นมาใหม่ หรื อสอดแทรกเนื ้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ในรายวิชาต่างๆ อาทิ สุขศึกษา พละศึกษา วิชาอื่นๆ (2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
วิธีการเรี ยนการสอนของครู ในหลักสูตร NFPE-NFME กรมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิ การ
เมียนมา

จ

สำรบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
ส่วนที่ 1 ความเป็ นมาและการดาเนินโครงการ
1.1 ความเป็ นมาและการดาเนินโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรี ยนสังเคราะห์องค์ความรู้
1.3 กระบวนการถอดบทเรี ยนสังเคราะห์องค์ความรู้
1.4 กรอบการศึกษา
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริ มสุขภาพ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาคีห้ นุ ส่วนและการจัดการร่ วม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่ วมมือด้ านการศึกษาและสุขภาพ
ส่วนที่ 3 สถานการณ์ด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กข้ ามชาติ
3.1 บริ บทชุมชนและสภาพแวดล้ อม
3.2 เด็กข้ ามชาติกบั สถานการณ์ด้านการศึกษา
3.3 เด็กข้ ามชาติกบั สถานการณ์ด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษา บทเรี ยน และข้ อเสนอแนะ
4.1 ผลการศึกษา
- การจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตร NFPE - NFME
- การส่งเสริ มสุขภาพและจัดบริ การสุขภาพ
4.2 บทเรี ยนการพัฒนาความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ
- กระบวนการพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ
- ปั จจัยที่เอื ้อและที่เป็ นอุปสรรค ข้ อจากัดในการทางานโครงการ
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ควำมเป็ นมำและกำรดำเนินโครงกำร
1.1.ควำมเป็ นมำและกำรดำเนินโครงกำร
แรงงานข้ ามชาติที่อาศัยและทางานในประเทศไทยที่ มีจานวนกว่าสามล้ านคน แรงงานเหล่านี ้
ท างานในภาคธุ ร กิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดยรวมไม่ ว่ า จะเป็ นในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ เครื อข่ายองค์กรทางานด้ านประชากรข้ ามชาติ ได้ ประมาณการว่าจานวนมี
เป็ นเด็กวัยเรี ยนถึง 300,000 คน (เครื อข่ายองค์กรทางานด้ านประชากรข้ ามชาติ, รายงานสถานการณ์ แรงงาน
ข้ ามชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2558) และเด็กกลุ่มนี ้ได้ รับการศึกษาทังในระบบที
้
่รัฐจัดให้ ในรู ปแบบโรงเรี ยน
สังกัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ) การศึกษานอกระบบ หรื อ กศน. และการศึกษาในรู ปแบบศูนย์ การเรี ยนรู้
เด็กข้ ามชาติ (Migrant Learning Center) ถึงแม้ นจะมีทางเลือกในการเข้ าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มนี ้อย่าง
หลากหลายแต่ก็พบว่าการจัดการศึกษาในแต่ละรู ปแบบยังมีอุปสรรคปั ญหาอยู่มากทัง้ ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามเด็กที่ยงั ไม่เข้ าถึงการศึกษาในรู ปแบบใดเลย ประมาณ 200,000 คน
อุปสรรคปั ญหาในการเข้ าถึงการศึกษาในรู ปแบบโรงเรี ยน สพฐ. พบว่าผู้ปกครองเด็กไม่เข้ าใจเรื่ อง
การนาบุตรเข้ ารับการศึกษาและไม่พยายามพาเด็กเข้ าโรงเรี ยน ผู้ปกครองและเด็กไม่มีบตั รประชาชน ปั ญหา
เรื่ องภาษา และทัศนคติของคนผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีต่อเด็กข้ ามชาติ เอกสารประกอบการสมัครเข้ าเรี ยน
ต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ซึง่ เด็กไม่มีให้ ทาให้ เด็กเข้ าสู่ระบบยาก ในส่วนการศึกษานอกระบบยังขาดแคลน
หลักสูตรที่เหมาะสม เพราะหลักสูตรที่ทาง กศน. เป็ นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ไม่ร้ ู หนังสือที่ไม่ใช่วยั เด็ก
รวมถึงปั ญหาครู ที่ไม่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ ซึ่งก็พบทัง้ กศน.และโรงเรี ยนของ สพฐ.ด้ วย ในส่วนของศูนย์
การเรี ยนเด็กข้ ามชาติที่แม้ จะมีสดั ส่วนเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนเพียง 5% ทังประเทศ
้
แต่ก็พบว่าในพื ้นที่ชายแดน
มีจานวนเด็กเข้ าเรี ยนจานวนมากเกือบเท่ากับจานวนเด็กที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. ปั ญหาของศูนย์
เรี ยนรู้ พบว่าคุณภาพการศึกษา ปั ญหาเรื่ องการขาดการกากับดูแลจากส่วนกลาง ปั ญหาทรั พยากรมีจากัด
การที่รัฐบาลไทยและรั ฐบาลเมียนมาไม่ยอมรั บศูนย์ การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นทางการ ส่งผลให้ เด็กข้ ามชาติส่วน
ใหญ่ ที่เข้ ารั บการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ศูนย์ การเรี ยนรู้ ไม่ได้ รับการรั บรองใดๆ ซึ่งส่งผลให้ จากัดทางเลือกและ
โอกาสในการทางานในอนาคตของเด็กเหล่านันอย่
้ างมาก (องค์การ ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ
องค์การเวิลด์ เอดูเคชัน่ (World Education), เส้ นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า บทวิจารณ์ เรื่ องการศึกษาสาหรับเด็ก
ข้ ามชาติในประเทศไทย)
ด้ วยนโยบายปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ด้ านการตลาด การค้ า และการลงทุนที่เร่ งรัดจัดตังเขต
้
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริ เวณพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพของรัฐบาล โดยให้ ความสาคัญต่อจังหวัดชายแดนเพื่อ
ส่งเสริ มการค้ า การตลาด การลงทุน การจ้ างงาน และการใช้ วตั ถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ เป็ นการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้ านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็ นเครื่ องมือในการเตรี ยมความ
พร้ อมและสร้ างโอกาสในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยรั ฐบาลได้ ประกาศ
2

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25
กรกฎาคม 2556 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556) เพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ต่างประเทศ (วารสารด้ านการบริ หารรัฐกิจและการเมือง ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (2559) ดร.อดิเรก ฟั่ นเขียว) การ
ขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ย่ อ มมี ก ารเชื่ อ มโยงทางด้ า นมติ ท างสั ง คม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก็ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญเรื่ องนี ้ โดยได้ จดั ทา
"แผนยุทธศาสตร์ อาเซียนด้ านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558-2562" ภายใต้ วิสยั ทัศน์ "คนไทยมีศกั ยภาพ
พร้ อมอยู่ในประชาคมอาเซี ยน อย่างมีคุณภาพ" และภายใต้ หลักการ "เสริ มสร้ างความเข้ าใจ ใฝ่ รู้ ภาษา มุ่ง
พัฒนาความสัมพันธ์ รู้ เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" ซึงประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ 6 ข้ อ ได้ แก่ 1.)
เสริ มสร้ างความเข้ า ใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2.) ยกระดับคุณภาพและสร้ างโอกาสทางการศึก ษา 3.)
ผลิตกาลังคนใหม่ที่มีทกั ษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน 4.) พัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5.) พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้ องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ ายและแลกเปลี่ยน และ 6.) สร้ างเสริ มเครื อข่าย
ระหว่างกันในภูมิภาค โดยในระดับพื ้นที่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ว่า การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาเป็ น ประเด็นสาคัญ
และขณะนี ้กาลังร่ างหลักสูตรแกนกลางให้ สอดคล้ องกับเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา และวัฒนธรรม รวมทัง้ ด้ าน
เกษตรกรรม ซึง่ เป็ นอาชีพสาคัญในพื ้นที่ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 7 ด้ านคือ 1.) ด้ าน
การค้ าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา 2.) ด้ านการพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา
(ต้ องการคนที่ร้ ู และใช้ ได้ 3 ภาษา) 3.) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้ านวิชาชีพและช่างฝี มือ 4.) ด้ านการสาน
สัมพันธ์ ทีดีของไทยเมียนมา 5.) ด้ านส่งเสริ มการท่องเที่ยว บริ การ และการโรงแรม 6.) ด้ านการอนุรักษ์ และ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น เช่น ด้ านคุณภาพชีวิต การจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็ น
ต้ น 7.) ด้ านจุดเน้ น ของสถาบัน หน่วยงาน และสถานศึกษาตามบริ บทของพื ้นที่ จะเห็นว่าทังนโยบายระดั
้
บ
กระทรวงและระดับ พื น้ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความสาคัญ เรื่ องการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้ องการและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในด้ านสาธารณสุข ที่ เกี่ ย วข้ องกับ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ โดยกระทรวงสาธารณสุข มีวิ สัย ว่าว่ า
ประชาชนทุกกลุม่ วัยมีสิทธิในการเข้ าถึงบริ การ สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ ข้ ามชายแดนอาเซียน
โดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2559 – 2563
เป็ น 4 ประเด็นดังนี ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านสาธารณสุขและระบบบริ การ
สุขภาพให้ สอดคล้ องกับปั ญหาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาและสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านผลิตภัณฑ์ สขุ ภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
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ระบบการดูแลสุขภาพต่างด้ าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการ
ด้ านสุขภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ ในการเชื่อมโยงของโครงการ “การเชื่อมโยงการศึกษาระหว่าง
ไทยและเมียนมา โดยรู ปแบบการศึกษานอกระบบ (Non Formal Education) เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็ก
ในพื ้นที่ชายแดน” นัน้ จะสอดคล้ องกับเป้าหมายวิสยั ทัศน์ของกระทรวงที่ว่า ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลด้ าน
สุขภาพที่จาเป็ นและเป็ นการส่งต่อข้ อมูลเมื่อมีการข้ ามแดน ซึง่ กลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กในศูนย์การเรี ยน ที่
เรี ยนหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่เมื่อจะต้ องกลับไปยังเมียนมา หน่วยงานด้ านสาธารสุขประเทศเมียนมา
ได้ มีข้อมูลด้ านสุขภาพเกี่ยวกับตัวเด็ก และสามารถให้ บริ การอย่างต่อเนื่องและไม่ซ ้าซ้ อนได้
จากการดาเนินโครงการนาร่ องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กในศูนย์การเรี ยนเด็กข้ าม
ชาติที่ ทางมูล นิ ธิ ช่ วยไร้ พรมแดนร่ วมกับ มูลนิ ธิเพื่ อเยาวชนชนบท องค์ การยูนิ เซฟเมีย นมา , Myanmar
Literacy Resource Centre (MLRC) ในระยะที่ผ่านมา (2556-2559) ได้ ทดลองนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับประถมศึกษา (Non Formal Education) ของประเทศเมียนมา มาจัดการเรี ยนการสอนในศูนย์การ
เรี ยน ซึง่ นับว่าเป็ นทางเลือกในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กข้ ามชาติและผู้ปกครองที่ประสงค์จะ
ย้ ายกลับประเทศตนเองโดยที่เด็กนักเรี ยนสามารถเข้ าเรี ยนต่อในระบบการศึกษาประเทศเมียนมาโดยที่ไม่ต้อง
เรี ย นซ า้ ชัน้ โดยใช้ วุฒิ ก ารศึก ษาที่ ออกโดย MLRC ได้ เ ลย โดยน าหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษาของประเทศเมียนมามาจัดการศึกษาในศูนย์การเรี ยนนาร่ องใน อ.แม่สอด จ.ตาก 3 แห่ง ได้ แก่
ศูนย์การเรี ยนปารมี อายอนอู และตู้คะหัน่ ส่า ขณะเดียวกันเด็กจะลงทะเบียนเรี ยนไว้ กบั โรงเรี ยน 2 แห่งในเมีย
วดีด้วย คือ โรงเรี ยนอาทาก้ าแควและโรงเรี ยนอารากูติ โดยในปี การศึกษา 2557เป็ นปี การศึกษาแรกมีเด็กที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรจานวน 70 คน และดาเนินการต่อเนื่องในปี การศึกษา 2558 มีเด็กนักเรี ยนจานวน 115
คน และในปี การศึกษา 2559 มีศนู ย์การเรี ยนที่สนใจเข้ าร่ วมโครงการถึง 17 ศูนย์การเรี ยน นักเรี ยน 862 คน
ครู 43 คน และทาง MLRC ยังได้ แต่งตังครู
้ ในศูนย์การเรี ยนที่ดาเนินโครงการช่วงแรกเป็ นผู้นิเทศน์ ในพื ้นที่
อาเภอแม่สอดและพบพระจานวน 4 คน (Township Monitor) เพื่อให้ การดาเนินโครงการและการติดตาม
ประเมินผลมีความคล่องตัวมากขึ ้น
การดาเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา แม้ จะได้ รับการสนับสนุนจากภาคีเครื อข่ายการทางานทังทาง
้
ฝั่ งประเทศไทย คณะทางาน ที่ประกอบไปด้ วย องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและศูนย์ การเรี ยนที่ได้ มีการ
หารื อพูดคุยกันเป็ นประจาซึง่ เป็ นผลดีที่มิได้ คาดหมาย ตังแต่
้ การออกแบบโครงการที่มาจากความต้ องการของ
ชุมชน ผู้ปกครอง การมีศูนย์ การเรี ยนมากขึน้ ที่ต้องการจัดการศึกษาในรู ปแบบการศึกษานอกระบบ (Non
Formal Education) ของประเทศเมียนมา ทังการขยายศู
้
นย์การเรี ยนที่จดั การศึกษา การสร้ างความร่ วมมือ
การพัฒนากลไกที่จะสามารถขยายพืน้ ที่ดาเนินงาน รวมถึงระดับการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมไปยังระดับ
Middle Education ที่มิใช่เพียง Primary Education เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีการทดลองการเชื่อมโยงประเด็น
สุขภาพในรู ปแบบการส่งต่อข้ อมูลประวัติสุขภาพที่จาเป็ นของเด็กกลุ่มนี ้ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการศึกษา
ทาให้ ข้อมูลเด็กกลุม่ นี ้ที่ไม่ได้ อยู่ในฐานข้ อมูลของรัฐบาลเมียนมาประเทศต้ นทางได้ เริ่ มเข้ าไปอยู่ในฐานข้ อมูล
4

เด็กเมียนมาที่เรี ยนนอกประเทศ และการมีตวั ตนในระบบฐานข้ อมูลก็เป็ นหลักประกันในการเข้ าถึงบริ การด้ าน
สุขภาพที่รัฐต้ องจัดให้ เมื่อเด็กกลับไปยังประเทศเมียนมา การที่เด็กได้ เรี ยนหลักสูตรเชื่องโยงเป็ นการสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ ผ้ ูปกครองว่าเด็กจะได้ รับการยอมรั บรวมถึงได้ ใบประกาศนียบัตรที่สามารถเรี ยนต่อในระบบ
การศึกษาประเทศเมียนมาได้ ซึง่ ผู้ปกครองจะส่งเสริ มให้ เด็กได้ เรี ยนอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนในศูนย์การเรี ยนซึง่
เป็ นที่ ปลอดภัยที่ ครู สามารถดูแลเด็กครอบคลุ่มทุกด้ านรวมถึงเรื่ องสุขภาพครบด้ าน ทัง้ เรื่ องการ ส่งเสริ ม
ป้องกันโรค ที่ในชุมชนแรงงานข้ ามชาติ และยังเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่เด็ก อาจตกเป็ นเหยื่อของการค้ า
มนุษย์ การถูกละเมิดด้ านต่างๆ หากเด็กไม่ได้ เรี ยน หรื อหากเด็กต้ องทางาน
งานถอดบทเรี ยนสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่ องการพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและ
สุข ภาพข้ า มแดนไทย-เมีย นมา เป็ นกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการฯ เพื่ อดาเนิ น การประชุ มถอดบทเรี ย นการ
ดาเนินงานโครงการ ข้ อเสนอแนะ และจัดทาบทเรี ยนการจัดบริ การสร้ างเสริ มสุขภาวะ สาหรับเด็กข้ ามชาติใน
ศูนย์การเรี ยน
โครงการการเชื่อมโยงการศึกษาไทยและเมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ของเด็กในพืน้ ที่ชายแดน เป็ นโครงการย่อย ภายใต้ โครงการสร้ างเสริ มสุขภาวะประชากรข้ ามชาติโดยระบบ
การศึกษา มีวตั ถุประสงค์โครงการ ข้ อที่ 1 เพื่อพัฒนา การดาเนินงานและขยายผลการเชื่อมโยงการศึกษา
ระหว่างไทย – เมียนมา ในรู ปแบบการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary
Education) และระดับมัธยมต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) และการส่งเสริ มสุขภาพ ข้ อที่ 2
เพื่อพัฒนาต้ นแบบศูนย์ การเรี ยนในการส่งเสริ มสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับเชื่อมโยง
การศึกษากับประเทศต้ นทาง โดยเป้าหมายสาคัญ คือ “ กลุ่มเด็กในศูนย์ การเรี ยนรู้ เด็ กข้ามชาติ Migrant
Learning Center เด็กในพืน้ ที ช่ ายแดน ได้รับการสร้างเสริ มสุขภาวะ ด้านโภชนาการ การป้ องกันโรค และการ
เชื อ่ มโยงข้อมูลสุขภาพของเด็กกับประเทศต้นทาง โดยผ่านการได้รับการศึกษาในรู ปแบบนอกระบบที ่สามารถ
เชื อ่ มโยงกับประเทศต้นทาง ควบคู่ไปกับการนาร่ องการเชื อ่ มโยงด้านสุขภาพของเด็กกลุ่มนี ้ และการมี ส่วนร่ วม
ประสานความร่ วมมื อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ทัง้ ในระดับพื น้ ที ่ปฏิ บตั ิ ของไทยและ
เมี ยนมา ที ่สามารถนาบทเรี ยน ข้อมูล ประสบการณ์ ในการผลักดันเชิ งนโยบายในการเชื ่อมโยงการศึกษาใน
รู ปแบบอืน่ ๆ ต่อไป”
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ าร่ วมโครงการ คือ 1.เด็กข้ ามชาติในศูนย์การเรี ยนที่ดาเนินโครงการในระยะที่
ผ่านมา คือ ศูนย์ การเรี ยนปารมี อาโยนอู และสุขขะหรรษา อ.แม่สอด 2.เด็กข้ ามชาติในศูนย์ การเรี ยนที่จะ
ขยายพื ้นที่ดาเนินโครงการ คือ ศูนย์การเรี ยนนิวเดย์ อิระวดี อ.แม่สอด ศูนย์การเรี ยนนิวโรด อ.แม่ระมาด และ
ศูนย์การเรี ยนโฮป อ.พบพระ จ.ตาก ประเทศไทย 3.เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในประเทศต้ น
ทาง คือ โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล โรงเรี ยนส่วยโกโก่ เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง ประเทศเมียนมา
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กิจกรรมที่ ดาเนิ นงานภายใต้ โครงการ แบ่งออกเป็ น 3 กิ จกรรมหลัก ได้ แก่ หนึ่ง กิ จกรรมพัฒนา
คณะทางานร่ วมเพื่อจัดการศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพของเด็กในศูน ย์ การเรี ยนที่เชื่อมโยงกับประเทศต้ น
ทาง อาทิ ประชุมร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้ อง ชี ้แจงการดาเนินโครงการ วางแผนการทางานการส่งเสริ มการศึกษา
และการเสริ มสร้ างสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนในเมียวดี การสารวจสถานการณ์ ด้านสุขภาพ
ของเด็กในศูนย์การเรี ยนและชุมชน รวมทังวางแผนกิ
้
จกรรมส่งเสริ มสุขภาพและการจัดบริ การด้ านสุขภาพ
สอง กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริ มสุขภาพที่เชื่อมโยงการศึกษาของเด็กในศูนย์การเรี ยนในแม่สอด
และโรงเรี ยนในเมียวดี โดยการมีส่วนร่ วมของคณะทางาน อาทิ จัดทาเครื่ องมือในการส่งเสริ มสุขภาพ อบรม
ชี ้แจงการใช้ เครื่ องมือส่งเสริ มในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนในเมียวดี สนับสนุนการให้ มีการจัดบริ การส่งเสริ ม
สุขภาพของเด็กในศูนย์การเรี ยนและชุมชน ในแม่สอด และโรงเรี ยนในเมียวดี และจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
ในศูนย์การเรี ยนและชุมชนในแม่สอดและโรงเรี ยนในเมียวดี
สาม กิ จกรรมการติดตามการส่งเสริ มสุขภาพและการศึกษาที่ เชื่ อมโยงกับประเทศต้ นทาง อาทิ
สนับสนุนให้ หน่วยงานด้ านการศึกษาทังสองประเทศ
้
นิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบ และสนับสนุน
ให้ มีการติดตามประเมินการส่งเสริ มสุขภาพของหน่วยงานด้ านสาธารณสุขในแม่สอดและเมียวดี สรุ ปบทเรี ยน
การดาเนินโครงการและการติดตามประเมินผลการส่งเสริ มสุขภาพและการศึกษาที่เชื่อมโยงกับประเทศต้ น
ทาง
ตารางที่ 1 แผนงานกิจกรรมของโครงการ
ลาดับกิจกรรมที่วางแผนไว้
1. ส ารวจสถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพของเด็ก ในศูน ย์ ก ารเรี ย นและชุม ชน เพื่ อรวบรวมข้ อ มูล
สถานการณ์ในพื ้นที่
2. ประชุมร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรายงานสถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยน และ
ปรึกษาหารื อเกี่ยวกับรู ปแบบการเชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ
3. ประชุมภาคี เพื่อทาความเข้ าใจเรื่ อง การประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ เกณฑ์ มาตรฐาน
การประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ การส่งเสริ มสุขภาพเด็กในศูนย์
การเรี ยน และจัดทาแผนปฏิบตั ิการสร้ างเสริ มสุขภาวะแก่ศนู ย์การเรี ยนร่ วมกัน
4. สนับสนุนให้ ครู ไ ด้ รับการแต่งตังเป็
้ นครู นิเทศ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการพัฒนาให้ ครู นิเทศมีทกั ษะและ
สามารถทาการนิเทศศูนย์การเรี ยนที่จดั การศึกษาทังในระบบ
้
NFPE และNFME
5. จัดเวทีทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาวะผ่านการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-เมียน
มา ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (องค์กรภาครัฐไทย,เมียนมา ภาคเอกชน องค์กรชุมชน)
6. ประชุมครู ที่รับผิดชอบด้ านสุขภาพประจาศูนย์การเรี ยน เพื่อทาความเข้ าใจและกาหนดบทบาทหน้ าที่
7. สนับสนุนการให้ บริ การส่งเสริ มสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรี ยนนาร่ องในแม่สอด
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ลาดับกิจกรรมที่วางแผนไว้
สนับสนุนการส่งเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนในเมียวดี
ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยในศูนย์การเรี ยนแม่สอดและโรงเรี ยนเมียวดี
สนับสนุนให้ หน่วยงานด้ านการศึกษา นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษานอกระบบ (NFPE และNFME)
รวมถึงการติดต่อประสานงานกับประเทศต้ นทาง และการส่งเสริ มสุขภาพในศูนย์การเรี ยน
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การทางานร่ วมกันและระหว่างพื ้นที่แม่สอดและเมียวดี
จัดทาเครื่ องมือในการส่งเสริ มสุขภาพ อาทิ สุมดบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรี ยนเพื่ อรองรั บการ
กลับไปประเทศต้ นทาง, จัดทาคูม่ ือศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ, จัดทาคูม่ ืออนามัยโรงเรี ยน
อบรม/ชี ้แจงการใช้ เครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนในเมียวดี
ประชุมถอดบทเรี ยนการดาเนินงานโครงการและจัดทาข้ อเสนอแนะ
จัดทาบทเรี ยนการจัดบริ การสร้ างเสริ มสุขภาวะ สาหรับเด็กข้ ามชาติในศูนย์การเรี ยน

ตารางที่ 2 ตัวชี ้วัดการดาเนินโครงการ
ตัวชีว้ ัดกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการดาเนินงานและขยายผลการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างไทย – เมียนมา ใน
รู ปแบบการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary Education) และระดับมัธยม
ต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) และการส่งเสริ มสุขภาพ
ผลผลิต
 มีคณะทางาน ด้ านการศึกษาและสุขภาพ
 มีบทเรี ยนการพัฒนาการดาเนินงานเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างไทย-เมียนมา ในรู ปแบบการศึกษานอก
ระบบ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น
 มีพื ้นที่ขยายผล 1 พื ้นที่ (อ.แม่ระมาด) และมีศนู ย์การเรี ยนขยายผล 5 ศูนย์
ผลลัพธ์
 คณะทางาน ได้ ร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานการเชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพไทย-เมียนมา
 เกิดพื ้นที่และศูนย์การเรี ยนขยายผลการจัดการศึกษา NFPE NFME
 มีครู ทไึ่ ด้ รับการแต่งตังเป็
้ นครู นิเทศที่มีทกั ษะและสามารถทาการนิเทศในพื ้นที่อื่นได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาต้ นแบบศูนย์การเรี ยนในการส่งเสริ มสุขภาพชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควบคูไ่ ป
กับเชื่อมโยงการศึกษากับประเทศต้ นทาง
ผลผลิต
 มีชดุ เครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ชายแดน 1 ชุด
 มีชดุ บริ การด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ โภชนาการ การป้องกันโรคของเด็กข้ ามชาติในศูนย์การเรี ยน 1 ชุด
 เด็กในศูนย์ การเรี ยน ได้ รับการส่งเสริ มสุขภาพ อนามัย โภชนาการ การป้องกันโรค และมีสมุดบันทึก
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ตัวชีว้ ัดกำรดำเนินงำน
สุขภาพที่จะสามารถนาไปใช้ ตอ่ ในการส่งเสริ มสุขภาพในประเทศต้ นทาง อย่างน้ อย 300 คน
 เด็ ก ในโรงเรี ย นน าร่ อ ง 2 แห่ ง ในเมื อ งเมี ย วดี เมี ย นมา ได้ รั บ บริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามัย โดย
สาธารณสุข เมืองเมียวดี อย่างน้ อย 200 คน
 เด็กในโรงเรี ยนนาร่ อง 2 แห่งในเมืองเมียวดี เมียนมา เข้ าถึงการรณรงค์ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและมี
ข้ อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว อย่างน้ อย 200 คน
ผลลัพธ์
 เกิดพื ้นที่ต้นแบบการเสริ มสร้ างสุขภาวะชุมชนชายแดนและการเชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง ผ่านระบบ
การศึกษา
ทังนี
้ ้ หากพิจารณารายละเอียดของแผนงาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมโครงการ
จะพบว่ามีภารกิจ หลักสาคัญอยู่ 4 ประการ ได้ แก่ หนึ่ง เชื่ อมโยงข้ อมูลสุขภาพของเด็ก กับประเทศต้ น
ทางผ่านการศึกษานอกระบบ (NFPE) สอง สร้ างเครื อข่ายการศึกษาและสุขภาพในกลุ่มเด็ก ระดับท้ องถิ่น
ระหว่างไทย (แม่สอด)และเมียนมา (เมียวดี) สาม ขยายพืน้ ที่การใช้ หลักสูตร NFPE และNFME และ
สี่ พัฒ นาต้ น แบบศูนย์ ก ารเรี ย นในการส่งเสริ มสุข ภาพชายแดน เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษควบคู่ไ ปกับ การ
เชื่อมโยงการศึกษากับประเทศต้ นทาง ตลอดระยะเวลา 2 ปี (กุมภาพันธ์ 60 – ธันวาคม 61) ทางมูลนิธิ
ช่วยไร้ พรมแดน โดยโครงการฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ ทกุ ประการ
ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ ทราบถึงผลการดาเนิ นงานโครงการ อุปสรรคปั ญหา ตลอดจนปั จจัยเงื่อนไขต่างๆ
จึงได้ จดั ทาโครงการถอดบทเรี ยน เรื่ องการพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ าม
แดนไทย-เมียนมา จากประสบการณ์ โครงการเชื่ อมโยงการศึกษาไทยและเมียนมา โดยการศึกษานอก
ระบบเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของเด็กในพื ้นที่ชายแดนขึ ้น เพื่อทาการสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่เป็ นบทเรี ยน
จากการทางาน โดยเฉพาะเรื่ องการเชื่อมโยงและประสานความร่ วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้ อง กระบวนการ
ทางานของคณะทางานที่เป็ นหน่วยงานรั บผิดชอบหลักด้ านสุขภาพและการศึกษา ทังหน่
้ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ปฏิบัติการของไทยและเมียนมา ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมเป็ นภาคี
หุ้นส่วนการทางาน เพื่อให้ กลุม่ เด็กในศูนย์การเรี ยนรู้ เด็กข้ ามชาติ Migrant Learning Center เด็กในพื ้นที่
ชายแดน ให้ ได้ รับการสร้ างเสริ มสุขภาวะ ด้ านโภชนาการ และการป้องกันโรค และยังจะเป็ นแนวทางการ
พัฒนากลไกความร่ วมมือการเชื่อมโยงการศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพระหว่างสองประเทศในอนาคตต่อไป
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1.2.วัตถุประสงค์ ของกำรถอดบทเรียนสังเครำะห์ องค์ ควำมรู้
1.เพื่อศึกษาการพัฒนากลไกและความร่ วมมือในพื ้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ในด้ านการ
เชื่อมโยงการศึกษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการส่งเสริ มสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรี ยนรู้ เด็ก
ข้ ามชาติ (Migrant Learning Center) เด็กในพื ้นที่ชายแดน
2.เพื่ อพัฒนาข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกความร่ วมมือในพื น้ ที่ ช ายแดนไทย เมียนมา ในด้ านการเชื่อมโยงการศึกษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการส่งเสริ มสุขภาพของเด็ก
ในศูนย์การเรี ยนรู้ เด็กข้ ามชาติ (Migrant Learning Center) เด็กในพื ้นที่ชายแดน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลผลิต (Output)
1. มีรายงานบทเรี ยนการทางานและข้ อเสนอแนะ เรื่ อง การพัฒนากลไกและความร่ วมมือใน
พื ้นที่ชายแดนไทย (แม่สอด) - เมียนมา (เมียวดี) ในด้ านการเชื่อมโยงการศึกษาแบบนอกระบบ NFPE &
NFME และการส่งเสริ มสุขภาพ 1 ชิ ้น/ฉบับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้ที่ ส่ว นเกี่ ย วข้ องกับ โครงการ ประกอบด้ วย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ภาคีเ ครื อข่ ายที่
เกี่ ยวข้ อง เช่น คณะทางาน ทัง้ ด้ านการศึกษาและสุขภาพ ครู ในศูนย์ การเรี ยน ฯลฯ มีส่วนร่ วมในการ
กาหนดประเด็นสังเคราะห์องค์ความรู้ และถอดบทเรี ยนการทางานโครงการ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ
2.แนวทางการพัฒนากลไกความร่ วมมือในพื ้นที่ชายแดนไทย (แม่สอด) - เมียนมา (เมียวดี)
ในด้ านการเชื่อมโยงการศึกษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการส่งเสริ มสุขภาพ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1.ได้ องค์ความรู้ บทเรี ยน กระบวนการทางาน การปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice) ที่เกิดขึ ้น
จากการดาเนินงาน ตลอดจนปั จจัยเงื่อนไข และข้ อเสนอแนะ เพื่อจะนาไปพัฒนา ปรับปรุ งและยกระดับ
การทางาน รวมถึงการวางแผนการทางานกับกลุม่ เด็กข้ ามชาติในด้ านการศึกษาและสุขภาพ ทังในปั
้ จจุบนั
และในอนาคต
2.ขยายผลแนวคิดการทางาน บทเรี ยนและองค์ความรู้ และข้ อเสนอแนะ เรื่ อง การพัฒนา
กลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย-เมียนมา ต่อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ทังใน
้
ระดับพื ้นที่ ระดับรัฐท้ องถิ่น และระดับประเทศ
3.มีแนวทางสาหรับการพัฒนากลไกความร่ วมมือในพื ้นที่ชายแดนไทย (แม่สอด) - เมียนมา
(เมียวดี) ในด้ านการเชื่อมโยงการศึกษาแบบนอกระบบ NFPE & NFME และการส่งเสริ มสุขภาพใน
อนาคต
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1.3.กระบวนกำรถอดบทเรี ยนสังเครำะห์ องค์ ควำมรู้
งานสังเคราะห์ องค์ความรู้ ได้ จัดทาขึน้ ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตังแต่
้ 1 มิถุนายน –
30 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้วิจยั เลือกศึกษาในพื ้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จ.ตาก และเมือง
เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง ประเทศเมียนมา เนื่องจากเป็ นพื ้นที่เป้าหมายหลักของการดาเนินโครงการฯ ที่ได้ รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
การสังเคราะห์ องค์ความรู้ ใช้ วิธีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการและสัมภาษณ์ ในพื ้นที่กบั ครู นิเทศ ครู
อนามัยโรงเรี ยน นักเรี ยนแกนนาด้ านสุขภาพ และหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่จดั บริ การด้ านสุขภาพ
ให้ เด็กในศูนย์การเรี ยนฯ คือ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตาบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก คลินิกแม่ตาว มูลนิธิสวุ รรณนิมิต
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน และเด็กนัก เรี ยน คณะครู โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล่ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ในเมืองเมีย
วดี รัฐกระเหรี่ ยง ประเทศเมียนมา
ระยะเวลำดำเนินงำน
( 6 เดือน) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน – 30 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
ตารางที่ 3 กระบวนการเก็บข้ อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.ขันเตรี
้ ยมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ร่ วมกับมูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน มูลนิธิเพื่อ
เยาวชนชนบท และทีมติดตามประเมินผลส่วนกลาง สสส. สานัก 9
1.2 จัดทาโครงการ และกรอบการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อเสนอขออนุมตั ิ แผน
และงบประมาณ
1.3 วางแผนการทางาน / กาหนดกลุม่ เป้าหมาย / แนวทางการเก็บข้ อมูลและ
สังเคราะห์องค์ความรู้
2. ขันด
้ าเนินการ
2.1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และศึกษาเอกสารการดาเนินโครงการ
- ศึกษาเอกสารโครงการ/รายงานผลการดาเนินโครงการ/รายงานกิจกรรม/
ประจาเดือน
- ทบทวนแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ หนังสือ ตาราวิชาการ งานวิจยั รายงานการ
ดาเนินโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ระยะเวลำ
มีนาคม –
พฤษภาคม 61

มิถนุ ายน –
กันยายน 61

10

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
2.2 ออกแบบ และพัฒนาเครื ่องมื อ/กระบวนการสาหรับการสังเคราะห์ องค์
ความรู้
- ประชุมเพือ่ กาหนดกรอบ ออกแบบ และพัฒนาเครื ่องมื อ/กระบวนการ
สาหรับการสังเคราะห์ องค์ความรู้
- จัดเตรี ยมเอกสารและกระบวนการสาหรับการสังเคราะห์ องค์ความรู้
- พัฒนาเครื่ องมือ กระบวนการสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม และ
แนวทางสัมภาษณ์รายคน/กลุม่
2.3 เก็บข้ อมูล / สังเคราะห์องค์ความรู้ /บทเรี ยน
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการสังเคราะห์องค์ความรู้ /บทเรี ยนการดาเนิน
โครงการ ฯ
- เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในขณะจัดกิจกรรมที่โครงการจัดขึ ้น
- สัมภาษณ์รายบุคคล และรายกลุม่ กับกลุม่ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. ขันรวบรวมข้
้
อมูล และสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรี ยน
- รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
- สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า
5.ขันเขี
้ ยนรายงานและนาเสนอผล
5.1 เขียนรายงานผลการเก็บข้ อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้
5.2 นาเสนอร่ างผลการเก็บข้ อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ ให้ กบั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
5.3 ปรับปรุ งรายงานตามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากบุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
5.4 นาเสนอรายงานต่อหน่วยงานสนับสนุน
5.5 เพิ่มเติมข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
5.6 จัดส่งรายงานต่อหน่วยงานสนับสนุน

ระยะเวลำ

4 มิถนุ ายน 61
20 มิถนุ ายน 61
18-25 กันยายน 61

21-22 มิถนุ ายน 61

สิงหาคม - ตุลาคม
61
สิงหาคม - ตุลาคม
61
24 ตุลาคม 61
กรกฎาคม พฤศจิกายน 61

30 พฤศจิกายน 61
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1.4.กรอบกำรศึกษำ
ปั จจัยนำเข้ ำ

กำรจัดบริกำร

มิติสขุ ภาพ
- การส่งเสริ มสุขภาพ
ในศูนย์การเรียน
- สุขภาวะ ป้องกันโรค
โภชนาการ
กระบวนการทางาน
- กลไก/คณะทางาน
- กระบวนการ
- องค์ความรู้
- งบประมาณ
มิติการศึกษา
- การจัดการศึกษานอก
ระบบของประเทศพม่า
- หลักสูตร NFPE + NFME

สมรรนะของผลลัพธ์

การเข้ าถึงบริ การสุขภาพ
การจัดบริ การ
- การจัดบริ การด้ าน
สุขภาพ
- การเรี ยนการสอน
NFPE + NFME

เด็กข้ ามชาติ
ชายแดน
ไทย-เมียนม่า
ประสิทธิผลของการศึกษา

ประสิทธิภาพของการ
ให้ บริ การด้ านการศึกษา

แผนภาพ 1 กรอบการศึกษา
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ส่ วนที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

\
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดศึกษำให้ กับเด็กข้ ำมชำติ
สิทธิทางการศึกษาเป็ นสิทธิ ขนพื
ั ้ น้ ฐานที่ทุกคนควรจะได้ รับ ตามหลักสิทธิ มนุษยชนและกฎ
กติการะหว่างประเทศ อาทิเช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Right
- ICESCR) การศึกษาเพื่อปวงชน (World Declaration on Education) พระราชบัญญัติ การจัด
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็ น ชอบให้
กระทรวงศึกษาธิ การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ ไม่มีหลักฐานทะเบี ยนราษฎร์ หรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย และ
ประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้ วยการรั บนักเรี ยน นักศึกษาเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ.
2535
2.1.1 ระบบกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทย
ระบบการศึกษา
พระราชบัญ ญั ติ ก ารจัดการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2)
ให้ จั ด ระบบการศึ ก ษาระดับ ประถมศึก ษา 6 ปี ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอน ต้ น 3 ปี และการศึ ก ษาชั น้
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี หรื อระบบ 6-3-3 เรี ยกว่า “การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน” นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กาหนดรู ปแบบของการจัดการศึกษาเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1)
การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็ นการศึกษาที่ กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธี การศึกษา หลัก สูต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน เป็ น
การศึก ษาที่ จัดรู ปแบบไว้ แ น่น อน เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานเดียวกัน ส่วนใหญ่ จัดในสถาบัน การศึกษา 2)
การศึก ษานอกระบบ (Non-Formal

Education) เป็ นการศึก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการก าหนด

จุดมุง่ หมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็ นเงื่อนไข
สาคัญของการสาเร็ จการศึกษา โดยเนื อ้ หาและหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างของการศึกษานอกระบบได้ แก่ การศึกษานอก
โรงเรี ยน การฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็ นการศึกษาที่
ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่งความรู้ อื่นๆ การศึกษารู ปแบบนี ้มีความยืดหยุ่นสูง เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ สู นใจเรี ยนรู้ สามารถเลือกเนื ้อหาที่สนใจ หรื อที่เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง รู ป แบบของการศึกษา
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ตามอัธ ยาศัย มี ห ลากหลาย เช่ น การฟั งบรรยายพิ เศษ การเยี่ ย มชม การฟั ง วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ (ปรั ช ญา
เวสารัชช์, 2545: 24)
2.1.2 ระบบกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของประเทศเมียนมำ
ระบบการศึกษา
การศึ ก ษาสหภาพพม่ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
การศึกษาของประเทศ ใช้ ระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นระบบ 5 : 4 : 2 เป็ น ระดับประถมศึกษา 5 ปี
( อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี ) มัธยมศึกษาตอนต้ น 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี และอาชีวศึกษา 13 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการศึกษาพืน้ ฐานของพม่า เป็ นหน่วยงานที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับวางนโยบาย
และบริ หารการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทังการฝึ
้
กหัดครู รัฐเป็ นผู้สนับสนุนด้ านงบประมาณ
ของทุกโรงเรี ยน โดยนักเรี ยนจะเสียค่าเล่าเรี ยนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านัน้ (วรรณดี
นาคสุขปาน, 2557 :72)
Migrant Literacy Resource Centre : MLRC (มปป. อ้ างใน มูลนิธิเพื่อพัฒนา
เยาวชนชนบท, มปป. : 2-3 ) ช่องทางการเข้ าถึงการจัดการศึกษามี 3 รู ปแบบ คือ 1) การศึกษาในระบบ
(Formal Education : FE) 2) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education : NFE) 3) การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education : IFE) สาหรับการศึกษานอกระบบ Non-Formal Primary Education :
NFPE คือ การศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ( Non-Formal Education -NFE) ซึง่ ได้ รับ
ความรู้ ประถมศึกษา NFPE เป็ นการจัดการศึกษาตามบริ บทชีวิตและความเป็ นจริ ง และมีความยืดหยุ่น
ตามแต่ละชุมชนท้ องถิ่น
การศึ ก ษานอกระบบระดับ ประถมศึ ก ษา Non-Formal Primary Education
(NFPE) มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ โอกาสเด็ก ที่ ไม่เคยได้ รั บการศึก ษา และเด็กที่ ออกกลางคัน ก่ อนจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 10 ปี ถึง 14 ปี ได้ กลับเข้ ามาเรี ยนอีกครัง้ และให้ เด็กดังกล่าว
ได้ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น สาหรั บความเป็ นมาการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา
ได้ เริ่ มต้ นภายใต้ โครงการ MOE/UNESCO/UNDP เมื่อปี 2541 และได้ ทดลองนาร่ องใน 11 พื ้นที่อาเภอ
ในช่วง DBE-1 ปี 2545-2546 และระหว่างปี 2550-2551 ได้ ขยายพื ้นที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 59 พื ้นที่/อาเภอ โดย
หลักสูตร Leve 1 เทียบเท่า Lower primary Leve (เทียบเท่าชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ของไทย) Leve 2
เทียบเท่า Lower primary Leve (เทียบเท่าชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ของไทย) สาหรับรายวิชาที่สอน คือ
1.ภาษาพม่า 2.ภาษาอังกฤษ 3. คณิตศาสตร์ 3. วิชาทัว่ ไป ซึง่ ประกอบไปด้ วย วิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
วิชาภูมิศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาทักษะชีวิต วิชาคุณธรรมและโลกนิติ วิชารักชาติ วิชาพลและกีฬา
5. งานเพิ่มรายได้ และ6. งานชุมชน สมุดงาน ทังนี
้ ้ จุดมุง่ หมายการเรี ยนรู้ ของหลัก สูตร NFPE จะเน้ นด้ าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) เป็ นหลักกับการจัดการศึกษาในระบบ (Formal
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Education) แต่จะให้ ความสาคัญกับฐานทักษะ (Skill Based) มากกว่าฐานเนื ้อหา (Content Based)
กับเด็กกลุม่ เป้าหมาย คือ เด็กที่ไม่เคยได้ รับการศึกษา เด็กที่ไม่ได้ เรี ยนจบการศึกษา เด็กที่ไม่สามารถเข้ า
เรี ยนด้ วยสาเหตุตา่ งๆ เด็กที่ต้องการแบกรับภาระของตนเองและครอบครัวอย่างหนักหนาสาหัส
2.1.3 กำรศึกษำเพื่อปวงชน
ประกาศปฏิ ญ ญาโลกว่าด้ วยการศึก ษาเพื่ อปวงชน (World Declaration on
Education) ในปี พ.ศ. 2533 ได้ มีสาระสาคัญ ดังนี ้ 1) การศึกษาเพื่อทุกคน (Education for all) บุคคลแต่
ละคนควรเข้ าถึงการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน และทุกๆ คนควรมีเครื่ องประกอบอันพร้ อมด้ วย ความรู้ ทักษะ
คุณค่า และทัศนคติ ซึง่ ช่วยส่งเสริ มการพัฒนาส่วนบุคคล 2) การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ (Quality education)
การศึก ษาควรยื ดหยุ่น เกี่ ย วข้ อง และกว้ างไกล การศึกษาทางเลือกสาหรั บกลุ่มซึ่งไม่ส ามารถเข้ าถึง
โรงเรี ยนได้ ควรมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยนต่างๆ ในกระแสหลักระดับชาติ 3) มุ่งเป้าผู้ด้อยโอกาส
(Targeting the disadvantaged) โดยทุกๆ คนควรเข้ าถึงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิง ไม่ว่าจะ
อาศัยอยู่ที่ ไหนและไม่ว่าจะอยู่ใ นกลุ่มทางสังคม หรื อเศรษฐกิ จใดๆ ก็ ตาม 4) สร้ างความตระหนัก
(Raising awareness) การศึ ก ษาควรขยายไปสู่ พ่ อ แม่ แ ละชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
สภาพแวดล้ อมทางบวก 5) การระดมสรรพกาลัง (Mobilization) โดยทุกส่วนของสังคมต้ องเข้ ามาร่ วมใน
การแก้ ไขระบบการศึกษาต่างๆ เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายของการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานสาหรั บทุกคน (บุปผา
อนันต์สชุ าติกุล, 2554: 8-9) ความก้ าวหน้ าในการดาเนินการเห็นได้ จากการเข้ าเรี ยนของเด็กข้ ามชาติใน
โรงเรี ยนไทยที่เพิ่มขึน้ อย่างมากนับตังแต่
้ การลงมติเห็นชอบนโยบาย การศึกษาเพื่อปวงชน “Education
For All : EFA” ในปี พ.ศ.2542 และมีมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2548 ทังนี
้ ้ กฎหมายไทยระบุวา่ เด็กทุกคน
ไม่ว่าเชื ้อชาติใดหรื อสถานะใดทางกฎหมายมีสิทธิ ได้ รับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานเป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยไม่
ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย นโยบายเหล่านี ้ทาให้ รัฐบาลไทย องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงาน
สงเคราะห์ รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ในชุมชนสามารถจัดหาทรั พยากรที่จาเป็ นต่างๆ เพื่อการศึกษาสาหรั บ
เด็กข้ ามชาติได้ (Save the Children. 2014 :2 ) ขณะที่ Migrant Literacy Resource Centre : MLRC,
(มปป. อ้ างใน มูลนิธิเพื่อพัฒนาเยาวชนชนบท, มปป. : 2-3 ) สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่าร์ ได้ บรรจุ
เรื่ องการศึกษาถ้ วนหน้ า ( Education For All : EFA) ไว้ ในกรอบของโครงการระยะยาวของการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน โดยได้ กาหนดให้ NFPE เป็ นเป้าหมายสาคัญ ใน “แผนการศึกษาแห่งชาติ ” (EFA-National
Action Plan) ของสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่าร์ ในการจัดการศึกษาสาหรับทุกคนด้ วย
2.1.4 กำรจัดกำรศึกษำเด็กไม่ มีสัญชำติไทยในประเทศไทย
การจัดการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ เด็ก ข้ ามชาติ หรื อ เด็ก ไม่มีหลัก ทางทะเบี ย น
ราษฎร์ หรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย ได้ ดาเนินการในรู ปแบบต่าง ดังนี ้
1. การจัดการศึก ษาสาหรั บเด็ก ที่ ไ ม่มีสัญ ชาติไ ทย โดยสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) มีพนั ธกิจในการรับผิดชอบการศึกษาเด็กที่อายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
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บังคับ (อายุ 6-15 ปี ) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริ ม และกากับดูแลการจัดการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริ ม การ
จัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ให้ มีส่วนร่ วมในการเพิ่ม
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงบริ การการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานที่ มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ,2560 ) โดย สพฐ. ได้ ดาเนินการจัดการศึกษาให้ แก่เด็กที่
ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ใน 2 รู ปแบบ คือ (1) รู ปแบบเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยเรี ยนร่ วมกับเด็กไทย และ(2) แบบ
โรงเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อห้ องเรี ยนสาขา โดยเป็ นการทาข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนรัฐและศูนย์ การ
เรี ยนขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อนาชื่อเด็กในศูนย์ การเรี ยนไปขึน้ ทะเบียนไว้ กับโรงเรี ยนของรั ฐ และ
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของไทย โดยตัวเด็กยังเรี ยนอยู่ที่ศนู ย์การเรี ยน
2. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยสานักงานส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ กาหนดให้ กศน. มีอานาจหน้ าที่ในการส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรี ยนได้ รับความรู้ และทักษะ
พืน้ ฐานในการแสวงหาความรู้ และได้ เรี ยนรู้ ในสาระที่สอดคล้ องกับความสนใจและความจาเป็ นในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และยังเน้ นการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ กบั สังคมอื่นๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. การจัดการศึกษาสาหรั บเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยศูนย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ
สาหรับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยในกลุ่มนี ้ จะเป็ นการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชน
(Community-Based Orgonization) และองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา ซึ่งมีความหลากหลาย
ซึง่ ลัดดาวัลย์ หลักแก้ ว (2558) ระบุวา่ สามารถจาแนกการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ได้
3 ลักษณะ ได้ แก่
(1) ศูนย์ การเรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เด็กอ่อนที่ส่งเข้ าสู่
ระบบโรงเรี ยน โดยส่วนใหญ่จะใช้ หลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรี ยนการสอน โดยจะเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมในด้ านการสื่อสารไทย ทักษะในวิชาพื ้นฐาน เพื่อให้ เด็กสามารถการปรับตัวกับระบบการเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยนได้ ซึ่งศูนย์ การเรี ยนเหล่านี ้ จะได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรื อองค์กรพัฒนา
เอกชนไทย
(2) ศูนย์การเรี ยนที่จดั การศึกษาร่ วมกับ กศน.ซึง่ มีสถานะเป็ นห้ องเรี ยนที่มี กศน.
เป็ นสถานศึกษา โดยใช้ หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พ.ศ.2551 ซึง่ ก็มีปัญหาในเรื่ องของหลักสูตรไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการเด็ก
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(3) ศูนย์การเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนเพื่อแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศต้ นทาง ซึ่งมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ หลักสูตร กศน.ของประเทศ
พม่า เช่น โครงการนาร่ องของมูลนิ ธิช่วยไร้ พรมแดน ในพื น้ ที่ อาเภอแม่สอด ที่ เชื่ อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานนอกระบบของรั ฐกระเหรี่ ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า เพื่อให้ เด็กที่
เรี ยนในศูนย์ การเรี ยนสามารถกลับไปเรี ยนต่อที่ประเทศพม่าได้ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนารู ปแบบ
และอีกรู ปแบบหนึง่ คือ ศูนย์การเรี ยนในพื ้นที่อาเภอแม่สอดที่เชื่อมโยงกับการศึกษาประเทศต้ นทาง ทังใน
้
ระดับ Grade 4 และ Grade 6 โดยการทดสอบกับข้ อสอบมาตรฐานจากส่วนกลางของประเทศต้ นทาง
โดยจะมี Burmese Migrant Worker Education Committee :BMWEC เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานและส่งครู จากประเทศพม่ามาให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการอย่างสม่าเสมอ (ลัดดาวัลย์ หลักแก้ ว
,2558 อ้ างในธีระเดช ฉายอรุ ณและคณะ,2560 : 84-88)
นอกจากนี ้ เปรมใจ วังศริ ไพศาล ( 2553 :ฐ-ฑ) ได้ ศกึ ษาการพัฒนารู ปแบบและแนว
ทางการจัด การศึก ษาส าหรั บ เด็ก ต่า งด้ า วในพื น้ ที่ ช ายแดน สามารถแบ่ ง ย่ อยออกเป็ น 6 รู ป แบบ
1.) โรงเรี ยนไทยแบบจัดกันอยู่ทั่วไป ใช้ หลักสูตรของไทย มีส่วนหนึ่งเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่นที่ มีการปรั บ
เนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับบริ บทของท้ องถิ่น 2.) โรงเรี ยนไทยใช้ หลักสูตรของไทยแต่ใช้ ภาษาชาติพนั ธุ์ของเด็ก
ต่างด้ าวเป็ นภาษาที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอนควบคู่กับภาษาไทย เป็ นลักษณะการเรี ยนการสอนแบบทวิ
ภาษา 3.) ศูนย์การเรี ยนต่างด้ าว หลักสูตรไทยประยุกต์ ซึง่ เนื ้อหาควรประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร
ของไทย แต่ใช้ ทวิภาษาหรื อพหุภาษา โดยสอนวิชาแกนกลางด้ วยภาษาชาติพนั ธุ์ของเด็ก สอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 4.) ศูนย์ การเรี ยนต่างด้ าวที่ จัดการเรี ยนการสอนด้ วยหลักสูตรตนเอง เพื่ อให้ เด็ก
สามารถนาไปใช้ ในประเทศต้ น ทางของตนเองได้ โดยใช้ หลักสูตรจากมาตรฐานสากล โดยปรั บเนื อ้ หา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับบริ บทท้ องถิ่น 5.) การศึกษานอกระบบที่ประยุกต์จาก
หลักสูตรศูนย์การเรี ยน แต่จดั ให้ มีความยืดหยุ่นด้ านเวลาเรี ยน อายุผ้ เู รี ยน ให้ เข้ ากับสถานการณ์ ของเด็ก
ต่างด้ าวในพื ้นที่ต้องการเรี ยน แต่ไม่สามารถเรี ยนในเวลาปกติได้ 6.) รู ปแบบการศึกษาแบบอัธยาศัย เน้ น
กลุ่มเด็กที่ไม่สามารถเข้ าถึงแบบระบบโรงเรี ยน อาทิ เช่น รู ปแบบเคลื่อนที่ ชันเรี
้ ยนกลางคืน โดยรู ปแบบ
และเนื อ้ หาประกอบด้ ว ย การสอนภาษาชาติ พัน ธุ์ ภาษาไทย การค านวณเบื อ้ งต้ น สุ ข ศึ ก ษาและ
สาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะอาชี พระยะสัน้ (บุปผา อนันต์ สุชาติกุล 2554 :ซ) การจัดการศึกษาแก่
ทายาทรุ่ นที่ สองของผู้ อพยพจากประเทศพม่าที่ สาคัญ 3 รู ป แบบ 1.) รู ปแบบที่ นาไปสู่การหลอมรวม
ปลูกฝั งความเป็ นไทยภายใต้ แนวคิดเอกวัฒนธรรมเพื่อความมัน่ คงของชาติโดยใช้ หลักสูตรและการสอน
แบบเดียวกับเด็กไทยไม่ออ่ นไหวตอบสนองความต้ องการเฉพาะเด็กไร้ สญ
ั ชาติ 2.) รู ปแบบที่ปลูกฝั งความ
เป็ นไทยในแนวพหุวฒ
ั นธรรมแม้ เป็ นเพียงบางส่วน โดยหลักสูตรและการสอนมีความยืดหยุ่นให้ โอกาส
เรี ยนรู้ รากเหง้ าวัฒนธรรมของตนเอง เปิ ดทางเลือกเพื่อการอยู่ในประเทศไทยหรื อกลับคืนสู่มาตุภูมิ 3.)
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รู ปแบบที่คานึงถึงการคืน สู่มาตุภูมิหรื อไปประเทศที่สาม ในรู ปแบบแรกดาเนินการโดยสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของรัฐ สาหรับสองรู ปแบบหลังส่วนใหญ่ดาเนินการโดยองค์กรเอกชนไม่หวังผลกาไร
ทังนี
้ ้ พอจะสรุ ปได้ วา่ การจัดการศึกษาให้ แก่เด็กข้ ามชาติที่เป็ นบุตรของแรงงานข้ าม
ชาติ หรื อเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย พบว่า รู ปแบบของการจัดการศึกษาเป็ น 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึก ษาตามอัธยาศัย องค์ กรที่ ทาหน้ าที่ จัดการศึกษา ได้ แก่ หน่วยงานภาครั ฐ คื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และหน่วยงานภาคเอกชน คือ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ศาสนา ซึง่ เป้าหมายของการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่ (1) ศูนย์
การเรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เด็กอ่อนที่สง่ เข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยน (2) ศูนย์การเรี ยนที่จดั
การศึกษาร่ วมกับ กศน.ซึ่งมีสถานะเป็ นห้ องเรี ยน ที่ มี กศน.เป็ นสถานศึกษา โดยใช้ หลักสูตรตามแนว
ทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 (3) ศูนย์การเรี ยนที่จดั การเรี ยนการ
สอนเพื่อแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง ซึง่ มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การจัดการเรี ยน
การสอนที่ใช้ หลักสูตร กศน.ของประเทศเมียนมา นอกจากนี ้ การจัดการศึกษาสามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 6
รู ปแบบ 1.) โรงเรี ยนไทยแบบจัดกันอยู่ทวั่ ไป ใช้ หลักสูตรของไทย 2.) โรงเรี ยนไทยใช้ หลักสูตรของไทยแต่มี
การเรี ยนการสอนแบบทวิภาษา 3.) ศูนย์การเรี ยนต่างด้ าว หลักสูตรไทยประยุกต์ 4.) ศูนย์การเรี ยนต่าง
ด้ าวที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยหลักสูตรตนเอง เพื่อให้ เด็กสามารถนาไปใช้ ในประเทศต้ นทางของตนเองได้
5.) การศึกษานอกระบบที่ประยุกต์จากหลักสูตรศูนย์ การเรี ยน แต่จัดให้ มีความยืดหยุ่นด้ านเวลาเรี ยน
6.) รู ปแบบการศึกษาแบบอัธยาศัย เน้ นกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถเข้ าถึงแบบระบบโรงเรี ยน อาทิ เช่น รู ปแบบ
เคลื่อนที่ ชันเรี
้ ยนกลางคืน เป็ นต้ น

2.2 แนวคิดโรงเรียนส่ งเสริมสุขภำพ
องค์การอนามัยโลก (WHO : 1998 อ้ างใน กรมอนามัย. 2558 : 3) ได้ ให้ คาจากัดความของ
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ คือ โรงเรี ยนที่ มีขีดความสามารถแข็งแกร่ งมั่นคงที่ จะเป็ นสถานที่ ที่มีสุขภาพ
อนามัยที่ ดี เพื่ อการอาศัย ศึกษาและทางาน (A health promoting is a school constantly
strengthening its capacity as a healthy setting for living learning and working)
กรมอนามัย (2545 อ้ างในกรมอนามัย, 2558 : 3 ) ให้ ความหมายของโรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุข ภาพ คื อ โรงเรี ย นที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน พัฒ นาพฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ สุข ภาพอย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อการมีสขุ ภาพดีของทุกคนในโรงเรี ยน
2.1.1 สถานการณ์และความจาเป็ น
จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน โดยเฉพาะด้ านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้ รับแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม
มีค่านิ ยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้ อง นาไปสู่ปัญหาที่ เกิดจากตัวเด็ก ครอบครั ว และ
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สภาพแวดล้ อมทางสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การตัง้ ครรภ์ ไม่ พึงประสงค์ โรคเอดส์
ยาเสพติด ความรุ นแรงและอุบัติเหตุ ปั ญหาดังกล่าว หากไม่มีการป้องกันล่วงหน้ าจะก่อให้ เกิ ดความ
สูญเสีย นานัป การ จาเป็ นต้ องให้ ความส าคัญและเร่ งสร้ างคุณภาพทัง้ การศึก ษาควบคู่ไปกับ สุข ภาพ
เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพให้ เ ด็ ก และเยาวชนเป็ นผู้ ที่ มีคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ดัง นัน้ สุข ภาพกับ การศึก ษาต้ อ ง
ดาเนินการควบคูก่ นั ไปในลักษณะเกื ้อกูลซึง่ กันและกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง สุดต่อนัก เรี ย นและเยาวชน ดังนัน้ นับ ตัง้ แต่ปี 2540 แนวทางการพัฒ นาเด็ก วัย เรี ย นและเยาวชน
จึงมีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้นทังเชิ
้ งยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย โดยเฉพาะจาก 2 มิติสาคัญของนโยบายชาติ ได้ แก่
1.มิติแห่ง “การปฏิรูปการศึกษา” กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ด้ าน
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ บนพืน้ ฐานกระบวนการจัดการศึกษาตามปรั ชญา
หลัก 3 ประการ คือ การศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการแก้ ไขปั ญหาทังมวล
้
2.มิติแห่ง “การปฏิรูประบบสุขภาพ” กล่าวถึง “การสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า” ซึง่ เป็ นการให้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชน บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริ การสาธารณสุขที่
ได้ มาตรฐานโดยกระบวนการจัดการด้ านสุขภาพตามหลักปรั ชญา 3 ประการ คือ สุขภาพเพื่ อปวงชน
สุขภาพเพื่อชีวิต และสุขภาพเพื่อแก้ ไขปั ญหาทังหมด
้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้ องกาหนดเป้าหมายให้ ชดั เจน โดยเฉพาะด้ านสุขภาพ
ซึง่ เป็ นความจาเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการดารงชีวิต หากเด็กมีพฒ
ั นาการทางร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจ
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีทกั ษะ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้ อมใน
การเรี ยนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนรู้ ส่ปู ระชาอาเซียนจะประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่เพียงใดอยู่ที่ กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้ นที่ประสิทธิ ภาพของสถาบันการศึกษาให้ สามารถเป็ น
แกนนาหรื อศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคูไ่ ปกับการสร้ างสุขภาพ ภายใต้ ความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
ที่ เกี่ ยวข้ อง ตัง้ แต่ครอบครั วของเด็กชุมชนและองค์ กรในท้ องถิ่ น ซึ่งเป็ นสถาบันพื น้ ฐานทางสังคมที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาให้ เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น (กรม
อนามัย, 2558 : 1-2)
2.1.3 พัฒนาการงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
การดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ เกิดจากข้ อเสนอของคณะผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การส่งเสริ มและสุขศึกษาขององค์ การอนามัยโลกที่ ต้องการปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างการดาเนินงานด้ าน
อนามัยโรงเรี ยน (School Health Program) เดิมที่หลายๆ ประเทศใช้ กันอยู่ซึ่งอาศัยหลักการสาคัญ 3
ประการ ได้ แก่ สุขศึกษาในโรงเรี ยน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยน (School
Health Environment) และบริ การอนามัยโรงเรี ยน (School Health Service) ซึง่ มีลกั ษณะการปฏิบตั ิแบบ
สัง่ การจากบนสูล่ า่ งไปสูก่ ารส่งเสริ มสุขภาพแนวใหม่ ซึง่ มีลกั ษณะการปฏิบตั ิที่อยู่บนพื ้นฐานของความคิด
ริ เริ่ มร่ วมกันของคนในชุมชนในการที่จะส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยนและทุกคนในชุมชนให้ มีสขุ ภาพดีขึ ้น โดย
เริ่ มต้ นจากการที่ องค์การอนามัยโลกพืน้ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEARO)ได้ ร่วมกับประเทศไทย โดย
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กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้ มีการประชุม Intercountry Consultation on Health
Promotion School) เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2540 ณ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีผ้ ู เข้ าร่ วมจากประเทศไทย
ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และผู้แทนอีก 7 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.1.4 การดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
การดาเนิ น งานโรงเรี ย นส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นกระบวนการดาเนิ น งานเพื่ อให้ เกิ ด
กิ จ กรรมส่งเสริ มสุข ภาพและป้ องกั น โรคตามองค์ ป ระกอบของโรงเรี ย นส่งเสริ มสุข ภาพ 10 ประการ
แบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านกระบวนการ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 การ
บริ หารจัดการในโรงเรี ยน 2) ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่ วม
ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน องค์ ป ระกอบที่ 4 การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นที่ เ อื อ้ ต่ อ สุ ข ภาพ
องค์ ป ระกอบที่ 5 บริ ก ารอนามัย โรงเรี ย น องค์ ป ระกอบที่ 6 สุข ศึก ษาในโรงเรี ย น องค์ ป ระกอบที่ 7
โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยองค์ประกอบที่ 8 การออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ องค์ประกอบ
ที่ 9 การให้ คาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริ มสุขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุก
มิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม โดยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของทุกคนทัง้ ในโรงเรี ยนและชุมชน
ให้ สามารถนาความรู้ และทักษะด้ านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ วยการดูแลใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและผู้ อื่ น รวมทั ง้ สามารถตัด สิ น ใจในการควบคุม สภาวการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพ
โดยเฉพาะนักเรี ยนจะได้ รับการปลูกฝั งทัศนคติ ฝึ กทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม สมาชิกใน
ชุมชนมีสุขภาพกายจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่สะอาดและปลอดภัยทาให้ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คนให้ มีคุณภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน ยังเป็ นความท้ าทายภายใต้ เงื่ อนไข
ที่จากัดของทรั พยากร คน เวลา และงบประมาณของฝ่ ายการศึกษา สาธารณสุ ข และท้ องถิ่น ทางเลือก
ที่เหมาะสมคือ “การบูรณาการความร่ วมมือในเรื่ องการศึกษาควบคูไ่ ปกับการมีสขุ ภาพดี ” โดยมีเป้าหมาย
คือ ภาพลักษณ์ของเด็กวัยเรี ยนและเยาวชนไทยที่ดี เก่ง และมีความสุข อันเป็ นความสาเร็ จของการปฏิรูป
การศึกษาและการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุถึงปรั ชญาการพัฒนา “คน” อย่างแท้ จริ ง
(กรมอนามัย.2558 : 11-16)
3.1.5 บทบาทและความร่ วมมือของผู้เกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มสุขภาพ
กรมอนามัย. (2557:3-5) การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคในโรงเรี ยนต้ อง
อาศัยการประสานความคิดและความร่ วมมือจากทุกหน่วยงาน ทัง้ ในระดับท้ องถิ่น อาเภอ และจังหวัด
เพราะความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่งหน่วยงานเหล่านันต้
้ อง
เห็นความสาคัญในการส่งเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยน แล้ วร่ วมกันสร้ างกลไกที่เอื ้อต่อการดาเนินการ มีการ
กาหนดตัวบุคคลซึง่ มีเวลารับผิดชอบ และสามารถทาหน้ าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ความร่ วมมือที่เข้ มแข็ง
ยังช่วยในการระดมความคิดและประสานงานทรัพยากร ดังนันเพื
้ ่อให้ การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องโรค
ในโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายจึงเป็ นหัวใจสาคัญ หากขาดซึ่งความ
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ร่ วมมือ ความสัมพันธ์ ที่ดี รวมถึงการไม่สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมจากหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ก็จะเกิด
ปั ญหาในการดาเนินงาน ในการปฏิบตั ิงานประจา เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและครู มีบทบาทตามหน้ าที่ของ
แต่ละฝ่ ายอยู่แล้ ว แต่อาจจะไม่ให้ ความสาคัญต่อปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการหล่อหลอมและพัฒนา
สุขภาพนักเรี ยน จึงต้ องปรับเปลี่ยน ปรับปรุ งรู ปแบบการทางานมาใช้ ในการดาเนินงาน โรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพซึง่ เป็ นกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับการศึกษา โดย
เปิ ดโอกาสให้ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่ วมกันคิด วางแผน กาหนดเป้าหมาย และ
ดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ตอ่ สุขภาพนักเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยน และชุมชน ดังนันบทบาทของแต่
้
ละฝ่ ายจึงมีดงั นี ้
บทบาทของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ก.บทบาทในการสนับสนุนโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาเป็ นโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
1) ร่ วมเป็ นคณะกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยน โดยร่ วมจัดทาโครงการ
ส่งเสริ มสุขในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ นับตังแต่
้ การรวบรวมวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพ ร่ วมวางแผน ร่ วม
ดาเนินการ ร่ วมตรวจสอบทบทวน และร่ วมแก้ ไขพัฒนาปรับปรุ ง
2) ประสานงานและให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการสนับสนุน
การดาเนินงานตามโครงการด้ านสุขภาพของโรงเรี ยน
3) ให้ การสนับสนุนวิชาการ สื่อ เอกสารความรู้ ด้านสุขภาพแก่โรงเรี ยน
4) ส่งเสริ มสนับสนุนให้ โรงเรี ยนและชุมชนได้ ร่วมกันทางานเพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพของนักเรี ยน ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน
5) จัดอบรมแกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ ทดแทนรุ่ นที่จบจากโรงเรี ยนไปแล้ ว
6) ติดตามประเมินผล รวบรวมข้ อมูลการดาเนินการ
ข.บทบาทในการให้ บริ การสุขภาพ
1) ทุกต้ นปี การศึกษา เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขร่ วมกับครู สารวจข้ อมูลต่างๆ เช่น
จานวนนักเรี ยน ปั ญหาโรคที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนด้ านต่างๆ
2) ร่ วมประชุมครู วางแผนปฏิบตั ิงานให้ บริ การสุขภาพตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา
3) แนะนาการใช้ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้ วยตนเองแก่ครู และนักเรี ยน
4) แนะนาวิธีการชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง การแปลผล รวมทังวั
้ ดสายตา ฯลฯ แก่
ครู และนักเรี ยน
5) สารวจสุขาภิบาลในโรงเรี ยนและให้ คาแนะนาตามความเหมาะสม
6) ให้ ภมู ิค้ มุ กันโรคตามกาหนดระยะเวลาอย่างสม่าเสมอ
7) ให้ สขุ ศึกษาเป็ นกลุม่ ตามสภาพปั ญหา
8) ตรวจสุขภาพนักเรี ยนและบันทึกลงในบัตรสุขภาพทุกครัง้
9) ให้ การรักษาพยาบาลในรายที่ตรวจพบโรค พร้ อมลงบันทึกในบัตรบันทึกสุขภาพ
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10) ติดตามผลการรักษาที่โรงเรี ยน พร้ อมลงบันทึกผลการติดตามในบัตรบันทึกสุขภาพ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
1)ร่ วมเป็ นคณะกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยน และเข้ าร่ วมวิเคราะห์
ปั ญหาวางแผนแก้ ไข
2) สนับสนุนทรั พยากรและงบประมาณเพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นการ
ด้ านสุขภาพได้ ตามแผน
3) ส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพในชุมชน เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การ
ออกกลังกาย การปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็ นต้ น
4)สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านสุขภาพในโรงเรี ยนและชุมชน
5) สร้ างและส่งเสริ มการจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนและชุมชนที่เอื ้อต่อสุขภาพ
เช่น จัดให้ มีเครื่ องเล่นเด็กที่ ปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรี ยนสร้ างห้ องนา้ ห้ องส้ วมให้ ไ ด้
มาตรฐานและเพียงพอ เป็ นต้ น
6) ประสานงานและดาเนินงานเสริ มสร้ างพฤติกรรมสุขภาพร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพนักเรี ยน
บทบาทของโรงเรี ยน
1) แต่งตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยน ซึ่งประกอบด้ วยทังใน
้
โรงเรี ยน และองค์กรในชุมชน และให้ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2) เป็ นแกนกลางในการวางแผนและบริ หารงานส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรคใน
โรงเรี ยนภายใต้ ความร่ วมมือองค์กรต่างๆ ในพื ้นที่และชุมชน
3) มีการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพร่ วมกับภาคีตา่ งๆ
4)ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตามกิจกรรมสุขภาพของโรงเรี ยน
5) มอบหมายบุค คลหรื อคณะท างานโครงการด้ า นสุข ภาพ พร้ อมมี แ ผน
กิจกรรม กาหนดเวลาการใช้ ทรัพยากรอย่างชัดเจน
6) ดูแลและรั กษาสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนให้ ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เช่ น
น ้าดื่ม น ้าใช้ ส้ วม การกาจัดขยะ แสงสว่างในห้ องเรี ยน โรงอาหาร ห้ องพยาบาล เป็ นต้ น
7) ปลูกฝั งความรู้ และฝึ กทักษะด้ านสุขภาพนักเรี ยนแก่นักเรี ยน โดยบูรณา
การเข้ าในแผนการเรี ยนรู้
8) จัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน และเครื อข่าย
เพื่อสร้ างความรู้ สกึ เป็ นของ การใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน และกระตุ้นให้ ทกุ คนเข้ ามามีสว่ นร่ วม
9) ส่งเสริ ม สนับสนุน และหาแหล่งทุนการทาโครงการงานสุขภาพนักเรี ยน
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บทบาทของผู้ปกครอง
1)ให้ ความร่ วมมือในการดาเนินงานด้ านสุขภาพระหว่างครอบครัวโรงเรี ยนและชุมชน
2) ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการดาเนินกิจกรรมด้ านสุขภาพของโรงเรี ยน ชุมชน
3) เผยแพร่ ข่าวสารด้ านสุขภาพสูภ่ าคีเครื อข่าย
4).ให้ การสนับสนุน ร่ วมระดมทรัพยากร ประยุกต์ใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นและวิถี
ชีวิตของชุมชนหรื อร่ วมเป็ นทรัพยากรบุคคลตามความเหมาะสมและคุณลักษณะเฉพาะในการดาเนินงานด้ านสุขภาพ
บทบาทของชุมชน
1) ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานด้ านสุขภาพในโรงเรี ยน
2) รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายในการร่ วมหรื อดาเนินกิจกรรมด้ านสุขภาพ
3) เผยแพร่ ข่าวสารด้ านสุขภาพในระหว่างภาคีเครื อข่าย
4) ช่วยกันค้ นหา แก้ ไขสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและทางสังคมที่เป็ นผลเสีย
ต่อสุขภาพในชุมชน
ดัง นัน้ พอสรุ ป ได้ ว่ า โรงเรี ย นส่ง เสริ ม สุข ภาพ เป็ นเครื่ องมื อในการส่ง เสริ ม
สุขภาพเด็กและเยาวชนควบคู่กบั การศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยน ชุมชน และผู้ปกครอง ให้ มีส่วน
ร่ วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพและกำรส่ งเสริมสุขภำพ
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพ
การให้ ความหมายของสุขภาพ
อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ (2554 : 2-3) ได้ อธิบายคาว่า “สุขภาพ” หรื อ “health”
นัน้ มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน “health” ที่มีความหมายครอบคลุมถึงความปลอดภัย (safe) ไม่มีโรค
(sound) หรื อทังหมด
้
(whole) ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ ด จึงให้ ความหมายของ health ว่าเป็ นความไม่มี
โรคทัง้ ร่ างกายและจิตใจ สุขภาพของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันขึน้ กับความแตกต่างของบุคคล บางคน
อาจมองสุข ภาพเพี ย งการปราศจากโรค แต่บ างคนอาจมองสุข ภาพเป็ นการบรรลุเป้ าหมายของชี วิต
ซึง่ แนวคิดด้ านสุขภาพมีความแตกต่างกัน
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization.1986 อ้ างใน อาภาพร เผ่าวัฒนา
และคณะ.,2554 : 2) ให้ ความหมายสุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทงทางร่
ั้
างกาย ทางจิต และทาง
สังคม ไม่ใช่เพียงปราศจากโรค และความพิ การเท่านัน้ จากแนวคิดนี จ้ ะเห็นได้ ว่าสุข ภาพเป็ นการมอง
บุคคลเป็ นองค์รวม คือ ทังกาย
้
จิต และสังคม และสุขภาพ คือ สุขภาวะ (well-being) ซึง่ เป็ นภาวะที่เป็ น
สุข การที่ บุ ค คลจะบรรลุ ถึ ง สภาพของความเป็ นสุข ได้ นั น้ ต้ อ งบรรลุ เ ป้ าหมายสูง สุด ในชี วิ ต ( selfactualization) และปราศจากโรค หรื อความพิการ ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2541 ได้ เติม
คาว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) ในความหมายเดิม จึงทาให้ สขุ ภาพครอบคลุมเป็ น
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องค์รวมของบุคคลมากขึน้ ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดของโอเร็ ม (Orem,1995 อ้ างใน อาภาพร เผ่าวัฒนา
และคณะ.,2554 : 2) ที่กล่าวสุขภาพว่าเป็ นภาวะที่ สมบูรณ์ ไม่บกพร่ องทังร่้ างกาย จิต สังคม และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้ าง ถึงแม้ ว่าโอเร็ มให้ ความสาคัญกับบุคคล แต่การมีสุขภาพที่ ดีต้องอาศัย
สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นบริ บทสาคัญของการสร้ างสุขภาพ สิ่งแวดล้ อมในแนวคิดของโอเร็ มเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญที่ ช่วยในการพัฒนาสุข ภาพโดยบุคคลรอบข้ างเป็ นสิ่งแวดล้ อม เพื่ อให้ บุคคลได้ พัฒนาให้ บรรลุ
เป้าหมายของตนเอง ซึง่ แนวคิดนี ้สอดคล้ องกับเพนเตอร์ (Pender,1996 อ้ างใน อาภาพร เผ่าวัฒนา และ
คณะ.,2554 : 2) ที่กล่าวถึงสุขภาพที่ไม่ได้ ม่งุ เน้ นเพียงการรักษาเสถียรภาพ (stability)ตามแนวคิดด้ าน
คลินิก ด้ านบทบาท และด้ านการปรับเท่านัน้ แต่มองสุขภาพเป็ นการพัฒนาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุดใน
ชีวิตดังนัน้ ความหมายของสุขภาพตามแนวคิดของเพนเตอร์ จึงเป็ นการบรรลุถึงการใช้ ศักยภาพส่วน
บุคคลที่ติดตัวมาแต่กาเนิดและที่ได้ รับการพัฒนา เป็ นการใช้ ความสามารถในการดูแลตนเองและมี ความ
พึงพอในสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้ าง ในขณะเดียวกันก็มีการปรั บเพื่อรักษาความมัน่ คงของโครงสร้ าง
และสอดคล้ องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้ อมที่มีความสาคัญกับตนเอง ซึ่งบุคคลจะบรรลุภาวะนี ้ ได้ จากการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย
ส าหรั บ ประเทศไทย มี ก ารน าค าจ ากัด ความหมายขององค์ ก ารอนามัย โลกมา
ประยุกต์ให้ เข้ ากับขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณี ของไทย และพุทธศาสนา โดยศาสตราจารย์
นพ.ประเวศ วะสี ได้ เพิ่มเติม สุขภาวะทางปั ญญา (intellectual well-being) ในความหมายของคาว่า
สุขภาพตามแนวคิดสากล ดังนัน้ สุขภาพตามแนวคิดของไทยจึงเป็ นสุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ
ทางสังคม และทางปั ญญา และมองสุขภาพในเชิงบวกเป็ นสุขภาวะ คือ ความสุข ความเป็ นอิสระ หรื อการ
หลุดพ้ นจากความบีบคัน้ ดังนัน้ สุขภาวะ คือ การหลุดพ้ นจากความบีบคันต่
้ างๆ ทัง้ ทางร่ างกาย จิตใจ
สังคม และปั ญญา (ประเวศ วะสี,2541อ้ างใน อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ,2554 : 2-3)
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560 (ราชกิจจานุเบกษา,เล่น 124 ตอนที่ 16 ก ลง
วันที่ 19 มีค.2560) ได้ มีการกาหนดความหมายของสุขภาพไว้ ว่า “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย ทางจิต ทางปั ญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่ งเสริมสุขภำพ
การให้ ความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ
การสร้ างเสริ มสุขภาพ หรื อการส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นคาที่ มาจากภาษาอังกฤษค า
เดียวกันคือ Health Promotion มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ มากมายทังในเชิ
้ งทฤษฏีและการปฏิบตั ิ ดังนี ้
องค์ การอนามัยโลก (1986 อ้ างในเรวดี จงสุวัฒน์ และคณะ, 2554 : 5) ได้ ใ ห้
ความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ คือกระบวนการที่ ประชาชนสามารถเพิ่ มความสามารถในการ
ควบคุมและปรั บปรุ งสุขภาพให้ บ รรลุถึงความสมบูรณ์ จิ ตใจ สังคม กลุ่มชุมชนและบุคคลต้ องเข้ าใจ
รู้ ปัญหา ความอยากได้ ความต้ องการและการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของสังคมและธรรมชาติ
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2538 อ้ างในเรวดี จงสุวฒ
ั น์ และคณะ, 2554 : 5 ) ได้ ให้
ความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ คือ ผลรวมของการสนับสนุนด้ านการศึกษา และการสนับสนุนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิและเกิดสภาพการดารงชีวิตที่นาไปสูก่ ารมีสขุ ภาพ
เพนเตอร์ (Pender,1996 อ้ างในเรวดี จงสุวฒ
ั น์, ยุวดี รอดจากภัย, ทรัพย์สตรี แสน
ทวีสขุ และทีมงาน, 2554 : 6 ) ได้ กล่าวถึง ความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ คือ การจูงใจ หรื อการ
กระทาใดๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2541อ้ างในเรวดี จงสุวฒ
ั น์ และคณะ, 2554 : 6) ได้ ให้
ความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่งเสริ มให้ ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการ
ควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง
แคปแพน. แซลิส และแพทเทอร์ สนั (Kaplan : Salls & Patherson อ้ างใน วสันต์
ศิลปะสุวรรณ์,พิพ์พรรณ ศิลป์สุวรรณ์,2542 อ้ างใน อ้ างในเรวดี จงและคณะ, 2554 : 6 )ได้ ให้ ความหมาย
ของการสร้ างเสริ มสุขภาพ คือ ความพยายามเพื่อให้ แน่ใจว่าประชากรมีสุขภาพดี ต้ องมีการป้องกันโรค
และได้ รับการส่งเสริ มการมีสขุ ภาพดีในแบบแผนของการดาเนินชีวิต
เรวดี จงสุวฒ
ั น์ และคณะ (2554 : 6) ได้ สรุ ปความหมายของการสร้ างเสริ มสุขภาพ
เป็ นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะของบุคคลให้ มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ ดีขึน้ และ
ปรับเปลี่ยนด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการเกิดสภาพการดารงชีวิตที่นาไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดี
พอสรุ ปได้ วา่ การสร้ างเสริ มสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มสมรรถนะของบุคคล
ในการควบคุมและดูแลสุขภาพของตนเอง และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการดารงชีวิตและมีสขุ ภาพที่ดี
2.3.3 วิวัฒนำกำรกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ
กรมอนามัย (2559 : 37) กล่าวถึง วิวฒ
ั นาการการสร้ างเสริ มสุขภาพในประเทศไทย
มีรูปแบบการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นตามช่วงเวลาต่างๆ ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 ยุค คือ
1.ยุคการพึ่งตนเองด้ านสุขภาพตามระบบการแพทย์พืน้ บ้ านไทย โดยหลักการและ
การปฏิบตั ิของการแพทย์พื ้นบ้ านไทย มีการสร้ างเสริ มสุขภาพอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล และการฟื น้ ฟู
สุขภาพ หารป้องกันและการดูแลสุขภาพของประชาชนทัว่ ไป ซึ่งอยู่ในรู ปแบบต่างๆ แต่ไม่ได้ มีการศึกษา
และบันทึกไว้ อย่างเป็ นระบบจึงไม่ได้ ถูกนามาใช้ อย่างเต็มที่ ให้ เหมาะสมกับคุณค่าที่ มีอยู่ในฐานะเป็ น
วัฒนธรรมสุขภาพของคนไทยที่ได้ หล่อหลอมและปรับให้ เข้ ากับบริ บทของสังคมในทุกมติติแล้ ว การสร้ าง
เสริ มและพัฒนาเรื่ องนี ้จากภาคประชาชนมีข้อจากัดมาก ส่วนจากภาครัฐยังไม่มีมากนักเพิ่งเริ่ มต้ นและไม่
มีการเน้ นที่การสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นการเฉพาะ
2.ยุคเริ่ มต้ นของการสาธารณสุขไทยตามระบบการแพทย์ แผนปั จจุบัน การ สร้ าง
เสริ มสุข ภาพของหน่ วยงานต่ างๆ ได้ ดาเนิ น การในความหมาย “การส่ง เสริ มสุข ภาพ” คือ บุคลากร
สาธารณสุขเป็ นศูนย์ กลางการปฏิ บัติในฐานะผู้ให้ ส่วนประชาชนเป็ นผู้รับ โดยเน้ นที่ปัญหาเฉพาะใน
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ขณะนัน้ ด้ วยการให้ บริ การวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก การให้ สุขศึกษาผ่านสื่อต่างๆ และการรณรงค์ ทาง
สังคมด้ วย คาดหวังให้ ประชาชนมีความรู้ และตระหนักต่อปั ญหาและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามที่ต้องการได้
3. ยุคการใช้ สาธารณสุขมูลฐานเป็ นกลยุทธ์ หลักในการพัฒนาสุขภาพประเทศไทย
ได้ รับเอาการสาธารณสุขมูลฐานที่เป็ นเป้าหมายและทิศทางใหม่ ในการพัฒนาสุขภาพที่องค์การอนามัย
โลกต้ องการให้ ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติ ซึ่งเรื่ องนีเ้ ป็ นผลสรุ ปจากการประชุมนานาชาติ ที่กรุ งอัล
มาอะตา ประเทศสหภาพโซเวียต เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2521 และได้ จดั ทาเป็ นคาประกาศอัลมาอะตา
(Declaration of Alma-Ata)และชูคาขวัญว่า “สุขภาพดีถ้วนหน้ าในปี 2543” (Health for all by the year
2000) ซึง่ เป็ นการตังธงการด
้
าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานไว้ ประมาณ 20 ปี เพื่อให้ เป็ นเป้าหมายและกล
ยุทธ์ ในการทาให้ ประชาชนทุกคนบรรลุสุขภาพดี ” การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การจัดระบบริ การ
สุขภาพพื ้นฐานที่ทาให้ ประชาชนมีสขุ ภาวะด้ วยการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
(ร่ วมในการก าหนดปั ญหา การวางแผน การดาเนิ น งานแก้ ไขปั ญหา และการควบคุมก ากับและการ
ประเมินผล) และด้ วยความร่ วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐที่ให้ ประชาชนทังในด้
้ านนโยบาย การจัดหรื อ
ปรั บเปลี่ยนระบบบริ การสุขภาพ และองค์ความรู้ ที่เอื ้อต่อการดาเนินงานสาธารณสุ ขมูลฐาน” จึงทาให้
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาสุข ภาพมีความแตกต่างจากเดิมเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการเปลี่ย น
เป้าหมายและศูนย์กลางการพัฒนาจากบุคลากรสาธารณสุขเป็ นประชาชนเป็ นประชาชนผ่านแกนนาหรื อผู้นาด้ านสุขภาพ (อสม.)
4.ยุคการใช้ การส่งเสริ มเป็ นกลยุทธ์ หลักในการพัฒนาสุขภาพจุดเริ่ มต้ นของกลยุทธ์
สาธารณสุขแนวใหม่เกิดขึน้ หลักจากการองค์การอนามัยโลกได้ จัดประชุมนานาชาติเรื่ องการสร้ างเสริ ม
สุขภาพที่กรุ งออตตาวา ประเทศแคนาดา มีข้อสรุ ปที่ประกาศออกมาเป็ น “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ” การประชุมครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2531 : ข้ อเสนอแนะแอดีเลดเรื่ องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การประชุมครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2534 : คาประกาศชันสวาลส์เรื่ องสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ การประชุมครัง้ 4
พ.ศ.2540 : คาประกาศจาการ์ ตาเรื่ องการสร้ างเสริ มสูศ่ ตวรรษที่ 21 การประชุมครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2543 : การ
สร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยการลดความไม่เป็ นธรรม จากหลักการที่ กล่าวมา ถื อว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
ขับเคลื่อนเรื่ อง “การสาธารณสุขแนวใหม่ (new public health)” ซึ่งกรมอนามัยได้ ยึดเป็ นแนวทางการ
ดาเนินงาน โดยจุดเริ่ มต้ นจากเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้ า” ทาโครงการที่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ
เชิงประยุกต์ ที่สาคัญมี 3 เรื่ องคือ 1) โครงการเมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) 2) โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
(Healthy Promoting School) และ3) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ (Healthy Promoting Hospital) จน
พัฒนาต่อยอดผลงานอื่นๆ ต่อมาอีกมากมาย ได้ แก่ โครงการป้องกันการแพร่ เชื อ้ เอช ไอ วี จากแม่ส่ลู ูก
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โครงการวัยเรี ยนวัยใสอนามัยดี ้ดี โครงการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันทันต
กรรมสาหรับเด็ก โครงการประกวดคู่หูโรงเรี ยนส่งเสริ มทันตสุขภาพ โครงการกินผักทุกวันเด็กไทยไม่อ้วน
โครงการพัฒนาบริ การสุขภาพและอนามัยการเจริ ญพันธุ์สาหรับวัยรุ่ น โครงการไทยไร้ พงุ โครงการก้ าวเดิน
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ประเทศไทย9999 โครงการส่งเสริ มสุขภาพประชากรวัยทางานในสถานประกอบการ และโครงการอื่นๆ
เช่น โครงการเมนูสขุ ภาพ และโภชนาการ เป็ นต้ น
ดังนัน้ การสร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นกระบวนการที่เอื ้ออานวยให้ ประชาชนสามารถ
เพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรับปรุ งสุขภาพของตนเอง การจะเข้ าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทงกาย
ั้
จิต
และสังคมนัน้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลต้ องสามารถระบุถึงสิ่งต้ องการบรรลุและบรรลุในสิ่งที่ ต้องการได้
รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมหรื อสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ย นไปได้ สุขภาพจึง
มิใช่เป้าหมายแห่งการดารงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็ นแหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เราดาเนินชีวิต สุขภาพ
เป็ นแนวคิดด้ านบวกที่ม่งุ เน้ นแหล่งประโยชน์ ทางสังคมและแหล่งประโยชน์ ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพ
ทางกายของบุคคล ดังนัน้ การสร้ างเสริ มสุขภาพ จึงไม่เป็ นเพี ยงความรั บ ผิ ดชอบของภาคส่วนที่ ดูแ ล
สุขภาพ แต่ยงั มุง่ ไปที่รูปแบบการดาเนินชีวิตที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภาพซึง่ จะนาไปสู่การมีสขุ ภาวะในที่สดุ ดังนัน้
การดาเนิ น การสร้ างเสริ มสุข ภาพ หมายถึง การสร้ างนโยบายสาธารณะเพื่ อสุข ภาพ การสร้ างสรรค์
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ การเสริ มสร้ างการดาเนินการในชุมชนที่เข้ มแข็ง การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
และการเปลี่ยนระบบสุขภาพ ซึง่ มีกลยุทธ์การทางาน ดังนี ้
1.การสนับสนุนชี ้แนะ : สุขภาพดีเป็ นแหล่งประโยชน์อนั สาคัญของการพัฒนาด้ าน
สังคมและเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับบุคคล นอกจากนี ้ สุขภาพยังเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
คุณภาพชีวิตด้ วย ปั จจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม พฤติกรรม และปั จจัยทาง
ชีวภาพล้ วนสามารถส่งเสริ มสุขภาพและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพได้ การสร้ างเสริ มสุขภาพแล้ วสามารถ
ส่งเสริ มสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนให้ ปัจจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อต่อสุขภาพผ่านการสนับสนุนชี ้แนะเพื่อสุขภาพ
2.การเสริ มสร้ างความสามารถ : การสร้ างเสริ มสุขภาพ มีจุดเน้ นที่การเข้ าถึงความ
เสมอภาคทางสุขภาพ การดาเนินการสร้ างเสริ มสุขภาพ มุ่งลดความแตกต่างของสถานะทางสุขภาพ โดย
สร้ างโอกาสและแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยให้ ประชาชนเข้ าถึงศักยภาพด้ านสุขภาพอย่างเต็มที่และเท่า
เทียมกันด้ วยการจัดสิ่งอวดล้ อมให้ สนับสนุนสุขภาพ เพิ่มโอกาสเข้ าถึงศักยภาพด้ านสุขภาพอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกันด้ วยการจัดสิ่งแวดล้ อมให้ สนับสนุนสุขภาพ เพิ่มโอกาสเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อสุขภาพ เพิ่มพูนทักษะชีวิต และเพิ่มทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ประชาชนจะไม่สามารถเข้ าถึง
สุขภาพดีตามศักยภาพสูงสุดของตนหากประธาน ไม่สามารถควบคุมปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเหล่านี ้
ได้ โอกาสและแหล่งประโยชน์เหล่านี ้ ควรมีความเท่าเทียมกันทังหญิ
้ งและชาย
3.การเป็ นสื่อกลาง : ปั จจัยพืน้ ฐานของสุขภาพและโอกาสที่จะเข้ าถึงสุขภาพไม่ได้
ขึ ้นกับภาคส่วนที่ให้ บริ การสุขภาพเพียงด้ านเดียว การสร้ างสุขภาพต้ องเกิดจากการดาเนินการร่ วมกันของ
ทุกคนส่วนที่ เห็นความสาคัญของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นภาครั ฐ ภาคส่วนที่ ดูแลสุขภาพ ภาคสังคมและ
เศรษฐกิจ ภาคเอกชน องค์กรอาสาสมัครฯ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน
ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีบทบาทต่อสุขภาพในฐานะบุคคล สมาชิ กครอบครั ว และสมาชิ กชุมชน กลุ่ม
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วิชาชีพ กลุม่ ทางสังคม และบุคลากรทางสุขภาพ มีภารกิจสาคัญในการเป็ นสื่อกลางระหว่างภาคส่วนที่มี
ความต้ องการแตกต่างกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสุขภาพ (สินศักดิ์ชนม์ อุน่ พรมมี.2556 : 1)

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภำคีห้ ุนส่ วนและกำรจัดกำรร่ วม
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาคีห้ นุ ส่วน
การให้ ความหมายของภาคีห้ นุ ส่วน
ภาคีห้ ุนส่วน คือ คน กลุ่มคน หรื อองค์กร ที่ แผนงานจะเข้ าไปมี ความสัมพันธ์ หรื อ
ทางานด้ วยโดยตรง เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้น ทังนี
้ ้ แผนงานเป็ นเพียงตัวอานวยความสะดวกในการ
เข้ าถึงทรั พยากร ความคิด และโอกาสใหม่ๆ เพื่อเอื ้อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคีห้ นุ ส่วนส่วนหนึ่งๆ อาจ
รวมเอาหลายๆ คน หลายๆ กลุ่ม หรื องค์ กรต่างๆ ที่ ทางานในลักษณะเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ ว แต่ละ
แผนงานมักมีภาคีห้ นุ ส่วนไม่มากไปกว่า 4-5 ประเภท แม้ ว่าแต่ละประเภทประกอบด้ วยหลายกลุ่มหลาย
องค์กร เมื่อจะพิจารณาว่าควรรวมกลุ่มใดกับกลุ่มใด ควรพิจารณาจากการที่แผนงานต้ องการให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม และการกระทาอย่างไรขึ ้นในภาคี ห้ นุ ส่วนเหล่านัน้ ถ้ ามี
กลุม่ อื่นที่แผนงานจาเป็ นต้ องทางานด้ วย แต่ไม่หวังผลที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ เรี ยกว่า หุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) โดยจะรวมเอาหุ้นส่วนลักษณะนีเ้ ข้ ามาเมื่อถึงการทาแผนยุทธ์
ศาสตร์ (ซาราล เอล เฟรด คาร์ เดน เทอรี่ สมุไทโล, 2547:29-30)
ภาคีห้ ุนส่วน หมายถึง บุคคล หรื อกลุ่มคน ใครก็ตามที่ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องนัน้
หรื อมีความสนใจในเรื่ องนันๆ
้ หรื อเป็ นคนที่ได้ รับผลกระทบจากเรื่ องนันๆ
้ หุ้นส่วนที่ได้ รับผลกระทบมีสิทธิ์
ที่จะมีสว่ นร่ วมตัดสินใจในสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อเขา
หุ้นส่วนของการจัดการสุขภาพ ประกอบด้ วย ประชาชนแต่ละคนเป็ นหุ้นส่วนสาคัญ
ของสุขภาพ การจัดการสุขภาพมีห้ นุ ส่วนมากมายทังภาครั
้
ฐ เอกชน ชุมชนท้ องถิ่นมิใช่เพียงแค่หน่วยงาน
สาธารณสุข หากมองสุขภาพในมุมมองที่สมั พันธ์ กบั ชีวิตหุ้นส่วนสุขภาพก็ย่อมขยายวงจรตามชีวิตที่เป็ น
จริ ง ในส่วนความเข้ าใจต่อหุ้นส่วน การร่ วมมือ สนับสนุนของหุ้นส่วน ต้ องมองเห็นประโยชน์ร่วมของกัน
และกัน และเริ่ มจากจุดร่ วมที่ตรงกัน ความเข้ าใจบทบาทของแต่ละหุ้นส่วนว่ามีผลกระทบต่อเรื่ องนัน้
อย่างไร ต่างมีบทบาทอย่างเหมาะสมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันเป็ น
หลักการ 6 ข้ อ ในการจัดการภาคีห้ ุนส่วน คือ 1.) รู้ จักและยอมรั บความต้ องการ
(Need) ของภาคีห้ ุน ส่วน 2.) พัฒนาจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ให้ ชัดเจนและเป็ นจริ ง 3.)สร้ างเสริ มให้ เกิ ด
ข้ อตกลงและความเป็ นเจ้ าของร่ วมกัน 4.) พัฒนาและรักษาสภาพความเชื่อถือต่อกัน (Trust) 5.) สร้ างให้ มี
การจัดการที่ชดั เจนและมัน่ คง 6.) ติดตาม วัดผลและเรี ยนรู้ ร่วมกัน (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน.:ออนไลน์)
ภาคีห้ ุ น ส่ วนการศึก ษา (Education Partnerships) ดัง ที่ ค ณะกรรมการจัด ท า
พจนานุก รมศัพ ท์ ศึก ษาศาสตร์ ร่ ว มสมัย ส านัก งานราชบัณ ฑิ ตยสภา ได้ อธิ บ ายไว้ ดังนี ้ ภาคีห้ ุน ส่ว น
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การศึกษา (Education Partnerships) หมายถึง การที่บคุ คล กลุม่ คน หรื องค์กรการทาข้ อตกลงร่ วมกันใน
การกาหนดจุดหมายของภารกิจการศึกษาและการดาเนินงานที่มีองค์ประกอบและกระบวนการซับซ้ อน
ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ ร่ ว มคิ ด และรั บ ผิ ด ชอบต่อ ผลลัพ ธ์ ข องงานจากทุ ก ฝ่ ายจึ ง จะส าเร็ จ การจัด
การศึกษาเพื่อคนทัง้ มวลเป็ นการพัฒนาคุณภาพของของทุกช่วงวัย หลายระดับ หลายระบบ หน่วยงาน
และบุคลากรทางการศึก ษาพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วไม่ส ามารถที่ จ ะปฏิ บัติไ ด้ คล่องตัว และรวดเร็ ว หาก
สถานศึกษาสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง นักเรี ยน ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันชุมชนจนเกิ ด
เป็ นภาคีห้ นุ ส่วนการศึกษาจะช่วยให้ เกิดพลังที่เข้ มแข็งในการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนได้
ดียิ่งขึ ้น (จินดารัตน์ โพธิ์นอก : ออนไลน์ )
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการร่ วม
การจัดการร่ วม หรื อ Co-management หรื ออาจเรี ยกว่า Joint-management นัน้
ยัง มี ก ารเรี ย กชื่ อ ลัก ษณะของการจัด การเช่ น นี ใ้ นชื่ อ อื่ น ๆ อี ก เช่ น การจั ด การแบบท างานร่ ว มกั น
(Collaborative Management ) การจัดการแบบผสม ( Mixed Management) การจัดการแบบพหุภาคี
(Multi-party Management) การจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) หรื อการจัดการที่
เกิดจากการประชุมโต๊ ะกลม (Round-table Management) และอื่นๆ นอกจากการจัดการร่ วมจะมีชื่อเรี ยก
ที่ หลากหลายแล้ ว ยังมีผ้ ใู ห้ ความหมายของการจัดการร่ วมไว้ ในแง่มมุ ต่างๆ ดังเช่น
การจัดการร่ วม คือ การดาเนินการร่ วมกันระหว่างรัฐและผู้ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
มีการกาหนดรู ปแบบที่แน่นอนตายตัว ซึง่ แนวทางในการจัดการร่ วมนันมี
้ การแบ่งหน้ าที่หรื อบทบาทในการ
ทางานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม การจัดการร่ วมจึงเป็ นกระบวนการจัดการอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึง่ ไม่
มีใครทาถูกต้ องหรื ออาจเข้ าใจระบบของทรัพยากรธรรมชาติ (ระบบนิเวศ) และระบบสังคมมนุษย์ (สังคมการเมือง) ได้ ทงหมด
ั้
การดาเนินการด้ วยวิธีการจัดการร่ วมจะคานึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการ ซึง่ เป็ น
เรื่ องส าคัญที่ เกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับ คน และระหว่างคนกับ สิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การ
จัดการร่ วมจึงให้ ความสาคัญกับคนและพฤติกรรมของคนมากกว่าความสาเร็ จในการพัฒนาเทคโนโลยี
ชนิดใดชนิดหนึง่
การจัด การร่ ว ม หมายถึ ง กระบวนการจั ด การในลัก ษณะการจั ด การร่ ว มเป็ น
กระบวนการกึ่งกลางระหว่างการจัดการของรั ฐเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและความเท่าเทียมกันในแต่ละ
พื ้นที่ที่คานึงถึงการปกครองตนเอง และการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยอาจครอบคลุมองค์กรของรัฐ ชุมชน
องค์กรเอกชน และผู้มีสว่ นได้ เสียฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การจัดการร่ วม เป็ นสถานการณ์ ที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียฝ่ ายต่างๆ ได้ เข้ ามาเจรจาต่อรอง
เพื่ อหาความหมายและหลักประกันระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านัน้ ร่ วมกัน ในการใช้ ปัจจัยการ จัดการ
อานาจการจัดการ และความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่
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การจั ด การร่ ว ม เป็ นกระบวนการจั ด สรรอ านาจ หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ผลประโยชน์ ที่ เป็ นธรรม ทัง้ ในรู ป แบบที่ เ ป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ ระหว่ างหน่ วยงานรั ฐ และ
กลุม่ เป้าหมายตามแนวทางกระจายอานาจการตัดสินใจ
การจัดการร่ วม หมายถึง กระบวนการจัดการในลักษณะการจัดการร่ วมกัน เป็ น
กระบวนการกึ่งกลางระหว่างการจัดการของรั ฐเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและความเท่าเทียมกันในแต่ละ
พื ้นที่ที่คานึกถึงการปกครองตนเอง และการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยอาจครอบคลุมองค์กรของรัฐ ชุมชน
องค์กรเอกชน และผู้มีสว่ นได้ เสียฝ่ ายต่างๆ
การจั ด การร่ ว ม เป็ นความร่ ว มมื อ ในการจั ด การร่ ว มกั น อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจระหว่างตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ ทรัพยากรต่างๆ ได้ แก่ ตัวแทนฝ่ ายรัฐ ชุมชนและประชาชน
และผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าเป็ นหุ้นส่วนและการแบ่งปั นอานาจทรัพยากรเป็ นหัวใจสาคัญของ
การจัดการร่ วม การจัดการดังกล่าวมิได้ มีความหมายที่เป็ นการโต้ แย้ งหรื อท้ าทายการใช้ อานาจของภาครัฐ
แต่เป็ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ . 2554 : 52-57)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับควำมร่ วมมือด้ ำนกำรศึกษำและสุขภำพ
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความร่ วมมือ
การให้ ความหมาย ประเภท รูปแบบของความร่ วมมือ
วรรณดี นาคสุขปาน (2557: 38-41) ได้ กล่าวว่า ความร่ วมมือ (Collaboration) เป็ น
กระบวนการอาศัยการมีสว่ นร่ วมของบุคคล กลุ่มองค์กรในการทางานร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดความสาเร็ จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ การเริ่ มต้ นในการสร้ างความร่ วมมือนัน้ เกิ ดจากปั จจัยหลายประการ เช่น การเผชิ ญ
ปั ญหาร่ วมกัน การแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ร่วมกัน การมุง่ หวังในผลผลิตร่ วมกัน เป็ นต้ น ปั จจัยดังกล่าวนี ้ล้ วนเป็ น
ตัวกาหนดการสร้ างความร่ วมมือระหว่างองค์กร
ความร่ วมมือ (Collaboration) นัน้ ความหมายจากพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษให้
ความหมายว่า “การที่บุคคลทางานร่ วมกันกับบุคคลอื่นๆ เพื่อจุดมุ่งหมายร่ วมกัน (Collin Plain English
Dictionary}1996) และจาก International Encyclopedia of the Social Sciences (1972) พบว่า ยังไม่มี
การนิ ย ามความหมายของความร่ ว มมื อ หรื อ Collaboration มี เ พี ย งนิ ย ามความหมายของค าว่ า
Cooperation ซึง่ ให้ ความหมายว่า เป็ นความร่ วมมือแบบทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้ นการเชื่อมโยงกันโดย
มี เ ป้ าหมายและก าหนดผลประโยชน์ ร่ ว มกั น เน้ นการแลกเปลี่ ย นหรื อ การท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์หนึ่งๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น ความร่ วมมือแบบสมัครใจ (Voluntary) ความร่ วมมือ
แบบไม่สมัครใจ (Involuntary) ความร่ วมมือแบบทางตรง (Direct) ความร่ วมมือแบบทางอ้ อม (Indirect)
ความร่ วมมือแบบเป็ นทางการ (Formal) ความร่ วมมือแบบไม่เป็ นทางการ (Informal) เป็ นต้ น ซึ่งความ
ร่ วมมือเหล่านี ้เกิดขึ ้นตังแต่
้ ในระดับเล็กๆ ตังแต่
้ 2 องค์กรขึ ้นไปจนถึงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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Bardach (1998,p.8 อ้ างใน วรรณดี นาคสุขปาน.2557: 38 ) ได้ ให้ ความหมายของ
ความร่ วมมือว่า หมายถึง การทากิจกรรมร่ วมกันตังแต่
้ สองหน่วยงานขึ ้นไป มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยการทางานร่ วมกัน
Sounder (1993,p.19 อ้ างใน วรรณดี นาคสุขปาน.2557: 40) ได้ ศกึ ษาประเภทของ
ความร่ วมมือ (Types of Collaboration) สามารถจาได้ 3 ประเภท คือ
1.ประเภทความร่ วมมือแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Type) เป็ นความร่ วมมือที่
เกิดขึ ้นภายในกลุม่ เล็กไม่ต้องมีพนั ธะสัญญา เป็ นการรวมตัวกันเพื่อประชุมสัมมนาเพื่อให้ ความร่ วมมือใน
การให้ คาปรึกษาระหว่างกลุม่ หรื อการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารในเครื อข่ายที่มีความสนใจร่ วมกัน
2.ประเภทความร่ วมมือแบบกึ่งทางการ ( Semi Formal Type) เป็ นความร่ วมมือที่
มีการแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกลุม่ ค่อนข้ างมีแบบแผน เช่น การขอความร่ วมมือหรื อขอข้ อมูลในบางเรื่ อง
3.ประเภทความร่ วมมือแบบเป็ นทางการ (Formal Type) เป็ นความร่ วมมือที่
เกิดขึ ้นเฉพาะกลุม่ บุคคล องค์กรหนึง่ ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างมีแบบแผน โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง มีการดาเนินกิจกรรมความร่ วมมือทางการศึกษา มีการจัดตังองค์
้ กร หน่วยงานเพื่อดูแลด้ าน
การดาเนินงาน เช่น การทาสัญญาข้ อตกลงเพื่อความเข้ าใจอันดีระหว่างองค์กร (MOU)
National Network for Collaboration : NNCO (2005,p.21 อ้ างใน วรรณดี นาคสุข
ปาน.2557: 40) ได้ กาหนดขอบเขตของรู ปแบบความร่ วมมือระดับองค์กร จาแนกตามโครงสร้ างพื ้นฐานได้
5 ประเภท ดังนี ้
1.เครื อข่าย (Network) เป็ นการเปิ ดโอกาสในการพบปะสนทนาระหว่างองค์กร
การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันและให้ การสนับสนุนขัน้ พืน้ ฐานระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยไม่มีระดับ
ชัน้ ในการบริ หาร ลักษณะการเชื่ อมโยงองค์ กรเป็ นแบบยืดหยุ่น กาหนดบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
แบบหลวมๆ การเชื่อมโยงในกลุ่มสมาชิกเป็ นแบบชัน้ ต้ น ระดับการตัดสินใจเกิดขึน้ น้ อย มีลกั ษณะการ
สื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ
2.พันธมิตร (Cooperation or Alliance) มีวตั ถุประสงค์เฉพาะในการรวมกลุ่ม เพื่อ
สร้ างความร่ วมมือที่เหมาะสมตามความจาเป็ น มุ่งเน้ นความสาเร็ จของงาน ลดความซ ้าซ้ อนในงานหรื อ
การบริ การของสมาชิกกลุ่ม เน้ นการเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ลักษณะการเชื่อมโยงองค์กรเป็ น
แบบกึ่งทางการ มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ชัดเจน ภาวะผู้นาของความสัมพันธ์ แบบนี ม้ ีสูง มีหน้ าที่ให้
ความช่วยเหลือ ลักษณะการสื่อสารแบบทางการ ทาให้ การตัดสินใจค่อนข้ างซับซ้ อน
3.หุ้นส่วน (Cooperation or Partnership) มีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่งปั นทรัพยากรใน
กลุ่ม สมาชิ ก ที่ มีเ ป้ าหมายเดีย วกัน เน้ น การรวมทรั พ ยากรเพื่ อสร้ างผลผลิ ตใหม่ (Producivity) เป็ น
ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของกลุม่ ผู้บริ หาร ลักษณะการเชื่อมโยงองค์กรแบบเป็ นทางการ มีการกาหนด
บทบาทชัดเจน และมีการร่ วมพัฒนาทรัพยากรและร่ วมลงทุนด้ านการเงิน ภาวะผู้นาถูกจากัดตามขอบเขต
ความร่ วมมือที่กาหนดไว้
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4.กลุม่ ผนึกกาลัง (Coalition) มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปั นความคิดและการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกัน เพื่อสร้ างพันธะในการพัฒนาร่ วมกัน โดยกาหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน มีระยะเวลาอย่างน้ อย 32
ปี สมาชิกทังร่้ วมตัดสินใจ กาหนดบทบาทชัดเจน ลักษณะการเชื่อมโยงแบบเป็ นทางการภายใต้ ข้อตกลง
ร่ วมกันและการสื่อสารเป็ นไปตามลาดับขัน้
5.การรวมพลัง (Collaboration) มี เ ป้ าหมายเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ความส าเร็ จ จากการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ร่วม มีการเทียบเคียงผลกระทบที่เกิดขึ ้น มีการสร้ างระบบที่ต้องพึ่งพากันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ ม เพื่ อ ก าหนดประเด็ น และโอกาสร่ ว มกั น สมาชิ ก มี ก ารตัด สิ น ใจร่ ว มกั น อย่ า งเป็ นเอกฉั น ท์
(Consensus) มีก ารก าหนดบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของสมาชิ ก ในกลุ่ม ลัก ษณะการเชื่ อมโยง
องค์ ก รแบบทางการ ใช้ ภ าวะผู้ น าสูง แต่ มีก ารแบ่ ง ปั น ความคิ ด และการตัด สิ น ใจเน้ น การผลิ ต ภาพ
(Producitity)
สามารถสรุ ปได้ วา่ ความร่ วมมือ หมายถึง บุคคล กลุม่ องค์กร หน่วยงานที่มาทางาน
ร่ วมกันเพื่อจุดมุง่ หมายร่ วมกัน และเป็ นกระบวนการทางานที่อาศัยการมีสว่ นร่ วมในลักษณะเครื อข่าย
พันธมิตร หุ้นส่วน กลุม่ ผนึกกาลัง และการรวมพลัง ในรู ปแบบไม่เป็ นทางการ แบบกึ่งทางการ และแบบทางการ
2.5.2 ควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ
นับตัง้ แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตัวกัน ภายหลังการประกาศปฏิ ญ ญา
กรุ งเทพฯ (Bangkok Declaration) และการก่อตังประชาชาติ
้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน เมื่อ
วัน ที่ 8 สิ ง หาคม 2510 ซึ่ง ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ( The
Associaition of Southeast Asia Nations) เป็ นต้ นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความร่ วมมือใน 3
ด้ านหลัก คือ 1)ด้ านการเมืองความมัน่ คง 2)ความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจ และ 3.ความร่ วมเฉพาะด้ าน คือ
ความร่ ว มมือ ในด้ านต่ างๆ ที่ มิ ใ ช่ ด้ านการเมืองและเศรษฐกิ จ มีวัต ถุป ระสงค์ ส าคัญ เพื่ อพัฒ นาและ
เสริ มสร้ างสภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ มีมาตรฐานการดารงชีวิต ส่งเสริ มและ
รักษาเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริ มความเข้ าใจอันดี ระหว่างประชาชนในภูมิภาค
การส่งเสริ มให้ ประชาชนในอาเซียนมีความเป็ นอยู่และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีทดั เทียมกับประชาชนในประเทศ
ที่พฒ
ั นาแล้ ว (วรรณดี นาคสุขปาน,2557: 1)
“ปฏิญญากรุ งเทพฯ” (Bangkok Declaration ) หรื อปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN
Declaration) ได้ ร ะบุว่า เป้ าหมายและจุดประสงค์ ข องอาเซี ย น คือ 1) เร่ งรั ดการเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ ความก้ า วหน้ าทางสัง คมและการพัฒ นาวัฒ นธรรมในภูมิ ภ าค 2) ส่ง เสริ ม สัน ติ ภ าพและ
เสถี ยรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในการดาเนิ นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมัน่ ในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ 3) ส่งเสริ มให้ มีความ
ร่ วมมืออย่างจริ งจังและความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในเรื่ องที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันทางด้ านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์ และการบริ หาร 4) จัดให้ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรู ปของ
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การอ านวยความสะดวก การฝึ กอบรมและวิ จัย ด้ านการศึก ษาวิ ช าชี พ วิ ช าการและการบริ ห ารแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 5) ร่ ว มมื อ อย่ า งมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ ้นเพื่อการใช้ ประโยชน์มากขึ ้นในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการขยายการค้ า รวมทัง้
การศึกษาปั ญหาในเรื่ องการค้ าระหว่างประเทศเกี่ ยวกับโภคภัณฑ์ การปรั บ ปรุ งบริ การ ความสะดวก
เกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม และการยกระดับการครองชีพของประชาชนของตน 6) ส่งเสริ มการศึกษา
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7) ธารงความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดกับองค์การระหว่างประเทศและระดับ
ภูมิภาคที่ มีความมุ่งหมายและมุ่งประสงค์คล้ ายคลึงกันและที่จะแสวงหาลู่ทางทัง้ หลายเพื่ อให้ มีค วาม
ร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดระหว่างกัน (กรมอนามัย,2559 : 4-9)
2.5.3 ควำมร่ วมมือด้ ำนกำรศึกษำ
ความส าคัญ ของการศึก ษาในการขับ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ย น ได้ ป รากฏเป็ น
รู ปธรรมอย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้ วยแผนงานสาหรั บประชาคมอาเซียนที่ได้ เน้ นยา้ ความสาคัญของ
การศึกษา ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการนาอาเซียนบรรลุวิสยั ทัศน์อาศัย 2020 ที่ได้ กล่าวถึงความสาคัญของ
การพัฒนามนุษย์ โดยให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงโอกาสในการพัฒนาด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา การ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การฝึ กอบรมนวัตกรรม การส่งเสริ มการป้องกัน คุณภาพการทางานและประกอบการ
รวมถึงการเข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ ประเด็น
สาคัญ ได้ แก่ ความร่ วมมือทางด้ านวิชาการและการพัฒนา การเสริ มสร้ างขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา ดังนัน้ กลไกความ
ร่ วมมือด้ านการศึกษาจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างอาเซียนสู่การเป็ นประชาคมที่มีความมั่นคง
ด้ านเศรษฐกิ จ การเมือ งและสังคม โดยเฉพาะการพัฒ นาศัก ยภาพมนุษย์ ในฐานะเป็ นผู้ขับ เคลื่ อ น
ประชาคมอาเซียนให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (ปรี ยวรรณ สุวรรณสูนย์, 2558 : ออนไลน์)
การขับเคลื่อนความร่ วมมือด้ านการศึกษาในกรอบอาเซียนที่ปรากฏในแผนงานการ
จัดตังประชาสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community)
ได้ กาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นการเพื่ อก้ าวสู่ประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยนด้ วยการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ในขอบข่ายด้ านการศึกษา โดยเฉพาะความร่ วมมือด้ านการศึกษา ด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่ อเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านเทคโนโลยี และทรั พยากรมนุษย์ ในอาเซียน การจัดการศึกษา
ในแผนงานการจัดตังประชาสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้ วย
1.การจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ อันจะนาไปสูก่ ารขจัดการไม่ร้ ู หนังสือ
ในภูมิภ าคส่งเสริ ม ให้ มีก ารจัดดารศึก ษาภาคบังคับ อย่ างเท่ าเที ย ม ปรั บ ปรุ งคุณ ภาพทางการศึก ษา
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยผ่านการศึกษาทางไกล การเรี ยนด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้ างความร่ วมมือทางการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ
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2.การส่งเสริ มทุนอาเซียนและเครื อข่ายการศึกษา ด้ วยการสร้ างเครื อข่ายการศึกษา
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสมั พันธ์ระหว่างคณาจารย์
3.การส่งเสริ มความเข้ าใจอัน ดีระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างสมาชิกอาเซียนโดยผ่านระบบการศึกษา ส่งเสริ มการสอนสอนค่านิยมร่ วม มรดกทางวัฒนธรรม
อาเซี ย นในหลัก สูต รโรงเรี ย น สนับ สนุน การเรี ย นภาษาอาเซี ย นและการแลกเปลี่ ย นทางภาษา เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสาเร็ จและความเข้ าใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน
4.การพัฒนาเยาวชนอาเซียน ด้ วยการดาเนิ นโครงการพัฒนาผู้นาเยาวชน เช่น
กี ฬ ามหาวิ ทยาลัย อาเซี ย น อาสาสมัครเยาวชนอาเซี ย น โอลิมปิ กวิ ช าการอาเซี ยน การจัดตัง้ กองทุน
เยาวชนอาเซียน จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเครื อข่ายและแนวปฏิ บัติที่ดีเกี่ ยวกับวิธีการและกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการวางแผน การสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านการศึกษา
ให้ กบั เยาวชนในภูมิภาค
2.5.4 ควำมร่ วมมือด้ ำนสุขภำพ
กระทรวงสาธารณสุขไทยกับเมียนมา มีความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขระดับทวิภาคีและ
พหุ ภาคี มาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยมี การลงนามในบั นทึ กการหารื อ เมื่ อปี 2543 มี การแลกเปลี่ ยนความรู้
ประสบการณ์ นักวิชาการ ระหว่างสองประเทศอย่างสม่าเสมอ ไทยมีชายแดนติดกับเมียนมา ระยะทาง 2,837
กิโลเมตร ความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขจึงเน้ นเรื่ องโรคติดต่อที่สาคัญ เช่น โรคมาลาเรี ย เอชไอวี/เอดส์ และ
วัณโรค โดยได้ มีการหารื อทัง้ ในระดับผู้บริ หาร ระดับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องบริ เวณ
ชายแดน เพื่อพัฒนาความร่ วมมือในการดาเนินงานด้ านสาธารณสุขของทังสองประเทศอย่
้
างต่อเนื่อง
1.บันทึกการหารื อระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมา ลงนามเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2543 โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาได้ มีการลงนามบันทึกการหารื อ ณ จังหวัด
เชี ยงใหม่ ในการประชุมความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขไทย-เมียนมาระดับรั ฐมนตรี โดยรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นผู้ลงนามฝ่ ายไทย และ Director-General, Department of Health เป็ นผู้ลงนามฝ่ ายเมียนมา
ซึง่ การประชุมดังกล่าวจัดขึ ้นเพื่อ (1) ขยายความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ โดยเน้ นเรื่ องโรค
มาลาเรี ย เอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค (2) จัดเตรี ยมแผนปฏิ บัติการร่ วมด้ านสาธารณสุขชายแดน และ
(3) จัดตังกลไกความร่
้
วมมือระดับประเทศ และระดับท้ องถิ่น โดยเฉพาะพื ้นที่บริ เวณชายแดน เช่น จังหวัด
เชียงราย-ท่าขีเ้ หล็ก จังหวัดตาก-เมียวดี จังหวัดระนอง-เกาะสอง และจังหวัดกาญจนบุรี - ด่านเจดีย์สาม
องค์ เป็ นต้ น
2.บัน ทึ ก ความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมือด้ านสาธารณสุข ระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและรั ฐบาลแห่งสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546
กระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาได้ มีการลงนามบันทึก ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรั ฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรี วา่ ด้ วยความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขไทย-เมียนมา (Myanmar-Thailand
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Health Collaborative Ministerial Meeting) ซึ่งบันทึกความเข้ าใจดังกล่าวเป็ นกรอบการทางานด้ าน
สาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ในสาขาความร่ วมมือด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสนับสนุนความ
ร่ วมมือด้ านสาธารณสุขในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนของทังสองประเทศ
้
อาทิ การส่งเสริ มสุขภาพและการพัฒนา
ระบบการบริ การสุขภาพส าหรั บแรงงานต่างด้ าวและประชากรข้ ามพรมแดน การเฝ้าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบตั ิใหม่ การป้องกันและควบคุมอาหารที่ต่ากว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ
ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่ องสาอาง เป็ นต้ น
3. การให้ ความช่วยเหลือด้ านสาธารณสุข ประเทศไทยได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่เมียน
มาในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็ นการมอบยาเวชภัณฑ์ เครื่ องมื อแพทย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หลังจากเมียนมาประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์ กีส การพัฒนาโรงพยาบาล
เมียนมาตามแนวชายแดน การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุข เป็ นต้ น
4.ความร่ วมมืออื่นๆ อาทิเช่น
กระทรวงสาธารณสุขของทังสองประเทศได้
้
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม
เพื่ อพัฒ นาความร่ วมมือในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื น้ ที่ ชายแดน (MyanmarThailand Collaborative Workshop on Disease Surveillance Prevention and Control at the
Border Areas) อย่างต่อเนื่อง โดยครัง้ ล่าสุด ประเทศเมียนมาเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 –
30 เมษายน 2555 ณ กรุ งย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึง่ ทังสองฝ่
้
ายได้ ตกลงที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนความ
ร่ วมมือด้ านสาธารณสุขในระดับพื น้ ที่ โดยเฉพาะระหว่างจังหวั ดชายแดนคู่ขนานของทัง้ สองประเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดนคู่ขนานของทัง้ สองประเทศ ได้ แก่ จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่า
ขี ้เหล็ก/ จังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี/ และจังหวัดระนองและเกาะสอง ได้ ดาเนินกิจกรรมร่ วมกันภายใต้
กรอบความร่ วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพืน้ ที่ล่มุ แม่น ้าโขง (MBDS) อย่างต่อเนื่อง
เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค การจัดประชุมร่ วมกันเพื่อวางแผนและแก้ ไข
ปั ญหาโรคติดต่อในพื ้นที่ชายแดน และข้ ามเขตแดน เป็ นต้ น (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
คณะผู้บริ หารและผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
ไทย และ กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่ วมหารื อแผนปฏิบตั ิการ
ด้ านป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ภายใต้ กรอบความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยการสร้ างความร่ ว มมื อ ด้ า นสุข ภาพ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนควำมร่ วมมือด้ ำนสำธำรณสุ ขบนพืน้ ฐำนควำมเท่ ำเทียมและผลประโยชน์ ร่วมกัน
ทัง้ หมด 8 สำขำ โดย 3 ใน 8 สาขา เป็ นด้ านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้ แก่ 1.
กำรเฝ้ำระวั งโรค (Disease surveillance) 2.โรคติดต่ อและโรคติดต่ ออุ บัติใหม่ โดยเฉพำะกำร
ระบำดของโรคข้ ำมพรมแดน (Communicable and emerging infectious diseases, especially,
disease outbreak at cross-border) และ 3. กำรพัฒนำระบบบริ กำรสำหรั บประชำกรย้ ำย
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ถิ่น (Health service system development for cross border population) โดยแผนการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ ทวิภาคีหารื อร่ วมกัน ได้ แก่ วัณโรค โรคเอดส์ มำลำเรี ย ระบำด
วิทยำ โรคติดต่ ออุบัตใิ หม่ กำรพัฒนำด่ ำนช่ องทำงเข้ ำออกประเทศ และกำรป้องกัน ควบคุมโรค
ในพืน้ ที่ชำยแดนไทย-เมียนมำ โดยให้ จงั หวัดชายแดนคู่ขนาน เป็ นจุดเชื่อมโยงการทางานของทังสอง
้
ประเทศ (2561 : ออนไลน์)
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ส่ วนที่ 3
สถำนกำรณ์ ด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพของเด็กข้ ำมชำติ
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สถำนกำรณ์ ด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพของเด็กข้ ำมชำติ
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินโครงการ พัฒนาการทางานการจัดการศึกษาควบคู่
กับ งานสุข ภาพ และบทวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญหาของกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ เด็ก ข้ ามชาติ และการจัด
การศึกษาสาหรั บเด็กข้ ามชาติ ตลอดจนสภาพปั ญหาด้ านสุขภาพของเด็กข้ ามชาติ ในประเทศ ไทย จ.ตาก
อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ มีรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1.พัฒนำกำรกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำในพืน้ ที่ อ.แม่ สอด
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน หรื อ Help without Frontiers ตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 โดย Mr.
Benno Roeggla จดทะเบียนเป็ นองค์กรการกุศล ในรัฐ Bolzano ซึง่ เป็ นรัฐทางตอนใต้ ของประเทศอิตาลี
ได้ เริ่ มดาเนินงานในประเทศไทย ตังแต่
้ ต้นปี 2550 ต่อมาในปี 2552 ได้ จดทะเบียนเป็ นองค์กรพัฒนา
เอกชนสาธารณประโยชน์ ในนาม “มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน” โดยมีปรัชญาการทางาน ดังต่อไปนี ้
มูลนิธิช่วย “เรามุง่ มัน่ ที่จะให้ การช่วยเหลือแก่ผ้ พู ลัดถิ่นที่อาศัยอยู่บริ เวณตามแนว
ไร้
ชายแดนไทย-เมียนมา อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
พรมแดน และช่วยอย่างไม่มีพรมแดน เพื่อให้ พวกเขาเหล่านี ้ได้ มีชีวิตที่ดีขึ ้นและ
มีอนาคตที่สดใสต่อไป ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชน”
วิสยั ทัศน์ : เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่กลุม่ ผู้พลัดถิ่น และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิ โดยไม่ถกู กีดกัน และไม่มีพรมแดน
พันธกิจ : มุง่ เน้ นที่จะต่อสู้และแก้ ไขปั ญหาความยากจน และการเลือกปฏิบตั ิ ที่ผ้ ู
ผลัดถิ่นต้ องเผชิญ เพื่อให้ ได้ รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน และ
เพื่อให้ พวกเขาเหล่านี ้มีชีวิตที่ดีขึ ้น
ภารกิจงาน เราให้ ก ารสนับ สนุ น ใน 5 ขอบเขตหลัก ดัง นี ้ การศึก ษา เยาวชน
:
สุขภาพ การพัฒนาชุมชน และการคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ได้ ดาเนินงานภารกิจงานด้ านการศึกษาเป็ นหนึ่งในแผนงานหลักของ
มูลนิธิฯ กว่าทศวรรษกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กข้ ามชาติ มูลนิธิฯ ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการศึกษาในพื ้นที่
แม่สอด แบ่งออกเป็ น 5 ยุค ได้ แก่ ยุคที่ 1 สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กข้ ามชาติผ่านองค์กรเอกชน ยุคที่ 2
การพัฒนาความสามารถด้ านการบริ หารจัดการศูนย์ การเรี ยน ยุคที่ 3 การพัฒนารู ปแบบการศึกษาเด็ก
ข้ ามชาติ (การพัฒนาสถานะศูนย์การเรี ยน) ยุคที่ 4 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
ระบบการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต้ นทาง ยุคปั จจุบนั การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง
กับประเทศต้ นทาง(เมียนมา)
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ยุคที่ 1 ปี 2550 -2552
สนับ สนุ น การศึก ษาแก่ เด็ ก ข้ ามชาติ เป็ นการดาเนิ น ของ
โครงการระยะแรกๆ ช่วงเตรี ยมการก่อตังมู
้ ลนิธิช่วยไร้ พรมแดนขึน้ มาในประเทศไทย เป้าหมายเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ เด็กข้ ามชาติในพื ้นที่แม่สอดได้ เข้ าถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
สิทธิ เด็ก โดยการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ องค์กรภาคเอกชนในพื ้นที่แม่สอดดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยว
การศึกษาเด็กข้ ามชาติ อาทิ ระดมทุนในต่างประเทศเพื่อสนับสนุน ทุนให้ องค์ กรเอกชน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนแก่เด็กข้ ามชาติ
ยุคที่ 2 ปี 2553-2554 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นการดาเนินของโครงการที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ศนู ย์การเรี ยนจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั เด็กข้ ามชาติ และการบริ หาร
จัดการศูนย์การเรี ยน โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ทัง้ ด้ านองค์ความรู้ ทางวิชาการตามหลักสูตร
เทคนิคทักษะการสอน และการบริ หารจัดการ สนับสนุนทุนให้ ศนู ย์การเรี ยนบริ หารจัดการงบประมาณด้ วย
ตนเอง นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนอาหารกลางวัน เสื ้อผ้ า อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้ ศนู ย์การเรี ยนภายใต้
การดูแลของมูลนิธิฯ
ยุคที่ 3
ปี 2554-2556 พัฒนารู ปแบบการศึกษาเด็กข้ ามชาติ (การพัฒนาสถานะ
ศูนย์การเรี ยน) ดาเนินการร่ วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ระยะที่ 1 เป้าหมายเพื่อให้ ศนู ย์การเรี ยนได้ มี
สถานะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรื อการมีสถานะที่ได้ รับการรับรองจากประเทศไทย และเด็กที่เรี ยนในศูนย์
การเรี ยนได้ รับวุฒิการศึกษาที่ได้ รับการรับรองจากรัฐไทย
ยุคที่ 4
ปี 2556-2559 พั ฒ นาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศต้ นทาง ดาเนิ นการร่ วมกับมูลนิ ธิเพื่ อเยาวชนชนบท ระยะที่ 2
เป้าหมายเพื่อให้ ศนู ย์การเรี ยนมีสถานะที่สามารถจัดการศึกษาให้ กบั เด็กโดยได้ รับการรับรองจากประเทศ
ไทยและประเทศต้ นทาง(เมียนมา) เพื่อให้ เด็กสามารถนาวุฒิการศึกษาที่ได้ รับไปเรี ยนต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
ในประเทศไทยหรื อสามารถกลับไปเรี ยนต่อตามระบบของประเทศต้ นทางได้ โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ
คือ 1) การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่ วมกับ กศน.อาเภอแม่สอด โดยสนับสนุนให้ แม่สอด
เป็ นพื ้นที่เป็ นพื ้นที่นาร่ องในการนา “แนวทางการดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับเด็กต่างด้ าวและผู้
ไม่มีสญ
ั ชาติไทย (เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่สามารถเข้ าเรี ยนในระบบโรงเรี ยนได้ ) และ 2)
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง (เมียนมา)
ยุคปั จจุบนั ปี 2560-2561 การเชื่อมโยงการศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ โดยการศึกษา
นอกระบบ ดาเนินการร่ วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ระยะที่ 3 เป้าหมายเพื่อให้ เด็กในศูนย์การเรี ยนเด็ก
ข้ ามชาติ Migrant Learning Center เด็กในพื ้นที่ชายแดน ได้ รับการสร้ างเสริ มสุขภาวะ ด้ านโภชนาการ
การป้องกันโรค และการเชื่อมโยงข้ อมูลสุขภาพของเด็กกับประเทศต้ นทาง โดยผ่านการได้ รับการศึกษาใน
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รู ปแบบนอกระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง ควบคู่ไปกับการนาร่ องการเชื่อมโยงด้ านสุขภาพ
ของเด็กกลุ่มนี ้ และการมีส่วนร่ วมประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ กร
ชุมชน ทัง้ ในระดับพื น้ ที่ปฏิบัติของไทยและเมียนมา ที่สามารถนาบทเรี ยน ข้ อมูล ประสบการณ์ ในการ
ผลักดันเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงการศึกษาในรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานภายใต้
โครงการ แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ หนึ่ง กิจกรรมพัฒนาคณะทางานร่ วมเพื่อจัดการศึกษาและ
การส่งเสริ มสุขภาพของเด็กในศูนย์ การเรี ยนที่เชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง สอง กิจกรรมสนับสนุนการ
ส่งเสริ มสุขภาพที่เชื่อมโยงการศึกษาของเด็กในศูนย์การเรี ยนในแม่สอดและโรงเรี ยนในเมียวดี โดยการมี
ส่วนร่ วมของคณะทางาน สาม กิจกรรมการติดตามการส่งเสริ มสุขภาพและการศึกษาที่เชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง
3.2.บริบทชุมชนและสภำพแวดล้ อม
นับแต่ประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริ มการค้ า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้ าน ทาให้ มีการ
ขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูพ่ ื ้นที่ชายแดน ทาให้ เกิดความต้ องการในการใช้ แรงงานมากขึ ้น
จ.ตาก อ.แม่สอด พบพระ แม่ร ะมาด เป็ นอาเภอที่ อยู่ติดชายแดนทางทิ ศตะวันตกของ
จังหวัดตาก และมีอาณาเขตติดต่ อกับประเทศเมียนมา โดยมีแม่นา้ เมยเป็ นแนวกัน้ พรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมา ขณะที่ อาเภอแม่สอด เป็ นที่ตงจุ
ั ้ ดผ่านถาวรด้ านพรมแดนแม่สอดที่เชื่อมโยง
เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง ประเทศเมียนมา จึงเป็ นทางผ่านของแรงงานจากประเทศเมียนมาที่ประสงค์จะ
เข้ ามาทางานในประเทศไทย นอกจากนี ้ ยังเป็ นอาเภอเศรษฐกิจเนื่องจากเป็ นเมืองชายแดนไทย-พม่าที่มี
ศักยภาพทางด้ านเศรษฐกิจสูงสาหรั บเชื่ อมต่อเส้ นทางการค้ าในแนวตะวันตก-ตะวันออก (East-West
Economic Corridor) ซึง่ จะเชื่อมทะเลอันตามันกับทะเลจีนใต้ ผ่านดินแดนพม่า ไทย ลาว เวียดนาม ตาม
การพัฒนาโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS : Mekong Subregion) และเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ.แม่สอด จึงกลายเป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมจานวนมาก และค่าแรงที่สงู กว่าจึงดูด
แรงงานต่างด้ าวจากประเทศพม่าเข้ ามาจานวนมาก ทังที
้ ่ผ่านด่านเข้ ามาด้ วยบัตรผ่านแดนแล้ วลักลอบอยู่
ต่อในพื ้นที่ หรื อเข้ ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้ วหลบซ่อนรับจ้ างทางาน จึงมีแรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาตัง้
ถิ่นฐานในอาเภอแม่สอดมากที่สดุ รองลงมา คือ อาเภอพบพระ ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ย้ายถิ่นมาในพื ้นที่
มากกว่า 1 ปี ดังนันการชุ
้
มชนก็จะปะปนกับชุมชนคนไทย โดยมีลกั ษณะการตังบ้
้ านเรื อน หรื อชุมชนตาม
กลุ่มอาชีพ คือ 1.ก่อสร้ าง จะอาศัยปะปนกับคนไทย โดยจะมีผ้ ูรับเหมาเข้ ามารั บแรงงานในชุมชน และ
ไปทางานตามที่ ต่างๆ แต่ถ้ามีการก่อสร้ างที่ ห่างไกลจากชุมชนก็จะมีการตังที
้ ่อยู่อาศัยในจุดที่ก่อสร้ าง
2.อุต สาหกรรม เกษตรและโรงงาน แรงงานกลุ่มนี ้ ตัง้ ชุมชนที่ เหมือนกัน คือ คนหนุ่ มสาวที่ เป็ นโสด
จะพักอาศัยในโรงงาน และคนที่มีครอบครัวก็จะไปเช่าหอพักหรื อบ้ านที่อยู่รอบๆ โรงงาน
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นอกจากนี ้ ผู้ศกึ ษาได้ สารวจพื ้นที่ชมุ ชนแรงงานข้ ามชาติ พบว่า บ้ านที่พกั อาศัยของเด็กข้ าม
ชาติในแม่สอดจะมีลกั ษณะบ้ านห้ องเช่าเรี ยงกัน หรื อเป็ นตึกแถวกันเป็
้ นห้ องๆ อยู่กนั หลายครอบครัวเป็ น
ชุมชนเล็กๆ ในพื ้นที่ อ.แม่ระมาด อ.พบพระ การตังบ้
้ านเรื อนจะมีลกั ษณะคล้ ายๆ กันเป็ นบ้ านไม้ ยกสูง
ประมาณ 1 – 2 เมตร บริ เวณบ้ านเป็ นห้ องโล่งๆ มีทงั ้ ห้ องนอน ห้ องครั วไม่ได้ แยกเป็ นสัดเป็ นส่วน สิ่งของ
เครื่ องใช้ ทังที
้ ่นอน หมอน มุ้ง เสื ้อผ้ า อาหาร น ้าดื่ม เครื่ องครัว จาน ช้ อน วางรวมกันไว้ ภายในบริ เวณบ้ าน
โดยส่วนมากจะรวมกันหลายครอบครัว หลายหลัง ตังแต่
้ 2 – 10 หลัง มีห้องน ้าร่ วมกันใช้ หลายคน หลาย
ครอบครัว โดยนายจ้ าง (คนไทย หรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์จะปลูกสร้ างบ้ านเรื อนให้ แรงงานพักรวมกัน บางแห่งที่
พักอาศัยตังอยู
้ ่ในบริ เวณพื ้นที่เกษตรที่มีการใช้ สารเคมีกากัดวัชพืซในแปลงเกษตร ลักษณะการย้ ายเข้ ามา
ทางานในพื น้ ที่ ข องกลุ่มแรงงานข้ ามชาติที่มาจากประเทศเมีย นมา จะเป็ นการเข้ าออกง่าย และเป็ น
ลักษณะไปๆ มาๆ ยังคงติดต่อประเทศต้ นทางอยู่ ที่ตงของชุ
ั้
มชนนี ้เป็ นชุมชนชายแดน
3.3. สถำนกำรณ์ เด็กข้ ำมชำติในประเทศไทย
3.3.1 เด็กข้ ำมชำติกับสถำนกำรณ์ ด้ำนกำรศึกษำ
ประเทศไทย มีการประมาณการสัดส่วนของจานวนเด็กข้ ามชาติร้อยละ 10 ของ
จานวนแรงงานข้ ามชาติทงหมด
ั้
หรื อประมาณ 300,000 คน (เครื อข่ายองค์กรทางานด้ านประชากรข้ าม
ชาติ.รายงานสถานการณ์ แรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย พ.ศ.2558) จากการประมาณการแรงงานข้ าม
ชาติ และประมาณประชากรที่ไม่ใช่แรงงาน พบว่า ณ เดือน กันยายน 2561 มีประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ได้ รับอนุญาตทางาน จานวนทังสิ
้ ้น 2,127,253 คน (กระทรวงแรงงาน.สานัก
บริ หารแรงงานต่างด้ าว.กันยายน 2561 : ออนไลน์)
จำนวนประชำกรข้ ำมชำติ ช่ วงอำยุ แยกอำเภอ

สัดส่ วนเด็กข้ ำมชำติ
ในแต่ ละอำเภอ

250,000
200,000
150,000

อุ้มผาง
16%

100,000

แม่
ระมาด
10%

50,000
-

แม่
ระมาด

ท่าสอง
ยาง

แม่สอด

พบพระ

อุ้มผาง

จานวน
รวม

13-18 ปี

7,096

10,971

19,225

19,376

11,824

68,492

6-12 ปี

8,854

12,523

30,098

25,622

13,968

91,065

0-5 ปี

4,374

5,290

22,380

9,771

8,809

50,624

พบพระ
26%

ท่าสอง
ยาง
14%

แม่ สอด
34%
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จากข้ อมูลจะเห็นว่าเด็กข้ ามชาติในอาเภอแม่สอดมากสุดคิดเป็ น 34.11% เมื่อเทียบ
กับจานวนเด็กทังหมดใน
้
5 อาเภอด้ านตะวันตกของจังหวัดตาก และพบว่าเป็ นเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี ซึง่ เป็ น
ช่วงวัยเรี ยนมีมากถึง 41.98% เมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่น (ข้ อมูล 43 แฟ้ม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สิงหาคม 2560)
เด็กข้ ามชาติ ได้ รับการศึกษาใน 3 รู ปแบบหลักๆ ด้ วยกันคือ (1) การศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน ในปี การศึกษา 2558 พบว่ามีเด็กข้ ามชาติได้ รับการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) จานวนทังหมด
้
138,724 คน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
: 2558) ศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 3,244 คน (สานักการศึกษา, 2558) (2) การศึกษานอก
ระบบ หรื อ กศน. ได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจานวน 633 คน และการศึกษาสาหรับกลุม่ ผู้ไม่ร้ ู หนังสือ 856
คน (สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,2558) (3) การศึกษาในรู ปแบบ
ศูนย์การเรี ยนรู้ (Learning Center) ที่จดั โดยชุมชนและภาคประชาสังคม จานวน 17,161 คน (เครื อข่าย
องค์กรทางานด้ านประชากรข้ ามชาติ : 2557) อีกทัง้ ปั จจุบนั มีแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่าง
ไทยและเมียนมา เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ ายกลับประเทศต้ นทางของเด็กในศูนย์ การเรี ยน โดยมีรูปแบบ
เชื่อมโยงกัน 3 ลักษณะคือ (1) Matriculation หรื อการสอบเอนทรานซ์เข้ ามหาวิทยาลัย (2) การสอบ
เที ยบเพื่ อเข้ าเรี ยนในระดับ Grade4 และ Grade 8(เครื อข่ายองค์ กรทางานด้ านประชากรข้ ามชาติ,
2557) (3) การจัดการศึกษาของศูนย์ การเรี ยนโดยใช้ ระบบการศึกษานอกระบบประดับประถมศึกษา
(กศน.) ของประเทศเมียนมา หรื อ Non-Formal Primary Education – NFPE จานวน 115 คน โดยเริ่ มใน
อาเภอแม่สอด และพบพระ จังหวัดตาก (มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท,2559)
จากข้ อมูลสานักงานสาธารณสุข จ.ตาก ระบุว่า จานวนประชากรเด็กข้ ามชาติใน 5
อาเภอฝั่ งตะวันตกของจังหวัดตาก ซึง่ ประกอบด้ วย อาเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้ม
ผาง รวมทัง้ สิน้ 210,181 คน และเด็ก ที่ อยู่ใ นวัยเรี ย นช่ วงอายุร ะหว่าง 6-18 ปี จานวน 159,560คน
เฉพาะอาเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ที่อยู่ในช่วงวัยเรี ยน ระหว่างอายุ 6-18 ปี รวมทังสิ
้ ้น 110,269 คน
แบ่งเป็ นช่วงอายุ 6-12 ปี จานวน 64,574 คน และระหว่างอายุ 13-18 ปี จานวน 45,697 คน
3.1.1.1 กำรพัฒนำรู ปแบบกำรศึกษำในพืน้ ที่แม่ สอด
ศูนย์การเรี ยนในพื ้นที่ชายแดน
จุดเริ่ มต้ นของศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติในประเทศไทย เริ่ มจากการรับเลี ้ยง
เด็กหรื อดูแลเด็กระหว่างวันที่ พ่อแม่ไปทางาน แล้ วค่อยๆ พัฒนาเพิ่ มการเรี ยนการสอนเข้ าไปด้ วย จน
พัฒนาสู่รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ เรี ยกว่า ศูนย์ การเรี ยนรู้ หรื อ Migrant Learning Center
(MLC) มีการบริ หารศูนย์ การเรี ยนอย่างเป็ นระบบมากขึน้ โดยกลุ่มหรื อองค์ กรชุมชนแรงงานข้ ามชาติ
(Community Based Organization) และศูนย์การเรี ยนบางแห่งบริ หารและสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนา
เอกชนหรื อองค์กรศาสนา การจัดการศึกษาในรู ปแบบศูนย์ การเรี ยน ผู้เรี ยนเกือบทัง้ หมดเป็ นเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทยและเป็ นเด็กที่เป็ นบุตรหลานของแรงงานข้ ามชาติจากประเทศเมียนมา
ศูนย์การเรี ยนในแม่สอด เริ่ มต้ นเมื่อปี 2542 ศูนย์การเรี ยนรุ่ นแรกในแม่สอด
มี 9 ศูนย์การเรี ยนที่ ขึน้ ทะเบียนอย่างไม่เป็ นทางการกับศูนย์ การเรี ยนประสานงานการจัดการศึกษาเด็ก
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ต่างด้ าว สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ในปี 2550 ซึง่ ขณะนันมี
้ ศนู ย์การเรี ยนจานวน 62 ศูนย์
การเรี ยนจัดการศึกษาทัง้ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และเทียบเท่าหรื อสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาตาก เขต 2 ได้ จัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานการจัด
การศึกษาเด็กต่างด้ าว (Migrant Education Coordination Center : MECC) สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาตาก เขต 2 ขึ ้นในเดือนพฤษภาคม 2551 เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรชุมชนในการ จัดการศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ 5 อาเภอจังหวัดตาก (มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท.
2561) เนื่ องจากเป็ นพื น้ ที่ ที่มีการจัดตัง้ ศูน ย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ จานวน 59 ศูนย์ การเรี ย นและ 14
ห้ องเรี ยนสาขา มีเด็กเรี ยนอยู่ในศูนย์ การเรี ยนจานวนทัง้ สิ ้น 13,262 คน เฉพาะในพืน้ ที่อาเภอแม่สอด
มีจานวนศูนย์การเรี ยน 45 ศูนย์การเรี ยน 5 ห้ องเรี ยนสาขา มีเด็กเรี ยนอยู่ในศูนย์การเรี ยนจานวน 9,631
คน (สรุ ปสถานการณ์ เด็กเคลื่อนย้ ายพืน้ ที่อาเภอแม่สอด จ.ตาก สิงหาคม 2560) โดยส่วนใหญ่นนเป็
ั้ น
ลูกหลานชาวเมียนมาที่เข้ ามาทามาหากินอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลานานแล้ วซึ่ งเด็กกลุ่มนี ้เป็ นเด็กที่เกิด
ในเมืองไทย แต่ก็มีเด็กบางส่วนที่เพิ่งติดตามพ่อแม่เข้ ามา
3.1.1.2 รู ปแบบกำรศึกษำในพืน้ ที่แม่ สอด
การจัดการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ เด็ก ข้ ามชาติ หรื อเด็ก ไม่มีห ลัก ทาง
ทะเบียนราษฎร์ หรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย ได้ ดาเนินการในรู ปแบบต่าง ดังนี ้
1.การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน (สพฐ.) มีพนั ธกิจในการรั บผิดชอบการศึกษาเด็กที่อายุอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6-15 ปี ) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริ ม และกากับดูแลการ
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน
ส่งเสริ ม การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเอกชน องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บุคคล ครอบครั ว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ให้ มีส่วน
ร่ วมในการเพิ่ มโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงบริ การการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมลา้
ทางการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ,2560 ) โดย สพฐ. ได้ ดาเนินการจัด
การศึกษาให้ แก่เด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ใน 2 รู ปแบบ คือ (1) รู ปแบบเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยเรี ยนร่ วมกับ
เด็กไทย และ(2) แบบโรงเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อห้ องเรี ยนสาขา โดยเป็ นการทาข้ อตกลงร่ วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนรัฐและศูนย์การเรี ยนขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อนาชื่อเด็กในศูนย์การเรี ยนไปขึ ้นทะเบียนไว้ กบั
โรงเรี ยนของรัฐ และจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของไทย โดยตัวเด็กยังเรี ยนอยู่ที่ศนู ย์การ
เรี ยน
2.การจัดการศึกษาสาหรั บเด็กที่ ไม่มีสัญชาติไทย โดยสานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ กาหนดให้ กศน. มีอานาจหน้ าที่ในการส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรี ยนได้ รับความรู้
และทักษะพื ้นฐานในการแสวงหาความรู้ และได้ เรี ยนรู้ ในสาระที่สอดคล้ องกับความสนใจและความจาเป็ น
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และยังเน้ นการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ กับสังคมอื่นๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยศูนย์การเรี ยนเด็กข้ าม
ชาติ สาหรับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ไม่ มีสญ
ั ชาติไทยในกลุ่มนี ้ จะเป็ นการจัดการศึกษาโดยองค์กร
ชุมชน (Community-Based Organization) และองค์ ก รพัฒ นาเอกชน องค์ ก รศาสนา ซึ่งมีความ
หลากหลาย ซึง่ ลัดดาวัลย์ หลักแก้ ว (2558) ระบุว่า สามารถจาแนกการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
เด็กข้ ามชาติ ได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่
(1) ศูนย์การเรี ยนที่มีเป้าหมายเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เด็กอ่อนที่ส่ง
เข้ าสู่ระบบโรงเรี ยน โดยส่วนใหญ่ จะใช้ หลักสูตรแกนกลางในการจัดการเรี ยนการสอน โดยจะเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมในด้ านการสื่อสารไทย ทักษะในวิชาพืน้ ฐาน เพื่อให้ เด็กสามารถการปรับตัวกับระบบ
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้ ซึง่ ศูนย์การเรี ยนเหล่านี ้จะได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรื อองค์กรพัฒนาเอกชนไทย
(2) ศูนย์การเรี ยนที่จดั การศึกษาร่ วมกับ กศน.ซึง่ มีสถานะเป็ นห้ องเรี ยน ที่
มี กศน.เป็ นสถานศึกษา โดยใช้ หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พ.ศ.2551 ซึง่ หลักสูตรยังไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการเด็ก
(3) ศูนย์ การเรี ยนที่ จัดการเรี ยนการสอนเพื่ อแสวงหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงกับประเทศต้ นทาง ซึง่ มีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ หลักสูตร กศน.ของ
ประเทศพม่า เช่ น โครงการน าร่ องของมูล นิ ธิ ช่ วยไร้ พรมแดน ในพื น้ ที่ อาเภอแม่ ส อด ที่ เชื่ อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอกระบบของรั ฐกระเหรี่ ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า
เพื่อให้ เด็กที่เรี ยนในศูนย์ การเรี ยนสามารถกลับไปเรี ยนต่อที่ประเทศพม่าได้ ซึ่งปั จจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนารู ปแบบ และอีกรู ปแบบหนึ่ ง คือ ศูนย์ ก ารเรี ยนในพื น้ ที่ อาเภอแม่ส อดที่ เชื่ อมโยงกับ การศึกษา
ประเทศต้ นทาง ทังในระดั
้
บ Grade 4 และ Grade 6 โดยการทดสอบกับข้ อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง
ของประเทศต้ นทาง โดยจะมี Burmese Migrant Workers Education Committee :BMWEC เป็ น
หน่วยงานหลักในการประสานงานและส่งครู จากประเทศพม่ามาให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(ลัดดาวัลย์ หลักแก้ ว,2558 อ้ างในธีระเดช ฉายอรุ ณและคณะ,2560 : 84-88)
3.2.1 เด็กข้ ำมชำติกับสถำนกำรณ์ ด้ำนสุขภำพ
สถานการณ์ ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพของกลุ่ม เด็ก ข้ า มชาติ จากข้ อ มูล ของกระทรวง
สาธารณสุขและองค์การยูนิเซฟ พบว่า เด็กข้ ามชาติ มีโภชนาการไม่เหมาะสม มีเด็กจานวนไม่น้อยที่ยัง
ขาดสารอาหารที่ จาเป็ นต่อร่ างกาย โดยเฉพาะเด็กยากจนที่ ไม่พอกิ นหรื อกิ นไม่ครบมื ้อมักมีภาวะขาด
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ไอโอดีนและธาตุเหล็ก ปั ญหาโภชนาการที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เด็กวัยเรี ยนมีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน(เตี ้ย) ซึง่ ผลกระทบของการขาดอาหารเรื อ้ รังมิใช่แค่เพียงโครงสร้ างด้ านร่ างกายเป็ นผลให้ เตี ้ย
แคระแกร็ นเท่านัน้ ยังทาให้ ภูมิต้านทานโรคต่าเป็ นผลให้ ติดเชื ้อได้ ง่าย เจ็บป่ วยบ่อย หรื อเป็ นนาน และมี
ความรุ นแรง ภาวะเตีย้ ยังมีผลต่อการพัฒนาสมองเป็ นผลให้ เด็กมีสติปัญญาต่าความสามารถในการ
เรี ยนรู้ บกพร่ อง (กระทรวงสาธารณสุข, 2557:21) สอดคล้ องกับองค์การยูนิเซฟ (ยูนิเซฟ,2559) ระบุว่า
เด็กในประเทศไทยมีภาวะแคระแกร็ นและขาดโภชนาการที่ดี ซึง่ ส่งผลเสียระยะยาวในด้ านต่างๆ ของชีวิต
เช่น ด้ านผลการเรี ยน และรายได้ ในอนาคตของเด็ก กีดขวางการเจริ ญเติ บโตทางสุขภาพอย่างเหมาะสม
ด้ านคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2555-2559 ของประเทศไทย ในประเด็นสุขภาพพื ้นฐานและสวัสดิการ(Disability,Basic Health and
Welfare) คือ คณะกรรมการมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและการขาดสารไอโอดีนในเด็ก โดยขอให้
ไทยเร่ งออกมาตรการ เพื่อปรับปรุ งภาวะโภชนาการของเด็กทุกคนทังที
้ ่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
อีกทัง้ เด็กกลุ่มนี ้ยังมีปัญหาจากโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคหัด คางทูมหัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน และ
บาดทะยัก เนื่องจากการไม่ได้ รับวัคซีน หรื อได้ รับวัคซีนไม่ครบถ้ วน ทาให้ การควบคุมโรคโปลิโอในกลุม่ เด็ก
ข้ า มชาติ ยัง ท าได้ ไ ม่เ ต็ มที่ นัก รวมถึ ง โรคอื่น ๆ ที่ ส ามารถควบคุม ได้ ด้ว ยวัค ซี น เช่ น คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก เป็ นต้ น (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) นอกจากนี ้ข้ อมูลในพื ้นที่ต่างๆ ขององค์กรภาคประชา
สังคมยังพบว่า เด็กข้ ามชาติส่วนหนึ่งที่อยู่ในสถานศึกษามีภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วนมีแนวโน้ มเพิ่มมาก
ขึ ้น
จากข้ อมูลสรุ ปสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ ายพื ้นที่อาเภอแม่สอด จ.ตาก ข้ อมูลระหว่าง
ปี 2557-2559 ระบุวา่ สภาพปั ญหาสาธารณสุขของแรงงานข้ ามชาติ ได้ แก่ 1.) โรคติดต่อชายแดน ที่ต้อง
ระวังเป็ นพิเศษได้ แก่ โรคไข้ เลือดออก, มาลาเรี ย และวัณโรค 2.) อนามัยแม่และเด็ก (การฝากครรภ์ , การ
คลอดบุตร รวมถึงงานวัคซีนเด็ก) 3.) อุบตั ิเหตุทางถนน ปั ญหาสุขภาพของเด็กข้ ามชาติในแต่ละช่วงวัย
สาคัญของเด็ก ดังนี ้ 1.เด็กในครรภ์ มำรดำ แม่ที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติอีก จานวนมากไม่ได้ รับการฝาก
ท้ อง ดูแลครรภ์หรื อได้ รับการส่งเสริ มสุขภาพระหว่างตังครรภ์
้
นับตังแต่
้ การตังครรภ์
้
ฝากครรภ์ การคลอด
วัคซีน การติดตาม โภชนาการ ฯลฯ ส่วนใหญ่แรงงานข้ ามชาติจะทาการคลอดและดูแลระหว่างการคลอด
โดยหมอตาแยหรื อที่เรี ยกว่า ผดุงครรภ์โบราณ (ผดบ.) ในชุ มชน 2.เด็กแรกคลอด 0-5 ปี เด็กแรงงาน
ข้ ามชาติสว่ นใหญ่ยงั ได้ รับวัคซีนไม่ครบ เนื่องจากการย้ ายถิ่นฐานบ่อย ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถติดตาม
ให้ วคั ซีนได้ ต่อเนื่องได้ รวมถึงปั ญหาด้ านค่าบริ การในการฉี ดวัคซีนสาหรับแรงงานข้ ามชาติที่ไม่มีสิทธิใน
การรักษาพยาบาล ทาให้ เด็กไม่สามารถเข้ าถึงบริ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 3.เด็กวัยเรี ยน 5-18 ปี เด็ก
ในระบบการศึกษาของรั ฐบางแห่งได้ รับการรั กษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย บางโรงเรี ยนให้ เด็กซื ้อประกัน
อุบัติเหตุเพิ่มในราคาระหว่าง 150-200 บาท ต่อปี เพื่อเป็ นหลักประกันการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุ
อย่างไรก็ดีแม้ เด็กจะมีเลข 13 หลักเมื่อเข้ าเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นไปตามการสารวจนักเรี ยน หรื อแบบ 89 ซึง่ เด็ก
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จะได้ บตั รเลข 00 แต่เด็กไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล มีเพียงเด็กที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลเท่านันที
้ ่จะ
ได้ รับวัคซีนเท่ากับเด็กไทย โดยหน่วยบริ การสาธารณสุขในพื ้นที่
ด้ านโครงการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health)
ระบุถงึ ปั ญหาด้ านการจัดบริ การสุขภาพของเด็กนักเรี ยนว่า การตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ซึง่
อาจเป็ นการ เพิ่มภาระงานให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ใน รพ.สต.ขณะที่การได้ รับวัคชีนของนักเรี ยนในแต่ละช่วงชัน้
ยังไม่ครบถ้ วน มีการฉีดและขาดการลงบันทึก ไม่มีประวัติวคั ซีน ประวัตินกั เรี ยนหาย ผู้ปกครองไม่ยินยอม
ให้ ฉีด และนอกจากนี ้ ข้ อมูลโรงพยาบาลแม่สอด พบว่า ปี 2559 เด็กข้ ามชาติซื ้อประกันสุขภาพเพียง 531
ราย และปี 2560 เพียง 181 ราย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า จานวนคนที่เข้ ารั บการบริ การด้ านสุ ขภาพจาก
หน่วยงานรัฐผ่าน การซื ้อประกันสุขภาพต่ามาก และยังมีเด็กอีกจานวนมากที่อาจจะเข้ าไม่ถึงบริ การ ซึ่ง
เด็กวัยเรี ยน 5-18 ปี ในระบบการศึกษาของรัฐ (สรุ ปสถานการณ์ เด็กเคลื่อนย้ ายพื ้นที่อาเภอแม่สอด จ.
ตาก ข้ อมูลระหว่างปี 2557-2559)
3.4. ประสบกำรณ์ กำรดำเนินงำนด้ ำนสุขภำพในพืน้ ที่ อ.แม่ สอด
จากสถานการณ์ ข้ า งต้ น ที่ ก ล่า วมานี ้ เป็ นสภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ มาอย่ างยาวนานกว่ า
ทศวรรษ ในพื น้ ที่ แม่ส อด และนี่ เป็ นเหตุผลสาคัญ ที่ มูลนิ ธิ ช่วยไร้ พรมแดน ได้ ก าหนดภารกิ จงานด้ าน
สุขภาพเป็ นแผนงานหลักของมูลนิธิฯ ดาเนินงานภายใต้ แผนงานด้ านสุข ภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้ เด็กข้ าม
ชาติ แรงงานข้ ามชาติและครอบครัวแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ได้ รับการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ เพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดี มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดโรค และมีความปลอดภัย โดยผ่าน
การดาเนินโครงการอนามัยแม่และเด็ก ดาเนินงานภายใต้ โครงการ Improving Migrant Protection and
Assistance for Children in Thailand (IMPACT) สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรช่วยเหลือเด็ก Save
the Children , โครงการอนามัยเจริ ญพันธุ์ (SRHR) ดาเนินงานภายใต้ โครงการ Sexual Reproductive
Health Right สนับ สนุน งบประมาณจากองค์ ก ร Plan International , โครงการอนามัย โรงเรี ย น
ดาเนินงานภายใต้ โครงการอาหารเสริ มนม สนับสนุนงบประมาณจากองค์กร Act Now Children’s Fund
และโครงการอนามัยเจริ ญพันธุ์ และโครงการอื่นๆ ตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมา
ในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการ
ประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ ที่องค์กรองค์การอินเตอร์ เนชัน่ แนลเรสคิวคอมมิตตี (ไออาร์ ซี) ได้
สนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลแม่สอดและคณะทางานที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ประกอบด้ วย โรงพยาบาลแม่สอด สานักงานสาธารณสุข อาเภอแม่สอด (โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ที่ รั บผิ ดชอบศูน ย์ การเรี ยนรู้ ต่างชาติใ นพื น้ ที่ ) ส านักงานเขตพื น้ ที่ ก ารศึกษา ประถมศึก ษาตากเขต 2
เทศบาลนครแม่สอด (กองสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้ อม) เทศบาลท่าสายลวด (กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้ อม) แม่ตาวคลินิก มูลนิ ธิสุวรรณนิ มิต มูลนิ ธิช่วยไร้ พรมแดน และองค์กรไออาร์ ซี ต่อมามีการ
จัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาและประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน จังหวัดตาก จานวน 21
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คน แบ่งออกเป็ น 2 ชุด เพื่อประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน ใช้ เกณฑ์การประเมินเดียวกับ
โรงเรี ยนในประเทศไทย ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ ทัง้ 10 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการในโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 3
โครงการความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อ
สุ ข ภาพ องค์ ป ระกอบที่ 5 บริ ก ารอนามัย โรงเรี ย น องค์ ป ระกอบที่ 6 สุ ข ศึ ก ษาในศู น ย์ ก ารเรี ย น
องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย องค์ประกอบที่ 8 การออกกาลังกายและนันทนาการ
องค์ประกอบที่ 9 การให้ คาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และองค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริ มสุขภาพใน
ศูนย์การเรี ยน
การดาเนินโครงการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health)
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มสุขภาพเด็กและเยาวชนควบคู่กับการศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยน ชุมชน
และผู้ป กครอง ให้ มี ส่ว นร่ ว มในการดูแ ลสุข ภาพของตนเอง และคนในครอบครั ว และแนวทางการ
ดาเนินงานด้ านสุขภาพเป็ นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน วัตถุประสงค์ 3 ข้ อดังนี ้ 1.) เพื่อกระตุ้นศูนย์
การเรี ยนรู้ ตา่ งชาติให้ เห็นความสาคัญของการส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 2.) เพื่อติดตามและ
ประเมินกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติทงั ้ 10
องค์ประกอบ 3.) เพื่อนาส่วนขาด และปั ญหาอุปสรรคของการดาเนินงานมาวางแผนพัฒนาในโอกาส
ต่อไป 4.) เพื่อได้ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพเด็กต่างชาติในพื ้นที่ชายแดน
สาหรับการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ ได้ ดาเนินการ 3 ปี (2557-2559) ในปี 2557 ได้ จดั ทา
องค์ ป ระกอบ ตั ว ชี ว้ ั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยตั ว แทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ปี 2558 เริ่ มรั บสมัครศูนย์ การเรี ยนเข้ าร่ วมโครงการและทาการประเมิน ผลปรากฏว่ าไม่มีศูนย์ การเรี ยน
เด็ก ต่างด้ าวผ่านเกณฑ์ การประเมิน และปี 2559 มีศูน ย์ การเรี ยนสมัครเข้ าร่ วมโครงการและทาการ
ประเมิน จานวน 11 ศูนย์การเรี ยน ผลปรากฏว่า ศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ปารมี อาโยนอู นิวเดย์ สุขขะ
หรรษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยศูนย์การเรี ยนอาโยนอู ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน และศูนย์การเรี ยน
เด็กข้ ามชาติปารมีนิวเดย์ สุขขะหรรษา ได้ รับรางวัลระดับทองแดง (คณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์
การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน.2560)
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ผลกำรศึกษำ บทเรี ยน และข้ อเสนอแนะ
4.1 ผลกำรศึกษำ
4.1.1 ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ หลักสูตร NFPE- NFME
1. กำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ กำรเรี ยนนำร่ องในหลักสูตร NFPE
จานวนเด็กข้ ามชาติในประเทศไทยที่ เข้ าสู่ระบบการศึกษาเมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ
NFPE – NFME โดยมูลนิ ธิช่วยไร้ พรมแดน ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ได้ ริเริ่ มพัฒนาแนวทางการเชื่ อมโยง
การศึกษาระหว่างไทยและเมียนมา โดยการนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาของ
ประเทศเมียนมา (Non-Formal Primary Education - NFPE ) มาจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่เด็กในศูนย์
การเรี ยน จากรายงาน Township Monitor NFPE Student’s List For 2018, February and September
2018 ระบุจานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน NFPE ในปี การศึกษา 2560 จานวนศูนย์ 17 ศูนย์ และ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ศูนย์การเรี ยนในปี การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4 จานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตร NFPE ปี การศึกษา 2560
Level 1
No.

School

Level 2

M

F

Total

M

F

Total

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

124

99

223

156

137

293

516

Total

ตารางที่ 5 จานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตร NFPE ปี การศึกษา 2561
Level 1
No. School

Level 2

M

F

Total

M

F

Total

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

232

217

449

174

165

339

788

Total

จานวนเด็กนักเรี ยนที่เรี ยนในศูนย์การเรี ยนในพื ้นที่แม่สอด พบพระ แม่ระมาด จ.ตาก โรงเรี ยนใน
เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง เมียนมา โรงเรี ยนในเมาะลาไย รัฐมอญ เมียนมา จานวนเด็กข้ ามชาติที่ลงทะเบียน
เรี ยนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรNFPE – NFME ในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้
ตารางที่ 6 จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนในศูนย์การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ ประจา ปี การศึกษา 2560 - 2561
ศูนย์ กำรเรี ยน
ปี กำรศึกษำ 2560
ปี กำรศึกษำ 2561
โรงเรี ยน
จานวนเด็ก ชาย หญิง จานวนเด็ก
ชาย
หญิง
อาโยนอู
129
128
61
67
สุขขะหรรษา
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
จานวนเด็กข้ ามชาติ 7 ศูนย์
2,153
1,670
865
805
โรงเรี ยนแม่ตาวตาเล
973
1,062
506
556
โรงเรี ยนส่วยโกโก่
550
267
283
จานวนเด็กนักเรี ยน 2 โรงเรี ยน
973
1,612
773
839
รวมทัง้ หมด
3,126
3,282
1,638 1,644
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จากตารางจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตร NFPE ปี การศึกษา 2560 - 2561 และการจัดการเรี ยน
การสอน พบว่า เด็กที่เรี ยนอยู่ในศูนย์ การเรี ยนปี การศึกษา 2561 ใน 7 ศูนย์ การเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ
จานวน 1,670 คน มีเด็กที่เลือกเรี ยนหลักสูตร NFPE จานวน 197 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 เพราะเงื่อนไข
การสมัครเรี ยนต้ องเป็ นเด็กที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ หรื อออกเรี ยนกลางคัน และเด็กเลือกเรี ยน NFPE ต้ องเข้ า
เรี ยนตังแต่
้ Level 1 ขึ ้นไป หากเปรี ยบเทียบกับจานวนเด็กที่เลือกเรี ยนหลักสูตร NFPE ใน 22 ศูนย์การ
เรี ยน จานวน 788 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.7 เนื่องจากโครงการฯ และครู ในศูนย์การเรี ยนเด็กชาติ ได้ มีการ
ชี ้แจงเป้าหมายการจัดการศึกษานอกระบบ (NFPE) ให้ ผ้ ปู กครอง ซึง่ สอดคล้ องกับความต้ องการที่เดินทาง
กลับไปยังประเทศต้ นทางในอนาคต
ตารางที่ 7 จานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนในศูนย์การเรี ยนในประเทศไทย (แม่สอด) และโรงเรี ยนในประเทศ
เมียนมา (เมียวดี) ปี การศึกษา 2560 - 2561
ศูนย์ กำรเรี ยน
อาโยนอู
สุขขะหรรษา
ปารมี
อิระวดี
นิวเดย์
นิวโรด
โฮป
จำนวนเด็กข้ ำมชำติ 7 ศูนย์
โรงเรี ยนแม่ตาวตาเล
โรงเรี ยนส่วยโกโก่
จำนวนเด็กนักเรี ยน 2 โรงเรี ยน
รวมทัง้ หมด (1+2)

จานวนเด็ก
128
91
484
119
341
324
183
1,670
1,064
550
1,612
3,282

ปี กำรศึกษำ 2561
เรี ยน NFPE
เรี ยน NFME
9
22
22
22
26
46
42
25
192
22
53
13
25
78
13
270
35

รวม
9
44
22
28
46
42
25
214
70
25
95
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ตารางที่ 8 จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตร NFPE ปี การศึกษา 2560 - 2561 และการจัดการเรี ยนการสอน
จำนวนนักเรี ยน
จำนวนนักเรี ยน
ปี กำรศึกษำ 2560
ปี กำรศึกษำ 2561
ศูนย์ กำรเรี ยน
Level 1
Level 2
รวม
Level 1 Level 2
รวม
อาโยนอู
8
13
21
9
9

จำนวนครู
2

สุขขะหรรษา

10

10

20

11

11

22

2

ปารมี

16

25

41

10

17

27

2

อิระวดี
นิวเดย์
นิวโรด

14
23
-

11
12
33

25
35
33

13
17
19

13
29
23

26
46
42

2
2
2

โฮป

71

31
31
135
206
จานวนนักเรี ยน
ปี การศึกษา 2560
Level 1
Level 2
รวม

14
84

25
197

2
14

รวม (1)
โรงเรี ยน

แม่ตาวทาเล่

11
113
จานวนนักเรี ยน
ปี การศึกษา 2561
Level 1 Level 2
35
18

รวม
53

กำรเรี ยนกำรสอน
(วัน / เวลำ)
วันจันทร์ – วันเสาร์
12.30 – 15.30 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
13.00 – 15.40 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์
วันจันทร์ – วันเสาร์
วันจันทร์ – วันศุกร์
08.30 – 15.30 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์

จานวนครู

การเรี ยนการสอน
(วัน / เวลา)

2

วันจันทร์ – วันเสาร์

ศูนย์ กำรเรี ยน

จำนวนนักเรี ยน
ปี กำรศึกษำ 2560
Level 1
Level 2
รวม

จำนวนนักเรี ยน
ปี กำรศึกษำ 2561
Level 1 Level 2
รวม

จำนวนครู

กำรเรี ยนกำรสอน
(วัน / เวลำ)
17.30 – 20.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์
16.30 – 19.30 น.

ส่วยโกโก่

16

9

25

2

รวม (2)
รวมทัง้ หมด (1+2)

51
135

27
140

78
275

4
18
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2. กำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ กำรเรี ยนนำร่ องในหลักสูตร NFME
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารเมียนมา โดยกรมการศึกษานอกระบบเมีย นมา ได้ อนุญาตให้ มีการจัด
การศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา NFPE (Non-Formal Primary Education) และขยายผลการจัด
การศึกษานอกระบบระดับมัธยมต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) โดยศูนย์การเรี ยนสุขขะ
หรรษา ได้ ดาเนิ นการทดลองขยายผลการจัดการศึกษา นอกระบบระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น NFME
(Non-Formal Middle Education) ในปี การศึกษา 2551 ซึง่ ถือว่าเป็ นศูนย์ การเรี ยนแห่งแรกที่มีการจัด
การศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) นอกประเทศ
เมียนมา และศูนย์ การเรี ยนแห่งนี ้เป็ นหนึ่งในห้ าโรงเรี ยนที่สมัครเข้ าร่ วมโครงการทดลองขยายผลการจัด
การศึกษา นอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น NFME (Non-Formal Middle Education) ในปี การศึกษา
2551 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมา
ศูนย์ การเรี ยนสุขขะหรรษา จัดการเรี ยนการสอน จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีครู สอน จานวน 1 คน
นักเรี ยนจานวน 22 คน เป็ นเพศชาย 11 คน เพศหญิง 11 คน โดยเรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 –
13.00 น ซึง่ รายละเอียดโครงสร้ างหลักสูตร มีดงั นี ้
ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้ างหลักสูตร NFME
รู ปแบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระดับชันเรี
้ ยน
Level 3 (เกรด 5-6)
รายวิชา มีวิชาหลัก
1.ภาษาเมียนมา
9 วิชา
2.ภาษาอังกฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.ประวัติศาสตร์
6.ภูมิศาสตร์
7.งานอาชีพพื ้นฐาน
8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
9. การพัฒนาสังคมและชุมชน
สื่อการเรี ยนการสอน
ใช้ ตาราเรี ยน คูม่ ือครู และสื่ออุปกรณ์ตา่ งๆ NFPE Project สนับสนุน
จานวนเวลาเรี ยน
เด็กต้ องเรี ยน จานวน 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
การวัด ประเมินผลและ ทีม Monitor ระดับภูมิภาคและระดับพื ้นที่แม่สอด จะเข้ าไปติดตาม ประเมิน
การจบหลักสูตร
ทุกๆ สิ ้นภาคเรี ยน เพื่อตรวจสอบ ประเมินชัว่ โมงการเข้ าเรี ยนของเด็ก ผลการ
เรี ยนที่คาดหวัง และมีการทดลอบปลายปี การศึกษา โดยการเข้ ามาจัดสอบ

5.ประวัติศาสตร์

เองของทีม Monitor และใช้ ข้อสอบชุดเดียวกันกับเด็กที่เรี ยนอยู่ในประเทศ
เมียนมา โดยเมื่อเด็กสอบผ่านจะได้ รับการเลื่อนชันจาก
้
Level 3 ขันไป
้ Level
4 และเมื่อจบหลักสูตรแต่ละระดับสามารถเรี ยนต่อที่ประเทศเมียนมาได้
วิชาหลัก (หัวข้ อหลัก)
วิชาเลือก
 ภาษาพม่าขันพื
้ ้นฐาน
 การใช้ ภาษาพม่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขัน้
พื ้นฐาน
 ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน
 คณิตศาสตร์ เฉาะทาง
 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
 คณิตศาสตร์ ประยุกต์
 ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
 ประวัติศาสตร์

6.ภูมิศาสตร์

 ภูมิศาสตร์

7.งานอาชีพพื ้นฐาน

 อาชีพพื ้นฐาน

8.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
9. การพัฒนาสังคมและ
ชุมชน






รายวิชา จานวน 9 วิชา
1.ภาษาเมียนมา

2.ภาษาอังกฤษ

3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์







การพัฒนาทักษะชีวิตขันพื
้ ้นฐาน

การพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะการพัฒนาสังคม

การเตรี ยมความพร้ อมรับมือภัยพิบตั ิ 

อุตสาหกรรมภายในประเทศ
งานฝี มือ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศ
การเกษตร
เทคโนโลยี
ศิลปะ
ศีลธรรมและกฎหมาย
ศีลธรรมและพลเมือง
ทักษะในการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาและศูนย์การ
เรี ยนรู้ ของชุมชน
 การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
 สุขภาพชุมชนและสุขาภิบาล
57

Designing of Subject Code
Code
Name

Consonant
Name of Subject

Column 1
1.Core Subject

ML
EL
MT
GS
HT
GO
BV
QL
SD

Myanmar Language
2.Elective developed by
English Language
Central
Mathematics
General Science
3. Elective Local Curriculum
History
Geography
Basic Vocation
Quality of Life Improvement
Social and Community Development

Core Subject
ML 101
ML 102
EL
101
EL
102
MT 101
MT 102
GS 101
GS 102
HT
101
GO 101
BV
101
QL
101

Column 2
List number of each
subject

Principles of Basic Myanmar Language
Effective use of Myanmar Language
Basic Communication Skills in English
Practical use of English Language Skills
Basic Concepts of Mathematics
Mathematics for Daily Life
Basic Knowledge about Science
Applied Science
History
Geography
Basic Vocation
Development of Basic Life Skills
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QL
QL
SD
SD

102
103
101
102

Improvement of Life Skills
Moral and Civics
Skills in Social Development
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.ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรศึกษำ
1. ศูนย์การเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนหลักสูตร NFPE เพิ่มมากขึ ้น จากเดิมปี การศึกษา 2559
จานวน ศูนย์การเรี ยน ในปี การศึกษา 2560 จานวน 17 ศูนย์การเรี ยน และปี การศึกษา 2561
จานวน 22 ศูนย์การเรี ยน
2. ขยายผลการจัดการเรี ยนการสอนหลัก สูตร NFPE ไปพื น้ ที่ อื่นที่ เป็ นหัวเมืองชัน้ ในของ
ประเทศไทย ศูนย์การเรี ยน FRY - มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เขตพื ้นที่บางบอน กรุ งเทพฯ
3. จานวนเด็กข้ ามชาติที่เลือกเรี ยนการศึกษานอกระบบ หลักสูตร NFPE นอกประเทศเมียนมา
มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆ ทุ ก ปี ตัว เลขล่ า สุ ด จากรายงานของเขตการศึก ษาแม่ ส อด ปี
การศึกษา 2561 เมื่อเดือนกันยายน 2561 ทังหมด
้
788 คน แบ่งเป็ น ระดับ Level 1 จานวน
449 คน ระดับ Level 2 จานวน 339 คน
4. เด็กที่เรี ยนหลักสูตร NFPE Level 1 และ Level 2 จากศูนย์การเรี ยนสุขขะหรรษา สอบวัดผล
การเรี ยนในพืน้ ที่รัฐกระเหรี่ ยง ได้ อันดับที่ 1 และเป็ นอันดับ 2 ในเมียวดี นอกจากนี ้ เด็กที่
ย้ ายไปเรี ยนที่ โรงเรี ยนต้ นทางสามารถเรี ยนต่อในระดับเกรด G ได้ โดยไม่มีการปรั บพื น้
ฐานความรู้ ทางวิชาการ เนื่องจากศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติในแม่สอดได้ ใช้ หลักสูตรเนื ้อหา
เดียวกันกับประเทศต้ นทางมาจัดการเรี ยนการสอน
5. มีเด็กที่เรี ยนจบหลักสูตร NFPE Level 2 ในพื ้นที่แม่สอด ไปศึกษาต่อที่ประเทศต้ นทางได้
โดยเริ่ มที่ ระดับ G5 โรงเรี ยน ดอ ย่า โฟ จี เจา (Daw Ya Phoe Gi kyouy) เมืองเมียวดี,
โรงเรี ยนปะโก่ เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง ประเทศเมียนมา
6. ครู จากศูนย์ การเรี ยนในพื น้ ที่ แม่สอด จานวน 5 คน ประกอบด้ วย ศูนย์ การเรี ยนอาโยนอู
ปารมี สุขขะหรรษา อายอนติก ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น Township Monitor ทาหน้ าที่นิเทศ
ติดตามการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผล
7. ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น “เขตการศึก ษาแม่ ส อด” เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากับ ดูแ ล ภายใต้ เ ขต
การศึกษาแม่สอด
8. ศูนย์ การเรี ยนสุขขะหรรษา ได้ รับคัดเลือกจากกรมการศึกษานอกระบบ ให้ เป็ นพื ้นที่นาร่ อง
เพื่อทดลองจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษา (NFME)
โดยเป็ น 1 ใน 5 แห่งในพื ้นที่นาร่ องที่จดั การศึกษา
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4.1.2 ผลกำรศึกษำกำรส่ งเสริมสุขภำพและจัดบริกำรด้ ำนสุขภำพเด็ก
1.กำรจัดกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพและกำรจัดบริกำรด้ ำนสุขภำพเด็ก
การจัดการสร้ างเสริ มสุขภาพและการจัดบริ การด้ านสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยนพื ้นที่แม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีการสร้ างและพัฒนาศักยภาพผู้ที่รับผิดชอบงานสร้ างเสริ มสุขภาพประจา
ศูนย์การเรี ยน ทาให้ เกิดแกนนาสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กวัยเรี ยนในศูนย์การเรี ยน 7 แห่ง ในพื ้นที่แม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด จ.ตาก 2 โรงเรี ยนในเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง 5 โรงเรี ยนในเมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
ตารางที่ 10 จานวนครู อนามัยโรงเรี ยน และแกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ
พืน้ ที่ดำเนินงำน
อาโยนอู
สุขขะหรรษา
ปารมี
อิระวดี
นิวเดย์
นิวโรด
โฮป
พืน้ ที่ศูนย์ กำรเรี ยน แม่ สอด พบพระ แม่ ระมำด จ.ตำก
โรงเรี ยนแม่ตาวตาเล
โรงเรี ยนส่วยโกโก่
พืน้ ที่โรงเรี ยน เมียวดี รั ฐกระเหรี่ ยง – เมียนมำ
รวมทัง้ หมด (1+2)
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
พืน้ ที่โรงเรี ยน เมำะลำไย รั ฐมอญ – เมียนมำ
รวมจำนวนครู อนำมัยและแกนนำเด็กนักเรี ยน ทัง้ หมด
(1+2+3)

จำนวน (คน)
ครู อนำมัย
แกนนำเด็ก
นักเรี ยน
2
2
2
7
2
20
2
6
2
13
2
11
2
5
14
64
2
8
2
7
4
15
18
79
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
10
0
28
79
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2.กำรประเมินศูนย์ กำรเรี ยนส่ งเสริมสุขภำพชำยแดน
การจัดการสร้ างเสริ มสุขภาพและการจัดบริ การด้ านสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยนพื ้นที่แม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด จ.ตาก และโรงเรี ยนเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง โรงเรี ยนเมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา โดย
ได้ ดาเนินร่ วมกับโรงพยาบาลแม่สอด และคณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน
ปี 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่ วมกับมูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ได้ ให้ การสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1
นโยบายโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการในโรงเรี ยน องค์ ประกอบที่ 3 โครงการความร่ วมมือ
ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อสุขภาพ องค์ประกอบ
ที่ 5 บริ การอนามัยโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในศูนย์การเรี ยน องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภัย องค์ประกอบที่ 8 การออกกาลังกายและนันทนาการ องค์ประกอบที่ 9 การให้ คาปรึกษา
และสนับสนุนทางสังคม และองค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริ มสุขภาพในศูนย์การเรี ยน โดยมีศนู ย์การเรี ยน
ที่เข้ าร่ วมโครงการเพื่อร่ วมการประเมินศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน จานวน 15 ศูนย์จาก 5
อาเภอในพื น้ ที่ อ.แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง จ.ตาก ได้ แก่ 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 โรงเรี ยนในเมียวดี
โดยศูน ย์ ก ารเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มหมายในโครงการ ทัง้ 7 ศูน ย์ การเรี ย นเข้ าร่ วมประเมิน ผลการ
ประเมินปรากฏว่า ศูนย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ โดยเฉพาะศูนย์ การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการฯ อ.แม่สอด
ประกอบด้ วย ศูนย์ การเรี ยนอาโยนอู นิวเดย์ อิระวดี สุขขะหรรษา และปารมี อ.พบพระ คือ ศูนย์ การ
เรี ยนโฮป อ.แม่ระมาด คือ ศูนย์การเรี ยนนิวโรด โดยทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน ทัง้ 10 องค์ประกอบ ศูนย์การเรี ยนที่มีผลงานดีเด่น ระดับทอง จานวน 2 ศูนย์การ
เรี ยน คือ ศูนย์การเรี ยนอาโยนอู นิวเดย์ ระดับเงิน คือ ศูนย์การเรี ยนอิระวดี และระดับทองแดง จานวน 4
ศูนย์การเรี ยน ได้ แก่ สุขขะหรรษา ปารมี นิวโรด และโฮป
ปี 2561 มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ร่ วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ได้ ให้ การสนับสนุนการดาเนิน
โครงการการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ (Migrant School Health) จานวน 15 ศูนย์การ
เรี ยนเดิมในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่ าสองยาง และอุ้มผาง จ.ตาก ได้ แก่ 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 และเพิ่มขึ ้นอีก 2 โรงเรี ยนในเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง เมียนมา ได้ แก่ Mae
Tao Talay, Shwe Kockko โดยสรุ ปผลการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ประจาปี 2561
กำรประเมินโรงเรี ยนส่ งเสริมสุขภำพต่ ำงชำติ (Migrant School Health)
ตำมเกณฑ์ มำตรฐำนกำรประเมินศูนย์ กำรเรี ยนส่ งเสริมสุขภำพชำยแดน 10 องค์ ประกอบ
องค์ 1

องค์
2

องค์
3

องค์
4

องค์
5

องค์
6

องค์
7

องค์
8

องค์
9

องค์
10

ดี
มำก

ดี

พืน้ ฐำน

ควร
พัฒนำ

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

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

ไม่ ได้ รับ

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

ไม่ ได้ รับ

8. New Blood

2

2

3

4

1

4

2

3

2

3

2

3

4

1

ไม่ ได้ รับ

9. Has Mu Htaw

1

3

3

3

1

4

3

4

4

2

3

4

1

2

ไม่ ได้ รับ

ศูนย์ กำรเรี ยน

ระดับ

ทอง
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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

-

เงิน

13. CDC

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

7

3

-

-

เงิน

14. Mae Tao
Talay

1

2

4

2

1

2

3

3

4

3

2

3

3

2

ไม่ ได้ รับ

15. Shwe
Kockko

1

3

4

3

2

4

4

4

4

4

6

2

1

1

ไม่ ได้ รับ

คาอธิบาย
ระดับทอง
คือ
ระดับเงิน
คือ
Iระดับทองแดง คือ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากอย่างน้ อย 8 องค์ประกอบขึ ้นไป และไม่มีองค์ประกอบที่ควรพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากอย่างน้ อย 6 องค์ประกอบขึ ้นไป และไม่มีองค์ประกอบที่ควรพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากอย่างน้ อย 5 องค์ประกอบขึ ้นไป และไม่มีองค์ประกอบที่ควรพัฒนา
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ประจาปี 2560-2561
ศูนย์ กำรเรี ยน

Ah Yone Oo
New Day
Irrwaddy
New Road
Hope
Parami

องค์
ที่
1

องค์
ที่
2

องค์
ที่
3

องค์
ที่
4

องค์
ที่
5

องค์
ที่
6

องค์
ที่
7

องค์
ที่
8

องค์
ที่
9

องค์
ที่
10

ดี
มำก

ดี

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

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

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

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

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

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

ปี

พืน้ ฐำน

ควร

ระดับ

พัฒนำ
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ศูนย์ กำรเรี ยน

ปี

องค์
ที่
1

องค์
ที่
2

องค์
ที่
3

องค์
ที่
4

องค์
ที่
5

องค์
ที่
6

องค์
ที่
7

องค์
ที่
8

องค์
ที่
9

องค์
ที่
10

ดี
มำก

ดี

พืน้ ฐำน

ควร

ระดับ

พัฒนำ

Sauch Kha
Hong Sar

2560

4

4

3

3

2

4

4

4

3

3

5

4

1

0

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

Broze
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จากการประเมินศูนย์การเรี ยนที่เป็ นกลุม่ หมายในโครงการ ทัง้ 7 ศูนย์การเรี ยนทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน ทัง้ 10 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1
นโยบายโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการในโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 3 โครงการความร่ วมมือ
ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อสุขภาพ องค์ประกอบ
ที่ 5 บริ การอนามัยโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในศูนย์การเรี ยน องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภัย องค์ประกอบที่ 8 การออกกาลังกายและนันทนาการ องค์ประกอบที่ 9 การให้ คาปรึกษา
และสนับ สนุ น ทางสัง คม และองค์ ป ระกอบที่ 10 การส่ง เสริ ม สุข ภาพในศูน ย์ ก ารเรี ย น นอกจากนี ้
ผลงานเป็ นที่ประจักษ์ โดยได้ รับรางวัล ดีเด่น ในระดับทอง ระดับ เงิน ระดับทองแดง ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า
ศูนย์ การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ มีการพัฒนาการสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยนในศูนย์ การเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากภาพรวมการทางาน 2 ปี ของการดาเนินโครงการนี ้ ผ่านเข้ าร่ วมกิ จกรรมโครงการประเมิน
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน
10 องค์ประกอบ พบว่า ศูนย์การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ มีการพัฒนาไปสูท่ ิศทางที่ดีขึ ้นในทุกองค์ประกอบ
ยกเว้ นการมีสว่ นร่ วมการมีสว่ นร่ วมของชุมชน ดังนันควรได้
้
รับการยกระดับการมีสว่ นร่ วมของชุมชนให้ มาก
ขึ ้น ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

ประเมินศุนย์ กำรเรียนส่ งเสริมสุขภำพต่ ำงชำติ 7 ศูนย์
30

25

10 องค์ ปรพกอบ

20

15

10

5

0

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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3.ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรส่ งเสริมสุขภำพ
อนึ่ง จากการดาเนิ น กิ จ กรรมโครงการประเมิ น โรงเรี ย นส่ง เสริ มสุข ภาพต่างชาติ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน 10 องค์ประกอบ ดังที่นาเสนอไปก่อนหน้ า
ร่ วมกับครู อนามัยโรงเรี ยน และแกนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ ได้ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กนักเรี ยนและครู
ในสถานศึกษา ทัง้ 14 แห่ง ในประเทศไทย 7 ศูนย์ การเรี ยน และประเทศเมียนมา 7 โรงเรี ยน มีผ้ ูได้ รับ
ประโยชน์ทางตรงและทางอ้ อมจากการดาเนินโครงการ รวมทังสิ
้ ้น 4,861 คน ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 13 จานวนนักเรี ยน และครูในสถานศึกษา ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน ประจา ปี การศึกษา 2560 - 2561
ศูนย์ กำรเรี ยน
โรงเรี ยน
อาโยนอู
สุขขะหรรษา
ปารมี
อิระวดี
นิวเดย์
นิวโรด
โฮป
จานวนเด็กข้ ามชาติ
ใน 7 ศูนย์ (1)
โรงเรี ยนแม่ตาวตาเล
โรงเรี ยนส่วยโกโก่
จานวนเด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนในเมียวดี (2)
รวมทัง้ หมด (1+2)
Du Yar (Lay) (Mon
National Middle
School), Ye
Township
Mawkanin (Mon
National Middle
School), Ye
Township

ปี กำรศึกษำ 2560
จานวนเด็ก ชาย หญิง
129
115
675
220
240
350
244

ปี กำรศึกษำ 2561
จานวนเด็ก ชาย หญิง
จานวนครู
128
61
67
8
91
48
43
7
484
228 256
30
119
70
49
9
341
183 158
17
324
177 147
14
183
98
85
10

2,153

1,670

865

805

95

973
973

1,062
550
1,612

506
267
773

556
283
839

25
8
33

3,126

3,282

1,638 1,644

128

372

167

205

13

319

134

185

13
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ศูนย์ กำรเรี ยน
โรงเรี ยน
Mawkanin (Mon
National Middle
School), Ye
Township
Mawkanin (Mon
National Middle
School), Ye
Township
Mawkanin (Mon
National Middle
School), Ye
Township
จำนวนเด็กนักเรี ยน
(3)
โรงเรี ยนในเมำะ
ลำไย
รวมจำนวนเด็กที่
ได้ รับประโยชน์ จำก
โครงกำร ทัง้ หมด
(1+2+3)

ปี กำรศึกษำ 2560
จานวนเด็ก ชาย หญิง

ปี กำรศึกษำ 2561
จานวนเด็ก ชาย หญิง
จานวนครู
243

117

126

13

156

87

69

12

297

141

156

13

1,387

646

741

64

4,669

2,284 2,385

192
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4.ผลลัพธ์ กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรส่ งเสริมสุขภำพ
ผลลัพธ์การดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ ซึง่ รายละเอียดของ
การเปลี่ยนแลง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ

1.
สถำนกำรณ์
ปั ญหำกำร
สร้ ำงเสริม
และกำร
จัดบริกำร
สุขภำพ

สถำนกำรณ์ ช่วงเริ่มต้ นโครงกำร

สถำนกำรณ์ ปัจจุบัน ณ.วันสิน้ สุดโครงกำร

 ขาดครู ที่รับผิดชอบการสร้ างเสริ มสุขภาพและงานอนามัย
โดยตรง
 ขาดผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขในขณะลงพื น้ ที่ บริ การ
ตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยน
 เด็กไม่มีบตั รประกันสุขภาพสาหรั บผู้ติ ดตามแรงงานข้ าม
ชาติ
 หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุข ในพื น้ ที่ ช ายแดน มี ข อบเขต
กว้ างขวาง มีภาระงานมาก ขณะที่ บุคลากรอัตรากาลัง
น้ อ ยไม่เ พี ย งพอกับ จ านวนศูน ย์ ก ารเรี ย นฯ ที่ มีจ านวน
มาก.มีหลายแห่ง จึงทาให้ ในพื ้นที่บางแห่งไม่สามารถออก
หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ บริ การตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ยน
ประจาปี และให้ บริ การฉี ดวัคซีนสาหรั บเด็กแรงงานข้ าม
ชาติในศูนย์การเรี ยนได้
 การให้ บริ การฉีดวัคซีนเด็ก มีขนตอนค่
ั้
อนข้ างยุ่งยาก และ

 มีครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์ การเรี ยนแต่ละศูนย์ จานวน 2 คน จานวน 14 คน มี
แกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ จานวน 64 คน รวมทังหมด
้
78 คน ทาหน้ าที่การสร้ าง
เสริ มสุขภาพ
 ครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยนและแกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพสามารถ
เป็ นผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในขณะลงพื น้ ที่บริ การตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์ การ
เรี ย น จัด การตรวจสุข ภาพนัก เรี ย น ปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ น และจัด ปรั บ /พั ฒ นา
สิ่งแวดล้ อมภายในศูนย์การเรี ยนและในชุมชน
 ศูนย์ การเรี ยนนิ วโรด ร่ วมกับ M fund จัด ทาโครงการนาร่ องบัตรประสุขภาพเด็ก
นักเรี ยนรายบุคคล รายละ 50 บาท โดยผู้ปกครองออกค่าใช้ จ่าย 25 บาทและมูลนิธิ
ช่วยไร้ พรมแดนร่ วมสมทบ 25 บาท
 ได้ รับวัคซีนพื ้นฐาน ป.1-ป.2 แก่เด็กข้ ามชาติเท่าเทียมเด็กไทย สาหรับวัคซีนเด็ก 0-5
ปี จะให้ เป็ นกรณีพิเศษ ถ้ าหากเหลือฉีดวัคซีนจากเด็กไทย จึงนามาฉีดให้ กบั เด็กข้ าม
ชาติ (ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.แม่จะเราฯ อ.แม่ระมาด)
70

สถำนกำรณ์ ช่วงเริ่มต้ นโครงกำร
มีร ายละเอีย ดที่ ซับ ซ้ อ น ตัง้ แต่ ก ารเบิ ก จ่ า ยวัคซี น การ
ขนส่งวัคซีน วิธีการเก็บรักษาวัคซีน ขันตอนการฉี
้
ดวัคซีน
อาทิ ข้ อมูลพื ้นฐานเด็ก เช่น รายชื่อเด็กซ ้าซ้ อนกัน ต้ องใช้
บุคลากรสาธารณจานวนมาก และปั ญหาด้ านการสื่อสาร
ภาษาไทยและเมีย นมา ท าให้ ก ารท างานมีความล่าช้ า
และยาวนาน
 ข้ อมูลพืน้ ฐาน มีการบันทึกประวัติเด็กข้ ามชาติ ในหลาย
หน่ วยงาน องค์ ก ร เช่น ประวัติการศึก ษา ผลการเรี ย น
ประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาล ชั่ง น า้ หนัก /วัด ส่ ว นสูง และ
ภาวะโภชนาการ การรับฉีดวัคซีน พฤติกรรมของนักเรี ยน
โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก บันทึกลงในแบบฟอร์ มที่
จัดทาขึน้ โดยองค์ กรสนับสนุน (เล่มสีเหลือง) บางแห่งมี
การรวบรวมและจัด เก็ บ ข้ อ มูล ลงในแฟ้ มเอกสาร เช่ น
สถานี อนามัยแม่จะเราฯ มีการกรอกข้ อมูลน า้ หนักและ
ส่วนสูงลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สรุ ปประมวลข้ อมูลใน
รู ปแบบรายงาน จึงจะเห็นได้ ว่า การจัดเก็บข้ อมูลไม่เป็ น
ระบบ เป็ นลักษณะแยกเป็ นส่วนๆ ไม่มีการรวบรวมข้ อมูล
ในภาพรวมของเด็ก ไม่มีสรุ ป วิเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูล
เพื่อนาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพ
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หน่ วยบริ การสาธารณสุขในพื น้ ที่ ชายแดน ออกหน่ วยเคลื่อนที่ เพื่ อให้ บ ริ ก ารตรวจ
สุขภาพนักเรี ยนประจาปี และให้ บริ การฉี ดวัคซีนสาหรั บเด็กแรงงานข้ ามชาติในศูนย์
การเรี ยน
ครู อนามัยโรงเรี ยน มีความรู้ และทราบขัน้ ตอนการฉีดวัคซีนเด็ก สามารถประสานกับ
รพ.สต.ในพื ้นที่บริ การมาฉีดวัคซีนให้ เด็กนักเรี ยน อาทิเช่น กรณีศนู ย์การเรี ยนนิวโรด มี
การวางแผนร่ วมกันกับรพ.สต.สถานีอนามัยแม่จะเราฯ จัดทาและเตรี ยมเอกสารข้ อมูล
พื ้นฐานเด็กนักเรี ยน เพื่ อลดการซ ้าซ้ อน เป็ นผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในขันการคั
้
ด
กรองนักเรี ยน ตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น เช่น จัดคิวต่อแถว ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจเล็บ
หู สายตา เหา และช่ ว ยเป็ นล่ า มแปลภาษาไทย-เมี ย นมา ท าให้ การท างานมี
ประสิทธิภาพ
มีการจัดทาเครื่ องมือสร้ างสุขภาพนักเรี ยน โดยมีการปรั บ ประยุกต์ จากแบบบันทึก
ประวัติสขุ ภาพ (เล่มสีเหลือง) และบูรณาการทางานร่ วมกันในหลายภาคส่วน ทังด้
้ าน
สุขภาพ มีการเทียบวัคซีนไทย-เมียนมา ปรับตารางวัคซีนให้ สามารถใช้ ร่วมกันได้ ทงั ้
สองประเทศ มีการนารู ปแบบระเบียนนักเรี ยนของการศึกษาเมียวดี-เมียนมา
ครู อนามัยโรงเรี ยน และแกนนานักเรี ยน มีการบันทึกประวัตินกั เรี ยนด้ านสุขภาพลงใน
สมุดเล่มสีเหลือง และจัดทาบันทึกสถิติการใช้ บริ การห้ องพยาบาลประจาศูนย์ การ
เรี ยน และการส่งต่อการรักษาหน่วยบริ การสาธารณสุข และจัดทาเอกสารสรุ ปรายงาน
ประวัติสขุ ภาพนักเรี ยนเป็ นรายชัน้ รวบรวมเป็ นแฟ้มเอกสาร
เกิดเครื อข่ายการทางานและประสานความร่ วมมือร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ
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 ประวัติการรับภูมิค้ มุ กัน (วัคซีน) ของเด็กหาย เนื่องจาก
ด้ านการศึกษาและการสร้ างเสริ มสุขภาพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกิดการรับรู้
ผู้ปกครองไม่สนใจ ผู้ปกครองบางคนย้ ายสถานที่ทางาน
และเข้ าใจสภาพปั ญหา บริ บทชุมชนและสังคม ทาให้ มีทศั นคติเชิงบวก เกิดรู้ สึกเห็น
ใหม่ไม่ได้ นาทะเบียนประวัติสุขภาพนักเรี ยนนาติดตัวไป
อกเห็นใจ การทางานร่ วมกันจะมีลักษณะแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ด้ วย เมื่อ ไปสมัค รเรี ย นที่ ศูน ย์ ก ารเรี ย นแห่ งใหม่ จึ งไม่
เดียวกัน
ข้ อมูลด้ านสุขภาพของนักเรี ยน ทาให้ เด็กหลายคนไม่ได้  หน่ ว ยภาครั ฐ ระดับ ผู้ ป ฏิ บัติ ง านในพื น้ ที่ แ ละท้ องถิ่ น ให้ การยอมรั บ เห็ น คุณ ค่ า
รั บ วัค ซี น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอี ก หลายคนได้ รั บ การฉี ด
ความสาคัญของครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยน แกนนานักเรี ยน และเด็กใน
วัคซีนซ ้าๆ กันหลายครัง้
ศูนย์เรี ยน ทาให้ แรงงานข้ ามชาติกลุม่ นี ้ มีตวั ตนและที่ยืนในสังคมไทย
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ตารางที่ 15 เปรี ยบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภาคีเครื อข่าย และกลุม่ เป้าหมายระหว่างก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
สถำนกำรณ์ ช่วงเริ่มต้ นโครงกำร
กำรสร้ ำงเสริ ม และ
ก ำ ร จั ด บ ริ ก ำ ร
สุขภำพ
1ศู น ย์ ก ารเรี ยนเดิ ม
ที่เคยเข้ าร่ วมโครงการ
ประเมินศูนย์การเรี ยน
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ชายแดน ปี 25582559 คื อ ศู น ย์ ก าร
เรี ย นอาโยนอู สุ ข ขะ
หรรษา ปารมี และอิ
ระวดี

ทักษะส่วนบุคคลของครู อนามัยโรงเรี ยน และแกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ
โภชนาการ วัคซีนเด็ก เพศศึกษา อนามัยเจริ ญ 1) มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องสุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ดูแลรักษาร่ างกายของใช้ ให้
สาด รักษาฟั นให้ แข้ งแรงและแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกต้ อง ล้ างมือให้ สะอาดก่อนกิน
พันธ์ ฯลฯ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชา
อาหารและหลัง ขับถ่ าย กิ นอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอัน ตรายและ
สังคม-องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานในพื ้นที่มาจัด
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉดู ฉาด งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาส่อน
กิจกรรมเป็ นครัง้ ๆ อาทิเช่น แผนงานด้ านสุขภาพ
ทางเพศ สร้ างความสัม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว ให้ อ บอุ่น ป้ องกัน อุบัติ ด้ว ยความไม่
แผนงานด้ านพัฒนาเยาวชน มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน
ประมาท ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและตรวจสุขภาพทุกปี ทาจิตใจให้ ร่าเริ งอยู่
มูลนิธิสวุ รรณนิมิตร คลินิกแม่ตาว เป็ นต้ น
เสมอ มีสานึกต่อส่วนรวมร่ วมสร้ างสังคม
มีการสมัครเข้ าร่ วมโครงการประเมินโรงเรี ยน
2) มีความรู้ เรื่ องการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพและตรวจสุขภาพนักเรี ย น อาทิ ชั่ง
ส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ
นา้ หนัก วัดส่วนสูง ตรวจหู ตรวจตา เล็บมือเล็บเท้ า ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น การ
มีออกหน่วยเคลื่อนให้ บริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยน
รั กษาความสะอาดร่ างกาย สิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน และเกณฑ์
ในศูนย์การเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
มาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ 10 องค์ประกอบ
ระดับพื ้นที่ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อน้ อยกว่านัน้
มีวิชาสุขภาพอนามัยจะเป็ นหลักสูตรเฉพาะ ( Sex 3) มีความรู้ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ 10 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการใน
Education )
โรงเรี ย น องค์ ป ระกอบที่ 3 โครงการความร่ ว มมื อระหว่า งโรงเรี ย นและชุ มชน
องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ 5
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ ภาวะ

- มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ ภาวะ

-

-

2.ศูนย์ การเรี ยนขยาย
ผลและที่สนใจเข้ าร่ วม
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-
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ก า ร เ รี ย น นิ ว เ ด ย์
นิวโรด โฮป
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โภชนาการ วัคซีนเด็ก เพศศึกษา อนามัยเจริ ญ
พันธ์ ฯลฯ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานใน
พื ้นที่ อาทิเช่น แผนงานด้ านสุขภาพ แผนงานด้ าน
พัฒนาเยาวชน มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน มูลนิธิ
สุวรรณนิมิต-คลินิกแม่ตาว เป็ นต้ น
4)
- มีออกหน่วยเคลื่อนให้ บริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยน
ในศูนย์การเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
ระดับพื ้นที่ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อน้ อยกว่านัน้
5)

6)

7)

8)

สถำนกำรณ์ ปัจจุบัน ณ.วันสิน้ สุดโครงกำร
บริ การอนามัยโรงเรี ยน องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในศูนย์การเรี ยน องค์ประกอบที่
7 โภชนาการและอาหารที่ ป ลอดภัย องค์ ป ระกอบที่ 8 การออกก าลัง กายและ
นัน ทนาการ องค์ ป ระกอบที่ 9 การให้ ค าปรึ ก ษาและสนับ สนุน ทางสัง คม และ
องค์ประกอบที่ 10 การส่งเสริ มสุขภาพในศูนย์การเรี ยน
สามารถเป็ นผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สถานพยาบาลของรัฐในการจัดบริ การส่งเสริ มสุขภาพ
เด็กนักเรี ยน เช่น การสอบประวัติ การเข้ าแถว/จัดคิว/คัดครองเด็กนักเรี ยนตาม
รายชื่อ การตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น เช่น วัดส่วนสูง ชัง่ น ้าหนัก ตรวจตา ตรวจหู ตรวจ
ฟั น
สามารถผู้คิดค้ น ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเด็กนักเรี ยนในศูนย์การ
เรี ยน (รายชื่อเด็กนักเรี ยน ชื่อบิดามารดา ที่อยู่ปัจจุบนั น ้าหนัก ส่วนสูง การฉีด
วัคซีน) สรุ ปจานวนนักเรี ยนประจาภาคเรี ยน ในรู ปแบบไฟล์เอกสารแทนการเขียน
ด้ วยลายมือ เพื่อนาส่ง รพ.สต.ทุก 6 เดือนหรื อตามที่ รพ.สต.ร้ องขอข้ อมูล
จัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพในศูนย์การเรี ยน เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่ างกาย การตัดเล็บมือเท้ า การจากัดเหา การสอนแปรงฟั น วัดส่วนสูง ชัง่ น ้าหนัก
ตรวจตา ตรวจหู ตรวจฟั น และการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
เป็ นสามารถถ่ายทอดความรู้ โดยครู อนามัย จาก 5 แห่ง (อาโยนอู นิวเดย์ ปารมี อิ
ระวดี สุขขะหรรษา) และทีมคลีนิกแม่ตาวเดินทางไปให้ ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการป้องกันโรคให้ กบั เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนแม่ตาวทาเล
แกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ นาความรู้ ไปถ่ายทอดต่อเพื่อนในชันเรี
้ ยน / สอน
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น้ องๆ เรื่ องการดูแลรั กษาสุขภาพ หน้ าชัน้ เรี ยน / นาความรู้ ไปบอกพ่อแม่ที่บ้ าน
เรื่ องการดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย / การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ / การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย เป็ นต้ น
9) ครู กบั เด็กนักเรี ยน มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น เด็กให้ ความร่ วมมือในการเข้ ามาร่ วม
กิจกรรม / มอบหมายงานให้ แกนนานักเรี ยนทา เช่น ตรวจสุขนักเรี ยน ตรวจตา หู
เยี่ยมบ้ านเด็กป่ วย
ทักษะส่วนบุคคลของเด็กนักเรี ยน (เด็กที่เรี ยนอยู่ในศูนย์การเรี ยน)
10) มีความรู้ เรื่ องสุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ดูแลรั กษาร่ างกายของใช้ ให้ ส ะอาด
รั กษาฟั นให้ แข้ งแรงและแปรงฟั นทุก วัน อย่ างถูกต้ อง ล้ างมือให้ สะอาดก่อนกิ น
อาหารและหลัง ขับถ่ าย กิ นอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอัน ตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉดู ฉาด งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาส่อน
ทางเพศ สร้ างความสัม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว ให้ อ บอุ่น ป้ องกัน อุบัติ ด้ว ยความไม่
ประมาท ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและตรวจสุขภาพทุกปี ทาจิตใจให้ ร่าเริ งอยู่
เสมอ มีสานึกต่อส่วนรวมร่ วมสร้ างสังคม
11) มีความเข้ าใจ สามารถปฏิบัติตนไอย่างถูกต้ องและถูกวิธี ตามหลักสุขบัญญัติ 10
ประการ อาทิ ดูแลรั กษาร่ างกายของใช้ ให้ สะอาด จากัดเหา ตัดผม ตัดเล็บ และ
แต่งกายสะอาด เรี ยบร้ อย รั กษาฟั นให้ แข้ งแรงและแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกต้ อง
แปรงฟั นสะอาดขึ ้น ฟั นไม่ผุล้างมือให้ สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ล้ าง
มือก่อนกิ นและหลังอาหาร ล้ างมือด้ วยสบู่หลังเข้ าห้ องนา้ ห้ องส้ วม ล้ างมือหลัง
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เล่น-ก่อนเข้ าห้ องเรี ยน รั กษาความสะอาดห้ องเรี ยน/ห้ องนา้ /บริ เวณโรงเรี ยน กิ น
อาหารสุก สะอาด กิ น อาหารที่ ถู ก สุข ลัก ษณะไม่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ ร่ า งกาย พก
กระป๋ องนา้ ดื่ม/แก้ วนา้ ส่วนตัว พกปิ นโตข้ าว (อาหารกลางวัน) มาทานที่โรงเรี ยน
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เล่นกี ฬา ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล วิ่ง ถ่ายนา้ และ
กิจกรรมการละเล่นพื ้นบ้ านและกลางแจ้ ง มีสานึกต่อส่วนรวมร่ วมสร้ างสังคมด้ วย
ร่ วมงานกิจกรรมกับชุมชน เก็บขยะ ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายในชุมชน
12) มีสขุ ภาพดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยบ่อยง่าย เนื่องจากมีการรณรงค์เกี่ยวกับสุขบัญญัติ
10 ประการ ให้ ล้างมือ ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หลังเข้ าห้ องน ้า เล่น/กินขนม
แปรงฟั นอย่ างถูก วิธี การรั ก ษาความสะอาดของร่ างกาย ควบคุม ป้ องกัน และ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น ้ายุงลายภายในโรงเรี ยนและในชุมชน
สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน (ศูนย์การเรี ยน)
13) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพศูนย์การเรี ยนรู้ตา่ งชาติ อาทิ จัดทาป้ายบอกสถานที่ตา่ งๆ และจุด
เสี่ยงภายในบริ เวณโรงเรี ยน ทาอ้ างล้ างมือบริ เวณหน้ าห้ องน ้า ดูแลทาความ
สะอาดห้ องน ้า ห้ องส้ วม จัดทาแฟ้มกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ ครู สอน
เด็กนักเรี ยนล้ างมือ ครู ชงั่ น ้าหนัก-วัดส่วนสูง เด็กเต้ นอาราบิก/ออกกาลังกายตอน
เช้ าเป็ นต้ น
14) มีถงั ขยะ เก็บขยะ และการคัดแยกขยะ
15) สิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนสะอาดขึน้ อาทิเช่น มีการรั กษาความสะอาดห้ องนา้
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3.โรงเรี ย นในเมี ย วดี
รั ฐ ก ร ะ เ ห รี่ ย ง คื อ
โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล
โรงเรี ยนส่วยโกโก่

-

-
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ห้ องส้ วม, การทาความสะอาดการทิ ้งขยะ ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น ้ายุงลาย
ระบบสุขภาพ นโยบาย และการมีสว่ นร่ วม
1) มี ก ารก านโยบายส่ ง เสริ ม สุข ภาพในโรงเรี ย น แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ ถ่ ายทอด
นโยบายสู่การปฏิ บัติ จัดโครงการส่งเสริ มสุขภาพ มีแผนงาน/กิ จกรรมด้ านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ
2) ศูนย์การเรี ยนนิวโรด ร่ วมกับ M fund จัดทาโครงการนาร่ องบัตรประสุขภาพเด็ก
นักเรี ยนรายบุคคล รายละ 50 บาท โดยผู้ป กครองออกค่าใช้ จ่าย 25 บาทและ
มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดนร่ วมสมทบ 25 บาท
3) รพ.สต.แม่จะเราฯ ให้ บริ การรับวัคซีนพืน้ ฐาน ป.1-ป.2 แก่เด็กข้ ามชาติเท่าเทียม
เด็กไทย สาหรับวัคซีนเด็ก 0-5 ปี จะให้ เป็ นกรณีพิเศษ ถ้ าหากเหลือฉีดวัคซีนจาก
เด็กไทย จึงนามาฉีดให้ กบั เด็กข้ ามชาติ
ทักษะส่วนบุคคลของครู อนามัยโรงเรี ยน และแกนนาเด็กนักเรี ยนด้ านสุขภาพ
มีออกหน่วยเคลื่อนให้ บริ การตรวจสุขภาพ
1) มีครู อนามัยโรงเรี ยนที่ผ่านการอบรม โรงเรี ยนละ 2 คน รวม 14 คน มีครู ที่
นักเรี ยนในโรงเรี ยนเด โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
รับผิดชอบตามเกณฑ์ 10 องค์ประกอบ จานวน 20 คน มีแกนนาเด็กนักเรี ยน
ในระดับพื ้นที่ อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
จานวน 15 คน
มีครู อนามัยโรงเรี ยน
2) ครู อนามัยโรงเรี ยน และครู ในโรงเรี ยน มีความรู้ เรื่ อง 1) สุขภาวะและการส่งเสริ ม
โรงเรี ยนในประเทศเมียนมา จะเน้ นการเรี ยน
สุขภาพขัน้ พื ้นฐาน เช่น การชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง 2) การดูแลสุขภาพและตรวจ
การสอนตามหลักสูตร จึงไม่มีสอนเรื่ องสุขภาพ
ฟั นในวัยเด็กเรี ยน 3) การให้ วคั ซีนและการบันทึกข้ อมูล 4) โรคที่เกิดในเด็กและสุข
เด็กนักเรี ยน จะได้ รับวัคซีนป้องกันโรคไข้
วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลในวัย เด็ ก วัย เรี ย น 5) จิ ต วิ ท ยาเด็ ก วัย เรี ย น 6) การจั ด การ
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สมองเสื่อม
- ประวัติสขุ ภาพของนักเรี ยน ไม่ได้ มีบนั ทึกไว้
นอกจากผลการเรี ยนของเด็กนักเรี ยน
- ข้ อมูลประวัติสขุ ภาพของเด็กนักเรี ยน
หน่วยบริ การสาธารณสุข โรงพยาบาล /
สถานีอนามัยจะเก็บรวบรวมข้ อมูลไว้

4.โรงเรี ยนในเมาะ
ล าไ ย รั ฐมอ ญ คื อ
โรงเรี ยน
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สิ่งแวดล้ อม 6) สุขบัญญัติ 10 ประการ 7) การพัฒนาและปรั บสภาพแวดล้ อมใน
โรงเรี ยน
3) มีความรู้ เรื่ องสุขบัญญัติ 10 ประการ การแปรงฟั นอย่างถูกวิธี การล้ างมือ การจัด
กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ เช่น การชัง่ นาหนัก วัดส่วนสูง ตรวจหู ตรวจตา เล็บมือเล็บ
เท้ า การปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ น การรั ก ษาความสะอาดร่ างกาย สิ่ง แวดล้ อมใน
โรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ 10
องค์ประกอบ
4) จัดทาแฟ้มกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ
5) ครู สอนเด็กนักเรี ยนล้ างมือ ชัง่ น ้าหนัก-วัดส่วนสูง
- มีออกหน่วยเคลื่อนให้ บริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยน
สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน (ศูนย์การเรี ยน)
ในศูนย์การเรี ยน โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
6) มีการพัฒนา/ปรั บปรุ งสิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนตามเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรี ยน
ระดับพื ้นที่ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อน้ อยกว่านัน้
ส่งเสริ มสุขภาพศูนย์การเรี ยนรู้ ต่างชาติ อาทิ จัดทาป้ายบอกสถานที่ต่างๆ และจุด
เสี่ยงภายในบริ เวณโรงเรี ยน ทาอ้ างล้ างมือบริ เวณหน้ าห้ องน ้า ดูแลทาความสะอาด
ห้ องน ้า ห้ องส้ วม
ระบบสุขภาพ นโยบาย และการมีสว่ นร่ วม
7) มีการนาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพศูนย์การเรี ยนรู้ ต่างชาติไปปรับใช้
เพื่อการสร้ างสุขภาวะที่ดีของเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
8) มีเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขในหน่วยบริ การสาธารณสุขในพืน้ ที่ มาให้ บริ การสุขภาพ
เช่น ตรวจสุขภาพนักเรี ยน ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง และวัดสายตานักเรี ยน
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จากตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
และตารางที่ 15 เปรี ยบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภาคีเครื อข่าย และกลุ่มเป้าหมายระหว่างก่อนและ
หลังการดาเนินโครงการ ดังที่ผ้ ูศกึ ษาได้ กล่าวไปแล้ วในเบือ้ งต้ นนัน้ จะพบว่า สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นก่อน
และหลัง ด าเนิ น โครงการเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจน ในสถานการณ์ โ ดยภาพรวม และการ
เปลี่ยนแปลงด้ านทักษะองค์ความรู้ ทักษะการทางาน ทัศนคติ ทักษะการดูแลสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
ตนที่ ถูกต้ อง ของภาคีเครื อข่าย และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ าร่ วมโครงการ เนื่องมาจากการดาเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆ ร่ วมกัน โดย
 โครงการฯ ได้ มีกิจกรรมส่งเสริ มและจัดบริ การด้ านสุขภาพในศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ ใน
พื ้นที่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และในโรงเรี ยน เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง และ
เมาะลาไย รัฐมอญ เมียนมา
 โครงการฯ ได้ ร่วมออกแบบพัฒนากิจกรรม ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายด้ านการศึกษาและสุขภาพ
ทังในฝั
้ ่ งไทย (แม่สอด) และเมียนมา (เมียวดี เมาะลาไย)
 ภาคีเครื อข่าย มีนโยบายว่าด้ วยเรื่ องเด็ก การศึกษา และสาธารณสุข (การสร้ างเสริ มสุข
ภาวะ และการส่งเสริ มสุขภาพ)
 นโยบายของรั ฐบาล ในด้ านการศึกษา ด้ านสาธารณสุข (สาธารณสุขชายแดน) เศรษฐกิจ
การค้ าการลงทุน (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) รวมไปถึงความร่ วมมือในด้ านอื่นๆ
ซึง่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันของโครงการ และภาคีเครื อข่าย ผู้ศึกษาจะเขียนอธิบายไว้ ใน
ขัน้ ตอนการท างานร่ วมกัน ในหน้ าที่ 85 เรื่ องการพัฒ นากลไกความร่ วมมือที่ เชื่ อมโยงการศึก ษาและ
สุขภาพข้ ามแดนไทย-เมียนมา
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4.2 บทเรี ยนกำรพัฒนำควำมร่ วมมือที่เชื่อมโยงกำรศึกษำและสุขภำพข้ ำมแดน
ไทย-เมียนมำ
การดาเนินโครงการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-เมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้ างเสริ ม
สุขภาวะของเด็กในพืน้ ที่ชายแดน โดยความร่ วมมือของมูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ร่ วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชน
ชนบท สนับสนุนโดย สสส.สานัก 9 โดยในเฟสนี ้ (2560-2561) โครงการได้ ริเริ่ มให้ มีการทดลองการ
เชื่อมโยงประเด็นสุขภาพในรู ปแบบการส่งต่อข้ อมูลประวัติสขุ ภาพที่จาเป็ นของเด็กกลุ่มนี ้เมื่อควบคู่ไปกับ
การเชื่อมโยงการศึกษา โดยเชื่อว่า เมื่อการศึกษามีการเชื่อมโยงกัน นัน่ หมายถึงข้ อมูลเด็กกลุ่มนี ้ที่เคยเป็ น
เด็กที่ไม่ได้ อยู่ในฐานข้ อมูลของรั ฐบาลเมียนมาประเทศต้ นทางมาก่อนได้ เริ่ มเข้ าไปอยู่ในฐานข้ อมูลเด็ก
เมียนมาที่เรี ยนนอกประเทศ และการมีตวั ตนในระบบฐานข้ อมูลก็เป็ นหลักประกันในการเข้ าถึงบริ การด้ าน
สุขภาพที่รัฐต้ องจัดให้ เมื่อเด็กได้ กลับไปยังประเทศเมียนมา การที่เด็กได้ เรี ยนหลักสูตรเชื่ องโยงเป็ นการสร้ าง
ความมัน่ ใจผู้ปกครองว่าเด็กจะได้ รับการยอมรั บรวมถึงได้ ใบประกาศนียบัตรที่สามารถเรี ยนต่อในระบบ
การศึกษาประเทศเมียนมาได้ ซึง่ ผู้ปกครองจะส่งเสริ มให้ เด็กได้ เรี ยนอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนในศูนย์การเรี ยน
ซึง่ เป็ นที่ปลอดภัยที่ครู สามารถดูแลเด็กครอบคลุ่มทุกด้ านรวมถึงเรื่ องสุขภาพครบด้ าน ทังเรื
้ ่ องการ ส่งเสริ ม
ป้องกันโรค ที่ในชุมชนแรงงานข้ ามชาติ และยังเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่มากับเด็กที่ อาจจะตกเป็ นเหยื่อ
ของการค้ ามนุษย์ การถูกละเมิดด้ านต่างๆ หากเด็กไม่ได้ เรี ยน หรื อหากเด็กต้ องทางาน เป็ นฐานคิดหลักใน
การทางานโครงการ
ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิดโรงเรี ย นส่งเสริ มสุข ภาพ (กรมอนามัย , 2558 : 1-2) กล่าวถึง
สถานการณ์ และความจาเป็ นจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน โดยเฉพาะด้ านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้ รับแบบอย่างที่ไม่
เหมาะสม มีคา่ นิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้ อง นาไปสู่ปัญหาที่เกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว
และสภาพแวดล้ อมทางสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์
้
ไม่พงึ ประสงค์ โรคเอดส์ ยา
เสพติด ความรุ นแรงและอุบตั ิเหตุ ปั ญหาดังกล่าว หากไม่มีการป้องกันล่วงหน้ าจะก่อให้ เกิดความสูญเสีย
นานัปการ จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญและเร่ งสร้ างคุณภาพทัง้ การศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้ เด็กและเยาวชนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ดังนันสุ
้ ขภาพกับการศึกษาต้ องดาเนินการควบคู่กนั
ไปในลักษณะเกื ้อกูลซึง่ กันและกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรี ยนและ
เยาวชน การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้ องกาหนดเป้าหมายให้ ชัดเจน โดยเฉพาะด้ านสุขภาพซึ่งเป็ นความ
จาเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการดารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้ อมในการเรี ยนรู้
ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ ท างการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนรู้ สู่ประชาอาเซียนจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่
เพียงใดอยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุง่ เน้ นที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาให้ สามารถเป็ นแกนนาหรื อ
ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้ างสุขภาพ ภายใต้ ความร่ ว มมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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ตังแต่
้ ครอบครัวของเด็กชุมชนและองค์กรในท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นสถาบันพื ้นฐานทางสังคมที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาให้ เด็กและเยาวชนไทยมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น
อนึง่ มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน และมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เห็นว่า ถ้ าหากเด็กข้ ามชาติ ซึง่ เป็ น
บุตรหลานของแรงงานข้ ามชาติที่ เข้ ามาทางานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ควรได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้ เด็กและเยาวชนเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีความจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญและเร่ งสร้ างคุณภาพทัง้
การศึกษาควบคู่ไปกับสุขภาพ เพื่อให้ กลุ่มเด็กในศูนย์การเรี ยนรู้ เด็กข้ ามชาติ Migrant Learning Center
เด็กในพื ้นที่ชายแดน ได้ รับการสร้ างเสริ มสุขภาวะ ด้ านโภชนาการ การป้องกันโรค และการเชื่อมโยงข้ อมูล
สุขภาพของเด็กกับประเทศต้ นทาง โดยผ่านการได้ รับการศึกษาในรู ปแบบนอกระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศต้ น ทาง ควบคู่ไ ปกับ การน าร่ องการเชื่ อมโยงด้ านสุข ภาพของเด็ก กลุ่มนี ้ เพื่ อเป็ นการพัฒ นา
ศักยภาพและเสริ มสร้ างสุขภาวะที่ ดี ทัง้ นี ้ การดาเนินงานต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมประสานความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ทังในระดั
้
บพื ้นที่ปฏิบตั ิของไทยและเมียนมา ที่สามารถ
นาบทเรี ยน ข้ อมูล ประสบการณ์ในการผลักดันเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงการศึกษาในรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป
จากบทเรี ยน ข้ อมูล ประสบการณ์ การพัฒนาความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพ
ข้ ามแดนไทย-เมียนมา ถื อว่าเป็ นกลไกส าคัญหนึ่งระดับ พื น้ ที่ ชายแดน ซึ่งที่ ผ่ านมาโครงการเชื่ อมโยง
การศึกษาไทย-เมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กในพื ้นที่ชายแดน
โดยได้ มีก ารดาเนิ น การตามขัน้ ตอนต่างๆ ดังที่ น าเสนอในแผนภาพกระบวนการดาเนิ น
โครงการในหน้ าถัดไป โดยกระบวนการดาเนินโครงการ ระหว่างปี 2560 – 2561 มีรูปแบบการทางานเป็ น 3
ลัก ษณะ คื อ 1.การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ารจัด การศึก ษานอกระบบระดับ ประถมศึก ษาและ
มัธ ยมศึก ษาในศูน ย์ ก ารเรี ย น โดยครู ส อน และครู นิ เทศเขตการศึก ษาแม่ส อดที่ ไ ด้ รั บ การแต่ง ตัง้ จาก
กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา 2.การพัฒนาศักยภาพให้ ดาเนินการส่งเสริ มและจัดบริ การสุขภาพในศูนย์การ
เรี ยน โดยครู ที่รับผิ ดชอบงานอนามัยโรงเรี ยน 3.การประสานและพัฒนาความร่ วมมือกับหน่วยงาน ที่
รั บผิ ดชอบหลักเกี่ ยวกับการศึกษาและการส่งเสริ มสุขภาพ ในระดับท้ องถิ่ นระหว่างแม่สอดและเมียวดี
เพื่อให้ เป็ นกลไกขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาวะของเด็กในพืน้ ที่ ชายแดน
ไทย-เมียนมา
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แผนภาพที่ 1 : กระบวนการดาเนินโครงการ ระหว่างปี 2560 – 2561
ข้ อค้ นพบจากการสังเคราะห์ องค์ความรู้ และบทเรี ยนจากการดาเนินการดาเนิ นโครงการ
เชื่ อมโยงการศึก ษาไทย-เมีย นมา โดยการศึก ษานอกระบบ เพื่ อสร้ างเสริ มสุข ภาวะของเด็ ก ในพื น้ ที่
ชายแดน ซึง่ ดาเนินงานโครงการระหว่างปี 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ประการแรก กระบวนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนงาน โดยการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้ าง
เสริ มสุขภาวะของเด็กในพื ้นที่ชายแดน พบว่า สิ่งที่ขบั เคลื่อนการดาเนินงาน ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที ่หนึ่ง คือ ผู้ปฏิบตั ิการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน และภาคเอกชนในระดับท้ องถิ่ น ซึ่งเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า ทีมทางาน หรื อ คณะทางาน และส่วนที ่สอง คือ ชุดเครื่ องมือสุภาพนักเรี ยน หรื อแบบ
บันทึกประวัตินกั เรี ยนด้ านการศึกษา-สุขภาพ
ประการที ส่ อง กระบวนการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-เมียนมา โดยการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้ าง
เสริ ม สุ ข ภาวะของเด็ ก ในพื น้ ที่ ช ายแดน โดยพบว่ า มี ก ารเชื่ อ มโยงการท างานภายใต้ โ ครงการนี ้
ใน 3 รู ปแบบ ได้ แ ก่ เชื ่อมโยงการศึ กษากับประเทศต้นทาง เชื ่อมโยงการศึ กษากับ มติ สุ ขภาพ และ
เชื อ่ มโยงผูป้ ฏิ บตั ิ การในหน่วยงานระดับท้องถิ่ น
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รู ปแบบการเชื่อมโยงการทางาน มีดงั นี ้
รู ปแบบที ่หนึ่ง : เชื่อมโยงการศึกษากับประเทศต้ นทาง โดยใช้ วิธีการเชื่อมโยงการศึกษา
ผ่ านการศึก ษานอกระบบในระดับ ประถมศึก ษาและระดับ มัธ ยมศึก ษาจากประเทศต้ น ทางประเทศ
เมียนมา มาสอนที่ศนู ย์การเรี ยนในประเทศไทย
รู ปแบบที ่สอง : เชื่ อมโยงการทางานด้ านการศึกษากับมติ สุขภาพ โดยนาประเด็นการ
ส่งเสริ มสุขภาพ โภชนาการ ป้องโรคติดต่อ และเครื่ องมือบริ การสุขภาพมาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่าน
การศึกษานอกระบบในศูนย์การเรี ยน และโรงเรี ยนในเมืองเมียวดี เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงการศึกษาควบคู่
กับการส่งเสริ มสุขภาพในพื ้นที่ชายแดนไทย
รู ปแบบที ่สาม : เชื่อมโยงคนทางานร่ วมกันระหว่างสองฝั่ งไทย-เมียนมา “รัฐต่อรัฐ” ด้ วย
การจัดเวที ต่างๆ อาทิ การประชุม อบรม ศึก ษาดูงาน และการประสานงานด้ วยกระบวนการจัดการ
ความสัมพันธ์ ภาคีเครื อข่าย ทัง้ ในรู ปแบบทางการ และไม่เป็ นการ เพื่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนาความ
ร่ วมมือและการเชื่อมโยงการทางานของผู้ปฏิบตั ิการในระดับท้ องถิ่น ระหว่างรัฐท้ องถิ่นด้ วยกัน ใน 3 พื ้นที่
คือ พื น้ ที่ แม่สอด-เมียนมา กับเมืองเมียวดี รั ฐกระเหรี่ ยง-เมียนมา พืน้ ที่แม่สอดกับเมืองเมาะลาไย รั ฐ
มอญ-เมียนมา และระหว่างผู้ปฏิบตั ิการในระดับท้ องถิ่นของกระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุขของรัฐไทยและเมียนมา

แผนภาพที่ 2 : กระบวนการเชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย (แม่สอด)-เมียนมา(เมียวดี)
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ทังนั
้ น้ เพื่อให้ การทางานบรรลุตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้ โครงการ โดยมูลนิธิช่วยไร้
พรมแดน ได้ เริ่ มดาเนินการพัฒนาความร่ วมมือและเชื่อมโยงการทางานด้ านการศึกษาและสุขภาพ โดย
การแสวงหาแนวร่ วมในการทางาน ใน 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง ใช้ วิธีการประสานงานกับภาคีเครื อข่ายการ
ท างานจากต้ นทุ น เดิ ม ในพื น้ ที่ คื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการท างานด้ านการศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก ข้ ามชาติ อั น
ประกอบด้ วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ เขตการศึกษาจังหวัดเมียวดี
Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC) และ UNICEF Myanmar ก่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนา
ความร่ วมมือ ผ่านโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ
ในช่วงที่ผ่านมา จนก่อให้ เกิดภาคีเครื อข่ายที่เป็ นหุ้นส่วนในการทางานในพื ้นที่หลายหน่วยงานในลักษณะ
เครื อข่ายการทางานร่ วมกัน จึงมีต้นทุนเครื อข่ายในพืน้ ที่ที่พัฒนากลไกเครื อข่ายหลักในการเคลื่อนงาน
และร่ วมเรี ยนรู้ ร่วมกันตังแต่
้ เริ่ มต้ นโครงการการพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กข้ ามชาติ และ
สอง สร้ างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ข้ ามพื ้นที่ข้ามประเด็นเพื่อแสวงหาแนวร่ วมกับภาคีเครื อข่ายใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาความร่ วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดหลักด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ และภาคีต่างๆ ในพืน้ ที่ คือ ภาคี
เครื อ ข่ า ยการท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ เ ด็ ก ข้ า มชาติ อัน ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ โรงพยาบาลแม่ส อด สานักสาธารณสุขอาเภอแม่สอด พบ
พระ แม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบลในพืน้ ที่ที่ศนู ย์การเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการตังอยู
้ ่
เช่น สถานอนามัยแม่จะเรา สถานีอนามัยแม่ปะ มูลนิธิสวุ วรณนิมิตร คลินิกแม่ตาว และสาธารณสุขเมีย
วดี สถานพยาบาลแม่ตาวทาเล เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง
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กำรพัฒนำกลไกที่เป็ นบุคคล “คณะทำงำน”
1. นิยำมและควำมหมำย และองค์ ประกอบ
กลไกที่เป็ นตัวบุคคล คือ ผู้ปฏิบตั ิการที่มาจากหน่วยงานภาครั ฐและภาคประชาสังคมในระดับ
ท้ องถิ่น มาร่ วมเป็ นที มงานในลักษณะภาคีความร่ วมมือ ภาคีห้ ุนส่วน โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ประกอบด้ วย ตัวแทนบุคลากรในหน่วยงานระดับผู้ปฎิบตั ิการจากหน่วยด้ านการศึกษา หน่วยงานบริ การ
สาธารณสุข และภาคประชาสังคม
กำรพัฒนำกลไก หมายถึง การสร้ างและพัฒนาการปฏิ บัติการให้ ผ้ ูปฏิ บัติในหน่วยงานภาครั ฐ
องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคมในระดับท้ องถิ่ น เห็นความสาคัญของการเชื่อมโยงการศึกษาควบคู่
การสร้ างเสริ มสุขภาพของเด็กข้ ามชาติ
ลักษณะความร่ วมมือ สามารถแยกได้ เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1.ระดับผู้บริ หารระดับรัฐท้ องถิ่น ระหว่างแม่สอด เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง เมาะลาไย รัฐมอญ พะ
อาน และย่างกุ้ง เมียนมา
2.ระดับผู้ปฏิบตั ิการในหน่วยงานระดับท้ องถิ่น ได้ แก่ โรงพยาบาลแม่สอด สานักงานสาธารสุข
อาเภอแม่สอด เขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบล มูลนิธิสวุ รรณนิมิต
คลินิกแม่ตาว และมูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน
3.ระดับผู้ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ปฏิบัติการนาร่ อง (ศูน ย์ การเรี ยน / โรงเรี ยนในเมียวดี) ได้ แก่ ครู
อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยน ครู สอนหลักสูตร NFPE-NFME คณะครู ผู้บริ หารศูนย์การเรี ยน
ภำคประชำสังคม ในโครงการนี ้หมายถึง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประกอบด้ วย มูลนิธิ
ช่วยไร้ พรมแดน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มูลนิธิสวุ รณนิมิตร คลินิกแม่ตาว องค์การยูนิเซฟ-เมียนมา
รั ฐท้ องถิ่น ในโครงการนี ห้ มายถึง หน่ วยงานในพื น้ ที่ ร ะดับปฏิ บัติของไทยและเมียนมา ได้ แ ก่
โรงพยาบาลแม่สอด สานักงานสาธารณสุข อ.แม่สอด สานักงานประถมศึกษาตากเขต 2 คลินิกอบอุ่น
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุข ภาพระดับ ตาบล เทศบาลตาบลท่ าสายลวด การศึก ษาเมีย วดี -รั ฐ กระเหรี่ ย ง
สถาบันการศึกษาเมาลาไย-รัฐมอญ
ศูนย์ กำรเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภำพ เป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริ มสุขภาพเด็กและเยาวชนควบคู่กับ
การศึกษา โดยการเพิ่มสมรถนะภาพให้ ครู เด็กนักเรี ยน ครอบครั ว และชุมชน ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และคนในครอบครัว เพื่อสร้ างปั จจัยเสริ มและลดปั จจัยเสี่ยงต่อตนเองและครอบครัว
กำรประเมิ นศู นย์ ก ำรเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพชำยแดน ในโครงการนี ้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ส่งเสริ มสุขภาพเด็กและเยาวชนควบคูก่ บั การศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยน ชุมชน และผู้ปกครอง ให้
มีสว่ นร่ วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว และมีแนวทางการดาเนินงานด้ านสุขภาพ
เป็ นแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน
85

2.กระบวนกำรพัฒนำกลไก
ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนและการกิ จกรรมที ด่ าเนิ นการในกระบวนการพัฒนากลไกผูป้ ฏิ บตั ิ การ “คณะทางาน”
ขัน้ ตอน และกิจกรรมที่ดำเนินงำน
กิจกรรมหลัก 1 :แสวงหาแนวร่ วม สร้ างความเข้ าใจต่อเป้าหมายงาน หาแนวทางการทางานร่ วมกับภาคี
ความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการศึกษาและสุขภาพ
1.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ :
1) ประสานงานกับภาคีเครื อข่ายการทางานจากต้ นทุนเดิมในพื น้ ที่ที่เป็ นภาคีเครื อข่ายการทางานด้ าน
การศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติ อาทิ องค์กร เขตการศึกษาจังหวัดเมียวดี Myanmar Literacy Resource
Centre (MLRC) และ UNICEF Myanmar
2) ประสานงานภาคีเครื อข่ายการทางานด้ านการส่งเสริ มสุขภาพแก่เด็กข้ ามชาติ อันประกอบด้ วย อาทิ
โรงพยาบาลแม่สอด สานักสาธารณสุขอาเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ระดับตาบลในพืน้ ที่ที่ศูนย์ การเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการตังอยู
้ ่ .มูลนิธิสุววรณนิ มิตร คลินิกแม่ตาว และ
สาธารณสุขจังหวัดเมียวดี สถานพยาบาลแม่ตาวทาเล เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง
3) ประสานความร่ วมมือ ปรึกษาหารื อและหาแนวทางการดาเนินงานโครงการ เรื่ องการเชื่อมโยงการศึกษา
และสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่สอด และ UNICEF Myanmar
4) สารวจสถานการณ์ ปัญ หาด้ านสุขภาพของเด็กในศูนย์ การเรี ยนในแม่สอด พบพระ แม่ร ะมาด และ
โรงเรี ยนในเมืองเมียวดี โดยภาพรวมสถานการณ์ ด้านสุขภาพของเด็ก ในศูนย์ การเรี ยน มีอาการป่ วย
ด้ วยโรคตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝน เป็ นไข้ หวัด ปวดหัว โรคฤดูร้อน ปวดท้ อง ผื่นคัน ปวดฟั น/ฟั นผุ อุบตั ิเหตุ
มีภาวะเครี ยด และปั ญหาภาวะโภชนาการ (อ้ วน/ผอม) เด็กได้ วคั ซีนไม่ครบ และมีการส่งเสริ มสุขภาพ
และจัดบริ การตรวจสุขภาพเด็ก โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครู อนามัย แกนนาเด็กในศูนย์ การเรี ยน ใน
กรณีเด็กมีอาการเจ็บป่ วยภายในรัว้ โรงเรี ยน โดยการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นเมื่อมีนกั เรี ยนเจ็บ / ป่ วย มี 5
ขัน้ ตอน เริ่ มจากสอบถามอาการ/ซักประวัติ วินิจฉัยโรคตามอาการป่ วย จ่ายยาตามอาการป่ วย ให้
นักเรี ยนนอนพักรักษาตัวในห้ องพยาบาล และเมื่อดาเนินการตามขันตอนแล้
้
ว นักเรี ยนยั งไม่หายจาก
อาการป่ วย หรื อเกิดเหตุฉกุ เฉิน เช่น เด็กประสบอุบตั ิเหตุ มีแผลเปิ ดจะทาการส่งต่อไปรักษาพยาบาลยัง
สถานพยาบาล อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบล คลินิกแม่ตาว โรงพยาบาลแม่สอด
เป็ นต้ น ในส่วนอุปสรรคปั ญหาด้ านการส่งเสริ มและจัดบริ การสุขภาพ ดังนี ้
1) ขาดครู ที่รับผิดชอบการสร้ างเสริ มสุขภาพและงานอนามัยโดยตรง
2) ขาดผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในขณะลงพื ้นที่บริ การตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยน
3) เด็กไม่มีบตั รประกันสุขภาพสาหรับผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติ
4) หน่วยบริ การสาธารณสุขในพืน้ ที่ ชายแดน มีขอบเขตกว้ างขวาง มีภาระงานมาก ขณะที่บุคลากร
อัตรากาลังน้ อยไม่เพียงพอกับจานวนศูนย์การเรี ยนฯ ที่มจี านวนมาก.มีหลายแห่ง จึงทาให้ ในพื ้นที่
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บางแห่งไม่สามารถออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ บริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยนประจาปี และให้ บริ การ
ฉีดวัคซีนสาหรับเด็กแรงงานข้ ามชาติในศูนย์การเรี ยนได้
5) การให้ บ ริ การฉี ด วัคซีน เด็ก มีขัน้ ตอนค่อนข้ างยุ่งยาก และมีรายละเอียดที่ ซับ ซ้ อน ตัง้ แต่ก าร
เบิกจ่ายวัคซีน การขนส่งวัคซีน วิธีการเก็บรักษาวัคซีน ขัน้ ตอนการฉี ดวัคซีน อาทิ ข้ อมูลพื ้นฐาน
เด็ก เช่น รายชื่อเด็กซ ้าซ้ อนกัน ต้ องใช้ บุคลากรสาธารณจานวนมาก และปั ญหาด้ านการสื่อสาร
ภาษาไทยและเมียนมา ทาให้ การทางานมีความล่าช้ าและยาวนาน
6) ข้ อมูลพื ้นฐาน มีการบันทึกประวัติเด็กข้ ามชาติ ในหลายหน่วยงาน องค์กร เช่น ประวัติการศึกษา
ผลการเรี ยน ประวัติการรักษาพยาบาล ชัง่ น ้าหนัก/วัดส่วนสูงและภาวะโภชนาการ การรับฉีดวัคซีน
พฤติก รรมของนักเรี ย น โดยจดบัน ทึก ลงในสมุดบันทึก บันทึกลงในแบบฟอร์ มที่ จัดท าขึน้ โดย
องค์กรสนับสนุน (เล่มสีเหลือง) บางแห่งมีการรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลลงในแฟ้มเอกสาร เช่น
สถานีอนามัยแม่จะเราฯ มีการกรอกข้ อมูลนา้ หนักและส่วนสูง ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สรุ ป
ประมวลข้ อมูลในรู ปแบบรายงาน จึงจะเห็นได้ ว่า การจัดเก็บข้ อมูลไม่เป็ นระบบ เป็ นลักษณะแยก
เป็ นส่วนๆ ไม่มีการรวบรวมข้ อมูลในภาพรวมของเด็ก ไม่มี การสรุ ป วิเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูล
เพื่อนาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพ
7) ประวัติการรับภูมิค้ มุ กัน (วัคซีน) ของเด็กหาย เนื่องจากผู้ปกครองไม่สนใจ ผู้ปกครองบางคนย้ าย
สถานที่ทางานใหม่ไม่ได้ นาทะเบียนประวัติสุขภาพนักเรี ยนนาติดตัวไปด้ วย เมื่อไปสมัครเรี ยนที่
ศูนย์การเรี ยนแห่งใหม่ จึงไม่ข้อมูลด้ านสุขภาพของนักเรี ยน ทาให้ เด็กหลายคนไม่ได้ รับวัคซีนอย่าง
ต่อเนื่อง และอีกหลายคนได้ รับการฉีดวัคซีนซ ้าๆ กันหลายครัง้
1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน : สร้ างเวทีพื ้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ข้ามประเด็น ข้ ามพื ้นที่ ซึ่งนาไปสู่
การบูรณาการทางานร่ วมกันผ่านเวทีตา่ งๆ อาทิ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เป็ นต้ น
1) ประชุมนาเสนอสถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพของเด็กในศูนย์ การเรี ยนในแม่สอด พบพระ แม่
ระมาด และโรงเรี ย นน าร่ อ งในเมีย วดี ต่อภาคีที่ เกี่ ย วข้ องและเพื่ อหารื อรู ป แบบการเชื่ อ มโยง
การศึกษากับสุขภาพและแนวทางการทางานร่ วมกัน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและออกแบบเครื่ องมือการสร้ างเสริ มสุขภาพเด็ก
นักเรี ยนที่เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ณ.เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง เมียนมา
3) ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ การทางานกับเด็กข้ ามชาติ และการดาเนิ นงาน
โครงการประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นส่ ง เสริ ม สุข ภาพชายแดนและเกณฑ์ ม าตรฐาน MLC 10
องค์ประกอบ และปรึกษาหารื อแนวทางการทางานร่ วมกัน ณ เมืองเมาะลาไย รัฐมอญ เมียนมา
4) อบรมพัฒ นาศัก ยภาพให้ ครู อนามัย โรงเรี ย นจากศูน ย์ ก ารเรี ย นในแม่ส อด พบพระ แม่ร ะมาด
ร่ วมกับ ครู อนามัย โรงเรี ย นในเมีย วดี เมาะล าไย เมีย นมา พร้ อมทัง้ ศึก ษาดูงานศูน ย์ ก ารเรี ย น
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ต่างชาติ New Wave, BLSO, Suk Ka Hong Sa, Ah Yome Oo
5) ประชุมสรุ ปบทเรี ยน เรื่ อง “การพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย-เมียน
มา” กับภาคีความร่ วมมือด้ านการศึกษาและสุขภาพ ได้ แก่ ครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยน
7 แห่ง ครู นิเทศเขตการศึกษาแม่สอด - เมียวดี สาธารณสุขในเมียวดี นักวิชาการโรงพยาบาลแม่
สอด รพ.สต.แม่จ ะเรา มูล นิ ธิ สุวรรณนิ มิ ตร และเจ้ าหน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ มูล นิ ช่ ว ยไร้
พรมแดน
6) ศึกษาดูงานและพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรี ยนและโรงเรี ยน เขตพืน้ ที่เมืองเมาะลาไย รั ฐมอญ
เมียนมา ในโรงเรี ยนนาร่ องขยายผลไปรัฐมอญ จานวน 5 แห่ง คือ โรงเรี ยน Du Yar (Lay) (Mon
National Middle School), Ye Township โรงเรี ยน Mawkanin (Mon National Middle School),
Ye Township โรงเรี ยน Lamine (Mon National Middle School), Ye Township โรงเรี ยน
Pophawatoi (Mon National Middle School), Ye Towship และโรงเรี ยน Thaung Pyin (Mon
National Middle School), Ye Towship
1.3 ขั้นตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุ ปผล : ถอดประสบการณ์ การดาเนิ นงานโครงการกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง
1) ถอดบทเรี ยนการดาเนิ นงาน/กิ จกรรมโครงการ (ระหว่างทาง)กับภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้ องผ่านเวที
ประชุมสรุ ปบทเรี ยน เรื่ อง “การพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย-เมียนมา”
กับภาคีความร่ วมมือด้ านการศึกษาและสุขภาพ
2) จัดทาบทเรี ยน เรื่ อง “การพัฒนากลไกความร่ วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพข้ ามแดนไทย-เมียนมา” กับ
ภาคีความร่ วมมือด้ านการศึกษาและสุขภาพ
กิจ กรรมหลั ก 2 : สนับ สนุ น ศูน ย์ ก ารเรี ย นจัดการศึก ษานอกระบบระดับ ประถมศึก ษาและระดับ
มัธยมศึกษาของเมียนมา
2.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ : ติดต่อประสานงาน เตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลากรครู และสถานที่
1) ประสานงานกับกรมการศึกษาทางเลือก ( Department Alternative Education - DAE) และ
Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC)
2) จัดทาข้ อมูลการดาเนินการขยายผลการจัดการศึกษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary
Education (NFPE) และการจัดการศึกษานอกระบบในระดับ Non-formal Middle Education
(NFME) ซึง่ เป็ นระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้นจากระดับขันต้
้ น โดยโครงการได้ นาเสนอรายงานการ
ดาเนินงานและข้ อเสนอต่อการจัดการศึกษาในอาเภอแม่สอดต่อ Myanmar Literacy Resource
Center (MLRC) และกรมการศึกษาทางเลือกของประเทศเมียนมา (Alternative Education) ที่เมือง
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
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3) ครู ศนู ย์การเรี ยนอาโยนอู และสุขหรรษา ที่จดั การศึกษาหลักสูตร NFME จานวน 5 คนเข้ าร่ วมอบรม
การใช้ หลักสูตรประจาปี การศึกษา 2561-2562
2.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน : สนับสนุนศูนย์การเรี ยนจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา Nonformal Primary Education (NFPE) และระดับมัธยมศึกษา Non-formal Primary Education (NFPE)
ของเมียนมา
1) จัดการศึกษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education (NFPE) ที่เข้ าร่ วมโครงการ
ศูนย์การเรี ยนอาโยนอู ปารมี สุขขะหรรษา นิวเดย์ อิสะวดี
2) ดาเนินการขยายผลการจัดการศึกษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education
(NFPE) ศูนย์การเรี ยนนิวโรด อาเภอแม่ระมาด โฮป อาเภอพบพระ
3) ดาเนินการขยายผลการจัดการศึกษานอกระบบของเมียนมา Non-formal Primary Education
(NFPE) ศูนย์การเรี ยน FRY มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เขตบางบอนกรุ งเทพ
4) ดาเนินการขยายผลการจัดการศึกษานอกระบบในระดับ Non-formal Middle Education (NFME)
ศูนย์การเรี ยนสุขขะหรรษา อาแม่สอด จังหวัดตาก
2.3 ขั้นตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุ ปผล :
1) ครู นิเทศ (Maesot Township Monitor )เขตการศึกษาแม่สอด) ติดตามการขยายผลการจัดการศึกษา
NFPE ในพื ้นที่แม่สอด พบพระ แม่ระมาด จ.ตาก ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในโครงการนี ้ ได้ แก่ ศูนย์การ
เรี ยนอายอนอู ปารมี สุขขะหรรษา นิวเดย์ อิสะวดี นิวโรด โฮป และภาคีเครื อข่ายนอกพื ้นที่ คือ ศูนย์
การเรี ยน FRY มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เขตบางบอนกรุ งเทพ
2) ครู นิเทศแม่สอดนาเสนอรายงานการดาเนินงานจัดการศึกษาในหลักสูตร NFPE และ NFME ให้ กบั
เด็กเมียนมาในศูนย์การเรี ยน ที่อยู่ในประเทศไทย (แม่สอด พบพระ แม่ระมาด กทม.) และการนาร่ อง
ดาเนินงานศูนย์การเรี ยนสร้ างเสริ มสุขภาพที่เชื่อมโยงกันกับประเทศต้ นทาง ต่อผู้บริ หารของกรมการ
ศึกษาทางเลือก (DAE)
3) ผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่จากกรมการศึกษาทางเลือก ( Department Alternative Education DAE) กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศเมียนมา มาติดตามเยี่ยมศูนย์ การเรี ยนที่ใช้ หลักสูตร NFPE
ในอาเภอแม่สอด
4) เจ้ าหน้ าที่ของ MLRC ประเทศเมียนมา มานิเทศติดตามการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร NFME
(การศึกษานอกระบบระดับกลาง)
กิจกรรมหลัก 3 : ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพและการจัดบริ การสุขภาพในศูนย์การเรี ยน
และโรงเรี ยน
3.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ : ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพครู ที่รับผิดชอบด้ านสุขภาพประจาศูนย์การ
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เรี ยน/โรงเรี ยนและเด็กในศูนย์การเรี ยน โดยโครงการ ร่ วมกับทีมงานด้ านสุขภาพ ประกอบด้ วย นักวิชาการ
โรงพยาบาลแม่สอด เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิสวุ รรณนิมิต และ เจ้ าหน้ าที่แม่ตาวคลินิก
1) อบรมครัง้ ที่ 1 เรื่ อง 1) สุขภาวะและการส่งเสริ มสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน เช่น การชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง 2) การเป็ น
ผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในการทางานเมื่อลงไปตรวจเยี่ยมที่ศนู ย์การเรี ยน 3) การจัดทาบันทึกสุขภาพของ
เด็กเพื่อให้ เด็กนาติดตัวไปเวลามีการ ย้ ายถิ่น
2) อบรมครัง้ ที่ 2 เรื่ อง 1. ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริ มสุขภาพชายแดนในศูนย์การเรี ยน ซึง่ มี 10
องค์ประกอบ 2) ทบทวนการบันทึกข้ อมูลสุขภาพ ในสมุดบันทึกสุขภาพประจาตัวเด็ก (สมุดบันทึกสุขภาพ
ประจาตัวเด็ก ฉบับเก่า) 3) สอนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่นาไปสูก่ ารบริ หารจัดการด้ านสุขภาพในศูนย์การ
เรี ยน
3) อบรมครัง้ ที่ 3 เรื่ อง 1) การดูแลสุขภาพและตรวจฟั นในวัยเด็กเรี ยน 2) การให้ วคั ซีนและการบันทึกข้ อมูล
3) โรคที่เกิดในเด็กและสุขวิทยาส่วนบุคคลในวัยเด็กวัยเรี ยน 4) จิตวิทยาเด็กวัยเรี ยน 5) การจัดการสิ่งแวดล้ อม
ในศูนย์การเรี ยน
4) อบรมครัง้ ที่ 4 เพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรี ยนและโรงเรี ยน เรื่ อง 1) สุขบัญญัติ 10
ประการ 2) การพัฒนาและปรับสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน ให้ แก่ครู โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง
5) อบรมครัง้ ที่ เพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรี ยนและโรงเรี ยน เรื่ อง 1) สุขบัญญัติ 10
ประการ 2) การพัฒนาและปรับสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน ให้ แก่ครู โรงเรี ยนส่วยโกโก่ เมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน : ส่งเสริ มสุขภาพและจัดบริ การตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยนและโรงเรี ยน
โดยโครงการ ร่ วมกับที มงานด้ านสุข ภาพ ประกอบด้ วย มูล นิ ธิสุวรรณนิ มิต คลิ นิกแม่ตาว โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบลแม่จะเรา รวมถึงครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยนและแกนนาเด็กในศูนย์
การเรี ยน
1) จัดบริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยนขันพื
้ ้นฐาน อาทิ การชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสู ง ตรวจเล็บ ผม สายตาหู ช่อง
ปาก ฯลฯ เป็ นประจาทุกเดือน โดยครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยนและแกนนาเด็กในศูนย์การ
เรี ยน
2) จัดบริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยน ให้ กบั เด็กในศูนย์การเรี ยนนิวโรด อาเภอแม่ระมาด ตังแต่
้ ระดับอนุบาล
ถึงเกรด7 จ านวน 255 คน โดยมีก ารตรวจสุข ภาพนักเรี ยน การชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตา
รวมถึงการตรวจช่องปาก สุขภาพพืน้ ฐานทั่วไป และให้ บริ การฉี ดวัคซีนเด็ก โดยโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพระดับตาบลแม่จะเรา ร่ วมกับครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยนและแกนนาเด็กในศูนย์การ
เรี ยนนิวโรด
3) จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เรื่ องการป้องกันโรคระบาด เน้ นโรคระบาดในฤดูร้อน เช่น โรคท้ องร่ วง โรคติดต่อที่
เกิดจากยุงเป็ นพาหะ และการดูแลสุขภาพ อนามัยส่วนบุคคล ให้ แก่นกั เรี ยน และครู โรงเรี ยนแม่ตาว
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ทาเลโดยคลินิกแม่ตาว และครู อนามัยโรงเรี ยนประจาศูนย์การเรี ยนแม่สอด 5 คนจากศูนย์การเรี ยน
3.3 ขั้นตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุ ปผล : การประเมินศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดนใน
ศูนย์ การเรี ยนและโรงเรี ยน โดยโครงการ ร่ วมกับคณะกรรมการประเมินศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
ชายแดน ประกอบด้ วย โรงพยาบาลแม่สอด สานักงานสาธารสุขอาเภอแม่สอด เขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต
2 โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบล เทศบาลตาบล (ท่าสายลวด) มูลนิธิสวุ รรณนิมิต คลินิกแม่ตาว
คลีนิกอบอุน่ และมูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน
1) ประกาศรับสมัครศูนย์การเรี ยนที่ประสงค์เข้ าร่ วมโครงการประเมิน
2) ประชุมวางแผนงานการดาเนินงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย คณะกรรมการประเมินศูนย์
การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน
3) คณะกรรมการประเมินศูนย์ การเรี ยน (Small team ) ลงพืน้ ที่ ศูนย์ การเรี ยนและโรงเรี ยนเข้ าร่ วม
โครงการ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการประเมิน และพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรี ยน และปรับปรุ ง
สภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยน ใน 2 โรงเรี ยนในเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง และ 5 โรงเรี ยนในเมาะลาไย รัฐ
มอญ เมียนมา
4) คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรี ยน (Big team ) คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรี ยน (small team
) ด าเนิ น การประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ย น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานศู น ย์ ก ารเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 10
องค์ประกอบ ใน 15 ศูนย์การเรี ยนในแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ได้ แก่ 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 โรงเรี ยนในเมียวดี ได้ แก่ Mae Tao Talay Shwe
Kockko
5) ประชุมสรุ ปผลการประเมิน และประกาศผลการประเมินศูนย์การเรี ยน
6) จัดเวที นาเสนอผลงานและมอบรางวัล ต่อสาธารณะชน ในโครงการประเมินศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพชายแดน ประจาปี 2561
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กำรพัฒนำกลไกที่เป็ น “ชุดเครื่ องมือสุขภำพ”
1. นิยำมและควำมหมำย และองค์ ประกอบ
กลไกที่เป็ นเอกสำร คือ ชุดเครื่ องมือส่งเสริ ม สุขภาพเด็กข้ ามชาติในพืน้ ที่ชายแดน ที่โครงการ
ได้ ผลิตขึน้ มาใช้ เป็ นหลักฐานสาหรั บ การศึกษาต่อและเป็ นหลักประกันการเข้ าถึงระบบบริ การสุขภาพ
ในประเทศต้ นทางของเด็กข้ ามชาติ
โดยชุดเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพเด็กข้ ามชาติใ นพื น้ ที่ ชายแดนเล่มนี ้ จะเป็ นถูกนาใช้ ประโยชน์
เพื่ อเป็ นเครื่ องมือสาหรั บ การส่งเสริ มสุขภาพเด็ก ควบคู่กับการศึกษา และติดตามพัฒนาการของเด็ก
รายบุคคล ซึ่งเครื่ องมือส่งเสริ มส่งสุขภาพนักเรี ยนได้ รวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการศึกษา และการ
ส่งเสริ มสุขภาพ อาทิ ข้ อมูลส่วนตัว ข้ อมูลการศึกษา ข้ อมูลสุขภาพ การฉีดวัคซีน ได้ จดั ทาเป็ น 2 ภาษา
( เมียนมา, อังกฤษ) ในเล่มเดียว เรี ยกว่า “แบบบันทึกประวัตนิ ักเรี ยนด้ ำนกำรศึกษำ-สุขภำพ”
“แบบบันทึกประวัตนิ ักเรี ยนด้ ำนกำรศึกษำ-สุขภำพ” เป็ นเครื่ องมือสาหรับการติดตามพัฒนา
การเด็ก เพื่อให้ ภาคีทุกส่วน ทังหน่
้ วยงานด้ านการศึกษา ด้ านสุขภาพ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน
(ศูนย์การเรี ยน) และผู้ปกครอง ได้ ร่วมกันออกแบบ ร่ วมทา ร่ วมใช้ ร่ วมติดตาม ร่ วมสรุ ปผล ซึง่ นาไปสู่การ
ส่งเสริ มและแก้ ไขด้ านการศึกษาเล่าเรี ยนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมทางด้ านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทัง้ นี ้ เพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดีของเด็กข้ ามชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและ
เดินทางกลับไปยังประเทศต้ นทาง (เมียนมา)
2.กระบวนกำรพัฒนากลไก
ตารางที่ 17 ขัน้ ตอนและการกิ จกรรมที ด่ าเนิ นการในกระบวนการพัฒนากลไกชุดเครื ่องมื อส่งเสริ มสุขภาพ
ขัน้ ตอนและกิจกรรมที่ดำเนินงำน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ศึกษารู ปแบบและสารวจข้ อมูลและความต้ องการ
1.1 ขั้นตอนกำรวำงแผนและพัฒนำ :
1) สารวจและรวบรวมข้ อมูลและความต้ องการเกี่ยวกับข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านสุขภาพของเด็กในศูนย์
การเรี ยน รวมถึงการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานด้ านสุขภาพ
2) ศึกษาและรวบรวมแบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูล นักเรี ยนรายบุคคล ประวัติก ารศึกษา สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ด้ านสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ
เด็ก แบบบัน ทึก ประวัติสุขภาพเด็กในศูนย์ การเรี ย น (เล่มสีเหลื อง) เพื่ อเป็ นแนวทางสาหรั บ
พัฒนาเครื่ องมือสุขภาพนักเรี ยน
3) นาเสนอแนวคิด เป้าหมายการจัดทาเครื่ องมือสุขภาพนักเรี ยนรายบุคคลสาหรับ เด็กที่ย้ายถิ่น ใน
หนึ่ ง เล่ ม ประกอบด้ วย 2 ส่ ว น คื อ ประวั ติ ด้ านการศึ ก ษา ประวั ติ ด้ านสุ ข ภาพและการ
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รักษาพยาบาล ต่อผู้บริ หารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
4) ปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับรู ปแบบเครื่ องมือสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยน ในเวที ประชุมนาเสนอ
สถานการณ์ ปัญ หาด้ านสุข ภาพของเด็กในศูนย์ การเรี ยนในแม่ส อด พบพระ แม่ร ะมาด และ
โรงเรี ยนนาร่ องในเมียวดี
1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน : การออกแบบ / พัฒนาชุดเครื่ องมือสุขภาพ
1) ระดมสมอง เพื่อร่ วมกันกาหนดรู ปแบบ ข้ อมูลพืน้ ฐาน รายละเอียดบริ การสุขภาพที่จาเป็ น เช่น
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ประวัติการรั กษาพยาบาล โรค และวางแผน
ปฏิ บัติก ารเครื่ อ งมื อสร้ างเสริ มสุข ภาพเด็ ก นัก เรี ย น ในเวที ป ระชุม เชิ งปฏิ บัติก ารเพื่ อจัดท า
แผนปฏิบตั ิการและออกแบบเครื่ องมือการสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยนที่เชื่อมโยงระหว่างไทย
เมียนมา ณ.เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง เมียนมา
2) ออกแบบเครื่ องมือฯ โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขของหน่วยงานบริ การสาธารณสุขฝั่ งไทย-เมียนมา
ประกอบด้ วย สาธารณสุข เมีย วดี (เมีย นมา) คลิ นิ ก แม่ตาว และโรงพยาบาลแม่ส อด ได้ น า
ข้ อเสนอต่อการจัดทาเครื่ องมือสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยน ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่
ผ่านมามาจัดทาต้ นแบบเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพ พร้ อมปรับ ตารางวัคซีนใหม่ “วัคซีนข้ ามแดน”
สามารถนาไปใช้ รับบริ การได้ จริ งในสถานพยาบาลทังในไทยและเมี
้
ยนมา
3) พัฒนา ปรับปรุ งเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพเด็กนักเรี ยนฉบับร่ าง และให้ ทีมงานร่ วมกันพิจารณา ให้
ข้ อเสนอแนะ เพื่อนาไปแก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์
4) พัฒนา ปรั บปรุ งอีกครั ง้ ด้ วยการศึกษาเมียวดี มีแนวคิดในการปรั บให้ ศูนย์ การเรี ยนที่อยู่ในแม่
สอดได้ ใช้ แบบฟอร์ มและการเก็บข้ อมูลในรู ปแบบเดียวกันกับประเทศเมียนมา ทังนี
้ ้ จึงได้ ปรับแก้
ข้ อมูลพื ้นฐานให้ ตรงกับแบบฟอร์ มประวัตินกั เรี ยนรายบุคคล กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา
5) แปลภาษาเมียนมา อังกฤษ ตรวจทานเอกสาร/หนังสือ และจัดทารู ปแบบเล่มฉบับสมบูรณ์
6) ดาเนิ น การจัดพิ ม พ์ เครื่ องมือ การสร้ างเสริ ม สุข ภาพนัก เรี ย น จ านวน 2,000 เล่ม เพื่ อ น าไป
แจกจ่ายให้ กบั เด็กในศูนย์การเรี ยน และโรงเรี ยนนาร่ องในเมืองเมียวดี จานวน 9 แห่ง
1.3 ขั้นตอนกำรติดตำม ประเมินผล สรุ ปผล :
หมายเหตุ : โครงการยังไม่ได้ ดาเนินงานในส่วนนี ้ เนื่องมาจากที่ผ่านมาการพัฒนาเครื่ องมือ
สุขภาพนักเรี ยน ต้ องใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการทาความเข้ าใจร่ วมกัน อีกทัง้ ต้ องแปลภาษา
โดยเฉพาะในเรื่ องวัคซีนและการบริ การสุขภาพที่มีเนื ้อหา รายละเอียดค่อนข้ างมาก ซับซ้ อน จึง
ทาให้ การจัดทา (ร่ าง) สมุดบันทึกสุขภาพยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึง่ โครงการและโรงพยาบาลแม่
สอดจะนามาพัฒนาต่อและประสานข้ อมูลกับฝั่ งเมียนมาอย่างไม่เป็ นทางการต่อไป
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5.กำรปฏิบัตทิ ่ ดี ี (Good Practices)
การปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดีที่เกิดขึ ้นในโครงการนี ้
ประการแรก การที่บคุ ลากรในองค์กรภาคี ในระดับผู้บริ หาร และผู้ปฏิบตั ิการ มีทศั นคติเชิง
บวกต่อแรงงานข้ ามชาติและเด็กข้ ามชาติ มีวิสยั ทัศน์การทางานที่มงุ่ สร้ างโอกาสด้ านการศึกษาที่เท่าเทียม
ให้ คนทุกกลุม่ ในสังคม การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื ้นที่ชายแดน ช่วยให้ กิจกรรมดาเนินการ
ไปได้ อย่างราบรื่ น ดังนัน้ ควรจะต้ องทาเข้ าใจต่อผู้บริ หาร และผู้ปฏิบตั ิการในองค์กรภาคี ได้ ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ มีวิธีคิด มีปฏิบตั ิการก็จะสามารถเชื่อมโยงงานด้ านการศึกษาและสุขภาพ ในระดับพื ้นที่
และระดับท้ องถิ่นในสองฝั่ งแม่สอด-เมียวดี
ขอยกตัวอย่าง ดังเช่น กรณี การเชื่อมโยงสองฝั่ งระหว่างรั ฐท้ องถิ่นต่อรั ฐท้ องถิ่น ในกรณี
โรงพยาบาลแม่สอดกับสานักงานสาธารณสุขเมียวดีในการจัดทาเครื่ องมือสุขภาพ พัฒนา“วัคซีนข้ าม
แดน” และกรณีโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตาบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่จะเรากับศูนย์
การเรี ยนนิวโรดในการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลพื ้นฐานเด็กข้ ามชาติที่เรี ยนอยู่ในศูนย์การเรี ยน
ประการที ส่ อง การพัฒนากลไกความร่ วมมือ มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้ แก่ หน่วยงานภาครัฐ
ด้ านการศึกษาและสุขภาพ องค์กรชุมชนในโครงการนีห้ มายถึงศูนย์ การเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชนไทย และ
ภาคประชาสังคม หรื อองค์กรพัฒนาเอกชนในพื น้ ที่ มาทางานร่ วมกัน โดยบทเรี ยนสาคัญพบว่า ภาค
ประชาสังคม มีบทบาทสาคัญต่อการเชื่อมโยงประเด็นงานและผู้คนที่ทางานเหมือนกันจากหลากหลาย
พื ้นที่มารวมตัวกันเพื่อมาทางานร่ วมกัน ซึง่ แต่ละคน/องค์กรมีเป้าหมายอันเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน โดย
มีเจ้ าหน้ าที่โครงการ มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ทาหน้ าที่ประสานงาน และเป็ นตัวเชื่อมประสานการทางาน
ร่ วมกัน เนื่องรู ปแบบการทางานของภาคประชาสังคม มีความคล่องตัว ยึดหยุ่นสูง การทางานไม่ยึดติด
กระบวนการทางกฎหมายและระเบียบทางราชการ โดยที่ผ่านมาจะเน้ นการทางานแบบเชิงรุ ก ไม่ใช่รอการ
จัดเวทีเพียงอย่างเดียว และใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวที่มีปฏิสมั พันธ์ แบบไม่เป็ นทางการ โดยประสานงาน
ข้ ามหน่วยงาน ข้ ามเขต ข้ ามกระทรวง
ขอยกตัวอย่าง ในกรณี เจ้ าหน้ าที่โครงการ ร่ วมปรึ กษาหารื อกับผู้ประสานงานองค์การยูนิเซฟเมียนมา เพื่ อเป็ นตัวเชื่ อมประสานการทางานในพื น้ ที่ รัฐกระเหรี่ ยง รั ฐมอญ, กรณี ครู อนามัย โรงเรี ยน
ประจาศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติแม่สอดร่ วมกับทีมงานคลินิกแม่ตาว มูลนิธิสวุ รรณนิมิตร และเจ้ าหน้ าที่
โครงการ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพในโรงเรี ยนแม่ตาวทาเล, กรณีทีมสาธารณสุขแม่สอด เดิน
ไปประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพเด็กนักเรี ยนและสถาบันการศึกษารัฐมอญ เป็ นต้ น
ประการที ่สาม การเปิ ดพืน้ ที่ แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ข้ ามประเด็น ข้ ามพืน้ ที่ ข้ ามพรมแดน ข้ าม
ประเทศ ทาให้ ผ้ ูปฏิบัติการในหน่วยงานระดับพืน้ ที่ ระดับท้ องถิ่น ทัง้ สองฝั่ งเกิดการรั บรู้ รั บทราบสภาพ
ปั ญหา พร้ อมหาหนทางแก้ ไขปั ญหาและหาทางป้องกันร่ วมกัน อาทิเช่น ผู้ปฏิบัติการฝั่ งไทย ได้ เกิดเห็น
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สภาพปั ญ หา บริ บ ทชุ มชน และสภาพแวดล้ อม เข้ า ใจเงื่ อ นไข สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ พร้ อม
สนับสนุน และพัฒนาการทางานร่ วมกัน ผู้ปฏิบตั ิฝั่งเมียนมา เห็นรู ปแบบการทางาน เรี ยนรู้ กระบวนการ
ทางาน และนาไปปรั บใช้ และพัฒนาการทางานในพืน้ ที่ของตนเอง การทางานร่ วมกัน เป็ นเป็ นเปิ ดโลก
ทัศน์ มีมมุ มองด้ านคิดที่กว้ างขึ ้น วิสยั ทัศน์การทางาน เชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดี อันจะนาไปสู่ความร่ วมมือ
กันในด้ านอื่นๆ ต่อไป
ประการที ส่ ี ่ การก้ าวข้ ามความเป็ นเชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ ข้ ามหน่วยงาน/องค์กร ข้ ามประเด็น ข้ าม
พรมแดน ดังจะเห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรัฐไทย-เมียนมา ที่มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ ทางาน
ด้ วยใจ “ใช้ ใจมาทางานร่ วมกัน ” ข้ ามแดนไปมา ระหว่างสองฝั่ งไทย (แม่สอด) –เมียนมา (เมียวดี เมาะ
ลาไย) ทาให้ เห็นสภาพปั ญหา เห็นบริ บทชุมชน สภาพแวดล้ อม เข้ าใจปั ญหา ปั จจัยเงื่อนไข แล้ วมาทางาน
ร่ วมกัน โดยมีจดุ หมายเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน
ประการที ห่ า้ โมเดลการจัดการร่ วม ระหว่างองค์กรชุมชน โดยศูนย์การเรี ยนนิวโรดในฐานะพื ้นที่
ปฏิบตั ิการ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.สถานีอนามัยแม่จะเราฯ ในฐานะผู้ให้ บริ การด้ าน
สุขภาพ และภาคประชาสังคม โดยเจ้ าหน้ าที่โครงการ มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน ในฐานะตัวกลางทาหน้ าที่
เชื่อมประสานคนทางานและการทางานร่ วมกัน
ซึง่ สะท้ อนได้ จากกรณีปัญหาร่ วมจากเด็กในศูนย์ การเรี ยนเด็กข้ ามชาตินิวโรค ควรจะต้ องได้ รับ
การฉีดซีน แต่ยงั ไม่ได้ รับการฉี ดวัคซีน เนื่องจากหน่วยบริ การสาธารณสุขในพื ้นที่ไม่ออกหน่วยบริ การฉี ด
วัคซีนให้ เพราะครู อนามัยโรงเรี ยนไม่ได้ สรุ ปจานวนเด็กนักเรี ยนที่ชดั เจนให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในพื ้นที่
ซึง่ มีสาเหตุเนื่องจาก “ข้ อมูลเด็กไม่นิ่ง เด็กมาสมัครเรี ยนเรื่ อยๆ ผมไม่สามารถสรุ ปจานวนเด็กได้ ”
จากกรณี ปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ นี ้ ทัง้ 3 องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อง ได้ มี ส ะท้ อนปั ญ หา ความต้ องการ ร่ วม
ปรึ กษาหารื อ และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดร่ วมกัน ผลจากการทางานร่ วมกัน ดังมีรายละเอียดต่างๆ
ของการปฏิบตั ิงานของทังสามฝ่
้
าย คือ องค์กรชุมชน โดยศูนย์การเรี ยนนิวโรดในฐานะพื ้นที่ปฏิบตั ิการ กับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.สถานีอนามัยแม่จะเราฯ ในฐานะผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ และภาค
ประชาสังคม โดยเจ้ าหน้ าที่ โครงการ มูลนิ ธิช่วยไร้ พรมแดน ในฐานะตัวกลางทาหน้ าที่ เชื่ อมประสาน
คนทางาน และสนับสนุนการทางานร่ วมกัน ในหน้ าถัดไป
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โมเดลกำรจัดกำรร่ วมระดับพืน้ ที่

บทบำทของหน่ วยงำนภำครั ฐ

บทบำทขององค์ กรชุมชน
1)

จัดทาข้ อมูลพื ้นฐานเด็กนักเรี ยน

2)

ส่งข้ อมูลพื ้นฐานเด็กนักเรี ยนให้ รพ.สต.

1)

นักเรี ยน เพื่อนามาวางแผนเบิกวัคซีน

พร้ อมขอความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนเด็ก

HWF

3)

ประสานนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่

4)

ประสานงานครู และแกนนานักเรียน

5)

แจ้ งนักเรี ยน ผู้ปกครองนักเรี ยน

6)

ประชุมเตรี ยมงาน ร่วมกับ จนท.รพ.สต. MLC

2)

ดาเนินการเบิกวัคซีน จากคลังยา รพ.

3)

ประสานกับครูอนามัย รร. แจ้ งนัดหมาย
วัน/เวลา/สถานที่ และแจ้ งนักเรี ยน

รพ.
สต.

ผู้ปกครองนักเรี ยน
4)

ประชุมเตรี ยมงาน ร่วมกับครูอนามัย รร.
วางแผนการทางาน และมอบหมายงาน

วางแผนการทางาน แบ่งบทบาทหน้ าที่
7)

สรุปจานวน นร. จากข้ อมูลพื ้นฐานเด็ก

เป็ นผู้ช่วย จนท.สธ.รพ.สต. เช่น จัดคิว

5)

ตรวจสุขภาพนักเรี ยน และฉีดวัคซีน

ซักประวัติ ตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น ชัง่ นา

โดยมครูอนามัย รร. แกนนาเด็ก นร.เป็ น

หนัก วัดส่วนสูง ตรวจเล็บ หู สายตา

ผู้ช่วย จนท.สธ.รพ.สต. เช่น จัดคิว ซัก

จมูก เป็ นต้ น

ประวัติ ตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น ชัง่ นา
คุณค่ ำ ควำมสำคัญ และบทบำทของภำคประชำสังคม
1)

ประสานงาน

2)

เชื่อมประสาน

3)
4)

สร้ างพื ้นที่กลางสาหรับการเรี ยนรู้ แลกเปลีย่ นแนวคิด ประสบการณ์
5)

6)

สร้ างความร่วมมือ

สร้ างการเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพ

ส่งเสริ ม สนับสนุน เอื ้ออานวยการจัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล ให้ คาแนะนา คาปรึกษา ข้ อเสนอแนะ
7)

ร่วมแก้ ไขปั ญหา และร่วมกันหาหนทางแก้ ไขเมื่อเผชิญปั ญหา
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6.บทบำทและกำรมีส่วนร่ วมของภำคีเครือข่ ำยและกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร
ตารางที่ 18 บทบาทและการมีสว่ นร่ วมของภาคีเครื อข่ายและกลุม่ เป้าหมายโครงการ
(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

ผู้ บ ริ ห า ร ด้ านการศึกษา
หน่ วยงานและ  ผู้บริ หาร
องค์กรในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ
ท้ องถิ่น
เมียนมา-กรมการ
ศึกษานอกระบบ
MLRC
 ผู้บริ หาร
กระทรวงศึกษาธิการ
เมียนมา-DAE
 ผู้ประสานงานองค์การ
ยูนิเชฟ-เมียนมา
 ครู ใหญ่ โ รงเรี ยนแม่
ตาวทาเล
 ครู ใหญ่โรงเรี ยนส่วยโก

(3)
วิธีกำร

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ

 พบปะ/เยี่ยมเยียน เพื่อ
แนะนา โครงการ/
แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด /
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ /
ป รึ ก ษ า ห า รื อ ก า ร
ทางาน
 เชิ ญ เข้ าร่ ว มประชุ ม /
ข้ อความคิดเห็น
 รายงานความคื บ หน้ า
ของการดาเนินงาน
 ล ง พื ้ น ที่ ป ฏิ บั ติ
การศึกษาดูงาน

 ส่ ง เสริ ม/สนั บ สนุ น /เอื อ้ อ านวย/
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก า ร จั ด
การศึกษานอกระบบ NFPE- NFME
 MLRC DAE น าข้ อมู ล รายงานต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาระดับสูง
 องค์กรยูนิเซฟ-เมียนมาเป็ นตัวกลาง
ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรใน
เมียนมา
 เ ปิ ด มุ ม ม อ ง ใ ห ม่ น า แ น ว คิ ด /
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพ
ไปปรับใช้ ในโรงเรี ยน
 เป็ นตั ว แทนหน่ ว ยงานในประเทศ
เมียนมาร่ วมเป็ นที มจัดทาเครื่ องมือ

 ระดั บ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เมี ย นมา รั บทราบการด าเนิ น งาน
การศึก ษานอกระบบหลัก สูต ร NFPEME ควบคูก่ ารส่งเสริ มสุขภาพในพื ้นที่นา
ร่ อง 7 ศูนย์การเรี ยนฝั่ งแม่สอด และ 2
โรงเรี ยนฝั่ งเมียวดี
 ระดับนโยบายท้ องถิ่ น ในรั ฐกระเหรี่ ย ง
รั ฐ มอญ (สถาบั น การศึ ก ษารั ฐ มอญ)
เมืองเมาะลาไย เห็นคุณค่า ความสาคัญ
และมีความสนใจนาแนวคิดการส่งเสริ ม
สุ ข ภาพนั ก เรี ยนตามแนวคิ ด เกณฑ์
มาตรฐานการประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ย น
ส่ง เสริ มสุข ภาพชายแดน ที่ คิ ด ค้ น โดย
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง
โก่
ด้ านสุขภาพ
 ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาลแม่สอด
 นายแพทย์ สานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
เมียวดี
 เลขานุก ารมูล นิ ธิ ช่ ว ย
ไร้ พรมแดน

(3)
วิธีกำร

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
สุขภาพ
 เยี่ยมเยียน ประสานงานกับผู้บริ หาร
หน่วยงาน / เอื ้ออานวยความสะดวก
/ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน

ผู้ปฏิบัติการใน ด้ านการศึกษา
หน่ วยงานและ  ค รู นิ เ ท ศ ห ลั ก สู ต ร  เยี่ ย มเยี ย นพื น้ ที่ ศู น ย์  MLRC DAE นาข้ อมูลรายงานความ
องค์กรในระดับ
NFPEแ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
การเรี ยนที่ จัดการสอน คื บ ห น้ า อุ ป ส ร ร ค ปั ญ ห า แ น ว
ท้ องถิ่น
NFME “เขตการศึก ษา
หลักสูตร NFPE NFME ทางแก้ ไ ขการจัด การสอนหลัก สูต ร
แม่สอด”
ในโครงการเพื่อติดตาม NFPE NFME ต่อผู้บังคับ บัญชา
 เ จ้ า ห น้ า ที่ ก ร ม ก า ร
การเรี ยนการสอน และ ระดับสูง
ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ร่ วมวางแผนงานกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
โรงพยาบาลแม่สอดและคณะกรรมการ
พั ฒ นาและประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้
ส่งเสริ มสุข ภาพชายแดน อ.แม่ส อด จ.
ตาก ไปปรับใช้ ปฏิบตั ิการใน 7 โรงเรี ยน
 ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รยู นิ เ ซฟ-เมี ย นมา เห็ น
ประโยชน์ ความสาคัญ ได้ ขายฐานการ
ทางาน/พื ้นที่ทางานจากรัฐมอญมายังรัฐ
กระเหรี่ ย ง โดยจัดตัง้ ส านัก งานเพื่ อใช้
เป็ นศูนย์ประสานและดาเนินงานในพื ้นที่
นี ้
 เกิดนวัตกรรมใหม่ ชุดเครื่ องมือสุขภาพ
ที่มีข้อมูลพื ้นฐานของนักเรี ยนที่เด็กข้ าม
ชาติด้านการศึกษาและสุขภาพในเล่ม
เดี ย ว 3 ภาษา สามารถน าไปใ ช้
เครื่ องมือเข้ าถึงระบบสุขภาพได้ ทงสอง
ั้
ประเทศ และมีตารางวัคซีน “วัคซีนข้ าม
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง
MLRC
 เจ้ าหน้ าที่ DAE
ด้ านสุขภาพ
 นายแพทย์ สานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
เมียวดี
 นั ก วิ ช า ก า ร
โรงพยาบาลแม่สอด
 นั ก วิ ช าการ มู ล นิ ธิ
สุวรรณนิมิตร
 เจ้ าหน้ าที่ กิ จ กรรม
คลีนิคแม่ตาว
 เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบล สถานี
อ น ามั ย เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติฯ แม่จะเรา

(3)
วิธีกำร








เอกสาร และ
ประเมินผล
สนั บ สนุ น การเข้ าร่ ว ม
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู นิ เทศด้ านการเรี ย น
การสอน และการ
บริ หารจัดการ เอกสาร
และประเมินผล
พบปะ/เยี่ยมเยียน เพื่อ
แนะน าตั ว -โครงการ/
แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด /
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ /
ป รึ ก ษ า ห า รื อ ก า ร
ทางาน
ประชุมร่ วมกันทัง้ แบบ
ทางการและไม่ทางการ
รายงานความคื บ หน้ า

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
การส่ ง เสริ มสุ ข ภาพในโครงการ
ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่โครงการ
 ร่ วมเป็ นวิทยากรการประชุม/อบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ที่
รับผิดชอบอนามัยในศูนย์การเรี ยน
และนักเรี ยนแกนนา
 ร่ วมจัดทาเครื่ องมือสุขภาพ
 เป็ นตัวกลางประสานงานกับ
หน่วยงาน/องค์กรในคณะกรรม
การประเมินฯ
 เป็ นทีมพัฒนาศักยภาพครู /ปรับ
สิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยน
 จัดบริ การตรวจสุขภาพนักเรี ยนใน
ศูนย์การเรี ยน
 ร่ วมประเมินศูนย์การเรี ยนส่งเสริ ม
สุ ข ภ า พ ช า ย แ ด น กั บ
คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
แดน” ที่ คิ ด ค้ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ย
บริ การสาธารณสุขระดับท้ องถิ่น
 โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล และโรงเรี ยนส่วย
โกโก่ โดยผู้บ ริ ห ารและคณะครู เห็ นถึง
คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ การส่ ง เสริ ม
สุขภาพนักเรี ยน โดยได้ นาแนวคิดการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพนั ก เรี ย นตามแนวคิ ด
เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินศูนย์ การ
เรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน และเข้ า
ร่ ว มโครงการประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ย น
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ช า ย แ ด น จ า ก
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์
การเรี ยนรู้ ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน อ.
แม่สอด จ.ตาก
 ขยายแนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุข ภาพกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้ าน และขยายผลการ
ประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ ส่งเสริ มสุขภาพ
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

(3)
วิธีกำร

 เ จ้ า ห น้ า ที่
งาน/ปรึ กษาหารื อ/วาง
สถานพยาบาลแม่
แผนการทางานร่ วมกัน
ตาวทาเล
 เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากรการ
ประชุม/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
ส่งเสริ มสุขภาพ

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

ผู้ปฏิบัติการใน ด้ านการศึกษา
การปฏิบตั ิงาน  ครู สอนหลักสูตร
 จั ด การเรี ย นการสอน  เข้ าร่ วมประชุมที่โครงการจัดขึ ้น
NFPE ใน 7 ศูนย์การ
หลัก สู ต ร NFPE –  ร่ วมเป็ นผู้ช่วยวิทยากรการประชุม/
เรี ยน
NFME
อบรม
 ค รู ส อ น ห ลั ก สู ต ร  ติ ด ตามการเรี ย นการ  จัดปรับ/พัฒนาสิ่งแวดล้ อมใน
NFME ในศูน ย์ ก าร
สอน หลักสูตร NFPE –
โรงเรี ยนและรอบโรงเรี ยน

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปปรับใช้ ใน
โรงเรี ยนในเมียวดี รั ฐกระเหรี่ ยง เมียน
มา เพื่อสร้ างสุขภาวะในด้ านโภชนาการ
การป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพืน้ ที่
ชายแดน
 จุด ประกายความคิ ด สร้ างการเรี ย นรู้
วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการในระดับ
พื ้นที่และรัฐท้ องถิ่น ได้ เห็นสภาพ เข้ าใจ
บริ บทชุมชน-สังคม เกิดมุมมองเชิงบวก
มีแนวคิดในการขยายขอบเขตงาน/พื ้นที่
การทางานในอนาคต
 ศูนย์การเรี ยน ขยายผลการจัดการเรี ยน
ก าร ส อ น จ าก ร ะ ดั บ เ บื อ้ ง ต้ น ไ ป สู่
ระดั บ กลางในศู น ย์ ก ารเรี ยนสุ ข ขะ
หรรษา โดยมีนักเรี ยนที่ เรี ย นจบระดับ
เบื ้องต้ นจากศูนย์การเรี ยนสุขขะหรรษา
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง
เรี ยนสุขขะหรรษา
ด้ านสุขภาพ
 ครู ที่ รั บผิ ด ชอบงาน
อนามั ย โรเรี ย น/ศู น ย์
การเรี ย น 7 ศูน ย์ ก าร
เรี ยน
 ครู ที่ รั บผิ ด ชอบงาน
อนามัยโรเรี ยนแม่ตาว
ทาเล
 ครู ที่ รั บผิ ด ชอบงาน
อนามัยโรเรี ยนส่วยโก
โก่

(3)
วิธีกำร












NFME
สนั บ สนุ น ครู ไ ปอบรม
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ าน
การสอน หลัก สูต ร
NFPE –NFME
ประชุมภาคี
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้ านก าร สร้ าง เส ริ ม
สุขภาพ
ส าร วจ ส ถาน ก าร ณ์
ปั ญหาด้ านสุขภาพเด็ก
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิ จ ก รร ม สร้ างเ ส ริ ม
สุขภาพและการบริ การ
สุขภาพ
ศึกษาดูงาน
ป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
 เป็ นผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
การตรวจสุขภาพนักเรี ยนในศูนย์
การเรี ยน
 ตรวจสุขภาพนักเรี ยน เช่น ตรวจ
ผม เล็บมือ-เท้ า สอนล้ างมือ แปรง
ฟั น ตัดเล็บ ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง
 ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นในห้ อง
พยาบาลร่ วมกับแกนนานักเรี ยน
ด้ านสุขภาพ

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
อาโยนอูมาเรี ยนต่อ
 ศูน ย์ ก ารเรี ย น มี ก ารด าเนิ น นโยบาย
และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
สุข ภาพตามแนวคิ ด โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม
สุขภาพอย่างเข้ มข้ นและมีประสิทธิภาพ
 มีครู ที่หน้ าที่รับผิดชอบดูแลงานอนามัย
ในศูนย์การเรี ยน ที่มีความรู้ เรื่ องการ
ดูแลและตรวจสุขภาพฟั นในเด็กวัย
เรี ยน การให้ วคั ซีนและการบันทึก
ข้ อมูล จิตวิทยาเด็กวัยเรี ยน การปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น และการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมในศูนย์การเรี ยน 1) จัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็กข้ ามชาติใน
เบื ้องต้ นร่ วมกับนักเรี ยนแกนนา
2) เป็ นผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใน
หน่วยบริ การสาธารณสุขตรวจสุขภาพ
นักเรี ยน
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

(3)
วิธีกำร
ส่งเสริ มสุขภาพ

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
 ศูนย์การเรี ยนทุกแห่งที่เข้ าร่ วมโครงการ
ประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ ส่งเสริ มสุขภาพ
ชายแดน อ.แม่ ส อด จ.ตาก ปี 2560
ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน ทาให้ พืน้ ที่
บริ เวณศูนย์ การเรี ยนและชุมชนรอบรั ว้
ไม่พบการแพร่ ระบาดโรค
 เกิดเครื อข่ายการทางาน มีการสร้ างการ
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพข้ าม
เขตแดนระหว่างครู อนามัยในศูนย์ การ
เรี ยนฝั่ งแม่สอดกับ ครู และนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนฝั่ งเมียวดีที่เป็ นผู้ปฏิบัติงานใน
พื ้นที่นาร่ อง
 มีระบบข้ อมูลพื น้ ฐานด้ านสุขภาพเด็ก
ข้ า มชาติ ใ นศูน ย์ ก ารเรี ย นนิ ว โรด ที่ มี
ความชั ด เจนและถู ก ต้ องสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ ในการวางแผนการ
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

(3)
วิธีกำร

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
ให้ บริ การฉีดวัคซีนได้ เพียงพอกับความ
ต้ องการ
 การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระดั บ พื น้ ที่
ระหว่างศูนย์ การเรี ยนกับหน่วยบริ การ
สาธารณสุข ในพื น้ ที่ ใ นการจัด บริ ก าร
ส่ ง เ ส ริ ม พ บ ว่ า 1 ) พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้ อมูลเด็กข้ ามชาติในศูนย์การเรี ยน
ช่ ว ยลดความซ า้ ซ้ อ นข้ อ มูล ให้ ชัด เจน
และถูกต้ องตรงกัน 2) ครู และนักเรี ยน
แกนน าท าหน้ าที่ เ ป็ นช่ ว ยในการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ช่ ว ย ล ด ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ
ประหยัดเวลาและบุคลากรสาธารณสุข
3) จัดบริ การจรวจสุขภาพและการดูแล
รักษาพยาบาลเบื ้องต้ นโดยครู และแกน
น านั ก เรี ยนช่ ว ยลดภาระงานของ
เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขในหน่วยบริ การ
สาธารณสุ ข ระดั บ ต าบล 4) การจั ด
103

(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

ผู้ปฏิบัติการใน ด้ านสุขภาพ
การปฏิบตั ิงาน  แกนน านั ก เรี ย นด้ าน
สุขภาพใน 7 ศูนย์ การ
เรี ยน
 แกนน านั ก เรี ย นด้ าน

(3)
วิธีกำร

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
กิจกรรมรณรงค์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการ
ดู แ ล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ แ ล ะ ป รั บ
สภาพแวดล้ อมบริ เวณและรอบๆ ศูนย์
การเรี ยน ช่วยลดการแพร่ ระระบาดโรค
ขณะเดี ย วกั น เด็ ก มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
เจ็บป่ วยน้ อยลง
 มีการทาประกันสุขภาพนัก เรี ย น (เด็ก
ข้ ามชาติที่เรี ยนในศูนย์ การเรี ยนนิวโรด
เป็ นโครงการน าร่ อง ภายใต้ ความ
ร่ วมมือ 4 ฝ่ าย คื อ ผู้ป กครอง มูล นิ ธิ
ช่วยไร้ พรมแดน ครู และ M fund M
fund

 สอน /อบรมพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มสุขภาพ โดย
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข

 เป็ นแกนนาให้ ความรู้ เพื่อน
 เป็ นผู้ช่วยครู ในการประชุม/อบรม
 ร่ วมพัฒนาปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมใน
โรงเรี ยนและรอบโรงเรี ยน

 มีนักเรี ยนแกนนาที่รับผิดชอบดูแลงาน
อนามัย ในศู น ย์ ก ารเรี ย น ที่ มี ค วามรู้
เรื่ องการดูแลและตรวจสุขภาพ
1) ตรวจสุขภาพเด็กข้ ามชาติในเบื ้องต้ น
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง
สุขภาพใน 2 โรงเรี ยน

กลุม่ เป้าหมาย ด้ านการศึกษา
 เด็กข้ ามชาติใน 7 ศูนย์
การเรี ยน
 เด็กข้ ามชาติใน 7 ศูนย์

(3)
วิธีกำร
 จัดกิจกรรมร่ วมกับครู
และแกนนานักเรี ยน
ด้ านสุขภาพ
 ตรวจสุขภาพนักเรี ยน
และปฐมพยาบาล
เ บื ้ อ ง ต้ น ใ น ก ร ณี
เจ็บป่ วยเล็กน้ อย

 สอน /อบรมให้ ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริ ม
สุขภาพ โดยครู และ

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
 ตรวจสุขภาพนักเรี ยน เช่น ตรวจ
ผม เล็บมือ-เท้ า สอนล้ างมือ แปรง
ฟั น ตัดเล็บ ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง
 ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นในห้ อง
พยาบาลร่ วมกับครู อนามัย
โรงเรี ยน
 เป็ นผู้ช่วยครู และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพ
นักเรี ยนในศูนย์การเรี ยน

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
เช่น ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจเล็บมือ/
เท้ า ตรวจผม
2) จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เพื่อนักเรี ยนใน
โรงเรี ย น ชัน้ เรี ยน ดูแ ลรั ก ษาความสา
อดบริ เวณโรงเรี ยน และชุมชน เก็บขยะ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
3) เป็ นผู้ช่วยครู ที่รับผิดชอบงานอนามัย
ท า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุขในหน่วยบริ การสาธารณสุข
ตรวจสุขภาพนักเรี ยน
 นัก เรี ย นแกนน า น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ปฏิ บัติตนเกี่ยวกับการ ดูรักษาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว

 เข้ ารับการสอน /อบรมให้ ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพจาก
ครู และนักเรี ยนแกนนาสุขภาพ

 ผู้ป กครองน าเด็ก ที่ เรี ยนจบการศึก ษา
นอกระบบระดับเบื อ้ งต้ นเข้ าศึกษาต่อ
ในศูนย์ การเรี ยนสุขขะหรรษา และบาง
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

(3)
วิธีกำร

การเรี ยน
ด้ านสุขภาพ
 เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
แม่ตาวทาเล
 เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ส่วยโกโก่

นักเรี ยนแกนนา
สุขภาพ
 ตรวจสุขภาพ / ฉีด
วัคซีน / ปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ นใน
กรณีเจ็บป่ วย

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้
 ปฏิบตั ิตนตามแนวทางปฏิบตั ิของ
ศูนย์การเรี ยน เช่น การล้ างมือ
การแปรงฟั น อาบน ้า ฯลฯ

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
รายไปเรี ย นต่ อ ยั ง ประเทศต้ น ทางใน
เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง และบางส่วน
เรี ยนต่อระดับเกรด 5 ในศูนย์การเรี ยน
แห่งเดิม หรื อย้ ายไปเรี ยนต่อที่ศูนย์ การ
เรี ยนแห่งใหม่
 เด็ ก ข้ ามชาติ ใ นศู น ย์ ก ารเรี ยนและ
โรงเรี ยนปฏิ บัติตนเกี่ ยวกับการดูรักษา
สุขภาพร่ างกายของตนเอง อาทิ อาบน ้า
สะอาดขึน้ แปรงฟั นถูกต้ องและสะอาด
ขึ น้ ล้ า งมื อ ก่ อ นและหลัง รั บ ประทาน
อาหารและขนม เข้ าห้ องส้ วม เล่น หรื อ
ทากิจกรรมอื่นๆ ที่มือสกปรก เก็บกวาด
ขยะ แยกขยะ
 เด็กข้ ามชาติในศูนย์ การเรี ยนนิวโรดไป
ใช้ บ ริ ก ารหน่วยบริ ก ารสาธารณสุข ใน
พื น้ ที่ มีป ริ มาณน้ อยลงกว่าปี ก่ อนๆ ที่
ผ่านมา เนื่ องจากมีการท างานร่ วมกัน
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(1)
ระดับ

(2)
บุคลำกร / ตำแหน่ ง

(3)
วิธีกำร

(4)
บทบำทกับกำรมีส่วนร่ วม
ในโครงกำรนี ้

(5)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(ด้ ำนวิธีคดิ และกำรปฏิบัต)ิ
กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื น้ ที่ มาก
ขึ น้ ท าให้ ระบบการเฝ้ าระวั ง โรคที่ ดี
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาสุข ภาพได้ อย่ า ง
ทันท่วงที
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7.กำรเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภำพ
1.กำรเปลี่ยนแปลงของเด็ก และการเสริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู อนามัยโรงเรี ยน
ประจาศูนย์การเรี ยน และแกนนาเด็กนักเรี ยนในศูนย์การเรี ยน กล่าวคือ จากการเสริ มประเด็นทางานการ
สร้ างเสริ มสุขภาพและการจัดบริ การด้ านสุขภาพ ทาให้ เด็กนักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่เรี ยนอยู่ในศูนย์การเรี ยนมี
ความรู้ เกี่ยวกับสร้ างเสริ มสุขภาพ โภชนาการ การป้องกันและควบคุมโรค มีการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
อาทิเช่น การดูแลรั กษาความสะอาดของร่ างกายตามหลักการสุขบัญญัติ 10 ประการ ได้ แก่ ดูแลรั กษา
ร่ างกายของใช้ ให้ สาด รั กษาฟั นให้ แข้ งแรงและแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกต้ อง ล้ างมือให้ สะอาดก่อนกิ น
อาหารและหลังขับถ่าย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาส่อนทางเพศ สร้ างความสัมพันธ์ ในครอบครั วให้
อบอุน่ ป้องกันอุบตั ิด้วยความไม่ประมาท ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและตรวจสุขภาพทุกปี ทาจิตใจให้
ร่ าเริ งอยู่เสมอ มีสานึกต่อส่วนรวมร่ วมสร้ างสังคม
ต่อไปนี ้ เป็ นการสะท้ อนข้ อมูลจากตัวเด็กเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ และครู เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขในระดับพื ้นที่ และระดับท้ องถิ่น เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมด้ านสุขภาพ ตัวอย่างเสียงสะท้ อน
ของเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
“ได้รับความรู้เกี ย่ วกับการล้างมื อ คุณครู สอนหนังสือพร้อมสอนสุขบัญญัติ 10 ประการ”
“ได้ความรู้เยอะมากถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจทัง้ หมดแต่เราจะทาให้โรงเรี ยนเราสะอาดมากขึ้นกว่าเดิ ม”
“ได้ความรู้ได้เยอะ ได้เรี ยนรู้เกี ย่ วกับสุขภาพมากมายเยอะมากคะ”
“ ไม่ค่อยเข้าใจในการอบรม แต่ก็ทาตามที เ่ ข้าใจเล็กน้อย คือ วิ ธีลา้ งมื อ อาบน้า 2 ครั้ง ได้ทากิ จกรรมด้วย
ตนเอ”
“รู้วิธีลา้ งมื อ และวิ ธีการดูแลสุขภาพ การกิ นอาหารให้ครบ 5 หมู่”
“ได้ความรู้เกี ย่ วกับวิ ธีการล้างมื อ วิ ธีดูแลสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัว”
“รู้วิธีการล้างมื อ 7 ขัน้ ตอน สอนให้นอ้ งๆ ดูแลสุขภาพร่ างกาย ชอบการทาความสะอาดเพราะมี ความสุข
ต่อเราและคนอืน่ ”
“ผมไม่เข้าใจมาก่อนว่าต้องล้างมื อยังไง การดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไร แต่ตอนนีไ้ ปผมเข้าใจมากขึ้น มาก
เพิ่ มขึ้น การอบรมนีท้ าให้ผมได้รู้ว่าเราต้องช่วยกันทัง้ หมดถึงจะทาให้สงั คมน่าอยู่ครับ”
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“ช่วยทาความสะอาดที โ่ รงเรี ยน ช่วยล้างห้องสุขา ได้ความรู้มาก็ก็ไปบอกผูป้ กครอง”
“ทาความสะอาดที โ่ รงเรี ยน อาบน้า แปรงฟั น ล้างมื อถูกวิ ธี สอนน้องๆ เรื ่องการดูแลสุขภาพ”
“เก็บขยะที โ่ รงเรี ยน กวาด ถางหญ้า และนาไปสอนน้องๆ ที บ่ า้ น”
“สอนการล้างมื อให้นอ้ งๆ อาบน้าวันละ 2 ครั้ง ทาความสะอาดโรงเรี ยน”
“ตัดเล็บทุกๆ อาทิ ตย์ ทาความสะอาดบ้านและโรงเรี ยน”
“ช่วยกวาดโรงเรี ยน เก็บขยะ ล้างห้องน้า และนาไปใช้ทีบ่ า้ น”
“ผมทาตามการอบรมมา ไปสอนให้กบั เพือ่ น น้องในห้องเรี ยน และคนในครอบครัว”
จำกตัวเด็ก …

มาจะรวมกันหลายคนเหมารถพาไปหาหมอที แ่ ม่ตาวคลี นิค ตอนนีส้ ขุ ภาพดี แข็งแรงไม่ป่วยง่าย ถึงป่ วย
แต่ไม่ไปติ ดคนอืน่ ”
จำกครู อนำมัยประจำศูนย์ กำรเรี ยน …

“เด็กแปรงฟั นอย่างถูกวิ ธี / แปรงฟั นได้สะอาดขึ้น”
“เด็กรู้จกั วิ ธีการล้างมื อ / ล้างมื อก่อน-หลังกิ นข้าว/กิ นขนม/เล่น และหลังเข้าห้องน้า”
จำกคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินศูนย์ กำรเรี ยนรู้ ส่งเสริมสุขภำพชำยแดน จังหวัดตำก …
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2.กำรเปลี่ยนแปลงด้ ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ ของเด็ก
เนื่องจากมีครู ที่รับผิดชอบงานสร้ างเสริ มสุขภาพนักเรี ยนโดยตรง มีแกนนาเด็กในศูนย์การเรี ยนจัดกิจกรรม
สร้ างเสริ มสุขภาพในศูนย์ การเรี ยน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้ การส่งเสริ มสุขภาพ ทาให้ การสร้ าง
เสริ มสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรี ยนและชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ ้น

“มี ระบบข้อมูลนักเรี ยน มี การส่งต่อข้อมูลเด็กนักเรี ยนที เ่ ป็ นระบบ ไม่ซ้ าซ้อน”
“ครู อนามัย ครู ผสู้ อน แกนนานักเรี ยน เป็ นผูช้ ่วยหมออนามัย ตรวจสุขภาพนักเรี ยน จัดคิ วนักเรี ยน รอ
ตรวจ กรอกประวัติ ตรวจวัดส่วนสูง ชัง่ น้าหนัก”
จำกเจ้ ำหน้ ำทีส่ ำธำรณสุขในหน่ วยบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ …
“ลดเวลาในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที ล่ งจากเดิ มใช้เวลาตรวจสุขภาพนักเรี ยน 8 ชัว่ โมง (9.00-18.00)
เหลื อ 4-5 ชัว่ โมง (9.00-15.00 น.)”
“เด็กสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่าย เด็กเจ็บป่ วยน้อยลง ถึงแม้ป่วยแต่ไม่ติดต่อคนอืน่ ”
“ตอนนี ้ ไม่ค่อยไป นานๆไหนไปครั้ง ยิ่ งช่วงนี ้ ไม่ได้ไปหาหมออนามัยแม่จะเรา เพราะเด็กไม่เจ็บไม่ป่วย
เพราะ รร.มี การรณรงค์การจากัดลูกน้ายุงลาย”
จำกครู อนำมัยประจำศูนย์ กำรเรี ยน …
“สร้างอ่างล้างมื อ ทาป้ ายเตือนจุดเสีย่ ง รอบรั้ว ทาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน พ่นหมอกควัน กาจัด
ลูกน้ายุงลาย“
“ไม่พบการแพร่ บาดโรค ในบริ เวณศูนย์การเรี ยน และพื ้นที่ชมุ ชนโดยรอบๆ ”
“ลดการระบาดโรคติดต่อ ลดปั ญหาภาวะโภชนาการเด็ก เด็กผอมได้ รับการแก้ ไขด้ วยให้ กินนม ลด
อุบตั ิเหตุในโรงเรี ยน”
จำกคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินศูนย์ กำรเรี ยนรู้ ส่งเสริมสุขภำพชำยแดน จังหวัดตำก …
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3. กำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย การดาเนินโครงการในระยะนีไ้ ม่ได้ ม่งุ เป้าเพื่อให้ เกิด
การขับเคลื่อนหรื อการเปลี่ยนเชิงนโยบาย การดาเนิน โครงการฯ ในเฟสนี ้ จะเน้ นการประสานงานทางาน
ในลักษณะการสร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักประเด็นงานสุขภาพและการศึกษา เพื่อให้
เกิดการประสานความร่ วมมือในลักษณะภาคีห้ ุนส่วนการทางาน เพื่อร่ วมกันทางาน สร้ างการเรี ยนรู้ กับ
การปฏิบตั ิการในหน่วยงานระดับท้ องถิ่นของประเทศไทย (แม่สอด) และเมียนมา (เมียวดี)
อย่างไรก็ตามจากการประสานการทางานร่ วมกัน ทาให้ เกิ ดการพัฒนาความร่ วมมือเป็ น
กลไกที่ไม่เป็ นทางการ เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาและสุขภาพในพื ้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี โดยพบข้ อมูลว่า
ระดับชำติ
ผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานระดั บ กรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
สาธารณสุขของไทยและเมียนมา ได้ รับทราบการดาเนินโครงการ
ระดับรั ฐท้ องถิน่ ได้ ขยายผลแนวคิดการดาเนินโครงการไปพื ้นที่อื่นๆ ที่นอกเหนือพื ้นที่
เป้ าหมายหลัก ของโครงการ คื อ รั ฐ มอญ ประเทศเมี ย นมา โดยผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานด้ า นการศึก ษา
สถาบันการศึกษารั ฐมอญ เมืองเมาะลาไย เล็งเห็นความสาคัญจึงได้ นาแนวคิดเรื่ องการจัดการศึกษา
ควบคูก่ บั การสร้ างเสริ มสุขภาพ “ศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพชายแดน” ไปดาเนินการในโรงเรี ยนนาร่ อง
ในรั ฐมอญ จานวน 5 แห่ง และโรงเรี ยนนาร่ องในรั ฐกระเหรี่ ยง 2 แห่ง ถือเป็ นการริ เริ่ มการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่ วยงานที่ จัดการศึก ษาในระดับ ท้ องถิ่ น ประเทศเมีย นมา รั ฐ กระเหรี่ ย ง และรั ฐ มอญ
นอกเหนือจากการสร้ างเสริ มสุขภาพแล้ วการจัดการศึกษานอกระบบเมียนมา ได้ มีขยายผลการจัด การ
เรี ยนการสอนหลักสูตร NFPE ในศูนย์การเรี ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ศูนย์การเรี ยน นอกจากนี ้ยังขยายผลการ
จัด การเรี ย นการสอนไปยังหัวเมือ งชัน้ ในที่ เ ขตบางบอน กรุ งเทพฯ และขยายผลการทดลองการจัด
การศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษา (NFME) นอกประเทศเมียนมา จานวน 1 แห่งที่ ศูนย์ การเรี ยน
สุขขะหรรษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ระดับท้ องถิน่ และระดับพื้นที่ ได้ มีการหนุนช่วย/หนุนเสริ มการทางานร่ วมกัน ในด้ าน
การส่งเสริ มสุขภาพ ระหว่างแม่สอด-เมียวดี-เมาะลาไย โดยโครงการฯ มูลนิ ธิช่วยไร้ พรมแดน ร่ วมกับ
โรงพยาบาลแม่สอด มูลนิธิสวุ รรณนิมิต คลินิกแม่ตาว และคณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์ การรู้
ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน จ.ตาก รวมถึงครู อนามัยประจาศูนย์การเรี ยนในแม่สอด
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4.3 ปั จจัยเงื่อนไขที่เอือ้ และที่เป็ นปั ญหำ อุปสรรค ข้ อจำกัดในกำรทำงำนโครงกำร
ตารางที่ 19 ปั จจัยเงื่อนไขที่เอื ้อและที่เป็ นอุปสรรค อุปสรรค ข้ อจากัดในการทางานโครงการ
ปั จจัยที่เอือ้

อุปสรรค ปั ญหำ และข้ อจำกัด

มีบุค ลากร กลุ่ม องค์ ก ร หน่ วยงาน ทัง้
ภาครั ฐ และเอกชน ที่ ท างานในพื น้ ที่ 3
อาเภอ แม่สอด แม่ระมาด พบพระ
- บุค ลากร คนท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื น้ ที่
มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทางาน
ภายใต้ หลั ก สิ ท ธิ ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก โดยท างานภายใต้
ข้ อจากัดต่างๆ มีใจ มีความเสียสละ
- ด้ วยข้ อจ ากั ด ด้ านประสบการณ์ ก าร
ทางานด้ านสุขภาพ โครงการได้ ออกแบบ
ให้ ประสานความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่าย
ในพื ้นที่มีรับผิดชอบหลักงานด้ านสุขภาพ
คือ โรงพยาบาลแม่ส อด มาร่ วมเป็ นภาคี
ยุท ธศาสตร์ เป็ นหุ้ น ส่ว นในการท างาน
ร่ วมกัน
- มีต้นทุนเดิม คือ คณะครู ครู อนามัย
โรงเรี ยน นักเรี ยนแกนนาด้ านสุขภาพ มี
ศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมด้ านการ
ดูแลและรักษาสุขภาพในศูนย์การเรี ยนฯ
- มีการสานพลังคนทางานเป็ นภาคี
เครื อข่ายเพื่อทางานด้ านสุขภาพ เช่น
คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน ศูนย์
การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน,
เครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู้ เด็กข้ ามชาติ,
กลุม่ แกนนานักเรี ยนในศูนย์การเรี ยน
ฯลฯ
ภายนอก

ภายใน
- คณะทางานที่เกิดขึ ้นภายใต้ โครงการ มีลกั ษณะ
แบบไม่ เ ป็ นทางการ กึ่ ง ทางการ เป็ นมาร่ ว ม
เฉพาะบางกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อง ท าให้ ขาดการ
วางเป้าหมายร่ วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ ในพืน้ ที่
ชายแดน
- เจ้ าหน้ าที่ โครงการ มีประสบการณ์ การทางาน
ด้ า นการศึ ก ษามายาวนานจึ ง มี ค วามรู้ ความ
เชี่ ย วชาญ ประเด็น สุข ภาพเป็ นเรื่ องใหม่ ต้ อ ง
อาศัย เรี ย นรู้ ท าให้ ระยะแรกของการด าเนิ น
โครงการ จะมุง่ ต่อยอดงานการศึกษา เพราะไม่มี
ความเข้ าใจในมิติสุขภาพ รวมถึง การเชื่ อมโยง
ประเด็นการศึกษาและสุขภาพ
- เจ้ าหน้ าที่ โ ครงการลาออก ต้ องเจ้ าหน้ าที่
โครงการคนใหม่มาแทน จาเป็ นต้ องอาศัยเวลา
ในการเรี ย นรู้ งาน ท าความเข้ าใจประเด็น งาน
และการทางานที่ผ่านมาของโครงการ ทาให้ งาน
หยุดชะงักไประยะหนึง่
- คณะครู ในโรงเรี ยน ครู อนามัยโรงเรี ยน ไม่ ทราบ
และไม่เข้ าใจระบบการทางานด้ านสาธารณสุข
ร ะ บ บ ขั น้ ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง เ จ้ าห น้ าที่
สาธารณสุข และหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุข ใน
พื น้ ที่ ส่ ง ผลให้ การประสานและการท างาน
ร่ วมกันล่าช้ า
ภายนอก
- อัตรากาลังบุคลากรเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขระดับ
พื ้นที่มีจากัด ขณะที่ศนู ย์การเรี ยนในพื ้นที่บริ การ
มีจานวนมาก ทาให้ บุคลากรที่อยู่ไม่เพียงพอต่อ

ภายใน
-
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-

-

-

-

ปั จจัยที่เอือ้
มีกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้ องหลาย
ฉบับที่เอื ้อต่อการทางานกลุม่ แรงงานต่าง
ด้ าวและผู้ติดตามแรงงานต่างด้ าว
มีองค์กรที่ทางานในประเด็นการศึกษา
และสุขภาพ ในพื ้นที่
มีคนเห็นความสาคัญกับการทางานเรื่ อง
การส่งเสริ มสุขภาพกลุม่ เด็กข้ ามชาติ /
และเห็นโอกาสในทางานสาธารณสุข
ชายแดน เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคใน
พื ้นที่ชายแดน (รัฐกระเหรี่ ยง)
คนทางาน มีจิตสานึก มีอดุ มการณ์ มีใจ
มีความเสียสละ เพื่อทางานกับเด็กข้ าม
ชาติ
สถานการณ์ปัญหาในพื ้นที่ชายแดน ที่มี
ความสลับซับซ้ อน หลายหน่วยงาน/
องค์กร ต้ องประสานการทางานร่ วมกัน
เป็ นเครื อข่าย เพื่อการป้องกัน และแก้ ไข
ปั ญหาในพื ้นที่ร่วมกัน

-

-

-

-

อุปสรรค ปั ญหำ และข้ อจำกัด
การจัดบริ การสุขภาพแก่กลุ่มเด็กข้ ามชาติ และ
แรงงานข้ ามชาติที่ปริ มาณมากกว่าได้ ทนั ท่วงที
ทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้ ามชาติ เด็กข้ ามชาติ
ของผู้ปฏิบัติงาน เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐใน
พื ้นที่ ทาให้ ประสานงาน ประสานความร่ วมมือ
ในการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความ
ร่ วมมือเท่าที่ควร
ครู ผู้ปกครอง นักเรี ยนเป็ นแรงงานข้ ามชาติ จึง
มี ข้ อจ ากั ด ด้ านสิ ท ธิ ต่ า งๆ การเดิ น ทาง การ
รักษาพยาบาล และการทางาน
การสนั บ สนุ น งบประมาณของหน่ ว ยงาน
สนับสนุนทังรั้ ฐและเอกชน NGOs ลดลง
ภาษาที่ ใช้ ในการสื่อสารใช้ ภาษาไทย เมียนมา
อังกฤษ และภาษาชาติพนั ธุ์ยงั ขาดล่ามในแต่ละ
ภาษา
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของประเทศ
ไทยและเมีย นมา หากจะจัดกิ จกรรม หรื อเข้ า
ร่ วมกิจกรรมร่ วมกันนันมี
้ ความล่าช้ า
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7.ผลกระทบที่ส่งต่ อกำรเปลี่ยนแปลงต่ อระบบกำรศึกษำ-สุขภำพ
ผลกระทบที่สง่ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษา-สุขภาพที่สง่ ผลต่อตัวเด็กในศูนย์การเรี ยน
เด็กข้ ามชาติ Migrant Learning Center เด็กในพื ้นที่ชายแดน
ตารางที่ 20 ผลกระทบที่สง่ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษา-สุขภาพ
(1)
ปั จจัย
สร้างปั จจัยเสริ ม
- จัดการศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษาและและ
มัธยมศึกษาจากเมียนมาให้ เด็ก
ในศูนย์การเรี ยน
- สร้ างเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพ
นักเรี ยน “แบบบันทึกประวัติ
นักเรี ยนด้ านการศึกษาและ
สุขภาพ”
- สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
การส่งเสริ มสุขภาพ โภชนาการ
สุขบัญญัติ 10 ประการ ป้องกัน
ควบคุมโรค และจัดบริ การด้ าน
สุขภาพในศูนย์การเรี ยน
- ดาเนินกิจกรรมตามแนวโรงเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพ ”การศึกษา
ควบคูก่ บั สุขภาพ” มาปรับ
ประยุกต์ในกิจกรรมประเมิน
ศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
ชายแดน
ลดปั จจัยเสีย่ ง
- ส่งเสริ มสุขภาพ โภชนาการ สุข
บั ญ ญั ติ 10 ประการ ป้ องกั น

(2)
ส่ งผลกระทบต่ อตัวเด็ก
 มีความรู้ ทางวิชาการตาม
หลักสูตร
 ได้ รับการรับรองวุฒิการศึกษา
นาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในด้ านอื่นๆ
 เด็กข้ ามชาติที่จะกลับประเทศ
ต้ นทางได้ รับการรับประกันที่จะ
ได้ รับการพัฒนาสุขภาวะจาก
การได้ รับการศึกษาที่ตอ่ เนื่อง
 ได้ รับการสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ด้ านโภชนาการ และการป้องกัน
โรค
 มีความรู้ เกี่ยวกับการสร้ างเสริ ม
สุขภาพตนเอง สามารถนาไป
เผยแพร่ ตอ่ บุคคลในครอบครัว
และชุมชน
 มีสขุ ภาวะ สุขภาพที่ดี ได้ รับการ
ป้องกันการเจ็บป่ วย และ
โรคติดต่อ
 มีสขุ ภาพดี และแข็งแรงด้ าน
ร่ างกาย









(3)
ส่ งผลกระทบ
ที่ดีต่อสังคม
ลดการแพร่ ร ะบาด
โรคติ ด ต่ อ ในพื น้ ที่
ชายแดน
ลดภาระของภาครัฐ
ในการจั ด บริ การ
ด้ านการรักษา
มีก ลไกการป้ องกัน
โรคโดยเฉพาะ
ชุมชนชายแดน
มี เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
รั บ บริ การสุ ข ภาพ
และการศึกษา
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(1)
ปั จจัย
ควบคุม โรค และตรวจสุข ภาพ
นักเรี ยนในศูนย์การเรี ยน โดยครู
อนามัยและแกนนาเด็กนักเรี ยน
ประจาศูนย์การเรี ยน
- พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ป รั บ
สภาพแวดล้ อมภายรั ว้ โรงเรี ยน/
ศูน ย์ ก ารเรี ย น และในชุ ม ชนที่
ศูน ย์ ก ารเรี ย นตัง้ อยู่ ใ ห้ ส ะอาด
และปลอดภัย

(2)
ส่ งผลกระทบต่ อตัวเด็ก

(3)
ส่ งผลกระทบ
ที่ดีต่อสังคม
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4.2 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ข้ อเสนอจำกภำคีเครื อข่ ำยต่ อกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของภำคีเครื อข่ ำย
อย่ ำงต่ อเนื่อง โดย
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ การทางานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา
(ปี 2560-2561) เพื่อหาแนวต่อยอดการทางานร่ วมกันในประเด็นการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรี ยนในพื ้นที่
ชายแดน ในกลุม่ ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิการ ผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานระดับท้ องถิ่นฝั่ งแม่สอด ประเทศไทยเมีย
วดี รัฐกระเหรี่ ยง – เมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
2) สร้ างคณะทางานที่ มาจากภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ท้ องถิ่ น
องค์กรชุมชน ด้ านการศึกษาและสุขภาพ ร่ วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมายร่ วม “การทางาน
ประเด็นสุขภาพเด็กในวัยเรี ยนในพื ้นที่ชายแดน” แผนยุทธศาสตร์ ระยะสัน้ – ระยะกลาง – ระยะยาว
3) ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการเป็ นผู้นาสร้ างเสริ มสุขภาพในพื ้นที่ชายแดน เรื่ อง
การสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กในวัยเรี ยน เรื่ องสุขบัญญัติ 10 ประการ เรื่ องเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพศูนย์การเรี ยนต่างชาติ 10 องค์ประกอบ ให้ กบั บุคลากรเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครู ในสถานศึกษา/
โรงเรี ยน ตัวแทนองค์กรในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นาชุมชน และเด็กเยาวชน เพื่อเป็ นแกนนาด้ าน
สร้ างเสริ มสุขภาพเด็กในวัยเรี ยน และเป็ นคณะกรรมการประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ ในพื ้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมา ในเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยง – เมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
4.3.2 ข้ อเสนอจำกผู้วิจัยต่ อพัฒนำกลไกควำมร่ วมมือและกำรดำเนินโครงกำรฯ
1) ควรมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กที่เลือกเรี ยน NFPE – NFME เพื่อนาข้ อมูลไปวางแผนการพัฒนาการทางานเพื่อการ
มีสขุ ภาวะที่ดีในด้ านการศึกษาและสุขภาพ
2) ควรมีการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อออกแบบหลักสูตรการเรี ยน
ให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนและความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
3) ควรส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุข ภาพเด็ก ในวัย เรี ย น (1) เรื่ องสุข
บัญญัติ 10 ประการ การประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ (2) การสร้ างเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพศูนย์การเรี ยนต่างชาติ 10 องค์ประกอบ ในพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในเมียวดี รัฐกระเห
รี่ ยง – เมาะลาไย รัฐมอญ และพื ้นที่อื่นๆ ในประเทศเมียนมา (3) พัฒนาเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน
(4) สร้ าง / พัฒนาเครื่ องมือครู สาหรับการสร้ างเสริ มสุขภาพนักเรี ยน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคระบาดจากประเทศต้ นทาง
4) ส่งเสริ มการพัฒนาให้ เกิดต้ นแบบการทางาน หรื อโมเดลการทางานในพื ้นที่
ชายแดนประเด็นการศึกษาควบคูก่ บั สุขภาพ อาทิเช่น
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(1) พัฒนากลไกความร่ วมมือของคณะทางานให้ มีความเข้ มแข็งและชัดเจนยิ่งขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายร่ วม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การทางาน และบทบาทหน้ าที่และการมีส่วนร่ วม
ของคณะทางานร่ วมขับเคลื่อนงานด้ านการศึกษาควบคูก่ บั สุขภาพในพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
(2) พัฒนาเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน “แบบบัน ทึกประวัตินักเรี ยนด้ าน
การศึกษาและสุขภาพ” ให้ ใช้ หลักฐานสาหรับการศึกษาต่อและเข้ าถึงระบบบริ การสุขภาพยังประเทศต้ น
ทาง และควรใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการติดตามพัฒนาการของเด็กนักเรี ยนในด้ านการศึกษา ผลการเรี ยน
โรคต่างๆ การเจริ ญเติบโตตามวัย ภาวะโภชนาการ และการส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรคในพื ้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมา
(3) ขยายผลรู ปแบบการทางานในลักษณะดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
“ศูนย์ การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพายแดน”ที่ มี“ มิติก ารศึก ษาควบคู่กับ สุข ภาพ” ไปยังศูน ย์ ก ารเรี ย นและ
โรงเรี ยนแห่งอื่นๆ ตามแนวตามชายแดนไทย-เมียนมา
(4) สร้ าง / เพิ่ ม พู น ความรู้ องค์ ค วามรู้ เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพ
โภชนาการ การป้องกันและควบคุม ให้ บุคลากรครู และเด็กทุกคนในศูนย์ การเรี ยนและโรงเรี ยน เ พราะ
“สุขภาพเป็ นเรื่ องของคนทุกคน” ดังนัน้ สุขภาพต้ องเริ่ มจากตนเองก่อนขยายผลคนรอบข้ างในครอบครั ว
ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน
(5) สร้ างนวัตกรรมใหม่ มิติสุข ภาพปฏิ รู ป การศึก ษาส าหรั บ เด็ก ที่ เลื อกเรี ย น
การศึกษานอกระบบ (1) การสร้ างบวนการเรี ยนรู้ เรื่ องสุขภาพผ่านการศึกษา ผ่านการเรี ยนการสอนของ
ครู ศนู ย์ การเรี ยนในห้ องเรี ยน หรื อสอดแทรกเนือ้ หาในรายวิชาต่างๆ หรื อนาเนือ้ หาไปประยุกต์ใช้ ในการ
สอนของครู ในรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา วิชาอื่นๆ ให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (2) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบ วิธีการเรี ยนการสอนของครู ในหลัก สูตร NFPE-NFME กรมการศึกษานอกระบบ
กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา
4.3.3 ข้ อสังเกต และข้ อคิดเห็นอื่นๆ
1) เด็กที่เลือกเรี ยนหลักสูตร NFPE-NFME มี 4 ประเภท ได้ แก่ เด็กและผู้ปกครองที่มี
ความชัดเจนที่ประสงค์กลับยังประเทศต้ นทาง เด็กที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือและหรื อเป็ นเด็ กโตที่อายุมากกว่า
เกณฑ์เรี ยนระดับประถมศึกษา เด็กและครอบครัวมีภาวการณ์เคลื่อนย้ ายถิ่นที่อยู่อาศัยบ่อยๆ ย้ ายไปย้ าย
มา เด็กและครอบครัวมีฐานะยากจน ถ้ าหากได้ ศกึ ษาสถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพและความต้ องการ
ของเด็กและครอบครัว จะได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการทางานได้ ตรงจุดและตรงประเด็นและความ
ต้ องการ เพื่ อพัฒ นาสุขภาวะให้ เด็ก กลุ่มนี ้ และเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ก็ จะกลายคนที่ มีคุณภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

117

2) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ าร่ วมกิจกรรมกับโครงการ ควรต้ องมีเกณฑ์ การ
คัดเลือกที่ชดั เจนเพื่อกลุม่ เป้าหมายได้ รับประโยชน์ สงู สุดจากกิจกรรมของโครงการ
3) จุ ดเด่ น ของพื น้ ที่ โครงการฯ ที่ เป็ นพื น้ ที่ ช ายแดนที่ มี ปั ญ หามากมาย ซับ ซ้ อ น
ละเอียดอ่อน ส่งผลให้ เกิดการประสานความร่ วมมือกันของภาคส่วน ที่ มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน พื น้ ที่
ท างานเดีย วกัน และประเด็น งานเดี ย วกัน ได้ ท างานร่ ว มกัน อย่ างเหนี ย วแน่ น ทัง้ นี เ้ พราะบุคลากร /
คนทางานองค์กรที่มีอดุ มการณ์ มีใจรัก จิตอาสา มีความเสียสละ เห็นคุณค่าและความสาคัญการทางาน
กั บ เด็ ก ข้ ามชาติ และมี ห น่ ว ยงาน องค์ ก รที่ ท างานในประเด็ น การศึ ก ษาและสุ ข ภาพในพื น้ ที่ ที่ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว ประกอบกับ สภาพปั ญหาและสถานการณ์ ต่างๆ ใน
พื ้นที่ชายแดนที่มีความสลับซับซ้ อน ละเอียดอ่อน และมีความอ่อนไหวในหลายๆ เรื่ อง ทาให้ ต้องช่วยกัน
ทางาน ดัง จะเห็นว่า การทางานภายใต้ โครงการนี ้ ต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกส่วน มีการทางาน
ร่ วมกันกับหลายฝ่ าย หลายหน่วยงาน/องค์กร ต้ องประสานความร่ วมมือ โดยการบูรณาการทางานร่ วมกัน
เป็ นภาคีห้ นุ ส่วนการทางาน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโครงการ และท้ ายที่สุดจะนาไปสู่การควบคุม ป้องกัน
และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ร่วมกัน
4) สิ่งที่เกือ้ หนุนให้ โครงการประสบความสาเร็ จที่สาคัญไม่น้อยกว่าประเด็นอื่น คือ
การก้ าวข้ ามความเป็ นเชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ ข้ ามหน่วยงาน/องค์กร ข้ ามประเด็น ข้ ามพรมแดน ดังจะเห็นว่า
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิ บัติงานรั ฐไทย-เมียนมา ที่ มีความสัมพันธ์ แบบไม่เป็ นทางการ ทางานด้ วยใจ “ใช้ ใจมา
ท างานร่ วมกัน ” ข้ ามแดนไปมา ท าให้ เ ห็ น สภาพปั ญ หา เข้ าใจปั ญ หา แล้ ว มาท างานร่ วมกัน โดยมี
จุดหมายเดียวกัน ดังคาพูดของนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวในการลงพื ้นที่ประเมิน
ศูนย์การเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพต่างชาติ โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล ในเมียวดี รัฐกระเหรี่ ยงประเทศเมียนมา เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ไว้ วา่

“การมาครัง้ นี ้ ไม่ใช่มาเพือ่ ประเมิ นว่าจะผ่านเกณฑ์หรื อไม่
ไม่ใช่ว่ามาจ้องจับผิ ด
แต่มาเพือ่ เรี ยนรู้ข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรี ยนในวัยเรี ยน
เพือ่ จะได้ช่วยกันพัฒนางานสาธารณสุขของแม่ตาวทาเล”
นำยสุพจน์ เปี้ ยน้ำล้ อม โรงพยำบำลแม่ สอด....
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ขณะที่ ผ้ ู ป ระสานงาน องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ – เมี ย นมา ได้ ก ล่ า วในเวที ป ระชุ ม น าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาด้ านสุขภาพของเด็กในศูนย์การเรี ยนใน อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.
ตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ไว้ วา่
... ผมจะช่วยทาหน้าที ป่ ระสานงานกับองค์กรภาคี และภาคีเครื อข่ายทีไ่ ด้รบั ทุน UNICEF
มาร่ วมทางานกันด้านเด็กและการศึกษา สาธารณสุข ในประเทศเมี ยนมา
โดยเฉพาะในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดเมี ยวดี รัฐกระเหรี ่ยง และรัฐมอญ
และจะสือ่ สารให้องค์การภาคีเครื อข่ายรับทราบการดาเนิ นงานของโครงการฯ
และการทางานขององค์กรภาคีในแม่สอด แม่ระมาด พบพระ
ซึ่ งอาจจะนาไปสู่การพัฒนาแผนการทางานร่วมกันในอนาคต
จำกผู้ประสำนงำนองค์ กำรยูนิเซฟ เมียนมำ....

ด้ านผู้แทนจากกรมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการประเทศเมียนมา กล่าวใน
เวทีเดียวกัน ไว้ วา่

“ผม ในนามคนเมี ยนมา และในฐานะตัวแทนของหน่วยงานด้านการศึกษา
และรัฐบาลเมี ยนมา ขอขอบคุณทุกท่านทีด่ ูแลลูกหลานของเราทีอ่ าศัยอยู่
ในประเทศไทยเป็ นอย่างดี
ขอบคุณมากครับ”
จำกผู้แทน กรมกำรศึกษำนอกระบบ ประเทศเมียนมำ..
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ในอาเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด จ.ตาก
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท. รายงานความก้ าวหน้ าโครงการสร้ างเสริ มสุขภาวะประชากรข้ ามชาติ โดยระบบ
การศึกษา.
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ ส่งเสริ มสุขภาพชายแดน. (2560). Health Promoting
Migrant School 2017. เอกสารสรุ ปรายงานการประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
.โครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพแต่งชาติ ( Health Promoting Migrant School). : เอกสาร
ประกอบการประชุมนาเสนอผลการสารวจสถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพเด็กในศูนย์การเรี ยน
เด็กข้ ามชาติใน อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ฎ

รำยชื่อหน่ วยงำนและผู้ให้ กำรสัมภำษณ์ ข้อมูล
ที่
หน่ วยงำน / องค์ กร
1. โรงพยาบาลอาเภอแม่สอด
2. มูลนิธิสวุ รรณนิมิต
3. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับ
ตาบลสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ ทราชินี
ตาบลแม่จะเรา
4. คลินิกชุมชนอบอุน่
เทศบาลนครแม่สอด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก
เขต 2
5. ศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติ อาโยน
อู
6. ศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาตินิวโรด

7. ศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติสขุ ะ
หรรษา

ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ ง / บทบำท
นายพงษ์ พจน์ เปี ย้ น ้าล้ อม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การโรงพยาบาลอาเภอแม่สอด
นายภชฏ ศรี สะอาดเศ
ผู้ประสานงานด้ านสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข

นางสาวปรางทอง
สีนิ ้วนอวล

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบตั ิการ

นาย อู จ่อ ซัน
นาง เก ตี ไข่
นายจ่อ จ่อ
นายบุญธรรม หม่อนปู่ จา

ครู ใหญ่ / ครู นิเทศ NFPE
ครู อนามัยโรงเรี ยน
ครู ใหญ่
ครู อนามัยโรงเรี ยน
แกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ
ครู อนามัยโรงเรี ยน
ครู อนามัยโรงเรี ยน
ครู สอน หลักสูตร NFME
ครู ใหญ่
ครู อนามัยโรงเรี ยน
แกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ
ครู สอน หลักสูตร NFPE
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ าโครงการ
เจ้ าหน้ าที่โครงการ – งาน
การศึกษา
เจ้ าหน้ าที่โครงการ – งานสุขภาพ

นางสาว ซุ ซุ ไข่
นางสาว ตี ริ ยาตะโน

8. โรงเรี ยนแม่ตาวทาเล

9. โรงเรี ยนส่วยโกโก่
10. มูลนิธิช่วยไร้ พรมแดน

นางสาวศิริพร แก้ วสมบัติ
นายสุคนธ์ ปานทอง
นางสาวธิดา ภิวงษ์

ฏ

ภำพกิจกรรม

ฐ

กิจกรรมจัดทาเครื่ องมือส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน “แบบบันทึกประวัตินกั เรี ยนด้ านศึกษาสุขภาพ”

ฑ

กิจกรรมการชี ้แจงการดาเนินโครงการ และถอดบทเรี ยนการทางานกับ “คณะทางาน”

ฒ

กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตร NFPE – NFME

ณ

กิจกรรมนิเทศติดตามศูนย์การเรี ยนเด็กข้ ามชาติการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตร NFPE – NFME

ด

กิจกรรมอบรมการสร้ างเสริ มสุขภาพเด็กในวัยเรี ยนให้ ครู ในโรงเรี ยน เมาะลาไย รัฐมอญ เมียนมา

ต

กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพและจัดบริ การด้ านสุขภาพ – การตรวจสุขภาพนักเรี ยน ใน MLC and School
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครูอนามัยโรงเรี ยน และแกนนานักเรี ยนด้ านสุขภาพ

ถ

กิจกรรมประเมินศูนย์การเรี ยนรู้ สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน
โดยคณะกรรมการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรี ยนรู้สง่ เสริ มสุขภาพชายแดน

ท
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