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การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้ านสุขภาพ
(Review of Scaling up health program in community settings)
1. บทนา
ในช่วงหลายสิบปี ที่ผา่ นมา นโยบายด้ านสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริ มสุขภาพได้ มี
ความร่วมมือในการทางานของทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน
จะเห็นได้ จากงานวิจยั หลายชิ ้นใน
ต่างประเทศ ที่นาไปขยายผล (Scaling up) ในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ มีผลกระทบต่อนโยบายด้ าน
สุขภาพของประชาชนในประเทศนัน้ การขยายผลยังสามารถการนาไปประยุกต์ใช้ ในประเทศอื่นๆ ที่มี
บริบทความเป็ นอยูแ่ ละปัญหาที่คล้ ายคลึงกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการทบทวนงานวิจยั ของการขยาย
ผลงานด้ านสุขภาพ สาหรับนักวิจยั และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง การทบทวนงานวิจยั ชิ ้นนี ้ มีการนากรอบแนวคิด
กลยุทธ์ในการขยายผล บทเรี ยน อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ที่ใช้ การรูปแบบการขยาย
ผลต่างๆ กัน
การขยายผลมีหลายรูปแบบ โดยอาจตังต้
้ นใช้ ปัญหาสุขภาพเป็ นประเด็นในการขยายผล เช่น
โรคเบาหวาน โรคอ้ วน โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ หรื อการขยายผลโครงการโดยใช้ สถานที่เป็ นตัวตัง้ เช่น
โรงพยาบาล โรงเรี ยน ชุมชน รวมทังการขยายผลโครงการโดยใช้
้
กลุม่ ประชากรเป็ นตัวตัง้ เช่น กลุม่ ผู้หญิง
กลุม่ เด็กวัยรุ่น กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส
การขยายผลนับว่าเป็ นการนาผลการวิจยั และบทเรี ยนที่ได้ ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ นวใหม่ในเรื่ องสุขภาพ
ที่ต้องมีการใช้ กลยุทธ์ที่เป็ นระบบตังแต่
้ การวางแผน (Planning) การดาเนินงาน (Implementation) และ
การติดตามผล (Follow up) กลยุทธ์ที่เป็ นระบบดังกล่าว เป็ นกระบวนการที่ท้าทายและเป็ นกระบวนการที่
สาคัญในระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังต้ องอาศัยวิธีการอื่นๆ ที่เข้ ามามี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้ องกับมิตขิ องนโยบาย ซึง่ ส่งผลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการขยายผลงานทางด้ านสุขภาพ
ในระยะยาว
โดยกรอบแนวคิดของการขยายผลมักจะกล่าวถึงเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวข้ องเป็ นเพียง
องค์ประกอบหนึง่ แต่ในความเป็ นจริงแล้ วโครงการการขยายผลที่ประสบความสาเร็จ จะมีการเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องของนโยบายในทุกภาคส่วน ทุกระดับของการปฏิบตั งิ าน ซึง่ นโยบายไม่ได้ จากัดอยู่ที่การเป็ นกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับ แต่รวมถึงการให้ ความสาคัญของแต่ละกระบวนการตังแต่
้ การวางแผน การดาเนินงาน ตลอด
จนประเมินผลของการดาเนินงานด้ วย
แม้ วา่ การขยายผลโครงการสุขภาพจะมีการรายงานมากมายในต่างประเทศ แต่มีรายงานไม่กี่ชิ ้นที่
รายงานถึงการขยายผลของการเผยแพร่ของโครงการสุขภาพ (Dissemination) และการดาเนินงานทา
เพื่อให้ โครงการให้ ประสบผลสาเร็จ (Implementation) ซึง่ ทังสองรู
้
ปแบบของการขยายผลจะเป็ นรูปแบบที่
ค่อนข้ างใหญ่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรื อในระดับนานาชาติ ทังนี
้ ้เป้าหมายสูงสุดของการขยายผล
ของโครงการสุขภาพทุกโครงการหวังผลกระทบ (Impacts) เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของการป้องกันโรค และ
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การส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้ กลยุทธ์ในเชิงซับซ้ อนที่ให้ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการคิด
วางแผน ตลอดจน การลงมือทาของทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ของรายงานการทบทวนนี ้ เพื่อศึกษา
รูปแบบการขยายผลของโครงการสุขภาพในต่างประเทศที่ประสบผลสาเร็จ
2. ความท้ าทายของการขยายผล
การขยายผลเริ่มต้ นมาจากการลองผิดลองถูกโดยอาศัยหลักฐานข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
ถึง
ประสิทธิภาพของผลการศึกษานันที
้ ่มีตอ่ สุขภาพ ความท้ าทายดังกล่าวเริ่มต้ นจากการคิดว่าอะไรทาแล้ ว
ได้ ผลดี ซึง่ การทางานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นการทางานในเชิงทดลองขนาดเล็กที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้ อม
ปัจจัยเอื ้อ และอุปสรรคต่างๆ ได้ รวมทังการควบคุ
้
มเรื่ องงบประมาณ แหล่งทุน การดาเนินงาน หรื อผลที่
ต้ องการวัดได้ อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จากงานวิจยั ขนาดเล็กไปสูก่ าร
ขยายผลขนาดใหญ่มีความท้ าทายรวมทังค
้ าถามที่เกิดขึ ้นมากมาย เช่น สามารถประยุกต์ใช้ ในกลุม่
ประชากรอื่นๆ ได้ หรื อไม่ การดาเนินงานในการขยายผลระดับใหญ่จะควบคุมปั จจัยได้ เหมือนใน
โครงการวิจยั หรื อไม่ หากต้ องการผลสัมฤทธิ์ที่คล้ ายกัน ความยัง่ ยืนของการขยายผลมีปัจจัยอะไรบ้ างที่
เกี่ยวข้ อง คาถามเหล่านี ้เป็ นความท้ าทายที่เกิดขึ ้นในงานวิจยั ทางด้ านการแพทย์ และสาธารณสุขในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา และเริ่มมีการตีพิมพ์งานวิจยั ในแง่มมุ ดังกล่าวมากขึ ้น
คาจากัดความของคาว่า การขยายผล (Scaling up)
การขยายผล(Scaling up) เป็ นคาที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในการทบทวนงานวิจยั ทางด้ านสุขภาพ ซึง่ มีความ
หมายถึงการดาเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ องค์กรอนามัยโลกโดย Simmons and
colleagues (2007) ได้ ให้ คาจากัดความของการขยายผล ไว้ วา่
“… เป็ นความพยายามที่จะขยาย
ผลกระทบของนวัตกรรมทางด้ านสุขภาพจากการประสบผลสาเร็จของการทดลองเบื ้องต้ น ในกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดเล็กสู่กลุม่ ประชากรขนาดใหญ่เพื่อให้ ได้ รับผลประโยชน์จากการทดลองดังกล่าวเหมือนกัน รวมทัง้
เป็ นการผลักดันไปสูน่ โยบายและการพัฒนารูปแบบที่ยงั่ ยืน...”
นอกจากนี ้ Simmons and colleagues (2007) ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงคาว่า “ความพยายามที่จะ
ขยายผล” หมายถึง การที่โครงการต้ องมีกระบวนการวางแผนที่ดี ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งของการ
ขยายผลโครงการขนาดใหญ่
ที่ต้องการให้ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี ้ ความหมายของคาว่าพยายามที่จะขยายผล ยังรวมถึง การสร้ างนวัตกรรมใหม่ที่เกิด
กระบวนการทดลองแล้ วว่าได้ ผลที่ประสบความสาเร็จและน่าเชื่อถือได้ Simmons (2007) ยังอธิบายขยาย
คาว่า “รูปแบบที่ยงั่ ยืน” หมายถึง การสร้ างบุคลากร รวมทังความร่
้
วมมือของหน่วยงานด้ านวิชาการที่
เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่น ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
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การขยายผล ยังหมายรวมถึง การขยายจากระดับเล็กถึงระดับจังหวัด ภาค หรื อ ทังประเทศ
้
ในทางปฏิบตั ิ ความพยายามของการขยายผลงานด้ านการดาเนินงานด้ านสุขภาพ (Health intervention)
ต้ องอาศัยการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน การขยายผลสามารถเป็ นส่วนหนึง่ ของการทางานประจาในระบบได้
หากมีนโยบายการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน แต่รูปแบบการขยายผลยังคงต้ องคานึงถึงการวางแผนการขยายงาน
รวมทังองค์
้ กรภาคีเครื อข่ายที่มีสว่ นร่วมของการดาเนินการขยายผลงานด้ านสุขภาพ ซึง่ เรี ยกว่าการขยาย
ผลแนวดิง่ (Vertical scale up) ที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมของนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ งบประมาณประจาปี
หรื อ การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในทางบวก โดยปกติแล้ วนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ใิ นระดับชาติ
ระดับกระทรวง ต้ องมีการกระจายอานาจถึงระดับท้ องถิ่น (Decentralized) ที่มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ในระดับเดียวกัน
การขยายผลแนวราบ (Horizontal scale-up) เป็ นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องพิจารณา ซึง่ หมายรวมถึง
การกระจาย ขยาย ทาซ ้า ของการดาเนินงานด้ านสุขภาพ ในพื ้นที่ตา่ งๆ กัน ให้ ครอบคลุม การขยายผลใน
แนวทางนี ้อาจจะไม่เกิดขึ ้นโดยทันที ขึ ้นกับความชานาญของบุคลากรทางด้ านสาธารณสุข ประสบการณ์
หรื อ กลุม่ เป้าหมายที่บคุ ลากรสาธารณสุขต้ องทางานด้ วย ทังนี
้ ้ การพัฒนานวัตกรรม หรื อ รูปแบบการ
ดาเนินงานด้ านสุขภาพ จึงต้ องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบความแม่นตรง น่าเชื่อถือของ
นวัตกรรม และสามารถปรับใช้ ได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ (Functional scale-up)
กรอบแนวคิ ดและกลยุทธ์ ของการขยายผล
กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ของการขยายผลงานด้ านสุขภาพหลากหลายรูปแบบได้ ถกู พัฒนาและ
ทดสอบ กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ หนึง่ ที่เสนอโดย ExpandNet และได้ ถกู ใช้ ในงานวางแผนครอบครัวและ
งานที่เกี่ยวข้ องกับแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Integrated Project; MCHIP) ซึง่ ใช้ กลยุทธ์ที่
เน้ นการทางานในเชิงนโยบาย รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ริ ะหว่างผู้ให้ บริการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง กรอบแนวคิดนี ้ถูกพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลกและ ExpandNet ในปี ค.ศ. 2007 ซึง่ มีการ
เชื่อมโยง 5 องค์ประกอบหลักเพื่อการขยายผลคือ ต้ องมีนวัตกรรมใหม่ในตัวชิ ้นงาน ต้ องมีบคุ ลากรในการ
ทางานร่วมกัน ต้ องมีกลยุทธ์ที่ชดั เจนสาหรับการขยายผลทัง้ 3 แนว ต้ องมีผ้ ใู ช้ นวัตกรรมนัน้ และต้ องมี
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อให้ เกิดการขยายผล
แนวคิดของการขยายผลโดยไม่ได้ มีการบูรณาการองค์กรที่เกี่ยวข้ องอาจจะไม่เพียงพอ และไม่เกิด
ความยัง่ ยืนหากไม่มีองค์ประกอบย่อยทัง้ 3 ของการขยายผลทัง้ การขยายผลแนวดิง่ (Vertical scale up)
การขยายผลแนวราบ (Horizontal scale-up) และ สามารถปรับใช้ ได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ (Functional
scale-up) การขยายผลในแนวดิง่ ต้ องการสิ่งสาคัญคือนโยบาย กฎหมาย ข้ อบังคับ แหล่งเงินทุน/
งบประมาณแผ่นดิน และ การเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขที่จะรองรับนวัตกรรมสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
การขยายผลงานด้ านสุขภาพของแต่ละงานจะมีปัจจัย ตัวเลือกและองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องคานึงถึงการ
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สื่อสาร ความตระหนักในแต่ละองค์กรย่อย กระบวนการย่อยที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ เกิดการขยายผล
และการติดตามผล การประเมินผลงาน
The Implementing Best Practices Consortium ได้ พฒ
ั นา Guide for the fostering Change to
Scale Up Effective Health Service ในปี ค.ศ. 2007 ซึง่ มีองค์ประกอบ 5 ประการคือ 1) มีทีมงาน 2)
สามารถกาหนดความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงได้ 3) มีการวางแผนสาหรับการขยายผล 4) มีหน่วยงาน
สนับสนุน และ 5) มีแนวทางที่ชดั เจนในการขยายผล ข้ อแนะนาขององค์ประกอบดังกล่าวเน้ นใช้ ในการ
เปลี่ยนในระดับของจุดให้ บริ การทางสุขภาพ เช่น ในศูนย์สขุ ภาพ ในคลินิก ผู้ให้ บริการด้ านสุขภาพ โดยเน้ น
ที่ระบบการจัดการเป็ นหลัก ในทานองเดียวกันของการขยายผล นอกจากจะต้ องมีแนวทางที่ชดั เจนแล้ ว ยัง
ต้ องคานึงถึงการขยายผลทังในแนวดิ
้
ง่ และแนวราบควบคูก่ นั ไป
กลยุทธ์การขยายผลสาหรับประเทศกาลังพัฒนาได้ มีการพัฒนาโดย The Improvement
Collaborative Approach, the Institute for Healthcare Improvement, USA ซึง่ องค์กรดังกล่าวได้
แนะนากลยุทธ์การขยายผลโดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของทีมผู้ชานาญด้ านสุขภาพในสาขาที่จาเป็ นเพื่อที่จะ
ช่วยกันแก้ ปัญหาของระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นีใ้ ช้ สาหรับงานที่ไม่ซบั ซ้ อน ที่จากัดด้ วยเวลา
เช่น ภายใน 1-2 ปี และ มีการกระจายขยายองค์ความรู้แล้ วไปสูช่ มุ ชน ซึง่ จะต้ องมีการใช้ ทีมจานวนมาก
กลยุทธ์นี ้เป็ นการทางานในรูปแบบการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริงจากทีมทางานและปรับองค์ประกอบอื่นๆ
เพื่อให้ เกิดความสาเร็จ อย่างไรก็ตามการใช้ กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึง่ ในการขยายผล ไม่มีข้อถูกหรื อผิดเสมอ
ไป การขยายผลงานด้ านสาธารณสุข ควรใช้ หลายๆ กลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ ้นอยู่กบั การดาเนินงานนันใน
้
บริบทของแต่ละชุมชน ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของการขยายผลและกลยุทธ์ที่ใช้ ในการดาเนินงานด้ าน
สาธารณสุข
ตารางที่ 1 ตัวอย่างกรอบแนวคิดการขยายผลและกลยุทธ์ที่ใช้ ดาเนินงานด้ านสาธารณสุข
Name/Authors
Details
Strategy
ExpandNet/WHO
Framework elements include the
Vertical scale-up requires policy,
framework (Simmons innovation, resource team, scale-up
legal, regulatory, budgetary, and
et al., 2007, 2010)
strategy, user organizations, and the
other health system changes to
environment.
ensure an innovation will be
institutionalized. The framework
Scale-up strategies include vertical,
includes analysis and action
horizontal, functional and spontaneous.
related to policy advocacy and
policy reforms.
Maternal and child
A conceptual map of the pathway to scale- Addresses reforms in policies
health improvement up that includes global actions, national
and health systems needed for
program framework strategic choices, program
scale-up to be sustainable.
(Fujioka and Smith, implementation, and sustainability
Policies are addressed first in the
2011)
(institutionalization).
readiness assessment prior to
Monitoring and evaluation is an integral
scale-up and are monitored (and
part of the scale-up process.
addressed again, if necessary)
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Name/Authors

Details

Strategy
during the various phases of
implementation.
Implementing Best
A phased approach to scale-up, including Limited attention to policy;
Practices
forming the change coordination team;
focused on service providers and
Consortium, Guide
defining the need for change; planning for managers.
for Fostering Change demonstration and scale-up; supporting
(2007)
the demonstration; and going to scale.
From Vision to Large- Framework with 10 tasks under the
Defines policy adoption as one
Scale Change: A
categories of developing a plan;
type of scale-up. “Policy projects”
Management
establishing the preconditions for scalefocus explicitly on bringing about
Framework (Cooley up; and scaling up. Includes such tasks as changes in public policy; they
and Kohl, 2006).
legitimizing change, building a
target policymakers and do not
constituency, mobilizing resources, and
typically include direct provision
modifying organizational structures.
of services.
Improvement
Collaborative
Approach (USAID,
Healthcare
Improvement Project)

An approach to improving healthcare that
focuses on a single technical area and
spreads existing knowledge or best
practices to multiple settings through
teams of professionals.

Options for LargeScale Spread of High
Impact Interventions
(Massoud et al, 2010)

Presents the scientific basis for spreading Addresses operational policy
healthcare innovations based on 20 years issues.
experience in quality improvement.
Illustrates a range of approaches to
promote change: affinity group approach;
campaign approach; executive mandates;
extension agents; emergency mobilization;
improvement collaborative approach;
leadership development; and natural
diffusion.

Calls on users to implement
supportive policies and address
policy barriers, as needed.

3. อุปสรรคของการขยายผล
อุปสรรคและความเสี่ยงในการขยายผลการทางานด้ านสาธารณสุขสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันได้
โดยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของงานวิจยั ที่ประสบผลสาเร็จในการขยายผล
อุปสรรคสามารถเกิ ด
เกิดขึ ้นได้ ในหลายๆ ระดับในระบบสาธารณสุข แม้ แต่ในประเทศที่มีการจัดการระบบสาธารณสุขแบบ
เอกชน (private sector) ที่อยูภ่ ายใต้ การกากับของรัฐที่มีการวางแผนงานไว้ แล้ ว เจ้ าหน้ าที่ในส่วนกลางยัง
มีปัญหาในการจัดการข้ อมูล การลาดับความสาคัญของงาน รวมทังการจั
้
ดการและการหาแหล่งทุน ซึง่
แหล่งทุนและงบประมาณจะมีคอ่ นข้ างจากัดในประเทศกาลังพัฒนา
ดังนันอุ
้ ปสรรคและปัญหาในการ
ขยายผลและรวมทังการปรั
้
บประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ควรคานึงถึง
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- ความท้ าทายของการกระจายแหล่งของทรัพยากรที่มีความสาคัญในการขยายผล ได้ แก่ เงิน
งบประมาณที่จากัด ความอ่อนแอหรื อการไม่มีการรับประกัน/การวางแผนของระบบค่าใช้ จา่ ย
- ความอ่อนแอของระบบโครงสร้ างและระบบการสนับสนุน รวมทังเครื
้ ่ องมือที่ใช้ ในงาน ได้ แก่ ยา
ระบบที่เอื ้อให้ สามารถทางานได้ ยานพาหนะ ระบบข้ อมูลข่าวสารที่ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชว่ ย
ในการจัดการงานในระดับต่างๆ
- คุณภาพของเจ้ าหน้ าที่ที่ด้อยและขาดการสนับสนุนให้ มีการพัฒนาในสายงาน รวมทังขาดพี
้
่เลี ้ยง
ในการให้ การสนับสนุนข้ อมูลการทางาน ข้ อมูลวิชาการที่ทนั สมัย ขาดขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
- กฎ ระเบียบต่างๆ ที่อาจเป็ นอุปสรรค เช่น ข้ อกาหนดหรื อกฎที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยไม่ได้ ดบู ริ บทของการ
ทางานในพื ้นที่นนั ้ แต่เป็ นสร้ างกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ไม่ได้ เอื ้อให้ การทางานมีมาตรฐานหรื อ
ตรวจสอบได้ แต่เป็ นอุปสรรคของการขยายผล
- นโยบายที่ไม่ชดั เจน หรื อการเปลี่ยนนโยบายตลอดเวลาเมื่อมีเจ้ านายมาใหม่โดยไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับนโยบายเดิมที่ได้ ทาไว้ แล้ ว ทาให้ เกิดความต่อเนื่อง และความสับสนแก่เจ้ าหน้ าที่
ในการทางานและเป็ นอุปสรรคในการขยายผล
- วัฒนธรรมและความเชื่อในท้ องถิ่น ในประเทศนันๆ
้ ที่จะรับการปฏิบตั ิหรื อการดาเนินงานใน
รูปแบบที่ตา่ งไปจากเดิม ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบระหว่างผู้กาหนดนโยบาย ผู้สง่ ต่อ และผู้รับ
นโยบาย
อุปสรรคเหล่านันที
้ ่ได้ กล่าวถึงมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับนโยบาย สิ่งรอบตัวของผู้ให้ บริ การสาธารณสุข
หรื อ ระบบการส่งต่อ ดังนัน้ นโยบายที่ชดั เจนและการวางแผนเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการขยายผลงานด้ านสาธารณสุขที่มีความยัง่ ยืน ซึง่ ต้ องมีการกาหนดมาตรฐานเดียวกัน การกาหนด
หน้ าที่และบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ การสร้ างเครื อข่ายและระบบการเฝ้าระวัง รวมทังมี
้ แหล่งของข้ อมูลที่
สามารถใช้ เป็ นข้ อแนะนาในการตัดสินใจเพื่อให้ มีความต่อเนื่องในการทางานในทุกระดับของระบบ
สาธารณสุข
4. ความเข้ าใจมิตขิ องนโยบายในการขยายผล
การขยายผล
จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ
กรอบแนวคิดเรื่ องนโยบายในการขยายผล แสดงดังภาพที่ 1 ซึง่ แสดงถึงการรับแนวคิดการปฏิบตั งิ านแบบ
ใหม่เพื่อให้ เกิดการขยายผล โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างในหลายระดับ จากนโยบายระดับประเทศ/
กระทรวง จนถึง นโยบายระดับภูมิภาค/จังหวัด รวมทังการปรั
้
บกฎเกณฑ์ มาตรฐานของการทางานในระดับ
เดียวกัน ภาพที่ 1 แสดงเส้ นทางอย่างง่ายสาหรับระดับนโยบายจนถึงระดับผู้ปฏิบตั ิ ซึ่งแต่ละขันตอนแต่
้
ละ
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ระดับอาจต้ องมีการพิจารณาและคานึงถึงระบบที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสม

รวมทังการผลตอบรั
้
บที่อาจต้ องมีการ

ภาพที่ 1 แนวคิดนโยบายและระบบสุขภาพในการขยายผล

นโยบายระดับประเทศ (Macro-level policy)
นโยบายระดับประเทศในหลายๆ ประเทศ เป็ นเครื่ องมือในการกระจายอานาจหรื อเป็ นแนวทาง
สาหรับระบบสุขภาพ รวมทังเป็
้ นพื ้นฐานในการให้ หรื อไม่ให้ การบริการสาธารณสุขในประเทศนันๆ
้ โดย
ปกติแล้ วนโยบายสุขภาพจะมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่ต้องการ ที่วางไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้
นโยบายระดับประเทศยังมีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วหลายปี ซึง่ ได้ วางลาดับความสาคัญของปัญหาที่
ต้ องรี บดาเนินการ รวมทังเป้
้ าประสงค์ไว้ แล้ ว ในประเทศกาลังพัฒนา กลยุทธ์สาหรับหน่วยงานด้ านสุขภาพ
ได้ รับการแนะนาแนวทางกลยุทธ์ที่กว้ างๆ ขึ ้นอยู่กบั การจัดการแหล่งเงินทุน/งบประมาณ การจัดการใน
ทานองนี ้ต้ องมีการทางานร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐและแหล่งเงินทุนที่มีการวางเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน รวมทังแนวทางการปฏิ
้
บตั ิ การวางแผนนโยบายระดับประเทศมักจะไม่ได้ เน้ นหรื อแสดงรายละเอียด
ของการดาเนินงาน (Implementation) ในแต่ละเรื่ อง ดังนันในการน
้
านโยบายระดับประเทศสูก่ าร
ปฏิบตั งิ านได้ ควรมีแผนที่ชดั เจน กฎระเบียบที่สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการขยายผล รวมทังต้
้ องสามารถ
ให้ ความชัดเจนแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ วา่ ทาอะไร อย่างไร กับใคร เมื่อไหร่ รวมทัง้ แหล่งของการสนับสนุนให้
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ทางานนันๆ
้ ได้ อยู่ที่ไหน นอกจากนี ้การขยายผลโครงการใดๆ ก็ตามควรบรรจุไว้ อย่างชัดเจนในนโยบาย
ระดับประเทศ รวมทังมี
้ การให้ ความสาคัญในลาดับต้ นๆ
นโยบายสาหรับการปฏิ บตั ิ ในระบบสุขภาพ (Operational policies)
นโยบายสาหรับการนาไปปฏิบตั มิ กั มีข้อจากัด
สาหรับการเริ่มต้ นสิ่งที่ใหม่ระหว่างผู้วางแผน
นโยบายในระดับประเทศกับผู้ปฏิบตั ใิ นระดับท้ องถิ่น
นโยบายสาหรับการปฏิบตั เิ ป็ นนโยบายที่มาจาก
นโยบายระดับประเทศที่มีให้ เป็ นแนวสาหรับผู้ปฏิบตั งิ าน
ข้ อจากัดของนโยบายสาหรับการปฏิบตั ิอาจ
เกิดขึ ้นเนื่องจากการกาหนดของนโยบายระดับประเทศ ที่ไม่ได้ สอดคล้ องกับการทางานที่เป็ นจริง โดยมี
เงื่อนไขในแต่ละบริบทของแต่ละท้ องถิ่น ซึง่ กฎเกณฑ์ หรื อ ข้ อบังคับที่มาจากนโยบายระดับประเทศ อาจ
เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความขัดแย้ ง รวมทังเกิ
้ ดการเปลี่ยนแปลงที่ทาได้ ยาก
ขึ ้น ดังนัน้ ในการลดอุปสรรคของนโยบายสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านเพื่อการขยายผล จึงควรมีการวางแผน
นโยบายนี ้ร่วมกับการวางแผนนโยบายสุขภาพระดับประเทศไปพร้ อมๆ กัน อุปสรรคในการวางแผน
นโยบายสาหรับผู้ปฏิบตั ิ ยกตัวอย่างเช่น
- การตังครรภ์
้
เมื่ออายุยงั น้ อย: ข้ อจากัดของอายุและสถานภาพการสมรสของคูส่ มรสวัยรุ่นที่เกิด
การตังครรภ์
้
เมื่ออายุยงั น้ อย ซึง่ อาจต้ องมีการให้ ความรู้เรื่ องการวางแผนครอบครัว หรื อการ
คุมกาเนิด
- คนทางาน: ต้ องการแพทย์ที่ให้ การสนับสนุนและให้ คาแนะนาแก่พยาบาลในการแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้
- ข้ อมูล: แบบฟอร์ มและการลงทะเบียน ต้ องได้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และข้ อมูลที่จาเป็ นเท่านัน้
บางครัง้ ข้ อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับปัญหาสุขภาพอาจต้ องมีการตัดทิ ้ง หรื อ ไม่มีการให้ /เก็บ
ข้ อมูลที่ซ ้าไปซ ้ามาหลายครัง้ เนื่องจากหน่วยงานกลาง ต้ องการใช้ ข้อมูลที่เหมือนกัน แต่ไม่มี
การบูรณาการในหน่วยงานกลางในการส่งต่อข้ อมูล หรื อการสัง่ การ
- ยาหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์: บางชนิดไม่สามารถสัง่ หรื อนาเข้ ามาใช้ ได้ เนื่องจากกฎ และข้ อห้ าม
- งบประมาณ: บางครัง้ อาจจะมี แต่ไม่ได้ ใช้ ให้ ตรงกับงานที่วางแผนไว้
5. ตัวอย่ างของการขยายผล: บทเรียนจากต่ างประเทศ
การขยายผลความตระหนักในการวางแผนครอบครัว
ตัวอย่างการศึกษานี ้เป็ นศึกษาการขยายผลความตระหนักในการวางแผนครอบครัวโดย
Georgetown University’s Institute for Reproductive Health (IRH) การศึกษานี ้ศึกษาใน 5 ประเทศคือ
คองโก กัวเตมาลา อินเดีย มารี และ รวันดา ความพยายามในการขยายผลเน้ นที่วิธีมาตรฐานในการนับวัน
ของรอบเดือน (the Standard Days Method, SDM) สาหรับผู้หญิงโดยใช้ ลกู ปั ด การศึกษานี ้ได้ ประยุกต์ใช้
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กรอบแนวคิดของ ExpandNet โดยใช้ ทงการขยายผลทั
ั้
งแนวดิ
้
ง่ (Vertical scale-up) และ แนวราบ
(Horizontal scale-up) ควบคูก่ นั ไป ตารางที่ 2 แสดง รายละเอียดของการขยายผลในแนวดิง่ และแนวราบ
ตารางที่ 2 รายละเอียดของการขยายผลในแนวดิง่ และแนวราบของวิธีมาตรฐานในการนับวันของรอบเดือน
(the Standard Days Method, SDM)
แนวดิ่ง (Vertical scale-up):
- การบูรณาการการวางแผนครอบครัวเข้ าไปในบรรทัดฐานของ
สังคม นโยบายสุขภาพ ข้ อแนะนา บทเรี ยน รายงานสุขภาพ
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการประเมินผล ตัวชี ้วัด และมี
การประเมินผลกระบวนการเป็ นระยะตลอดโครงการวิจยั
แนวราบ (Horizontal scale-up):
- การขยายจุดการให้ บริ การสุขภาพ
- เพิ่มจานวนผู้ให้ คาปรึกษาที่ผา่ นกระบวนการอบรมมาแล้ ว
บทเรียน (Lessons learned to
- มีการเฝ้าระวังอัตราการขยายผล
date):
- มีการวางแผนการตังรั้ บนโยบายสุขภาพระดับประเทศและ
นโยบายระดับปฏิบตั ิการ
จากตารางที่ 2 กระบวนการดังกล่าวของการขยายผล จาเป็ นต้ องมีกลุม่ ผู้ที่มีส่วนได้ สว่ นเสีย
(Stakeholder groups) เข้ าร่วมรับฟั ง วางแผนและให้ ความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหานี ้ กลยุทธ์
หลักของโครงการที่ใช้ ในการขยายผลคือ การใช้ ระบบพื ้นฐานที่มีอยูใ่ นการเฝ้าระวังและประเมินผล เหตุผล
ที่ใช้ กลยุทธ์ระบบพื ้นฐานที่มีอยูแ่ ล้ วเนื่องจาก คานึงถึงประโยชน์ที่ทาให้ ผ้ รู ับบริการได้ โดยตรง ข้ อดีของการ
ใช้ โครงสร้ างเดิม โดยไม่ต้องมีการสร้ างระบบขึ ้นมาใหม่ ทาให้ กระบวนการขยายผลเกิดความยัง่ ยืน และ ไม่
เป็ นการเพิ่มภาระงานให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน การสนับสนุนให้ โครงสร้ างเดิมทาให้ ได้ ดีขึ ้นโดยการให้
ความสาคัญของการอบรมประจาปี ทาให้ ระบบการให้ คาปรึ กษาแนะนาที่น่าเชื่อถือมากขึ ้น มีระบบการ
รายงานต่อหน่วยงานกลางที่ไม่ซ ้าซ้ อนและไม่เพิ่มภาระงาน และ ระบบการทางานดังกล่าว ล้ วนแต่มีผล
ระยะยาวของการขยายผลของโครงการ
นอกจากนี ้ โครงการนี ้ยังมีระบบการติดตามและประเมินผลโดยใช้ ตวั ชี ้วัดจานวน 10 ตัวชี ้วัด
ควบคูก่ บั กระบวนการประเมินผลทุกๆ 6 เดือน ตัวชี ้วัดของการขยายผลในแนวราบคือ อัตราการเพิ่มจุด
ให้ บริการและจานวนของเจ้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษาที่ได้ รับการอบรมมาแล้ ว ตัวชี ้วัดในแนวดิง่ ได้ แก่
การให้ ความสาคัญเรื่ องการวางแผนครอบครัวโดยมีการเพิ่มเติมประเด็นนี ้ในนโยบายสุขภาพ บรรทัดฐาน
ของสังคม การอบรมแก่เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ตลอดจนบทเรี ยนสาหรับในระบบการศึกษา ผลการศึกษา
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ช่วงกลางยังแสดงให้ เห็นว่าระบบโครงสร้ างของวิธีมาตรฐานในการนับวันของรอบเดือน (the Standard
Days Method, SDM) ได้ เกิดความตระหนักในระดับชาติ รวมทังการให้
้
ความสาคัญของแผนตังรั้ บนโยบาย
สุขภาพระดับประเทศและนโยบายระดับปฏิบตั กิ ารควบคูก่ นั ไปด้ วย
แนวทางการขยายผลของการดาเนิ นงานด้านอนามัยแม่และเด็ก
งานอนามัยแม่และเด็ก (The Maternal and Child Health Integrated Program; MCHIP) ได้ จดุ
ประเด็นถึงปัญหา สาเหตุของหญิงตังครรภ์
้
ทารกแรกเกิด การตายในทารกแรกเกิด ซึง่ มีผลกระทบอย่างสูง
ของการดาเนินงานการขยายผลใน 30 ประเทศที่มีอตั ราการตายสูงในกลุม่ ดังกล่าว โปรแกรมดังกล่าวได้
ออกแบบโดยใช้ กรอบแนวคิดแบบแผนที่ (Conceptual maps) (ตารางที่ 3) ในการขยายผลของรูปแบการ
ดาเนินงาน 2 แบบ คือ การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage prevention) และ
การจัดการการเกิดความดันโลหิตสูงร่วมกับมีโปรตีนในปั สสาวะ (pre-eclampsia and eclampsia
management) ซึง่ ทังสองปั
้
ญหาเป็ นสาเหตุการตายของหญิงตังครรภ์
้
ในประเทศกาลังพัฒนา
กรอบแนวคิดแบบแผนที่ได้ อธิบายถึงการดาเนินการของโปรแกรม
ซึง่ เริ่มต้ นจากการความ
ตระหนักและให้ ความสาคัญในระดับนานาชาติ จากนันน
้ ามาสูก่ ลยุทธ์ที่จะเลือกใช้ ในแต่ละประเทศ จนถึง
การเริ่มต้ นให้ เห็นความสาคัญของโปรแกรมเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน ซึง่ มีการทางานควบคูไ่ ปพร้ อมๆ กับ
นโยบายสุขภาพของประเทศนันๆ
้
รวมทังการจั
้
ดการกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายสาหรับการ
ปฏิบตั งิ าน ในช่วงของการเก็บข้ อมูลวิจยั และการวัดผล ผลของโครงการที่รายงานเป็ นระยะ ต่อรัฐบาลถึง
ความก้ าวหน้ าของโครงการ ตลอดจนงบประมาณของรัฐและผลที่ได้ ของการดาเนินการ ซึง่ ส่งผลดี ตอ่ การ
ดาเนินงานของโครงการ นอกจากนี ้โครงการยังมีการใช้ สมุดคูม่ ือ (rulebook) สาหรับการให้ บริการแม่และ
เด็ก ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นในการสื่อสารถึงความสาคัญของปัญหากับหญิงตังครรภ์
้
การขยายผลงานอนามัยแม่และเด็ก; MCHIP โดยใช้ กรอบแนวคิดที่ชดั เจนส่งผลให้ นโยบายใน
ระดับประเทศ ไม่ได้ หยุดการดาเนินกิจกรรมของโครงการดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ ้นโครงการไปแล้ ว
นอกจากนี ้นโยบายการปฏิบตั งิ านยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การเฝ้าระวังอย่างเป็ นระบบและมี
การขยายผลโดยใช้ กลยุทธ์ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีความยัง่ ยืนของโปรแกรมซึง่ รัฐบาลได้ สนับสนุน
งบประมาณสาหรับการฝึ กอบรม รวมทังการบรรจุ
้
โปรแกรมดังกล่าวไว้ ในระบบสุขภาพ
การขยายผลงานอนามัยแม่และเด็ก; MCHIP ได้ ถกู สารวจและประเมินความก้ าวหน้ าในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 โครงการ MCHIP ได้ ทาการสารวจใน 30 ประเทศ โดยวัดการขยาย
ผลในระดับประเทศ พบว่าภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับมีโปรตีนในปัสสาวะในหญิงตังครรภ์
้
มีอตั ราลดลง
นอกจากนี ้นโยบายของประเทศยังส่งผลต่อการลดอัตราการตายดังกล่าวลง โครงการ MCHIP ยังมีแผนที่
จะทาการวัดผลซ ้าในแต่ละปี รวมทังการเฝ้
้
าระวัง ซึง่ ข้ อมูลจะเป็ นประโยชน์ในแต่ละประเทศในการวาง
แผนการขยายผล รวมทังแนวทาง
้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละประเทศ
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ตารางที่ 3 รายละเอียดของการขยายผลงานอนามัยแม่และเด็ก (The Maternal and Child Health
Integrated Program; MCHIP) มากกว่า 30 ประเทศ
กลยุทธ์ (Approach):
- กรอบแนวคิดแบบแผนที่สาหรับการดาเนินงานขยายผลของ
โครงการ ซึง่ แนวคิดนี ้มีสว่ นช่วยในการเฝ้าระวังนโยบายในระดับ
ต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการทางานในแต่ละระยะของการดาเนินงาน
บทเรียน (Lessons learned to
- มีการใช้ สมุดคูม่ ือ (rulebook) สาหรับการให้ การบริการ
date):
- มีระบบการเฝ้าระวังในทุกๆ ระดับของนโยบายปฏิบตั กิ าร
ตลอดของการดาเนินงานของโครงการ
- มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องถึงวิธีการ/กลยุทธ์ที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. ตั ว อย่ า งการขยายงานด้ า นสุ ข ภาพของประเทศไทย: บทเรี ยนจากงานด้ า นอาหารและ
โภชนาการ
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่ไม่เพียงแต่ผลิตอาหารเพื่อบริ โภคระดับครัวเรื อน
และประเทศ แต่ยงั สามารถสร้ างผลผลิตอาหารจนสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในโลกได้ จากการ
สารวจเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริ กา (ICNND, 1960) นับเป็ นครัง้ แรกที่มีรายงาน
ว่าประเทศไทยมีปัญหาโภชนาการเรื่ องการขาดสารอาหารสาคัญๆ เช่น การขาดโปรตีนและพลังงาน การ
ขาดวิตามินเอ โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการขาดธาตุไอโอดีน ซึ่งพบอย่างกว้ างขวางในทุกภาค
ของประเทศ อย่างไรก็ดีไม่ได้ มีการขยายผลให้ ข้อมูลเป็ นที่รับรู้ ในระดับนโยบาย ตลอดจนการดาเนินการ
แก้ ปัญหายังถูกจากัดอยู่ในวงการสาธารณสุข โดยมาตรการที่ใช้ เน้ นการรักษาโรคขาดสารอาหารเมื่อเกิด
อาการปรากฏชัดเจน แม้ จะมีความพยายามใช้ มาตรการเพิ่มอาหารและความรู้ทางโภชนาการ ก็เป็ นเพียง
โครงการเฉพาะพื ้นที่ไม่กี่หมู่บ้าน หรื อบางตาบล บางอาเภอ ไม่มีนโยบายในระดับชาติที่แก้ ไขปั ญหาอย่าง
เป็ นระบบและกว้ างขวาง ประสบการณ์ จากการดาเนินโครงการเฉพาะพื ้นที่ทาให้ เกิดความตระหนักถึง
ความสาคัญและจาเป็ นต้ องมีการแก้ ปัญหาแบบองค์รวมในระดับชุมชน แต่ไม่มีกลไกของการประสานงาน
แบบผสมผสานในระดับสูง จึงไม่เกิดเป็ นนโยบายระดับสูงและไม่มีผลกระทบในระดับกว้ างจนกระทัง่ กลาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (2515-2519) ได้ เริ่ มมีการเคลื่อนไหวโดยนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัยและผู้บริ หารระดับสูงภายในกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้ อ ง ได้ แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับได้ ว่าเป็ น
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กลุ่มริ เริ่ มผลักดัน (Prime mover) โดยเสนอภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขให้ เป็ นที่รับรู้ ในทุกระดับ
ตังแต่
้ นโยบายระดับสูง ระดับปฏิบตั ิ รวมทังประชาชน
้
ทาให้ เกิดการรวมตัวเพื่อจัดทาแผนอาหารและ
โภชนาการระดับชาติเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 4 และมีคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ
ระดับชาติ ซึ่ง ประกอบด้ วยผู้แทนจากกระทรวง ทบวง กรมส าคัญๆ ที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ผลักดันให้ มี การ
ดาเนินงานภายในระบบงานของแต่ละส่วน โดยใช้ แผนอาหารและโภชนาการที่จัดทาขึ ้นเป็ นแผนแม่บท
สาหรั บก าหนดแนวนโยบายปฏิ บัติ การจัดท าแผนแม่บทของอาหารและโภชนาการเกิ ด จากการรวม
ทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้ และสนใจ หรื อเห็นความสาคัญของโภชนาการร่ วมมือและช่วยผลักดันการ
แก้ ปัญหา
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที ่ 4 (2520-2524)
แผนนี ้มุง่ เป้าหมายการแก้ ไขปั ญหาการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กทารกและวัยก่อนเรี ยน เป็ น
เป้าหมายหลักซึ่งต้ องมีโครงการครอบคลุมถึงหญิงมีครรภ์และให้ นมบุตร เพื่อส่งเสริ มให้ ทารกที่เกิดมามี
ภาวะโภชนาการที่ดีด้วย และกลยุทธ์ หลักของการดาเนินแผนนีค้ ือ การร่ วมประสานส่วนราชการต่างๆ
(Multi-secteral approach) โดยใช้ แผนแม่บทเป็ นแนวทางไปจัดทาแผนปฏิบตั ิการสาหรับแต่ละส่วน
ราชการอย่างชัดเจน และมีคณะอนุกรรมการดาเนินงานการรณรงค์เรื่ องปั ญหาโภชนาการและส่งเสริ ม
โภชนาการ เช่น การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างกว้ างขวาง
แม้ วา่ จะมีความพยายามประสานแผนแม่บทในแนวราบ แต่การปฏิบตั กิ ารในแนวราบในโครงสร้ าง
ทัว่ ประเทศกลับไม่ประสบผลสาเร็จ ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ิ นทร์ และคณะ (1990, 1992) ได้ รายงาน อัตราการขาด
สารอาหารโดยการประเมินน ้าหนักต่ออายุของเด็กกลุม่ เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อวิเคราะห์การ
ดาเนินงานพบว่าปั จจัยอุปสรรคสาคัญ คือประชาชนไม่เกิดการมีสว่ นร่วม เพราะโครงการต่างๆ ถูกกาหนด
โดยภาครัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐ การผสมผสานการปฏิบตั ิการเกิดขึ ้นได้ ยากเพราะงบประมาณสาหรับกิจกรรม
จัดทาในลักษณะโครงการตามแนวตังตามสายงานของส่
้
วนราชการ (Vertical program) รวมทังภาวะ
้
ทางการเมืองของประเทศยังไม่มนั่ คง การจัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการทางสังคมน้ อยมาก ในระดับ
ปฏิบตั ใิ นพื ้นที่เจ้ าหน้ าที่หลักในการดาเนินงานยังจากัดวงอยูใ่ นสายสาธารณสุข ด้ วยความเคยชินว่าเป็ น
งานของสาธารณสุข ทาให้ บทบาทของส่วนอื่นไม่ได้ รับความสาคัญ จุดเด่นของการดาเนินการในช่วงแรก
คือการให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านโภชนาการสูส่ าธารณะอย่างกว้ างขวาง
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โภชนาการเพิ่มขึ ้นในทุกระดับของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาการขาด
สารอาหาร โดยเฉพาะในชนบทและชุมชนแออัด
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที ่ 5 (2525-2529)
จากการประเมินการดาเนินงานแก้ ไขปัญหาโภชนาการในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 4 ซึง่ เป็ นนโยบาย
การผสมผสาน การแก้ ไขปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและนาไปสู่การแก้ ปัญหา น่าจะเป็ นทิศทางที่ถกู ต้ อง จึงมีการ
วิเคราะห์ในส่วนกลยุทธ์และวิธีการ
ที่จะทาให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เสนาะ อุนากูล (1985) ได้ เสนอความเห็นว่าในปัญหาทุพโภชนาการ มีสาเหตุพื ้นๆ สาคัญอันหนึง่ คือ ความ
ยากจนของประชาชน ดังนัน้ การพัฒนาทางสังคมจะเกิดผลได้ นนั ้ ควรเน้ นการช่วยเหลือประชาชนในกลุม่
ที่มีความยากจนเป็ นกลุม่ หลัก
โดยการช่วยเหลือนันต้
้ องเป็ นไปในแบบช่วยให้ ประชาชนช่วยตนเองได้
(Self-reliance) ในระดับสากลได้ มีการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ ปัญหาสาธารณสุข โดยการสาธารณสุขมูลฐานใน
ประเทศกาลังพัฒนา เนื่องจากตระหนักว่าปัญหาสาธารณสุขของประเทศกาลังพัฒนามีอยูม่ ากมายเกิน
กว่าที่งบประมาณและโครงสร้ างของระบบที่มีอยูจ่ ะสามารถสนองตอบการแก้ ปัญหาได้ ดังนัน้ จึงต้ อง
ค้ นหาวิธีการให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการค้ นหาปัญหา ดาเนินการแก้ ไขและประเมินด้ วยตนเองได้ ทัง้ 2
นโยบายเป็ นแกนหลักให้ กบั การนานโยบายด้ านอาหารและโภชนาการไปสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างกว้ างขวางใน
ประเทศไทย
เพราะทาให้ กฎการวางโครงสร้ างการปฏิบตั แิ ผนและการประสานงานงบประมาณโดย
แผนพัฒนาชนบทยากจนมุง่ พื ้นที่หลัก คือ พื ้นที่ชนบทยากจน ในขณะที่การสาธารณสุขมูลฐานทาให้ เกิด
กระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน (Community mobilization) ที่เป็ นรูปธรรมในทางปฏิบตั ิ โดยใช้
กิจกรรมการแก้ ปัญหาโภชนาการในเด็กทารกและวัยก่อนเรี ยนเป็ นหนึง่ ในกิจกรรมหลักของสาธารณสุขมูล
ฐาน
ในส่วนของแผนอาหารและโภชนาการระยะนี ้ ยังคงเน้ นเด็กทารกและวัยก่อนเรี ยน หญิงมีครรภ์
และให้ นมบุตรเป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักเช่นเดิม แต่มีรูปธรรมของการดาเนินงานมุง่ ที่เด็ก คือการติดตามเฝ้า
ระวังทางโภชนาการ

โดยใช้ วิธีคดิ คือวงจรการค้ นหา แก้ ไข และประเมิน นอกจากนี ้ยังได้ ริเริ่มการจัด

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนสาหรับปัญหาในเด็กวัยเรี ยน เพื่อให้ สามารถนานโยบายต่างๆ ดังกล่าว
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ได้ มีการจัดปรับโครงสร้ างการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ องและมีประสิทธิภาพ

ตังแต่
้ ระดับนโยบายจนถึงปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องและเสริมกันมากขึ ้น ผลจากการดาเนินงานในระยะ 5 ปี
พบว่าความชุกของปัญหาโภชนาการโดยเฉพาะการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กทารกและวัยก่อนเรี ยน
ลดลงอย่างมาก

ความชุกของปัญหาระดับรุนแรงลดลงอย่างชัดเจน

นอกจากนี ้การปรับปรุงระบบ

สาธารณสุขยังทาให้ การดาเนินงานด้ านอนามัยแม่และเด็กมีประสิทธิภาพ โดยเข้ าถึงกลุม่ หญิงมีครรภ์และ
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หญิงให้ นมบุตรได้ มากยิ่งขึ ้นด้ วย แต่จดุ อ่อนที่ยงั พบอยู่คือ การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการผลักดัน
กิจกรรมในลักษณะผสมผสานที่ระดับชุมชนยังน้ อยกว่าที่คาดหมาย
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที ่ 6, 7 (2530-2534, 2535-2539)
การขยายผลการปฏิบตั แิ ผนพัฒนาชนบทยากจนและสาธารณสุขมูลฐานจนครอบคลุมพื ้นที่ทวั่
ประเทศ เกิดอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนฯ 5 และมีการปรับตัวเชิงคุณภาพการดาเนินงาน การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการแก้ ปัญหาโภชนาการและการดาเนินงานแบบผสมผสาน เกิดจากการนาแนวทางความจาเป็ น
พื ้นฐาน (Basic Minimum Needs) โดยมุง่ เป้าการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ซึง่ โภชนาการเป็ นปัจจัยพื ้นฐานที่
จาเป็ นอันหนึง่ กลยุทธ์นี ้ทาให้ การดาเนินการแก้ ปัญหาที่ระดับชุมชนมีการผสมผสานอย่างองค์รวมมากขึ ้น
และต่อเนื่องตลอดระยะของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 และ 7
ในส่วนของแผนอาหารและโภชนาการ เน้ นการดาเนินการในกลุม่ วัยต่างๆ เกือบครบทังวงจรชี
้
วิต
และมีแผนปฏิบตั ชิ ดั เจนของปัญหาการขาดจุลโภชนาการในขณะเดียวกันเริ่มมีข้อมูลปัญหาโรคเรื อ้ รังไม่
ติดต่อ (Chronic diseases) ที่เกี่ยวเนื่องกับความสมดุลและการได้ รับอาหาร ที่มีรายงานชัดเจนขึ ้นแต่การ
แก้ ปัญหาในแง่นี ้ยังขาดนโยบายและรูปแบบชัดเจน แม้ กระทัง่ ในปัจจุบนั ซึง่ สาเหตุหนึง่ น่าจะเกิดจากความ
ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของอาหารในการป้องกันโรคเหล่านี ้
แผนพัฒนาอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ในแผนพัฒนาระยะที ่ 8 (2540-2544)
ในแผนฯนี ้ ได้ มีการดาเนินการด้ านโภชนาการเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังต่อเนื่องจาก
แผนฯ 7 โดยมีการจัดทาข้ อปฏิบตั ใิ นการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย หรื อ โภชนบัญญัติ 9
ประการ

รวมทังให้
้ ความสาคัญกับครอบครัวและชุมชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาสภาวะอาหารและ

โภชนาการเพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยดี

มีการเพิ่มศักยภาพของครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็ นแกน

ของการพัฒนาด้ านอาหารและโภชนาการด้ วยวิธีการสื่อสารทางโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
คานึงถึงการผลิตอาหารให้ เพียงพอต่อการบริโภคของประชากร
ตอบสนองต่อการแก้ ไขปัญหาการขาดสารอาหาร

มีการ

มีการแปรรูปอาหารบางชนิดที่สามารถ

โดยการเสริมสารอาหารที่จาเป็ นผ่านขันตอนการ
้

ศึกษาวิจยั รวมทังมี
้ การจัดทาฉลากโภชนาการเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค
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7. บทสรุป
การทบทวนงานวิจยั การขยายผลงานด้ านสุขภาพที่ทาการศึกษาในต่างประเทศ รวมทังในประเทศ
้
ไทย มีการใช้ กลยุทธ์ และกรอบแนวคิด ที่คล้ ายคลึงกันคือเริ่มต้ นจากการทดลองงานวิจยั ขนาดเล็ก เพื่อดู
ประสิทธิผลที่ได้ จากการทดลอง หลังจากนันจึ
้ งหาแนวทางการขยายผลเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในวงกว้ าง การ
ขยายผล เป็ นสิ่งที่ท้าทายทังนั
้ กวิจยั ผู้กาหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ นักปฏิบตั งิ านในระดับพื ้นที่
ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม ในการที่จะช่วยกันแก้ ปัญหาสุขภาพนันๆ
้
นอกจากนี ้ แหล่งเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน ยังเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญเท่าเทียมกับการให้ ความสาคัญ
กับนโยบายสุขภาพในเรื่ องนันๆ
้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการแก้ ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
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