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หลักการและแนวคิด
หลักการพื้นฐานของโครงการมี 2 ข*อ

1. ป�จจัยเสี่ยงแยกไมEออกจากเรื่อง “พฤติกรรมทางสังคม” 
(Social behavior) ซึ่งสัมพันธMกับมิติสังคมวฒันธรรม

2. มิติสังคมวัฒนธรรมที่กาํกับพฤติกรรมทางสังคมของผู*คนมี
ความแตกตEางหลากหลาย ดังนั้นการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ ตลอดจนปฏิบัติการเพื่อการควบคุมป�จจัยเสี่ยง
ความแตกตEางหลากหลาย ดังนั้นการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ ตลอดจนปฏิบัติการเพื่อการควบคุมป�จจัยเสี่ยง
สุขภาพจําเปQนต*องเข*าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข*อง

มิติทางสังคมวัฒนธรรม คือกฎเกณฑM ความเชื่อ อุดมคติ รวมทั้งระบบ
โครงสร*าง และความสัมพันธMทางสังคมที่กํากับการมองโลก การกระทํา
และพฤติกรรมการแสดงออกของกลุEมสังคมตEางๆ



หลักการและแนวคิด
• ป�จจัยเสี่ยงเกี่ยวข*องสัมพันธMกับ “พฤติกรรมทางสังคม” (social 

behavior) คือ พฤติกรรมที่มี มิติทางสังคมวัฒนธรรมกํากับอยูE
• สังคมตEางกัน วัฒนธรรมตEางกัน ความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงก็ตEางกัน
• ในสังคมเดียวกัน กลุEมทางสังคม (Social group) ที่มีวัฒนธรรมยEอย 

(Subculture) ตEางกัน ก็จะมีความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ตEางกัน
• กลุEมทางสังคมเดียวกันอยูEในบริบทที่ตEางกัน พฤติกรรมเสี่ยงก็ตEางกัน• กลุEมทางสังคมเดียวกันอยูEในบริบทที่ตEางกัน พฤติกรรมเสี่ยงก็ตEางกัน
• พฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันเปQนผลจากอิทธิพลทางสังคมที่แตกตEางกัน
• พฤติกรรมเสี่ยงเหมือนกัน สEงผลกระทบทางสังคมแตกตEางกัน
• พฤติกรรมเสี่ยงแบบเดียวกัน ในกลุEมที่แตกตEางกัน ต*องใช*มาตรการแก*ไข

ที่แตกตEางกัน
• การกําหนดนโยบาย มาตรการ ตลอดจนปฏิบัติการเพื่อการควบคุม

ป�จจัยเสี่ยงจําเปQนต*องเข*าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข*อง



• สร*างความเข*าใจตEอความแตกตEางหลากหลายในมิติสังคมวัฒนธรรมของความ
เสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ใน 7 ป�จจัยเสี่ยง แอลกอฮอลM บุหรี่ 
ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุEม NCDs และภัยพิบัติ
• สร*างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู*ในประเด็นมิติสังคมวัฒนธรรมระหวEาง

นักวิจัย/นักวิชาการ ผู*ปฏิบัติงานระดับนโยบาย และผู*ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ 
ที่ทํางานหรือสนใจในมิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยง

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
ต*องการทําอะไร

นักวิจัย/นักวิชาการ ผู*ปฏิบัติงานระดับนโยบาย และผู*ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ 
ที่ทํางานหรือสนใจในมิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยง
• สร*างชุดความรู* เครื่องมือ สื่อ หรือกระบวนการทํางานที่ชEวยให*ผู*ปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติสามารถทํางานในประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงได*ดีขึ้น และระดับ
นโยบาย สร*างนโยบาย-มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



• “เวลา” “บุคคล” และ “สถานที่” ล*วนมีความหมายและดํารงอยูEภายใต*
บริบททางสังคมวัฒนธรรมทั้งสิ้น: ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

• “พฤติกรรม” เปQนยอดภูเขาน้ําแข็งที่มีป�จจัยทางสังคมวัฒนธรรมเปQนฐาน
• ระบาดวิทยา เน*น “ความจริง” ที่นับและตรวจวัดได* ในขณะที่แรงทางสังคม 

อารมณM คEานิยมและกฏเกณฑMทางสังคมเปQนความจริงที่วัดไมEได* แตEอธิบายได*
• “ความเสี่ยง” เปQน “ความจริงทางวิทยาศาสตรM” พอๆ กับที่มันเปQน “ความ

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข*อง

• “ความเสี่ยง” เปQน “ความจริงทางวิทยาศาสตรM” พอๆ กับที่มันเปQน “ความ
จริงทางสังคม” ที่ถูกสถาปนาขึ้นจาก “วาทกรรม” และปฏิบัติการทางสังคม

• ระบาดวิทยาที่ชุมชนมีสEวนรEวม – ระบาดวิทยาเชิงความรู*ท*องถิ่น



โครงการศึกษา
มิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ

วัตถุประสงคMทั่วไป
เพื่อสร*าง “แผนที่วัฒนธรรมของความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง” (Cultural 
mapping of health risks) ที่เปQนประโยชนMตEอการทํางานเพื่อลดผลกระทบตEอ
สุขภาวะในสังคมไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ



• เพื่อทบทวนสถานะองคMความรู* แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยในประเด็นมิติ
สังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงหลักในประเทศไทย

• เพื่อให*เกิดการศึกษาวิจัยระยะยาวในประเด็นมิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยง
หลักที่ยังขาดความรู*ความเข*าใจที่ชัดเจน

• เพื่อพัฒนาเครือขEายความรEวมมือระหวEางนักวิจัย นักวิชาการ ผู*ปฏิบัติงานและ
องคMกรภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวข*องกับความเสี่ยงให*เกิดความรู*ความเข*าใจ

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
วัตถุประสงคMเฉพาะ

องคMกรภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวข*องกับความเสี่ยงให*เกิดความรู*ความเข*าใจ
และสามารถนําความรู*ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมไปทํางานได*ดีขึ้น 

• เพื่อให*เกิดการเผยแพรEแนวคิด ผลงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับมิติสังคม
วัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงหลัก



โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
แนวคิดและแนวทางปฏบิัติ

• แนวทางการปฏิบัติงานแบEงเปQน 3 แผนงาน ตามแนวคิดหลัก คือ  
“สร*างความรู* สร*างคน และสร*างชุมชนวิชาการ” ได*แกE 

1. แผนงานสร*างความรู*                 
2. แผนงานสร*างคน
3. แผนงานสร*างชุมชนวิชาการ

สร�าง
ความรู�3. แผนงานสร*างชุมชนวิชาการ

สร�างชุมชน
วิชาการ

สร�างคน

ความรู�



• เป�าหมาย: สร�างความรู�ความเข�าใจในมิติทางวัฒนธรรมของความเสีย่ง
สุขภาพที่สามารถใช�งานได�จริง (Working knowledge) อย6างต6อเนือ่ง
1.1 การทบทวนสถานะองค;ความรู�มิติทางสังคมวัฒนธรรมของไทย ใน
ประเด็นป�จจัยเสี่ยงแตEละประเภท เพื่อทําให*เห็นความรู*ทีม่ีและที่ขาดหายไป
1.2 การพัฒนาโครงการวิจัย

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
1 แผนงานสร*างความรู*

1.2 การพัฒนาโครงการวิจัย
ระยะยาว โดยเน*นการสร*าง
ความรู*รEวมกันระหวEางนักวิจัย
ผู*กําหนดนโยบายและผู*ปฏิบัติ
1.3 สร�าง เครื่องมือ (Toolkit)
“ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” 
1.4 สร�างสรรค;สื่อรูปแบบใหม6ๆ เพื่อเผยแพรEความรู*ไปสูEกลุEมเปhาหมาย



• เป�าหมาย: พฒันานักวิจัยให�มีความรู�ความเข�าใจในมิติสังคมวัฒนธรรม
ของปEจจัยเสี่ยงเปFนสําคัญ โดยมีแนวทางโดยคร6าวดังนี้
2.1 สํารวจนักวิจัย ที่สนใจมิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงทั้งในสถาบัน
วิชาการและนักวิจัยในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
2.2 สนับสนนุการศึกษาวิจัย ทั้งการฝjกอบรมและให*ทุนวิจัยในลักษณะ

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
2 แผนงานสร*างคน

2.2 สนับสนนุการศึกษาวิจัย ทั้งการฝjกอบรมและให*ทุนวิจัยในลักษณะ
โครงการวิจัยระยะยาวและทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาและนักวิชาการรุEนใหมE



• เป�าหมาย: พฒันานักวิจัยให�มีความรู�ความเข�าใจในมิติสังคมวัฒนธรรม
ของปEจจัยเสี่ยงเปFนสําคัญ
2.2.1 สนับสนนุการวิจัย 3 ระดับ โครงการวิจัยหลัก งานวิจัยขนาดเล็ก 
และสนับสนุนงานวิทยานิพนธM
2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู�ต6อเนื่อง Proposal development 

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
2 แผนงานสร*างคน: การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู�ต6อเนื่อง Proposal development 
workshop, Data collecting training, Data interpretation workshop, 
Report writing and communicating the result workshop
2.3 สนับสนนุการเผยแพร6ผลงานวิชาการของนักวิจัย



• เป�าหมาย: สร�างพื้นที่การเรียนรู�ร6วมกันระหว6างนักวิชาการและผู�ปฏิบัติงาน
ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อสร�างงานวิจัยที่มีประเด็นร6วมสมัย ตอบ
โจทย;คนทํางาน และมีประโยชน;ในการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน โดยมี
แนวทางปฏิบัติโดยคร6าวดังนี้
1. สร�างความตื่นตัวใน Research area นี้ด�วยการจัดสัมมนาในรูปแบบ

โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ
3 แผนงานสร*างชุมชนวิชาการ

1. สร�างความตื่นตัวใน Research area นี้ด�วยการจัดสัมมนาในรูปแบบ
ต6างๆ เชEน งานสัมมนาเพื่อระดมความเห็น (consultative meeting) งาน
สัมมนาเพื่อนําเสนอความตEอเนื่องของการวิจัย งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะของผู*ปฏิบัติงาน เปQนต*น
2. เผยแพร6ความรู�ที่ได�จากการสัมมนาต6างๆ ให*กับบรรดานักวิชาการและ
เครือขEายคนทํางาน
3. สร�างฐานข�อมูลออนไลน; เพื่อเปQนคลังข*อมูลพื้นฐานในประเด็นมิติสังคม
วัฒนธรรมของป�จจัยเสี่ยงแกEทั้งนักวิจัยและคนทํางาน


