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• วัฒนธรรมชาติพันธุ Ethnic culture
• วัฒนธรรมมวลชน Popular culture
• วัฒนธรรมประดิษฐ Invented culture
• วัฒนธรรมลูกผสม Hybrid culture
• วัฒนธรรมกลุมยอย Sub-culture
• วัฒนธรรมเจาหนาที่ Professional culture

วัฒนธรรม



วัฒนธรรม -- คานิยม คุณคา บรรทัดฐานและกฎระเบียบทางสังคม 

ที่สมาชิกในกลุมวัฒนธรรมยึดถือปฏิบัติ และมีบทบาทในการกํากับ   
วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางสังคม

ชาติพันธุ -- กลุมคนที่มีวิถีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน
และสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน



Popular Culture







Invented Culture

นะโมเทอรโบ ลัมโบ ปอรเชรอะระหะโต สัมมาเฟอรราร่ี ไนตรัสหิโต เมอรเซเดส
เบนซพารุตัสสะ บีเอ็มยันทุนนิมิตตัง แอสตันมารตินระสะ โคนิกเซ็กกภะคะวันตัง

สะระนัง มาเซราติมะสะนี สปอยเลอรนะมามิ เคฟลาสะวาตัง



Hybrid 
Culture



Sub-
Culture



ระบบคุณคา แบบแผนความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติของเจาหนาท่ี 

ในการสรางความรูและออกแบบแผนงานโครงการพัฒนาดานสุขภาพ

Professional 
Culture



ระบาดวิทยา

การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับประชากร

Epi = บน/ระหวาง Demo = ประชาชน Logos = การศึกษา

• ศึกษาการกระจายตัวของโรค (distribution)
ความสัมพันธระหวาง บุคคล สถานที่ และเวลา กับปญหาสุขภาพ

• ศึกษาตัวกําหนด (determinants) หรือปจจัยเสี่ยงสุขภาพ



• ระบาดวิทยาความรูทองถ่ิน (Lay epidemiology)
ความหมาย การตีความ คําอธิบายความเส่ียงสุขภาพ
บนพ้ืนฐานโลกทัศนวัฒนธรรมคนทองถิ่น

• ระบาดวิทยาชุมชน (Popular epidemiology)
การมีสวนรวมของชุมชนในการคนหา ควบคุม    
ปองกัน ปจจัยเส่ียงสุขภาพ

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม



“ความออนแอเปราะบาง” ความรูสึกวาตนเองไว งายตออาการเจ็บปวย     

โรคหรือเคราะหราย มักสะทอนผานความรูสึกออนลา กลัว และกังวล

“ความเสี่ยงทางระบาดวิทยา” 
เกิดจากการคิดคํานวณคาความเปนไป

ไดทางสถิติวาปจจัยเสี่ยงสุขภาพหน่ึงๆ 

จะนํามาสูการเกิดโรคใดโรคหน่ึง

ในประชากรกลุมเสี่ยง  

“ความเสี่ยง” มีความหมายที่กวาง โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่จะนําไปสูอันตราย 

เคราะหราย หรือความไมมั่นคงแนนอน



แหลงที่มาของ“ความออนแอเปราะบาง”ตอความเส่ียงสุขภาพ

1. คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Trait-based vulnerability)
โดยดูจากประวัติการเจ็บปวย โรคประจําตัว กรรมพันธุครอบครัว และชนช้ันทางสังคม

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณชีวติ (State-
based vulnerability) สงผลทําใหเสียสมดุลรางกาย เชน ฤดูฝนจะเส่ียงตอโรค

มาลาเรีย หรือ สภาวะเปราะบางในหญิงตั้งครรภ เด็ก คนชรา ฯลฯ

3. ปจจัยกระตุนหรือเสริม (Vulnerability to illness transformation 
and flare-up) สงผลใหอาการเจ็บปวยเพียงเล็กนอยกลับรุนแรงขึ้น หรือกลับมา

เปนซ้ํา เชน การทํางานหนัก ขาดแคลนอาหาร ไรท่ีอยูอาศัย เปนตน



แหลงที่มาของ“ความออนแอเปราะบาง”ตอความเส่ียงสุขภาพ

4. การสะสมความเสี่ยงในรางกายเพ่ิมมากข้ึน (Cumulative sources of 
negativity) เชน สารตกคาง สารพิษ เช้ือโรค ท่ีสะสมเปนระยะเวลานานในรางกาย 

สงผลใหรางกายออนแอเปราะบางทําใหงายตอการจูโจมของความเส่ียงตางๆ ฯลฯ

5. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยง (Vulnerability based on 
exposure to risk information) เชน การรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สรางการรับรูเกี่ยวกับความนากลัวของโรคท่ีมากเกินความเปนจริงใหกับกลุมเส่ียง ฯลฯ

6. สถานท่ีท่ีสรางความรูสึกออนแอเปราะบาง  (Place-based vulnerability) 
เชน สถานท่ีบางแหงมีมลพิษ โรคระบาด หรือท่ีพักอาศัยของกลุมท่ีถูกตีตราจากสังคม 

(นิคมโรคเร้ือน) ฯลฯ



Social
Meaning 
of  Health
Risks



Health Risks 
vs

Social Risks
“ความเสี่ยงสุขภาพ” –

อันตราย ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับรางกาย 

สุขภาพ จากการท่ี “กลุมเส่ียง” เขาไป

เกี่ยวของสัมพันธกับความเส่ียงสุขภาพ

“ความเสี่ยงทางสงัคม”
การสูญเสียความสัมพันธทางสังคม 

อัตลักษณทางสังคม จากการท่ี “กลุมเส่ียง” 

ลด ละ เลิก ความเส่ียงสุขภาพ

“การจัดลําดับความเสี่ยงสุขภาพ” (Hierarchies of risks)
การประเมินผลกระทบ และการตอบสนองตอความเส่ียงสุขภาพ 

โดยนําบริบทอันหลากหลายแวดลอมเขามารวมวิเคราะห



Harm reduction from below

“การลดอันตราย” ในชีวิตประจําวัน



การลดอันตราย..ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม

• “การลดอันตราย” เปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีมนุษยในทุกวัฒนธรรม
ใชเพ่ือ “ปองกัน” ความเสี่ยงสุขภาพ และเปนสวนหน่ึงของ
ระบบความเช่ือวัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น 

• “จัดการควบคุม” ไมใหอาการเจ็บปวยมีอาการรุนแรงข้ึน 
• “สงเสริมสุขภาพ” ใหรางกายจิตใจแข็งแรงไมเจ็บปวย



ตัวอยางการลดอันตรายในชีวิตประจําวัน

• คนเอเชียดูแลสุขภาพดวยการเลือกรับประทานอาหารภายใตทฤษฎีรอน-เย็น 
เพ่ือปรับสมดุลของธาตุในรางกาย (ดิน น้ํา ลม ไฟ)

• เลือกกินอาหารที่ชวยลดการเกิดแกสในกระเพาะ ขับเสมหะ 

และปองกันพยาธิ ซึ่งจะเปนสาเหตุการเจ็บปวย



ตัวอยางการลดอันตรายในชีวิตประจําวัน

หลังฉีดยาฆาแมลง ชาวสวนในประเทศอินเดียจะ 
ทาน้ํามันมะพราวท่ัวตัว ขณะท่ีชาวนาในภาคเหนือ
ของไทยจะทานยาปฏิชีวนะ เพื่อลด “ความรอน” 
ของรางกายท่ีเกิดจากสารพิษของยาฆาแมลง

คนอินเดียท่ีสูบบุหรี่สมุนไพร (beedie cigarette roller) 
จะรับประทานวิตามินโทนิก (vitamin tonic) และฉีด
วิตามิน บี 12 เพราะเช่ือวาชวยลดอาการออนเพลีย     
และปองกันวัณโรค



“แนวคิดการลดอันตราย เช้ือเชิญใหเราใสใจตอความหลากหลายของเทคนิค

วิธีการท่ีผูคนมีประสบการณและตอบสนองตอความเสี่ยงสุขภาพ ท้ังระดับ

ปจเจกบุคคล ภายในกลุมทางสังคม และกลุมในวัฒนธรรมยอย”

Mark Nichter

Harm
Reduction



• “สุขภาพ” และ “ความเจ็บปวย” ของคนๆ หน่ึง เปนผลลัพธจากพฤติกรรม   

เสี่ยงสุขภาพ ที่มากกวา 1 พฤติกรรมอยูเสมอ

• “พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพรวม” มี “แบบแผน” และ “พลวัต”ิ ไปตาม 

เงื่อนไขบริบทชีวิตและลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (กรรมพันธุ อุปนิสัย)

ตัวอยางงานศึกษา: เด็กวัยรุนเพศชาย ไมสนใจเรียน และมีความกดดันจาก 

วัฒนธรรมชาติพันธุ เร่ิมตนสูบบุหร่ีมวนแรกตอนอายุ 11 ป พออายุ 16 ป 

พบวา จะมีพฤติกรรมเส่ียงรวมเพิ่มขึ้นเปน 16 พฤติกรรมเส่ียง

Multiple Risk Behaviors



เพศสภาพ

สูบบุหรี่

ไมทานผัก 

ผลไม
ยาลด

น้ําหนัก

มอเตอรไซคซิ่ง

แอลกอฮอล

ไมออก

กําลังกาย

ยาเสพติด

นอนดึก

เศรษฐานะตํ่า
(อํานาจตอรองนอย)

แอลกอฮอล

ยาเสน อุบัติเหตุรถตู

เบาหวาน

เรื้อรัง

ความเครียด

ทาน

อาหาร

เสริม

เลนหวย

ยาไอซ

เสพติด

ศัลยกรรม

พฤติกรรม

เสี่ยงทาง

เพศ

Multiple Risk Behaviors
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