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บทคัดยอ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงคเพื่อตองการประมวลสถานการณการทํางานของ
สถาบันการศึกษาในการสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทย เพื่อนํามาหา
หาแนวทางการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ในทีน่ ี้รวมความถึง นโยบายในภาคสุขภาพ และนโยบายสาธารณะในภาคสวน
อื่นที่มีผลตอสุขภาพดวย นโยบายสาธารณะที่กลาวถึงอาจเปนการตัดสินใจของรัฐในระดับประเทศ
จังหวัด หรือทองถิ่น ที่มีผลตอสุขภาพของคนโดยรวม หรือคนในพื้นทีก่ ็ได
ผลการศึกษาพบวาในปจจุบนั สถาบันการศึกษาไทยเขาไปมีบทบาททั้ง 4 ลักษณะคือ การสราง
องคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย, การสนับสนุนองคความรูเ ดิมโดยการสอน/อบรม, การจัด
กระบวนการเรียนรู, และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ พบวามีหนวยงานที่มีการทํางานสนับสนุน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจํานวน 84 แหง ในจํานวนนี้มี 68 หนวยงาน ที่มีงานวิจัยในการ
สรางองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และกวา 60% (42
แหง) ทํางานวิจัยอยางเดียว ไมไดขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และมี 33 แหงที่มีกจิ กรรมพัฒนาศักยภาพผูมี
สวนเกีย่ วของในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจจําแนกเปนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือการจัดหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน องคประกอบที่เอื้อใหหนวยวิชาการใน
มหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูและนําไปสูนโยบายได มีดังนี้ คือ มีนักวิจยั ประจําทํางานตอเนื่อง
ไดรับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนทําใหมีความยัง่ ยืนเชิงองคกร
ทํางานรวมกับนักวิชาการ
เครือขาย และเรียนรูรวมไปกับชุมชนนโยบาย
ขอเสนอในการพัฒนานักวิชาการในสถาบันการศึกษา มีมาตรการระยะสั้นและระยะยาวดังนี้
1. มาตรการระยะสั้น
1.1 หนวยจัดการงานวิจยั รวมกลุมของนักวิจยั จากหลากหลายสถาบัน เพือ่ สรางองคความรูที่
เปนชุดโครงการ โดยมีปฏิสัมพันธกับผูใชและสังคม หรือขับเคลื่อนนโยบายรวมดวย
1.2 สนับสนุนสถาบันการศึกษา ใหมีบทบาทจัดการงานวิจัย ในลักษณะการตั้งหนวยงานความ
รวมมือ ดวยการทํา MOU รวมกับแหลงทุน และทํางานเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในพืน้ ที่
2.มาตรการระยะยาว (แตเริ่มทําวันนี)้
2.1 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนยวจิ ัยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมี
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถเชื่อมโยงนักวิชาการ ไดสหสาขา
ภายในมหาวิทยาลัยและกําหนดประเด็นการวิจัย และเกาะติดประเด็นในระยะยาว และศูนยวิจยั
ริเริ่มเปนผูนําในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในบางประเด็น
1.2 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจยั สรางความเชื่อมโยงของศูนยวิจยั นโยบายตางสถาบัน
เพื่อตอบคําถามในชุดโครงการวิจัย ตามความตองการของประเทศ
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1. ที่มา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน
สรางเสริมสุขภาพแกมหาวิทยาลัยตาง ๆ นอกจากนี้ ยังไดใหการสนับสนุนชุมชน/พื้นที่อีกดวย ทั้งนี้
เพื่อเปนการตอยอดการดําเนินงานของ
สสส.
จึงไดพัฒนากรอบแนวคิดการทํางานเรื่อง
สถาบันการศึกษาไทยกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ภายใตแผนพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจาก องคความรูและการสังเคราะหงานวิชาการนับเปนสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนงานสรางสุขภาวะในวงกวาง
โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยจึงเปนจุดจัดการและเปนกลไกสําคัญทั้งในดานการสนับสนุนงานวิชาการ และการ
มีสวนรวมกับชุมชนเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพทั้งในระดับทองถิน่ และระดับชาติ
เพื่อใหการดําเนินงานทั้งการพัฒนาแผน
และการวางแนวทางการทํางานเรื่อง
สถาบันการศึกษาไทยกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงมอบหมายให มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ทบทวนการดําเนินงานขององคกร
และหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนกลไกในดานนโยบายสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาองค
ความรู หรืองานวิชาการเพือ่ พัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เพือ่ เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
เพื่อพัฒนางานตอไป โดยมีเปาหมาย
1. ตองการประมวลการทํางานของสถาบันการศึกษาในเรือ่ งการสนับสนุนกลไกนโยบาย
สาธารณะที่มผี ลตอสุขภาวะ เพื่อเปนขอบงชี้ถึงศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการสราง
องคความรู และ จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะทีม่ ีผลตอสุข
ภาวะ หรือ ศักยภาพในการรวมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
2. ตองการทราบถึงชองวางของการสนับสนุนสถาบันการศึกษา ในการนําองคความรูเพื่อมา
เขาสูกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่มีผลตอสุข
ภาวะ เพื่อนํามาวิเคราะหบทบาทในการสนับสนุนของ สสส.
2. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคยอยคือ
1. สํารวจขอมูลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา
และองคกรอิสระที่จัดตั้งโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ
อยางเปนทางการที่มีการดําเนินงานในดานการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ทั้งในเรื่อง การสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
สนับสนุนองคความรู หรือ การจัดกระบวนการเรียนรู
2. ศึกษากระบวนการทํางาน กลไกการทํางาน และวิเคราะหจุดออนจุดแข็งการดําเนินงานของ
สถาบันศึกษา 4 แหง
3. เพื่อศึกษาเจาะลึกประสบการณทํางานเรื่องการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะในประเทศ ใน
พื้นที่กรณีศึกษา ทั้งในกรณีศึกษาเรื่องที่สําเร็จ และไมสําเร็จ รวมทั้งคนหาศักยภาพของ
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การทํางาน เพื่อใหไดบทเรียนการทํางาน เพื่อสรุปปจจัยเอื้อและอุปสรรค ในการทํางาน
คัดเลือกสถาบันการศึกษาในประเทศ ทีโ่ ดดเดน (Best practice) 1 แหง จาก 4 แหงขางตน
4. ศึกษาสถาบันตางประเทศ 2 แหงดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาแบบเดียวกัน
กับสถาบันการศึกษาในประเทศที่โดดเดน
3. นิยาม
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมความถึง นโยบายในภาคสุขภาพ และนโยบายสาธารณะในภาคสวนอื่น
ที่มีผลตอสุขภาพดวย นโยบายสาธารณะที่กลาวถึงอาจเปนการตัดสินใจของรัฐในระดับประเทศ จังหวัด
หรือทองถิ่น ที่มีผลตอสุขภาพของคนโดยรวม หรือคนในพื้นที่กไ็ ด
กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ รวมความถึง
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เชน การวิจยั ที่มีประเด็นเกีย่ วกับนโยบาย
สาธารณะที่มีผลตอสุขภาพ
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม เชน การจัดการเรียนการสอน การอบรม การ
สัมมนา ในอันที่จะกอใหเกิด กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะดวยผูเขารับการฝกอบรม
-การจัดกระบวนการเรียนรู / การสื่อสารการเรียนรูและการสรางศักยภาพการจัดการของ
มหาวิทยาลัย ที่มีผลตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชน การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน การทํา
ประชาพิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ การใชสื่อผลักดันนโยบายเพื่อสุขภาพ
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา
งบประมาณ

นโยบายสนับสนุน

จัดตั้งองคกร
กิจกรรม
-การสรางองคความรูในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดย
การสอน/อบรม
-การจัดกระบวนการเรียนรู
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ปจจัยสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
สนับสนุนจากองคกรภายนอก
หนวยงานปฏิบัติ

กลไกปฏิบัติงาน / การประเมินผล

คุณลักษณะตัวบุคคล / หนวยปฏิบัติ
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ชุมชนและสังคม
-วิถีชุมชนทองถิ่นชุมชนเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ
-การมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นและผูมีสวนไดเสีย
- ศักยภาพชุมชน

การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระดับ ทองถิ่น / ชาติ

ประเด็นการวิเคราะห ประกอบดวย
1. ปจจัยจากสถาบันการศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา
- นโยบายของมหาวิทยาลัย/ การสนับสนุนของผูบริหาร
- กลไกการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย, งบประมาณ, หาแหลงทุน, สถานที่, การจัดตั้งองคกร
สวนกลาง
2. กลวิธีการดําเนินงานของหนวยปฏิบัต/ิ การประเมินผล
- คุณลักษณะตัวบุคคล หนวยปฏิบัติ -ความรู/ ทักษะ/ทัศนคติ
3. การสนับสนุนจากองคกรภายนอก

เชน สสส. , สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) เปนตน
4. ลักษณะของกิจกรรมของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ ซึ่งจัดกลุมได อยางนอย 4 ลักษณะ คือ
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม
-การจัดกระบวนการเรียนรู
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

5. ปจจัยดาน ชุมชนและสังคม
-วิถีชุมชนทองถิ่นชุมชนเพือ
่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
-การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและผูมีสวนไดเสีย
- ศักยภาพชุมชน

5. เกณฑการคัดเลือกตัวอยางในการศึกษา
ก. การคัดเลือกตัวอยางในการสํารวจขอมูล มีเกณฑดังนี้ คือ เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดย
หนวยวิเคราะห ที่เล็กที่สดุ ในองคกรคือภาควิชา หรือองคกรอิสระที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย/
คณะ อยางเปนทางการ ที่มีการดําเนินงานในดานการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทัง้ ในเรื่อง การ
สรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การสนับสนุนองคความรู หรือ การจัด
กระบวนการเรียนรู ขอมูลรายชื่อหนวยงาน ไดจากการสํารวจมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 37
แหง ที่มีคณะ/สถาบันทีจ่ ัดการศึกษาดานตางๆไดแกทางการแพทยและสาธารณสุข ดาน
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การแพทยและสังคม
กฎหมายสาธารณสุข

ดานการแพทยและเศรษฐศาสตร

ดานการแพทยและการเมืองหรือ

ข. การคัดเลือกตัวอยางในศึกษากระบวนการทํางาน กลไกการทํางาน และวิเคราะหจุดออนจุด
แข็งการดําเนินงานของสถาบันศึกษา มีเกณฑคือ เปนหนวยงานที่โดดเดน และรูปแบบ
แตกตางกันระหวางสถาบัน เพื่อหาModel ที่สสส.ควรเนนในการสนับสนุน และ ศึกษา
กรณีศึกษาในประเทศไทย 4 แหง ที่มีประสบการณการทํางานในการทํางานเชื่อมโยงหรือหนุน
เสริมกระบวนการนโยบาย
ขอมูลไดจากแบบสอบถามในการสํารวจคณะ/หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย และการสืบคนทางอินเทอรเนต
ค.การคัดเลือกสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่โดดเดน (Best practice) เพื่อศึกษาเจาะลึก
ประสบการณทํางานเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ คัดเลือก ในประเทศ พิจารณาจาก
ผลการสัมภาษณ 1 แหง จาก 4 แหงที่เปนพื้นที่ในการศึกษาเชิงคุณภาพ
ง. การคัดเลือกสถาบันตางประเทศ 2 แหง ที่มีขอมูลการทํางานดานการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนานโยบายรวมกับประชาคม โดดเดน ดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรมจาก อิน
เทอรเนต
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ระยะที่ 1 คนควาและทบทวนจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยการสืบคนทางอินเทอรเนต
และฐานขอมูลของ สสส. เพื่อใหมีขอมูลเบื้องตนของการทํางานของสถาบันการศึกษากับ
นโยบายสาธารณะของไทยและตางประเทศ ทั้งประเภทองคกร และกิจกรรม แลวนํามาจัดทํา
กรอบการวิเคราะห, ประเด็นการสํารวจสถาบัน องคกร, และทําการสํารวจเบื้องตน และ จัดทํา
หลักเกณฑการเลือกองคกรที่เปนกรณีศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. นําเสนอรายงานฉบับที่ 1 แกผูทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ สําหรับศึกษากรณีตัวอยาง
3. ระยะที่ 2 นักวิจัย ทํา mapping สถาบันที่มีการทํางานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
จากนั้นสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะกรณีศึกษา ศึกษาการทํางานของกรณีศึกษาเรื่องการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ สถาบันการศึกษาในประเทศ 4 แหง และทบทวนเอกสารกรณีตางประเทศ 2
แหง
4. จัดเวทีนําเสนอผลการวิเคราะห และระดมสมองรวมกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําเสนอขอมูลภาพรวม
การศึกษาขอมูล
5. สรุปสังเคราะหขอเสนอบทบาทในการสนับสนุนของ สสส.ของคณะผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทํา
รายงานตอ สสส.
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7. ผลการศึกษา
7.1 การรวบรวมรายชื่อสถาบันที่มีการทํางานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
คณะวิจยั ไดดําเนินการ 3 สวน คือ
1) จัดทําแบบสอบถามถึงมหาวิทยาลัย 37 แหง (ตัวอยางแบบสอบถามอยูในภาคผนวก 3) มีผูตอบ
แบบสอบถามเพียง 9 แหง
2) ใชขอมูลมหาวิทยาลัยที่มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะของ วช. ที่ สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศจัดทําขึ้น ในปพ.ศ.2549 เปนขอมูลเบือ้ งตน เพื่อสืบคนศักยภาพ
ของสถาบันดังกลาวในการทํางานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ และโทรศัพทเพื่อขอ
รายละเอียดเพิม่ เติม
3) สืบคนทางอินเทอรเนต โดยใชคําสําคัญคือ “ศูนยนโยบาย” และโทรศัพทเพื่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติม หนวยงานประเภทนี้อาจเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ หาก สสส.ชักชวน
ใหหนวยงานเหลานี้สนใจประเด็นนโยบายดานสุขภาพมากขึ้น
ผลการรวบรวมรายชื่อศูนยนโยบาย / สถาบันที่มีการทํางานสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ไดขอมูล 84 แหง จากการวิเคราะหขอมูลที่สืบคนได พบวามี 68 หนวยงาน ที่มีงานวิจัยในการ
สรางองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และกวา 60% (42
แหง) ทํางานวิจัยอยางเดียว ไมไดขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และมี 33 แหงที่มีการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูมี
สวนเกีย่ วของในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจเปนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการจัด
หลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน รายละเอียดการจําแนกจํานวนหนวยงานระดับคณะหรือ
สํานักงานโครงการตามประเภทกิจกรรมดังกลาวแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนหนวยงานที่มีกิจกรรมสนับสนุนกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ประเภทกิจกรรม

ทํางานวิจัย สรางองคความรู
(Knowledge Generation)
ทํางานวิจัย สรางองคความรูและจัด
กระบวนการจุดประเด็นนโยบายดวย
ไมทําวิจัย

จัดหลักสูตรพัฒนาคน หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Capacity building or K Management)
มีกิจกรรม
ไมพบกิจกรรม
8 แหง
34 แหง

รวม

42 แหง

17 แหง

9 แหง

26 แหง

8 แหง

7 แหง

15 แหง

หมายเหตุ: เปนขอมูลหนวยงานระดับคณะหรือสํานักงานโครงการ เทาที่สืบคนได ปพ.ศ.2551
มีรายละเอียดรายชื่อหนวยงานและประเด็นวิจยั ของหนวยงาน แสดงอยูในภาคผนวก 2
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7.2 การศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษาในประเทศไทย
7.2.1 ขอมูลเพื่อเลือกกรณีศึกษา
นักวิจัยไดนําเสนอขอมูลการศึกษาเบื้องตน 6 แหง (รายละเอียดอยูใ นภาคผนวก 1 ตารางที่ A1.1-1.6)
เพื่อใหที่ประชุมผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นเพื่อเลือกกรณีศึกษา ดังนี้
• กรณีที่ 1 คือ ฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• กรณีที่ 2 คือ สถาบันการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรณีที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• กรณีที่ 4 คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาโบราณคดี ชื่อโครงการ โบราณคดีชุมชนกับการโนม
รัฐในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการอดีต
• กรณีที่ 5 คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาการจัดการ ชื่อโครงการสงเสริมความเข็มแข็งของ
ทองถิ่นตอการฟนฟูและอนุรกั ษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้าํ ทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนคลอง
พะวง
• กรณีที่ 6 คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเพิ่มสรางความเข็มแข็งใหชุมชน ชื่อโครงการการศึกษา
รูปแบบความสําเร็จของหมูบานตนแบบ
สรุปประเด็น จากหนวยงานตัวอยาง 6 แหง อยูในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็น จากหนวยงานตัวอยางที่มีความนาสนใจ ทีอ่ าจเลือกมาเปนกรณีศกึ ษาเชิงลึกใน
ประเทศไทย
1.
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสาน
มิตร

2.
สถาบันการ
สาธารณสุข
อาเซียน
มหาวิทยาลัย
มหิดล

พัฒนาคนใน
พื้นที่ดวย
หลักสูตรการ
เรียนการสอนที่
พัฒนาเฉพาะ
สําหรับทองถิ่น
นั้น
การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ
ประชาชนใน
ระดับจังหวัด
เกษตร
ผสมผสาน,
เกษตรอินทรีย

วิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และ
จัดกระบวนการ
เรียนรู

การมีสวนรวม
ของสังคม

การบูรณาการ

ลักษณะของ
กิจกรรม

ระดับนโยบาย
สาธารณะ

ประเด็น
นโยบาย

3.
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
สํานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
วิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และ
จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

4.
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ภาควิชา
โบราณคดี

5.
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร คณะ
วิทยาการ
จัดการ

6.
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
สถาบันเพิ่ม
สรางความเข็ม
แข็งใหชุมชน

วิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และ
ขับเคลื่อน
นโยบาย

การจัด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

แผนแมบท
ระดับเทศบาล

ชุมชน

ประเทศ

องคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น
ใน
จังหวัดสงขลา

สรางองค
ความรู ในการ
จัดการพัฒนา
ศักยภาพ
หมูบาน ดวย
วิจัยเชิง
คุณภาพ
ประเทศ

การแยกขยะ,
ผาปาขยะ

ปุยหมักชีวภาพ
, ธุรกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

โนมรัฐในการ
รับรองสิทธิ
ของชุมชนใน
การจัดการอดีต

สิ่งแวดลอม
ลุมน้ํา, ปาชาย
เลน, คลอง

รวมกับผูวาฯ ,
หนวยทหาร
พัฒนา, บริษัท
น้ําตาล,
สถาบันวิชาการ
อื่นๆ,
และ
ชุมชน

หนวยงาน
สุขภาพและ
องคกรชุมชน
กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน
และหนวยงาน
พัฒนา

ชุมชน
ผูสูงอายุใน
พื้นที่

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และชุมชน

ใชปญหาของ
พื้นที่เปน
ประเด็น
นโยบาย และ
บูรณาการกับ
งานเกษตร

โครงการยอยที่
จัดขึ้นเกิดจาก
มุมมองและ
ประสบการณ
จริงของคนใน
พื้นที่

ชุมชน,
หนวยงานภาค
รัฐ
องคกร
พัฒนาเอกชน
และเครือขาย
นักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
พัฒนาชุมชน
เชิงบูรณาการ
ในพื้นที่

บูรณาการงาน
วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต

บูรณาการงาน
ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม

การจัดระบบ
สวัสดิการ, การ
ปรับโครงสราง
หนี้,
การ
เปลี่ยนแปลง
อาชีพและวิถี
ชีวิต
หมูบาน SML

ไดองคความรู
แนวทางการบูร
ณาการงานทุก
ระดับ และได
รูปแบบการ
พัฒนา
ศักยภาพชุมชน

จากการอภิปราย ที่ประชุมผูท รงคุณวุฒิ เห็นชอบ ใหเลือกศึกษา 4 แหงคือ มหาวิทยาลัยมหิดล,
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน,
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, และเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
7.2.2 รายงานผลการศึกษาเชิงลึก กรณีตัวอยาง 4 แหง
นักวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ สถาบัน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2551
จากมหาวิทยาลัย 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาตใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรี
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นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อศึกษาเจาะลึกเกีย่ วกับประสบการณทํางานเรือ่ งการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ผลการศึกษาเปนดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุข
ภาวะ โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 – 2554 ภายใตปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยทีว่ า
“ความสําเร็จทีแ่ ทจริงอยูทกี่ ารนําความรูไปประยุกตใชเพือ่ ประโยชนสขุ แกมวล
มนุษยชาติ” ทั้งนี้ในเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3: Health Care and Service Excellence ไดกําหนดใหมกี ล
ยุทธเรื่องการ Optimize Health Service System โดยเนนใหมหาวิทยาลัยเปนผูชี้นําการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในระดับประเทศ และกําหนดใหมีการเพิ่มกิจกรรมโครงการวิจัยที่ผลักดันนโยบายของประเทศ ใน
เรื่องกําลังคน อัตราสวน กฎหมายการแพทย การสาธารณสุข ระบบขนสง ระบบสงตอ การสรางเสริม
สุขภาพ และการฟนฟู
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีผลใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยน
สภาพเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไดดาํ เนินการปรับโครงสราง โดยการจัดตั้งหนวยงาน
สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทในการผลักดันนโยบายระดับชาติ ทั้งนี้จากสภาพปจจุบัน
พบวาแตละคณะ / สถาบันในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนยหรือหนวยงานระดับคณะที่มีสว นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานสุขภาพตามความเชีย่ วชาญของคณาจารย อันขาดความเชื่อมโยงระหวางคณะตางๆ
ภายหลังการปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยและการจัดตั้งหนวยงานในสังกัดสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการรวมศูนยการดําเนินงาน โดยการประสานการทํางานของแตละสถาบัน / คณะ /
ศูนย ใหเกิดการเชื่อมโยงในการทํางานและสามารถขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนานโยบายดานสุขภาพ
ประเด็นทีน่ าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือการสรางระบบประเมินขีดความสามารถและศักยภาพ
นักวิจัยแบบ Performance – based evaluation โดยมีเกณฑการประเมินผลบุคคลากรที่เนนผลงานทาง
วิชาการที่เปน Impact factor ในระดับนโยบายของชาติเปนสําคัญ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากผูบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ดานสุขภาวะ พบวา มหาวิทยาลัยมหิดลมีอาจารยและศิษยเกาทีม่ ีศักยภาพในเชิงวิชาการและสามารถ
ดําเนินการวิจยั ใหเกิดความรูเชิงลึก อยางไรก็ดี หากมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน จะเปน
ประโยชนในการ ประสานการทํางานรวมกันระหวางคณะที่มีขนาดใหญและมีรายไดเปนของตนเองกับ
คณะที่มีขนาดเล็ก ขอเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือการสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางบุคลากรทาง
การศึกษากับการทํางานดานการจัดทํานโยบายระดับชาติ เนื่องจากในปจจุบันยังเปนการแยกสวน ทําใหขาด
ความเชื่อมโยงในการจัดทําโครงการวิจัยที่สามารถตอบโจทยตามตองการที่แทจริงของประเทศ
ผลการสัมภาษณเชิงลึก รองอธิการฝายบริหารสามารถสรุปประเด็นตามกรอบการวิเคราะหดังนี้
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-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการทํา
วิจัยของอาจารยและบุคลากรเพื่อสรางองคความรูที่จะนําไปสูการสรางนโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ โดยมีการกําหนดไวในแผนนโยบายและมีการจัดสรรงบประมาณใหแกนักวิจัย โดย
ผลงานวิจัยที่มปี ระเด็นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพที่มีความโดดเดน เชน
งานวิจยั เรื่องการงดบุหรี่ โดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี อันนําไปสูม าตรการการ
สรางสถานที่ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มได โดย
คณะสาธารณสุข และงานวิจยั ที่สงผลใหเกิดการจัดทําเครื่องหมายกํากับในการรับชมรายการ
โทรทัศนที่เหมาะสมในแตละกลุมอายุเปนตน
อยางไรก็ตามพบวาการนําผลการวิจยั สู
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาวะยังเปนเรื่องของการบริหารจัดการระหวาง
นักวิจัยกับหนวยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย แตยังขาดความเชื่อมโยงในระดับสถาบัน
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดการเรียนการสอนแก
นักศึกษาในหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข เชน กลวิธีการทํางานรวมกับ
ชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีความเข็มแข็งเปนตน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหหนวยงานระดับคณะ/ สถาบันที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอบรม
ใหความรูตลอดจนการเปนทีป่ รึกษาใหแกชุมชน เกีย่ วกับการดําเนินงานดานสุขภาวะในชุมชน
และการจัดทําแผนระดับตําบล
-การจัดกระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการสื่อสารการเรียนรูโดยการ
สนับสนุนใหนักวิจัยไดตีพมิ พและเผยแพรผลงานในการประชุมระดับชาติเพื่อนําเสนอ
ผลการวิจัยตอสาธารณชน
ทําใหประชาชนไดรบั รูขอมูลขาวสารอันจะนําไปสูพลังในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนใหหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน
ไดแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกับชุมชนในฐานะทีม่ หาวิทยาลัยเปนแหลง
ความรูและชุมชนเปนแหลงเรียนรู การทํางานรวมกันจึงเปนการนําความรูสูการปฎิบัติ บทบาท
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการทํางานรวมกับชุมชนเนนเรื่อง การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัด
เวทีชาวบาน การทําประชาพิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่
2. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ( สวรส) ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ สวรส.ภาคใต มอ. เปนสถาบัน
จัดการงานวิจยั ที่เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มใิ ชสวนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) และไดมีพิธีลงนามความรวมมือในการ
จัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวตั ถุประสงค ดังตอไปนี้
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1. เปนสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทําหนาทีก่ ําหนดทิศทาง สนับสนุนและสงเสริม งานวิจัยระบบ
สุขภาพในระดับพื้นทีภ่ าคใต โดยสรางองคความรูและเกิดกระบวนการเรียนรู เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนใน พื้นที่ภาคใต ตลอดจนการ
เผยแพรผลงานวิจยั เพื่อนําไปสูการใชประโยชน และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นทีภ่ าคใต ทั้งที่มาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จาก
องคกรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน เพื่อใหเปนกลไกในการทํางานทีเ่ ขมแข็งและตอเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของงานวิจยั บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ

ในสาขาวิชาที่

สวรส. ภาคใตมีพันธกิจหลักในการจัดการงานวิจัยและสรางนวัตกรรมของระบบสุขภาพภาคใต
โดยมีพื้นที่รับผิดชอบที่เปนพหุวัฒนธรรม การไดมาซึ่งโครงการวิจัยเกิดจากการทบทวนสถานการณของ
ภาคใตและการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั โดยใชทุนทางสังคมจากทุกภาคสวนอาทิเชน ภาคประชาสังคม
ผูจัดทํานโยบาย และแกนนําชุมชน รวมคิดพัฒนาและสรางระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาควิชาการและ
ชุมชนทองถิ่นในรูปแบบการจัดเวทีสมัชชาระดับพื้นที่ การทําสัญญาประชาคม นอกจากนีย้ ังมีการดึงภาค
การเมืองเขามามีสวนรวมโดยการทบทวนนโยบายของพรรคการเมืองแตละพรรคที่มีตอสุขภาพของ
ประชาชนในภาคใต และใหพรรคการเมืองแตละพรรคมีสวนในการลงนามทําสัญญาประชาคม เพื่อ สันติ
สุขภาวะพื้นทีภ่ าตใต
บทบาทของ สวรส.ภาคใตในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะดานสุขภาพระดับชาติ ดําเนินการ
โดยผานการเมืองภาคประชาชน หรือสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่สูสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อเสนอสู
คณะรัฐมนตรี สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพในพื้นทีภ่ าคใต ไดดําเนินการโดยการมี
สวนรวมจากทองถิ่นในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานในรูปแบบของภาคีเครือขาย
ตัวอยางโครงการที่มีดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เชน แผนสุขภาพ
จังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดขึ้นโดยการจัดทําโครงการสุขภาพของแตละพืน้ ที่ โดยมี สวรส.ภาคใตเปนแกนนํา
และเปนตัวกลางในการประสานงานรวมกับองคกรทองถิ่น โดยมีจัดประชุมทุกชุมชนในจังหวัดสงขลา เพื่อ
จัดทําแลกเปลีย่ นเรียนรูและ Mapping รวมกัน โดยมีประเด็นเรื่อง ใคร ทําอะไร อยางไรบางและประสบ
ผลสําเร็จอยางไร คําถามนี้ไดจากประเด็นการวิจยั คือ ชุมชนทุกชุมชนมีเปาหมายเดียวกันในการมีสุขภาพที่
ดี ทั้งนี้ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากแตละชุมชน ไดมีการจัดทําเปนแผนระดับตําบลขึ้น
โดยมีการใชทนุ ภายในจากภาครัฐ ภาคการเมืองทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน โดยมีภาคประชาสังคม
เปนประธานดําเนินการ ตลอดจนการทํา MOU ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด มหาวิทยาลัย และภาค
ประชาสังคมเพื่อบรรจุไวในแผนสุขภาพไดในระดับจังหวัดเปนระยะเวลา 3 ป ตลอดจนไดมกี ารจัดงาน
สรางสุข โดยสมัชชาสุขภาพภาคใต เพื่อจัดทําเปน วาระนโยบายของภาคใตและนําเสนอเปนวาระแหงชาติ
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ผานทางสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป การที่โครงการดังกลาวประสบความสําเร็จไดนนั้ สวรส.ภาคใต
มีบทบาทสําคัญในการเปนที่ปรึกษาใหแกภาคสวนตางๆ เปนแกนนําในการใหความรู ควบคูไ ปกับการ
พัฒนาศักยภาพใหเกิดแกชุมชน เนนการเกิดคุณภาพใหแตละกระบวนการทํางานตลอดจนเปนตัวกลางใน
การประสานความคิดจากทุกภาคสวนโดยการบูรณาการรวมกัน
ขอเสนอแนะจากประสบการณการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาวะคือ การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุน การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ควรมีความตอเนื่องและชัดเจนในประเด็นที่ตองการสนับสนุน
นอกจากนี้ผูบริหาร สวรส. ภาคใตไดแสดงความคิดเห็นวา สวรส ภาคใตนับเปนองคกรที่มีบทบาท
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาวะของภาคใต เนือ่ งจากมีศักยภาพและภาคีเครือขายที่
มีความเขมแข็ง มีการประสานการทํางานรวมกันกับชุมชนทองถิ่นอยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน
ตลอดจน
ผูบริหาร องคกร และผูบริหารชุมชน / ทองถิ่น / ตําบล / และจังหวัด มีความสัมพันธท่ดี ี
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทีม่ ีอยูในแตละจังหวัดก็มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงและการประสานการ
ทํางานระหวางพื้นที่และมหาวิทยาลัย จึงสรุปไดวาจุดแข็งในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของ
สวรส. ภาคใตคือ การมีเครือขายภาคีที่เขมแข็ง
ผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการสถาบันสามารถสรุปประเด็นตามกรอบการวิเคราะหดังนี้
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สถาบันฯ มีพันธกิจหลักในการสรางองคความรู
โดยระบุไวในแผนของสถาบันและ
เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กระบวนการสรางองคความรู เกิดจากสภาพปญหาดานสุขภาพและ
ความตองการของประชาชนในพื้นทีภ่ าคใต กระบวนการดําเนินการวิจัยเปนการทํางานรวมกัน
ระหวาง มหาวิทยาลัย เครือขายและภาคี ดังนั้นผลการวิจยั จึงนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ทําใหเกิดการนําไปสูการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายระดับพื้นที่ไดอยางแทจริง
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม สถาบันฯ ไมมีสวนเกีย่ วของในการจัดการ
เรียนการสอนดานนโยบายสาธารณะในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แตมีพันธกิจในการจัดการ
อบรม ใหแกผูนําชุมชนและเครือขายภาคี ดานกระบวนการทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
-การจัดกระบวนการเรียนรู สถาบันฯ มีการสื่อสารการเรียนรูและการสรางศักยภาพชุมชนโดยการ
บริหารจัดการของสถาบันและมหาวิทยาลัย
ผานการจัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดแกชุมชน
ทองถิ่น
โดยสถาบันมีบทบาทในการเปนที่ปรึกษาและสนับสนุนใหชุมชนสามารถวิเคราะห
สภาพปญหาของตน ดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเอง และสามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณที่ไดรับใหแกชุมชนใกลเคียง นอกจากนี้สถาบันยังมีบทบาท ในการสนับสนุนและ
ประสานความรวมมือในการทํางานรวมกันของชุมชนในพื้นที่ภาคใต อันนําไปสูการประสาน
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ความรวมมือระหวางชุมชนทองถิ่น และผลักดันเปนภาคี เครือขาย องคการระหวางทองถิ่น ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาวะในพืน้ ที่ภาคใต
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ บทบาทที่สําคัญอีกประการในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ในพื้นทีภ่ าคใตของ สถาบันฯ คือ การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน การทําประชา
พิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ โดยมีกลวิธีการขับเคลื่อนในรูปแบบสมัชชาสุขภาพระดับชุมชน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค มีการประสานความรวมมือกับ ภาครัฐและภาคการเมือง
ทําใหเกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบพันธสัญญาที่เปนรูปธรรมและยั่งยืน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ( RDI) เปนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ทีม่ ีอธิการบดีเปน
ประธาน สถาบันมีภารกิจหลักในการสรางและบูรณาการองคความรูดานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนภูมภิ าค
อีสาน ที่ยั่งยืน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติโดยรวม เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัยที่เนน
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนทุกระดับ การดําเนินการวิจยั มุงเนนกระบวนการทางสังคม หรือ
การเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบ PAR โดยนําผลการวิจยั ที่ไดจากองคความรูใ นพื้นที่ผลักดันไปสูการ
ใชประโยชน ทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และในการนําเสนอในเชิงนโยบาย รวมกับเครือขาย
ตางๆในภาคอีสาน
ทั้งนี้งบประมาณการดําเนินงานของสถาบันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยรอยละ 10 โดยรอยละ 90 เปนงบประมาณที่สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก เชน สช., มสช.,
JBIC , ILO เปนตน
สถาบันไดลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการทวิภาคระหวางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ(สช) เพื่อเปดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยูเย็นเปนสุขของพี่นองชาวภาคอีสาน ทั้งนี้สถาบันไดจดั ตั้งคณะทํางานโครงการ
พัฒนาความรวมมือเพื่อเสริมสรางกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะภาคอีสาน
สถาบันมุงเนนการสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาภูมภิ าคอีสาน โดยมีโครงการที่มีความโดดเดน
ในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ เชนงานวิจยั ภาคอีสานเรื่อง ประเมินสถานภาพและชีวิต
แรงงานเด็ก การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย จังหวัดอุดรธานี อันนํามาซึ่ง การจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการการศึกษาและคุมครองแรงงานเด็กจังหวัดอุดรธานี ธันวาคม 2549 โดยการดําเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพแรงงานเด็กมีประชุม ปรึกษา และวางแผนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ ผูแทนสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน
และประชาคมในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานไดนําไปสูการจัดตั้งกลไกที่สามารถปฏิบัติจริงใน
ระดับจังหวัด อันนําไปสูนโยบายระดับชาติ
โครงการการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการเกลืออีสาน เปนหนึ่งโครงการที่
มีความโดดเดนโดยเปนการประสานความรวมมือระหวางสถาบัน
และเครือขายนักวิชาการนิเวศวิทยา
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วัฒนธรรมอีสาน อันประกอบดวยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงทั่วภาคอีสาน เพื่อทําการ
วิเคราะหสภาพและผลกระทบของเกลือในมิติทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรการจัดการเกลืออีสาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
และผลักดันใหเกิดเปนนโยบายสาธารณะ ตลอดจนเผยแพรในสังคมไดรับรูอยางกวางขวาง
ความคิดเห็นทีผ่ ูบริหารสถาบันมีตอศักยภาพของสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พบวามีศักยภาพหลายดานดวยกัน อาทิเชน บุคลากรมีความรู
ความสามารถ และประสบการณในการทําวิจัยรวมกับชุมชน การมีเครือขายของอาจารยในแตละสาขา
วิชาชีพ อยางไรก็ตามไดมีขอ เสนอแนะในการดําเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะวา การขับเคลื่อนไม
สามารถประสบความสําเร็จไดหากทําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนั้นการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง
ผลการสัมภาษณเชิงลึก ผูอํานวยการสถาบันสามารถสรุปประเด็นตามกรอบการวิเคราะหดังนี้
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือดําเนินการวิจยั เชิงบูรณาการ โดยเนนประเด็นที่มีความสําคัญตอการ
แกไขปญหาและพัฒนาภูมิภาคอีสาน ตลอดจนประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้การทําวิจัยของสถาบัน
ฯมุงเนนการทํางานวิจยั ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหลัก โดยผลการวิจยั จะนําเสนอ
ตอองคกรสนับสนุนหลักเพือ่ พัฒนาสูระดับนโยบาย
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม สถาบันมุงเนนการนําผลการศึกษาวิจยั ที่ไดจาก
องคความรูในพื้นที่ผลักดันสูการใชประโยชนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และ
เสนอแนะในเชิงนโยบาย รวมกับเครือขายตางๆที่ทํางานรวมกันกับสถาบัน
-การจัดกระบวนการเรียนรู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดเวทีประชุม “จับ
โดยมีการแลกเปลี่ยนและประชุมเครือขายนักวิชาการ
ชีพจรอีสานผานนโยบายและแผนรัฐ”
องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาชนภาคอีสาน เพื่อเกาะติดสถานการณ และ
ผลกระทบของการพัฒนาภาครัฐตอทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชีวติ ของผูคนที่ราบสูง และ
วิเคราะหสถานการณทางนโยบายรวมกัน
ตลอดจนแสวงหาแนวทางการทํางานรวมกันเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนอีสานใหเขมแข็ง
-การขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเชือ่ เสมอวานโยบาย
ดานสุขภาพ ตองสงผลกระทบตอสุขภาพของคนจํานวนมาก ชุมชนและสังคม ดังนั้น สถาบันฯ จึง
เปนแกนนําในภูมิภาคอีสานในการจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน
การทําประชา
พิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ ภาคอีสาน เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากภาคีเครือขาย ภาคประชาชนและผูม ีสวนไดสว นเสีย ในประเด็นที่เกีย่ วของ
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กับสุขภาวะ เพื่อนํามากําหนดทิศทาง แนวคิด และกรอบแนวทางที่ประชาชนในภูมภิ าคจะเดิน
รวมกันเพื่อพัฒนาภาคอีสานใหเข็มแข็ง ตลอดจนขยายผลสูระดับชาติตอไป
4. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีแนวคิดใหมีการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น เพื่อแกปญหาวิกฤตชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลกและสิ่งแวดลอม ใชการ
ขับเคลื่อนและความรวมมือจากพลังเบญจภาคี เรียกวา ปฎิญญา 5 ภาคี ประกอบดวย 1. ภาคีภาคราชการ 2.
ภาคีภาควิชาการ 3. ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ 4. ภาคีภาคธุรกิจ และ 5. ภาคีภาคประชาชน
โครงการที่มีความโดดเดนและนําไปสูการพัฒนานโยบายดานสุขภาวะคือ ‘โพธิวิชชาลัย’ โดย คํา
วาโพธิวิชชาลัย หมายถึงสถานที่แหงแสงสวาง ที่จะสรางพลังแหงปญญาอันยิ่งใหญ โพธิวิชชาลัยเกิดขึ้นมา
จากหนังสือเรื่องพระมหาชนก ที่ไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยทะเล จากตรงนีท้ ําใหไดเริ่มคิดถึงการปรับ
แนวคิดใหมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหา โดยการให
ความสําคัญตอกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาวิกฤตชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลกและ
สิ่งแวดลอม โดยการจัดการศึกษาเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยที่มีความแตกตาง หลากหลาย เพื่อรวมกัน
ดูแลโลกและสิ่งแวดลอมทีท่ ุกชีวิตเปนเจาของ
และเพื่อใหการศึกษาเกื้อหนุนใหกอเกิด
สันติภาพ
ประชาธิปไตยและศีลธรรมภายใตวัตถุประสงคของโครงการดังนี้
1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรู การศึกษาวิจัย และโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อสรางโครงการตนแบบวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนตนแบบหนึ่งของ
การปฎิรูปการอุดมศึกษา โดยอาศัยปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเปนฐาน
3. เพื่อสรางกระบวนการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อชุมชน
และยั่งยืน รวมทั้งการจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ
4. เพื่อรวมมือกับองคกรเบญจภาคี และสรางพลังรวมที่เอือ้ ตอการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
5. เพื่อสรางแหลงเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
กระบวนการดําเนินการของโพธิวิชชาลัย ดําเนินการภายใตแนวคิด มีเคาโครงจุดกําเนิด ในป พศ.
2547 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมมายุ 50 พรรษา และทรงสําเร็จการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขา
พัฒนศึกษา ป พศ. 2548 ภายใตระบบความคิดที่เคารพคุณคาของกฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง โดยมีชุมชนเปนเปาหมาย
โพธิวิชชาลัยมีทิศทางของการพัฒนาสูสันติ ที่ตางจากเสนทางการพัฒนาแบบเบียดเบียน แยงชิง
ทําลายลางโลกและสิ่งแวดลอม รากฐานความคิดของโครงการคือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
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กระบวนการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตสูชุมชน ดวยหลักสูตรที่รางขึ้น
โดยชุมชนมีสว นรวม ดวยกระบวนการเรียนการสอนทีผ่ านกระบวนการอบรมบมนิสัยและการลงมือปฎิบัติ
ทั้งที่พูดได และเขียนได และปฎิบัติบนฐานของสัมมาอาชีวะ อีกนัยหนึ่งก็คือการประกอบอาชีพที่ไม
เบียดเบียนตน ผูอื่น ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อีกทั้งสนับสนุนใหเกิด กระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ การ
วิจัยที่สรางองคความรูใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับ การพึ่งพาตนเองในระดับพื้นฐาน
จนถึงระดับกาวหนาระดับชาติและระดับนานาชาติ
พื้นที่ดําเนินการเปนพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่ไดรับบริจาค โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนยุทธศาสตร
1.ฝายยุทธศาสตร การจัดการเรียนรูเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานภาคี
เครือขายขึ้นใหม โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ เพื่อแสวงหาความรวมมือ กับกลุมพลังในพื้นที่ ในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ
2. สรางกระบวนการสืบคนและรวบรวมฐานขอมูลชุมชนโดยเนนการดําเนินงานเชิงรุก สูตนตอ
แหงปญหาวิกฤติที่มีตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากระบบทั้งระบบสังคมไทยและสังคมโลก
3. รวมมือกับเบญจภาคีในการสรางหองเรียนชุมชน เพื่อเปดพื้นทีใ่ หประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาการการศึกษาโดยการจัดการศึกษา อันนําไปสู การยอมรับความรูที่เปนภูมปิ ญญา และความรูจาก
การปฎิบัติ
4. จัดเวทีเตรียมความพรอม เวทีสรางความเขาใจ เวทีสรุปผลและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ที่สนใจ การพัฒนาเครือขายปราชญชาวบานที่มีความรูในเรื่องตางๆจากแตละอําเภอ
5. จัดตั้งฐานเรียนรูโพธิวิชชาลัยเพื่อสรางเครือขายนักจัดการความรูประจําศูนยขอมูลชุมชน และ
สรางทักษะการใชเทคโนโลยีในศูนยขอมูลทองถิ่น
5. จัดทํารางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของคนในพื้นทีเ่ พื่อแกปญหาวิกฤติในชุมชน เนน
ใหชุมชนเข็มแข็ง ไมทิ้งถิ่นที่อยูอาศัย ประกอบดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม
และหลักสูตรระยะสั้นสําหรับชาวบาน
6. เปดรับนิสิตใน ปแรกจากพื้นทีจ่ ังหวัดสระแกว จะเขารวมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในเปาหมาย
โครงการสวนพระองคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่สอง จาก ๘ จังหวัดภาค
ตะวันออก ระยะที่สาม จากพื้นที่ทวั่ ไป
7. ถายทอดโพธิวิชชาลัยตนแบบ จ. สระแกวใหแกโพธิวชิ ชาลัยในเขตพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้จะเห็นวาชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการใหเกิดการพัฒนานโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพโดยการขับเคลื่อนและความรวมมือจากพลังเบญจภาคี เรียกวา ปฎิญญา 5 ภาคี 30
มีนาคม 2550ประกอบดวย
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1.ภาคีภาคราชการ นําโดย ผูวาราชการจังหวัดสระแกวและหนวยทหารพัฒนา
2.ภาคีภาควิชาการ มี มศว.ประสานมิตร และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแกว
3.ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ประกอบดวย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยพัฒนาขอมูล
และสื่อทางเลือกจังหวัดสระแกว และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
4. ภาคีภาคธุรกิจ ไดแกบริษทั น้ําตาลขอนแกน ซึ่งเปนตนแบบของการทําธุรกิจเพื่อสังคม
5. ภาคีภาคประชาชน ไดแกบรรดาผูนําโดยการจัดตั้งคณะทํางานในพืน้ ที่ภาคประชาชน
จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหได ขอคนพบ/ประเด็นทีน่ า สนใจของการดําเนินงานรวมกับ
ชุมชนคือประชาชนทองถิ่นซึ่งเปนสวนขางมากของภาคี ขาดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองเนือ่ งจากคิด
เสมอวาตนเองมีความรูนอยกวาผูที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงคิดวาเปนไปไมไดที่ตนเองจะเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา การยอมรับบทบาท ยอมรับความรูที่มีอยูจริง และสงเสริมศักยภาพของภาคีประชาชน
นํามาซึ่งผลึกแหงภูมิปญญาที่หลากหลายภายใตความเปนบริบทของทองถิ่น
อยางไรก็ตามผูบริหาร
สถาบันไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการโดยการปรับ
กระบวนทัศนและแนวคิดของ นักวิชาการที่ยึดกับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบเดิม มหาวิทยาลัยในเชิง
พาณิชย
และ การไมยอมรับการถายทอดความรูจากปราชญชาวบานเพียงเพราะไมมีใบปริญญาบัตร
ตลอดจนการสรางความเขาใจกับขาราชการและนักธุรกิจในพืน้ ที่ที่สนใจหรือสนับสนุนโครงการที่มีเงิน
งบประมาณแผนดินในการกอสราง
ตัวอยางการดําเนินงานของโพธวิชชาลัยนําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพโดยการ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดังนี้
1.การลดปริมาณการปลูกพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว ที่ตองการน้ํามาก เชน ยูคาลิปตัส ทําใหสภาพดินเสียและ
แหงแลงโดยพบวาพื้นที่สว นมากในจังหวัดสระแกวมีการปลูกตนยูคาลิปตัสนับลานไร อันนําไปสูปญหา
วิกฤติภยั แลง โครงการโพธิวิชชาลัยไดรวมมือกับเบญจภาคีในการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงมาใชในชุมชน เนนใหมกี ารปลูกที่หลากหลายทั้งพืชไร ทํานา และเลี้ยงสัตว โดยไดรับความ
รวมมือจากภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการการทําธุรกิจเพื่อ
สังคมเทานั้น
2. การลดการใชสารเคมีทั้งปุยและยาฆาวัชพืชโดยการใชเกษตรอินทรีย เนนการเปนผูผลิตแบบ
กสิกรรมธรรมชาติ และสรางเครือขายมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ
กลาวโดยสรุปพบวาโครงการโพธิวิชชาลัย นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพได
โดยการกาวสูก ารเปนสวนหนึ่งของสังคมโดยนําทุนทางวิชาการที่มีอยูอยางเข็มแข็งมาเผยแพร ถายทอด
และแลกเปลีย่ นประสบการณ
เพื่อพัฒนาใหเปนโครงการตนแบบสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สังคมไทย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการสรางคน สงเสริมใหเกิดปญญาสู
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สันติ ในความหมายใหมอยางบูรณาการ การถอดรหัสบทเรียนเพื่อการถายทอดผลงานที่เปนตัวอยาง
ความสําเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมและการสรางเครือขายขยายผลแกชุมชนอื่น
ผลการสัมภาษณเชิงลึก รองอธิการฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สามารถสรุปประเด็นตามกรอบการวิเคราะหดังนี้
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยโดยฝายเครือขายการเรียนรูได
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคความรูและวิจัยรวมกับชุมชน ภายใตปญหาและบริบทของ
ชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตาม ในชวงกอตั้งโพธิวิชชาลัยนั้น ประเด็นปญหาดานการพัฒนาองค
ความรูจะมุงเนนที่ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและการบริหารจัดการชุมชน
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
จัดตั้งโพธิวิชชาลัย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน การสงเสริม
ใหชุมชนตระหนักและมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
ชุมชนทองถิ่น
-การจัดกระบวนการเรียนรู อบรม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตรกําหนดแผนการ
จัดตั้งโพธิวิชชาลัยใหครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด โดยมีจังหวัดสระแกวเปนตนแบบในการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานใหแกชมุ ชนทองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ เพื่อนําไป
ปรับใชตามแตละบริบทของพื้นที่
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในการกําหนดหลักสูตร โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยจะเปนแกนนําในการจุดประเด็นนโยบายดวยการจัด
เวทีชาวบาน การทําประชาพิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ เพื่อใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหา
เสริมสรางพลังความเข็มแข็งของภาคประชาชนใหสามารถประสานการทํางานรวมกับ
เบญจภาคี อันนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาวะและอื่นๆที สงผลใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน
7.2.3 การวิเคราะหรูปแบบ และศักยภาพ จุดออนจุดแข็งการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา 4 แหง ใน
การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เมื่อวิเคราะหรปู แบบและศักยภาพของการทํางาน
สามารถสรุปปจจัยเอือ้ และอุปสรรคและ
จุดออนจุดแข็งการดําเนินงานของสถาบันศึกษา 4 แหง ไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหรูปแบบ และศักยภาพ จุดออนจุดแข็งการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา 4 แหง
มหาวิทยาลัย มหิดล

1. รูปแบบการ ในแตละคณะ/สถาบัน มีงานวิจัยที่
ทํางาน
มีสวนในการขับเคลื่อนนโยบายฯ
ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย
แตขาดความเชือ่ มโยงระหวางคณะ

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขภาตใต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เครือขายการเรียนรู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร

หนวยงานทําหนาที่
จัดการงานวิจัย

เปนสถาบัน ที่ทํางาน
วิจัยมุงเนน
กระบวนการทางสังคม
หรือการเคลื่อนไหว
สังคมในรูปแบบ PAR

จัดหลักสูตรการสอนเพื่อ
พัฒนาคนทองถิ่น ในดานการ
พัฒนาชุมชน

-สรางความเขมแข็งของ
เครือขายดวยการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

รวมกับภาคี และทองถิ่น ที่
เปนที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น
-มีเครือขายนักวิจัย
-เชื่อมโยงกับการทํา
หลายคณะ หลายสาขา พัฒนานโยบายสาธารณะ
นโยบายของรัฐ
ในมหาวิทยาลัย และใน เพื่อใหเกิดปจจัยเอือ้ ในการ
ระดับประเทศ จังหวัด
ภูมิภาค ทําวิจัยรวมกัน พัฒนาทองถิ่น
และตําบล

บุคคลากรมีความทุม เท ใน
2. ปจจัยภายใน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการ มีฉันทะ บุคลากรมี
ของผูปฏิบัติ
เฉพาะดานอยูมากมาย เกาะติด และทักษะในการ
ประสบการณในการทํา การพัฒนาคน และทองถิ่น ซึ่ง
ประเด็น
ประสานงาน
วิจยั รวมกับชุมชน และ หวังผลระยะยาว
มีเครือขายของอาจารย
หลายสาขา
3.
ปจจัย มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร
สนับสนุน และ มีแนวคิดการจัดตั้ง
สนับสนุนจาก
หนวยงานในสังกัดสภา
สถาบัน
มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางคณะ และมีการปรับเกณฑ
การประเมินผลงาน ใหสอดคลอง
4.
ปจจัยการ
สนับสนุนจาก
องคกรภายนอก
เชน สสส, วช.
เปนตน

ไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร ในการทําความ
ตกลงในการตั้งสถาบัน
รวมกับ สวรส. ตั้ง
แตพ.ศง 2546

ไดรับงบวิจัยจากหลายแหลง แตยัง ไมพบขอมูล
ไมไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกในการประสานเชื่อมโยง
ระหวางคณะ

5.
ปจจัยดาน งานบริการสังคมในชุมชนใกลเคียง
ชุมชนและสังคม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มีการทํางาน
ของหลายคณะ
แตไมมีการ
ประสานกัน
และการพัฒนา
นโยบายสาธารณะรวมกับทองถิ่น
ยังไมเปนรูปธรรม

สถาบัน วางบทบาทเปนที่
ปรึกษา และสนับสนุนให
ชุมชนสามารถวิเคราะห
สภาพปญหาตนเอง
ชุมชนมีศักยภาพในการ
พัฒนาและเรียนรูรว มกัน
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เปนสถาบัน
ที่มี เปนนโยบายและการลงทุน
อธิการบดีเปนประธาน ของมหาวิทยาลัย กําหนดอยู
ไดรับงบประมาณจาก ในแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยดวย

ไดรับงบวิจัยและ
พัฒนา
จากหลาย
หนวยงานเชน สช.,
มสช, JBIC, ILO เปน
ตน

ไดรับการสนับสนุนเปน
ทุนการศึกษา ในโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น ในโครงการ
สวนพระองคในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

สรางกระบวนการการ
มีสวนรวมของชุมชน
ในการผลักดันใหเกิด
เปนนโยบายสาธารณะ

ไดรบั ความรวมมือแบบเบญจ
ภาคี คือราชการ วิชาการ
ประชาสังคม ธุรกิจ และ
ประชาชน เดิมประชาชนขาด
ความมั่นใจในศักยภาพตนเอง
แตไดมีการปรับกระบวนทัศน

วิเคราะหจุดแข็ง

มหาวิทยาลัย มหิดล

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขภาตใต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร

นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในองค
ความรู

ประสานเครือขาย เรียนรู ทําวิจัยเอง
และ
รวมกัน จนมีเครือขาย ประสานเครือขายนอก
ภาคี ที่เข็มแข็ง
มหาวิทยาลัย
และ
ทํางานรวมกับชุมชนได
ดี

สภามหาวิทยาลัยเริม่ มีนโยบาย
สนับสนุน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสนับสนุน
มีความยั่งยืนเพราะเปน
สถาบัน
วิเคราะหจุดออน

การจัดการเชื่อมโยงสหสาขา ยังไม ศักยภาพของทีมงานไม
เปนเอกเทศ จน ในบาง
ชัดเจน
ชัดเจน เนื่องจากผูนํามี ชวงเวลาทํางาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
มีการเชือ่ มโยงกับรัฐ (ระดับชาติ ความโดดเดนมาก
มากเกินไป
และทองถิ่น) อันจะนําไปสูการ การขับเคลือ่ นเปนแบบ
พัฒนานโยบายสาธารณะ บางแต แลกเปลี่ยนเรียนรู
จึงไดรับความรวมมือ
ยังพัฒนาไดอีก
มากกวา
ทําวิจัยเพื่อ หรือสนับสนุนจาก
หาทางเลือกเพื่อการ
คณะอืน่ นอยลง
ตัดสินใจเชิงนโยบาย

เครือขายการเรียนรู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
เปนการพัฒนาคนแบบยั่งยืน
เปนโครงการที่อยูในแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกดวย โครงการมีความ
ยั่งยืน

กวาจะเห็นผล ใชเวลานาน
และไมมีการวิจัยที่ตอบคําถาม
ที่ซับซอน
ความมุงหวังหลัก เปนการ
พัฒนาชุมชนทองถิน่ และ
นโยบายระดับทองถิ่น

7.3 ถอดบทเรียนของสถาบันการศึกษาที่โดดเดน (Best practice)
ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยไดเลือกกรณีตวั อยาง มา 1 สถาบัน เพื่อสรุปบทเรียนการสรางองคความรู
ไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งไดเลือกกรณี สถาบันวิจยั และพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแกนมา
วิเคราะห ดวยเหตุผล ดังนี้คือ
1.สถาบันมีการสรางองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีนักวิจยั ทีท่ ํา
วิจัยเอง
2. สถาบันมีความเข็มแข็ง และยั่งยืนในแงองคกร (Institutional sustainability)
3. สถาบันมีความเชื่อมโยงกับนักวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย แบบเครือขาย
4.สถาบันมีการขับเคลื่อนและจุดประเด็นนโยบาย
นําไปสูการพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพที่เปนรูปธรรม
5. นักวิจัยมีการเรียนรูรวมกับชุมชน
ประเด็นทีน่ าสนใจสรุปไดเปน 4 ประเด็น คือ
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7.3.1 การสรางองคความรูอยางตอเนื่อง ที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบาย
การที่จะสามารถสรางองคความรูที่จะสามารถนําไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบายได ในมุมมองของ RDI ควร
ประกอบดวย
1) สถาบันมีตําแหนงนักวิจยั ประจํา full time,
2)การออกแบบงานวิจยั
คือตองมีงานวิจยั เชิงคุณภาพรวมดวย ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได และมีการสังเคราะหงานวิจยั อื่นที่มีอยูแ ลวดวยเพื่อกลั่นความรูที่ถูกตองมาจากงานวิจยั
3) ระบุกลุมเปาหมายที่จะนําองคความรูไปใชใหชดั เจน และเลือกวิธีในการเผยแพรความรูใหเหมาะ
กับแตละกลุม
7.3.2 การจัดการองคกรใหสามารถดํารงอยูไ ด (Institutional sustainability)
สถาบันนี้มีอายุกวา 29 ป สวนใหญเปนงานวิจยั ดานชุมชน ประเด็นที่ศึกษาวิจยั สวนใหญเปนเรื่อง
ความยากจน แรงงาน สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปา มีโครงการที่เดนๆเชน โครงการพลังงานชุมชน แรงงานเด็ก
แรงงานนอกระบบ และลาสุดวิจัยเพื่อกําหนดปญหาและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาคอีสาน
การที่สถาบันมีการขับเคลื่อนทางสังคมดวย ก็มีผลงานเปนที่ปรากฎ และไดรับงบสนับสนุนจากภายนอก
ขึ้นกับประเด็นทางวิจยั เชนกระทรวงพลังงาน, กระทรวงแรงงาน และ สช. และจากองคกรตางประเทศ เชน
ILO เปนตน แตการที่สถาบันไมคอยไดทํางานใหกับมหาวิทยาลัย ก็ทาํ ใหเกือบถูกยุบ แตมีการตอสูจนไม
ถูกยุบ แตมีการเปลี่ยนตัวผูอาํ นวยการ ดังนั้นสามารถวิเคราะหไดวา ปจจัยดังตอไปนี้มีผลตอการสรางความ
เขมแข็งของสถาบัน RDI
ก. เปนหนวยงานระดับสถาบัน ที่มีอธิการบดีเปนประธาน และไดรับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ถือเปนการสรางความมั่นคงไดระดับหนึ่ง
ข. ความสัมพันธของสถาบันกับมหาวิทยาลัยมีผลตอความยั่งยืนของสถาบัน
7.3.3 การทํางานรวมกับ นักวิชาการเครือขาย (Partnership development)
มีนักวิจยั full time ที่เปนขาราชการ 12 คน มีตําแหนงนักวิจยั สังกัดมหาวิทยาลัย นักวิจยั
ของ RDI ทํางานรวมกับภาคีเครือขาย ไมไดทํางานคนเดียว การทํางานทําแบบมีสวนรวม คือ “ไมโชวตัว
เปนพระเอก เราจะเปนผูประสานงาน RDIจะทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางาน ... การทํางานรวมกับ
นักวิจัยอืน่ ภายในมหาวิทยาลัย ถาเราตั้งเปนคณะทํางานในแตละโครงการ คณบดีคณะอื่นๆก็จะรับรู” ...
“เวลามีโครงการใหญๆ เราจะเรียกนักวิจยั จากคณะตางๆมาคุย วาสนใจงานนี้ไหม แบงงานกันไปทํา” (ผอ.
RDI ใหสัมภาษณ เดือนกันยายน พ.ศ.2551) ในมหาวิทยาลัยขอนแกนไมไดมีแต RDI ที่ทําวิจัยลักษณะนี้
ยังมีโครงการยอยๆในแตละคณะอีก เชน โครงการศูนยแหลงน้ํา และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
RDI
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ประเด็นทีน่ าสนใจคือการปฏิบัติตอภาคีเครือขายนักวิชาการ ที่ทํางานรวมกับ RDI โดย
พยายามวางตัวเปนผูประสาน ไมใชพระเอก (หมายเหตุ: RDI ไมไดเปน granting agency)

RDI

7.3.4 การเรียนรูรวมกับ ชุมชน
งานวิจยั ของ RDI สวนใหญเปนการทํางานวิจยั ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขาไปทํางาน
ศึกษาในชุมชน ทําวิจยั รวมกับชุมชน เมือ่ งานวิจยั เสร็จ แตนักวิจยั ของ RDI ยังทํางานดานพัฒนาตอใน
พื้นที่ เนนการพัฒนาอยางยัง่ ยืน สาระหรือองคความรู นําไปสูการจุดประเด็นนโยบายในระดับพืน้ ที่ และ
ระดับสูงขึ้น การจุดประเด็นนโยบายทําดวยการจัดเวทีชาวบาน การทําประชาพิจารณ การจัดสมัชชา เพิ่ม
การรับรูและการถกแถลงประเด็นเชิงนโยบาย และนําไปสูการตั้งโจทยวิจยั ใหมๆ
บทเรียนของเรือ่ งนี้คือวา นักวิจยั ตองเกาะติดกับสถานการณและสภาพปญหาที่เคลื่อนไปอยาง
ตอเนื่อง และเขาใจบริบทและวิธีคิดของคนที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ดวยการสื่อสารสองทาง
7.3.5 สรุป
องคประกอบที่จะเอื้อใหหนวยวิชาการในมหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูและนําไปสู
นโยบายได มีดังนี้ คือ มีนกั วิจยั ประจําทํางานตอเนื่อง ไดรับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนทําใหมี
ความยั่งยืนเชิงองคกร
ทํางานรวมกับนักวิชาการเครือขาย
และเรียนรูรวมไปกับชุมชนนโยบาย
(องคประกอบของชุมชนนโยบายแปรเปลี่ยนไปตามระดับนโยบาย วาจะเปนนโยบายระดับชาติ หรือระดับ
ปฏิบัติการที่ทองถิ่น)
การถอดบทเรียนครั้งนี้ยังเปนแบบผิวเผิน ซึ่งควรจะตองมีการวางแผนการศึกษาวิธีการทํางานของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีผลงานโดดเดนอื่นๆอีก เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญในการสนับสนุนให
สถาบันการศึกษามีความเขมแข็งมากขึ้น ในการเขามารวมสนับสนุนกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
7.4 การศึกษาบทบาทสถาบันการศึกษา ในตางประเทศ
ในการคัดเลือกตัวอยางกรณีศึกษาสถาบันการศึกษากับการพัฒนานโยบายสุขภาพในตางประเทศ
ใชกรอบแนวคิดที่เสนอในหัวขอ 5 ขางตนเปนเกณฑในการคนหา โดยใชคําสําคัญ คือ
1 policy
advocacy, 2. public health policy, 3. university / academics
จากการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเนต ยังไมพบสถาบันการศึกษาที่เนนการพัฒนานโยบายสุขภาพ
อยางเดนชัดในประเทศที่กําลังพัฒนา สวนใหญจะพบในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และโดยทัว่ ไปจะเปนใน
ลักษณะของการศึกษาดานนโยบายสาธารณะ (public policy) และ การจัดการสาธารณะ (Public
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administration) มากกวาทีจ่ ะลงรายละเอียดไปที่การศึกษาดานนโยบายสุขภาพ อีกทั้งขอมูลในรายละเอียด
กิจกรรมจะเปนในลักษณะภาพกวางๆ ไมคอยชัดเจน จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมอีกในลําดับตอไป
จากความถี่ในการสืบคนพบวามี 2 ประเทศที่ใหความสําคัญกับการศึกษาดานนโยบายสุขภาพ คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย โดยหนวยงานที่นาสนใจ มี 3 แหง ดังนี้
- The George Washington University
- University of California, Los Angeles. Center for Health Policy Research
- The Australian Institute of Health Policy Studies (AIHPS)
เนื่องจากมีขอจํากัดของการใชการสืบคนทางอินเทอรเนต ประกอบกับคณะนักวิจยั ไดรับคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญ จึงจะไดรางแบบสอบถาม เครือขายชาวตางชาติของ IHPP ที่ทํางานอยูในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหไดขอมูลบทบาทของมหาวิทยาลัยที่นาสนใจกอน แตไดรบั การตอบกลับเพียง 1
ฉบับ ซึ่งแนะนํามหาวิทยาลัยในประเทศยูกันดา และแอฟริกาใต ซึ่งนักวิจยั ไดเลือกตัวอยางประเทศยูกันดา
เพื่อแสดงรูปแบบการทํางานแบบจัดเครือขายนักวิจยั
ในรายงานนี้ นักวิจัยไดเลือก University of California, Los Angeles. Center for Health Policy
Research เปนตัวอยางของการทํางานรูปแบบศูนยวิจยั นโยบาย และมหาวิทยาลัยในประเทศยูกนั ดา เปน
ตัวอยางของการทํางานรูปแบบการจัดเครือขายนักวิชาการ
7.4.1 University of California, Los Angeles. Center for Health Policy Research
Center for Health Policy Research, University of California, Los Angeles (UCLA)1 ตั้งขึ้นในป
ค.ศ.1994 อยูในคณะ School of Public Health และเปนสวนหนึ่งของ School of Public Affair มีพันธกิจมุง
ไปสู การปรับปรุงสถานะสุขภาพของประชาชนดวยนโยบายสุขภาพที่ทันสมัย โดยการวิจยั การบริการ
สาธารณะ การสรางพันธมิตรกับชุมชนและการใหการศึกษา ศูนยนจี้ ัดตั้งแบบระบบเครือขาย มีเครือขาย
หนวยงานและคณะรวมดําเนินการ กวา 12 แหง และมีนักวิจัย 50 คน และเจาหนาที่อนื่ 36 คน ผลิตบัณฑิต
ในระดับปริญญาโทและเอก ศูนยวิจยั นโยบายไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนอยกวา 20% โดยเงิน
สนับสนุนสวนใหญไดมาจากภาคเอกชน เพื่อใชในการทํางานวิจยั เพือ่ ชุมชนอยางตอเนื่องมานานหลายป
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยสนใจ คือ
• Ensuring clean air and water and safe food
• Providing safe and healthy workplaces
• Preventing chronic and infectious disease
• Minimizing domestic, school, and community violence
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Promoting healthy lifestyles
• Improving healthcare delivery
• Preventing and responding to intentional and natural disasters
หลักสูตรการเรียนการสอน
• Educating future Public Health professionals
• Conducting life-saving research
• Advocating for informed health policy
• Providing expertise on a local, national, and global basis
• Designing and implementing programs that help save lives and improve the public's health both
at home and abroad.
•

การสนับสนุนที่สําคัญจากภายนอก
นอกจากรัฐจะใหเงินสนับสนุนในการดําเนินการวิจัยแลว ภาคเอกชนก็มีสวนสําคัญในการใหการ
สนับสนุน ดวยการทํางานวิจัยเพื่อชุมชนมานานหลายป การสนับสนุนจากภาครัฐนอยกวา 20% ไมสามารถ
พัฒนาดานการศึกษา และสนับสนุนงานวิจัยอยางเพียงพอได ภาคเอกชนจึงมีสวนรวมกับภาครัฐในการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
สรางผลงานและดําเนินงานตอไปเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพของ
ประเทศ.
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ 4 เรื่อง ในการที่จะสนับสนุนการศึกษา และโอกาสทางดาน
การวิจยั ในอนาคต คือ
1.ความเปนเลิศของคณะ
2.ความเปนเลิศของนักศึกษา
3.ความคิดริเริม่ ทางดานงานวิจัย
4.ขอมูลทางดานเทคโนโลยี
UCLA เปนตัวอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา ที่เขาไปเกาะติดกับระดับทองถิ่น (ระดับมลรัฐ)
ขอเดนคือเปนพันธมิตร กับสถาบันการศึกษาดานกฎหมาย และสถาบันการศึกษาดานการบริหารรัฐกิจ จึง
ทําใหรับทราบถึงปญหาที่สําคัญของสาธารณชน และทําความเขาใจเปนบทเรียนรวมกัน นอกเหนือจาก
เรื่องสุขภาพ
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7.4.2 The Academic Alliance for AIDS Care and Prevention in Africa (AA)
The Academic Alliance for AIDS Care and Prevention in Africa (AA)2 ตั้งขึ้นในป ค.ศ.2001 เพื่อ
ตอสูกับวิกฤตการณเรื่องโรคเอดสในประเทศ Uganda และประเทศอืน่ ๆ ในแอฟริกา โดยเปนการรวมงาน
ระหวางโปรแกรมทางการศึกษาทางการแพทยในทวีปอเมริกาเหนือและโรงเรียนแพทยที่มีชื่อเสียงในแอฟ
ริกา คือ Makerere University 3เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย HIV นอกจากนี้ยังมีการตั้งมูลนิธิ The Academic
Alliance Foundation (AAF) เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร มีภาระกิจที่จะตองเอาชนะภาวะโรคติดตอใน
แอฟริกา โดยการพัฒนาโครงสรางทางสุขภาพและสถาบันการศึกษาทางการแพทยใหเขมแข็ง AAF เกิดจาก
หุนสวนระหวางผูวิจัยทางแพทยในแอฟริกา และผูว ิจยั ทางการศึกษาแหงอเมริกาเหนือที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของโรคติดตอ
แรกเริ่ม AA ตั้งขึ้น เพื่อการอบรมทางการแพทยและการวิจัย โดยศูนยนี้จะใหความสําคัญกับการ
ออกแบบทางการแพทยและยุทธศาสตรการปองกัน ในศูนยสุขภาพในชนบท 2 แหงและในเมืองทุกแหงใน
แอฟริกา ตอมาในป ค.ศ. 2004 Infectious Diseases Institute (IDI) ถูกตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัย Makerere
เพื่อให สมาชิกของ AA ยังคงดําเนินการตอไป เตรียมความพรอมสําหรับ IDI ใหเติบโตเปนศูนยเชี่ยวชาญ
สําหรับโรคติดตอในแอฟริกา
IDI มีคณะทํางานมากกวา 150 คน นําโดยทีม International Scientific Advisory Board (SAB) ซึ่ง
แตงตั้งโดย Academic Alliance มีหนาที่ใหคําปรึกษา รวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญจากทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป
, และแอฟริกา
แพทย พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขดานอื่นๆจาก 26 ประเทศ มากกวา 2,000 คน ไดผานการ
ฝกฝนที่ IDI
IDI ริเริ่มจัดตั้ง Accordia Global Health Foundation เพื่อการลงทุนในเรื่องของระบบการดูแล
สุขภาพในปจจุบัน
และเตรียมการสําหรับผูนําการดูแลสุขภาพรุนใหมของแอฟริกาในอนาคตตอไป
ปจจุบัน Foundation ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยการศึกษาทาง
การแพทยในแอฟริกา กอใหเกิดแบบจําลองศูนยทางแพทยทางการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ที่ใชยุทธศาสตร
ใหมในการปองกัน ซึ่งใชไดทั้งในชนบทและชุมชนเมือง
ลักษณะการทํางานแบบเครือขายเชนนี้ เห็นไดชัดวาเกิดจากปจจัยภายนอกสถาบันการศึกษา เขามา
กระตุนใหเกิดการพัฒนา ในรูปแบบความรวมมือ มีขอดีคือ มีความรวมมือหลายฝาย ซึ่งตางจากรูปแบบ
ของศูนยนโยบายที่เกิดภายในสถาบันการศึกษาที่เขมแข็ง ที่สามารถแขงขันและเติบโตไดอยางเปนเอกเทศ
ภายในสถาบันการศึกษาของตนเอง
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8. ขอเสนอการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกลไกการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (ขอเสนอในการพัฒนาเชิงระบบ)
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประกอบดวย การประสานพลังจากคน ๓ ฝาย คือ ฝายวิชาการ
ฝายการเมือง และฝายสังคม เปรียบเปนสามมุมของสามเหลี่ยมทีข่ ับเคลื่อนสังคม เรียกวายุทธศาสตร
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา อันไดแก องคความรูที่ตกผลึกในหมูนกั วิชาการ ภาคการเมืองที่นําองคความรูไปสู
นโยบายหรือการปฏิบัติ และภาคประชาชนที่รวมเคลื่อนไหวใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง 4
โดยทั่วไป ความคาดหวังตอบทบาทของหนวยวิชาการที่มาจากสถาบันการศึกษา มักอยูในรูปของการ
ทํางานเชิงวิเคราะหวจิ ัยและสังเคราะหนโยบาย เพื่อหาทางเลือกเชิงนโยบาย ทีม่ ีพื้นฐานทางขอมูลและ
วิชาการ5 แตในความเปนจริง งานวิจยั ในรั้วสถาบันการศึกษาสวนใหญไมสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่เปนรูปธรรมได หากไมมีกิจกรรมอืน่ มารองรับและเชื่อมโยงกับผูใชขอมูลนั้น
จากการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณในประเทศไทย สรุปไดวาในปจจุบนั สถาบันการศึกษา
ไทยเขาไปมีบทบาททั้ง 4 ลักษณะคือ การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย, การสนับสนุนองค
ความรูเดิมโดยการสอน/อบรม, การจัดกระบวนการเรียนรู, และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แตการใช
ประโยชนจากองคความรูและศักยภาพของสถาบันการศึกษา ยังมีชองวางใหพัฒนาไดอีกมาก
การพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพืน้ ที่และในประเด็นที่ไมมีความซับซอนทางเทคนิคมากนัก
(หรือความขัดแยงของผลประโยชน)
อาจใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูและบริการทางวิชาการของ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น เปนผูสนับสนุนกระบวนการ ซึ่งในอนาคตการพัฒนาคนในทองถิ่นใหจัด
กระบวนการเรียนรูไดเองก็เปนการลงทุนที่คุมคา
ที่จะทําใหคนในทองถิ่นสามารถทําหนาที่ทดแทน
นักวิชาการสวนนี้ได ซึ่งจะเห็นผลไดในระยะยาว
หากประเด็นนโยบายมีความซับซอนทางเทคนิคมากขึ้น
ก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
นักวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกและความเปนไปไดของ
นโยบาย และยิ่งหากประเด็นนโยบายมีความขัดแยงของผลประโยชนระหวางกลุมคนดวยแลว ยิ่งจะตองหา
หลักฐานทางวิชาการ เพื่อมาผลักดันใหนโยบายเดินไปในทิศทางที่ชอบธรรม ดังนั้น การผลักดันวาระ
นโยบายประเภทนี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรมีความเขาใจ เหตุปจจัยของการกอเกิดวาระนโยบาย ซึ่งเกิดจาก
การที่วาปญหามีอยูจริง ประกอบกับมีความเตรียมพรอมของทางเลือกเชิงนโยบาย และวิธีปฏิบัติ และเมื่อ
กระแสการเมือง (ไมวาจะระดับประเทศ ทองถิ่น หรือประชาคม) ใหความสนใจประเด็นเหลานี้ จึงจะกอ
เกิดวาระนโยบาย และนําไปปฏิบัติไดจริง
ดังนั้นการพัฒนานักวิชาการในสถาบันการศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญ เกาะติดประเด็นสําคัญๆ ใน
ระยะยาว เปนเรื่องที่นาลงทุน หากแตวาจะตองสรางสิ่งแวดลอมใหนกั วิชาการมีความเขาใจกระบวนการกอ
เกิดนโยบายโดยประสบการณตรงดวย
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จึงมีขอเสนอดังนี้
1.มาตรการระยะสั้น
1.1แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจยั รวมกลุมของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสรางองค
ความรูที่เปนชุดโครงการ โดยมีปฏิสัมพันธกับผูใชและสังคม หรือขับเคลื่อนนโยบายรวมดวย
(ควรพัฒนารูปแบบนี้ ภายใน 2 ป โดยปรับเปลี่ยนจากการคัดเลือกนักวิจยั ที่เขารวมโครงการแบบ
รายบุคคล เปนการคัดเลือกนักวิจัยที่เขารวมโครงการแบบรายสถาบัน)
1.2 สนับสนุนสถาบันการศึกษา ใหมีบทบาทจัดการงานวิจยั ในลักษณะการตั้งหนวยงานความ
รวมมือ ดวยการทํา MOU รวมกับแหลงทุน และทํางานเพื่อพัฒนานโยบายสาธาระเพื่อสุขภาพใน
พื้นที่ (ควรพัฒนารูปแบบนี้ ภายใน 2 ป เปลี่ยนบทบาทนักวิชาการไปเปนรูปแบบศูนยวจิ ัยนโยบาย
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทองถิ่นในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ ดเอง)
2. มาตรการระยะยาว (แตเริ่มทําวันนี้)
2.1 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา จัดตัง้ ศูนยวจิ ัยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีอธิการบดี
เปนประธานคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถเชื่อมโยงนักวิชาการ ไดสหสาขา ภายในมหาวิทยาลัย
และกําหนดประเด็นการวิจยั และเกาะติดประเด็นในระยะยาว และศูนยวจิ ัยริเริ่มเปนผูนําในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในบางประเด็น
2.2 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจัย สรางความเชื่อมโยงของศูนยวิจัยนโยบายตางสถาบัน เพื่อ
ตอบคําถามในชุดโครงการวิจัย ตามความตองการของประเทศ
อยางไรก็ตาม ในการนําเสนอผลการวิเคราะหและขอเสนอขางตน ในเดือนมกราคม 2552 (อาน
บทสรุปสําหรับผูบริหาร เอกสารประกอบการประชุมหารือ ในภาคผนวก 4 และความเห็นของผูเขาประชุม
ในภาคผนวก5 และรายชื่อผูเขาประชุมในภาคผนวก6) แมวาที่ประชุมใหความเห็นชอบกับขอเสนอขางตน
แตที่ประชุมไดมีขอสังเกตใหคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้รวมดวย ในการพิจารณาสนับสนุนสถาบันการศึกษา ใน
การพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือ
1. การสนับสนุนควรมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษา (Capacity building)
2. ตระหนักในขอจํากัดดานทักษะ การจัดการของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย และบริบทของ
แรงจูงใจในการเขามาทํางานดานการพัฒนานโยบายสาธารณะของอาจารย

28

ภาคผนวก 1 ขอมูลเบื้องตนสําหรับเลือกกรณีศึกษา
ตาราง A1.1 แสดง ผลการศึกษากรณี ฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
1. ฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.1 ชื่อโครงการโพธิวิชชาลัย
1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
คําวาโพธิวิชชาลัย หมายถึงสถานที่แหงแสงสวาง ที่จะสรางพลังแหงปญญาอันยิ่งใหญ โพธิวิชชาลัยเกิด
ขึ้นมาจากหนังสือเรื่องพระมหาชนก ที่ไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยทะเล จากตรงนี้ทําใหไดเริ่มคิดถึงการปรับแนวคิดใหมี
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหา โดยการใหความสําคัญตอกระบวนการ
จัดการศึกษา เพื่อแกปญหาวิกฤตชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลกและสิ่งแวดลอม โดยการจัดการศึกษาเพื่อการอยู
รวมกันของมนุษยที่มีความแตกตาง หลากหลาย เพื่อรวมกันดูแลโลกและสิ่งแวดลอมที่ทุกชีวิตเปนเจาของ และ
เพื่อใหการศึกษาเกื้อหนุนใหกอเกิด สันติภาพ ประชาธิปไตยและศิลธรรมภายใตวัตถุประสงคของโครงการดังนี้
1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรู การศึกษาวิจัย และโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อสรางโครงการตนแบบวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนตนแบบหนึ่งของการปฎิรูปการ
อุดมศึกษา โดยอาสัยปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเปนฐาน
3. เพื่อสรางกระบวนการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อชุมชน และยั่งยืน
รวมทั้งการจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
4. เพื่อรวมมือกับองคกรเบญจภาคี และสรางพลังรวมที่เอื้อตอการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
5. เพื่อสรางแหลงเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 กระบวนการดําเนินการ
แนวคิดโพธิวิชชาลัย มีเคาโครงจุดกําเนิด ในป พศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมชน เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมมายุ 50
พรรษา และทรงสําเร็จการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษา ป พศ. 2548 ภายใตระบบความคิดที่เคารพคุณคาของ
กฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โดยมีชุมชนเปนเปาหมาย
โพธิวิชชาลัยเนทิสทางของการพัฒนาสูสันติ ที่ตางจากเสนทางการพัฒนาแบบเบียดเบียน แยงชิง ทําลาย
ลางโลกและสิ่งแวดลอม รากฐานความคิดของโครงการคือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการหนึ่งของ
การปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตสูชุมชน ดวยหลักสูตรที่รางขึ้นโดยชุมชนมีสวนรวม ดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่ผานกระบวนการอบรมบมนิสัยและการลงมือปฎิบัติ ทั้งที่พูดได และเขียนได และปฎิบัติบน
ฐานของสัมมาอาชีวะ อีกนัยหนึ่งก็คือการประกอบอาชีพที่ไมเบียดเบียนตน ผูอื่น ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อีกทั้ง
สนับสนุนใหเกิด กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต การวิจัยที่สรางองคความรูใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต
ระดับ การพึ่งพาตนเองในระดับพื้นฐาน จนถึงระดับกาวหนาระดับชาติและระดับนานาชาติ
วิธีการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
เปนพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่ไดรับบริจาค
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนยุทธศาสตร
1.ฝายยุทธศาสตร การจัดการเรียนรูเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานภาคีเครือขายขึ้น
ใหม โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ เพื่อแสวงหาความรวมมือ กับกลุมพลังในพื้นที่ ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
2. สรางกระบวนการสืบคนและรวบรวมฐานขอมูลชุมชนโดยเนนการดําเนินงานเชิงรุก สูตนตอแหงปญหา
วิกฤติที่มีตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากระบบทั้งระบบสังคมไทยและสังคมโลก
3.
รวมมือกับเบญจภาคีในการสรางหองเรียนชุมชน
เพื่อเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการการศึกษาโดยการจัดการศึกษา อันนําไปสู การยอมรับความรูที่เปนภูมิปญญา และความรูจากการปฎิบัติ
4. จัดเวทีเตรียมความพรอม เวทีสรางความเขาใจ เวทีสรุปผลและรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนที่สนใจ
การพัฒนาเครือขายปราชญชาวบานที่มีความรูในเรื่องตางๆจากแตละอําเภอ
5. จัดตั้งฐานเรียนรูโพธิวิชชาลัยเพื่อสรางเครือขายนักจัดการความรูประจําศูนยขอมูลชุมชน
และสราง
ทักษะการใชเทคโนโลยีในศูนยขอมูลทองถิ่น
5. จัดทํารางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของคนในพื้นที่เพื่อแกปญหาวิกฤติในชุมชน เนนใหชุมชน
่ ที่อยูอาศัย ประกอบดวยหลักสูตรศิลบศาตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม และหลักสูตรระยะสั้น
เข็มแข็ง ไมทิ้งถิน
สําหรับชาวบาน
6. เปดรับนิสิตใน ปแรกจากพื้นที่จังหวัดสระแกว จะเขารวมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในเปาหมายโครงการสวน
พระองคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่สอง จาก ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ระยะที่สาม
จากพื้นที่ทั่วไป
7. ถายทอดโพธิวิชชาลัยตนแบบ จ. สระแกวใหแกโพธิวิชชาลัยในเขตพื้นที่อื่นๆ
1.4
ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
อยางไร
การขับเคลื่อนและความรวมมือจากพลังเบญจภาคี เรียกวา ปฎิญญา 5 ภาคี 30 มีนาคม 2550ประกอบดวย

29

1. ฝายเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.ภาคีภาคราชการ นําโดย ผูวาราชการจังหวัดสระแกวและหนวยทหารพัฒนา
2.ภาคีภาควิชาการ มี มศว.ประสานมิตร และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแกว
3.ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ประกอบดวย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยพัฒนาขอมูลและสื่อทางเลือก
จังหวัดสระแกว และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
4. ภาคีภาคธุรกิจ ไดแกบริษัทน้ําตาลขอนแกน ซึ่งเปนตนแบบของการทําธุรกิจเพื่อสังคม
5. ภาคีภาคประชาชน ไดแกบรรดาผูนําโดยการจัดตั้งคณะทํางานในพื้นที่ภาคประชาชน
1.5 ขอคนพบ/ประเด็นที่นาสนใจของการดําเนินงานรวมกับชุมชน
ประชาชนทองถิ่นซึ่งเปนสวนขางมากของภาคี ขาดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองเนื่องจากคิดเสมอวา
ตนเองมีความรูนอ
 ยกวาผูที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงคิดวาเปนไปไมไดที่ตนเองจะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การยอมรับบทบาท ยอมรับความรูที่มีอยูจริง และสงเสริมศักยภาพของภาคีประชาชน นํามาซึ่งผลึกแหงภูมิปญญาที่
หลากหลายภายใตความเปนบริบทของทองถิ่น
1.6 ปญหาและอุปสรรคในการกิจกรรม/ โครงการ
การปรับกระบวนทัศนและแนวคิดของ
นักวิชาการที่ยึดกับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบเดิม
มหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย และ การไมยอมรับการถายทอดความรูจากปราชญชาวบานเพียงเพราะไมมีใบปริญญา
บัตร
การสรางความเขาใจกับขาราชการและนักธุรกิจในพื้นที่ที่สนใจหรือสนับสนุนโครงการที่มีเงินงบประมาณ
แผนดินในการกอสราง
1.7 กิจกรรม/โครงการทีจ
่ ัดทําขึน
้ นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
การดําเนินงานของโพธวิชชาลัยนําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพโดยการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพดังนี้
1.การลดปริมาณการปลูกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่ตองการน้ํามาก เชน ยูคาลิปตัส ทําใหสภาพดินเสียและแหงแลงโดย
พบวาพื้นที่สวนมากในจังหวัดสระแกวมีการปลูกตนยูคาลิปตัสนับลานไร อันนําไปสูป
 ญหาวิกฤติภัยแลง โครงการโพธิ
เนนใหมีการ
วิชชาลัยไดรวมมือกับเบญจภาคีในการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใชในชุมชน
ปลูกที่หลากหลายทั้งพืชไร ทํานา และเลี้ยงสัตว โดยไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการการทําธุรกิจเพื่อสังคมเทานั้น
2. การลดการใชสารเคมีทั้งปุยและยาฆาวัชพืชโดยการใชเกษตรอินทรีย เนนการเปนผูผลิตแบบกสิกรรมธรรมชาติ
และสรางเครือขายมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ
1.8 กิจกรรม/โครงการทีจ
่ ัดทําขึน
้ นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพไดอยางไร
กาวสูการเปนสวนหนึ่งของสังคมโดยนําทุนทางวิชาการที่มีอยูอยางเข็มแข็งมาเผยแพร
ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพัฒนาใหเปนโครงการตนแบบสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังคมไทย โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการสรางคน สงเสริมใหเกิดปญญาสูสันติ ในความหมายใหมอยาง
บูรณาการ
การถอดรหัสบทเรียนเพื่อการถายทอดผลงานที่เปนตัวอยางความสําเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมและการสราง
เครือขายขยายผลแกชุมชนอื่น
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ตาราง A1.2 แสดง ผลการศึกษา กรณีสถาบันการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สถาบันการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ชื่อโครงการ

วิจัยและพัฒนาเครือขายรวมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะทางสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ของสังคมประชากรในเขตเมือง โดยการผานขับเคลื่อนประชาคมวิจัย

2.2 วัตถุประสงคของการดําเนิน
โครงการพัฒนาวิจัยและเครือขายรวมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ ทางสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมประชากรของคนลุมน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาศักยภาพทองถิ่น ในการจัดการการพัฒนาจิตสํานึกตอ
สวนรวม และการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพชุมชน บนหนวยสังคมประชากรลุมน้ํา ทาจีน แมกลอง เพื่อเสริมสรางสุข
ภาวะของสังคมประชากรเขตเมือง พรอมกับพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็ง ของภาคสาธารณะในพื้นที่

2.3 กระบวนการดําเนินการ
วิธีการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
ใชความสนใจและสมัครใจที่จะเปนเครือขายเรียนรูของพื้นที่ภายใตเงื่อนไขภาคชนบทและความเปนเมืองของประเทศ
ใชชุมชนที่เปนสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงการ
โครงการนี้เปนโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการอยางมีสวนรวม
ในรูปกลุมประชาคม
หรือประชาคมวิจัยเพื่อ
ยกระดับการสรางสุขภาพสวนวมและเรียนรูการกอจิตสาธารณในภาคปฎิบัติของคนลุมน้ํา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เกื้อหนุนใหแตละชุมชนคนหาประเด็นความสนใจในบริบทของพื้นที่
2. ขับเคลื่อนประชาคมวิจัย วางแผนพัฒนาทีมวิจย
ั และทีมปฎิบัติการเพื่อจัดตั้งองคกรจัดการแบบประชาคม
แลวหนุนดวยกระบวนการวิจัย สรางทีมนักวิจัยกลุมแกนใหพื้นที่ละ 3-5 คน
3. การเสริมศักยภาพของพื้นที่ รวมประชุม รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปนแหลงวิทยาการ เวที
เครือขายเยาวชน เวทีเครือขายปฏิบติการชุมชน
4. หนุนการทําโครงการยอย เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรูของทองถิ่น ภายใตกระบวนการสําคัญคือ
การเรียนรูแนวราบจากการมีสวนรวมในการวิจัยและทํางานจริงบนพื้นที่( Learning Though Action Par )
การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูโดย กลุมประชาสังคมและปจเจกที่มีจิตสํานึกตอสวนรวม ( Civic Group and Active
Citizen Participation)
การสื่อสารและการเรียนรูทางสังคมอยางมีสวนรวม (Participation Communication and Social Learning )
โครงการแบงออกเปน 3 ระยะดังนี
-ระยะที่ 1 (2548-2549) โครงการยอยเพื่อสรางความรูขับเคลื่อนการปฎิบัติและสรางทีมของพื้นที่
- ระยะที่ 2 ( 2549-2550)โครงการยอยเพื่อปฏิบัติการและเสริมศักยภาพของพื้นที่
- ระยะที่ 3 ( 2550-2551) โครงการยอย เพื่อการสรุปบทเรียนและวางแผนเพื่อจัดการตนเองของพื้นที่ตอไป
5. การขับเคลื่อนผานสื่อ
6. การสรางแผนแมบทของทองถิ่น

2.4

/

ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

โครงการใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ

อยางไร

ทองถิ่นที่เขามาเปนเครือขายรวมดําเนินการโดยกลุมหลักแบบพหุภาคี ประกอบดวย
17 เทศบาล
หนวยงานสุขภาพและองคกรชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน และหนวยงานพัฒนาทางดานตางๆในพื้นที่
การมีสวนรวมมีหลายระดับ ทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งเชิงนโยบายการรวมคิด การรวมดําเนินการ รวม
ทรัพยากร กําลังคน สถานที่ ชวยการสื่อสาร ถายทอด รวมประชุม รวมเวทีแลกเปลี่ยน การเปนแหลงวิทยาการ

2.5 ขอคนพบ/ประเด็นที่นาสนใจของการดําเนินงานรวมกับชุมชน
ชุมชนในพื้นที่ มีตนทุนประสบการณในการทํางานสุขภาพที่หลากหลาย อีกทั้งองคกรทองถิ่น ก็มีการตื่นตัว
ตอการรวมพัฒนาตางๆมาก ทั้งการพัฒนาดานการเมือง สุขภาพ และอื่นๆ การวิจัยและสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการ
เรียนรู และทํางานเชิงพื้นที่รวมกันอยางผสมผสานระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน จะเปนแนวทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อรวมกันเสริมสรางสมรรถนะทองถิ่นใหเข็มแข็งยั่งยืน

2.6 ปญหาและอุปสรรคในการกิจกรรม/ โครงการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบในการดําเนินกิจกรรมเนื่องจาก ในระยะชวงหาเสียงอาจมีความ
สบสนระหวางการดําเนินการสรางความเข็มแข็งของชุมชนกับการหาเสียงของพรรคการเมือง

2.7 กิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
กิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นเกิดจากมุมมองและประสบการณจริงของคนในพื้นที่
การพัฒนานโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพมุงเนนที่จิตสํานึกสาธารณะสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับความเชื่อ หรือวัฒนธรรมทองถิ่น เชนการ
จัดโครงการผาปาขยะ การแยกขยะ และการนํากลับมาใชใหม

2.8กิจกรรม/โครงการทีจ่ ัดทําขึน้ นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพไดอยางไร
การสรางพลังชุมชน ในการเรียนรูที่จะสรางความคืบหนาอยางมีสวนรวม ( Formative PAR)เกิดความรูสึก

มีสวนรวม
การประเมินผลที่เกิดแกสวนรวม สนับสนุนใหมีการวางแผนเพื่อยกระดับการจัดการดวยตนเองของชุมชน
เปนการเสริมสรางความเข็มแข็งและสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดแกชุมชน
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ตาราง A1.3 แสดงผลการศึกษากรณี สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.1 ชื่อโครงการ ฮวมคิด ฮวมสาง ประสบการณจากโครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 วัตถุประสงคของการดําเนิน
วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อแสวงหารูปแบบตางๆ ในการพัฒนาชุมชน และองคกรชุมชนเชิงบูรณาการในพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายโดยใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และการฟนฟูทรัพยากร เนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่ง
กันเองได รวมถึงการที่ชุมชนสามารถเรียนรูเพื่อแสวงหาทางออกในการพัฒนากลุมหรือชุมชนไดอยางยั่งยืนดวย
ตนเอง วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อแสวงหารูปแบบในการพัฒนากลุมกิจกรรมตางๆ ใหเขมแข็ง ทั้งในเรื่องการจัด
องคกรและการดําเนินกิจกรรม
เชื่อมโยงกลุมกิจกรรมกับระบบบริหารขององคการบริหารทองถิ่นและระบบ
ตลาดภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สรางความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารเครือขายระดับตางๆ
ของกลุมหรือองคกรชุมชน สรางเครือขายการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน รวมถึง
การสรางเครือขายนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.3 กระบวนการดําเนินการ
เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอน โดยประยุกตใชแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในการดําเนินงาน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น และสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน ให
ความสําคัญกับกระบวนการทํางานในเชิงบูรณาการ นําไปสูการพึ่งตนเองทั้งในระดับครัวเรือน กลุม ชุมชนและ
เครือขาย
3.4 กิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
1.โครงการฯ ทําปุยน้ําหมักชีวภาพ
2.การทําธุรกิจชุมชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดการปาชุมชน
3.กิจกรรมเสริมทักษะการนวดแผนไทยใหแกกลุมแมบานแล และโรงเรียนจัดใหการนวดแผนไทยอยูในหลักสูตร
ถายทอดความรูแกนักเรียน
4. การเสริมสรางเครือขายกลุม/องคกรชาวบาน
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ตาราง A1.4 แสดงผลการศึกษากรณี ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.1 ชื่อโครงการ : โบราณคดีชุมชนกับการโนมรัฐในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการอดีต
4.2 วัตถุประสงคของการดําเนิน
เพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรม
4.3 กระบวนการดําเนินการ
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาผานปฎิบัติการจริง การสรางความประทับใจในภูมิหลังของ
ทองถิ่นใหกับชาวบานและประชาชนภายใตแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 กิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
1.เกิดจิตสํานึกรักบานเกิดและเห็นคุณคาของทรัพยากรทางโบราณคดีและวัฒนธรรมทองถิ่น
มีการทํานุบํารุง
แหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑชุมชน โดยไมตองพึงพิงรัฐ
2. ผูสูงอายุมีความสุขมากขึ้นที่ไดแสดงความสามารถดานภูมิปญญาใหแกลูกหลานในดานวิถีชีวิตและการทํามา
หากินในระบบนิเวศ ความสามารถในการประดิษฐ ของใช ของเลนและอุปกรณ วัสดุธรรมชาติ “ ผูเฒานํา ผูใหญ
หนุน ดึงเด็กตาม”

ตาราง A1.5 แสดงผลการศึกษากรณี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5.1 ชื่อโครงการ การสงเสริมความเข็มแข็งของทองถิ่นตอการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนคลองพะวง
5.2 วัตถุประสงคของการดําเนิน
1.เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งและความรวมมือของทองถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรชุมชน
3. เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการทรัพยากรทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
5.3 กระบวนการดําเนินการ
การพัฒนาการมีสวนรวมนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสงขลาภายใตโครงการสงเสริมความเข็ม
แข็งของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมและ
ธรรมาภิบาล
5.4 กิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
1.ปลูกปาชายเลน 2,000 ตน
2.ชุมชนเสวนาการฟนฟูคลองพะวง
3.การปลอยลูกบอล EM เพื่อบําบัดน้ําเสีย
4.การพัฒนาเครือขายอนุรักษคลองพะวง
5.การฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
6. การจัดทําแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม
5.
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ตาราง A1.6 ผลการศึกษากรณี สถาบันเพิ่มสรางความเข็มแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. สถาบันเพิ่มสรางความเข็มแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.1 ชื่อโครงการ
โครงการการศึกษารูปแบบความสําเร็จของหมูบานตนแบบ
6.2 วัตถุประสงคของการดําเนิน
1.เพื่อศึกษาหมูบานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบานSML ในมิติตางๆ มิติการบริหารจัดการ มิติการรวมกลุม
และเครือขาย มิติองคความรูและภูมิปญญาชาวบาน
2.เพื่อสรุปองคความรูของกระบวนการดําเนินงานของหมูบานดีเดนและเปนแนวทางประยุกตใชและการถายทอด
องคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนตอไป
3.เปนแนวทางบูรณาการทุกภาคสวนและไดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหมูบานใหสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
6.3 กระบวนการดําเนินการ
ผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเอกสาร
6.4 กิจกรรม/โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรื่องใดบาง
ตัวอยางความสําเร็จหมูบานพึ่งตนเองบานหวยออ ต. น้ําดิบ อ. ปาซาง จ. ลําพูน
1. การจัดระบบสวัสดิการใหแก เยาวชน คนชรา และผูดอยโอกาส ผูปวย
2. การปรับโครงสรางหนี้และเพิ่มรายได
3.การเปลี่ยนแปลงอาชีพและวิถีชีวิต
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ภาคผนวก 2 รายชื่อศูนย / สถาบัน ที่มีกิจกรรมดานนโยบายสาธารณะทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพ
ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

1

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ศูนยองคการ
อนามัยโลกเพือ
่
พัฒนาการ
พยาบาลและผดุง
ครรภ
คณะ
พยาบาลศาสตร

Dr Nantiya
Watthayu

http://www.n
s.mahidol.ac.
th/who/index
.html:

02-419746680ext.1410

nsnck@mahi
dol.ac.th

เปาหมาย: to promote and facilitate research
development in nursing and midwifery at the
national and regional levels
: to support
utilization of research and relevant knowledge in
creating evidence-based nursing and midwifery
practice to promote optimum health of
individuals, families, and communities

A1,
A3

2

มหาวิทยาลัยม
หิดล

The
Vaccine
Trial
Centre
(VTC)
Faculty
of
Tropical
Medicine

Professor
Punnee
Pitisuttithu
m

http://www.t
m.mahidol.ac
.th/cru/about
.htm :

Mobile: (661)
8294906

E-mail
Address
:
tmppt@mahi
dol.ac.th
punneep@d
mc.inet.co.th

Phase III HIV 1 Preventive Vaccine Trial, “A
Phase III Trial of Aventis Pasteur Live
Recombinant ALVAC- HIV (vCP 1521) Priming
with Vaxgen gp120 B/E (AIDSVAX? B/E)
Boosting in HIV- un infected Thai Adults”. (2003
– ongoing)

A1,A2,A3,
A4

3

มหาวิทยาลัยม
หิดล

Dr
Sansanee
Choowaew

http://www.e
n.mahidol.ac.
th/wetland/w
mrct.html:

Tel : 66-24415000 ext. 162
Fax : 66-24419509

Choowaew et al. 2005. Synthesis of
Environmental Public Policy and Academic
Networking for Public Policy Development : A
Case of Riverine Inundated Forest Conservation
Management. Submitted to The National Public
Health Foundation. June, 2005.

A1,A2,A3,
A4

4

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ศูนยวิจย
ั และ
ฝกอบรมดานการ
จัดการพื้นทีช
่ ุมน้ํา
คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ศาสตร,
ศูนยวจ
ิ ัย
เทคโนโลยีการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม
คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ศาสตร,

ผูชวย
ศาสตราจารย
ดร.อัจฉราพร
ขําโสภา
ผูอํานวยการ
ศูนยฯ

http://www.e
n.mahidol.ac.
th/thai/ertrc/i
ndex.html:

โทรศัพท
02441-5000 ตอ
181
โทรสาร
02441-9509-10

ภารกิจของศูนยวิจัยฯ
มีเปาหมายที่จะพัฒนางาน
วิชาการที่เกี่ยวของและครอบคลุมทางดาน เทคโนโลยี
การฟนฟูสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากของเสีย
โดยมุงเนนการดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย
การ
ฝกอบรมและการสัมมนาวิชาการ การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และการสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในกลุมอาจารย
นักวิจัย
นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องคกรตางๆทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนที่อยูภายในประเทศและตางประเทศ

A1,A2,A3,
A4

35

enscw@mahi
dol.ac.th

enasp@mahi
dol.ac.th

A2,

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

5

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ศูนยวจ
ิ ัยวิจัยและ
ฝกอบรม
นิเวศวิทยา
อุตสาหกรรมคณะ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร

ดร.
กิติกร
จามรดุสต
ิ

http://www.e
n.mahidol.ac.
th/thai/resea
rch/index.ht
ml

๐-๒๔๔๑๕๐๐๐, ๐-๘๐๔๒๗-๓๕๐๐

E-mail
:
eco4industry
@hotmail.co
m
,
enkcm@mahi
dol.ac.th

เปาหมาย:
พัฒนาวิชาการเพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยจัดตั้งหนวยประสานงานวิจัยเพื่อทําหนาที่
ประสานงาน อํานวยความสะดวกแกบุคลากรของคณะ
ในการดําเนินความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ
งานวิจัยจะ
เนน
1)ทรัพยากรและระบบนิเวศทางน้ํา
2)การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงจากวงปไม 3)การพัฒนาขอมูลและระบบ
สารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 4)การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
5)การมีสวนรวมของ
ประชาชนและประชาสังคม
6)การจัดการทรัพยากร
ชายฝงและการประมง
7)การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ

A1,A2,A3,
A4

6

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รอง
ศาสตราจารย
ศันสนีย ไชย
โรจน

http://www.s
t.mahidol.ac.
th/www:

0-2441-9003-7
โทรสาร
02441-1013

scscy@mahid
ol.ac.th

(มีงานวิจัยทางการแพทยจํานวนมากแตไมเกี่ยวของ
กับความหมายนโยบายสาธาณะที่กําหนดไว)

A1,A2,A3,
A4

7

สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ศูนยดา นอาหาร
และอุตสาหกรรม
เกษตร ศูนยวิจัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รศ.ดร.วิไล
รังสาดทอง

www.researc
h.kmutnb.ac.
th/:

โทรศัพท
02913-2500-24
ตอ 1500-1518,
โทรสาร
02556-1306

เปาหมาย:
เปนหนวยงานหลักของสถาบันในการ
กําหนดนโยบายแผนงานและรับผิดชอบการสงเสริม
สนับสนุน
และการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ฯ
ในภาพรวม
:จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยตาง
ๆ
ให
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางตอเนื่อง
:เปนศูนยกลางขอมูลและเผยแพรถายทอดผลงานวิจัย
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสงั คมและสงเสริมและ
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย
โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม
หรือ
ประยุกตใชกับการเรียนการสอน

A1,A2, A3

36

research@k
mutnb.ac.th

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

8

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

ifr@ku.ac.th

Tel.
:
02942862935Fax. : 029406455

ifrwnv@ku.ac
.th

มีการวิจัยดานโภชนการจํานวนมากที่นาสนใจ
เสนอใหสาธารณะชนทราบ

A1,A2,A3,
A4

9

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร

สถาบันทรัพยากร
ชายฝง

วารุณี
วารัญญา
นนท
(Warunee
Varanyanon
d)
ไมมีรายชื่อผู
ติดตอ

http://www.c
orin.psu.ac.t
h/

074
212800,
074
212752,
074
429812,
074 282320

somsak.b@p
su.ac.th

เปาหมายของศูนย:-ประสานงานศึกษาวิจัย/บริการ
วิชาการดานการจัดการชายฝง
- สรางองคความรู (buildup knowledge) จาก
การดําเนินงานศึกษาวิจัย/บริการวิชาการ ในพื้นที่ตาม
ประเด็นปญหาดานการจัดการชายฝง
- บูรณาการ (integrate) และสะสมองคความรู
(cumulative knowledge) ดานการจัดการชายฝงที่มี
ความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ขยายผลและถายทอดองคความรูผานการ
เรียนการสอนและการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ

10

ม. ทักษิณ

สถาบันปฏิบัติการ
เพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

ดร. สมศักดิ์
โชคนุกูล

http://www.t
su.ac.th/icofi
s/act1.htm

081-7662486

ICOFIS@gma
il.com

เปาหมายของศูนยศุนย
:สนับสนุนการมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
จากวิถีชีวิตจริง
ภายในชุมชน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือในการสรางความรูใน
องครวมและปลุกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของคน ชุมชน
และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาปญญาใหสูงขึ้น

A3

11

มหาวิทยาลัย
บูรพา

ศูนยวท
ิ ยาศาสตร
สุขภาพ

ไมมีรายชื่อผู
ติดตอ

http://hsc.bu
u.ac.th/

038-394850-3
, 038-390850 ,
038-390324

hsc@buu.ac.t
h

เปาหมายของศูนย1.เพื่อศึกษาคนควาและพัฒนาองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพโดยใชงานวิจัยเปน
พื้นฐานสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
2.เพื่อใหการบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพเนนการสงเสริมและปองกันแกชุมชน
3.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพอันจะนําไปสูการผลิตบุคลากรที่มี
ความรูความ
สามารถทักษะและคุณธรรม

A1,
A3

37

มีการ

A2, A3

A2,

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

12

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

ศูนยนโยบายและ
ผลลัพธทางการ
พยาบาล
คณะ
พยาบาลศาสตร

รอง
ศาสตราจารย
ดร. วิภาดา
คุณาวิกติกุล

http://www.n
urse.cmu.ac.t
h/npoc/activi
ties.html

053-945011,
945023

13

มหาวิทยาลัยข
อนแกน

คณะพยาบาล
ศาสตร,

สุชาดา
สุวรรณคํา

http://nu.kku
.ac.th/

0-4323-7606

14

มหาวิทยาลัยข
อนแกน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สันติภาพ
ริพัฒน
ไพบูลย

15

มหาวิทยาลัยข
อนแกน

ศูนยวจ
ิ ัยเด็กออทิ
สติก

ผศ.ป
ยะวรรณ
สุรักษ

16

สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร

ศูนยศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร. ธวัช
ชัย ศุภดิษฐ

ศิ

ศรี

http://rdi@kk
u.ac.th

0-4320-2413

http://ednet.
kku.ac.th/~a
utistic/

0-4334-3256

http://cse.nid
a.ac.th/index
.php

02-7273117
089-9279244

38

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

เปาหมายของศูนย-เพื่อประเมินประเด็นตาง ๆ เชิง
นโยบายซึ่งมีผลกระทบตอการพยาบาล-เพื่อดําเนินการ
วิจัยดานนโยบายและนําเสนอผลตอองคกรที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย-ใหความรู
และกระตุนใหพยาบาลมีบทบาทเชิงนโยบายในองคกร
ในระดับตาง ๆ และใหคําปรึกษาแกพยาบาลในดาน
นโยบาย-สนับสนุนและดําเนินการวิจัยเชิงผลลัพธเพื่อ
คุณภาพการพยาบาล เพื่อนําไปสูการพัฒนานโยบายสรางเครือขายความรวมมือกับพยาบาลในระดับประเทศ
และนานาชาติ

A1,
A4

suchada@kk
u.ac.th

การพัฒนารูปแบบในการสงเสริมสุขภาพจิตของสตรี
อีสาน โดยประยุกตใชคําสอนทางพุทธศาสนามาเปน
ฐาน

A1

ไมมีใน
website

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการ
จัดการเกลืออีสาน

A1,A2,A3,
A4

1.การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปน
ฐานเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก
2.สื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของเด็กออทิ
สติก
3.กิจกรรมทักษะพิเศษ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักเรียน
4.การพัฒนาฐานขอมูลบุคคลออทิ
สติกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

A1,A2,A4

ขยะและของเสียอันตรายตออนามัยสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน

A1

tawatc.c@nid
a.nida.ac.th

A3,

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

17

สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร

ศูนยสาธารณะ
ประโยชนและ
ประชาสงเคราะห

รศ.ดร.สุ
พรรณี ไชย
อําพร

http://cpcs.ni
da.ac.th/

18

สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร

ศูนยสาธารณะ
ประโยชนและ
ประชาสงเคราะห

19

สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร

ศูนยศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ดารา
รัตน
อานันทนะสุ
วงศ, รศ.ดร.
โอรส ลีลา
กุลธนิต
รศ.ดร.อดิศร
อิศรางกูร ณ
อยุธยา

20

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

คณะแพทยศาสตร

รศ. จิราพร
สุวรรณธีราง
กูร

http://www.
med.cmu.ac.
th/

0 - 5394
5472

21

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

สถานบันวิจัย
สังคม

ศ.ดร.
สรรพ
สอาด

053-9422078,

22

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

ศูนยวจ
ิ ัยทางการ
พยาบาล
คณะพยาบาล
ศาสตร

รศ.ดร.ลินจง
โปธิบาล

Contact
:
webadmin@e
con.cmu.ac.t
h
http://www.n
urse.cmu.ac.t
h/research/

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

หนวยบริการการ
วิจัย
คณะ
เศรษฐศาสตร

ผศ.กาญจนา
โชคถาวร/
ผศ.ดร.ประเสริฐ
ไชยทิพย/
อ.นัทธมน ธีรกุล

23

มิ่ง
ขาว

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

02 7273606-7

บทบาทขององคการเอกชนสาธารณประโยชนเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

A1

http://cpcs.ni
da.ac.th/

02 7273606-7

บทบาทขององคการสาธารณประโยชน (NGO) ในการ
จัดการสิ่งแวดลอม

A1

http://cpcs.ni
da.ac.th/

02 727-3210

แนวทางการศึกษาเพื่อเสนอกลไกเยียวยาสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ

A1,A4

การเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษาในประเทศไทย

A1,A4

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ิและสิ่งแวดลอม

A4

การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมคุณภาพกระดูกสําหรับ
ประชากรสูงอายุ

A1

โครงการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอม
และการดําเนินงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปง

A1

Contact
:
webadmin@e
con.cmu.ac.t
h

E-mail

-

053-945024
แฟกซ
053946081
053-9422078,

39

E-mail
jsuwante@m
ail.med.cmu.
ac.th
mingsarn@ch
iangmai.ac.th

linchong@chi
angmai.ac.th

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

24

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

หนวยบริการการ
วิจัย
คณะ
เศรษฐศาสตร

Contact
:
webadmin@e
con.cmu.ac.t
h

053-9422078,

25

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร
สุขภาพ

ผศ.สุวรัตน
ยิบมันตะสิริ
รวมกับ
คณะแพทย
ศาสตร
ศาสตราจารย
ธีระ ศิรส
ิ ันธ
นะ

http://www.r
ihes.cmu.ac.t
h/

053-94 50558

ssirisan@mail
.med.cmu.ac.
th

26

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ผศ.ดร
ทวีศักดิ์
ไพศาล

http://www.u
bu.ac.th/~re
search/HKS/i
ndex_HKS_1.
html

0-4535-3049

Thaveesak.v
@ubu.ac.th

27

มหาวิทยาลัย
ธรรมาศาสตร

สํานักงาน
โครงการวิจย
ั การ
พัฒนาลุมน้าํ หวย
ขาวสารเพื่อ
แกปญหาความ
ยากจน
สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษา

รศ.ดร.
นครินทร
เมฆไตรรัตน

http://turac.t
u.ac.th/

66-26132301; 662-6132338

mektrairat@y
ahoo.com

28

มหาวิทยาลัย
ธรรมาศาสตร

สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษา

รศ.ดร.พร
ทิพย พิมล
สินธุ

http://turac.t
u.ac.th/

66-26132301; 662-6132338

29

มหาวิทยาลัย
ธรรมาศาสตร

คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร

รศ.ศศิพัฒน
ยอดเพชร
และคณะ

http://www.t
u.ac.th/org/s
ocadm/

30

มหาวิทยาลัย
ธรรมาศาสตร

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

รศ(พิเศษ)
ดร.
นันทวรรณ
วิจิตรวาทการ

http://fph.tu.
ac.th/en/inde
x.php

วัง

02-986-9213-9
ตอ 7400-1

40

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

โครงการระดับรายวันของฝุนในอากาศและผลกระทบ
ตอสุขภาพ
ในผูปวยที่เปนโรคหอบหืด จังหวัดเชียงใหมและลําพูน

A1

สนับสนุน
และเปนแหลงดําเนินงานวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย เพื่อนําไปใชประโยชนใน
การแกปญหาสุขภาพของประชาชนและปญหา
สาธารณสุขของประเทศ
โดยเฉพาะชุมชนในเขต
ภาคเหนือ
การพัฒนาลุมน้ําหวยขาวสารเพื่อแกปญหาความ
ยากจน

ธรรมภิบาลดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น:ศึกษาการริเริ่มของทองถิ่น
กระบวนการนโยบายสาธารณะและปจจัยสูความสําเร็จ
ประกวดแผนการประชาสัมพันธกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ประจําป 2551

nuntavarn@y
ahoo.com

A1

A3

A4

A3

งานวิจัยชุด -การพํฒนาหมูบานสรางเสริมสุขภาพของ
ชมรมผูสูงอายุ กลุมเปาหมายผูสูงอายุ

A1,A2,A3,
A4

การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากอุตสาหกรรม

A1

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

31

มหาวิทยาลัยธ
รรมศาสตร 2

ศูนยบริการ
วิชาการ
เศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

mailto:ertc@
econ.tu.ac.th

0-2224-01479,
02613-2461,
0-2613-2474-5

32

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

คณะพยาบาล
ศาสตร

รศ.ดร.ปทมา
วดี
ซูซูกิ
รศ.ดร.ชยันต
ตันติวส
ั ดา
การ
ผศ.เยาวเรศ
สมทรัพย

074-286571

33

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

คณะพยาบาล
ศาสตร

ผศ.แสงอรุณ
อิสระมาลัย

34

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม

ดร.ชนิษฎา
ชูสุข

35

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

คณะพยาบาล
ศาสตร

รศ.จีรเนาว
ทัศศรี

http://www.n
ur.psu.ac.th/
nur/index.as
px
http://www.n
ur.psu.ac.th/
nur/index.as
px
http://www.e
nvi.psu.ac.th
/foem/thome.html
http://www.n
ur.psu.ac.th/
nur/index.as
px

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

โครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยดาน
อาหารและสุขอนามัยของญี่ปุนกับผลกระทบและความ
พรอมของไทย

A3

yaowares.s@
psu.ac.th

พัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภดวย
โยคะ

A3

074-286571

isangarun@h
otmail.com

การพัฒนาระบบบริการและฐานขอมูลสุขภาพระดับปฐม
ภูมิในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคใต

A1

0-7428-6800

chanisada.c
@psu.ac.th.

กระบวนการนโยบายขององคกรปกครองทองถิ่นในการ
จัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีสวนรวมของเทศบาลนคร
สงขลา และเทศบาลตําบลกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา

A1

074-286571

jeranoun.t@
psu.ac.th

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อ
สงเสริมงานปองกันโรคเอดสในจังหวัดสงขลา

41

E-mail

A1

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

36

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

สถาบันวิจัยระบบ
สุขภาพภาคใต

ผศ.ภก.พงค
เทพ สุธีรวุฒิ

http://www.s
outhhsri.psu.
ac.th/?about
us

โทร
:
091971917, 074451168

e-mail:
pongthep.s@
psu.ac.th

เปาหมาย
:กําหนดทิศทาง
สนับสนุนและสงเสริม
งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต
โดยสราง
องคความรูและเกิดกระบวนการเรียนรู
เพื่อแกปญหา
และพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและ
หลากหลายของชุมชนใน พื้นที่ภาคใต ตลอดจนการ
เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชน และ
ตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
:เพื่อสรางเครือขายความรวมมือของนักวิชาการ
นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต ทั้งที่มาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จากองคกร
พัฒนาเอกชน และจากชุมชน เพื่อใหเปนกลไกในการ
ทํางานที่เขมแข็งและตอเนื่อง

A1,A2,A3,
A4

37

มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร,

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.)

รศ.พญ.
ทิพวรรณ
เลียบสื่อ
ตระกูล

http://www.r
dh.psu.ac.th/
index.asp

โทร./แฟกซ 07445-5150

tippawan.l@
psu.ac.th

โครงการอนามัยแมและเด็กภาคใต

A1,A3

38

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร

รศ.ดร.
อรพินทร ชู
ชมรศ.อัจฉรา
สุขารมณอ.
อุษา
ศรี
จินดารัตน

http://bsri.sw
u.ac.th/about
us.htm

02-649-5000
ตอ 7600

oraphin@swu
.ac.th

วิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ ปจจัยเชิงสาเหตุคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวและการทํางานของผูใหญเพื่อ
ประสิทธิผลในการพัฒนาเยาวชนไทย
กลุมเปาหมาย:ครอบครัว

A1,A2,A3

39

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

ผศ.ดร.วิรัติ
ปานศิลา

http://www4.
msu.ac.th/pu
blic_health/w
eb2/index.as
p

043-754353
ตอ 211

maiwirat.p@
msu.ac.th

1
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเด็กวัยกอนเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
2.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษา
รูปแบบการประสานงานเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขใน
ชุมชน
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสถานี
อนามัย

A1, A4

42

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

40

มหาวิทยาลัยม
หิดล

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

รศ.ดร.
ประสิทธิ์ ลีระ
พันธ

http://www.p
h.mahidol.ac.
th/index.php

02246-1258-9
ตอ 3601

p_leerapan@
hotmail.com

นโยบายชมรมสรางสุขภาพ: สถานการณและแนวโนม
การปฏิบัติของชมรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

A1, A4

41

มหาวิทยาลัยม
หิดล

คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ศาสตร

ผศ.ดร.เรวดี
โรจนกนันท

02441-5000
ตอ 2310

E-mail
:
enrrc@mahid
ol.ac.th

การขับเคลื่อนการเรียนรูเรี่องการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร:
เครื่องมือสําคัญเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ

A1,A4

42

มหาวิทยาลัยม
หิดล

คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ศาสตร

รศ.ดร.
อนุชาติ พวง
สําลี
(คณบดี)

02-4415000ตอ
2206

E-mail
:
enaps@mahi
dol.ac.th

การสังเคราะหนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและ
สรางเครือขายวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ

A1

43

มหาวิทยาลัยม
หิดล

คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร
ศาสตร

อ.สัญชัย
สูติพันธวห
ิ าร

http://www.e
n.mahidol.ac.
th/thai/resea
rch/research
_2006.html
http://www.e
n.mahidol.ac.
th/thai/resea
rch/research
_2006.html
http://www.e
n.mahidol.ac.
th/thai/resea
rch/research
_2007.html

Tel : 0 2441
5000 ตอ 2307

E-mail
:
ensst@mahid
ol.ac.th

1).โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผน
พลังงาน ๘๐ ชุมชน สนองพระราชดําริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
2 )
โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

44

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัยโภชน
การ

ผศ.วงสวาท
โกศัลวัฒน

http://www.i
nmu.mahidol
.ac.th/

02-6409000

45

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม

รศ ดร. สุรย
ี 
พร พันพึง่

www.ipsr.Ma
hidol.ac.th

02-441-201-4
ตอ 212

46

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ภาควิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร

ดร. อรวรรณ
แกวบุญชู

http://phpn.p
h.mahidol.ac.
th/

0-2354-8543

43

prspu@mahi
dol.ac.th

phokb@mahi
dol.ac.th

A1, A4

การพัฒนาตํารับอาหารไทยที่มีแคลเซียมสูง
กลุมเปาหมาย:ประชาชนทั่วไป

A1,A2,A3

โครงการวิจัยประเมินผลตานโรคเอดสทั้งการปองกัน
และดูแลรักษา

A1

การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

A1

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

47

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ภาควิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร

ผศ.ดร.
วีณา เที่ยง
ธรรม

http://phpn.p
h.mahidol.ac.
th/

02-354-8542

การพัฒนารูปแบบการปองกันระดับปฐมภูมิของการเกิด
มะเร็งปากมดลูกในชุมชน

A1

48

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ผศ.ดร.นวล
อนงค
บุญ
จรูญศิลป

http://phpn.p
h.mahidol.ac.
th/

0-2354-8543

พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนไทยและการ
พัฒนาโปรแกรมการปองกัน

A1

49

มหาวิทยาลัยม
หิดล

ภาควิชาการ
พยาบาลกุมารเวช
ศาสตร
คณะ
พยาบาลศาสตร
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม

รศ.ดร. ชื่น
ฤทัย กาญจ
นะจิตรา

www.ipsr.Ma
hidol.ac.th

02-441-201-4
ตอ 244
โทร
: 0 28496039

phwsj@mahi
dol.ac.th,
tiger_weena
@hotmail.co
m
drlek@drlek.
com,
mylek@go.co
m
prckc@mahid
ol.ac.th

1.โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ(ตุลาคม
2550 - พฤษภาคม 2551
(สิ้นสุดโครงการ)
2.โครงการการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศในดานการสรางเสริมสุขภาพ (ธันวาคม 2547
- พฤศจิกายน 2549
(สิ้นสุดโครงการ)
3.การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ: ประเด็นการคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
สุขภาพ

A1,A2,A3,
A4

50

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม

รศ.ดร. อมรา
สุนทรธาดา

www.ipsr.Ma
hidol.ac.th

2441-201-4 ตอ
240

prast@mahid
ol.ac.th

การศึกษาคนควางานวิจัยดาน HIV/AIDS ในประเทศ
ไทย ตั้งแตป 2549-2550

A1

51

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัยโภชน
การ

รศ.ดร.
ประภาศรี ภูว
เสถียร

http://www.i
nmu.mahidol
.ac.th/

0-2441-9346,
02-800-2380

nuppw@mah
idol.ac.th

การพัฒนาและผลิตไขไกเพื่อใหมีแรธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น

A1,A2, A3

52

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันวิจัยโภชน
การ

รศ.ดร.
พัตธนี วินิจ
จะกูล

http://www.i
nmu.mahidol
.ac.th/

0-2441-9346,
02-800-2380

nupwn@mah
idol.ac.th

การศึกษาสถานการณดานคุณภาพ
แบบแผนอาหาร
และการพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กทารกและกอน
วัยเรียนอยางครบวงจร

A1,A2,A3,
A4

44

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

53

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุข
อาเซียน

น.พ. จํารูญ
มีขนอน

http://www.a
ihd.mahidol.a
c.th/wwwthai/KM.asp

54

มหาวิทยาลัยม
หิดล

สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุข
อาเซียน

55

วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี

การพยาบาล
ผูใหญ

56

วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
นพรัตน วชิระ

คณะพยาบาล
ศาสตร
(รอง
ผูอํานวยการฝาย
วิชาการ)

รศ.ดร.ศิริกุล
อิศรานุรักษ
((อํานวยการ
โครงการ)
และทีม
อ.นฤมล
เหลาโกสิน
อ.วนิดา ชว
เจริญพันธ
และ
อ.ปทมา
ผองศิริ
ดร. กานดา
ตัณฑพันธ

57

มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง

สํานักวิชาการ
จัดการ

58

มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร

ศูนยวจ
ิ ัยเพื่อการ
พัฒนาชายฝงอัน
ดามัน

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

02-4419870,
02-4419040-3

โครงการบูรณาการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

A1,A2,
A3, A4

http://www.a
ihd.mahidol.a
c.th/wwwthai/Researc
h_Report.asp
http://www.b
cnnon.ac.th/
php/index.ph
p

02-4419870,
02-4419040-3

การเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี
ในประชากร 4 กลุมเปาหมายในพื้นที่กรุงเทพ ป2549

A1,A4

0-2525-3136
ตอ 33

การศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี

A1

http://www.b
cnnv.ac.th/in
dex.htm

02-509-1965 ,
02-945-9906
กด 1

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
แผนพัฒนาภาคประชาชน

A4

ผศ. ศุภสิน
สุรย
ิ ะ

http://www.
mfu.ac.th/sc
hool/manage
ment/

0-5391-6113
(สวนบริการ
งานวิจัย

มาตรฐานผลิตภัณฑการบริการดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของจังหวัดเชียงราย

A2, A3

ผศ.ดร.พงษ
สันติ์ สีจันทร

http://andam
an.psd.ku.ac.
th/

โทรศัพท
9427007

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรชายฝง
ทะเล
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง
เพื่อ
ศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล และ
สิ่งแวดลอม

A1

45

E-mail

02-

kanda@bcnn
v.ac.th.

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

59

มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
และ
ภาควิชา
ผลิตภัณฑประมง
คณะประมง

เนตรนภิส
วัฒนสุชาติ
และทีม

http://www.k
u.ac.th/depar
tment/ifrpd.h
tml

081-8688093,
02-9406455

ifrnpv@ku.ac
.th

การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อการ
ควบคุมและปองกันโภชนาการเกินในเด็ก

A1,A3,A4

60

มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร

ศูนยวจ
ิ ัยนวัตกรรม
อาหารและบริการ
ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร

ไมมีรายชื่อผู
ติดตอ

http://www.k
u.ac.th/depar
tment/kufirst
.html

02579-0840,
0-2942-850011 ตอ 1360

kufirst@ku.ac.t
h

เปาหมาย:
บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานดาน
อุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
นวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง
:บมเพาะและถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร
:
เปนแหลงความรูและบริการทางวิชาการดาน
อุตสาหกรรมอาหาร
: สรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอุตสาหกรรม
อาหาร
:
สรางเครือขายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน

A1,
A3

61

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร

ผศ.ดร.
เกียรติกําจร
กุศล

http://nurse2
.wu.ac.th/

075-672102
081-9796565

การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว: ชุมชนบานทาสูง

A1

62

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

ศูนยบริการ
วิชาการ

ภีม
เมธาวี

http://cas.wu
.ac.th/

0-7567-3521
081-895-8988
089-287-1916

โครงการวิจัยนํารองขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่

A4

ภค

46

kkiatgum@w
u.ac.th
ppeem@wu.
ac.th
ppeem05@h
otmail.com

A2,

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

63

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

ศูนยบริการ
วิชาการ

รศ.ดร เลิศ
ชาย ศิรช
ิ ย

http://cas.wu
.ac.th/

0 7567 2058
,2002-3

email
:
slertcha@wu.
ac.th

ประเมินและการสังเคราะหโครงการกระบวนการ
นโยบายสาธารระในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ศึกษากรณี การจัดการและการใชประโยนปาชายเลน

A4

64

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัย
ประชากรศาสตร

ศ.ดร ภัสสร
ลิมานนท

http://www.c
ps.chula.ac.t
h/

0-2218-7348

mailto:Bhass
orn.L@Chula.
ac.th

การประเมินผลโครงการชุมชนสัมพันธปองกันและ
แกไขปญหาเอดส (ปที่ 4)กลุมเปาหมาย: ประชาชน
ทั่วไป/ผูติดเชื้อ HIV

A4

65

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

อาภา สนิท
วงศณ.
อยุธยา

http://161.20
0.28.201/nac
otic/intro/intr
o_team.htm

โทรศัพท
2218-7372

Abha.S@chul
a.ac.th

โครงการพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารเสพติด

A1

66

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

หนวยวิจัยสารเสพ
ติดและผลระทบ
ทางสังคม
สถานบันวิจัย
สังคม
ภาควิชาเวช
ศาสตรเวชศาสตร
ปองกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร

ศ.พรชัย
สิทธิศรัณย
กุล

http://www.
md.chula.ac.t
h/preventive/
Preventive1.
html

02-2527864
ตอ 105

fmedpss@md
.chula.ac.th

การพัฒนาระบบเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

67

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.วิไล
ชินธเนศ

http://www.
md.chula.ac.t
h/th/HARP/in
dex.html

02-256-4281

fmedvct@md
.chula.ac.th.

นโยบายของศูนยคือวิจัยรวมการคิดคนมาตรการ และ
เทคโนโลยีดานสุขภาพที่ผลิตไดเองจากภูมิปญญาและ
ทรัพยากรภายในประเทศ
โดยมุงเนนเรื่องของการ
ปองกันและสรางเสริมสุขภาพ
รวมทั้งการคิดคน
สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อลดการ
นําเขาและการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดย
มุงหวังการจดสิทธิบัตร
และประสานความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการผลิตเพื่อใชภายในประเทศและการ
สงออก

Healthy
Aging
Research
Program (HARP)
คณะแพทยศาสตร

47

0-

A1

A1,A2,
A3, A4

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

68

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร

ผศ. ไตรรันต
จารุทัศน

http://www.a
rchcu.info/ar
cunews/

02-2184354

trirat3@gmail
.com

มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดลอม
ของผูสูงอายุ

A1

69

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร

ผศ. ไตรรันต
จารุทัศน

http://www.a
rchcu.info/ar
cunews/

02-2184354

trirat3@gmail
.com

การพัฒนาตนแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุของสถานบริการ
สาธารณสุข

70

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร

รศ.ดร.ณรงค
เพ็ชร
ประเสริฐ

02-2186219

เผยแพรความรูการพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

A1

71

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร

รศ.สุริชย
ั
หวันแกว

0 2218 725053

นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการรับมือกับภัย
พิบัติดานสังคมและการจัดการปกครอง:กรณีศึกษาจาก
ประสบการณธรณีพิบัติสึนามิ

A4

72

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สถาบันเอเชีย
ศึกษา

รศ.ดร.
ไพฑูรย ไกร
พรศักดิ์

http://www.e
con.chula.ac.
th/research/c
health/index.
htm
http://www.p
olsci.chula.ac
.th/maint.ht
m
http://www.i
as.chula.ac.t
h/English/ind
ex.php

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีกวา

A2, A3

73

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร

รศ.ดร
ศิริ
เพ็ญ
ศุภ
กาญจนกันติ

ssiripen@chu
la.ac.th

"การศึกษาการสงเสริมสุขภาพของชาวมุสลิมใน
ประเทศไทย (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)"

A1

74

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สถานบันวิจัย
สังคม

รัตนา
เบญจ

Ratana.j@ch
ula.ac.th

ศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประมาณการจํานวนผูเกี่ยวของกับสารเสพติดและผูดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลลในประเทศไทย พ.ศ.2550

A1

จารุ

http://www.e
con.chula.ac.
th/publicatio
n/project.ht
ml
http://www.c
usri.chula.ac.
th/

0-2218-6238
Paitoon.K@c
hula.ac.th

0 - 2218
6280

0-2218-7368
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-

A1

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

75

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร

ผศ.นพ.
สมเกียรติ
แสงวัฒนา
โรจน

http://www.
md.chula.ac.t
h/

0-2256-4184,
0-2256-4291
บาน294-3520

somkiat.s(at)
chula.ac.th

การทบทวนองคความรู
เดินเพื่อสุขภาพ

เรื่องรูปแบบการสงเสริมการ

A1

76

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาล
ศาสตร

สุวิณี วิวัฒน
วานิช

http://www.n
urs.chula.ac.t
h/

02-218-9831

สถานการณความยากจนในผูสูงอายุและรูปแบบการ
จัดการเพื่อสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทย

A1

77

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร

รศ.ดร ตีรณ
พงศมฆพัฒน

http://www.e
con.chula.ac.
th/publicatio
n/project.ht
ml

0218-6255

1นโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดดานอาหารและ
เศรษฐกิจการคาที่ยั่งยืน
2.การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ดานเศรษฐกิจการคาเพื่อความยั่งยืนและความ
ปลอดภัยดานอาหาร

A1,A4

78

มหาวิทยาลัยอั
สสัมชัญ

ดร.นพดล
กรรณิกา

http://www.a
bacpoll.com/

02-719154950

วิจัยเรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทยใน 18 จังหวัด
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย: ประชาชนทั่วไป

A1

79

มหาวิทยาลัย
สยาม

ศูนยเครือขาย
วิชาการเพื่อ
สังเกตการณ และ
วิจัยความสุข
ชุมชน
คณะพยาบาล
ศาสตร

ดร.
สุขศิริ
ประสมสุข

http://nursin
g.siam.edu/

02-457-0068
ตอ 216

รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวที่มีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย

A3

80

มหาวิทยาลัย
รังสิต

ดร.ศรีรช
ั
ลาภใหญ

http://www.r
su.ac.th/com
arts/

0-2997-2200
ตอ
1313,
1314, 1315,

การพัฒนาองคความรู
มาตรการทางสังคมและปจจัย
แวดลอมในสถานศึกษาเพื่อแกไขปญหาการดื่มสุรา
และเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย:
นักศึกษามหาวิทยาลัย

A1

สาขาวิชาสื่อสาร
การตลาด
คณะ
นิเทศศาสตร
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suvinee@hot
mail.com
Teerana@hot
mail.com

Suksiri.PR@c
haiyo.com

ID

university

คณะ/สถาบัน

contract
person

Website

telephone

81

มหาวิทยาลัย
รังสิต

ศูนยวจ
ิ ัยนวัตกรรม
สังคมเชิงบูรณา
การ

อ.สังคม คุณ
คณากรสกุล

(02) 997-220030 ตอ 1217,
1232

82

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี

ผศ.ดร. สม
ประสงค
สัตยมัลลี

83

สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ศูนยวจ
ิ ัยและ
พัฒนาจราจรและ
ขนสง ( ศพจ. )
คณะวิศวกรรม
ศาตร
ศูนยวจ
ิ ัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะ
วิศวกรรมศาสตร

http://www.r
su.ac.th/csi/h
tml/center_in
formation.ht
m
http://www.k
mutt.ac.th/ist
rs/10center/t
drc/index.ht
m
www.researc
h.kmutnb.ac.
th/

ผศ.ดร.เทอด
ศักดิ์
รอง
วิริยะพานิช

E-mail

profile (นโยบายเรื่องอะไร วิธีวิจัยอะไร กลุมเปาหมาย
ใด และตัวอยาง)

code
Activity

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการ
พัฒนานโยบายสาะรณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

A1

โทรศัพท : 02470-9683

E-mail
:
thawatchai.la
o@kmutt.ac.t
h

ปฏิบัติงานวิชาการเพื่อศึกษาการดําเนินงานของ
ผูประกอบการในการขนสงสาธารณะ

A1

02-913-2500,

tersak76@ya
hoo.com

ศึกษาประสบการณตางประเทศในการจัดการเดินทาง
ดวยรถจักรยานยนตร
และสังเคราะหขอเสนอเชิง
นโยบาย

A1,A4

หมายเหตุ : Code of activity หมายถึงรหัสกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการ ประเมินโดยนักวิจัย จากการคนขอมูลทางอินเทอรเนต และโทรศัพท (ในบางกรณี)
A1 หมายถึง การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เชน การวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลตอสุขภาพ
A2 หมายถึง การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม เชน การจัดการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา ในอันที่จะกอใหเกิด กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะดวยผูเขารับการฝกอบรม
A3 หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู / การสื่อสารการเรียนรูและการสรางศักยภาพการจัดการของมหาวิทยาลัย ที่มีผลตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
A4 หมายถึง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชน การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน การทําประชาพิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ การใชสื่อผลักดันนโยบายเพื่อสุขภาพ
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แบบสอบถามมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก 3 ตัวอยางแบบสอบถาม

แบบสอบถามขอมูลสถาบันการศึกษาไทย
กับการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
คําชี้แจง :
แบบสอบถามขอมูลสถาบันการศึกษาไทยกับการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพจัดทํา
ขึ้นเพื่อใชในการประมวลศักยภาพและการทํางานของสถาบันการศึกษาในเรื่องการสนับสนุนกลไก
นโยบายสาธารณะที่มีผลตอสุขภาวะ
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลของสถาบันการศึกษา
สวนที่ 2 ขอมูลกิจกรรมของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ดาน สุขภาพ

ขอมูลของหนวยงานทานสําคัญอยางยิ่งตอบทบาทสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ
กรุณากรอกแบบสอบถามและสงกลับคืน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2551
คณะผูวิจัย
ผศ. เยาวลักษณ จิตตะโคตร
นส.หทัยชนก สุมาลี
ทพ.ญ. ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ
หากมีคําถามหรือขอสงสัย กรุณาติดตอ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ชั้น3 อาคารพัสดุ ถนนสาธารณสุข 6
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี www.ihpp.thaigov.net โทร. 0 25902382
โทรสาร 0 25902385 คุณหทัยชนก สุมาลี email address: hathaichanok@ihpp.thaigov.net
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ขอมูลประกอบการตอบแบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทสถาบันการศึกษาไทยกับการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ โดยมุงเนนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพในระดับชาติและระดับทองถิ่นเทานั้น ทั้งนี้มิไดรวม
กิจกรรมที่สงเสริมนโยบายสาธารณะดานสุขภาพภายในสถาบัน
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ หมายถึง แนวทางการพัฒนาที่มุงสรางสภาพแวดลอม และกลไกเชิง
ระบบ ทั้งทางสังคม และทางกายภาพ ในมิติที่เอื้อใหเกิดสุขภาวะ ของบุคคล
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพระดับชาติ เชน ยุทธศาสตรหรือนโยบายของประเทศ ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
• การควบคุมการบริโภคบุหรี่ และสุราดวยมาตรการตางๆ
• การสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรที่เอื้อตอ
สุขภาพ
• การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกระแสพระราชดํารัส
• นโยบายความปลอดภัยบนทองถนน เพื่อลดการตาย และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพระดับทองถิ่น เชนนโยบายสาธารณะของ ชุมชน ตําบล จังหวัด และ
ภาค ในเรื่องดังตอไปนี้
• การเพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา มุมสาธารณะ เพื่อใหคนในชุมชนใชจัดกิจกรรมชุมชน อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
• การสงเสริมเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ และเชื่อมโยงเกษตรกรเขากับผูบริโภค
กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ รวมความถึง
-การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เชน การวิจัยที่มปี ระเด็นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะที่มีผลตอสุขภาพ
-การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม เชน การจัดการเรียนการสอน การอบรม
การสัมมนา ในอันที่จะกอใหเกิด กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะดวยผูเขารับการฝกอบรม
-การจัดกระบวนการเรียนรู / การสื่อสารการเรียนรูและการสรางศักยภาพการจัดการของ
มหาวิทยาลัย ที่มีผลตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
-การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชน การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน การทํา
ประชาพิจารณ
การจัดสมัชชาพื้นที่
การใชสื่อผลักดันนโยบายเพือ่ สุขภาพ
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แบบสอบถามขอมูลสถาบันการศึกษาไทย
กับการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ

สวนที่ 1 ขอมูลของสถาบันการศึกษา

...............................................................................................................................
2. ชื่อสถาบันการศึกษา ....................................................................................................................
3. ทีอ่ ยู..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. โทรศัพท .......................................... โทรสาร...............................................................................
4. ลักษณะองคกร
□ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
5. โปรดระบุคณะ/
หนวยงานในสถาบันของทานที่มกี ารดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพ
1.………………………………………………………………………….…………
2.…………………………………………………………………………..………..
3. …………………………………………………………………………….……..
4.……………………………………………………………………………….……
5.…………………………………………………………………………….………
6. ในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2549- 2551) มหาวิทยาลัยของทานมีแผน/นโยบายสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
ไมมี
มี (ตอบสวนที่ 2)
หมายเหตุ หากหนวยงานของทานไมมีแผน/นโยบายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพ ทานไมจําเปนตองตอบแบบสอบถามสวนที่ 2
กรุณาFax แบบสอบถามสวนที่ 1 กลับคืน คุณหทัยชนก สุมาลี โทรสาร 0 25902385
7.นามผูใหขอมูล..........................................................ตําแหนง ....................................................
เบอรโทรศัพท .........................................................e –Mail address…………………….…….
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แบบสอบถามขอมูลสถาบันการศึกษาไทย
กับการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ

สวนที่ 2

ขอมูล
กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพ
คําชี้แจง
กรุณาศึกษานิยามความหมายของกิจกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพในเอกสารแนบมาพรอมนี้ กอนตอบแบบสอบถาม
.............................................................................................................................................................
8. กรอกขอมูล แผน/นโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุน คณะ/ กลุมบุคคลในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2549- 2551)
ชื่อแผน
1.

2.

3

เนื้อหาเกี่ยวของกับดานใด
□สรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
□สนับสนุนองคความรูเดิมโดยการการสอน/อบรม
□การจัดกระบวนการเรียนรู
□การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

กิจกรรมหลัก

□สรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
□สนับสนุนองคความรูเดิมโดยการการสอน/อบรม
□การจัดกระบวนการเรียนรู
□การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
□สรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
□สนับสนุนองคความรูเดิมโดยการการสอน/อบรม
□การจัดกระบวนการเรียนรู
□การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

แผนอื่นๆ เชน…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………........................
9.

มหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลาง รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานการจัดกิจกรรมการพัฒ
นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
ไมมี
มี ระบุชื่อหนวยงาน...........................................................................
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10. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพใหแก
คณะ/ กลุมบุคคล
ไมมี
มี ระบุ รอยละการจัดสรรงบประมาณในแตละดาน
1. ดานการสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ....................‰
2. ดานสนับสนุนองคความรูเดิม
....................‰
3. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
................... ‰
4. ดานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
....................‰
11. มีหนวยงานกลางรับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากองคภายนอก
ไมมี
มี ระบุชื่อหนวยงาน..........................................................................

12. ทานคิดวา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จะชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของทานในเรือ่ งใดไดบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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13.ระบุลักษณะกิจกรรม/ โครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ ในชวง 3 ปที่ผานมา (2549-2551) (ถามากกวา 4 ขอ ใหบรรยายในหนาถัดไป)
ระดับของ
นโยบาย
สาธารณะ

ประเภทกิจกรรม

1.

□ ทองถิ่น
□ ชาติ

□

□ □

□

□ มหาวิทยาลัย
□ คณะ

2.

□ ทองถิ่น
□ ชาติ

□

□ □

□

□ มหาวิทยาลัย
□ คณะ

3.

□ ทองถิ่น
□ ชาติ

□

□ □

□

□ มหาวิทยาลัย
□ คณะ

4.

□ ทองถิ่น
□ ชาติ

□

□ □

□

□ มหาวิทยาลัย
□ คณะ

การสรางองค
ความรู
สนับสนุนองค
ความรเดิม
การจัดกระบน
การเรียนรู
การขับเคลื่อน
นโยบาย

กิจกรรม

ผูดําเนินการ
ผูดําเนิน
หลัก( เลือกขอ การรอง
ใด
ขอหนึ่ง)
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พื้นที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

แหลง
ทุน

14.กิจกรรม/ โครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ อื่นๆ เชน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
15. กิจกรรม/โครงการที่ทานเห็นวา มีความโดดเดนในการนําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
ก.ชื่อกิจกรรม/โครงการ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข.นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพในเรือ่ งใดบาง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ค.เกิดเปนนโยบายสาธารณะไดอยางไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................
16. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
17.
หนวยงานในมหาวิทยาลัยที่ทานเห็นวาคณะผูวจิ ัยควรเก็บขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
1) ชื่อหนวยงาน…...............................................ผูรับผิดชอบ.............................................................
เบอรโทรศัพท................................................e-mail……………………………………………..
2) ชื่อหนวยงาน…...............................................ผูรับผิดชอบ............................................................
เบอรโทรศัพท................................................e-mail……………………………………………..
3) ชื่อหนวยงาน…...............................................ผูรับผิดชอบ............................................................
เบอรโทรศัพท................................................e-mail……………………………………………..
ผูวิจัยขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการใหขอมูล

57

ภาคผนวก 4 เอกสารประกอบการประชุมหารือ แนวทางการสนับสนุนสถาบันการศึกษา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เอกสารประกอบการประชุม หารือ แนวทางการสนับสนุน
บทบาทของสถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
วันที่ 8 มกราคม 2552
จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP Foundation)
1. วัตถุประสงคของการประชุม
เนื่องดวย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนกิจกรรมการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพแกมหาวิทยาลัยตางๆมาระยะหนึ่งแลว และกําลังพัฒนาแผน และวางแนว
ทางการทํางานเพื่อสนับสนุน สถาบันการศึกษาไทยในการสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ใหมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ (International Health Policy Program Foundation) ไดรับมอบหมาย ใหทบทวน
สถานการณการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา ในการ
ดําเนินงานดานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อนําเปนขอมูลเขาที่ประชุม ผูเชี่ยวชาญ เพื่ออภิปราย และให
ความเห็นตอทิศทางการสนับสนุน สถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ในการประชุมครั้งนี้
2. สถานการณการดําเนินงานดานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รวมความถึงนโยบายในภาคสุขภาพ และนโยบายสาธารณะในภาค
สวนอื่นที่มีผลตอสุขภาพดวย
นโยบายสาธารณะที่กลาวถึงอาจเปนการตัดสินใจของรัฐในระดับประเทศ
จังหวัด หรือทองถิ่น ที่มีผลตอสุขภาพของคนโดยรวม หรือคนในพื้นทีก่ ็ได
โดยทั่วไป ความคาดหวังตอบทบาทของหนวยวิชาการที่มาจากสถาบันการศึกษา มักอยูในรูปของ
การทํางานเชิงวิเคราะหวิจยั และสังเคราะหนโยบาย เพือ่ หาทางเลือกเชิงนโยบาย ที่มีพื้นฐานทางขอมูลและ
วิชาการ แตในความเปนจริง งานวิจยั ในรั้วสถาบันการศึกษาสวนใหญไมสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่เปนรูปธรรมได หากไมมีกิจกรรมอืน่ มารองรับและเชื่อมโยงกับผูใชขอมูลนั้น
จากการศึกษาสถานการณการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาที่มีผลงานการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่เปนรูปธรรม ในป พ.ศ.2551 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ) สามารถจัดกลุมกิจกรรมที่
สถาบันการศึกษาดําเนินการอยูจริง ไดอยางนอย 4 กลุมลักษณะดังนี้
ก. การสรางองคความรูใ นการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ข. การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม
ค. การจัดกระบวนการเรียนรู
ง. การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
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ตัวอยางทีจ่ ะยกมารายงานขางลางนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ยกมาเพื่อใชในการอภิปรายประเด็น
ตางๆ ยังมีสถาบันอื่นๆอีก ทีม่ ีผลงานในลักษณะเดียวกัน แตไมไดนํามากลาวในทีน่ ี้
2.1. การสรางองคความรูในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เชน การวิจยั ที่มปี ระเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มี
ผลตอสุขภาพ ตัวอยางผลงานวิจยั ที่มีประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เชน
1) งานวิจัยเรือ่ งการงดบุหรี่ โดยคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี อันนําไปสูมาตรการ การ
สรางสถานที่ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ
2) งานวิจัยเกี่ยวกับน้ําประปาดื่มได โดยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมลักษณะนี้ มีการเชือ่ มโยงนักวิจยั ที่เปนบุคคลที่มีความสนใจประเด็นดังกลาว กับหนวยงาน
ที่สนับสนุนทุนและมีการขับเคลื่อนเปนนโยบาย แตการดําเนินงานในระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย หรือ คณะ
เปนตน) ไมชดั เจน ในระยะหลังพบวามีการรวมกลุมของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสรางองคความรู
ที่เปนชุดโครงการ ที่ไดรับการจัดการและสนับสนุนจากแหลงทุน มากขึ้น ซึ่งการสรางองคความรูในแตละ
ประเด็นนโยบายไมไดถกู ผูกขาดโดยสถาบันใด สถาบันเดียว
ในขณะเดียวกัน จากการคนหาขอมูลทางอินเทอเนต พบวามีหนวยงานในสถาบันการศึกษา ถึง 56
หนวยงาน ที่มีงานวิจยั ในการสรางองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ และกวา 70% ทํางานวิจยั อยางเดียว ไมไดขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
2.2. การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม เชน การจัดการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา ใน
อันที่จะกอใหเกิด กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะดวยผูเขารับการฝกอบรม ตัวอยางสถาบันการศึกษาที่
ดําเนินงานลักษณะนี้ชัดเจนคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยฝายเครือขายการเรียนรู
จัดทําโครงการ ‘โพธิวิชชาลัย’ เปนการทํางานระดับสถาบัน ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น ที่ให
ความสําคัญตอกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาวิกฤติชุมชน บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจาก
สถาบันจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแลวยัง รวมมือกับองคกรเบญจภาคี (ประกอบดวย 1.ภาคีภาคราชการ,
2.ภาคีภาควิชาการ, 3.ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ, 4.ภาคีภาคธุรกิจ, และ5.ภาคีภาคประชาชน) ในการสราง
พลังรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางเปนรูปธรรม
ตัวอยางการดําเนินงานของโพธิวิชชาลัย ที่นําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพโดยการ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ คือ การลดปริมาณการปลูกพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว ที่ตองการน้าํ มากในจังหวัด
สระแกว และไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน (เชนโรงงานน้ําตาล เปนตน) ในการสนับสนุนเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการเพื่อสังคม โดยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเทานั้น
กิจกรรมลักษณะนี้ เปนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในระยะยาว ไมไดเนนที่ประเด็นนโยบาย
สาธารณะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเปนการเฉพาะ มหาวิทยาลัยทีด่ ําเนินการลักษณะนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญ
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และเริ่มลงทุนเอง เพื่อสรางมหาวิทยาลัยทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน นักเรียน และนักศึกษา
กิจกรรมมีการฟกตัวระยะเวลานาน มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนในลักษณะการพัฒนาคน ไมใชทุนวิจยั
2.3. การจัดกระบวนการเรียนรู เชนการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู การสื่อสารการเรียนรูและการสรางศักยภาพการ
จัดการของมหาวิทยาลัย ที่มผี ลตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู เริ่มไดรบั ความสําคัญมากขึ้น และสามารถนํามาสูการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในระดับปฏิบัตกิ ารไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนการเติมเต็มองคความรูจากประสบการณ
ของหลายฝาย ทั้งผูถายทอดและผูรับทอดความรู อีกทั้งความรูนั้นยังไดรับการปรับใหสอดคลองกับบริบท
ของผูรับ กอนจะนําไปปฏิบัติ
ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอยางมีสวนรวม ก็ไดนําวิธีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู มาทําใหเกิดการรวมคิดพัฒนาและรวมสรางระบบสุขภาพของทองถิ่นดวย
ตัวอยางเชน การทํางานของ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ซึ่งเปนสถาบันจัดการงานวิจัยที่เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มิใชสวนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันวิจยั สาธารณสุข (สวรส.) และไดมพี ิธีลงนามความ
รวมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการงานวิจยั และสราง
เครือขายความรวมมือของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพืน้ ที่ภาคใต
สวรส. ภาคใตมีพันธกิจหลักในการจัดการงานวิจยั และสรางนวัตกรรมของระบบสุขภาพภาคใต โดย
มีพื้นที่รับผิดชอบที่เปนพหุวฒ
ั นธรรม การไดมาซึ่งหัวขอการวิจยั เกิดจากการทบทวนสถานการณของภาคใต
และการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั โดยใชทุนทางสังคมจากทุกภาคสวนอาทิเชน ภาคประชาสังคม ผูจัดทํา
นโยบาย และแกนนําชุมชน รวมคิดพัฒนาและสรางระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาควิชาการและชุมชน
ทองถิ่นในรูปแบบการจัดเวทีสมัชชาระดับพื้นที่ การทําสัญญาประชาคม นอกจากนี้ยังมีการดึงภาคการเมือง
เขามามีสวนรวมโดยการทบทวนนโยบายของพรรคการเมืองแตละพรรคที่มีผลตอสุขภาพของประชาชนใน
ภาคใต และใหพรรคการเมืองแตละพรรคมีสวนในการลงนามทําสัญญาประชาคม เพื่อ สันติสุขภาวะพื้นที่
ภาคใต
บทบาทของ สวรส.ภาคใตในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะดานสุขภาพระดับชาติ ดําเนินการโดย
ผานการเมืองภาคประชาชน
หรือสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่สูสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพื่อเสนอสู
คณะรัฐมนตรี สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพในพื้นทีภ่ าคใต ไดดําเนินการโดยการมี
สวนรวมจากทองถิ่นในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานในรูปแบบของภาคีเครือขาย
ตัวอยางโครงการที่มีดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ เชน แผนสุขภาพจังหวัด
สงขลา ซึ่งเกิดขึ้นโดยการจัดทําโครงการสุขภาพของแตละพื้นที่ โดยมี สวรส.ภาคใตเปนแกนนําและเปน
ตัวกลางในการประสานงานรวมกับองคกรทองถิ่น โดยมีจัดประชุมทุกชุมชนในจังหวัดสงขลา เพื่อจัดทํา
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน โดยมีประเด็นคําถามวา ใคร ทําอะไร อยางไรบางและประสบผลสําเร็จอยางไร
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ในเปาหมายเดียวกันคือชุมชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งนีภ้ ายหลังการแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณจากแตละชุมชน
ไดมีการจัดทําเปนแผนระดับตําบลขึ้น โดยมีการใชทุนภายในจังหวัด จากภาครัฐ ภาคการเมืองทองถิ่น ภาค
วิชาการ ภาคเอกชน โดยมีภาคประชาสังคมเปนประธานดําเนินการ ตลอดจนการทํา MOU ระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัด มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคมเพื่อบรรจุไวในแผนสุขภาพในระดับจังหวัดเปน
ระยะเวลา 3 ป ตลอดจนไดมีการจัดงานสรางสุข โดยสมัชชาสุขภาพภาคใต เพื่อจัดทําเปน วาระนโยบายของ
ภาคใตและนําเสนอเปนวาระแหงชาติผานทางสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป
กิจกรรมลักษณะนี้ ไมไดยดึ ประเด็น แตยดึ ปญหาของพืน้ ที่เปนหลัก ซึ่งเมื่อเวลาผานไป การทํางานก็
จะสะทอนประเด็นปญหาใหม เปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจของกลุมภาคี ไมเนนการสรางองคความรูใหม
มากนัก นักวิชาการทําหนาทีส่ นับสนุนกลุมประชาคม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ นักวิชาการไมไดเปน
คนกําหนดประเด็นนโยบายเอง กิจกรรมในการพัฒนานโยบายลักษณะนี้เหมาะสําหรับประเด็นนโยบายที่ไม
มีความซับซอนเชิงเทคนิค แตเนนความรวมมือในการนําไปปฏิบัติ
2.4. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชน การจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน การทําประชา
พิจารณ การจัดสมัชชาพื้นที่ หรือ การใชสอื่ ผลักดันนโยบายเพื่อสุขภาพ
สถาบันวิชาการที่ทํางานลักษณะการขับเคลื่อนนโยบาย มักมีรูปแบบการวิจยั ที่มุงเนนกระบวนการ
ทางสังคม ตัวอยางเชน สถาบันวิจยั และพัฒนา (RDI) ซึ่งเปนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มี
อธิการบดีเปนประธาน สถาบันมุงเนนการทําวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหลัก และมีการ
ดําเนินการเคลื่อนไหวสังคมในรูปแบบ Participatory Action Research (PAR) โดยการนําผลการวิจัยที่ไดจาก
องคความรูในพื้นที่ มาผลักดันไปสูการใชประโยชน โดยการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย รวมกับเครือขาย
ตางๆในภาคอีสาน โดยสถาบันฯเปนแกนนําในภูมภิ าค ในการจุดประเด็นนโยบายดวยการจัดเวทีชาวบาน
การทําประชาพิจารณ และการจัดสมัชชาพื้นที่ภาคอีสาน สถาบันไดรบั ทุนสนับสนุนจากทั้งในประเทศ และ
จากองคกรตางประเทศ ซึ่งเปนทุนวิจัยและพัฒนา
ตัวอยางผลงานของสถาบันฯ ในการสรางองคความรูและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เชน การวิจัย
ภาคอีสานเรื่อง การประเมินสถานภาพและชีวิตแรงงานเด็ก การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย จังหวัด
อุดรธานี อันนํามาซึ่ง การจัดตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาและคุมครองแรงงานเด็กจังหวัดอุดรธานี เดือน
ธันวาคม 2549
ตัวอยางผลงานการประสานความรวมมือระหวางสถาบัน คือเรื่องการจัดการเกลือภาคอีสาน เปนการ
ประสานความรวมมือระหวางสถาบันและเครือขายนักวิชาการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมอีสาน อันประกอบดวย
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงทั่วภาคอีสาน เพื่อทําการวิเคราะหสภาพและผลกระทบของเกลือ
ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
การจัดการเกลืออีสาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และผลักดันใหเกิดเปนนโยบายสาธารณะ
ตลอดจนเผยแพรในสังคมไดรับรูอยางกวางขวาง
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กิจกรรมของสถาบันการศึกษาในลักษณะนี้ สามารถทําใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เปนรูปธรรมได
โดยสถาบันการศึกษาเปนผูนาํ จุดประเด็นนโยบาย โดยสถาบันนั้นๆ มีคุณสมบัติที่สามารถเปนตัวเชื่อมการ
ทํางานหลายฝายได เชนการเชื่อมระหวางคณะในมหาวิทยาลัย โดยการมีสถานะเปนหนวยงานกลาง ไมใช
คณะ และมีอธิการบดีเปนประธาน เปนตน หรือทํางานในลักษณะเปนคนกลางในการประสานนักวิชาการ
จากที่อื่นภายในภาคอีสาน ประกอบกับ ถาสถาบันตั้งอยูในพื้นที่ จะสามารถทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะ
รวมกับพื้นทีไ่ ดอยางเปนรูปธรรม
สรุป
โดยสรุป จะเห็นไดวา ลักษณะกิจกรรมมีความคาบเกี่ยวกันทั้ง 4 ลักษณะ ซึ่งในแตละ
สถาบันการศึกษา อาจมีการดําเนินงานหลายลักษณะ แตมีจุดเนนที่ ตางกัน และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ยัง
อาจมีหนวยงานยอยทีด่ ําเนินการ ในรูปแบบที่แตกตางกันอีกดวยขึ้นกับประเด็นทีส่ นใจของบุคคลและพันธ
กิจของหนวยยอยนั้นๆ
การที่หนวยงานยอยมีภาระกิจที่ชัดเจน และไดรับการสนับสนุนทางดานนโยบายจากตัวมหาวิทยาลัย
จะสามารถทําใหเกิดความรวมมือระหวางคณะ และระหวางสถาบันไดชัดเจน
สวนความตอเนื่องในความเปนผูเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิครายประเด็นนาจะขึ้นอยูกับความสนใจของ
บุคคลเปนหลัก ซึ่งในสวนนี้อาจมีความแตกตางจากการทํางานของนักวิชาการในสถาบันในตางประเทศ ซึ่ง
จะอภิปรายในหัวขอถัดไป
3. รูปแบบการทํางานของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ดานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ลักษณะการทํางานของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ที่จะขอยกมาอภิปรายในทีน่ ี้
จะเนนที่การสรางองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งพบรูปแบบการทํางาน แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
แบบองคกรเดีย่ ว คือศูนยนโยบาย กับรูปแบบการทํางานแบบเครือขายนักวิชาการ
3.1 รูปแบบ ศูนยวจิ ัยนโยบายสุขภาพ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ มักจัดตั้งศูนยวจิ ัยนโยบาย เปนระดับหนวยงานยอยในมหาวิทยาลัย
ยกตัวอยางเชน Center for Health Policy Research, University of California, Los Angeles (UCLA) ตั้งขึ้นใน
ป ค.ศ.1994 อยูในคณะ School of Public Health และเปนสวนหนึ่งของ School of Public Affair มีพันธกิจมุง
ไปสู การปรับปรุงสถานะสุขภาพของประชาชนดวยนโยบายสุขภาพที่ทันสมัย โดยการวิจยั การบริการ
สาธารณะ การสรางพันธมิตรกับชุมชนและการใหการศึกษา ศูนยนจี้ ัดตั้งแบบระบบเครือขาย มีเครือขาย
หนวยงานและคณะรวมดําเนินการ กวา 12 แหง และมีนักวิจัย 50 คน และเจาหนาที่อนื่ 36 คน ผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาโทและเอก ศูนยวจิ ัยนโยบายไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนอยกวา 20% โดยเงินสนับสนุน
สวนใหญไดมาจากภาคเอกชน เพื่อใชในการทํางานวิจยั เพือ่ ชุมชนอยางตอเนื่องมานานหลายป
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ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยสนใจ คือ
• Ensuring clean air and water and safe food
• Providing safe and healthy workplaces
• Preventing chronic and infectious disease
• Minimizing domestic, school, and community violence
• Promoting healthy lifestyles
• Improving healthcare delivery
• Preventing and responding to intentional and natural disasters
หลักสูตรการเรียนการสอน
• Educating future Public Health professionals
• Conducting life-saving research
• Advocating for informed health policy
• Providing expertise on a local, national, and global basis
• Designing and implementing programs that help save lives and improve the public's health both at
home and abroad.
UCLA เปนตัวอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา ที่เขาไปเกาะติดกับระดับทองถิ่น (ระดับมลรัฐ)
ขอเดนคือเปนพันธมิตร กับสถาบันการศึกษาดานกฎหมาย และสถาบันการศึกษาดานการบริหารรัฐกิจ จึงทํา
ใหรับทราบถึงปญหาที่สําคัญของสาธารณชน และทําความเขาใจเปนบทเรียนรวมกัน นอกเหนือจากเรื่อง
สุขภาพ
3.2 รูปแบบการทํางานแบบเครือขายนักวิชาการ
The Academic Alliance for AIDS Care and Prevention in Africa (AA) ตั้งขึ้นในป ค.ศ.2001 เพือ่
ตอสูกับวิกฤตการณเรื่องโรคเอดสในประเทศ Uganda และประเทศอืน่ ๆ ในแอฟริกา โดยเปนการรวมงาน
ระหวางโปรแกรมทางการศึกษาทางการแพทยในทวีปอเมริกาเหนือและโรงเรียนแพทยที่มีชื่อเสียงในแอฟ
ริกา คือ Makerere University เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย HIV
แรกเริ่ม AA ตั้งขึ้น เพื่อการอบรมทางการแพทยและการวิจัย โดยศูนยนี้จะใหความสําคัญกับการ
ออกแบบทางการแพทยและยุทธศาสตรการปองกัน ในศูนยสุขภาพในชนบท 2 แหงและในเมืองทุกแหงใน
แอฟริกา ตอมาในป ค.ศ. 2004 Infectious Diseases Institute (IDI) ถูกตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัย Makerere
เพื่อให สมาชิกของ AA ยังคงดําเนินการตอไป เตรียมความพรอมสําหรับ IDI ใหเติบโตเปนศูนยเชี่ยวชาญ
สําหรับโรคติดตอในแอฟริกา
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IDI มีคณะทํางานมากกวา 150 คน นําโดยทีม International Scientific Advisory Board (SAB) ซึง่
แตงตั้งโดย Academic Alliance มีหนาที่ใหคําปรึกษา รวมกับแพทยผเู ชี่ยวชาญจากทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป
, และแอฟริกา และแพทย พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขดานอื่นๆจาก 26 ประเทศ มากกวา 2,000 คน
ไดผานการฝกฝนที่ IDI
IDI ริเริ่มจัดตั้ง Accordia Global Health Foundation เพื่อการลงทุนในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพ
ในปจจุบนั
และเตรียมการสําหรับผูนําการดูแลสุขภาพรุนใหมของแอฟริกาในอนาคตตอไป ปจจุบัน
Foundation ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยการศึกษาทางการแพทยใน
แอฟริกา กอใหเกิดแบบจําลองศูนยทางแพทยทางการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ที่ใชยุทธศาสตรใหมในการ
ปองกัน ซึง่ ใชไดทั้งในชนบทและชุมชนเมือง
ลักษณะการทํางานแบบเครือขายเชนนี้ เห็นไดชัดวาเกิดจากปจจัยภายนอกสถาบันการศึกษา เขา
มากระตุน ใหเกิดการพัฒนา ในรูปแบบความรวมมือ มีขอ ดีคือ มีความรวมมือหลายฝาย ซึง่ ตางจากรูปแบบ
ของศูนยนโยบายทีเ่ กิดภายในสถาบันการศึกษาที่เขมแข็ง ที่สามารถแขงขันและเติบโตไดอยางเปนเอกเทศ
ภายในสถาบันการศึกษาของตนเอง
4.
ขอเสนอการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนกลไกการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (ขอเสนอในการพัฒนาเชิงระบบ)
ในปจจุบนั สถาบันการศึกษาไทยเขาไปมีบทบาททั้ง 4 ลักษณะคือ การสรางองคความรูในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย, การสนับสนุนองคความรูเดิมโดยการสอน/อบรม, การจัดกระบวนการเรียนรู, และการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แตการใชประโยชนจากองคความรูและศักยภาพของสถาบันการศึกษา ยังมี
ชองวางใหพัฒนาไดอีกมาก
การพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพืน้ ที่และในประเด็นที่ไมมีความซับซอนทางเทคนิคมากนัก
(หรือความขัดแยงของผลประโยชน)
อาจใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูและบริการทางวิชาการของ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น เปนผูสนับสนุนกระบวนการ ซึ่งในอนาคตการพัฒนาคนในทองถิ่นใหจดั
กระบวนการเรียนรูไดเองก็เปนการลงทุนที่คุมคา
ที่จะทําใหคนในทองถิ่นสามารถทําหนาที่ทดแทน
นักวิชาการสวนนี้ได ซึ่งจะเห็นผลไดในระยะยาว
หากประเด็นนโยบายมีความซับซอนทางเทคนิคมากขึ้น
ก็มคี วามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
นักวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
มาวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกและความเปนไปไดของ
นโยบาย และยิ่งหากประเด็นนโยบายมีความขัดแยงของผลประโยชนระหวางกลุมคนดวยแลว ยิ่งจะตองหา
หลักฐานทางวิชาการ เพื่อมาผลักดันใหนโยบายเดินไปในทิศทางทีช่ อบธรรม ดังนั้น การผลักดันวาระ
นโยบายประเภทนี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรมีความเขาใจ เหตุปจจัยของการกอเกิดวาระนโยบาย ซึ่งเกิดจาก
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การที่วาปญหามีอยูจริง ประกอบกับมีความเตรียมพรอมของทางเลือกเชิงนโยบาย และวิธีปฏิบัติ และเมื่อ
กระแสการเมือง (ไมวาจะระดับประเทศ ทองถิ่น หรือประชาคม) ใหความสนใจประเด็นเหลานี้ จึงจะกอเกิด
วาระนโยบาย และนําไปปฏิบัติไดจริง
ดังนั้นการพัฒนานักวิชาการในสถาบันการศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญ เกาะติดประเด็นสําคัญๆ ใน
ระยะยาว เปนเรื่องที่นาลงทุน หากแตวา จะตองสรางสิ่งแวดลอมใหนักวิชาการมีความเขาใจกระบวนการกอ
เกิดนโยบายโดยประสบการณตรงดวย
จึงมีขอเสนอดังนี้
1.มาตรการระยะสั้น
1.1 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจัย รวมกลุมของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสรางองค
ความรูที่เปนชุดโครงการ โดยมีปฏิสัมพันธกับผูใชและสังคม หรือขับเคลื่อนนโยบายรวมดวย
(ควรพัฒนารูปแบบนี้ ภายใน 2 ป โดยปรับเปลี่ยนจากการคัดเลือกนักวิจัยที่เขารวมโครงการแบบ
รายบุคคล เปนการคัดเลือกนักวิจัยที่เขารวมโครงการแบบรายสถาบัน)
1.2 สนับสนุนสถาบันการศึกษา ใหมบี ทบาทจัดการงานวิจยั ในลักษณะการตั้งหนวยงานความ
รวมมือ ดวยการทํา MOU รวมกับแหลงทุน และทํางานเพื่อพัฒนานโยบายสาธาระเพือ่ สุขภาพใน
พื้นที่ (ควรพัฒนารูปแบบนี้ ภายใน 2 ป เปลี่ยนบทบาทนักวิชาการไปเปนรูปแบบศูนยวิจยั
นโยบาย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทองถิ่นในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดเอง)
2.มาตรการระยะยาว (แตเริ่มทําวันนี)้
2.1 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนยวจิ ัยนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ โดยมีอธิการบดีเปน
ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถเชื่อมโยงนักวิชาการ ไดสหสาขา ภายในมหาวิทยาลัยและ
กําหนดประเด็นการวิจัย และเกาะติดประเด็นในระยะยาว และศูนยวจิ ัยริเริ่มเปนผูนําในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในบางประเด็น
3.2 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจยั สรางความเชื่อมโยงของศูนยวจิ ัยนโยบายตางสถาบัน เพื่อ
ตอบคําถามในชุดโครงการวิจัย ตามความตองการของประเทศ
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ภาคผนวก 5 ความเห็นจากผูเขาประชุม
ในการประชุมหารือแนวทางสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาไทย ในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552
ศ.นพ.วิจารณ พานิช:
ประเด็นคือ ถาสสส.ตองการหาวิธีวาทํายังไงใหคนในมหาวิทยาลัยทํางานดานนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพไดดีขนึ้ ทําแบบครบวงจรก็ตองไมทําเฉพาะวิจยั คือตองเคลื่อนไหว ตองเผยแพร ตองไปคุยกับคนที่
เกี่ยวของกับนโยบายนัน้ ซึ่งไมคอยมีคนในมหาวิทยาลัยที่เปนแบบนี้ มีนอย คนมหาวิทยาลัยสวนใหญคือทํา
เฉพาะดาน ถาจะทําก็ตองสราง เพราะฉะนั้นถา สสส. จะสนับสนุนผมมองวาอยูๆ จะเขาไปสนับสนุน
มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง โดยที่ใหทําใหครบวงจรอาจจะมีแตผมมองวายาก ถามองในเชิงการจัดการ
แบบนี้ สสส.ควรมองภาพของการจัดการเพื่อสราง Capacity ของประเทศ กระตุกใหมหาวิทยาลัยทํางาน
เรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบนี้จะตองมี National Management platform หรือ เรียกวาการจัดการ
ชุดโครงการวิจัย พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หาคนจัดการ
โครงการวิจัยนี้ โดยเชิญนักวิจัยหลากหลายสถาบันมารวม ฟงแนวคิด ผูจัดการชี้ใหเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางสาขาการวิจยั เพื่อใหเขาเห็นโอกาสในการมาทํางานรวมกัน เพื่อหาโจทยใหญขึ้น อาจจัดกลุมตาม
Risk factor ในการทําโครงการนาจะทําใหญกวาที่ สกว.ทํา เชน ควรจะทํา Annual Conference มี Free Paper
และ Invited Paper มีการใหรางวัลประจําป Beat Health Promotion policy ใหผูไดรับรางวัลมาเลาวาทํา
อยางไร
และเชิญผูกําหนดนโยบายทีใ่ ชองคความรูนั้นมาเลาดวย
การจัดการกลางเปนผูขับเคลื่อน
กระบวนการ ในที่สุด ภาระของการจัดการกลางจะลดลง แลวไปคุยใหมหาวิทยาลัยตั้งสถาบันวิจัย
กระบวนการแตละป ก็จะคอยๆทําใหนกั วิจัยคุน เคยกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ อีกทั้งตองเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตศึกษาดวย
คุณรัตนา เพ็ชรอุไร :
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการทํานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมานานแลว ตั้งแตพ.ศ.2520 แตกอนมีทุน
นอย งานมาก เชน เรื่องงานเรื่องอุจจาระรวงสามารถนําไปสูเชิงนโยบายได ปจจัยสําคัญคือ ตองมีตัวหลัก ยืน
ประจํา และ ตองมีทุนสนับสนุน (Granting)
คุณยุวดี คาดการณไกล :
แผนงานสรางเสริมการเรียนรู ไดเริ่มเชิญภาคี ที่ทํางานประเด็นเดียวกันมานั่งคุยกัน สวนใหญยก
ประเด็นปญหาวามีชองวาง คือไมมีคนชวยประสานระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพยายามเขา
มาในกระบวนการแตบางครั้งชุมชนไมรับ คิดวาในการคุยเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะ จะ
เชิญเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยยังไมพอ ตองเชิญหลายฝายเขามาหา Gap รวมกัน แลวใหอาจารยมหาวิทยาลัย
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มาทํางานปด gap of knowledge และตองมีศาสตรอื่นๆ เชนนักเศรษฐศาสตร นักสังคมศาสตร นักกฎหมาย
มารวมดวย
ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด :
คําวานโยบายแตกมาไดหลายตัว เรียนรูจ าก TDRI เปนสถาบันที่ตนเองไดเรียนรูเรื่องนโยบาย
สาธารณะโดยตรง การสรางสถาบันดานนโยบายสาธารณะมีกระบวนการระยะยาว ตองใชเงินทุนมหาศาล
บุคลากรมหาวิทยาลัยอาจจะไมเชี่ยวชาญในการออกแบบกลไก เชนสายสังคมไมถนัดพัฒนานโยบาย
คือ ทําวิจยั เกง สวนนักจัดการเกงแตไมถนัดทําวิจยั นักพัฒนานโยบายจะตองเปนนักวิจยั +นักจัดการ จะพึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาอยางเดียวไมได คือตนน้ําใชอาจารยมหาวิทยาลัย สวน policy ขาลง ตองทํางานกับ NGO
แตระหวางทางตองใชหลายฝายรวมกัน โจทยวจิ ัยมักเกิดขึ้นระหวางทาง ตองใชนักวิชาการที่มีศาสตร ตาง
ออกไปเรื่อยๆ สวนการประเมินผลใหเครือขายทํา
ตอนนี้อยากไปสนับสนุนนโยบายระดับทองถิ่น
สรุปตองแยก issue และ ตองหาคนที่เปนทัง้ นักวิจัยและนักจัดการ
รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ :
สายรัฐศาสตรมีนักคิดแตไมขับเคลื่อน ควรจะอาศัยจุดแข็ง ของนักวิชาการในสถาบันการศึกษามี
ศักยภาพอยูแ ลว มาตอยอด สรางศักยภาพใหเขาใหมากขึ้น ใหขับเคลือ่ นไดดว ย อยากเห็นความตอเนื่อง การ
ทําใหกลไก เติบโตตอไปได
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังมีหลักสูตรนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงสาขารัฐศาสตรและ
เศรษฐศาสตร อาจจะตองขยายวงใหมีสายงานอื่นเขามารวม เพื่อทําเรื่อง Public policy for health
ไดเรียนรูประสบการณจากนักวิชาการตางประเทศในสาขา International Business จาก UCLA เขาถูก
เชิญมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อมาแนะนําการจัดตั้งศูนยที่มีสายรัฐศาสตรเรียนรูรวมกันกับภาคธุรกิจ
โดยที่ UCLA เขาทําการรวมคนที่สนใจกอน และ ใหมกี ารอบรม จากผูที่มปี ระสบการณ เพื่อดึงคนที่สนใจใน
เรื่องนั้นๆ เขารวมกิจกรรม แลวใหผูเขารับการอบรมและนักศึกษาไปทํากรณีศึกษากับบริษัทภาคธุรกิจ แลว
เอาผลการศึกษามานําเสนอ ดังนั้นจึงตองผนวกกับการเรียนการสอนดวย จากนัน้ คอยๆพัฒนาเปนตัวศูนย
ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท :
ตัวเองเปนนักวิทยาศาสตรดา นสิ่งแวดลอม มีพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและมาตอยอดทํางานเชิง
นโยบาย สิ่งทีเ่ ปนปญหากับนักวิทยาศาสตรคือ การทํางานกับคนหมูมาก นักวิทยาศาสตรหลายทานมักถอย
เพราะไมถนัดกับการทํางานกับคนหมูมาก การติดตอประสานงาน ปญหาเยอะ แลวอีกอยางอาจารยตองมี
ผลงาน Publication แตงานทีล่ งดานนโยบาย ลงพื้นที่ นําไปสู Publication ยากมาก report มักจะไมได count
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(ตอประเด็นนี้ อ.รัตนาชีว้ านาจะไปดู กพอ. โครงสรางการบริหารสถาบันแตละทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ จะมี
อิทธิพลมากในเรื่องของตําแหนงกับผลงาน KPI งานบริการวิชาการมีน้ําหนักนอย ตีคาเปนการทําราไดเขา
สถาบัน แตเนนดูที่ Publication หรือตํารา ซึ่งมีน้ําหนักมากกวา ศูนยวิจยั ในสถาบันการศึกษา นาจะมีตําแหนง
นักวิจัยตรงๆเลย แตตองทํา paper ดวย และตองมีระบบปองกันการเสี่ยงภัยดวย สวน อ.มิง่ สรรพเสริมวา ที่
มช. ตําแหนงนักวิจัย มีฐานะดอยกวาอาจารย หากงานบริการวิชาการมีคุณภาพ ก็จะตีพิมพได และยกตัวอยาง
งานบริการวิชาการในการทําแผนแมบท ผูว ิจัยจะตองแข็งพอ ในการปองกันการแทรกแซงของกรมตางๆได
ดวย)

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา :
การหาคนของมหาวิทยาลัยทีม่ ีจิตสาธารณะที่จะมาทํางานนโยบายสาธารณะไมงายนัก ม.มหิดลเคย
ประชุมกันหลายครั้งวางานลักษณะไหนนอกจาก Publication ที่จะสนับสนุนเรื่องตําแหนงวิชาการ ที่สําคัญ
คือทําอยางไรที่จะหาคนทําดานนโยบาย แลวดึงมาอยูเปนกลุม อาจจะไมจําเปนตอง Full Time เรื่องของ
Publication หรือการกําหนดผลงาน สภามหาวิทยาลัยก็มีกฎขอหนึ่งที่ใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจาก Publication ได
คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา :
คําวานโยบายสาธารณะมีหลายคําที่เปนความเขาใจ แตการจะสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อยางมีสวนรวม ตองยึดหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาและตองการองคความรูมาใชในการตัดสินใจ เนื่องจาก
นักวิชาการไมถนัดการจัดการ ดังนั้นการจะวางการจัดการกลางไวในมหาวิทยาลัยหนึ่งใด ไดหรือไม หนวย
จัดการกลางตองสามารถสราง capacity building ดานกระบวนการใหกับนักวิชาการไดดว ย จึงมีคาํ ถามวา จะ
สรางResearch manager ระดับชาติ ไดอยางไร
การพัฒนานโยบายในระดับทองถิ่นและชุมชนยังขาด ทําอยางไรที่จะทําใหมหาวิทยาลัยหรืออาจารย
ไมใชตนเองเปนศูนยกลางในการจัดการงานวิจยั นาจะใหชาวบานเปนนักวิจัยเพราะเขารูปญหา ใหชาวบาน
เปนฐานคิด เปนนักวิจยั โดยใหมหาวิทยาลัยไปชวยหนุน โดยใหอาจารยมหาวิทยาลัยยืนอยูขางหลังแบบ
ภาคภูมใิ จ
ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด :
ควรขับเคลื่อน สกอ. ในเรื่องการยอมรับผลงานที่ไมใชเพียงแต Publication และใหมีสถาบันวิจยั ที่ไม
ตองขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัย ตัดงานหนังสือเวียน งานพิธีตางๆ เนนทํางานในสถาบันวิจยั แตมกี ารตรวจสอบ
เรื่องการเงินจากมหาวิทยาลัย (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ที่อ.มิ่งสรรพทําอยู เปนสวนหนึ่งของ
สถาบันวิจัยสังคม)
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หนวยที่มีการทํางาน coordinate / facilitator ตางๆ full time ถามี scale เล็ก จะไมยั่งยืน อยูไมได สวน
สถาบันที่เปดใหม สําหรับบริการวิชาการ ถาเงิน support หมด ก็อยูไมไดเชนกัน
ศ.ดร.ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ :
สิ่งที่อยากได จะในการศึกษานี้หรืองานทีอ่ .มิ่งสรรพจะทําตอไปคือ อยากไดตัวอยาง Beat Practice
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน อยากเห็นทีต่ ั้งทองของนโยบาย ตนน้ําลําธาร กระบวนการ มีกิจกรรม
อะไรบาง (Mode of activity) กระบวนการตั้งแตการสรางองคความรู จนถึงการนําไปสูนโยบายรัฐ และ
นําไปสูภาคธุรกิจ (commercial)
บอกไดวา การ execute K to practice มีกี่ channel เชน short circuit, bottom up อยากเห็น road map
จนถึง end user วา general route คืออะไร
นพ.สุวิทย วิบลู ยผลประเสริฐ:
ผมสรุปจากการประชุมวันนี้ หลักๆ มี 4 ขอ คือ
1. โจทยที่อาจารยไกรฤทธิ์ ยังตองการคําตอบ คือ participatory public policy process เขาทํากันยังไง
2. สรุปบทบาทของมหาวิทยาลัย ไดสั้นๆ 3 ดาน คือ
a. การทํา K Knowledge generation
b. การทํา C capacity building (ซึ่งรวมทั้งการจัดสูตรการสอน หรือ Knowledge management
– เพิ่มขอความในวงเล็บโดยนักวิจัย)
c. การทํา M Movement
3. สรุปการหาคน มีขอพิจารณา
a. มีอายุ ไมนอยเกินไป ตองมีประสบการณ
b. มีฉันทะ
c. มีทักษะ รวมถึง conceptual skill, technical skill, และ human skill
4. ขอเสนอของแตละทาน สอดคลองกับขอเสนอของนักวิจยั ที่เสนอไวดังนี้
1.มาตรการระยะสั้น
1.1 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจัย รวมกลุมของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสรางองค
ความรูที่เปนชุดโครงการ โดยมีปฏิสัมพันธกับผูใชและสังคม หรือขับเคลื่อนนโยบายรวมดวย
1.2 สนับสนุนสถาบันการศึกษา ใหมบี ทบาทจัดการงานวิจยั ในลักษณะการตั้งหนวยงานความ
รวมมือ ดวยการทํา MOU รวมกับแหลงทุน และทํางานเพื่อพัฒนานโยบายสาธาระเพือ่ สุขภาพใน
พื้นที่
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2. มาตรการระยะยาว
2.1 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนยวจิ ัยนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ โดยมีอธิการบดีเปน
ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถเชื่อมโยงนักวิชาการ ไดสหสาขา ภายในมหาวิทยาลัยและ
กําหนดประเด็นการวิจัย และเกาะติดประเด็นในระยะยาว และศูนยวจิ ัยริเริ่มเปนผูนําในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในบางประเด็น
2.2 แหลงทุนหรือหนวยจัดการงานวิจัย สรางความเชื่อมโยงของศูนยวิจัยนโยบายตางสถาบัน เพือ่
ตอบคําถามในชุดโครงการวิจัย ตามความตองการของประเทศ
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