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คำ�นิยม

“ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น”

“บรรลุผลโดยประชาชนทุกคนมีระดับสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

“ควรหล่อเลี้ยงกิจกรรมด้านสุขภาพจิตให้คงอยู่ โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวของมนุษย์”

เป้าประสงค์และการท�างานขององค์การอนามัยโลก คือ ยึดหลักความมุ่งมั่นในงานส่งเสริมสุขภาพจิต 

เป็นทีน่่าเสยีดายว่า บ่อยครัง้ทีบ่คุลากรสขุภาพและผูว้างแผนงานสขุภาพให้ความสนใจกบัการรกัษาโรคมากกว่าทีจ่ะให้

ความสนใจกับความต้องการของผู้ที่ยังไม่ป่วย และยังยากที่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างรวดเร็ว

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้นจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมหรือคุกคามสุขภาพจิต ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 

การขาดแนวคดิท่ีชดัเจน หรอืหลกัฐานของประสทิธผิลส�าหรบัมาตรการการส่งเสรมิสขุภาพ และยงัเป็นผลส�าคญัมาจากแนวทาง

ที่บุคลากรสุขภาพและผู้วางแผนเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมมา การรับรู ้บทบาทของตัวเองในสังคม และความคาดหวัง 

ของสังคมต่อบทบาทของตน ในกรณีของงานสุขภาพจิตยังพบอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผยอีกด้วย 

รายงานสรุปเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” นี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อ 

ก้าวข้ามอปุสรรคเหล่านีข้ององค์การอนามยัโลก รายงานสรปุนีไ้ด้อธบิายแนวคดิของสขุภาพจติ และการส่งเสรมิสขุภาพจติ และ

ยังได้ขยายความไปถงึระดับของความเหน็ร่วมในคุณลกัษณะของงานส่งเสรมิสขุภาพจติ รวมท้ังความหลากหลายทางวฒันธรรม 

นอกจากนี้ยังก�าหนดให้งานส่งเสริมสุขภาพจิตอยู่ในร่มใหญ่ของงานส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข หลักฐานที่แสดง 

ทั้งมาตรการสุขภาพและมาตรการนอกภาคีสุขภาพท่ีให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิต น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้วางแผนทางนโยบาย

สขุภาพและบคุลากรสาธารณสขุ อย่างไรกต็ามจดุมุง่เน้นทีส่�าคญัยงัคงเป็นเรือ่งความจ�าเป็นเร่งด่วนในการขยายหลกัฐานทีเ่ป็น

ระบบมากขึ้น เพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นส�าหรับการวางแผนในอนาคต

การป้องกันโรคจิตเวช และการส่งเสริมเสริมสุขภาพจิตมีความแตกต่างกัน หากแต่มีเป้าหมายที่ซ้อนทับกันอยู่  

หลายมาตรการท่ีได้ทบทวนในรายงานน้ีสอดคล้องกับการป้องกันโรคด้วย อย่างไรก็ตามขอบเขตและประชากรเป้าหมาย 

ของการส่งเสริมสุขภาพจิตมีความหมายกว้างกว่าการป้องกันโรคมาก ด้วยเหตุผลนี้องค์การอนามัยโลกจึงเผยแพร่รายงานเรื่อง

การส่งเสริมสุขภาพจิตนี้แยกจากรายงานเรื่องการป้องกันโรคจิตเวช 

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานฉบับนีจ้ะส่งผลให้เกดิการสร้างจดุยนืท่ีชัดเจนของการส่งเสรมิสขุภาพจติ

ภายใต้ร่มใหญ่ของการส่งเสริมสุขภาพ และจะเป็นประโยชน์ส�าหรับประเทศภาคีขององค์การอนามัยโลกต่อไป

Dr. Catherine Le Galès-Camus 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

โรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต
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คำ�นำ�

รายงานสรุปเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” นี้มีเป้าหมายเพื่องานสุขภาพจิต 

ในด้านการส่งเสริมสขุภาพ การส่งเสรมิสขุภาพจติจงึอยูภ่ายใต้ร่มใหญ่ของการส่งเสรมิสขุภาพ และอยูคู่ก่นักบัการป้องกนัโรคจติเวช 

และการรักษา รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางจิตเวช การส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นการด�าเนินงานเก่ียวกับกระบวนการ 

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้และยึดถือวิถีสุขภาพดี และสร้างสภาวะการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนสขุภาพเช่นเดยีวกบั 

การส่งเสริมสุขภาพ รายงานสรุปและรายงานฉบับเต็มได้กล่าวถึงแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพจิต หลักฐานด้าน

ประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ และนโยบายสาธารณสุข รวมทั้งการน�าไปปฏิบัติ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดรับกับการท�างาน 

ของโครงการหลักอื่นๆ ขององค์การอนามัยโลกที่มุ่งเน้นตามหลักฐานในการป้องกันโรคจิตเวชด้วย

รายงานสรุปฉบับนี้ประกอบด้วย การเลือกทบทวนหลักฐานที่มีอยู่จากนานาประเทศและหลากหลายวัฒนธรรม  

โดยกล่าวถึงการด�าเนินงานต่างๆ เช่น การชี้แนะสาธารณะ นโยบาย และการพัฒนาโครงการ การปฏิรูประบบการบริหารและ

การออกกฎหมาย การสื่อสาร การวิจัย และการประเมินผลว่าสามารถบรรลุผลและการติดตามผลในหลายประเทศที่มีระดับ

การพฒันาเศรษฐกจิแตกต่างกนั โดยค�านึงถงึกลยทุธ์เพือ่ให้มหีลกัฐานเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งและหาวธิบีอกความคุม้ค่าประสิทธผิล

ของการด�าเนินการนั้นๆ ดังนั้นความร่วมมือและพันธมิตรระหว่างประเทศจะมีบทบาทส�าคัญในการผลิตและน�าหลักฐานไปใช้  

เช่น การส่งเสริมการด�าเนินงานทางสังคมที่จ�าเป็น และการติดตามผลกระทบของนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ ต่อสุขภาพจิต 

รายงานสรุปเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” นี้ได้พัฒนาข้ึนส�าหรับผู้ที่ท�างาน 

ในภาคส่วนสุขภาพ หรอืภาคส่วนอืน่ๆ ของรฐับาล ภาคการศกึษา และภาคธรุกจิ ซึง่การตดัสนิใจในแต่ละภาคส่วนเหล่านีจ้ะส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพจิตในรูปแบบที่อาจไม่เคยรับรู ้มาก่อน และยังช่วยให้บุคลากรสุขภาพจิตยอมรับและสนับสนุน 

การส่งเสริมสขุภาพจิตในขณะทีใ่ห้บรกิารผูป่้วยจิตเวชไปพร้อมกนั รายงานฉบบันีย้งัเหมาะกบัผูท้ีท่�างานด้านการพฒันานโยบาย

และโปรแกรมในประเทศที่มีรายได้ต�่า รายได้ปานกลาง และรายได้สูง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัตินานาชาติ รายงาน

ฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิดทางสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดล�าดับความส�าคัญซ่ึงมักเป็นประเด็นท่ีผู้วางแผนและผู้ปฏิบัต ิ

ในประเทศรายได้น้อย รวมถึงประเทศมั่งคั่งให้ความสนใจ

รายงานสรุปเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” นี้เป็นผลจากความร่วมมือกับ 

นักวิชาการทั้งในและนอกภาคส่วนสุขภาพ เป้าประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อหลักฐานและวิธีการปฏิบัติ  

เพ่ือรวบรวมหลักฐานระดับท้องถิ่น การกระตุ้นกลุ่มนักวิชาการในชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือและพันธมิตรระหว่าง

ประเทศให้มากขึ้น

รายงานสรุปนี้จัดท�าโดยบรรณาธิการในแต่ละบท และเอกสารต่างๆ จากรายงานฉบับเต็มเรื่อง “การส่งเสริม 

สุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” เพื่อให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจในประเด็นท่ีกล่าวถึงในรายงานที่ม ี

รายละเอียดมากหรือชัดเจนกว่านี้ ความคาดหวังของผู้จัดท�าคือ ผู้อ่านสนใจอ่านและติดตามประเด็นเหล่านี้ในรายละเอียด 

ซึ่งจะกล่าวเพิ่มเติมในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

Helen Herrman, Shekhar Saxena, Rob Moodie

บรรณาธิการ



รายงานสรุปนี้ได้จัดท�าโดยบรรณาธิการของรายงานฉบับเต็มเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และ

แนวทางปฏิบัติ” (Herrman, Saxena & Moodie in press) ซ่ึงจะครบก�าหนดเผยแพร่ในเร็ววันนี้โดยองค์การอนามัยโลก  

ทีมบรรณาธิการได้คัดเลือกและปรับเนื้อหาบางส่วนจากรายงานดังกล่าว เพื่อให้เห็นภาพรวมท่ีส�าคัญของแนวคิด หลักฐาน  

และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพจิต ดังน้ัน ในรายงานฉบับนี้จะน�าเสนอเพียงบางประเด็นท่ีน่าสนใจ ส่วนข้อมูล 

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม 

บทย่อยในรายงานสรุปนี้จะสอดคล้องกับหัวข้อบทในรายงานฉบับเต็ม “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และ

แนวทางปฏิบัติ” ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ สิ่งที่ผู้นิพนธ์น�าเสนออาจไม่ได้กล่าวไว้ในรายงานสรุปเล่มนี้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่

บทความนัน้ได้น�าเสนอไปแล้วในบทก่อนหน้าน้ี ทัง้น้ีเพือ่ความต่อเนือ่งของเนือ้หา ดงันัน้ความเหมาะสมในการอ้างองิจากรายงาน

สรุปนี้ ให้อ้างอิงระบุชื่อผู้นิพนธ์ในแต่ละบทด้วย

รายละเอียดของรายงานฉบับเต็ม
Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. A Report from the World Health 

Organisation, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health 

Promotion Foundation (VicHealth) and The University of Melbourne, Herrman H, Saxena S & Moodie R. 

Geneva, WHO, in press.
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สุขภาพดี ต้องมีสุขภาพจิต 
There is no health without mental health

องค์การอนามัยโลกนิยามความหมายของ “สุขภาพ” ไว้ว่า 

“....สภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น” 

(WHO 2001, p.1)

สขุภาพจติเป็นการผนวกรวมของความหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน เป้าหมายและวถีิปฏบัิตด้ิานสาธารณสขุและการส่งเสรมิ 

สุขภาพสามารถประยุกต์ใช้กับงานสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพหัวใจ โรคติดเชื้อ และงานควบคุมยาสูบ

สุขภาพจิตดีมีความหมายมากไปกว่า การปราศจากความเจ็บป่วยทางจิตเวชเท่านั้น:  
สุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับบุคคล ครอบครัว และสังคม  
Mental health is more than the absence of mental illness:  
it is vital to individuals, families and societies

องค์การอนามัยโลกให้ค�าจ�ากัดความ “สุขภาพจิต” ว่า 

“สภาพสุขภาวะที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต สามารถท�างานให้เกิดประโยชน ์

และสร้างสรรค์ และสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมของตนได้” (WHO 2001a, p.1)

ตามความหมายนี ้สขุภาพจติจงึเป็นรากฐานของสขุภาวะ และการท�าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพส�าหรบับคุคลและสงัคม 

แนวคิดหลักเรื่องสุขภาพจิตนี้จึงสอดคล้องกับการตีความหมายสุขภาพจิตในทุกวัฒนธรรม

สุขภาพจิตถูกกำาหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
Mental health is determined by socioeconomic and environmental factors 

สุขภาพจิตและโรคจิตเวชเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยที่หลากหลายทั้งด้านสังคม จิตใจ และปัจจัยทางชีวภาพ  

เช่นเดียวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บโดยทั่วไป หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคจิตเวชที่พบทั้งในประเทศ

พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา ได้แก่ ความยากจนและระดับการศึกษาต�่า และในบางการศึกษาสัมพันธ์กับการไร้ 

ที่อยู่อาศัยและการมีรายได้น้อย ความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางจิตเวชจะมากขึ้นในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสของแต่ละสังคม  

ซึ่งอาจอธิบายได้จากความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยและสิ้นหวัง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงต่อปัญหา 

ความรุนแรง และความเจ็บป่วยทางกาย

สุขภาพจิตเชื่อมโยงกับพฤติกรรม 
Mental health is linked to behaviour

ปัญหาด้านสุขภาพจิต สงัคม และพฤติกรรมจะมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัและส่งผลกระทบท�าให้ปัญหาพฤตกิรรมและสขุภาวะ

รุนแรงขึน้ ปัญหาพฤตกิรรม เช่น การใช้สารเสพตดิ ปัญหาความรนุแรง การทารณุกรรมต่อเดก็และสตร ีและปัญหาสขุภาพ เช่น 

โรคหัวใจ โรคซึมเศร้าและวิตกกังวลต่างพบความชุกได้มากขึ้นและจัดการได้ยากขึ้นในภาวะที่มีการว่างงานสูง รายได้น้อย  

การศึกษาน้อย ภาวะการท�างานที่เคร่งเครียด การกีดกันทางเพศ วิถีชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สาระสำาคัญ

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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มาตรการทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีได้ 
Mental health can be enhanced by effective public health interventions

การดูแลสุขภาพหัวใจในหลายประเทศก้าวหน้าขึ้นได้จากการให้ความสนใจในนโยบายทางสิ่งแวดล้อม ยาสูบ และ

โภชนาการ มากกว่าความก้าวหน้าในเชิงเทคนิคทางการแพทย์หรือการบ�าบัดรักษา การออกมาตรการข้างต้นในหลายระดับ 

ช่วยลดผลกระทบที่รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่อโรคหัวใจ 

ในท�านองเดียวกัน งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสามารถส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพจติได้ เช่น นโยบายเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั การศกึษา การดแูลเดก็ เป็นต้น ด้วยเหตนุีจ้งึมคีวามจ�าเป็นต้องประเมนิประสทิธภิาพ

ของนโยบายและมาตรการในมิติของสุขภาพและมิติอื่นๆ อย่างครอบคลุม แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน และการขาดหลักฐาน 

ทางวิชาการ แต่ความรู้ที่มีในปัจจุบันเพียงพอที่จะเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ทางสังคมและสุขภาพจิต ว่าเป็นกรณีที่สนใจ

ที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ และประเมินผลนโยบายหรือมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม

การดำาเนนิการรว่มกนัขึน้อยูก่บัคา่นยิมรว่มของสงัคม และคณุภาพของหลกัฐานทางวชิาการ
Collective action depends on shared values as much as the quality of scientific  
evidence

ในบางชมุชนขนบธรรมเนยีมวธิปีฏบิตัแิละวถิชีวีติดัง้เดมิเป็นตวัท�าให้เกดิและคงไว้ซึง่สขุภาพจติแม้จะไม่มกีารวดัออกมา

เป็นผลลัพธ์หรือถูกระบุออกมาโดยตรง ขณะที่ในบางชุมชนอาจต้องมีการโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นคุณค่าความส�าคัญ 

และความเป็นไปได้ของการส่งเสรมิสขุภาพจติด้วยหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำาคัญกับการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นรากฐานของการส่งเสริมสุขภาพจิต 
A climate that respects and protects basic civil, political, economic, social,  
and cultural rights is fundamental to the promotion of mental health 

หากไม่มีความมั่นคงปลอดภัย หรืออิสรภาพในสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้แล้ว จะเป็นการยากที่จะด�ารงสุขภาวะทางจิตที่ดี

เอาไว้ได้ 

การเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นหัวใจสำาคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิต 
Intersectoral linkage is the key for mental health promotion 

สุขภาพจิตจะดีขึ้นได้จากวิถีปฏิบัติร่วมกันของสังคม การส่งเสริมสุขภาพจิตจึงต้องการนโยบายและโปรแกรมของ 

ภาครัฐและเอกชนที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของประชาชน เช่น การศึกษา การจ้างงาน กระบวนการยุติธรรม 

การคมนาคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการ รวมถึงกิจกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์กับการป้องกันและรักษาโรค 

สุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของทุกคน  
Mental health is everybody’s business

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถท�าการส่งเสริมสุขภาพจิต และเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากสุขภาพจิตทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรธุรกิจ หรือบุคลากรสุขภาพ ทุกคนต่างมีบทบาทในการสร้างสุขภาพจิตของประชาชนในชาติ ที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งคือ ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งการตัดสินใจเชิงนโยบายแต่ละเรื่องอาจส่งผลต่อ

สขุภาพจติในแบบทีผู่บ้รหิารอาจไม่ได้ตระหนกั องค์กรระหว่างประเทศควรสร้างความมัน่ใจว่า ทกุประเทศทีม่รีะดบัการพฒันา

เศรษฐกิจแตกต่างกันมีการค�านึงถึงความส�าคัญของสุขภาพจิตในการพัฒนาชุมชน รวมถึงกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ประเมิน 

ความเป็นไปได้และสร้างหลักฐานทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนของตน

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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สาธารณสุขเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และเพิ่มอายุขัยประชากรผ่านกลไกทางสังคม  

(WHO 1998, p. 3)

ศตวรรษที่ 20 นับเป็นยุคที่มีการยกระดับสุขภาพประชากรมากกว่ายุคใดๆ ในประวัติศาสตร์โลก การพัฒนานี้ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากความก้าวหน้าในด้านรายได้และการศึกษา ตามมาด้วยการพัฒนาด้านโภชนาการ สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย แหล่งน�้า 

และสุขาภบิาล รวมทัง้เป็นผลจากความรูใ้หม่เกีย่วกบัสาเหต ุการป้องกนัและการรกัษาโรค รวมถงึนโยบายทีช่่วยเพิม่การเข้าถงึ

มาตรการทางสาธารณสขุมากขึน้ ความก้าวหน้าด้านสขุภาพเกดิขึน้ทัง้จากการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างและการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมในระดับบุคคล (Nutbeam 2000, p.1)

การสร้างนโยบายสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ควรเริ่มจากการตอบค�าถามส�าคัญที่ว่า “อะไรท�าให้คนมีสุขภาพดี”  

(Kickbusch 2003, p. 386)

สุขภาพจิตคืออะไร
What is mental health?

ตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การอนามัยโลก ได้มีการรวมนิยามของสุขภาวะทางใจไว้ในค�านิยามของ “สุขภาพ” ว่า เป็น

“....สภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น” 

(WHO 2001, p.1)

สามแนวคิดที่เป็นหลักการส�าคัญของการพัฒนาสุขภาพจากนิยามข้างต้น คือ 1) สุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ  

2) สุขภาพจิตมีความหมายมากไปกว่าการปราศจากความเจ็บป่วยเท่านั้น 3) สุขภาพจิตสัมพันธ์กับสุขภาพกายและพฤติกรรม

อย่างแยกออกจากกันไม่ได้

การให้นิยามสุขภาพจิตเป็นสิ่งส�าคัญ แม้ว่าอาจจะไม่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จของการพัฒนางานสุขภาพจิตก็ตาม  

ความแตกต่างในค่านิยมหรือคุณค่าที่แต่ละประเทศ วัฒนธรรม ชนช้ัน และเพศ ท�าให้หาฉันทามติต่อนิยามของสุขภาพจิต 

ได้ยาก (WHO 2001b) อย่างไรก็ตาม หากมองในท�านองเดียวกับการนิยามความหมายของอายุ หรือความมั่งคั่ง ซ่ึงแม้จะม ี

ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ก็ยังคงความหมายร่วมที่เป็นสากลอยู่ ค�าว่า ‘สุขภาพจิต’ ก็ควรจะสามารถนิยามในเชิง

หลักการร่วมกันได้เช่นกัน โดยไม่ไปจ�ากัดการตีความตามวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้บัญญัติ

นิยามของ ‘สุขภาพจิต’ ว่าเป็น 

บทนำ�



“สภาพสุขภาวะที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต สามารถท�างานให้เกิดประโยชน์ 

และสร้างสรรค์ และสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมของตนได้” (WHO 2001a, p.1)

ตามความหมายนี ้สขุภาพจติจงึเป็นรากฐานของสขุภาวะ และการท�าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพส�าหรบับคุคลและสงัคม 

ซึ่งมากไปกว่าการปราศจากความเจ็บป่วยทางจิตเท่านั้น จากสภาพและความสามารถดังกล่าว ค�าจ�ากัดความของสุขภาพจิต 

จึงมีคุณค่าในตัวเอง

ไม่มีสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายใดสามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงล�าพัง สุขภาพจิต สุขภาพกาย และการท�าหน้าที่ 

ทางสังคม มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ยิ่งไปกว่านั้น สุขภาพและความเจ็บป่วยอาจเกิดร่วมกันได้ เว้นแต่ 

การให้ค�าจ�ากัดความจะแคบอยู่เพียงว่าการมีสุขภาพดีเท่ากับการไร้ซึ่งโรคภัยเท่านั้น (Sartorius 1990) การมองสุขภาพว่าเป็น

สภาวะของความสมดุลระหว่างตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยสังคม รวมทั้งบุคคลให้มองหาแนวทางพัฒนาสุขภาพ 

ได้อย่างแท้จริง

การส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสุข
Promoting mental health is an integral part of public health

สุขภาพจิตและโรคจิตเวชเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยที่หลากหลายทั้งด้านสังคม จิตใจ และปัจจัยทางชีวภาพ  

เช่นเดยีวกบัสขุภาพและโรคภยัไข้เจบ็โดยทัว่ไป หลกัฐานทีช่ดัเจนทีส่ดุทีส่มัพนัธ์ต่อปัจจยัเสีย่งของโรคจติเวชทีพ่บทัง้ในประเทศ

พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา ได้แก่ ความยากจนและระดับการศึกษาต�่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนและ 

โรคจิตเวชพบได้ทั่วไปในทุกสังคมไม่ขึ้นกับระดับการพัฒนาสังคมนั้น ปัจจัยเรื่องความไม่มั่นคงปลอดภัยและความรู้สึกสิ้นหวัง 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงต่อความรุนแรง และโรคทางกายเพิ่มความเสี่ยงของคนยากจนต่อการเกิด

โรคจิตเวชในทุกประเทศ (Patel & Kleinman 2003) ข้อค้นพบจากการทดลองตามธรรมชาติ (natural experiment)  

ในกลุ่มชาวอเมริกันอินเดียนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับปัญหาพฤติกรรมในเด็ก โดยภายหลังการ 

เปิดบ่อนคาสโินในพืน้ที ่อตัราการเกดิพฤตกิรรมเกเรลดลง ตวัแปรส่งผ่าน (mediating variable) คอื ผูป้กครองมกีารดแูลใส่ใจ

เด็กมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าระดับเศรษฐานะมีความส�าคัญต่อการท�าหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาพจิตของเด็ก (Costello  

et al. 2003; Rutter 2003) ปัญหาด้านสขุภาพจติ สงัคม และพฤตกิรรม อาจส่งผลกระทบต่อกนัจนกระทั่งเพิ่มผลกระทบต่อ

พฤติกรรมและสุขภาวะได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้สารเสพติด ความรุนแรง และการทารุณกรรมต่อเด็กและสตรี หรือ 

ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคซึมเศร้าและวิตกกังวล ต่างพบความชุกมากขึ้นและจัดการได้ยากขึ้นในภาวะที่การว่างงานสูง 

รายได้น้อย การศกึษาน้อย ภาวะการท�างานทีเ่คร่งเครยีด การกดีกนัทางเพศ วถิชีวีติทีส่่งผลเสยีต่อสขุภาพ และการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน (Desjarlais et al. 1995)

สขุภาพจติของแต่ละบคุคลเป็นผลจากปัจจยัและประสบการณ์ส่วนบคุคล ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม โครงสร้างและทรพัยากร

ทางสังคม และค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ในครอบครัว บนท้องถนน  

หรือในที่ท�างาน (Lehtinen, Riikonen & Lahtinen 1997; Lahtinen et al. 1999) ในทางกลับกันสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล

ก็ส่งผลต่อปัจจัยรอบตัวเหล่านั้นจนน�าไปสู่สุขภาพของสังคมและประชากรเช่นกัน การศึกษาทางชาติพันธุ์ (ethnographic 

studies) ในประเทศก�าลังพัฒนา แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมีผลต่อประสบการณ์ของคนในท้องถิ่น 

และสุขภาพจิตของสังคมนั้นได้อย่างไร เช่น การศึกษาแหล่งสลัมในเมืองมุมไบ (Parkar, Fernandes & Weiss 2003)  

งานวิจัยล่าสุดในสาขาพันธุศาสตร์ ประสาทวิทยา สังคมวิทยา และสุขภาพจิต ได้เชื่อมโยงแนวคิดที่ว่า อิทธิพลของสภาพสังคม

ต่อชีวิตมนุษย์มีมากกว่าผลกระทบของสมาชิกในสังคมรวมกัน (Anthony in press)
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อย่างไรก็ตามสุขภาพจิตและโรคจิตเวชยังถูกมองว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตแนวคิดงานสาธารณสุขดั้งเดิม ที่มีแนวคิด 

พื้นฐานว่าสุขภาพและความเจ็บป่วยเกิดจากหลายเหตุปัจจัยร่วมกัน (Cooper 1993) และมีความต่อเนื่องกันระหว่างสุขภาพ

กับความเจ็บป่วย (Rose 1992) ผลที่ตามมามีสองระดับ ระดับแรกคือ เสียโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  

ส่วนระดับที่สองคือ ความพยายามลดภาระด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการป่วยทางจิตเวชของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ 

จะมุ่งเน้นที่การรักษาผู้ป่วยรายบุคคลมากกว่า

ความเจบ็ป่วยทางจติเวชพบได้บ่อยและเป็นปัญหาสากลทัว่โลก เมือ่น�าเสนอเป็นดชันปีีสขุภาวะ (Disability-Adjusted 

Life Years: DALYs) โรคทางสุขภาพจิตและปัญหาพฤติกรรมคิดเป็นร้อยละ 11 ของภาระโรคทั้งหมดในปี ค.ศ.1990 (WHO 

2001b) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ในปี ค.ศ.2020 ปัญหาสุขภาพจิตยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมนานัปการ 

(WHO 2003) โรคซมึเศร้าจดัอยูใ่นล�าดบัทีส่ีข่องภาระโรคในปี ค.ศ.1990 และถกูคาดการณ์ว่าจะเพิม่ขึน้เป็นอนัดบัสองรองจาก

โรคหัวใจขาดเลือดในปี ค.ศ.2020 อย่างไรก็ตามความเจ็บป่วยทางจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามจากรัฐบาล

และสังคมมานาน ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการไม่สอดคล้อง

กับภาระโรคที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต ท�าให้เกิดช่องว่างของการจัดบริการ (WHO 2001c) นอกจากนี้ในหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ภาระโรคจิตเวชเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับสุขภาพโดยรวมของประชากรโลกที่ดีขึ้น (Eisenberg 1998; Desjarlais et al. 1995)

การมองข้ามปัญหาสขุภาพจตินัน้ ส่วนหนึง่มาจากความสบัสนและความเข้าใจผดิเกีย่วกบัแนวคดิทีแ่ยกกนัของสขุภาพจติ 

และโรคจติเวช การใช้ค�าว่าตราบาปของความเจ็บป่วยทางจิตเวชได้เปลี่ยนไปใช้ค�าที่นุ่มนวลขึ้นว่า ‘สุขภาพจิต’ เพื่ออธิบาย

กระบวนการรักษาและช่วยเหลือส�าหรับผู้ป่วยจิตเวชหรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งการเรียกดังกล่าว 

ท�าให้เกิดความสับสนระหว่างแนวคิดของสุขภาพจิตและแนวคิดของโรคจิตเวช

ในประเทศส่วนใหญ่ในโลก การรักษาโรคจิตเวชถูกแยกออกจากการรักษาโรคและการแพทย์แขนงอื่น ในสถานฟื้นฟู 

ทีถ่กูจดัแยกส่วน (asylum) บคุลากรเองจะมองกลุม่ผูป่้วยดเูหมอืนไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ ความเข้าใจทีว่่าอาการวกิลจรติ

และอาการซมึเศร้าไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ มส่ีวนท�าให้บคุลากรเชือ่ว่าสาเหตขุองการป่วยมาจากปัจจยัด้านชวีภาพเท่านัน้ 

ดังนั้นแนวคิดเรื่องการป้องกันโรคจิตเวชจึงคงเป็นแบบขาวกับด�าคือ ป้องกันได้ทั้งหมดหรือไม่ได้เลยเท่านั้น (Cooper 1990) 

นอกจากนี้การส่งเสริมสุขภาพจิตยังดูห่างไกลไม่เชื่อมโยงกับปัญหาในชีวิตจริง และยังเป็นการเสียทรัพยากรออกไปจากการ

รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชอีกด้วย 

เป้าหมายทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิตและการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคจิตเวชของตัวผู้ป่วยเองและของสังคมนั้น  

สามารถท�าได้ด้วยมาตรการทางสาธารณสุข (Sartorius 1998; VicHealth 1999; Hosman 2001; Herrman 2001; Walker, 

Moodie & Herrman 2004) ภายใต้กรอบแนวคิดด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่สามารถยกระดับสุขภาพประชาชนได้ 

ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและความพิการ และการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย แต่ละกิจกรรมมีความแตกต่างกัน 

แม้ว่าขัน้ตอนการปฏบิตัแิละผลลพัธ์อาจซ้อนทบักนัอยูบ้่าง กจิกรรมทัง้หมดเป็นสิง่จ�าเป็น ต้องเตมิเตม็ซึง่กนัและกนั ไม่สามารถ

ทดแทนกันได้ 
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สขุภาพจติดมีคีวามหมายมากไปกว่าการปราศจากความเจบ็ป่วยทางจติเวชเท่านัน้
Mental health is more than the absence of mental illness

ดังเช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น สุขภาพจิตบอกถึงความสมบูรณ์ของจิตใจมากกว่าการปราศจากการเจ็บป่วย ในปี ค.ศ.2003, 

George Vaillant จากสหรัฐอเมริกาได้เสนอว่า สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้และจ�าเป็นต้องให้ค�านิยาม 

ทีช่ดัเจน ซึง่เป็นงานทีซ่บัซ้อน “สขุภาพจติโดยเฉลีย่ (average mental health)” ไม่เหมอืนกบั “สขุภาพด ี(healthy)” โดยเฉลีย่

รวมกันระหว่างสุขภาพดีกับพยาธิสภาพเจ็บป่วย สุขภาพดียังขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ วัฒนธรรม และยุคสมัยในขณะนั้นด้วย  

ไม่ว่าจะถกเถียงกันถึง “สภาวะ” หรือ “แนวโน้ม” จ�าเป็นต้องมีความชัดเจน ดังตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬา 

ที่ไร้สมรรถภาพชั่วคราวจากข้อเท้าหักหรือคนที่มีประวัติเป็นโรคอารมณ์สองขั้วแต่ขณะนี้ไม่มีอาการ จัดว่ามีสุขภาพดี หรือ

สขุภาพไม่ด ีจะเหน็ว่าทัง้สองกรณดีงักล่าวยงัคงเจอืปนด้วยค่านยิมและทศันคตเิป็นเหตใุห้เกดิการตดัสนิด้วยมาตรฐานทีต่่างกนั 

(Vaillant 2003, p. 1374) ค�านิยามของสุขภาพจิตในแต่ละวฒันธรรมอาจเป็นความหมายทีเ่ฉพาะตวั และแม้ว่าสขุภาพจติจะจดั

อยูใ่นระดบั “ด”ี แต่ยงัคงมคี�าถามว่า ดสี�าหรบัใคร ดสี�าหรบัตวัเองหรอืสงัคม ดใีนแง่อยูก่บัคนอืน่ได้ หรอืมคีวามคดิสร้างสรรค์  

ดทีีม่คีวามสขุ หรือดีที่สามารถอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม Vaillant ย�า้ว่า หลักสามัญส�านึก และองค์ประกอบเฉพาะบางอย่าง 

เป็นองค์ประกอบส�าคัญสากลในเรื่องของสุขภาพจิต ดังตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของอาหารในแต่ละวัฒนธรรมมีความ 

แตกต่างกัน แต่ความส�าคัญของวิตามินและสารอาหารส�าคัญสี่กลุ่มยังคงเป็นสากล เป็นต้น 

สุขภาพดี ต้องมีสุขภาพจิต: สุขภาพจิตและพฤติกรรม 
No health without mental health: mental health and behaviour

สขุภาพจตินัน้สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในทกุช่วงของชวีติ มหีลกัฐานส�าคญับ่งชีว่้า ปัจจยัทางสงัคมทีส่มัพนัธ์กบัความเจบ็ป่วย

ทางจติ จะสมัพนัธ์กบัการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพตดิ อาชญากรรม และการออกจากโรงเรยีนกลางคนั การขาดปัจจยัก�าหนด

สขุภาพ และการมปัีจจยัเสีย่ง มบีทบาทส�าคญัในการท�าให้เกดิพฤตกิรรมเสีย่งมากขึน้ เช่น มเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั อบุตัเิหตุ

บนท้องถนน ขาดการออกก�าลังกาย ยิ่งไปกว่านั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก�าหนดเหล่านี้กับพฤติกรรมและสุขภาพจิตมีความ

ซบัซ้อนมาก ตวัอย่างเช่น การว่างงานอาจจะสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า และการใช้แอลกอฮอล์หรอืสารเสพตดิ ซึง่น�าไปสูก่ารเกดิ

อุบัติเหตุบนท้องถนน และเกิดผลตามมาคือความพิการทางร่างกายและตกงานต่อไป (Walker, Moodie & Herrman 2004)

ใน ค.ศ.1999 Kleinman อธิบายถึงกลุ่มปัญหาสุขภาพจิตและสังคมในชุมชนที่แตกสลาย (broken community) ในชุมชน

เสื่อมโทรมและชุมชนแออัด รวมทั้งประชากรอพยพทีอ่ยูช่ายขอบและประชากรกลุม่เสีย่ง ได้แก่ ปัญหาความรนุแรงในสงัคม  

ความรนุแรงในครอบครวั การฆ่าตวัตาย การใช้สารเสพติด ภาวะซึมเศร้า และผลกระทบทางจิตใจหลังภัยพิบัติ จึงได้เรียกร้อง

ให้มีการท�าวิจัยและนโยบายหรือโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมเพื่อ “ป้องกันผลกระทบที่รุนแรงจากความเจ็บป่วยทางจิตเวชต่อ 

สุขภาวะทางสังคม อันเกดิจากความรนุแรงทางสังคมในหลากหลายรูปแบบในยุคสมยันี้” (Kleinman 1999, p. 979) ต่อมาคือ 

ต้องมีการพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมเพื่อช่วยควบคุมและลดปัญหาสุขภาพจิตและสังคมในชุมชนดังกล่าว และยังช่วย

สนับสนุนประชาชนและครอบครัวให้สามารถรับมือกับสถานการณ์รุนแรงเหล่านี้ได้ด้วย
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตสัมพันธ์กันอย่างมากผ่านกลไกหลายประการ มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะซึมเศร้ากับโรคหัวใจและหลอดเลือด ความส�าคัญของสุขภาพจิตในการท�าให้เกิดสุขภาพกายที่ดีและช่วยให้ฟื้นจาก 

ความเจบ็ป่วยทางกายนัน้มหีลกัฐานสนบัสนนุชดัเจน ในทางกลบักนั ความส�าคญัของสขุภาพกายทีด่ต่ีอสขุภาพจติ กม็หีลกัฐาน

สนับสนุนด้วยเช่นกัน ภาวะสุขภาพจิตจึงเป็นข้อพิจารณาส�าคัญอันหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของชุมชน 

หลกัฐานทางวชิาการจ�านวนมากแสดงให้เหน็ว่า สขุภาพจติและปัจจยัทีส่่งผลต่อสขุภาพจตินัน้ สามารถดขีึน้ได้เมือ่มกีาร

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทั้งที่วางแผนไว้หรือเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้วางแผน ซึ่งจะมีการขยายความ 

ในหน้าถัดไป ข้อเสนอแนะที่เพียงพอในการจะตัดสินว่า โปรแกรมหรือนโยบายใดเหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต จ�าเป็น

ต้องอยูภ่ายใต้การประเมนิกระบวนการและผลลพัธ์ในประเทศทีม่รีายได้สงูและรายได้ต�า่ นอกจากนีย้งัมคีวามจ�าเป็นต้องตดิตาม

วัดผลของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพจิตในแต่ละประเทศอีกด้วย วิถีปฏิบัติ 

ดังกล่าวจะขยายหลักฐานทางวิชาการเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการที่รอบคอบต่อการพัฒนาและสานต่องานสุขภาพจิต เพื่อให้

เหมาะสมกับช่วงเวลา ประเทศ ท้องถิ่น และประชากรในบริบทนั้นๆ 

รายงานย่อฉบับนี้จึงได้เผยแพร่บทสรุปด้านแนวคิด หลักฐานและนโยบาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 

การส่งเสริมสุขภาพจิตซึ่งได้บรรยายโดยละเอียดในรายงานฉบับเต็ม

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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แนวคิด
Concepts

1
แนวคิด

Concepts

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาพจิต และการน�าไปใช้ในกลุ่มประชากร 

ประเทศ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป้าหมายคือ เพื่ออธิบายบทบาทของงานสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพและบทบาท

ของงานส่งเสริมสุขภาพจิตในมุมมองสุขภาพจิตที่กว้างขึ้น ซึ่งจะท�าให้เข้าใจเรื่องหลักฐานของประสิทธิผลในการส่งเสริม 

สุขภาพจิต ตลอดจนการน�าไปใช้ผลักดันนโยบายและการปฏิบัติในบทที่ 2 และ 3 ได้ชัดเจนขึ้น

สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 
Health and health promotion

การสาธารณสุข “แนวใหม่” 
The “new” public health 

การส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ ถือเป็นการสาธารณสุข “แนวใหม่” (Baum 1998) การส่งเสริม 

สุขภาพมักถูกนิยามแบบอ้อมๆ ในแนวคิดเรื่อง “สุขภาพ” อย่างไรก็ตาม นิยามค�าว่าสุขภาพยังคงมีความคลุมเครืออยู่

“สุขภาพ” อาจหมายรวมทั้งสภาวะที่มีหรือไม่มี บ่อยครั้งที่มักจะถูกใช้ในความหมายของการปราศจากโรคหรือ 

ความพิการ ในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงสภาวะที่สมบูรณ์ หรือมีความสามารถ หรือมีทรัพยากรส�ารองในตัวที่สามารถ 

น�ามาใช้เมื่อจ�าเป็นอีกด้วย (Naidoo & Wills 2000) บุคคลที่มาจากภูมิหลังและวัฒนธรรมแตกต่างกัน อาจจะมีแนวคิดเรื่อง

สุขภาพที่แตกต่างกัน เมื่อคนทั่วไปอธิบายว่าการมีสุขภาพดีหมายถึงอะไร ค�าตอบที่ได้มักจะอ้างอิงมาจากประสบการณ์เฉพาะ

ในชีวติบคุคลนัน้ ในบางสถานการณก์ารมสีุขภาพดีเทียบเท่ากับการไมม่ีโรค ขณะทีบ่างครั้งสุขภาพเท่ากับความสามารถในการ

พึง่พาตวัเองให้อยูร่อดปลอดภยั คนรุน่ก่อนมแีนวโน้มจะให้ความหมายสขุภาพว่าเป็นความเข้มแขง็ภายใน ความสามารถในการ

จัดการกับความท้าทายในชีวิต ส่วนคนรุ่นใหม่มักจะมองว่าเป็นความสมบูรณ์ทางร่างกาย พละก�าลัง และความแข็งแรง คนที่มี

ชีวิตสุขสบายมักจะมองสุขภาพว่าเป็นชีวิตที่มีความสุข ขณะท่ีผู้ยากไร้มีแนวโน้มจะมองสุขภาพว่าเป็นความจ�าเป็นพื้นฐาน 

ในชีวิตประจ�าวัน

อย่างไรก็ดีมีความพยายามที่จะสร้างทฤษฎีสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว (Seedhouse 1986; Tones & Tilford 2001) 

ทฤษฎสีขุภาพดงัเช่นทีเ่สนอโดยองค์การอนามยัโลกจะครอบคลมุขอบเขตทีก่ว้าง ประกอบด้วย ปัจจยัในตวับคุคลและสิง่แวดล้อม 

เมื่อน�าแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจึงต้องให้ความส�าคัญท้ังตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ท�าให้ 

ต้องมมีาตรการและผูเ้กีย่วข้องทีก่ว้างกว่าแนวคิดทางการแพทย์แบบดัง้เดมิท่ีเน้นการอบรมผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ให้การรกัษารายบคุคล



องค์การอนามยัโลกนยิาม “การส่งเสรมิสขุภาพ” ว่าเป็นการด�าเนนิการและการส่งเสรมินโยบายสาธารณะในการจดัการ

ปรับแก้ปัจจยัก�าหนดสขุภาพอย่างครอบคลมุ (WHO 1998) การส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคเป็นกจิกรรมทีส่มัพนัธ์และ 

ซ้อนทับกัน เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพน้ันมุ่งเน้นถึงปัจจัยก�าหนดสุขภาพ ขณะที่การป้องกันโรคสนใจที่สาเหตุของโรค  

ในบางครัง้การส่งเสรมิสขุภาพใช้เป็นร่มใหญ่ครอบคลมุกจิกรรมการป้องกนัโรคเฉพาะด้วย (Lehtinen, Riikonen & Lahtinen 

1997)

ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ 
Determinants of Health 

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพคือ ปัจจัยที่สามารถเพิ่มพูนหรือคุกคามสภาวะสุขภาพของบุคคลหรือของสังคมได้ ปัจจัยเหล่านี้

อาจมาจากการตดัสนิใจของแต่ละบคุคล เช่น การเลอืกจะสบูบุหรี่ หรืออาจเกดิจากสภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคล เช่น ปัจจัยทางเพศ ชนชั้น ชาติพันธุ์ การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพของที่อยู่อาศัย  

การมีสัมพันธภาพที่เกื้อหนุนช่วยเหลือ และระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมและการปกครองในชุมชน มีการจ้างงาน  

คุณภาพอากาศ และการออกแบบภูมิทัศน์ของเมือง

ระดับของมาตรการ 
Levels of intervention

ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า เราสามารถส่งเสริมสุขภาพได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

จนถึงระดับชาติ (Benzeval et al. 1995) หากเป็นปัจจัยที่บุคคลควบคุมได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย ก็ต้องให้สังคม 

ตระหนักถงึความส�าคญัของปัจจยันัน้ ตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรอ๊อตตาวาในการส่งเสรมิสขุภาพ (WHO 1986) กลยทุธ์ห้าประการ

ในกฎบัตรอ๊อตตาวายังคงเป็นต้นแบบพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังที่แสดงในกล่องข้อความ

กฎบัตรอ๊อตตาวาในการส่งเสริมสุขภาพ  
Ottawa Charter of Health Promotion (WHO 1986)
กลยุทธ์การด�าเนินงาน

 สร้างนโยบายสุขภาพสาธารณะ

	สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ

	เสริมความเข้มแข็งของการด�าเนินงานในชุมชน

 พัฒนาทักษะส่วนบุคคลของประชาชน

 ก�าหนดทิศทางใหม่ของการบริการสุขภาพ 

ความเหลื่อมลำ้าทางสุขภาพและความไม่เป็นธรรม 
Health inequalities and inequities 

ความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมหลายประการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความไม่เท่าเทียมยังส่งผลให้

บุคคลมีความแตกต่างกันทั้งในด้านพันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพ และทางเลือกในการศึกษา การท�างาน หรือการเล่น  

หากความไม่เท่าเทียมนั้นเป็นผลมาจากความไม่เป็นธรรมทางสังคม สิ่งท่ีเกิดข้ึนจะไม่เป็นเพียงความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ  

แต่เป็นความไม่เป็นธรรมอีกด้วย

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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นโยบายและมาตรการที่สนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้มีสุขภาพดีขึ้น มีตัวอย่างให้เห็นทั้งในระดับ

ท้องถิ่นจนถึงระดบัประเทศ (Benzeval et al. 1995; Black & Mittelmark 1999) ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลก พบว่า 

นโยบายการส่งเสริมสุขภาพไม่ควรจะมีเฉพาะในภาคส่วนสุขภาพเท่านั้น แต่ยังควรอยู่ในภาคส่วนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  

และสังคม เพื่อให้ส่งผลที่ดีต่อปัจจัยก�าหนดสุขภาพ และเพิ่มความเป็นธรรมทางสุขภาพด้วย (WHO 1998)

มิติด้านการเมืองต่อการส่งเสริมสุขภาพ  
The political dimension of health promotion

การตัดสินใจว่าจะด�าเนินมาตรการใด จ�าเป็นต้องพิจารณาตามสถานการณ์และสถานที่ในช่วงเวลานั้นๆ ตัวอย่างเช่น  

ภายใต้สภาวะหนึ่ง การจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพควรใช้วิธีการรณรงค์ให้ข้อมูลกับประชาชน หรือให้ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดการ หรือออกนโยบายบังคับด�าเนินการ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีไม่สามารถให้ค�าตอบที่พึงพอใจที่สุด และ 

ข้อพจิารณาด้านนโยบายจะเข้ามามส่ีวนในกระบวนการตดัสนิใจ นโยบายส่งเสรมิสขุภาพควรสนบัสนนุทัง้มาตรการระดบับคุคล

และส่วนรวม เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 
Health promotion practice

แม้จะมีบริบทที่หลากหลาย แต่งานส่งเสริมสุขภาพมีลักษณะร่วมกันหลายประการ ทั้งการร่วมมือและวงจรซ�า้ๆ ของ 

การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล รูปแบบ Influential models เน้นความตั้งใจเพื่อสร้างความสามารถ 

ของบคุคลในการจดัการสขุภาพของตวัเอง และเพือ่การท�างานร่วมกนั (Tones & Tilford 2001; Raeburn & Rootman 1998) 

รูปแบบแนวปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพที่แท้จริงประกอบด้วย 

1. การศึกษาชุมชนอย่างถี่ถ้วนถึงความต้องการ ทรัพยากร ล�าดับความส�าคัญของปัญหา การท�างานที่ผ่านมา  

และโครงสร้างความร่วมมือกับชุมชน โดยยึดหลักการท�างานร่วมกับชุมชนมากกว่าการท�างานให้ชุมชน

2. ข้อตกลงร่วมต่อแผนการด�าเนินงาน การรวบรวมทรัพยากร การด�าเนินการ การติดตามผลการด�าเนินงาน และ 

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ความยดืหยุน่ในแผนงานและการด�าเนนิงานเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ 

ที่เกิดขึ้นใหม่หรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนผลของการปฏิบัติงาน 

อย่างสม�า่เสมอ

3. มุ่งเน้นการประเมินผลและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพหลังการขยายผล

ลักษณะของหลักฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
The nature of health promotion evidence

หลักการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
The principle of prudence

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพนั้น ได้มีการน�ามาใช้โดยสมัชชาองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.1998 

(WHA51.12) แม้ว่าการส่งเสริมสุขภาพจะเป็นการด�าเนินการทางสังคม การหาหลักฐานในเชิงประสิทธิผลของการส่งเสริม 

สุขภาพเป็นเรื่องท้าทาย ดังนั้นการทดลองที่ต้องมีการควบคุมตัวแปรดังเช่นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม 

ในการค้นหาค�าตอบในเรื่องประสิทธิผลดังกล่าว ข้อคิดเห็นร่วมถึงประสิทธิผลของงานส่งเสริมสุขภาพจึงอิงตามระเบียบวิธี 

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (methodological triangulation) ซึ่งใช้การตีความครอบคลุมหลักฐานหลายชนิด  
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จากต่างสถานที ่โดยนกัวจิยัหลากหลายกลุม่ ตาม “หลกัการพจิารณาอย่างรอบคอบ” (principle of prudence) นัน้ เรายอมรบัว่า

หลกัฐานทกุประเภทมีจุดอ่อน ซึง่ท�าให้เราไม่มข้ีอมลูมากเพยีงพอทีจ่ะตดัสนิใจได้อย่างชดัเจน แต่จากกรณตีวัอย่างทีห่ลากหลาย 

ด้วยคุณภาพของหลักฐานที่มีอยู่สามารถให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการได้ 

หลักฐานของประสิทธิผลการส่งเสริมสุขภาพจ�านวนมาก มาจากการวิจัยในชุมชน (community-based research)  

ซ่ึงการวัดผลเชิงปริมาณแบบดั้งเดิมไม่สามารถเชื่อถือได้มากพอ แต่การวัดผลเชิงคุณภาพร่วมด้วยจะช่วยท�าให้เข้าใจได้ว่า  

สิง่ใดได้ผล สิง่ใดไม่ได้ผล แม้ว่าการวิจัยในสถานการณ์จริงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท�าได้ยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และจะช่วยให้

ได้ข้อมูลหรือความรู้ที่เชื่อถือได้ด้วย 

ความส�าเร็จของงานส่งเสริมสุขภาพในทศวรรษท่ีผ่านมาเกิดข้ึนในหลายประเด็น รวมถึงเรื่องการควบคุมยาสูบกับ 

สุขภาพหัวใจ การด�าเนินการและประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหัวใจในประเทศฟินแลนด์ เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง  

(ดังที่แสดงในกล่องข้อความ) ความพยายามในเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติหลายแห่ง  

(เช่น WHO Framework Convention on Tobacco Control –– WHO 2003a, the WHO Healthy Cities project)

กรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ: การส่งเสริมสุขภาพหัวใจ 
ในประเทศฟินแลนด์ฝั่งตะวันออก
การใช้มาตรการส่งเสริมสุขภาพเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโครงการที่ด�าเนินการ 

มานานกว่า 25 ปีในจังหวัด North Karelia ของประเทศฟินแลนด์ฝั่งตะวันออก พบว่าประชากรชายใน North Karelia 

สบูบหุร่ีลดลงอย่างมาก และมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ซ่ึงการรบัประทานอาหารท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ท�าให้ระดับคลอเลสเตอรอลเฉลี่ยของประชากรลดลงร้อยละ 17 ในระหว่างปี ค.ศ.1972 และ 1997 ความดันโลหิตสูง

สามารถควบคุมได้ และมีการออกก�าลังกายเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาว่าง ส่วนในประชากรหญิง เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 

ลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนิสัยการรับประทานอาหาร ระดับคลอเลสเตอรอล และความดันโลหิตสูง แม้ว่า 

การสบูบหุร่ีจะเพ่ิมขึน้จากตัวเลขเดิมทีต่�่ามาก ก่อนปี ค.ศ.1995 อตัราตายต่อปีจากโรคหวัใจและหลอดเลอืดในประชากร

วัยกลางคน (อายุต�่ากว่า 65 ปี) เพศชายลดลงร้อยละ 73 เทียบกับช่วงก่อนเริ่มโปรแกรม (ค.ศ.1967-71) ในช่วงไม่กี่ปี

ที่ผ่านมาอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรชายและหญิงใน North Karelia ลดลงประมาณร้อยละ 8 

ต่อปี ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980s เป็นต้นมา มีการขยายผลโครงการดังกล่าวไปท่ัวประเทศฟินแลนด์ ในปี ค.ศ.1995  

อัตราตายต่อปีจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรชายทั่วประเทศฟินแลนด์ลดลงถึงร้อยละ 65 และอัตราตาย 

จากมะเร็งปอดลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ใน North Karelia และเกือบร้อยละ 60 ทั่วประเทศฟินแลนด์ 

จากประสบการณ์ของ North Karelia รวมถึงโปรแกรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ น�าไปสู่ค�าแนะน�า 

การส่งเสริมสุขภาพหัวใจ ดังต่อไปนี้ (Puska 2002): 

 โปรแกรมป้องกันระดับชุมชนควรให้ความส�าคัญต่อหลักการและกฎของการวางแผน การด�าเนินการ และ 

การประเมินผลโปรแกรม

 โปรแกรมป้องกนัระดบัชมุชนควรค�านงึถงึกรอบแนวคดิทัง้ทางระบาดวทิยาและทางการแพทย์ เพือ่เลอืกเป้าประสงค์

ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับทฤษฎีด้านสังคมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบโปรแกรมเหล่านั้น 

 มีความเข้าใจชุมชนเป็นอย่างดี (“การวินิจฉัยชุมชน”) และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมถึง 

เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด 
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 มาตรการระดับชุมชน ควรรวมถึงการสื่อสารข้อความและช่องทางการสื่อสารท่ีออกแบบให้เหมาะสม ครอบคลุม

กจิกรรมต่างๆ ของชมุชน ทัง้การดูแลในระดับปฐมภมู ิองค์กรอสิระ อตุสาหกรรมอาหาร ตลาด สถานท่ีท�างาน โรงเรยีน 

สื่อท้องถิ่น และอื่นๆ

 มาตรการระดับชุมชน จ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าชุมชนที่มีอ�านาจในการตัดสินใจ 

และผู้น�าทางความคิดที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ด้วย 

 มาตรการระดับชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จ จ�าต้องมีหลักทฤษฎีที่ชัดเจน ร่วมกับการท�างานหนัก ทุ่มเท และต่อเนื่อง 

 จดุมุง่เน้นและจุดแขง็ของมาตรการระดับชมุชนควรมุง่ไปท่ีความพยายามเปลีย่นแปลงสิง่แวดล้อมท้ังทางกายภาพและ

ทางสังคมในชุมชน เพื่อเอื้อต่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะ

 มาตรการระดับชุมชนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น และสามารถขยายผลเป็นโปรแกรมระดับประเทศได้ จึงควรท�ำกำร

ประเมินผลอย่ำงเหมำะสมและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 ในการขยายผลระดบัประเทศ ผูร้บัผดิชอบโครงการควรประสานงานกบัผูก้�าหนดนโยบายอย่างใกล้ชดิตัง้แต่ต้นจนจบ

โครงการ

ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 
The strength of the evidence

จุดเน้นสองประเด็นส�าคัญในเรื่องหลักฐานของการส่งเสริมสุขภาพ คือ ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน และการน�าไปใช ้

ทั้งในงานวิจัย แนวปฏิบัติ และการพัฒนานโยบาย ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็นผลมาจากการออกแบบมาตรการ และ

ระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่กีย่วข้อง เช่น ความเทีย่งตรง และการลดอคตใิห้น้อยทีส่ดุ การแบ่งระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐานอาจแบ่ง 

โดยอาศัยองค์ประกอบของค�าถามทางวิทยาศาสตร์สามประการได้แก่ ความสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ (falsifiability)  

ความสามารถในการท�านายผล (predictability) และความสามารถในการท�าการทดลองซ�้า (repeatability) ท�าให้สามารถ

แบ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกได้เป็นสี่ ประเภทดังนี้ (Tang, Ehsani & McQueen 2003):

 ประเภท A: รู้ว่าอะไรได้ผล รู้กระบวนการที่ท�าให้เกิดผล และสามารถท�าให้เกิดซ�้าได้ 

 ประเภท B: รู้ว่าอะไรได้ผล รู้กระบวนการที่ท�าให้เกิดผล แต่มีข้อจ�ากัดในการท�าให้เกิดซ�้า

 ประเภท C: รู้ว่าอะไรได้ผล สามารถท�าให้เกิดซ�้าได้ แต่อธิบายกระบวนการที่ท�าให้เกิดผลไม่ได้

 ประเภท D: รู้ว่าอะไรได้ผล อธิบายกระบวนการที่ท�าให้เกิดผลไม่ได้ และมีข้อจ�ากัดในการท�าซ�้า

งานวิจยัด้านส่งเสรมิสขุภาพด�าเนนิการในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ และปัจจยั

ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกัน ความซับซ้อนนี้ท�าให้การค้นหาหลักฐานประเภท A เป็นไปได้ยาก งานวิจัยด้านส่งเสริม 

สขุภาพจงึมุง่เน้นไปทีก่ารค้นหาหลกัฐานประเภท B เพือ่น�ามาสูก่ารปฏบิตั ิประสทิธผิลของมาตรการส่งเสรมิสขุภาพจงึไม่สามารถ

รับประกันล่วงหน้าว่าจะได้ผลเหมือนกันในทุกพื้นที่ ดังนั้นทุกครั้งที่มีการน�ามาตรการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ จึงจ�าเป็นต้อง 

ท�าการวิจัยเพื่อประเมินผลควบคู่กันไปด้วย
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สุขภาพจิตดี 
Positive mental health

หลกัฐานของการส่งเสริมสขุภาพจิตขึน้อยูก่บัการให้ค�าจ�ากดัความ การวดัผล และการบันทึกผล แม้ว่ากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา 

ผลงานวิจัยจะช่วยให้เข้าใจกับค�าว่า “สุขภาพจิต” ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดเนื่องจากหลักฐานเหล่านี้มักจะเผยแพร่เป็นภาษา

อังกฤษและเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยมากจะมองว่าเป็น สภาพอารมณ์ที่เป็น

บวก เช่น ความรูส้กึมคีวามสขุ มแีนวโน้มบคุลกิภาพทีม่คีวามนบัถือตนเอง (self-esteem) และสามารถควบคมุตนเอง (mastery) 

หรือมีความเข้มแข็งทางใจ (resilience) ซึ่งเป็นความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ร้ายในชีวิต มุมมองที่หลากหลายของ

นิยามสุขภาพจิตนี้ น�าไปสู่ความเข้าใจความหมายของค�าว่า สุขภาพจิตดี มุมมองทั้งหลายแสดงดังกล่องข้อความต่อไปนี้

มุมมองและแนวคิดที่เกี่ยวกับ “สุขภาพจิตดี” 
บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context)

Jahoda (1958) ได้ขยายความสุขภาพจิตในแถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.1947 ว่า “สุขภาพไม่ได ้

หมายถึงเพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยังรวมถึงการมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมท่ีสมบูรณ์” โดยมอง 

สุขภาพจิตดีในสามประเด็นได้แก่ (1) การตระหนักรู้ว่าตนเองสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ (2) ความรู้สึกว่าตนสามารถ

จัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ และ (3) สุขภาพจิตดีหมายถึง การมีอิสระในตัวเองซึ่งท�าให้บุคคลสามารถรับรู้  

เผชิญหน้า และแก้ไขปัญหาที่พบได้ มีความเห็นโต้แย้งจาก HB Murphy (1978) ว่า แนวคิดข้างต้นนั้นให้น�า้หนัก 

จากค่านิยมทางวัฒนธรรมของอเมริกาเหนือ จึงเห็นได้ชัดว่า ค�านิยามของสุขภาพจิตได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท่ีให้

ความหมายนั้น ดงันัน้สขุภาพจิตจึงมีความหมายทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบับริบท วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม และการเมือง

ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality types)

Leighton & Murphy (1987) ให้ค�านิยามของลักษณะบุคลิกภาพต่างๆ และวิธีการรับมือกับปัญหาบุคลิกภาพแต่ละ

แบบโดยตั้งสมมติฐานว่า บุคคลทั่วไปมีวิธีการรับมือกับปัญหาท่ีหลากหลาย บางวิธีการอาจไม่เหมาะสม และเมื่อ 

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย อาจท�าให้บุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชได้

มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective dimension)

สุขภาพจิตดี อาจหมายถึง ความรู้สึกอยู่ดีมีสุข/มีสุขภาวะ โดย Bradburn (1965) ได้ทบทวนมาตรวัดคุณลักษณะทั้ง

ด้านบวกและลบของสขุภาวะทางใจ ซึง่ต่อมาได้วจัิยค้นหาความหมาย และปัจจยัก�าหนดสขุภาวะได้เสนอว่า สขุภาพจติดี

ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าที่สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพจิต

แนวคิดด้าน Salutogenic (Salutogenic Approach)

Antonovsky ได้น�าเสนอแนวคิด “salutogenic” มุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะการแก้ปัญหามากกว่าการมองที่ความ 

เจ็บป่วยหรือเสียสุขภาพ และสนใจที่ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพมากกว่าปัจจัยเสี่ยง โดยมองว่า ความเครียดมีผลท้ังบวก  

ไม่มีผล หรือเป็นผลลบ ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (sense of coherence) เป็นปัจจัยส�าคัญต่อสุขภาพจิตดี  

เพราะท�าให้บุคคลสามารถตอบสนองต่อความเครียดอย่างยืดหยุ่น การมองโลกในแง่ดี เป็นวิธีคิดที่เด่นชัดของ 

คนสุขภาพจิตดี และพบว่าผู้ที่มองโลกในแง่ดีมีกลไกการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เช่น การยอมรับความจริง การเช่ือมั่น 

ในศักยภาพของตน (Scheier & Carver 1992)
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ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)

ความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ เมื่อเผชิญกับความเครียดโดยไม่เจ็บป่วย มีความแตกต่างกันมากในแต่ละ

บุคคล การตอบสนองความเครียดอาจจัดเป็นกระบวนการรับมือ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจ มีนักวิจัย

จ�านวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการจัดการปัญหาด้วยวิธีเหมาะสม Rutter (1985) วิเคราะห์ความเข้มแข็งทางใจว่า 

เป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสภาวะทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ปัจจัยปกป้องสามารถ 

ปรับวิธีการตอบสนองของบุคคลต่ออันตรายภายนอก ท�าให้ไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากนัก ปัจจัยปกป้องเหล่านี้  

อาจเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความเครียด

แนวคิดด้านจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytical approach)

แนวคิดด้านจิตวิเคราะห์เสนอเกณฑ์ของสุขภาพจิตดีว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการใช้พลังงานภายในเพื่อ 

การรับรู้ถึงอารมณ์ ความคิด และพลังทางเพศ

แนวคิดด้านคุณภาพชีวิต (Quality of life approach)

องค์การอนามัยโลกนิยาม ‘คุณภาพชีวิต’ ว่า “การรับรู้สถานะของตนในบริบททางวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม 

ที่อาศัยอยู่ และสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และความสนใจของบุคคลนั้น” (WHOQOL Group 

1995) นิยามข้างต้นสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสุขภาวะท่ีครอบคลุมความพึงพอใจส่วนตัวต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ  

จิตวิญญาณ และสุขภาพ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตนี้อธิบายเรื่องสุขภาพครอบคลุมถึงสุขภาพจิต ทั้งมุมมองด้านบวก 

และลบของทักษะการจัดการปัญหา ความเข้มแข็งทางใจ ความพึงพอใจ การเป็นอิสระในตัวเอง

คุณค่าภายในของสุขภาพจิต 
The intrinsic value of mental health

สุขภาพจติเกีย่วข้องกบัชวีติมนษุย์ในทกุมติทิัง้ในเชงิรปูธรรมและนามธรรม หรอืเป็นคณุค่าภายในของบคุคล สงัคม และ

วฒันธรรมนัน้ๆ สุขภาพจิตมคีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนักบัสขุภาวะและการสร้างผลผลติของสงัคมและสมาชกิสงัคม คณุค่าของ 

สขุภาพจติมองได้ในหลายมิติ ได้แก่ 

 สุขภาพจิตเป็นส่วนส�าคัญของสุขภาวะและการท�าหน้าที่ของบุคคล

 สุขภาพจิตดีเป็นทรัพยากรส�าคัญส�าหรับบุคคล ครอบครัว และสังคม รวมทั้งประเทศชาติ 

 สุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ แยกออกจากกันไม่ได้ และจะส่งผลต่อหน้าที่ของสังคม มีผลต่อการสร้างผลผลิต

โดยรวม 

 สุขภาพจิตเกีย่วข้องกบัทกุคน เนือ่งจากเกดิขึน้ในชีวติประจ�าวนั ท้ังในบ้าน โรงเรยีน สถานท่ีท�างาน และในกจิกรรมนนัทนาการ 

 สุขภาพจิตดีท�าให้เกิดทุนทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และเศรษฐกิจของทุกสังคม 

 หลักจติวญิญาณเป็นส่วนส�าคญัในการส่งเสรมิสขุภาพจติ ในขณะเดยีวกนัสขุภาพจติกม็อีทิธพิลต่อจติวญิญาณเช่นกนั 

(ดูเพิ่มเติมจาก Underwood-Gordon 1999)

สุขภาพจิตเปรียบเสมือนทรัพยากรส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นและสามารถเพิ่มพูนหรือลดทอนลง

ได้ด้วยการกระท�าของสังคม ในมุมของสุขภาพจิตที่ดีหมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่น่าพอใจ

และยั่งยืน มีหลักฐานจ�านวนมากที่บ่งชี้ว่า ความยึดเหนี่ยวในสังคม (social cohesion) เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของชุมชน และในทางกลับกันสัมพันธภาพเช่นนี้เกิดเช่นเดียวกัน
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วัฒนธรรมและสุขภาพจิต
Culture and mental health

แม้ว่าคุณภาพของสุขภาพจิตจะมีความเป็นสากล แต่การแสดงออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ลักษณะทาง

วัฒนธรรม และแปรผันไปตามบริบท จึงจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักการของสุขภาพจิตในแต่ละสังคมก่อนจะด�าเนินการส่งเสริม 

สุขภาพจิต ทั้งยังต้องค�านึงถึงว่าการส่งเสริมสุขภาพจิตไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงที่บุคลากรสุขภาพจิตเท่านั้น

วัฒนธรรมที่ต่างกันส่งผลต่อความเข้าใจและความสนใจของประชาชนต่อสุขภาพจิต การค�านึงถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างกันจะเพิ่มความสอดคล้องกลมกลืนและความส�าเร็จของมาตรการส่งเสริมสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น แม่ในชนเผ่า 

Xhosa ในประเทศอเมริกาใต้จะไม่ปลอบโยนลูกชายที่ก�าลังร้องไห้ เพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะเติบโตอย่างเข้มแข็งเพียงพอต่อการ 

เดนิทางออกนอกประเทศและเข้าร่วมกองทพั และนีเ่ป็นตวัอย่างหนึง่ของความแตกต่างทางวฒันธรรมและความเชือ่ อกีตวัอย่าง

คือ ทหารหนุ่มในประเทศแองโกลาที่ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาในช่วงสงคราม (Lavikainen, Lahtinen &  

Lehtinen 2000; Mendes 2003) มีความรู้สึกแปลกแยก และยากที่จะมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อ 

ปรบัตวัเข้ากบัสงัคมทีส่งบสขุ หรอืตวัอย่างของผูต้ดิเชือ้เอชไอวหีรอืเอดส์ซึง่ประสบปัญหาส�าคญัคอืการมตีราบาปจากการตดิเชือ้ 

การพยายามท�าความเข้าใจแนวคิดเรื่องสุขภาพจิตของคนกลุ่มนี้จะช่วยให้พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามความต้องการ

อย่างไรกต็ามการพยายามท�าความเข้าใจและส่งเสรมิสขุภาพจติตามบรบิททางวฒันธรรมอาจไม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร 

หากละเลยความแตกต่างระหว่างบุคคลแม้ในกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมในแต่ละสังคมมีทั้งส่วนที่ 

ทับซ้อนคล้ายคลึงกันและส่วนที่แตกต่างกัน จึงต้องท�าความเข้าใจความเชื่อและการแสดงออกในแต่ละกลุ่มในบริบททาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Tomlinson 2001)

ทุนทางสังคมและสุขภาพจิต 
Social capital and mental health

เราจ่ายเงนิจ�านวนมากเพือ่รกัษาโรคภยัไข้เจบ็ แต่กลบัละเลยสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเราในแต่ละวนั 

เช่น มาตรการทางสังคม การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการท�าให้เกิดความไว้

วางใจและใส่ใจกับสังคมน่าจะเป็นปัจจัยก�าหนดสุขภาพที่ส�าคัญที่สุด (Lomas 1998, p. 1181) 

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาซึง่เป็นช่วงทีแ่นวคดิเรือ่งการรวมตวักนัเป็นกลุม่สงัคมกบัการส่งเสรมิสขุภาพเป็นทีส่นใจมากขึน้ 

พบว่าแนวคิดเรื่อง “ทุนทางสังคม” มีความเด่นชัดมาก แนวคิดนี้น�าไปสู่การปรับมุมมองการวิจัยจากที่เน้นเฉพาะตัวบุคคล

เป็นการศึกษาปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิต (Anthony in press) มีการขยายขอบเขตการศึกษา

จากเดมิทีเ่ป็นการสร้างเครือ่งมอืและการฝึกอบรมพฒันาทกัษะหรอืผลผลติในระดบับคุคล (“ทนุทางร่างกาย” และ “ทนุมนษุย์”) 

ไปสูท่นุทางสงัคม ซึง่หมายถงึ “ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม เช่น เครอืข่าย บรรทดัฐาน ความไว้วางใจทีจ่ะส่งเสรมิการประสานงาน

และความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน” (Putnam 1995) สภาพเศรษฐกิจและสังคมยังส่งผลต่อทุนทางสังคมด้วย 
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ทนุทางสงัคมไม่ใช่ทรพัยากรหรอืการรบัรูใ้นระดบับุคคล ซึง่ท�าให้เกดิความท้าทายในการให้ค�าจ�ากดัความและการวดัทนุ

ทางสังคม โดยไม่ลดลงมาในระดับบุคคล การสูญเสียทุนทางสังคมมีตั้งแต่การถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมสังคมหรือการเป็น 

ชนกลุ่มน้อยในสังคมนั้น ไปจนถึงการเรียกร้องมากเกินไปจากสมาชิกในสังคม อย่างไรก็ตามมีข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่า ทุนทาง

สังคมท�าให้เกิดการด�าเนินงานที่สั่งสมมาเรื่อยๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้โดยเติมเต็ม 

ให้ทุนในรูปแบบอื่น

การวิจัยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ

ระบบบริการส�าหรับประชาชน และการพัฒนาชุมชน นักสังคมศาสตร์ท�าการศึกษาพบว่า การมีทุนทางสังคมสูงช่วยปกป้อง

บุคคลจากการถูกแบ่งแยกกีดกันทางสังคม ช่วยสร้างความปลอดภัยทางสังคม ลดอาชญากรรม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและ 

การศกึษา เพิม่คณุภาพของสงัคมและผลการท�างาน (Woolcock 1998) นอกจากนีน้กัวจิยัยงัได้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ทุนทางสังคมกับสุขภาพจิตด้วย (Kawachi & Berkman 2001; McKenzie, Whitley & Weich 2002; Sartorius 2003)  

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับสุขภาพและสุขภาพจิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมสุขภาพจิตที่อาจมีผล 

ต่อการเพิ่มทุนทางสังคมเป็นหัวข้อวิจัยที่ก�าลังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน 

การวัดสุขภาพหรือปัจจัยเสี่ยงในประชากรโดยท่ัวไป มักวัดเป็นผลรวมของปัจจัยเหล่านั้นในประชากรท้ังหมด และ 

มกัจะเป็นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมตัง้แต่หนึง่ปัจจยัขึน้ไปต่อสขุภาพในระดบับคุคล (Marmot 1998) 

ทนุทางสังคมอาจช่วยสร้างความเข้าใจอทิธพิลของสิง่แวดล้อมต่อสขุภาพในอกีแง่มมุหนึง่ นัน่คอื ผลกระทบระหว่างสิง่แวดล้อม

และปัจจัยทางสังคมกับกลุ่มคนในสังคม มุมมองนี้จะช่วยอธิบายผลลัพธ์ในภาพรวมได้ดีกว่าการมองเป็นผลรวมของปัจจัย 

เหล่านั้นในระดับบุคคล (Anthony in press) 

กลไกความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับสุขภาพจิต ยังคงต้องท�าการ

ศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก (Gillies 1999; Henderson & Whiteford 2003) ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ทั้งสองนี้อยู่ในแบบหลากหลายทิศทาง (multidirectional) แบบเป็นเหตุปัจจัย (causality) หรือเพียงแต่สัมพันธ์กันเท่านั้น 

(correlation) (Lochner, Kawachi & Kennedy 1999) อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อว่าเครือข่ายทางสังคมสามารถส่งเสริม 

ความยึดเหนี่ยวในสังคม (social cohesion), ความเอาใจใส่กันอย่างไม่เป็นทางการ การคุ้มครองดูแลในยามวิกฤติ, ความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพที่ดีขึ้น, การเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีข้ึน และน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมที่มี 

ผลกระทบด้านสาธารณสุข (เช่น การสูบบุหรี่ สุขาภิบาล เพศวิถี) (Baum 1999; Kawachi, Kennedy & Glass 1999)

ความเชื่อมโยงระหว่างความยึดเหนี่ยวทางสังคม การฆ่าตัวตาย  
และพฤติกรรมต่อต้านสังคม 
มีการศึกษาพฤติกรรมต่อต้านสังคมและพฤติกรรมฆ่าตัวตายว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเข้มแข็งหรือการขาดความ 

ยึดเหน่ียวทางสังคมหรือไม่ (OECD 2001) และพบว่าการควบคุมทางสังคมท่ีอ่อนแอ และการท�าลายองค์กรชุมชน 

ในพืน้ที ่ถกูตัง้สมมตฐิานว่าเป็นปัจจยัทีเ่พิม่อตัราการฆ่าตวัตาย (Durkheim 1897) และอาชญากรรม (Shaw & McKay 

1942)
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สุขภาพจิตและสิทธิมนุษยชน 
Mental health and human rights

บรรยากาศแห่งการเคารพและปกป้องสิทธิทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และพลเมือง เป็นรากฐานของการ

ส่งเสริมสุขภาพจิต หากไม่มีความมั่นคงและอิสรภาพที่เกิดจากสิทธิเหล่านี้ จะท�าให้มีความยากล�าบากในการรักษาระดับ 

สุขภาพที่ดีเอาไว้ได้ (Gostin 2001) 

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนช่วยให้สามารถระบุและบ่งชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (the United Nations: UN) เป็นตัวแทนของค่านิยมสากลและหลักการที่สามารถ

เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ออกแบบ น�าไปใช้ ตดิตาม หรอืประเมนิผลนโยบายสขุภาพจติ กฎหมาย และโปรแกรมด้านสขุภาพจติ

ได้ เนือ่งจากบรรทดัฐานทางกฎหมายนีไ้ด้รบัการอนมุตัจิากรฐับาล ดงันัน้กฎเกณฑ์เหล่านีจ้งึส่งผลต่อความรบัผดิชอบของรฐับาล

ต่อสุขภาพจิต และเป็นมาตรฐานในการประเมินผลการท�างานของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย

สิทธิมนุษยชนเสริมพลังบุคคลและชุมชน โดยให้สิทธิบุคคลหรือสังคมนั้นในทางการเมืองการปกครอง พวกเขาสามารถ

ช่วยสร้างความเสมอภาคและการใช้อ�านาจในสังคม ซึ่งจะช่วยลดการไร้ปากเสียงของคนยากจน (WHO 2002b) หลักการ 

ของความเท่าเทียมและไม่ถูกแบ่งแยกกีดกัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากล ท�าให้สังคมต้องหันมาใส่ใจ

กับกลุ่มเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้นสิทธิของทุกคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งปรากฏให้เห็นในบัญญัติสิทธิ (the Bill 

of Rights) และเครื่องมืออื่นๆ ของสหประชาชาติช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า กลุ่มบุคคลชายขอบควรมีส่วนในประเด็นและ

ยุทธศาสตร์สุขภาพที่จะส่งผลต่อพวกตน และความต้องการของคนกลุ่มนี้ต้องได้รับการพิจารณาและแก้ไข

การส่งเสริมสุขภาพจิตไม่เพียงแต่เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วน

อื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกมากมาย สิทธิมนุษยชนครอบคลุมทั้งในมุมของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพลเมือง 

ท�าให้เกิดกรอบความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนในการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
A conceptual framework for action

มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งรัฐวิคตอเรีย (The Victorian Health Promotion Foundation: VicHealth) ในประเทศ

ออสเตรเลียได้พัฒนากรอบแนวคิดในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพจิต (ดูแผนภาพที่ 1) หัวใจหลัก

ของแนวคิดนี้คอื การมุง่เน้นปัจจยัก�าหนดสขุภาพจติสามประการ (การเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม, การไม่ถกูแบ่งแยกกีดกันและ

ปลอดภัยจากความรุนแรง และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ) การจัดล�าดับความส�าคัญของประชากรและพื้นที่ที่จะด�าเนินการ 

และการอธิบายถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

แม้ว่าความเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชจะพบได้ในประชากรทั่วไป แต่พบอัตราที่สูงขึ้นในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและสังคม (Desjarlais et al. 1995) การบูรณาการแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ 

แห่งรัฐวิคตอเรีย มีเจตนาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ ซึ่งหากจะท�าให้ส�าเร็จจะต้องด�าเนินการต่อไปนี้
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 มุ่งที่ปัจจัยก�าหนดเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต

 ใช้วิธีการส่งเสริมสุขภาพทุกวิธีที่ท�าได้ทั้งในระดับประชากรและกลุ่มย่อยของประชากร

 ดึงความร่วมมือจากภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ 

เนือ่งจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิและสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัสขุภาพจติ ความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิสขุภาพจติและสขุภาวะ 

จะเกิดขึ้นและอยู่อย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน และการสร้างพันธมิตรในการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างกลุ่มตัวแทนต่างๆ ทั้งในภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม 

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนนัน้ ต้องประสานจดุร่วมและสือ่สารด้วยแนวคดิเดยีวกนันัน่คอื มุง่เน้นทีส่ขุภาพ

มากกว่าความเจบ็ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ทรพัยากรด้านสขุภาพจติมน้ีอยและมคีวามพยายามในการลดภาระโรคจติเวชทัว่โลก 

จึงเป็นประเด็นส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีการต่อสู้เพื่อแย่งทรัพยากรในการจัดบริการรักษาฟื้นฟู

นโยบายของรัฐบาล งานวิจัย และการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในระบบและหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกันน้อย ดังนั้น 

เพื่อการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพในระดับประชากร การผสานกลไกระหว่างระบบเหล่านี้จ�าเป็น

ต้องเกิดขึ้น และจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการการวางแผน การน�าไปใช้และการลงทุนในระยะยาว การติดตามประเมินผล 

ต้องด�าเนนิการ และตดิตามไปช้าๆ ผลลพัธ์ในระยะยาวอาจจะไม่จงูใจรฐับาลในระยะสัน้ ดงันัน้จงึต้องมวีธิใีนการบรหิารจดัการ

ทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การส่งเสรมิสขุภาพเป็นงานทีเ่กดิขึน้ใหม่ และการส่งเสรมิสขุภาพจติเพิง่ได้รบัความสนใจในช่วงไม่นานมานี ้ การส่งเสรมิ 

สขุภาพต้องอาศยัหลากหลายวธิใีนการเปลีย่นแปลงปัจจยัก�าหนดสขุภาพ จงึเป็นความท้าทายในการพฒันาบคุลากรทัง้ในวงการ

สุขภาพและภาคส่วนอื่นๆ ให้มีมุมมองและทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดความร่วมมือ 

การท�างานทางนักวิชาการในประเด็นสุขภาพ และสังคมการเมืองด้วย ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม 

ภายใต้บรรยากาศการแข่งขนัทางวชิาการ จนสดุท้ายการแข่งขนัระหว่างภาคส่วนและระหว่างวชิาชพีจะขดัขวางความก้าวหน้า

ของงานส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น การพัฒนาการจัดการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและระหว่างวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

จึงเป็นพื้นฐานที่ท�าให้เชื่อได้ว่า กระบวนการส่งเสริมสุขภาพทั้งในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วจะเกิดขึ้น 

โดยภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนและทุกวิชาชีพร่วมมือกัน
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แผนภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะของมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งรัฐวิคตอเรีย

ปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพจิตและทิศทางการด�าเนินงาน

การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การไม่ถูกแบ่งแยกกีดกันและปลอดภัยจากความรุนแรง การมสีว่นรว่มทางเศรษฐกจิ

 สัมพันธภาพที่เกื้อหนุน 
 การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
 ความร่วมมือของพลเมือง

 การให้คุณค่าที่หลากหลาย 
 ความมั่นคงปลอดภัยทางร่างกาย
 การตัดสินใจและควบคุมจัดการชีวิตของตัวเอง

 การท�างาน
 การศึกษา
 ที่อยู่อาศัย
 การเงิน

กลุ่มประชากรและพื้นที่การด�าเนินงาน

กลุ่มประชากร การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต

 เด็ก
 เยาวชน
 หญิงและชาย
 คนสูงอายุ
 ชนเผ่าพื้นเมือง
 ชุมชนหลากหลายทางวัฒนธรรม
 คนที่อาศัยในชุมชนชนบท

 การวิจัย ติดตาม และประเมินผล
 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 การพัฒนาหน่วยงาน
 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 การสื่อสารและการตลาด
 การชี้น�าสาธารณะในประเด็นกฎหมายและการปฏิรูปนโยบาย

ภาคส่วนและหน่วยงานในการด�าเนินงาน

ที่อยู่อำศัย
กำรคมนำคม

ชุมชน
ควำมร่วมมือ

กำรศึกษำ
สำธำรณะ

สถำนที่ท�ำงำน
วิชำกำร

กีฬำและสันทนำกำร
รัฐบำลท้องถิ่น

สุขภำพ
งำนยุติธรรม

ผลลัพธ์ระยะกลาง

ระดับบุคคล ระดับองค์กรและชุมชน สังคม

เพิ่มการรับรู้:

 การเป็นเจ้าของ

 คุณค่าแห่งตน

 การตัดสินใจและควบคุมจัดการ

ชีวิตของตัวเอง

 องค์กรที่รับผิดชอบและเข้าถึงได้ง่าย

 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เกื้อหนุนและ

สนับสนุนการรวมตัว

 นโยบายสาธารณะที่เกื้อหนุนและ

บูรณาการ 

 รากฐานด้านกฎหมายที่เข้มแข็ง

 การกระจายแหล่งทรัพยากร

สุขภาพจิตดีขึ้น

ผลดีระยะยาว

 ภำวะวิตกกังวลและซึมเศร้ำลดลง
 กำรใช้สำรเสพติดลดลง
 สุขภำพกำยดีขึ้น

 ผลิตภำพ (productivity) ในที่
ท�ำงำน บ้ำน และโรงเรียนดีขึ้น

 ควำมรุนแรงและอำชญำกรรมลดลง

 ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสุขภำพ
 เพิ่มคุณภำพชีวิตและอำยุขัย

แหล่งข้อมูล: VicHealth 1999
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หลักฐ�นที่ปร�กฏ
The emerging evidence

2
“การส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิผลจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปัจจัยก�าหนดสุขภาพ” 

(Nutbeam 2000, p. 3)

วัตถุประสงค์และการด�าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพ
Objectives and actions of health promotion

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก�าหนดสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตเวชนั้น 

สามารถจัดกลุ่มได้เป็นสามเรื่องหลัก (HEA 1997; Lehtinen, Riikonen & Lahtinen 1997; Lahtinen et al. 1999) ได้แก่

 การพัฒนาและธ�ารงรักษาสังคมสุขภาวะ 

 ปัจจยันีจ้ะท�าให้เกดิสิง่แวดล้อมทีม่ัน่คงปลอดภยั ท่ีอยูอ่าศยัท่ีด ีประสบการณ์การศกึษาท่ีด ีการจ้างงาน สภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่เหมาะสม และโครงสร้างทางการเมืองท่ีเก้ือหนุน อันจะส่งผลให้ลดความขัดแย้งและความรุนแรง  

ช่วยให้ประชาชนสามารถก�าหนดและควบคุมชีวิตของตนเองได้ ให้การรับรองและสนับสนุนทางสังคม มีแบบอย่าง 

ที่เหมาะสม และประชาชนเข้าถึงความต้องการพื้นฐานด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 

 ความสามารถของแต่ละบุคคลในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมผ่านทักษะการมีส่วนร่วม (participating) 

อดทนต่อความหลากหลาย (tolerating diversity) และความรบัผดิชอบร่วมกนั (mutual responsibility) 

 ปัจจัยนี้สัมพันธ์กับประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็กทั้งความรัก ความผูกพัน สัมพันธภาพ การสื่อสาร และความรู้สึกได้รับ

การยอมรับ

 ความสามารถของแต่ละบุคคลในการจัดการความคิด อารมณ์ การจัดการชีวิต และความเข้มแข็งทางใจ

 ปัจจัยน้ีสัมพันธ์กับสุขภาพกาย ความนับถือตนเอง ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง และความสามารถ 

ในการเรียนรู้ 

การบ่มเพาะคณุลกัษณะของบคุคล สงัคม และสิง่แวดล้อม และการลดปัจจยัขดัขวางต่อคณุลกัษณะเหล่านีเ้ป็นเป้าหมาย

ของการส่งเสริมสุขภาพจิต ในแต่ละประเทศและสังคม ความคิดเห็นของท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาหลักและผลที่จะได้รับ  

และหลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพจิตจะเป็นตัวปรับรูปแบบกิจกรรมของการส่งเสริมสุขภาพจิต ดังที่ได้กล่าวมาก่อน

หน้านี้ว่า การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีความเก่ียวข้องและเป็นกิจกรรมท่ีซ้อนทับกัน การส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นปัจจัย

ก�าหนดสุขภาพ ขณะที่การป้องกันโรคสนใจที่สาเหตุก่อโรค หลักฐานของงานป้องกันโรคจิตเวช (Hosman & Jané-Llopis in 

press) น�าไปสู่หลักฐานของงานส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานเชิงประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพจิต 



ถกูขยายผลผ่านการประเมนิผลประสบการณ์ในหลากหลายวธิใีนประเทศและบรบิททีแ่ตกต่างกนั ท�าให้เกดิความมัน่ใจมากขึน้

ในการพัฒนามาตรการที่ได้ผล แม้จะยังคงต้องค�านึงถึงหลักการพิจารณาอย่างรอบคอบ (The principle of prudence)  

ซึ่งกล่าวถึงข้อจ�ากัดที่ว่า เราไม่มีทางรู้เพียงพอก่อนการตัดสินใจด�าเนินมาตรการส่งเสริมสุขภาพใดๆ (ดูได้ที่หน้า 21) 

กิจกรรมของการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยมากเป็นกิจกรรมทางสังคมและการเมือง เช่น การลดอัตราการว่างงาน พัฒนา

โรงเรยีนและทีอ่ยูอ่าศยั การลดตราบาปและการแบ่งแยกกดีกนัในแง่มมุต่างๆ รวมถงึนโยบายเฉพาะ เช่น การคาดเขม็ขดันริภยั 

เพื่อลดการบาดเจ็บทางสมอง เป็นต้น ผู้น�าหลักของกิจกรรมเหล่านี้คือ นักการเมือง นักการศึกษา สมาชิกขององค์กรเอกชน

เพือ่สาธารณประโยชน์ บทบาทของบคุลากรสขุภาพจติถอืเป็นผูย้�า้เตอืนถงึหลกัฐานความส�าคญัของตวัแปรต่อสขุภาพจติเหล่านี้ 

(Goldberg 1998) บคุลากรสขุภาพอาจเข้าไปเกีย่วข้องโดยตรงกบัการป้องกนัโรค การออกแบบและปรบัใช้โปรแกรมในบรกิาร

สุขภาพระดับปฐมภูมิ และในบริบทอื่น รวมทั้งในส่วนของการผลักดันนโยบาย 

เมื่อผสมผสานแนวคิดการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเข้าด้วยกัน (Mrazek & Haggerty 1994; Eaton &  

Harrison 1996) ท�าให้สามารถแบ่งกลุ่มมาตรการตามระดับความเสี่ยงของโรคในประชากรหลากหลายกลุ่ม และท�าให้เข้าใจ

ชัดเจนขึ้นว่า มาตรการใดที่จ�าเป็นต่อประชากรทุกคนแบบทั่วไป - universal (เช่น การดูแลก่อนคลอดที่ดี) ต่อประชากร 

เฉพาะกลุม่ - selected (มุง่เป้าไปทีก่ลุม่ประชากรกลุม่เสีย่ง เช่น การให้ความช่วยเหลอืครอบครวัแก่แม่วยัรุน่ท้องแรกทีย่ากจน 

เป็นต้น) หรือแบบรายบุคคลแบบเข้มข้น - indicated (มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่มีอาการเริ่มแรก เช่น การคัดกรอง

และรักษาอย่างทันท่วงทีแก่ผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า หรือสมองเสื่อม เป็นต้น) กระบวนการรวบรวมหลักฐานจะต้องค�านึง

ถึงว่า (1) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลัก ถือเป็นหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดและมีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพและรักษาโรค 

(2) ภาวะสุขภาพส่วนใหญ่มีหลายเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันในแต่ละช่วงเวลา (Desjarlais et al. 1995) และ (3) ปัจจัยส�าคัญ เช่น  

สภาพครอบครัว การทารุณกรรมหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ส่งผลต่อระดับสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังเป็นปัจจัยเสี่ยง 

ต่อสุขภาพในช่วงชีวิตต่อมา เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพและความเข้มแข็งทางใจ 

หรือการเกิดโรค 

การส่งเสรมิสขุภาพจติมกัสมัพนัธ์กบัการสร้างความสงบสขุ ความยตุธิรรมในสงัคม ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม การศกึษาและ

การจ้างงาน แต่ความพยายามในการด�าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในบางครั้งยังไม่ชัดเจน (Kreitman 1990) การเสนอ

แผนการวิจัยเพื่อหาหลักฐานเฉพาะที่่สามารถวัดผลลัพธ์ได้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น อย่างไรก็ตามการเรียกร้องให้มีการศึกษาผลลัพธ์

ของโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตว่าท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในระยะยาว ผลิตภาพ และคุณภาพชีวิตอย่างไร มักเป็น

ไปได้ยากและไม่จ�าเป็นนกั สิง่ทีจ่�าเป็นมากกว่าคอื การจดัล�าดบัความส�าคญัของหลกัฐานทีเ่ชือ่มโยงสขุภาพจติกบัปัจจยัก�าหนด

สุขภาพจิตที่ส�าคัญ (aetiological research) และการออกแบบโปรแกรม รวมถึงการประเมินผลที่แสดงการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้ปัจจัยก�าหนดหรือตัวแปรเดียวกัน โปรแกรมและนโยบายอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดด้านความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ ระดับของการแบ่งแยกกีดกัน หรือความเชื่อมโยงกันในสังคม การค้นหาและบ่งบอกผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านี้ และการสร้างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยก�าหนดสุขภาพจิต จะช่วยสนับสนุนให้มี 

การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตต่อไป หลักฐานเชิงประจักษ์ของงานส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นมีปรากฏแล้ว แต่ต้องยกระดับ 

หลักฐานเหล่านี้ด้วยงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยก�าหนดสุขภาพจิต และการประเมินผลโปรแกรมและนโยบาย 

ส�าหรับบทที่ 2 นี้จะกล่าวถึงสภาพทั่วไป การรวบรวม การประเมิน และการใช้หลักฐานส�าหรับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ในหลายบริบทและกลุ่มประชากร ผ่านวิธีการที่แตกต่างกัน และสรุปในตอนท้ายถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
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หลักฐานและการน�าการส่งเสริมสุขภาพจิตมาใช้  
Evidence and its use in mental health promotion

การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติและนโยบาย 
Linking research with practice and policy

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตมีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีความเห็นร่วมที่ชัดเจนในเรื่อง

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องต่อสุขภาพจิต และมีหลักฐานเกี่ยวกับมาตรการที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมปัจจัยปกป้องได้ 

(Mrazek & Haggerty 1994) The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) ได้รายงาน 

ต่อสหภาพยุโรปว่า โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตใช้ได้ผลและมีโปรแกรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จ�านวนมากที่บอกถึงวิธีการ

ปฏบิตัเิพือ่การส่งเสรมิสขุภาพจติ (IUHPE 2000) มหีลกัฐานบ่งชีว่้า การลงมอืปฏบิตัโิปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพจติทีม่ปีระสทิธผิล

นั้นท�าได้จริงในประชากรหลากหลายกลุ่มและในบริบทที่แตกต่างกัน (ดูเพิ่มใน Hosman & Jané-Llopis in press) 

ความท้าทายที่ส�าคัญคือ การท�าให้หลักฐานเหล่านี้หนักแน่นขึ้น เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและก�าหนดนโยบายทั่วโลก  

ในขณะทีน่กัวจิยัยงัคงเป็นห่วงคณุภาพของหลกัฐาน ความถกูต้องของระเบยีบวธิวีจิยั และการเผยแพร่ความรู ้แต่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

อื่นๆ อาจมีมุมมองต่อหลักฐานหรืองานวิจัยแตกต่างออกไปจากที่นักวิจัยมอง ดังเช่นที่ Nutbeam (2000) ได้อธิบายไว้ว่า  

ผู้ก�าหนดนโยบายมักจะค�านึงถึงการจัดสรรการกระจายทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าของงานนั้นๆ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติต้องการ 

ความมั่นใจว่ามาตรการต่างๆ นั้นจะได้ผลหรือไม่ ส่วนประชาชนกลุ่มเป้าหมายต้องการมีส่วนร่วมทั้งกับตัวโปรแกรมและ

กระบวนการน�ามาใช้ และค�านึงถึงว่าตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ อีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญคือ การสนับสนุนการน�า

งานวิจัยหรือหลักฐานที่มีให้น�าไปสู่การใช้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยหรือพื้นที่ด้อยโอกาสนั่นหมายถึง 

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นต้องมีประสิทธิผล น�าไปใช้ได้จริง และยั่งยืนในบริบทที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ความท้าทายนี้จึงมี 

สองระดับคือ การแปลงหลักฐานการวิจัยมาสู่แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล และการแปลงแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 

ไปเป็นงานวิจัย ซึ่งท�าให้หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่มีการบันทึกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปรับมุมมองสู่ “สุขภาพจิตที่ดี”  
Shifting to positive mental health

การส่งเสริมสุขภาพจิตได้แนวคิดของสุขภาพจิตใหม่ ในความหมายเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ การปรับมุมมองไปสู่ตัวชี้วัด

เชิงบวกของสุขภาวะนี้ ท�าให้ต้องปรับตัวชี้วัดผลลัพธ์ของสุขภาพจิต จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผล

กระบวนการ ผลลัพธ์ และสภาวะหรือเงื่อนไขที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จของงานสุขภาพจิตเชิงบวก

การนำาโปรแกรมไปใช้อย่างมีประสิทธิผล  
Identifying effective programme implementation

การศกึษาเชงิระบบเรือ่งการใช้โปรแกรมมกัจะถกูละเลย หรอืมองข้ามไป ความท้าทายคอื การใช้หลกัการหรอืวธิปีระเมนิ

ให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของการส่งเสริมสุขภาพจิต (Labonté & Robertson 1996) ซึ่งแตกต่างจากระเบียบวิธีวิจัย

ตามปกติ และจ�าเป็นต้องประเมินทั้งสองด้านคือด้านกระบวนการและผลลัพธ์ (WHO 1998b) เมื่อพิจารณาถึงล�าดับ 

ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาที่เน้นไปที่การประเมินผลลัพธ์จากงานวิจัยแบบสุ่มควบคุม (randomized 

controlled trials : RCTs) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง เป็นงานวิจัยซึ่งใช้งบประมาณมาก ท�าได้จ�ากัดเฉพาะในประเทศที่มีรายได้

สงูเท่านัน้ กรอบการท�าวจิยัจงึควรมหีลากหลายตัง้แต่งานวจิยัแบบ RCTs จนไปถงึงานวจิยัเชงิคณุภาพ เช่น การศกึษารายกรณี 
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การศึกษาความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เรื่องเล่า การสัมภาษณ์ การส�ารวจ และการศึกษาทางชาติพันธุ ์ เป็นต้น  

(McQueen & Anderson 2001) 

การวิจัยการน�าไปใช้ (implementation research) เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อท�าความเข้าใจว่าต้องน�าโปรแกรมนั้นไปใช้ 

ในสถานการณ์ใด อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้เกิดความรู้ใหม่ที่น�าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(best practice) ในการน�าไปใช้จริง

การประยุกต์ใช้หลักฐานสำาหรับประเทศที่มีรายได้น้อย 
Applying the evidence to low-income countries

การโต้เถียงถึงหลักฐานของงานส่งเสริมสุขภาพจิตจ�าเป็นต้องขยายความกว้างไปกว่าคุณภาพของการออกแบบงานวิจัย 

โดยควรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของมาตรการที่ใช้ และการน�าไปใช้อย่างกว้างขวางตลอดจนการเสนอแนะเชิงนโยบาย การโต้เถียง

ถึงหลักฐานในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเฉพาะงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศตะวันตก ดังนั้น “หลักฐาน 

จึงพบน้อยที่สุดในพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดนั่นคือ ประเทศก�าลังพัฒนาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง” 

(WHO 2002, p. 27)

การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานเป็นสิ่งส�าคัญในการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ก�าหนด

นโยบายเข้าถึงหลักฐานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วนเพื่อน�าไปขยายผล 

ใช้อย่างยั่งยืน เช่น ในบริบทโรงเรียน ชุมชน ในกรณีนี้การประยุกต์ใช้โปรแกรมโดยการพัฒนาและเสริมพลังชุมชนอาจจะเป็น

ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมส�าหรับแม่ที่ชื่อ community mothers programme (Johnson et al. 1993, 2000) และ

โปรแกรมส�าหรบัหญงิหม้ายทีช่ือ่ widow-to-widow peer support programme (Silverman 1988) เป็นต้น ทัง้สองโปรแกรมนี้

มีหลักฐานว่ามีประสิทธิภาพสูง ลงทุนต�่า ท�าซ�้าได้ และประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนโดยบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน 

ด้อยโอกาส นอกจากนี้การน�าโปรแกรมส�าหรับโรงเรียนไปใช้เพื่อเด็กและเยาวชนก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

งานส่งเสริมสุขภาพจิตในประเทศที่มีรายได้น้อย 

ในสภาวะขาดแคลนทรพัยากร ความท้าทายส�าหรบัหลายประเทศคอื การจดัท�าเอกสารนวตักรรมการท�างาน และน�าเสนอ

ให้ผู้อื่นสนใจ เอกสารไม่ว่าจะเป็นวารสารข่าวหรือแผ่นพับอาจจะยังไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ดี  

ก็ไม่ได้แปลว่า ผลงานนั้นจะไม่ใช่แนวปฏิบัติที่ดี (good practice) นอกจากนี้ยังจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเผยแพร่ (dissemination 

research) เพื่อทดสอบว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นสามารถน�าไปปรับใช้ในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างไร 

ความร่วมมือระดับนานาชาติเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนประเทศที่มีรายได้น้อยโดยให้การสนับสนุน 

ทางเทคนิคโดยการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติโปรแกรมที่น�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยต้นทุนต�่าและได้ผลยั่งยืน เป้าหมาย

สงูสดุของการพฒันาหลกัฐานทางวชิาการคอื การค้นหาวธิกีารน�ามาตรการการรกัษาต่างๆ ไปใช้อย่างมปีระสทิธผิลในทางปฏบิตัิ

และนโยบายได้ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยลดความไม่เท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

กลุ่มที่ต้องการอย่างแท้จริง
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ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพจิต
Social determinants of mental health

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อสุขภาพได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า คนที่โดดเดี่ยวทางสังคมและ

คนที่ด้อยโอกาสมากกว่าจะมีสุขภาพแย่กว่า (House, Landis & Umberson 1988) การมีความยึดเหนี่ยวทางสังคม (social 

cohesion) มากกว่าจะมีสุขภาพดีกว่าและมีอัตราตายต�่ากว่า (Kawachi & Kennedy 1997) หลายการศึกษาพบว่า 

ความเกี่ยวพันทางสังคม (social connectedness) สัมพันธ์กับสุขภาพอย่างมาก (Putnam 2001) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิต และการป่วยทางจิตเวชเป็นจ�านวนมาก  

(อาทิ HEA 1997; Lahtinen et al. 1999; Wilkinson & Marmot 1998; Eaton & Harrison 1998; Hosman & Llopis 

2004; Patel & Kleinman 2003) 

ความก้าวหน้าเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์สมองและระบบประสาทในศตวรรษที ่20 น�ามาซึง่แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัสงัคมก�าหนด

สุขภาพจิตและโรคจิตเวช ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีความสนใจเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมหรือยีน และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ

การแสดงออกของยีนมากขึ้น ในปัจจุบันความเชื่อหลักไม่ได้อยู่ที่การปรับแต่งพันธุกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงช�าระล้าง

เผ่าพนัธุม์นษุย์และควบคมุให้เกดิการผสมพนัธกุรรมอย่างเฉพาะเจาะจง อนัเป็นแนวคดิทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบัหากแต่แทนทีด้่วย

ความเชื่อว่า การแสดงออกของยีนสามารถถูกปรับแต่งโดยปัจจัยภายนอกรวมถึงประสบการณ์ทางสังคมอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็น

ประเดน็ทีค่วรได้รบัความสนใจจากสาธารณชนและผูน้�าทางสงัคมทีจ่ะหยบิยกแนวคดิทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษนีไ้ปใช้ การคาดการณ์

การตอบสนองทางสังคมต่อเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์ว่าเกิดประโยชน์หรือโทษต่อประชากร  

และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  ความแม่นย�าในการ

คาดการณ์จะแสดงด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่การวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยง และการตัดสินใจเลือกมาตรการใดๆ  

ไปปฏิบัติ ต้องขึ้นกับฉันทามติและค่านิยมร่วมกันของคนในสังคมด้วย 

ความท้าทายที่จะเกิดกับผู้น�าในสังคมคือ การสร้างหรือปรับโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม เพื่อประเมินความ 

น่าเชื่อถือของหลักฐาน และจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต (Jenkins 2001) การค้นพบหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับ

ปัจจยัก�าหนดต่อสขุภาพจตินัน้จะยงัอยูใ่นวงจ�ากดั หากโครงสร้างและกระบวนการทางสงัคมยงัไม่ได้มกีารปรบัเปลีย่นอย่างเป็น

รูปธรรม 

เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 มีข้อวิจารณ์การศึกษา “ระบาดวิทยาปัจจัยเสี่ยง (risk factor epidemiology)” ว่าเป็น 

งานวิจัยที่ตีกรอบความสนใจไปที่คุณลักษณะและพฤติกรรมระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของโรคจิตเวชและ 

โรคทางกาย (อาทิ Susser & Susser 1996) ในเวลาเดียวกัน เมื่อมองในแง่ลบจะเห็นว่า หากโปรแกรมป้องกันโรคเน้นไปที่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับบุคคลจะเกิดประโยชน์เพียงเล็กน้อย (อาทิ Syme 2003) อันที่จริงค�าวิจารณ์ดังกล่าว 

ไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อย้อนไปดูในอดีต เช่น Claus Bahne Bahnson เคยเรียกร้องให้มีการออกแบบงานวิจัยที่หลีกเลี่ยง 

การเปรียบเทียบความส�าคัญของปัจจัยทางชีวภาพกับทางสังคม หรือปัจจัยอื่นๆ ต่อสุขภาพจิต แต่ควรหันมาผสมผสาน 

ปัจจัยต่างๆ ในหลายระดับ เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งหมดได้ ส�าหรับปัญหาสุขภาพจิต 

ที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การฆ่าตัวตายนั้น อาจถูกมองในระดับเดียวว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ท�าให้ข้อสังเกตนี้ 

ถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานกว่าร้อยปีแล้ว 

ฉะนัน้จงึยงัมสีิง่ทีต้่องเรยีนรูจ้ากงานวจิยัด้านสาธารณสขุอกีมากท่ามกลางวชิาชพีต่างๆ รวมทัง้การทดลองในห้องปฏบิตักิาร

ในสัตว์ (ดังแสดงในกล่องข้อความ)
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การเรียนรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
กำรวจิยัในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทีน่่ำสนใจอนัหนึง่โดยศำสตรำจำรย์ Harry Harlow ทดลองแยกลกูสตัว์ออกจำกแม่ งำนวจัิยนี้

สร้ำงควำมชัดเจนให้กับกำรวิจัยในมนุษย์และให้ควำมกระจ่ำงว่ำ กำรแยกจำกกันระหว่ำงแม่ลูกสำมำรถเป็นปัจจัย 

สังคมที่ส่งผลลบต่อสุขภำพจิตในมนุษย์ได้ โดยสรุปมีหลักฐำนแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้ำวร้ำวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศชำยกลุ่มเสี่ยง และกำรดื่มสุรำ

งำนวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศชำยแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำว และดื่มสุรำหนักข้ึน หำกถูกจัดกลุ่ม 

ไปอยู่ในสภำวะที่แยกจำกแม่ในวัยเด็กและได้รับกำรเลี้ยงดูกับกลุ่มเพื่อนที่ถูกแยกจำกแม่เช่นเดียวกัน เป็นที่น่ำสนใจว่ำ 

พฤติกรรมก้ำวร้ำวและกำรดื่มสุรำจะมำกขึ้นในกลุ่มเพศชำยที่มีกำรกลำยพันธุ์ของยีนท่ีควบคุมกำรส่งสำรสื่อประสำท

เซอโรโตนิน (serotonin transporter) เมือ่ลกูสตัว์เพศชำยเหล่ำนีถู้กเลีย้งดโูดยแม่ ปรำกฏว่ำไม่พบทัง้พฤตกิรรมก้ำวร้ำว

หรือกำรดื่มสุรำ แม้ว่ำจะสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมกำรส่งสำรสื่อประสำทเซอโรโตนินก็ตำม นั่นคือกำรกลำยพันธุ์ของยีน

ที่ควบคุมกำรส่งสำรสื่อประสำทเซอโรโตนินจะท�ำงำนผิดปกติภำยใต้ภำวะที่ลูกสัตว์ถูกเลี้ยงดูร่วมกับเพื่อนเท่ำนั้น  

และไม่แสดงควำมผิดปกติในภำวะที่เลี้ยงดูโดยแม่ (Suomi 2002)

กำรทดลองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในลักษณะนี้ไม่สำมำรถท�ำซ�้ำกับมนุษย์ได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำจำกสถำนกำรณ์ 

ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ เช่น กำรที่ทำรกถูกแยกจำกครอบครัวก่อนวัยอันสมควร ซ่ึงถูกน�ำไปเลี้ยงในสถำนที่บำงแห่ง  

(เช่น ในพื้นที่ที่มีกำรตำยจำกโรคเอดส์ในพ่อแม่จ�ำนวนมำก น�ำไปสู่กำรเกิดสถำนท่ีเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำขนำดใหญ่ข้ึน)  

นอกจำกน้ีในชุมชนเมืองหลำยแห่งในโลก เยำวชนออกจำกบ้ำน และกลำยเป็นเด็กข้ำงถนน และเข้ำไปสู่กลุ่มเพื่อน 

ที่ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยทำงสังคมอย่ำงมีนัยส�ำคัญ กำรค้นพบที่ผ่ำนมำจำกห้องปฏิบัติกำรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสดงให้

เห็นว่ำปัจจัยสังคมก�ำหนดสุขภำพจิตที่ดี อำจจะถูกขัดขวำงภำยใต้สภำวะเหล่ำนี้ได้ และท�ำให้เด็กก�ำพร้ำเหล่ำนี้  

รวมถึงบริบทของกลุ่มเพื่อนเป็นแหล่งที่สมควรได้รับกำรดูแลและกำรศึกษำวิจัยด้วย

ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
Links between physical health and mental health

สุขภาพจิตดี (Positive mental health) ครอบคลุมทั้งสุขภาวะและสภาวะจิตใจ สุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อ 

การเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตตั้งแต่ระยะก่อโรค การด�าเนินโรค และผลลัพธ์ของโรค ตัวอย่างเช่น มีงานวิจัยที่สะท้อน 

ความเชื่อมโยงระหว่างโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล กับโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง (Kuper, Marmot &  

Hemingway 2002; Carson et al. 2002) มีหลักฐานชัดเจนว่าโรคจิตเวชเพิ่มความเปราะบางต่อการเจ็บป่วยทางกาย 

และผลลัพธ์ของโรคที่แย่กว่า คุณลักษณะทางจิตวิทยา เช่น การมองโลกในแง่บวก การควบคุมตัวเอง ความรู้สึกถึงคุณค่า 

ในตัวเอง เป็นปัจจยัปกป้องต่อสขุภาพจติและสขุภาพกายด้วย แม้ความเชือ่ในแง่ดถีงึอนาคตอาจไม่อยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิ  

ก็เป็นปัจจัยปกป้องสุขภาพในชายที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เช่นกัน ในท�านองเดียวกันสุขภาพกายเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจ็บป่วย 

ทางจติเวช ทางกาย และผลลพัธ์ของโรคได้ ความสมัพนัธ์แบบเกีย่วพนัทัง้สองทศิทางเช่นนีส้ะท้อนให้เหน็ในแนวคดิเรือ่งสขุภาพ

แบบองค์รวม

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ 36



ผลการส�ารวจเมื่อเร็วๆ นี้ ของ New York City Community Health Survey เป็นการส�ารวจทางโทรศัพท์ 

ในชาวนิวยอร์ก 10,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชน 33 แห่งพบว่า ผู้ที่มีสุขภาพกายไม่สมบูรณ์มีโอกาสประสบความเครียด 

ทางอารมณ์ได้มากกว่าผู้ที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์ถึงสามเท่า ผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์ดังกล่าวจะพบโรคเรื้อรังหรือปัจจัย 

ที่น�าไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากได้แก่ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหอบหืด และ 

โรคเบาหวาน คนกลุ่มนี้มักจะมีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเช่นกัน ได้แก่ การขาดการออกก�าลังกาย  

การดืม่สรุา การสบูบหุรี ่และรบัประทานอาหารไม่เหมาะสม (New York City Department of Health and Mental Hygiene 

2003) 

ในการศกึษาสขุภาพของผูส้งูอายพุบความสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วเนือ่งกนัระหว่างสขุภาพกายและสขุภาพจติชดัเจน ตวัอย่างเช่น 

การศึกษากิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุไทยน�ามาสู่ข้อเสนอแนะว่า นิสัยการกินที่เหมาะสม การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ  

การแสวงหาความรู้เรื่องสุขภาพ การมีกิจกรรมทางศาสนา การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการวางแผนรายได้และรายจ่าย

อย่างรัดกุม มีความส�าคัญต่อสุขภาพกายและจิตของผู ้สูงอายุและน�าไปสู ่การมีความพึงพอใจในชีวิต (Othaganont,  

Sinthuvorakan & Jensupakarn 2002) 

แนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมเป็นพื้นฐานความเชื่อเรื่องสุขภาพและสุขภาวะของชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม รวมถึง 

ในชนเผ่าดั้งเดิมของออสเตรเลียด้วย The National Aboriginal Health Strategy Working Party (1989) ได้ให้ค�านิยาม 

ของค�าว่าสุขภาพว่า “...ไม่เพียงหมายถึงสุขภาวะทางกายของบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางสังคม อารมณ์ และ 

ทางวัฒนธรรมของทั้งสังคมด้วย ความหมายนี้เป็นการมองทั้งชีวิต ซึ่งหลอมรวมวงจรของการเกิดและตาย”

เป็นทีช่ดัเจนว่า นยิามนีค้รอบคลมุเรือ่งสขุภาพจติไว้ในความหมายของสขุภาวะทางอารมณ์และสงัคม รวมถงึจติวญิญาณ

และสิ่งแวดล้อม (เช่น ผืนแผ่นดินและสถานที่) และยังกล่าวถึงปัจจัยทางกายภาพ สังคม (เช่น ชุมชนและวัฒนธรรม) และ 

ทางจิตใจอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยมีสมมติฐานว่า เกิดจากกลไกทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา  

ข้อมูลล่าสุดพบว่าโรคจิตเวชบางโรคส่งผลเสียต่อพยากรณ์โรคหัวใจและการเสียชีวิต (Bunker et al. 2003) 

หลกัฐานทางวชิาการจ�านวนมากทีแ่สดงให้เหน็คณุค่าของการน�าหลกัสขุภาพแบบองค์รวมไปใช้ในเรือ่งของสขุภาพและ

การเจบ็ป่วยทางกายและจติเวช ผลสบืเนือ่งจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวน�าไปสูค่วามตระหนกัว่า การส่งเสรมิสขุภาพจติอาจจ�าเป็น

ต้องมองในแง่มุมของสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

สุขภาพจิต การป่วยทางจิตเวช และแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูสุขภาวะ 
Mental health, mental illness, and concepts of recovery

การตระหนักว่าสุขภาพจิตมีขอบเขตกว้างกว่าเพียงการปราศจากโรคจิตเวชเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล 

เป็นอย่างมาก การป้องกันสุขภาพและการมีสุขภาพดีเป็นภาวะที่เกิดพร้อมกันกับการมีพยาธิสภาพทางจิตอย่างรุนแรงได้  

แม้ในผู้ป่วยโรคจิตเภท บ่งบอกถึงคุณค่าของการพัฒนาแนวทางการดูแลทางคลินิกที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่ 

การมีสุขภาพดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ รวมทั้งความพยายามของบุคคลในการฟื้นฟูสุขภาวะทั้งในกระบวนการป้องกัน 

วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาวะ (recovery model) จะเสริมพลังแก่ผู้รับบริการและผู้ดูแลโดยมุ่งเน้น 

เรื่องความเข้มแข็งและเป้าหมายด้านบวกในอนาคต การประเมินและสร้างความเข้มแข็งจะช่วยให้ผู ้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ดี 

กับความเจ็บป่วยทางจิตเวชหรือการเจ็บป่วยอื่นใด และยังหลีกเลี่ยงผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยเหล่านั้น  

(Schmolke 2003)
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การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพจิต
Developing indicators of mental health

เมื่อมีการด�าเนินงานด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดระดับประชากรในงานสุขภาพจิตและ 

งานส่งเสริมสุขภาพจิต ทั้งจากการศึกษาทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต การศึกษาคุณภาพชีวิตระดับประเทศ การค้นพบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสังคมก�าหนดและความไม่เท่าเทียมทางสังคมกับผลลัพธ์ทางสุขภาพและสุขภาพจิต การศึกษาด้วย

เครื่องมือวัดทางจิตเวช (psychometric studies) และการสังเกตจากการเฝ้าระวังและติดตามด้านสุขภาพ

ในการเสนอตัวชี้วัดทางสุขภาพจิตนั้น ควรรับฟังมุมมองที่แตกต่างหลากหลายจากผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 

สขุภาพกายและบคุลากรสขุภาพจติ แม้ว่าความเหน็เหล่านีจ้ะมคีวามขดัแย้งกนักต็าม ดงันัน้ไม่ว่าจะมุง่เน้นไปทีร่ะดบัประชากร

หรอืระดบัตวับคุคล มมุมองจากทัง้สองระดบัต่างกใ็ห้ความส�าคญักบัสขุภาพจติดว่ีาเกดิขึน้ภายใต้สิง่แวดล้อมทางสงัคม การเมอืง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีผลต่อการกระจายของทรัพยากรทางสังคมผ่านกลไกระดับโครงสร้าง หน่วยงาน หรือระดับ

บุคคล ท้ายที่สุดปัจจัยทางชีวภาพและยีนระดับบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

ด้วย ดังนั้นการสร้างตัวชี้วัดทางสุขภาพจิตจึงจ�าเป็นต้องสะท้อนปัจจัยในระดับที่ต่างกันเหล่านี้ 

แม้จะอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนา แต่กรอบแนวคิดเรื่องสุขภาพจิตดีก็ระบุความจ�าเป็นที่ต้องบ่งชี้ตัวชี้วัดของปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในหลายระดับอย่างจ�าเพาะเจาะจง (Korkeila 2000; Lahtinen et al. 1999; National Research  

and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) and European Commission 2000; Stephens, 

Dulberg & Joubert 1999) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน (อาทิ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม 

การศึกษา กระบวนการยุติธรรม) การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อสกัดตัวชี้วัดเหล่านี้ออกมาเป็นงานที่ก�าลังด�าเนินการอย่าง 

กว้างขวาง ปัจจัยเหล่านี้อาจวัดได้ในหลายมิติ เช่น 

 ปัจจัยระดับมหภาค (macro-level measures) เป็นการวัดผลปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจการเมือง 

โครงสร้างของสังคม

 ปัจจัยในระยะปลายน�้า (distal measures) เป็นการวัดผลที่ระดับองค์กรทางสังคม พฤติกรรมของชุมชน โรงเรียน 

เพื่อนบ้าน และสถานที่ท�างาน

 ปัจจัยในระยะต้นน�้า (proximal measures) เป็นการวัดผลลักษณะทางประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคม พฤติกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

 การวัดผลปัจจัยระดับบุคคลโดยตรง (direct measures) เป็นการวัดผลลักษณะส่วนบุคคลของประชากรทางด้าน

กายภาพ ชีวภาพ จิตใจ

ตวัอย่างการวดัผลปัจจยัระดบัมหภาคทีเ่ป็นตวัก�าหนดสขุภาพจติ เช่น ดชันกีารพฒันามนษุย์ (Human Development 

Index: HDI) ที่ได้มีการทบทวนในปี ค.ศ.2000 โดยสหประชาชาติ ดัชนี HDI นี้ได้พัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลความส�าเร็จ 

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนใจที่ผลลัพธ์ของมนุษย์ เช่นเดียวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ หรือ 

ดัชนีการพัฒนาที่สัมพันธ์กับเพศวิถี (The Gender-related Development Index: GDI) และดัชนีการเสริมพลังทางเพศวิถี 

(Gender Empowerment Index: GEI) ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวชี้วัดประเทศในระดับมหภาค ดัชนีวัดผลเหล่านี้สัมพันธ์

กับบางมิติของการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน ท�าให้การวัดผลด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้ในบริบทที่เหมาะสม

ยังคงมีการวัดผลอีกหลากหลายที่พยายามให้น�้าหนักไปที่ภาพรวมของระดับความเครียดทางสุขภาพจิตในระดับบุคคล 

หรือวัดผลพฤติกรรมเฉพาะ เช่น พฤติกรรมฆ่าตัวตาย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Kessler-10 (K10) เป็นแบบประเมินตนเองที่วัด

ระดับความเครียดทางจิตใจ หรือ SF-36 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ส�าหรับประเมิน ความเครียดทางสุขภาพจิต (mental health 

distress) เป็นต้น 
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อัตราการฆ่าตัวตาย การบาดเจ็บจากการทำาร้ายตัวเอง และการมีความคิดฆ่าตัวตาย  
สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด ความเครียดทางสุขภาพจิตหรือไม่ 
กำรฆ่ำตัวตำยถูกน�ำมำเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของตัวชี้วัดของควำมเครียดทำงจิตใจโดยคนทั่วไปและผู้เชี่ยวชำญ  

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยมักถูกเลือกให้เป็นตัวชี้วัดสำเหตุกำรตำยท่ีจ�ำเพำะจำกสภำวะทำงจิตใจและกำรป่วยทำงจิตเวช 

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อจัดเป็นตัวชี้วัดก็พบว่ำ มีลักษณะหลำยประกำรท่ีเป็นปัญหำ เริ่มตั้งแต่ค�ำนิยำมของกำรฆ่ำตัวตำย  

ควำมชุกของอุบัติกำรณ์ในระดับประชำกรซึ่งต�่ำและมีควำมแปรปรวนสูง ธรรมชำติของกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ และ 

ควำมซับซ้อนของวงจรสำเหตุ ส่งผลให้อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีของกำรวัดควำมเครียดทำงสุขภำพจิต 

ของประชำกร

อัตรำตำยจำกกำรฆ่ำตัวตำยจะบดบังกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำร้ำยตัวเอง (self-inflicted injury) ซ่ึงพบบ่อยกว่ำและ 

มีโอกำสปรับเปลี่ยนได้มำกกว่ำ กำรใช้ค�ำว่ำ ‘กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำร้ำยตัวเอง (self-inflicted injury)’ อำศัย 

กำรตคีวำมจำกตัวบคุคลน้อยกว่ำ (less subjective) ค�ำว่ำ ‘กำรเจตนำท�ำร้ำยตวัเอง (deliberate self-harm)’ เนือ่งจำก

ควำมชุกของกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำร้ำยตัวเองสูงกว่ำ และมีควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยก�ำหนดควำมเครียดทำงจิตใจ เช่น 

กำรใช้สำรเสพตดิ โรคซมึเศร้ำ และควำมรนุแรง รวมทัง้สมัพนัธ์กบักำรฆ่ำตวัตำยในครัง้ถดัๆ ไป ท�ำให้อำจใช้กำรตดิตำม 

‘อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำร้ำยตนเองในประชำกร’ เป็นตัวแปรในกำรติดตำมควำมเครียดทำงสุขภำพจิตได้  

(mental health distress)

ค�ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดฆ่ำตัวตำย เป็นอีกวิธีหนึ่งในกำรค้นหำควำมเครียดทำงจิตใจ อย่ำงไรก็ตำมกำรวัดผล 

ควำมคิดฆ่ำตัวตำยอย่ำงต่อเนื่องนั้น จ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้ศึกษำในระดับประชำกรในช่วงระยะเวลำหนึ่งเพื่อประเมิน 

กำรตอบสนองและคุณค่ำของกำรวัดนั้น 

การศึกษาการฆ่าตัวตายโดยการตรวจสอบสถานการณ์และบริบทแวดล้อม ช้ีให้เห็นว่ามีแรงจูงใจและตัวกระตุ้นระดับ

พื้นที่และเฉพาะเจาะจงในบริบทนั้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมฆ่าตัวตาย (Mitchell Weiss, personal communication) 

ด้วยเหตน้ีุการศกึษาพฤตกิรรมฆ่าตวัตายอาจบ่งชีถ้งึปัญหาสขุภาพจติเฉพาะพืน้ที ่เป็นการเตมิเตม็การวนิจิฉยัโรคจติเวช 

โดยปัญหาสุขภาพจิตเฉพาะพื้นที่นี้จะอธิบายการฆ่าตัวตายในบริบทนั้นได้มากกว่า เนื่องจากการฆ่าตัวตายเป็นปัญหา

สขุภาพจติทีเ่หน็ชดัเจน บรบิทของการฆ่าตัวตายจงึได้รบัความสนใจเป็นพเิศษจากผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุภาพจติ และบรบิท

เหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนสุขภาพจิตชุมชนท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย

ข้อมูลที่รวบรวมได้ในระดับบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การเผชิญกับเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต ระดับ 

การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต ปัจจัยก�าหนดด้านประชากรศาสตร์ (demographic determinants) ได้แก่  

อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เป็นข้อมูลส�าคัญในการระบุคุณลักษณะของประชากร และท�าให้เห็นบริบทในการ

ด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต เหตุการณ์ความตึงเครียดในชีวิต (stressful life event) สัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ไม่ดี (Brown & 

Harris 1989) และมีการศึกษาปัจจัยเหล่านี้ทางด้านสังคมศาสตร์อย่างกว้างขวาง (Wethington, Brown & Kessler 1995) 

การสนับสนุนทางสังคม (social support) มักถูกมองเป็นตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า  

การสนับสนุนทางสังคมนี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางพันธุกรรมได้ (Kendler 1997) และสัมพันธ์กับบุคลิกภาพในแบบที่ 

ค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาผ่านไป (Sarason, Sarason & Shearin 1986) ที่ส�าคัญคือการสนับสนุนทางสังคมไม่ได้แอบแฝงอยู่ใน

สิ่งแวดล้อม หากแต่คงอยู่จากการกระท�าของบุคคล การสนับสนุนทางสังคมสัมพันธ์กับสุขภาพและการมีสุขภาพจิตดี  

(Cederblad et al. 1995) การสนับสนุนทางสังคมครอบคลุมสามประเด็น ได้แก่ ขอบเขตความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรับรู้

การสนับสนุนทางสังคมของบุคคลนั้น และการตอบสนองต่อผู้อื่นเมื่อได้รับการสนับสนุน เครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม 
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หลากหลาย (Korkeila 2000) ได้เป็นที่สนใจในแขนงสังคมศาสตร์มายาวนาน ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามเรื่องการสนับสนุน 

ทางสังคม 27 ข้อ (the 27-item Social Support Questionnaire) และแบบส�ารวจการสนับสนุนทางสังคมต่อผลลัพธ์ 

ทางการแพทย์ (the Medical Outcomes Study Social Support Survey: MOS_SSS) การวัดคุณภาพชีวิต (quality  

of life) ไม่เพียงเป็นการวัดสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังมักจะประกอบด้วยข้อค�าถามและประเด็นในการค้นหาแง่มุมอื่นๆ  

ของสุขภาพจิตด้วย

หลักฐานเชิงประจักษ์ของมาตรการที่มีประสิทธิผล
Evidence of effective interventions

ในปัจจบุนัมหีลกัฐานแสดงประสทิธผิลของโปรแกรมและนโยบายการส่งเสรมิสขุภาพจติเป็นจ�านวนมาก ผลลพัธ์เหล่านัน้

แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้จริงในการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขตลอดช่วงวัยของชีวิต 

และในหลายๆ บริบท เช่น การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด การท�างานกับโรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน 

มาตรการที่ได้รับการออกแบบอย่างดีในหลายแขนงเหล่านี้จะส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชากร  

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันโรคจิตเวชเป็นจ�านวนมาก และแสดง 

ให้เห็นว่าโปรแกรมเหล่านั้นมีประสิทธิผลและน�าไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจได้  

(Albee & Gulotta 1997; Durlak 1995; Price et al. 1992; Price et al. 1988; Hosman & Llopis 1999; Hosman, 

Llopis & Saxena 2004; Mrazek & Haggerty 1994) การทบทวนงานวิจัยประเด็นเฉพาะยืนยันว่า โปรแกรมเหล่านี้สามารถ

ลดปัญหาพฤติกรรม เช่น การทารุณกรรมต่อเด็ก (Hoefnagels 2004; MacMillan et al. 1994a, 1994b) พฤติกรรมเกเร 

(Reid et al. 1999) ความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว (Yoshikawa 1994) และการใช้สารเสพติด (Gilvarry 2000;  

Anderson et al. 1999) และยงัสามารถใช้ในบรบิททีแ่ตกต่างกนั เช่น โรงเรยีน (Greenberg et al. 2001) สถานประกอบการ 

(Price & Kompier 2004) สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบอภิมาน (meta-analyses) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ 

โปรแกรมจัดการการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Tobler 1992; Tobler et al. 1999; Tobler et al. 1997) 

สุขภาพจิตเด็ก (Durlak et al. 1997; Durlak & Wells 1998) มาตรการดูแลทารกและเด็กจนครบอายุ 6 ปี (Brown et al. 

2000) การป้องกันการทารุณกรรมทางเพศในเด็ก (Davis & Gidycz 2000) และการป้องกันโรคซึมเศร้า (Jané-Llopis,  

Hosman & Jenkins 2003)

การทบทวนตัวอย่างของการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิผลต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม (controlled 

trials) รวมถึงการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental studies) และการศึกษาที่มีการเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา  

(time series design) หลักฐานบางชิ้นมาจากการศึกษาเชิงคุณภาพและการสังเกตร่วมด้วย หลักฐานในเอกสารฉบับนี้ 

จะรวมถึงมาตรการที่มาจากประเทศรายได้น้อย ซึ่งมักจะขาดแคลนทรัพยากรในการท�าวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม ดังนั้นโปรแกรม

และนโยบายต่อจากนี้ได้วางกรอบให้เห็นกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพจิตในประชากรหลากหลายระบบและตลอดช่วงชีวิต  

ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างโปรแกรมและนโยบายโดยสรุป ส่วนรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมจะน�าเสนอในรายงานฉบับเต็ม 

ส�าหรับการทบทวนโปรแกรมป้องกันโรคจิตเวชเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยทางจิตเวชที่มีหลักฐานรองรับจะกล่าวไว้ในอีก 

ฉบับหนึ่ง (Hosman, Llopis & Saxena 2004)
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มาตรการระดับมหภาคที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต:  
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุน และการนำานโยบายสาธารณะไปใช้ 
Macro interventions with mental health impact:  
creating supportive environments and implementing public policy

การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
Improving nutrition

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า การส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถ

น�าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กในชุมชนที่ยากจน รูปแบบมาตรการที่มี

ประสิทธิผลมากที่สุดคือ รูปแบบที่มีการผสานมาตรการด้านโภชนาการ (เช่น การเสริมอาหาร) ร่วมกับการให้ค�าปรึกษาด้าน 

จิตสังคม (เช่น การให้ความอบอุ่น การฟังอย่างตั้งใจ) (WHO 1999) มาตรการเหล่านี้ยังบ่งชี้ว่ามีความคุ้มค่าประสิทธิผลอีกด้วย 

(WHO 2002) นอกจากนี้การให้สารไอโอดีนมีบทบาทหลักในการป้องกันปัญหาสติปัญญาบกพร่อง การเจริญเติบโตช้า  

และความบกพร่องทางการเรียนรู้ (WHO 2002) โปรแกรมเสริมไอโอดีนท�าให้เด็กได้รับสารไอโอดีนในระดับที่เพียงพอ  

จึงมีความพยายามด�าเนินการทั่วโลก ดังตัวอย่างโครงการภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ท�าให้ร้อยละ 70 

ของครัวเรือนทั่วโลกใช้เกลือเสริมไอโอดีนจนสามารถป้องกันทารกจ�านวน 91 ล้านคนไม่ให้เกิดภาวะขาดไอโอดีนได้ (UNICEF 

2002 report) และในทางอ้อมเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องด้วย

การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
Improving housing 

ทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ม่เหมาะสมเป็นตวัชีว้ดัความยากจน และเป็นเป้าหมายของการพฒันาทางสาธารณสขุและลดความเหลือ่มล�า้

ทางสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพหลังการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Thomson, Petticrew & Morrison 

2001) พบว่าเกดิผลทีด่ขีึน้ต่อสขุภาพและสขุภาพจติ ตวัอย่างจากรายงานด้วยตวัเองถงึสขุภาพกายและสขุภาพจติ การรบัรูเ้รือ่ง

ความปลอดภัย และการลดอาชญากรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนดีขึ้น (ดูเพิ่มเติมในหน้า 54)

เพิ่มการเข้าถึงทางการศึกษา 
Improving access to education

การอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้เป็นปัญหาสงัคมหลกัประการหนึง่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชยีใต้ และทวปีแอฟรกิา

แถบทะเลทรายซาฮาร่า การไม่รู้หนังสือและระดับการศึกษาต�่าพบบ่อยในผู้หญิง การไร้การศึกษานี้จะจ�ากัดความสามารถ 

ของบุคคลในการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการรู้หนังสือของประชากรในประเทศต่างๆ มักพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็ก  

แต่มคีวามพยายามจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูใ้หญ่ทีย่งัไม่รูห้นงัสอืน้อยกว่ามาก การวจิยัด้านชาตพินัธุใ์นอินเดียเสนอแนะว่า โปรแกรม 

ที่มุ่งเน้นการเพิ่มการอ่านออกเขยีนได้โดยเฉพาะในผูใ้หญ่ มปีระโยชน์ทีช่ดัเจนในการส่งเสรมิสขุภาพจติ (Cohen 2002) มผีลจาก

สขุภาพจติทีด่ผี่านหลายกลไก เช่น การมีทักษะด้านตัวเลขจะลดความเสี่ยงต่อการถูกโกง มีความมั่นใจในการแสดงสิทธิของ 

ตัวเองมากขึ้น และลดอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ 

มหีลกัฐานบ่งชีค้วามส�าเรจ็ของมาตรการการให้เงนิอดุหนนุเพือ่ลดช่องว่างระหว่างเพศในระบบการศกึษา (World Bank 

2000) ตวัอย่างเช่น การประเมนิโรงเรยีนแห่งหนึง่ในประเทศบงัคลาเทศในปี ค.ศ.1982 พบว่ามเีดก็นกัเรยีนหญงิสมคัรเข้าเรยีน

ในชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 44 ในระยะเวลาห้าปี มากกว่าสองเท่าของการสมัครเรียน 

โดยเฉลีย่ทัว่ประเทศ (Bellew & King 1993) การศกึษาในประเทศปากสีถานแสดงให้เหน็ว่า การเพิม่ความสะดวกทางกายภาพ

ในการไปโรงเรียน การเพิ่มเงินอุดหนุน และการออกแบบการเรียนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม สามารถเพิ่มการสมัครเข้าเรียน

ของเด็กนักเรียนหญิงได้สูงมาก (World Bank 2000) ดังนั้นการศึกษาที่ดีจะเพิ่มศักยภาพทางสติปัญญา ความคิดและอารมณ์

ส�าหรับผู้หญิง เพิ่มโอกาสทางอาชีพ และอาจลดความไม่เท่าเทียมในสังคมและความเสี่ยงต่อโรคจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้าได้ 
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การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายชุมชน 
Strengthening community networks 

มาตรการระดับชุมชนมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเสริมพลัง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกในชุมชน ตัวอย่างมาตรการระดับชุมชนได้แก่ โปรแกรม Communities that Care (CTC)  

(Hawkins et al. 2002) ซึ่งน�าไปใช้อย่างประสบผลส�าเร็จในหลายร้อยชุมชนในสหรัฐอเมริกา และน�าไปปรับใช้และท�าซ�้า 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ องักฤษ สกอตแลนด์ รวมทัง้เวลส์และออสเตรเลยี CTC เป็นวธิกีารการทดลองในสถานทีจ่รงิเพือ่กระตุน้

ชุมชนให้น�าระบบการป้องกันความรุนแรงและความก้าวร้าวไปใช้ (Hawkins et al. 2002) วิธีการนี้ช่วยให้ชุมชนใช้ข้อมูล 

ในพื้นที่เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในหลายระดับได้แก่ (1) ระดับชุมชน เช่น การขับเคลื่อน สื่อ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

(2) ระดบัโรงเรยีน เช่น การเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารของโรงเรยีน หรอืวธิกีารสอน (3) ระดบัครอบครวั เช่น วธิกีารฝึกทกัษะ

การเลี้ยงดูเด็ก (4) ระดับบุคคล เช่น วิธีการส่งเสริมทักษะสังคม (Hawkins et al. 1997) โปรแกรม CTC ได้สนับสนุนชุมชน 

ในการคัดเลือกและน�าโปรแกรมที่ตรงกับความเสี่ยงของชุมชนที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ จนถึงปัจจุบันระบบจัดการนี้ได้มี

การประเมนิเฉพาะในสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ ด้วยรปูแบบการประเมนิก่อนและหลงัด�าเนนิการ และเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูพืน้ฐาน 

ในชุมชน 40 แห่งในแต่ละพื้นที่ ผลลัพธ์บ่งชี้ว่า พฤติกรรมเยาวชนดีขึ้น ทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ครอบครัวกับชุมชนดีขึ้น และยังลดปัญหาการเรียน การจับกุมมีอาวุธในครอบครอง การฉกชิงวิ่งราว การใช้สารเสพติด และ

การจับกุมในคดีข่มขู่ลงได้

การลดการใช้สารเสพติด 
Reducing misuse of addictive substances 

มีหลักฐานที่ชัดเจนบ่งชี้ผลเสียของการใช้แอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ ท�าให้คลอดก่อน

ก�าหนดเพิ่มขึ้น ทารกน�้าหนักตัวน้อย พัฒนาการด้านระบบประสาทความคิดและอารมณ์ในระยะยาวท�าได้จ�ากัด (เช่น ระดับ

สติปัญญาต�่า พื้นฐานอารมณ์ โรคสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมเกเร ผลการเรียนตกต�า่) และเพิ่มอัตราการตายระหว่างคลอด  

(อาทิ Brown & Sturgeon 2004; Tuthill et al. 1999) การคลอดก่อนก�าหนดและทารกน�า้หนักน้อยเปน็ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิตและโรคจิตเวช (Elgen, Sommerfelt & Markestad 2002) โดยทั่วไป การใช้สารเสพติดในแม่สัมพันธ์กับโอกาส 

ติดสารเสพติดของลูกเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น (Allen et al. 1998) โปรแกรมการให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้หญิง

ตั้งครรภ์หยุดหรือลดการใช้สารเสพติดจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาว

การช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ 
Interventing after disasters 

มาตรการการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจในระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินั้น เป็นข้อแนะน�าเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต และ 

ช่วยป้องกนัพยาธสิภาพทางจติใจในประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบ (WHO 2003b) มาตรการเหล่านีร้วมถงึการมอีาสาสมคัรชมุชน

เพียงพอ การประคับประคองช่วยเหลือทางอารมณ์ในแบบไม่คุกคาม (non-intrusive) การให้ความรู้ทางสุขภาพจิต และ

สนับสนุนทักษะการแก้ปัญหาเชิงบวกที่เคยใช้ได้ผล

การป้องกันความรุนแรง 
Preventing violence 

มีความพยายามป้องกันความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในระดับชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเมืองและต�ารวจชุมชน (WHO 2002a) ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ป้องกันปัญหาความรุนแรง 

แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะของประชากรที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
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มาตรการส่งเสริมสุขภาพจิตระดับกลางและระดับย่อย 
Meso and micro interventions for mental health promotion

วัยทารกและช่วงแรกของชีวิต 
The early stages of life

วยัทารกและช่วงแรกของชวีติมพีฒันาการมากกว่าช่วงอืน่ๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ และสงัคม สิง่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงแรก

เกิดถึงสามขวบปีแรกจะส่งผลกระทบต่อช่วงชีวิตท่ีเหลือในวัยเด็กและวัยรุ ่น (UNICEF 2002) การเริ่มต้นท่ีดีในวัยนี้ 

จะช่วยเสริมความสามารถของเด็กทั้งในโรงเรียน กับกลุ่มเพื่อน กับคู่ครอง และกับความสัมพันธ์ท่ีกว้างข้ึนในสังคมเป็น 

อย่างมาก มิติหลักสุขภาพในก้าวแรกของชีวิตคือ สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย การปราศจากความยากจน 

ความรุนแรง ภาวะสงคราม การติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัว (UNICEF 2002) ความเจ็บป่วยทางกาย ร่างกายไม่สมบูรณ์  

การบาดเจบ็ การถูกทารณุกรรม การถกูทอดทิง้ การสมัผสักบัสารเสพตดิตัง้แต่ก่อนคลอด การขาดสารอาหาร และการลดโอกาส

ที่จะมีความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างแม่ลูก การเริ่มต้นในช่วงแรกของชีวิตส่งผลต่อแนวโน้มการเกิดปัญหาพฤติกรรมในเวลา

ต่อมา ได้แก่ พฤติกรรมด้ือต่อต้าน ความก้าวร้าว พฤติกรรมเกเร หรือในทางตรงกันข้าม การเหนียมอายและเก็บตัว  

โรคสมาธิสั้น และความพร้อมในการเข้าโรงเรียน รวมทั้งความพร้อมทางภาษา การพูด และทักษะสังคม

นโยบายที่พยายามมุ่งเป้าไปที่สุขภาวะของครอบครัว เช่น การบรรเทาความทุกข์ทางการเงิน หรือนโยบายเป็นมิตรกับ

ครอบครัวในสถานประกอบการ หรือการเข้าถึงบริการดูแลเด็กเล็ก จะน�าไปสู่การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตในเด็กและ

ผู้ใหญ่ในอนาคตได้

กรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพจิต: การเยี่ยมบ้าน (home visiting)
หลักฐานจากการเยี่ยมบ้านในช่วงตั้งครรภ์พบว่าส่งผลต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญด้านสาธารณสุข
เป็นอย่างมาก ทัง้การพฒันาสขุภาพจติของแม่และผลระยะยาวในทารก ตวัอย่างโปรแกรมการเยีย่มบ้านก่อนคลอดและ
หลังคลอด (Prenatal and Infancy Home-visiting Programme) (Olds 1998; Olds 2002) เป็นงานวิจัย 
ทีด่�าเนินการมา 25 ปีโดยพยายามพฒันาสขุภาพของแม่และพฒันาการของเดก็ในครอบครวัทีม่รีายได้น้อยผ่านโปรแกรม 
เยี่ยมบ้านโดยพยาบาล 

โปรแกรมนี้ถูกทดสอบโดยงานวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม (RCT) ขนาดใหญ่สองการศึกษาภายใต้บริบทประชากรที ่
แตกต่างกนัพบว่า สามารถพฒันาทกัษะการเลีย้งดเูดก็โดยพ่อแม่ให้ดขีึน้ ประเมนิจากการบาดเจบ็ของเดก็ และการส�าลกั
อาหารลดลง ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการทารุณกรรมและการละเลยทอดทิ้งเด็ก และชีวิตของแม่มีการตั้งครรภ์ซ�า้ลดลง 
มีงานท�าเพิ่มขึ้น และลดการรับสวัสดิการสังคม ในงานวจิยัแรกพบว่า โปรแกรมส่งผลระยะยาวต่อจ�านวนการถูกจบักมุ 
การต้องคดี หรือการใช้สารเสพติด รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เลือกของเด็กในวัย 15 ปีที่เป็นลูกของแม่ที่ได้รับ 
การเยี่ยมโดยพยาบาลซึ่งลงทะเบียนร่วมการศึกษาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ครอบครัวเหล่านั้นมีฐานะการเงินดีข้ึน และ 
ลดรายจ่ายของรฐับาลลงได้มากกว่าค่าใช้จ่ายต่อการด�าเนนิโปรแกรม

มาตรการนีถ้กูท�าซ�า้ในชมุชนอกี 2 แห่งในสหรฐัอเมรกิา และได้ผลส�าเรจ็ใกล้เคยีงกนั แม้จะมกีารปรบัแก้ประเดน็ส�าคญั
เพือ่ให้สอดคล้องกบัปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องของแต่ละแห่ง เมือ่ไม่นานมานี ้โปรแกรมได้ถกูน�าไปปรบัใช้ในประเทศ
ยุโรปบางแห่งด้วย

ในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และน�าโปรแกรมการเย่ียมบ้านนีไ้ปใช้ ต้องระมดัระวงัว่า บางโปรแกรมท่ีด�าเนนิการโดยพยาบาล
และนักสังคมสงเคราะห์แล้วพบว่าไม่ได้ผล (Villar 1992) ข้อค้นพบนี้เน้นย�้าความจ�าเป็นในการค้นหาว่าอะไรคือ 
องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าความรู้นี้ไปแปลเป็นคู่มือปฏิบัติงานส�าหรับการพัฒนา
โปรแกรมการเยี่ยมบ้านในอนาคตได้
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มาตรการทางการศึกษาและการดูแลทางจิตสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน 
Pre-school educational and psychosocial interventions

มีโปรแกรมในระดับชุมชนจ�านวนมากที่ท�ากับครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน เช่น โปรแกรมให้ครอบครัวอ่านหนังสือ 

ในห้องสมุด คลินิกคัดกรองสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการ และโปรแกรมทางโทรทัศน์ที่สอนทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา 

และทักษะทางอารมณ์และสังคม

ในสหรัฐอเมริกา โครงการก่อนวัยเรียนในชื่อ the Perry Preschool Project แสดงให้เห็นผลระยะยาวจากมาตรการ

ในเด็กปฐมวัยที่มีการท�ากิจกรรมครึ่งวันในเด็กควบคู่ไปกับการเยี่ยมบ้านรายสัปดาห์ เด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้เป็นแอฟริกัน

อเมริกัน และมีพื้นฐานยากจนพบว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้น จบการศึกษาและมีความส�าเร็จมากขึ้น รวมทั้งมีปัญหา

พฤติกรรมเกเรและถูกจับกุมลดลง ผลลัพธ์เหล่านี้ยิ่งเห็นเด่นชัดเมื่อเด็กอายุ 19 และ 27 ปีพบว่า การถูกจับกุมตลอดช่วงชีวิต

ลดลงร้อยละ 40 และถูกจับกุมซ�้าลดลง 7 เท่า (Schweinhart & Weikart 1997)

ทักษะด้านการพูดและภาษาของเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนหรือชนกลุ่มน้อยมักจะพัฒนาได้ล่าช้ากว่าเด็กอื่น  

มหีลกัฐานทีช่ดัเจนว่าการกระตุน้พฒันาการในระยะแรกเริม่ (early interventions) ตัง้แต่เดก็อายสุองปี โดยส่งเสรมิการพฒันา

ทักษะการอ่านพื้นฐานและชวนเด็กให้สื่อสารกับพ่อแม่จากสมุดภาพสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและช่วยให้เด็กเตรียม 

ความพร้อมเข้าโรงเรียนได้ (Valdez-Menchaca & Whitehurst 1992)

มีค�าถามเกี่ยวกับมาตรการที่ด�าเนินการในบ้านและการเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ว่าเป็นการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความคุ้มค่าประสิทธิผลมีการท�าเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลน่าพอใจ (Olds 1997) มาตรการ 

ที่มีส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพ่อแม่และเด็กไปพร้อมๆ กัน อาจส่งผลระยะยาวตลอดช่วงชีวิตเด็กและส่งผล 

ข้ามจากรุ่นสู่รุ่นได้ 

การลดความรุนแรงและส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ในโรงเรียน 
Reducing violence and improving emotional well-being in the school setting 

หลายประเทศน�าระบบการศึกษาแบบประถมศึกษามาใช้ ในประเทศก�าลังพัฒนานั้นแม้ว่าจะยังไม่ได้รับมาเป็นระบบ

สากลได้ทัง้หมด แต่จ�านวนเยาวชนทีก่�าลงัเข้าสูร่ะบบโรงเรยีนกม็จี�านวนเพิม่มากขึน้ นอกจากโรงเรยีนจะมบีทบาทส�าคญัในการ

บ่มเพาะการพฒันาด้านวชิาการแล้ว โรงเรยีนยงัมบีทบาทหลกัในการพฒันาทกัษะอารมณ์และสงัคม รวมทัง้สขุภาพแก่นกัเรยีน

อีกด้วย (WHO 1997; Elias et al. 1997; Weare 2000) แม้ว่าระยะเวลาที่นักเรียนใช้ไปในโรงเรียนจะมีความหลากหลาย  

แต่โรงเรียนยังเป็นสถาบันหลักที่เป็นพื้นที่ทางสังคมในหลายชุมชน ด้วยเหตุนี้และความสะดวกในการด�าเนินงานในสถานที่ 

ที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ส�าคัญที่สุดในมาตรการส�าหรับเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและท�าหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เด็กจ�าเป็นต้องมีทักษะด้านอารมณ์และสังคม ต้องมีความ

มั่นใจที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นอย่างเกิดประโยชน์ และได้รับโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน กระบวนการนี้

มักจะเรียกว่า “การเรียนรู้ทักษะอารมณ์และสังคม (social and emotional learning)” (Elias et al. 1997) ในเว็บไซต์ของ 

the Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL–www.casel.org/index) มีโปรแกรมที่มี

หลักฐานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะอารมณ์และสังคม รวมถึงเครื่องมือที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อโปรแกรมไปใช้ 

ในชุมชน ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ
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มาตรการสุขภาพจิตในโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

Effective school-based interventions for mental health

มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีช่ดัเจนว่า การจดัโปรแกรมแบบทัว่ไป (universal programmes) ครอบคลมุกลุม่นกัเรยีนส่งผลให้

สขุภาพจติดขีึน้ได้ มมีาตรการหลากหลายรปูแบบในโรงเรยีนทีบ่่งชีว่้าได้ผลดใีนการพฒันาศกัยภาพและคณุค่าในตวัเองของเดก็ 

รวมถึงลดปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมลงได้ (Kellam 1994; Domitrovich et al. 2004; Patton et al. 2003; Greenberg 

et al. 2001) ขณะที่บางมาตรการมุ่งเป้าไปที่การท�างานแบบบูรณาการทั้งโรงเรียน บางมาตรการก็มุ่งเป้าไปที่บางส่วนหรือ 

บางระบบในโรงเรยีนเท่านัน้ (เช่น นกัเรยีนในบางชัน้เรยีน) หรอืเจาะจงส�าหรบันกัเรยีนกลุม่เสีย่งต่อปัญหาอารมณ์และพฤตกิรรม 

โปรแกรมแบบครอบคลุมทั่วไปในโรงเรียนจะมุ่งไปที่ปัจจัยเสี่ยงโดยรวมหรือปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความล้มเหลว 

ทางการเรียน พฤติกรรมก้าวร้าว การกลั่นแกล้งรังแก และแสดงให้เห็นถึงว่าสามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางใจ 

ของเด็กได้ รวมถึงสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ (Felner et al. 1993; Kellam et al. 1994; Greenberg & Kusche 1998)

เมื่อเด็กโตขึ้นและพบความท้าทายใหม่ๆ เช่น แรงกดดันในกลุ่มเพื่อนเพื่อให้ร่วมกระท�าผิดกฎหมายหรือใช้สารเสพติด 

ทกัษะอารมณ์และสงัคมจะมคีวามส�าคญัมากขึน้เพือ่รกัษาสขุภาพและพฒันาการด้านบวกไว้ โปรแกรมเสรมิสร้างทกัษะส�าหรบั

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาที่ท�าในโรงเรียนมักจะส่งผลทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกัน

การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการแก้ปัญหาซึ่งจะน�าไปปรับใช้ในประเด็นเหล่านี้ได้ โปรแกรม Positive Youth 

Development Programme (PYD) เป็นตวัอย่างหนึง่ของโปรแกรมระดบัโรงเรยีนทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารเสรมิสร้างทกัษะเหล่านีใ้ห้

นักเรียน (Caplan et al. 1992) หลักสูตรนี้ส่งเสริมความสามารถทางสังคมโดยรวมและทักษะการปฏิเสธแอลกอฮอล์และสาร

เสพติดโดยพบว่า ท�าให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและอารมณ์ดีขึ้น และการปรับตัวทางสังคมดีขึ้นจากรายงานของครู 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

Changing school ecology

สิ่งแวดล้อมทางจิตสังคมที่ดีในโรงเรียน (โรงเรียนเป็นมิตรกับเด็ก หรือ child-friendly schools) ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต

และสขุภาวะของเดก็ (WHO 2003c) สิง่แวดล้อมทางจติสงัคมทีด่ใีนโรงเรยีน ประกอบด้วย บรรยากาศทีเ่ป็นมติร ให้คณุค่าและ

เกื้อหนุน สนับสนุนความร่วมมือและการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม งดเว้นท�าโทษทางร่างกายและใช้ความรุนแรง

โปรแกรมหลากหลายองค์ประกอบ 

Multicomponent programmes 

โปรแกรมทีมุ่ง่เน้นไปทีร่ะดบัต่างๆ ไปพร้อมกนั เช่น การเปลีย่นแปลงสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน พร้อมกบัการพฒันาทกัษะ

ส่วนบุคคล จะมีประสิทธิผลดีกว่าโปรแกรมที่เข้าไปจัดการเพียงระดับเดียว ตัวอย่างของโปรแกรมหลากหลายองค์ประกอบ 

ที่มีประสิทธิผล เช่น โปรแกรม Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT) ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว โดย

เฉพาะในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Reid et al. 1999), โปรแกรม Seattle Social Development Project (Hawkins et al. 1992) 

ที่มุ่งจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่หลากหลายในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน และครอบครัวตลอด 6 ปีของโปรแกรม 

ท�าให้เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น เด็กรู้สึกประสบความส�าเร็จเพิ่มขึ้น และพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนลดลง 

(Hawkins, Von Cleve & Catalano 1991)
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ประชากรวัยผู้ใหญ่ 
The adult population

การลดความตึงเครียดจากการว่างงาน 

Reducing the strain of unemployment 

การออกจากงานและสูญเสียอาชีพสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ในกลุ่มตัวอย่างแม่ชาวอเมริกันที่มี 

ฐานะยากจน ไม่ได้ท�างาน และไม่ได้รับสวัสดิการ พบว่าสัมพันธ์กับพฤติกรรมไม่ดีและความคิดเชิงลบของลูก สุขภาพจิต 

ที่แย่ลงของแม่ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อยลง และมีวิธีจัดการแบบหนีปัญหามากขึ้น (Brooks-Gunn et al. 2001)  

มีข้อเสนอแนะว่า การปฏิรูปการจ้างงานควรวางเป้าหมายที่การช่วยเหลือผู้หญิงที่ยากจนให้หลุดพ้นจากงานที่มีรายได้น้อย 

ไปสู่งานที่ช่วยให้พึ่งพาตัวเองทางการเงินได้ในระยะยาว สิ่งส�าคัญที่ต้องด�าเนินการประกอบด้วย การให้ค่าจ้างขั้นต�า่พอเพียง

กับการเลี้ยงชีพ ให้การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา และการฝึกอาชีพ (O’Campo 1998) 

ในท�านองเดยีวกนั การให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมการหางานแก่กลุม่คนว่างงานทีม่รีายได้น้อยเป็นกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธผิล

ในการจดัการภาวะว่างงาน และลดผลกระทบด้านลบต่อสขุภาพจติ ตวัอย่างเช่น โปรแกรม JOBS (Caplan et al. 1989; Caplan et al. 

1997) ได้แสดงให้เหน็ผลด้านบวกต่ออตัราการกลบัมาท�างาน คณุภาพและรายได้จากงานทีท่�า และความส�าเรจ็ในการหางานด้วย 

ตัวเอง รวมถึงการลดลงของภาวะซึมเศร้าและความตึงเครียด โดยโปรแกรม JOBS ประสบความส�าเร็จในการขยายผล 

ในระดบันานาชาตไิปสูป่ระเทศจนี ฟินแลนด์ สหรฐัอเมรกิา (Price et al. 1998) และก�าลงัด�าเนนิการในไอร์แลนด์อยูใ่นขณะนี้

โปรแกรมป้องกันความเครียดในสถานประกอบการ 

Stress prevention programmes at the workplace 

มีหลักฐานที่แสดงว่าลักษณะของงานที่ท�าอาจส่งผลหรือน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต (เช่น ภาวะหมดไฟ หรือ burnout  

โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ภาวะนอนไม่หลับ) โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและ 

กล้ามเนือ้ และสร้างภาระทางสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และการบรกิารอกีด้วย (Price & Kompier 2004) มาตรการเพือ่ป้องกนั

ความเครยีดจากการท�างานอาจจะท�าทางตรงโดยเพิม่ความสามารถในการจดัการความเครยีดของลกูจ้าง หรอืทางอ้อมโดยผ่าน

การจดัการสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน การฝึกจดัการความเครยีด เทคนคิการสร้างภมูคิุม้กนัความเครยีด วธิกีารผ่อนคลาย และ

ทักษะสังคม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของร่างกาย สามารถเพิ่มความสามารถในการจัดการความเครียดให้สูงขึ้น มีการ

ศึกษาวิเคราะห์แบบอภิมานหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า วิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันผลเสียต่อสุขภาพจิตในการ

ท�างานได้ (Murphy 1996; Van der Klink et al. 2001) มาตรการเพื่อลดความเครียดจากการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่ท�างาน 

ประกอบด้วย มาตรการทางเทคนิคและภาระงาน (เช่น การสอนงานเสริม พัฒนาเครื่องมือท�างานที่สะดวกสบาย การลดเสียง

รบกวน เป็นต้น) มาตรการที่มุ่งเน้นไปทีก่ารเพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ การจัดการความขัดแย้ง และการรับผิดชอบต่อ

สังคม และมาตรการที่ผสมผสานทั้งการมุ่งไปที่งานและบุคลากรไปพร้อมกัน มาตรการทางสังคมเหล่านี้อาจส่งผลดีต่อ 

สุขภาพจิต แม้จะยังสามารถรับประกันผลได้ชัดเจน (Semmer 2003)

การพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
Improving the mental health of the elderly 

ในปี ค.ศ.2000 ประชากรโลกที่อายุเกิน 60 ปีมีมากกว่า 600 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจ�านวนถึงร้อยละ 70  

ในอีก 20 ปีข้างหน้า การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วนี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เสื่อมลง 

ตามวัย ได้แก่ การเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความจ�าเสื่อม (Levkov et al. 1995) และโรคเรื้อรังที่เกิดจากความชรา และยังลด 

สขุภาวะทางจติโดยทัว่ไปและคณุภาพชวีติ มาตรการแบบครอบคลมุทัว่ไป (universal intervention) หลายมาตรการทีป่ระสบ 

ความส�าเร็จในการพัฒนาสุขภาพจิตในกลุ่มประชากรสูงอายุ เช่น มาตรการสนับสนุนทางสังคมและเสริมพลังชุมชน มาตรการ

ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดี (Jané-Llopis, Hosman & Copeland 2004) ตัวอย่างโปรแกรมเช่น การออกก�าลังกาย การจัดหา

เครื่องช่วยฟัง โปรแกรมกลุ่มเพื่อน (ดังแสดงในกล่องข้อความ)
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กรณีศึกษาการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

โปรแกรมกลุ่มเพื่อน (Befriending)

ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักฐานแสดงความส�าคัญของมิตรภาพต่อสุขภาวะในผู้สูงวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 

หญิงสูงวัย (อาทิ Armstrong & Goldsteen 1990) มิตรภาพส่งผลหลายประการ เช่น การให้ความเป็นมิตร 

และความเพลิดเพลิน การเกื้อกูลในสถานการณ์ยากล�าบาก การด�ารงอัตลักษณ์แห่งตนและความหมายของชีวิต  

“Befriending” เป็นกลวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มการสนับสนุนทางสังคมและลดความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้า

ในกลุ่มผู้สูงอายุ โปรแกรมกลุ่มเพื่อนที่ใช้ในหญิงสูงวัย ประกอบด้วยการท�ากลุ่ม 12 ครั้ง โดยใช้ทฤษฎีการสนับสนุน 

ทางสงัคม มติรภาพ และการพึง่พาตัวเอง พบว่าช่วยลดความโดดเดีย่วอย่างมนียัส�าคญั (Stevens & van Tilburg 2000)

การจัดหาเครื่องช่วยฟัง (Providing hearing aids)

มีการประเมินมาตรการการดูแลระดับปฐมภูมิเพื่อหาค�าตอบว่าเครื่องช่วยฟังจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีมีความ

บกพร่องทางการได้ยินหรือไม่ (Mulrow et al. 1990) ผลการประเมินพบว่าผู ้สูงอายุที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง 

มคีวามสามารถด้านอารมณแ์ละสงัคม การสือ่สาร ความคิด และภาวะซึมเศร้าดีขึน้อยา่งมนีัยส�าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ที่ไม่ได้รับเครื่องช่วยฟัง

ก้าวไปสู่ทุกประเทศและบริบทต่างๆ 
Moving forward in all countries and settings

ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ให้บริการ ผู้น�าท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญจ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากมาตรการที่ได้พัฒนาขึ้นและ 

มกีารน�าไปใช้แล้ว หรอืผ่านการทดสอบในบรบิทต่างๆ อย่างไรกต็ามการน�าความรูท้ีเ่หมาะสมจากมาตรการทีม่หีลกัฐานรองรบั

จ�านวนมากที่ได้ตีพิมพ์อย่างรวดเร็วมาใช้นั้นต้องใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้น้อย ซ่ึงการเข้าถึงวารสาร 

ทางวิทยาศาสตร์หรือต�าราต่างๆ เป็นอุปสรรคส�าคัญ มีองค์กรหลายแห่งได้พัฒนาหรือก�าลังพัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมส่งเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคที่รวมถึงประเด็นสุขภาพจิตด้วย ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในระดับนานาชาติ ตัวอย่างของฐานข้อมูลเหล่านี้ 

เช่น ฐานข้อมูลจาก the USA Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Cochrane library,  

CASEL, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) และฐานข้อมูลที่ชื่อ the 

Implementing Mental Health Promotion Action (IMHPA) ซึ่งพัฒนาโดย the Nijmegen Prevention Research 

Center โดยความร่วมมือของสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลก 

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัดอยู่ แต่ท่ามกลางหลักฐานเหล่านั้นจะพบการศึกษาที่ออกแบบ

อย่างดีหนึ่งหรือสองชิ้นซึ่งด�าเนินการในประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยในยุคใหม่ที่มุ่งเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ

โปรแกรมหรอืนโยบายในประเทศหรอืวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ความรูท้ีค้่นพบในบรบิทต่างๆ และความไวต่อวฒันธรรมและลักษณะ

ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างนั้นเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น จึงเป็นปัญหาในการขยายผล “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practices)” หรือ 

“โปรแกรมต้นแบบ (model programmes)” ไปยังชุมชน ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ โดยควรระมัดระวังไม่ด่วนสรุปว่า  

โปรแกรมใดๆ ท่ีได้ผลในพ้ืนที่หน่ึงจะได้ผลในพ้ืนท่ีอื่นท่ีอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมแตกต่างกัน การขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี 

หรือมีประสิทธิภาพ และการกระตุ้นการน�าไปใช้ในพื้นที่อื่นจ�าเป็นต้องผสมผสานกับการท�าวิจัยเพื่อวัดผลลัพธ์ใหม่ๆ และ 

การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายด้วย 

การพัฒนาหลักฐานทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งในภาพรวม และแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลก�าลังเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เป็นไปได้ยากที่จะคาดหวังให้ทุกประเทศ จังหวัด หรือเขตได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย และสามารถท�าการศึกษา

วจิยัแบบมกีลุ่มควบคมุในทกุๆ มาตรการทีน่�าไปใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศรายได้น้อยการขาดแคลนทรพัยากรเป็นตวั 
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ผลักดันให้ผู้มีอ�านาจและผู้ปฏิบัติเลือกตัดสินใจในการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยไม่อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการมากนัก ประเด็นนี้

จึงเป็นจุดเน้นว่างานวิจัยไม่เพียงศึกษาถึงผลลัพธ์ของโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังต้องสนใจกลไกการท�างาน หลักการ และปัจจัย 

ทีส่่งผลต่อผลลพัธ์ของมาตรการด้วย ความรูด้งักล่าวและการแปลผลไปสูแ่นวทางปฏบิตัจิะช่วยสนบัสนนุผูต้ดัสนิใจเชงินโยบาย 

ผูอ้อกแบบโปรแกรม และผูป้ฏบิตัทิีใ่ช้โปรแกรมหรอืนโยบายนัน้เพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชน ทรพัยากร และวฒันธรรม 

รวมทั้งยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่มาตรการเหล่านั้นจะได้ผลด้วย นอกจากนี้การขาดแคลนทรัพยากรยังเป็นพื้นฐานในการใช้ 

รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายขึ้น เช่น การศึกษาเชิงคุณภาพที่ต้นทุนต�่า เพื่อเติมเต็มหลักฐานให้สามารถใช้ได้ในประเทศหรือ

ชุมชนที่ต้องการ

การส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิผลในประเทศที่มีรายได้น้อย 
Effective mental health promotion in low-income countries

สขุภาพจติสมัพนัธ์กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างแยกไม่ออก เนือ่งจากสาเหตสุองประการคอื ปัจจยัก�าหนดสงัคม

และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาของมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับสุขภาพจิต และสุขภาพจิตที่ไม่ดีจะขัดขวาง 

การมอีายยุนื สขุภาพโดยรวม และความคดิสร้างสรรค์ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาของมนษุย์คอืปัจจยัทีส่่งผลต่อสขุภาพจติ 

และมีความเป็นไปได้ที่การพัฒนาของมนุษย์และสุขภาพจิตเองจะมีความสัมพันธ์ต่อกันอีกด้วย (Patel 2001)

ความท้าทายหลักของการส่งเสริมสุขภาพจิตในบริบทที่โครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม ขาดแคลนแหล่งทรัพยากรทั้งด้าน

มนษุย์และวตัถ ุรวมทัง้การพทิกัษ์สทิธมินษุยชนยงัไม่ดพีอ คอื การเปลีย่นแปลงปัจจยัทางสงัคมทีจ่�าเป็นเพือ่การพฒันาสขุภาพจติ

จะท�าได้ยากเกินกว่าที่จะตัดสินใจท�าได้ในทันทีภายใต้ขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพจิต โปรแกรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

จะมุ่งเน้นการปฏิบัติในสามประเด็นได้แก่ การชี้แนะสาธารณะ การเสริมพลัง และการสนับสนุนทางสังคม 

การชี้แนะสาธารณะ  
Advocacy

การชี้แนะสาธารณะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความต้องการสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพจิต และชักจูงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เห็นคุณค่าของสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น เช่นตัวอย่างของการชี้แนะสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มสุราต่อสุขภาพจิต  

เป็นต้น

การศึกษาภาระโรคทั่วโลก (The Global Burden of Disease study) แสดงให้เห็นว่า การดื่มสุราแบบมีปัญหา 

เป็นสาเหตุท�าให้ครอบครัวและสังคมแตกแยก อัตราการป่วยและตายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพศชายในประเทศก�าลังพัฒนา ท�าให้

เกิดความตระหนักถึงความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก และเอเชียใต้  

(Pyne, Claeson & Correia 2002; Patel 1998) ส�าหรับประเทศอินเดียเกิดปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราท�าให้ 

เกดิการผลกัดนัปัญหานีเ้ป็นประเดน็ทางการเมอืงในช่วงหลายปีทีผ่่านมา การเลอืกตัง้ทัง้หมดตดัสนิการแพ้ชนะกนัจากประเดน็

ดังกล่าว (Patel 1998)

มาตรการระดับชุมชนอันหนึ่งที่เน้นจัดการผู้ติดสุราและส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวชนบทของอินเดีย โดยเริ่มจาก

การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคาดคะเนภาระและผลกระทบของการดื่มสุราในชุมชน (Bang & Bang 1991) งานวิจัยนี้แสดง 

ให้เหน็ภาระโรคของปัญหานีแ้ละระบกุลยทุธ์การป้องกนัและส่งเสรมิหลายประการ เช่น การให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกั 

การจัดการผู้เมาสุรา การชี้แนะสาธารณะต่อนักการเมืองเพื่อควบคุมการขายและกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 

สถานบันเทิงและร้านค้าต่างๆ และการร่วมปฏิญาณตนเพื่อการหยุดดื่ม โปรแกรมนี้ด�าเนินการผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคม 

โดยคนรุ่นใหม่และผู้หญิง พร้อมทั้งประชาชนกลุ่มที่ต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกตัวเองว่า “Daramukti Sangathana”  
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(Liberation from Liquor) ผลพบว่า โปรแกรมนี้สามารถลดจ�านวนช่องทางกระจายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่และลดการ

ดื่มลงได้ถึงร้อยละ 60 ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นคือ ครอบครัวมีเงินมากขึ้นส�าหรับซื้ออาหาร เสื้อผ้า สวัสดิการ และลดความรุนแรง

ในครอบครัวลงด้วย (Bang & Bang 1995)

มีการวิจัยเชิงทดลองในชุมชนแบบ unblinded matched community-based trial ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

ทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการระดับชุมชนหลายด้านเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในเยาวชน โปรแกรมนี้คล้ายคลึงกับ 

ในอินเดียคือ เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนและผู้น�าชุมชนจ�านวนมาก เน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติโดยชุมชน การให้

ความรู้ในโรงเรียน การสร้างความเข้าใจ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลของโปรแกรมคือ พบการใช้สารเสพติดลดลง

และประชาชนมีความรู้และทัศนคติต่อโรคเอชไอวีหรือเอดส์ และการใช้สารเสพติดดีขึ้นอย่างชัดเจน (Wu et al 2002)

การเสริมพลัง 
Empowerment

การเสรมิพลงัเป็นกระบวนการทีท่�าให้กลุม่คนในชมุชนทีด้่อยโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิจนเกดิผลกระทบต่อสขุภาพ 

สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น และใช้สิทธิของตัวเองได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เท่าเทียมเต็มที่ตามสิทธิมนุษยชน 

และเข้าถึงสุขภาวะทีด่ี ตัวอย่างโปรแกรมเสรมิพลงัทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้แก ่การให้เงนิกู้ไร้หลักประกนัส�าหรับผูย้ากไร้ 

(micro-credit schemes) เพื่อบรรเทาหนี้สิน 

ในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ การเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยสูง และผลจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  

ก่อให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลสูง ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของระบบการเงินการคลังหลักในการขยายเงินกู้

ระยะสั้นส�าหรับประชาชนที่ยากจนในชุมชนที่มักจะขาดความเข้าใจหรือขาดเครดิตทางการเงิน (credit-worthiness)  

ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการเข้าถงึเงนิกู ้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิจงึสร้างภาระแก่เกษตรกรรายย่อยทีพ่ึง่พาฝนตามฤดกูาล

ในการท�าการเกษตรและเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นกับบริษัทเกษตรข้ามชาติขนาดใหญ่ ผลรวมของฝนฟ้าที่ไม่ตกต้อง 

ตามฤดูกาลและการแข่งขันที่สูงขึ้น ถูกมองเป็นต้นเหตุของภาระหนี้สินของเกษตรกรในอินเดีย ซึ่งสัมพันธ์กับความเครียดและ

น�าไปสู่การฆ่าตัวตายในหลายปีที่ผ่านมา (Sundar 1999) 

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในประเทศก�าลังพัฒนา น�ามาสู่ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพจิต  

โดยการทบทวนมาตรการทางการเงินที่ด�าเนินการโดยธนาคารท้องถิ่น เพื่อให้ประเมินเครดิตทางการเงินของประชาชนกลุ่มที่

ยากจนที่สุดของสังคม ธนาคารชุมชนและแหล่งปล่อยเงินกู้ เช่น ที่ด�าเนินการโดย SEWA ในประเทศอินเดีย หรือธนาคาร 

Grameen ในประเทศบังคลาเทศ ได้เข้าร่วมมาตรการและเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ขาดแคลน โดยปล่อยเงินกู้แก่ชาวบ้าน

ที่ยากจนผู้ซึ่งไม่เคยเข้าถึงแหล่งบริการเงินกู้มาก่อน 

มีหลักฐานบางชิ้นที่ระบุความสามารถของธนาคารเหล่านี้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมของ Bangladesh Rural  

Advancement Committee (BRAC) ได้ขยายบรกิารด้านสขุภาพ การศกึษา และโปรแกรมพฒันาชนบท โดยโปรแกรมพฒันา

ชนบทนี้ด�าเนินการในระดับหมู่บ้านผ่านองค์กรหมู่บ้าน (Village Organizations: VO) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ยากจนของ 

แต่ละชุมชน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การเพิ่มความตระหนักและบังคับให้มีการออมเงิน เมื่อด�าเนินการแล้ว สมาชิกขององค์กร

หมู่บ้านนี้จะสามารถเข้าถึงเครดิตทางการเงินตามแผนการสร้างรายได้ BRAC ได้ประเมินผลโปรแกรมในบริบทที่แตกต่างกัน 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลมาจากข้อมูลพื้นฐาน การส�ารวจตามฤดูกาล การส�ารวจทางชาติพันธุ์ รวมทั้งการเฝ้าระวังทาง

ประชากรศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของ BRAC มีภาวะโภชนาการดีขึ้น อัตราการอยู่รอด

ของเด็กสูงขึ้น เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความรุนแรงในครอบครัวลดลง มีการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพจิตดีขึ้น 

(Chowdury & Bhuiya 2001)
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การเสริมพลังส�าหรับผู้หญิงและการป้องกันความรุนแรงในชุมชนเป็นเป้าหมายของโปรแกรม และนโยบายท่ีส่งผล 

ต่อสุขภาพ (ดังตัวอย่างในกล่องข้อความ)

การเสริมพลังผู้หญิงและผลต่อสุขภาพจิต 
“เพศสภาพ (sex)” เป็นศัพท์ที่ใช้เพ่ือแบ่งแยกชายและหญิงบนพื้นฐานของลักษณะทางชีวภาพ ส่วน “เพศภาวะ  

(gender)” หมายถึงลักษณะที่ใช้แบ่งแยกเพศภายใต้อิทธิพลทางสังคม เพศภาวะจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในความ 

เหลื่อมล�้าทางสุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนากล่าวคือ เพศภาวะเป็นสิ่งท่ีควบคุมชายและหญิงท่ีมีต่อปัจจัยก�าหนด 

สุขภาพของตนได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และการรักษาพยาบาลในสังคม 

ดังน้ันเพศภาวะอาจพบเป็นปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ โครงสร้างครอบครัว  

รายได้ การศึกษา และการสนับสนุนทางสังคมด้วย (WHO 2000a) บทบาทของเพศภาวะในสาธารณสุขของประเทศ

ก�าลังพัฒนาได้รับการพูดถึงและให้ความส�าคัญ ดังนั้นเพศภาวะจึงเป็นองค์ประกอบหลักในโปรแกรมสุขภาพ 

ที่มุ่งเป้าไปที่สุขภาพของเด็กและวัยรุ่น อนามัยเจริญพันธุ์ และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

การศึกษาจ�านวนมากในประเทศก�าลังพัฒนาได้กล่าวถึงบทบาทของเพศภาวะต่อโรคจิตเวชที่พบบ่อยในผู้หญิง  

(Broadhead et al. in press; Patel, Rodrigues & De Souza 2002) โดยพบว่า ความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าที่สูงขึ้น

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติเชิงลบต่อผู้หญิง การไม่ได้รับการยอมรับในการท�างาน หรือโอกาสทางการศึกษาและ 

จ้างงานที่น้อยกว่า รวมถึงความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวสูงกว่า (WHO 2000a)

แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงในครอบครัวกับปัญหาสุขภาพจิต (WHO 2000a; 

Heise, Ellsberg & Gottemoeller 1999) แต่ยังขาดการประเมินอย่างเป็นระบบถึงผลต่อสุขภาพจิตในโปรแกรม 

ลดความรุนแรงที่ด�าเนินการในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ โปรแกรมเหล่านั้นด�าเนินการในหลายระดับ รวมถึง

การท�าให้ผูป้ฏบิตังิานด้านสขุภาพมคีวามไวต่อปฏกิริยิาทีแ่สดงออก และมคีวามมัน่ใจและรูส้กึไม่กงัวลต่อการตัง้ค�าถาม

ในประเด็นประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรง การผสานความรู้เกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงผนวกเข้าไปใน

โปรแกรมสุขภาพที่ด�าเนินการอยู่ และกลยุทธ์การสื่อสาร (เช่น ละครทางโทรทัศน์) ช่วยปฏิรูปกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ

ของผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าความรนุแรง และเพิม่บทลงโทษทางกฎหมายต่อผูก้ระท�าผดิในหลายมาตรการ รบัฟังความต้องการ

ของเหยื่อ และการจับกุมผู้ชายที่ละเมิด (Heise, Ellsberg & Gottemoeller 1999) การมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์สามีภรรยาเป็นหนึ่งในมาตรการที่พบบ่อยในการจัดการปัญหาความรุนแรงประกอบไปด้วย การอบรม 

การเลีย้งดบูตุร การเป็นทีป่รกึษา และให้ค�าปรกึษาคูส่มรส บางมาตรการ เช่น โปรแกรม Stepping Stones programme 

มีการประเมินเชิงคุณภาพในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาที่ช่วยให้ผู ้ชายสื่อสารและให้เกียรติต่อผู้หญิง (cited in  

WHO 2002a) มีหลายโปรแกรมที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงและแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างความรุนแรงกับโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเพศหญิง จึงเป็นไปได้ว่า โปรแกรมเหล่านี้จะส่งผลที่ส�าคัญต่อสุขภาพจิต

ด้วยเช่นกัน
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การสนับสนุนทางสังคม  
Social support

กลยุทธ์การสนับสนุนทางสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรทางสังคม เสริมสร้างวิถีชีวิตแห่งสุขภาพ 

และส่งเสริมสุขภาพจิต การสร้างพันธมิตรระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างจากการส่งเสริม 

สุขภาพจิตในแม่พบว่า สุขภาพจิตไม่ดีของแม่มีผลลบต่อตัวแม่เองและต่อพัฒนาการของทารก (WHO 2000a; Broadhead  

et al. in press) มาตรการที่ช่วยพัฒนาสุขภาพของแม่จะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกดีขึ้นและส่งผลดีต่อเด็ก ดังตัวอย่าง

การศึกษาในประเทศแซมเบียพบว่า แม่ที่ได้รับการช่วยเหลือและค�าปรึกษาจะแก้ปัญหาสุขภาพของทารกได้มากกว่า ซึ่งเป็น 

ตวัชีว้ดัของการเสรมิพลงัในแม่ (Heise 1999) โปรแกรม Women-to-women ในประเทศเปร ูแสดงให้เหน็ว่าแม่มคีวามนบัถอื

ตนเองดีขึ้น (Broadhead et al. in press)

องค์การอนามัยโลกได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เผชิญความล�าบาก (WHO 1999) พบว่า 

มาตรการด้านการศึกษาและโภชนาการจะเพิ่มพัฒนาการด้านสังคมและจิตใจของเด็กด้อยโอกาสได้ มาตรการที่ผสมผสาน 

ทั้งด้านจิตสังคมและโภชนาการ (เช่น การกระตุ้นพัฒนาการโดยพ่อแม่) จะเกิดผลกระทบสูงที่สุด โปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งสอง

องค์ประกอบถูกน�าไปใช้ในประเทศที่ยากจนมากบางประเทศ แม้ว่าจะมีผลลัพธ์ที่ดี แต่ยังคงมีประเด็นที่ต้องตระหนักคือ เด็กที่

ด้อยโอกาสทางเศรษฐกจิสงัคมและโภชนาการไม่สามารถมพีฒันาการตามทนัเดก็ทีส่มบรูณ์หรอืเดก็ทีม่คีวามพร้อมได้ ดงันัน้จงึ

จ�าเป็นต้องพัฒนาและทดสอบรูปแบบที่ผสมผสานมาตรการที่สามารถครอบคลุมประชากรเด็กจ�านวนมากขึ้น และประเมินผล

ของมาตรการที่มุ่งตัวเด็กนี้ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ด้วย 

การสอนเรื่องทักษะชีวิตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ ที่มุ่งสอนวัยรุ่นให้รับมือกับความต้องการและ 

ความท้าทายในชีวิตอย่างได้ผล (WHO 1997) ทักษะชีวิตประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ (decision-making) ทักษะ 

การแก้ปัญหา (problem-solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 

thinking) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (interpersonal 

skills) ทักษะการตระหนักรู้ในตน (self-awareness) และทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด (coping with  

emotions and stress) ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่มีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากทักษะส�าคัญอื่นๆ ที่เด็กต้องใช้เมื่อเติบโตขึ้น  

เช่น ทักษะการคิดค�านวณ การอ่าน การด�าเนินชีวิต หลักฐานในประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนว่า การสอนเรื่องทักษะชีวิต 

เป็นการป้องกันการใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการข่มเหงรังแกผู้อื่น เป็นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  

การเข้าชั้นเรียน และเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมสุขภาพ (WHO 1997) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้ผ่าน 

การชี้แนะเชิงสาธารณะ การทดสอบภาคสนาม และก�าลังด�าเนินการในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ
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ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต: ใครใส่ใจบ้าง? 
ในปี ค.ศ.1990 ประชากรส่วนใหญ่ของโลก (ร้อยละ 58) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา และ

ภายในปี ค.ศ.2020 สัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 ในช่วงระยะเวลา 30 ปีนี้ ประชากรกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มจ�านวน

ถึงร้อยละ 200 ในประเทศก�าลังพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 (Murray & Lopez 

1996) การเปลี่ยนแปลงลกัษณะประชากรดังกล่าวจะเกดิไปพร้อมกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม รวมถึง 

การเปลีย่นแปลงอย่างมากในโครงสร้างทางสังคมและชีวิตครอบครัวของผู้สูงวัย ส�าหรับผู้สูงอายุสุขภาพจิตเป็นสาเหตุ

ส�าคญัของการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควร ผูส้งูอายใุนประเทศก�าลงัพฒันามภีาระโรคสงูเป็นสามเท่า ทัง้จาก

การเพ่ิมขึน้ของโรคไม่ติดต่อและโรคจากความเสือ่มตามวยั การสนบัสนนุจากระบบครอบครวัลดลง และระบบสวสัดกิาร

ทางสังคมที่ไม่เพียงพอ (Patel & Prince 2001)

หนังสือเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ได้รวบรวมข้อมูลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในประเทศ

ก�าลงัพัฒนา (Tout 1989) โปรแกรมทีพ่บมากทีส่ดุคอืการสร้างรายได้ ซึง่จะช่วยให้ผูส้งูอายใุช้ชวีติในสงัคมได้อย่างอสิระ

หากเข้าถึงเงินสงเคราะห์และบ�านาญของรัฐบาลได้ยาก ในประเทศอินเดีย โปรแกรม HelpAge India น�าร่องรับสมัคร

เด็กและเยาวชนเพื่อให้การดูแลผู้สูงวัยที่มีโรคทางกาย ศูนย์ CEWA หรือ Centre for the Welfare of the Aged ได้

จดัศนูย์ดแูลกลางวนั (day center) ซึง่ผูส้งูวยัสามารถใช้เวลาท�ากจิกรรมและลดความโดดเดีย่วลงได้ ในประเทศเกาหลใีต้

มีการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้มีการท�าความรู้จักกันระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิง กิจกรรมลดข้อจ�ากัด 

ด้านร่างกาย เช่น การมองไม่เหน็ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพได้มกีารด�าเนนิการในหลายประเทศ โครงการ Good Neighbour 

Scheme ในประเทศมอลตาได้สร้างเครือข่ายเพื่อนบ้านเยี่ยมผู้สูงวัยท่ีอยู่คนเดียว เพื่อให้การสนับสนุนทางสังคมและ

ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างทั้งหมดนี้มีเป้าหมายที่ปัจจัยเสี่ยงสามประการที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ในผูส้งูอาย ุได้แก่ ปัญหาการเงนิ ความโดดเด่ียวทางสงัคม และปัญหาสขุภาพกาย ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบส�าคญั 

ต่อสุขภาพจิต

ผู้สนใจการส่งเสริมสุขภาพจิตในประเทศที่มีรายได้น้อยนั้น จ�าเป็นต้องพิจารณาแนวคิดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต 

ว่าจะมีขอบเขตกว้างในระดับใด โดยพิจารณาจากทัศนคติและข้อสรุปที่ยังไม่เป็นสากล โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

เกี่ยวพันกับความเชื่อพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตของประชาชน ท�าให้อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้างอาณานิคมทาง

วัฒนธรรมหรือทางการแพทย์ จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตอบสนองต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยสะท้อนกลับไปที่กิจกรรม

ว่ามีประโยชน์อย่างไร และหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบถูกผิดซึ่งอาจจะลดทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อสุขภาพจิตในบริบทอื่นๆ
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การสร้างหลักฐานด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่าประสิทธิผล 
Generating evidence on effectiveness and cost-effectiveness

ความจำาเป็นในการประเมินนโยบาย  
The need for evaluation of policies

หลกัฐานเกีย่วกบัผลลพัธ์ของนโยบายรฐับาลต่อสขุภาพในปัจจบุนัยงัไม่ชดัเจนพอ มาตรการบางอย่างโดยเฉพาะมาตรการ

ในระดับบุคคลมีหลักฐานชัดเจนดี ส่วนมาตรการในระดับกลางหรือมหภาคยังไม่ชัดเจนนัก การทบทวนหลักฐานซึ่งมุ่งเป้า 

ไปทีก่ารสงัเคราะห์หลกัฐานเกีย่วกบัมาตรการนโยบายทีท่�าโดยตรงตามความต้องการด้านสขุภาพจติ หรอืท�ากบัปัจจยัทีส่มัพนัธ์

อย่างชดัเจนต่อปัญหาสขุภาพจติ เช่น การตกงาน การไร้ทีอ่ยูอ่าศยั และการมรีายได้น้อย (CRD 2000) มาตรการที่มีหลักฐาน 

แสดงประสทิธผิล เช่น การช่วยเหลอืทางสงัคมทีบ้่านของหญงิตัง้ครรภ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อภาวะซมึเศร้า การช่วยเหลอืทางสงัคม

และการแก้ปัญหาหรือการฝึกทักษะการจัดการความคิดและพฤติกรรมส�าหรับคนตกงาน บางมาตรการอาจเกิดอันตรายได้  

เช่น การพูดคุยถึงเหตุการณ์หลังภาวะภัยพิบัติ ส�าหรับมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผลในการจัดการปัจจัยก�าหนดที่ส่งผลเสียต่อ

สุขภาพจิตมากกว่าการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตโดยตรง เช่น การให้การศึกษา การจ้างงาน การจัดสวัสดิการสังคม หรือ

ให้การสนับสนุนอื่นๆ การจัดศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มีรายได้ดี 

ในวัยผู้ใหญ่ จึงช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ มาตรการที่มีประสิทธิผลหลายมาตรการที่พุ่งเป้าไปที่การดื่มสุราและ 

ใช้สารเสพติด 

หลายนโยบายอาจส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสุขภาพจิต เพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอ เช่น  

มาตรการเสริมรายได้ เนือ่งจากปัญหาสขุภาพจติสมัพนัธ์กบัความยากจนและความขาดแคลนอย่างชดัเจน จงึอาจคาดการณ์ได้ว่า 

การเพิม่รายได้ของกลุม่คนยากจนในสงัคมจะส่งเสรมิสขุภาพกายและจติได้ อย่างไรกต็ามหลกัฐานว่าการเพิม่รายได้จะส่งผลต่อ

สุขภาพจิตอย่างไรยังคงไม่ชัดเจน ผู้ทบทวนวรรณกรรมได้สะท้อนว่าเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างน่าเสียดายที่การศึกษาเรื่อง 

การเสรมิรายได้ไม่ได้ประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพ เหตกุารณ์ท�านองเดยีวกนันีเ้กดิขึน้กบัการประเมนิผลมาตรการทางสงัคมอืน่ๆ 

อีกหลายมาตรการ

การขาดหลกัฐานเหล่านีไ้ม่ควรน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิว่า ไม่มหีลกัฐานสนบัสนนุ มาตรการทีอ่าจได้ผลเหล่านีจ้งึยงัสามารถ

น�าไปใช้แม้จะยงัไม่มกีารประเมนิผลลพัธ์กต็าม โดยอาจใช้พืน้ฐานการวจิยัหาสาเหตเุชงิสงัเกต (observational aetiological 

research) อย่างไรก็ตามตัวอย่างนี้น่าจะโน้มน้าวให้เกิดการวิจัยประเมินผลลัพธ์ของนโยบายต่างๆ ต่อสุขภาพจิต การวิจัย

ประเมินผลมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการระดับนโยบาย มาตรการทางจิตใจ องค์กร หรือพฤติกรรมต่อสุขภาพจิตเช่นนี้ยังคงไม่

แพร่หลายในประเทศส่วนใหญ่ นอกจากนี้ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้ของมาตรการเหล่านี้ยังขาดอยู่มาก
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อุปสรรคในการทำาวิจัยประเมินผล  
Difficulties with evaluative research

ห้าสาเหตทุีท่�าให้ขาดการประเมนิผลกระทบของนโยบายต่อสขุภาพจติได้แก่ 1) โอกาสในการตดัสนิใจเชงินโยบายมเีวลา

สัน้ ท�าให้มเีวลาน้อยเกนิไปทีจ่ะพฒันาการประเมนิผลลพัธ์ทีซ่บัซ้อนทีม่กัใช้เวลานาน 2) ภาวะแวดล้อมของนโยบายเปลี่ยนแปลง

เร็วและข้อมูลจะถูกก�าจัดอย่างรวดเร็ว 3) การทดลองประเมินผลมักจะไม่เหมาะกับการตอบค�าถามเชิงนโยบาย 4) ผลกระทบ

มักเกิดไม่มากและกระจายไปทั่ว จ�าเป็นต้องใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่ และหน่วยการสุ่มตัวอย่างจ�านวนมาก 5) ทุนสนับสนุน 

การวิจัยประเมินผลลักษณะนี้มีจ�ากัด (Sturm 1999) แม้อุปสรรคเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขได้ (หรือบางส่วนได้แก้ไข 

ไปแล้ว) แต่กม็ข้ีอเสนอแนะโดย Sturm ว่า การศกึษาด้วยการสงัเกตระยะยาวยงัมคีณุค่าต่อการชีน้�านโยบายสขุภาพจติโดยการ

ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพจิต แม้จะมีการเรียกร้องให้มีการประเมินผลลัพธ์ที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่การวิจัยเพื่อประเมินผล 

เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทดแทนประโยชน์ของข้อมูลจากการสังเกตถึงปัจจัยก�าหนดสุขภาพและตัวชี้วัดสุขภาพจิต 

ทั้งหมดได้ (Herrman 2001)

ผู้ก�าหนดนโยบายต้องการหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นของผลลัพธ์จากมาตรการต้นน�้า เช่น นโยบายต่างๆ อย่างไรก็ตามยังคง

มีปัญหาในการรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ เช่น ปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายนั้นไม่สามารถปรับให้เหมาะกับ

การสุม่กลุม่ตวัอย่างด้วยเหตผุลทางเทคนคิหรอืทางการเมอืง ตวัอย่างเช่น การเกดิถนนสายใหม่ ทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ หรอืการพฒันา

พื้นที่ใหม่ ทั้งหมดนี้ตามทฤษฎีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยด้านความเหลื่อมล�า้ทางสุขภาพได้เสนอ 

ให้ใช้การทดลองตามธรรมชาติ (natural experiments) ให้มากขึ้น (อาทิ การเปลี่ยนแปลงโอกาสในการถูกจ้างงาน การจัดหา

ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืการรเิริม่ทางนโยบายอืน่ๆ) เพือ่เพิม่โอกาสทีจ่ะคาดคะเนผลกระทบทางสขุภาพจากนโยบายทีไ่ม่เกีย่วกบัสขุภาพ

เหล่านี ้มคีวามเป็นไปได้สงูทีน่โยบายทีไ่ม่เกีย่วกบัสขุภาพจะช่วยส่งเสรมิสขุภาพจติทีด่ ีและการประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากนโยบาย

เหล่านี้จะสร้างคุณค่าส�าคัญต่อหลักฐานอ้างอิงด้านสุขภาพจิตด้วย

ตัวอย่าง: การจัดหาที่อยู่อาศัยและสุขภาพจิต  
An example: housing and mental health

หลักฐานบางชิ้นจากการวิจัยประเมินผลแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับ

หลักฐานความสัมพันธ์ของสุขภาพจิตกับการจ้างงาน การมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีบั่นทอนสุขภาพจิตได้ แต่การประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจนจากนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยนี้ยังมีไม่มากนัก ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมเมื่อไม่นานมานี้

รวบรวมการศึกษา 18 ชิ้นที่ติดตามประเมินประโยชน์ด้านสุขภาพจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่ (Thomson, Petticrew 

& Morrison 2001) การศึกษาเหล่านี้มีความหลากหลายในเรื่องประชากรตัวอย่าง สถานที่ วิธีการพัฒนาที่อยู ่อาศัย  

(อาทิ ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบท�าความร้อนส่วนกลาง ไปจนถึงการท�าสีใหม่ทั้งหมด และการพัฒนาพื้นที่เพื่อนบ้าน) 

นอกจากนัน้การวดัผลลพัธ์กแ็ปรผนัอย่างมากเช่นกนั อย่างไรกต็ามพบหลกัฐานผลกระทบด้านบวกต่อสขุภาพจติอย่างต่อเนือ่ง 

ในการศกึษาขนาดใหญ่ชิน้หนึง่เป็นการศกึษาแบบไปข้างหน้าและมกีลุม่ควบคมุ ศกึษาความสมัพนัธ์โดยตรงของระดบัการพฒันา

สขุภาพจติกบัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัพบว่า ความสมัพนัธ์เป็นแบบแปรผนัตามกนั รปูแบบความสมัพนัธ์ทีค่งเส้นคงวาต่อการส่งเสรมิ 

สุขภาพจิตนี้ ท�าให้เกิดข้อเสนอแนะว่า อย่างน้อยในประเทศที่มีฐานะ การพัฒนาที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิตได้  

ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิต ที่เห็นได้ชัดคือ การครอบครองที่อยู่อาศัย การออกแบบบ้าน 

การย้ายที่อยู่ และลักษณะของเพื่อนบ้าน (Allen 2000) การย้ายที่อยู่ยังสัมพันธ์กับการสูญเสียสังคม และไม่ตอบสนอง 

ความต้องการทางสังคม ซึ่งอาจบั่นทอนสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ 
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจิต  
Mental health impact assessments

แม้จะเป็นที่ชัดเจนว่า นโยบายที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาธารณะอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิต แต่อาจเกิดผลเสีย

ได้มากเช่นกัน ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องติดตามและประเมินผลที่ได้หรือความสูญเสียต่อสุขภาพอย่างแท้จริงจากการเปลี่ยน

นโยบายที่อยู่อาศัยและนโยบายทางสังคมอื่นๆ การขยายกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความส�าเร็จของ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจิต (เช่นเดียวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยทั่วไป) ซึ่งมุ่งเน้นที่การเสนอแนะ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ โปรแกรม หรือโครงการใดๆ เพื่อสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพ ลดผลกระทบด้านลบ  

และ/หรอืจดัล�าดบัความส�าคญัในการลงทนุเพือ่พฒันาสขุภาพจติ การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจติทีน่่าเชือ่ถอืและประสบ

ผลส�าเร็จขึ้นอยู่กับการมีหลักฐานที่ได้จากการประเมินที่ดี ทั้งในแง่ธรรมชาติของผลกระทบ ขนาดและความเป็นไปได้ที่จะ 

คาดการณ์ถงึผลกระทบต่อสขุภาพจติ การมหีลกัฐานหลายประเภทกม็คีวามส�าคญัเช่นกนั โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีก่ารประเมนิผล

มาตรการทางสาธารณสุขเกิดขึ้นน้อย เช่น ข้อมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพสามารถใช้เพื่อบ่งชี้กลไกที่เป็นไปได้ การเกิด หรือ

ธรรมชาติของผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่คาดเดาได้ยากของมาตรการต่างๆ (Thomson, Petticrew & Douglas 2003) 

ข้อมูลการติดตามระยะยาวตลอดช่วงชีวิตน�าไปสู่การประเมินผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากการอยู่ในสภาวะสังคมและ

เศรษฐกิจที่ไม่ดี และยังสามารถบ่งชี้แง่มุมของสภาวะแวดล้อมทางสังคม หรือกลุ่มประชากรที่เหมาะสมกับมาตรการนั้นๆ มาก

ที่สุด (Kuh et al. 2003) ข้อมูลทางระบาดวิทยาแบบ cross-sectional สามารถใช้เพื่อชี้น�าและจัดล�าดับความส�าคัญของ

มาตรการทีน่�าเสนอให้อยูบ่นพืน้ฐานความสมัพนัธ์ทีพ่บ เช่น ข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างการตกงานกบัสขุภาพจติทีไ่ม่ด ีเป็นต้น

ความคุ้มค่าประสิทธิผล  
Cost-effectiveness

ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการต่างๆ ยังคงมีน้อย การประเมินทาง

เศรษฐศาสตร์มแีนวโน้มจะเป็นกญุแจส�าคญัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเชงินโยบายเมือ่ต้องชีช้ดัว่าจะน�ามาตรการนัน้ไปสูก่ารปฏบิตัิ

หรือไม่ (Michie & Williams 2003) การประเมินทางเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อตอบค�าถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการใช้

ทรัพยากร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์ต่อการประเมินคุณค่าของกิจกรรมส่งเสริม 

สขุภาพจติ (Cohen 1984) แต่จนถงึปัจจบุนัระเบยีบวธิวีจิยัในการประเมนิทางเศรษฐศาสตร์กย็งัไม่ได้ออกแบบมาเพือ่การวจิยั

ด้านการส่งเสริมสุขภาพมากนัก (Cohen 1984; Shiell & Hawe 1996; Godfrey 2001; Byford & Sefton 2002; Hale 

2000) การศกึษาในแขนงนี ้ท�าให้เหน็ความท้าทายในวธิกีารประเมนิทางเศรษฐศาสตร์แบบดัง้เดมิในบรบิทของการส่งเสรมิสขุภาพ 

ธรรมชาติของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในระยะยาว และการขาดแคลนเครื่องมือวัดผลลัพธ์ที่มีความไวเพียงพอ 

รปูแบบการวจิยัทางคลนิกิทีค่วรน�ามาประเมนิทางเศรษฐศาสตร์คอื การวจิยัแบบสุม่มกีลุม่ควบคมุ (RCT) การใช้ระเบยีบ

วธิวีจิยัแบบนีอ้าจมข้ีอจ�ากดัเนือ่งจากกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพมกัจะท�าทัง้ชมุชนมากกว่าคดัเลอืกเข้ามาเฉพาะกลุม่ซึง่ถอืเป็นการ

ผิดจริยธรรมทางการวิจัย และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้วิธีอื่นๆ จึงถูกน�ามาใช้เพื่อประเมินผล

มากกว่า ตัวอย่างเช่น การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม - cluster randomization (คือ การเปรียบเทียบกลุ่มที่สุ่มกับประชากรทั้งหมด 

เช่น กลุ่มเด็กในพื้นที่อื่น) การท�าโมเดลต้นแบบ (modelling) หรือการวิจัยเชิงสังเกต (observational studies) แม้ว่า 

การศึกษาดังกล่าวจะขาดน�้าหนักของกลุ่มควบคุม แต่เป็นงานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและเป็นตัวแทนที่ใกล้เคียง 

ความจริงมากกว่า และยังมีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาค่าใช้จ่ายและผลต่อมาตรการต้นน�้าในระยะยาว 

ผลที่เกิดจากกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพจิตจ�าเป็นต้องมีการวัดอย่างครอบคลุมและเหมาะสม ดังตารางที่ 1 แสดงมิติของ

ผลลัพธ์ที่เข้าเกณฑ์คัดเข้ามาในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์อาจเป็นได้ทั้งตัวบุคคล ชุมชน หรือ

ประชากร ในการประเมินแต่ละระดับจ�าเป็นต้องพิจารณาผลของมาตรการในหลายประเด็น เช่น ผลลัพธ์ระหว่างทาง  
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(intermediate outcomes) เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลลัพธ์สุดท้าย (final outcomes) ในด้านสุขภาพ เช่น  

การเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ 

อาจนบัเป็นเพยีงผลลพัธ์เดียว แต่ควรพิจารณาผลลพัธ์ท่ีไม่เกีย่วกบัสขุภาพจากการส่งเสรมิสขุภาพด้วย การพฒันาการวดัผลลพัธ์

ในระดับชุมชนยังเป็นแขนงที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม

จากตารางที ่ 1 จะพบว่า มกีารใช้ทรพัยากรหรอืค่าใช้จ่ายจากหลายระดบัทัง้จากภาครฐัระดบัประเทศหรอืระดบัพืน้ที่  

ผู้จัดบริการในพื้นที่หรือชุมชน และจากแต่ละบุคคล การใช้ทรัพยากรนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบ  

การน�าไปใช้ และการบ�ารุงรักษาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการสื่อสารมวลชน การวัด

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังเป็นสิ่งท้าทายมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลาย และด�าเนินการร่วมเป็น 

ค่าใช้จ่ายทีผ่สมรวมกบัโปรแกรมอืน่ด้วย แต่ทีผ่่านมามคีวามก้าวหน้าชดัเจนในแขนงทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพฒันา

และบ�ารุงรักษาโปรแกรมลดการสูบบุหรี่ การดื่มสุราอย่างหนัก การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือดได้ ด�าเนินการในเขตภูมิภาคต่างๆ ขององค์การอนามัยโลก (Johns et al. 2003)

ตารางท่ี 1: ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต

ระดับที่ 1: บุคคล 

(เช่น นักเรียน พนักงาน)

ระดับที่ 2: กลุ่มบุคคล
(เช่น ครอบครัว ชุมชน)

ระดับที่ 3: ประชากร 
(เช่น ภูมิภาค ประเทศ)

ปัจจัยน�าเข้า  เวลาที่ใช้ดูแลสุขภาพ

 การดูแลทางสังคมและสุขภาพ

 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 

(เช่น การออกก�าลังกาย)

 การน�าโปรแกรมไปใช้

 การสนับสนุนครัวเรือน

การพัฒนานโยบาย 

และการน�าไปใช้

ตัวชี้วัด

กระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ

พฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ

พฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

หรือพฤติกรรม

ผลลัพธ์ 

ด้านสุขภาพ

ควำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำที่

และคุณภำพชีวิต อัตราการตาย 

(เช่น การฆ่าตัวตาย) 

 ภาระของครอบครัว

 ความรุนแรง

เครื่องชี้วัดภาวะสุขภาพแบบ

องค์รวม (เช่น ดัชนีปีสุขภาวะ: 

DALYs)

ประโยชน์ 

ทางสังคมและ

เศรษฐกิจ

 ความนับถือตนเอง

 การมีส่วนร่วมด้านแรงงาน 

 ทุนทางสังคมและความ

ยึดเหนี่ยวในสังคม (social 

capital/cohesion)

 การลดอัตราการว่างงาน

 การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

(social inclusion)

 การเพิ่มผลผลิต

 การลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล 
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นโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติ
Policy and practice

3
บทที่ 3 จะกล่าวถึงวิธีการพัฒนากรอบนโยบายให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ในชุมชน 

สุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของทุกคน 
Mental health is everybody’s business

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตมีขอบเขตและผลลัพธ์ที่กว้าง ดังนั้นในเชิงหลักการควรให้นิยามค�าว่าสุขภาพจิตอย่างกว้างๆ 

ส่วนในทางปฏบิตัจิ�าเป็นต้องแยกระหว่างมาตรการทีม่เีป้าหมายหลกัเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพจติระดบับคุคลและชมุชน กบัมาตรการ

ที่มุ่งไปที่เป้าหมายอื่นที่ส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพจิตให้ชัดเจน ตัวอย่างมาตรการท่ีมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยตรง  

เช่น นโยบายและโปรแกรมที่ผลักดันโรงเรียนให้ป้องกันการกลั่นแกล้งรังแก และโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่  

ส่วนนโยบายทีส่่งผลทางอ้อมต่อสขุภาพจติ เช่น นโยบายส่งเสรมิการเรยีนหนงัสอืของเดก็หญงิในประเทศก�าลงัพฒันา โปรแกรม

สนับสนุนทีอ่ยูอ่าศยัสาธารณะ เป็นต้น การจ�าแนกในลกัษณะนีจ้ะช่วยลดขอบเขตของมาตรการส่งเสรมิสขุภาพจติและกระจาย

ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การติดตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตจากนโยบายด้านที่อยู่อาศัยและการศึกษานั้นสามารถ

ท�าได้จรงิ โปรแกรมสขุภาพจติหรอืกลุม่ผูส้นใจทัง้ในระดบัประเทศหรอืท้องถิน่ต้องท�าหน้าทีช่ีแ้นะต่อสาธารณะและเฝ้าตดิตาม 

รวมถงึช่วยให้ใช้หลกัฐานทีม่อียู ่ส่วนกลุม่อืน่ๆ ควรต้องร่วมท�างาน และตรวจสอบว่านโยบายและแนวทางปฏบิตัไิด้ปรบัมาจาก

หลักฐานที่ค้นพบ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตอาจเป็นโปรแกรมหลักของงานส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการผลักดัน

นโยบายอาจท�าด้วยวธิกีารแตกต่างกนั โดยพงึระลกึว่าสขุภาพกายและสขุภาพจติมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจน ท�าให้มาตรการ

หลายอย่างทีอ่อกแบบมาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพจติสามารถส่งเสรมิสขุภาพกายได้ และในท�านองเดยีวกนั มาตรการส่งเสรมิสขุภาพกาย

สามารถส่งเสรมิสขุภาพจติได้เช่นกนั สขุภาพและสขุภาพจติได้รบัผลกระทบจากนโยบายจากภาคส่วนทีไ่ม่เกีย่วกบัสขุภาพและ

มาตรการในชุมชนที่หลากหลาย

การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตมักจะได้ผลในการป้องกันโรคจิตเวชได้ มีหลักฐานว่าการส่งเสริมสุขภาพจิต 

เป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลในการป้องกนัโรคหรอืความเสีย่งต่อปัญหาพฤตกิรรมนานาชนดิ เช่น การป้องกนัการสบูบหุรี ่และ

การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อการลดการติดเช้ือเอดส์ หรือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี ้

ไม่ได้จัดเป็นโรคจิตเวช จึงเท่ากับว่าการส่งเสริมสุขภาพจิตมีบทบาทในการป้องกันพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรม 

ท�าลายสุขภาพต่างๆ มากกว่าการป้องกันโรคจิตเวชเสียอีก (Orley & Weisen 1998)



การส่งเสริมสุขภาพจิต: องค์ประกอบส�าคัญของนโยบายสุขภาพจิต 
Mental health promotion: an important component of mental  
health policy

การส่งเสรมิสขุภาพจติจ�าเป็นต้องบรูณาการเข้าเป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย เพือ่ให้มสีถานะและทศิทางเชงิกลยทุธ์ทีน่�าไปสู่

การด�าเนินงานที่ส�าเร็จ นโยบายสุขภาพจิตคือ การจัดระบบและก�าหนดคุณค่า หลักการ และเป้าประสงค์ของการส่งเสริม 

สขุภาพจติและลดภาระของโรคจติเวชในประชากร เมือ่ได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบ นโยบายสขุภาพจติจะบ่งชีแ้ละสนบัสนนุ

ให้เกดิความร่วมมอืของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่ด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารก�าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบที่ชัดเจน 

หากมีการพัฒนานโยบายสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางสังคม (มากกว่าการแยกต่างหาก หรือกลืนไปกับนโยบาย 

ทางสุขภาพโดยทั่วไป) แล้ว การเน้นย�า้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตก็จะเด่นชัดยิ่งขึ้น มีโอกาสที่จะรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อมาพัฒนาและน�านโยบายทางสุขภาพจิตไปใช้ได้

องค์ประกอบของนโยบาย  
Components of policy

นโยบายประกอบด้วยข้อความแสดงวสิยัทศัน์ ซึง่เป็นข้อความบ่งชีค้ณุค่าและหลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐานของนโยบายนัน้ และ

เป็นชดุของเป้าประสงค์ทีน่�าไปสูก่ารด�าเนนิการตามนโยบาย และรายละเอยีดของแนวทางด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์นัน้

ข้อความแสดงวิสัยทัศน์  
Vision statement

ข้อความแสดงวิสัยทัศน์จะรวมส่วนประกอบหลักของนโยบายและแสดงผลของสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการบรรลุ 

หลังจากน�านโยบายไปใช้ ควรก�าหนดความคาดหวังให้สูงเพื่อไปถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักความเป็นไปได้จริง 

ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่

คุณค่าและหลักการ  
Values and principles

คณุค่าสะท้อนการตดัสนิใจว่าอะไรคอืสิง่ทีต้่องการ ส่วนหลกัการหมายถงึ มาตรฐานซึง่น�าไปสูแ่นวทางการปฏบิตัซิึง่ควร

เชื่อมโยงกับคุณค่าด้วย

เป้าประสงค์  
Objectives

เป้าประสงค์เป็นเป้าหมายทีว่ดัได้ซึง่เกดิจากการย่อยวสิยัทศัน์ออกมาเป็นงานทีต้่องการให้บรรลผุล เป้าประสงค์ควรมุง่เน้น

ที่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนและตอบสนองความคาดหวังของประชาชน พร้อมกับปกป้องเสถียรภาพทางการเงินจาก 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วย (WHO 2000)

แนวทางด�าเนินงานและกลยุทธ์  
Areas for action and strategies

แนวทางด�าเนินงานและกลยุทธ์จะเกิดจากการแปลงเป้าประสงค์ของนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายสุขภาพจิตที่มี

ประสิทธิภาพจะพัฒนาในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน (ดังแสดงในกล่องข้อความ)

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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แนวทางดำาเนินงานหลักในนโยบายส่งเสริมสุขภาพจิต 
Principal areas for action in mental health policy
 การเงินการคลัง (Financing)

 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Legislation and human rights)

 การจัดการระบบบริการ (Organization of services)

 ทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม (Human resources and training)

 การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู (Promotion, prevention, treatment and rehabilitation)

 การจัดหาและการกระจายยาที่จ�าเป็น (Essential drug procurement and distribution)

 การชี้แนะสาธารณะ (Advocacy)

 การพัฒนาคุณภาพ (Quality improvement)

 ระบบสารสนเทศ (Information systems)

 การวิจัยและพัฒนานโยบายและการบริการ (Research and evaluation of policies and services)

 ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (Intersectoral collaboration)

การส่งเสริมสุขภาพจิตด�าเนินการในสามระดับ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล การสร้างความเข้มแข็งระดับ

ชุมชน และการลดอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต (Mentality 2003) แนวคิดนี้เป็นประโยชน์ในการก�าหนด 

กรอบงานส่งเสริมสุขภาพจิตภายในนโยบายสุขภาพจิต อุปสรรคเชิงโครงสร้างต่อสุขภาพจิตสามารถลดลงได้ผ่านการลด 

ความเหลือ่มล�า้และการแบ่งแยกกดีกนั การส่งเสรมิการเข้าถึงการศกึษา การจ้างงาน ท่ีอยูอ่าศยั บรกิารสขุภาพ และการสนบัสนนุ

ประชากรกลุ่มเสี่ยง

กรอบแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
A general framework for mental health promotion

กรอบแนวคิดในการพิจารณากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพส�าหรับทั้งชุมชนและประชากรนั้นควรจะได้มาจากการพัฒนา

สังคมของรัฐบาล และนโยบายสุขภาพและสุขภาพจิต กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วยสามมิติคือ แนวคิดสุขภาพจิต กลยุทธ ์

ส่งเสริมสุขภาพจิต และรูปแบบของการวางแผนและการประเมินผล

แนวคิดสุขภาพจิต  
A concept of mental health

การส่งเสริมสุขภาพจิตได้น�าการมองสุขภาพจิตเชิงบวกมาใช้มากกว่าการเน้นย�้าเรื่องความบกพร่องหรือโรคจิตเวช 

คุณลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมองเชิงบวกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้าถึงบุคคลและเสริมพลังบุคคล เพ่ือให้

สุขภาพประชากรดีขึ้น

กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพจิต  
Mental health promotion strategies

กฎบัตรอ๊อตตาวาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ (WHO 1986) ได้วางพื้นฐานส�าหรับกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและสามารถ

ใช้เป็นแนวทางส่งเสรมิสขุภาพจติได้ โดยให้ความสนใจกบัปัจจยัระดบับคุคล สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

กฎบัตรอ๊อตตาวายังให้มุมมองเชิงบวกด้วยปรัชญาสาธารณสุขแนวใหม่ และมุ่งเน้นนโยบายสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล และ

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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การควบคมุประเด็นสขุภาพในชีวติประจ�าวนัของคน โดยมีกลยทุธห์ลักห้าประการได้แก่ การสรา้งนโยบายสาธารณะที่เป็นมิตร 

ต่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล การสร้างความเข้มแข็งในการท�างานระดับชุมชน การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ

การปรับแนวทางบริการสุขภาพใหม่

การสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ  
Building healthy public policy

นโยบายสาธารณะทั้งหลายจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย ไม่เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

เท่านั้น กฎบัตรอ๊อตตาวาเน้นย�้าว่า โครงสร้างและกระบวนการทางสังคมส่วนใหญ่ส่งผลต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

มีบทบาทชี้แนะสาธารณะให้เห็นคุณค่าของสุขภาพจิตต่อบุคคลและสังคม 

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล  
Creating supportive environments

กลยุทธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญต่อสุขภาวะ แม้กลยุทธ์ส่วนใหญ่จะเกิดในงานที่จับต้องได้ แต่ยังคงต้องให้

ความสนใจกบักลยทุธ์ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมทางสงัคมและเชงิมหภาค รวมถงึกลไกทีท่�าให้สิง่แวดล้อมเหล่านีส่้งผลต่อสขุภาพด้วย 

ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับบริบทร่วมกับประสบการณ์และทักษะส่วนบุคคล และปัจจัย 

ทางสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้ความท้าทายต่อการส่งเสรมิสขุภาพจงึอยูท่ีก่ารค้นหาผลกระทบของปัจจยัเหล่านีต่้อสิง่แวดล้อม 

และการพัฒนามาตรการที่จะช่วยปรับแต่งปัจจัยเหล่านี้ และพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากมาตรการ 

(Catalano & Dooley 1980)

การสร้างความเข้มแข็งของการด�าเนินงานในชุมชน  
Strengthening community action 

การด�าเนินงานในชุมชนจะมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยใช้ทุนทางสังคม การเสริมพลัง และเพิ่มความสามารถและ 

ความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  
Developing personal skills 

ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นหัวใจส�าคัญในการยกระดับความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตของประชาชน แนวคิดเรื่อง 

ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ (health literacy) ก�าลังถูกน�ามาปรับใช้เป็นความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต และน�าไปสู่การ

ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย

การปรับแนวทางบริการสุขภาพใหม่  
Reorienting health services 

กฎบัตรอ๊อตตาวาเน้นให้ปรับแนวทางการจัดบริการสุขภาพใหม่จากโมเดลทางการแพทย์ไปเป็นแนวทางการดูแลแบบ

องค์รวม (holistic approach) มากขึ้น นโยบายสุขภาพที่ดีนั้นต้องใช้ทั้งสองรูปแบบอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมีค�าแนะน�าให้ใช้

แนวคิดร่วมกัน (complementary approach)  โดยปรับใช้กลยุทธ์พื้นฐานที่เป็นฐานแนวคิดทางสังคมวิทยามาผสมผสานกับ

กลยุทธ์เชิงมาตรการ (interventions strategy) ที่มีหลักฐานจาก RCT รองรับ

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
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รูปแบบของการวางแผนและการประเมินผล  
A model for planning and evaluation

การวางแผนอย่างง่ายจะช่วยให้น�าหลักการและกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วไปใช้ได้ โดยต้องระบุปัจจัยก�าหนดสุขภาพจิต 

และการน�าไปสูก่ารปฏบิตัใินแต่ละบรบิทมเีป้าหมายเพือ่พฒันามาตรการทีใ่ช้ได้จรงิ การวางแผนกลยทุธ์ควรท�าในกลุม่ประชากร

หลกัสามระดบัได้แก่ ระดบัสงัคม (เช่น นโยบายและบรกิารสขุภาพ) ระดบัชมุชน (เช่น โรงเรยีนและสถานประกอบการ) และระดับ

บุคคล (เช่น ครอบครัว และกลุ่มย่อยต่างๆ)

การพัฒนาชุมชนเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต: บทเรียนจากประเทศที่มี
รายได้น้อย Community development as a strategy for mental health 
promotion: lessons from a low-income country

การพัฒนาชุมชนเป็นการท�างานแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสขุภาวะทางสงัคมแก่คนในชมุชน โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบักลุม่คนชายขอบผ่านหลกัการมส่ีวนร่วมเพือ่หาทางออก

ส�าหรับปัญหาในชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานของการจัดล�าดับความส�าคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานที่ด�าเนินการในพื้นที่ชนบท

ของอินเดียเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพจิต แม้ว่าเป้าประสงค์ของโปรแกรม

จะไม่ได้เจาะจงไปที่สุขภาพจิตก็ตาม 

ความยากจน ความไม่เท่าเทยีม การกดีกนัทางเพศ และความรนุแรงในครอบครวั เป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลถงึการป่วยด้วย

โรคจิตเวชในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บั่นทอนสุขภาพจิตในการศึกษาดังกล่าวได้แก่ ความนับถือ

ตนเองต�่า ภาวะสิ้นหวัง ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยต�่า มีเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจในชีวิตสูง ความโดดเดี่ยวทางสังคม 

ความเครยีด การว่างงาน ความยากจนและรายได้น้อย สถานะทางสงัคมต�า่ การศกึษาน้อย และเป็นเพศหญงิ (McKenzie 2000; 

Mumford et al. 1997; WHO 1990) 

โปรแกรมสาธารณสุขระดับปฐมภูมิอันหนึ่งในหมู่บ้านชนบทของอินเดียมุ่งเป้าไปที่ความยากจน ความไม่เท่าเทียม  

และการกีดกันทางเพศ ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตในทางอ้อม หัวใจของความส�าเร็จในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านนี้จนน�าไปสู่ 

การเสริมสร้างสุขภาพจิตคือ การตระหนักถึงความต้องการ ความสนใจ และความรับผิดชอบของเพศหญิงและชาย จึงเป็นการ

ลดความเสี่ยงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของเพศหญิงได้มากขึ้น เมื่อมาตรการนี้ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้ประชาชนตระหนักถึง 

การเสริมพลังของการท�างานร่วมกัน เปิดกว้างให้เกิดการส�ารวจปัญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้าน เช่น ความต้องการ 

ด้านสุขภาพ และการแบ่งแยกกีดกันทางวรรณะ

แผนภาพที ่2 อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างการพฒันาชมุชนกบัสขุภาพจติในโครงการนี ้บทเรยีนนีน้�าเสนอกรอบแนวคดิ

เพือ่น�าไปใช้กบัโปรแกรมอืน่ทีค่ล้ายคลงึกนั ความเข้าใจเรือ่งปัจจยัเฉพาะในท้องถิน่ การเสรมิพลงัชมุชนให้แก้ปัญหาด้วยตวัเอง 

และผลที่ได้ตามมา คือทราบปัจจัยก�าหนดสุขภาพจิตที่สะท้อนว่าการพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไร เหล่านี้เป็นกลยุทธ์หลัก 

อันหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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แผนภาพท่ี 2: ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาชุมชนกับสุขภาพจิตในหมู่บ้านชนบทของอินเดีย
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 ความสัมพันธ์ในสังคมและการสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม

 ทุนทางสังคม

 เครือข่ายความปลอดภัยโดยเฉพาะกรณีมีเหตุวิกฤติ

 ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 การพัฒนาที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และการศึกษา

 การพัฒนาเศรษฐกิจ

 สุขภาพ การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โภชนาการ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ความเป็นอิสระทางการเงินส�าหรับสตรี  เพิ่มจุดยืนของสตรี  

  เพิ่มโอกาสสตรีในการตัดสินใจ เช่น การวางแผนครอบครัว

 แหล่งน�้า  ลดความขัดแย้งในชุมชนและลดภาระต่อสตรี

 เสริมพลัง: ประชาชนเชื่อมั่นในความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

 ความสนใจคุณค่า/คุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น และเมตตาต่อผู้ล�าบากกว่า

 เสริมพลังสตรี  มีเด็กหญิงเข้าเรียนมากขึ้น วัยรุ่นหญิงมีประสบการณ์ 

ด้านลบลดน้อยลง ลดความรุนแรงในครอบครัว

 กลุม่วยัรุน่หญงิ  มโีอกาสในปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม การศกึษา เสรมิพลงัและ

สร้างความนับถือตนเอง

 ความเสมอภาคและโอกาสส�าหรับกลุ่มคนชายขอบ

ลดลงในประเด็น
 การดื่มสุราและความรุนแรง

 การแบ่งแยกกีดกันทางวรรณะ

 ความหวาดกลวัการตายจากการตัง้ครรภ์และการเจบ็ป่วยจากการมเีจ้าหน้าที่

สาธารณสุขหมู่บ้าน (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของโครงการ)    

มีการวางแผนครอบครัวดีขึ้น  มีอิสรภาพต่อการจุนเจือครอบครัวใหญ่

 การคอรัปชั่นและอาชญากรรม

 ความไม่เท่าเทียมในสังคม

ที่มา: Arole, Fuller & Deutschman in press
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การพัฒนามาตรการที่ยั่งยืน
Developing sustainable interventions

ความยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของมาตรการที่จะด�ารงต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

หลังจากการเริ่มลงทุน หรือโครงการน�าร่อง (demonstration project) ได้จบลง โปรแกรมจะถูกเรียกว่ามีความยั่งยืนได้  

เมื่อความพยายามด�าเนินการให้บรรลุผลยังคงอยู่แม้จะมีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร งานวิจัยและทฤษฎีความยั่งยืนในวงการ 

ส่งเสริมสุขภาพมีจ�านวนมาก แต่ประสบการณ์สะสมเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างเดียวนั้นยังคงมีจ�ากัด 

การศึกษาจ�านวนมากที่สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น Goodman and Steckler (1987) ได้ท�าวิจัยแบบ

ไปข้างหน้าติดตามความก้าวหน้าของโปรแกรมที่ได้งบประมาณมาเมื่อสิบปีก่อน โดยสนใจปัจจัยท�านายว่าโปรแกรมใด 

ยงัด�าเนนิการอยูห่รอืสิน้สดุไปแล้ว และพบผลลพัธ์ทีน่่าสนใจว่าปัจจยัหลกัทีท่�าให้โปรแกรมยงัด�าเนนิการต่อได้คอื การมผีูผ้ลกัดนั

นโยบายหรือมาตรการนั้นในเวทีที่มีการตัดสินใจเชิงนโยบาย งานวิจัยนี้น�าไปสู่การให้ความส�าคัญกับปัจจัยในองค์กรที่ช่วย 

ส่งเสริมความยั่งยืน และให้ข้อเสนอทิศทางการก�าหนดกรอบของโปรแกรมตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งจะส่งผลถึงความเป็นได้ที่จะคงอยู่

ของโปรแกรม (Shediac-Rizzkallah & Bone 1998)

ลักษณะส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของโปรแกรม ได้แก่ 

 มีหลักฐานว่าโปรแกรมนั้นมีประสิทธิผล 

 ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ให้งบประมาณ และผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรม 

 หน่วยงานตั้งต้นของโปรแกรมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้งบประมาณเพิ่มเติม

 หน่วยงานตั้งต้นของโปรแกรมมีความมั่นคงและเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ 

 ตัวโปรแกรมและหน่วยงานตั้งต้นของโปรแกรมมีพันธกิจที่สอดคล้องกัน 

 โปรแกรมไม่ได้แยกส่วน แต่ได้บูรณาการเข้ากับนโยบาย กระบวนงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานตั้งต้น 

 ผู้มีอ�านาจ นอกเหนือจากหัวหน้าโครงการ เป็นผู้น�าระดับสูงของหน่วยงาน และสามารถผลักดันโปรแกรมต่อได้ 

 โปรแกรมมีคู่แข่งไม่มากที่จะได้ประโยชน์จากการยกเลิกโปรแกรม 

 หน่วยงานตั้งต้นมีภูมิหลังด้านการพัฒนานวัตกรรม 

 คุณค่าของพันธกิจของโปรแกรมเข้าได้กับสังคมในภาพกว้าง 

 โปรแกรมมีผู้สนับสนุนชุมชนที่ช่วยคัดค้านการล้มเลิกโปรแกรม

 หน่วยงานอื่นมีการคัดลอกนวัตกรรมของโปรแกรมนี้ไปใช้

งานวจิยัในเรือ่งความยัง่ยนืนีไ้ด้เพิม่ความซบัซ้อนของการวดัผลมากขึน้ ส่วนใหญ่การวดัผลจะเจาะจงไปทีก่ารคงอยูห่รอื

หายไปของโปรแกรม (Bracht et al. 1994) แต่จากที่ Green (1987) เสนอแนะเป้าหมายที่เหมาะสมในการลงทุนกับโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่ได้อยู่ที่ความต่อเนื่องของโปรแกรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความสามารถที่จะหยิบยกปัญหาขึ้นมา

แก้ไขอย่างทันท่วงที ความสามารถนี้สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ และสามารถคงอยู่ได้นานหลังจากชื่อ สัญลักษณ์ หรือ

ทมีงานพฒันาโปรแกรมต้นแบบได้เลอืนหายไปแล้ว ด้วยเหตนุีจ้งึมกีารศกึษาวจิยัควบคูก่นัทัง้การศกึษาความยัง่ยนืของโปรแกรม

และการเสริมความสามารถดังกล่าวด้วย (Hawe et al. 1997)
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มุมมองใหม่ที่เราจ�าเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาที่มากกว่าการเพิ่มโปรแกรม คือ การให้ความส�าคัญกับการเพิ่มคุณภาพและ

ความสามารถของระบบต่างๆ ให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น เช่น ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระบบโรงเรียน ดังนั้น 

งานวิจัยด้านความยั่งยืนจึงให้ความส�าคัญกับการที่โปรแกรมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานหรือชุมชน มากกว่า

ด้านเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม จะเห็นได้ว่าโปรแกรมมีโอกาสที่จะปรับระบบให้สามารถท�างานได้ดีขึ้น 

นอกจากนี้สิ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นได้อีกคือ การวิเคราะห์เชิงระบบในบริบทและปัจจัยในบริบทนั้นที่ช่วยให้น�าโปรแกรม

ไปใช้ได้มากขึ้น (เช่น การสร้างขวัญก�าลังใจ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่มีแต่เดิม) ซึ่งอาจคาดการณ์ได้ว่าเหตุใด 

บางโปรแกรมยังคงอยู่ แต่บางโปรแกรมล้มเลิกไป 

การท�างานระหว่างภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
An intersectoral approach to mental health promotion

ผู้ขับเคลื่อนสุขภาพจ�านวนมากอยู่นอกภาคส่วนที่ท�างานด้านสุขภาพ (Marmot 1999)

กฎบัตรอ๊อตตาวาระบุไว้ว่า “ให้ประเด็นสุขภาพอยู่ในวาระของการจัดท�านโยบายในทุกภาคส่วนและทุกระดับ” (WHO 

1986, p. 2) ส่วน The Jakarta Declaration on Health Promotion ระบมุากไปกว่านัน้ โดยมุง่เน้นเรือ่งความร่วมมอืระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งกล่าวไว้ว่า 

“มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องก้าวข้ามเส้นแบ่งเดมิภายในภาคส่วนของรฐั และเส้นแบ่งระหว่างรฐัและหน่วยงานทีไ่ม่ใช่ 

ของรัฐ และระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน ความร่วมมือเป็นสิ่งจ�าเป็น ... ซึ่งต้องการการสร้างหุ้นส่วนใน

การท�างานแบบใหม่ขึ้นมา... (WHO 1997a, p. 3)”

ความร่วมมือดังกล่าวมีความส�าคัญยิ่งขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพ การท�างานแบบร่วมมือกันจ�าเป็นต้อง

 สร้างงานจากกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่แล้วในแต่ละภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กร

 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่แตกต่างกัน ด้วยเป้าหมายต่างกัน ในหลากหลายระดับต่างๆ และ 

 สร้างความร่วมมือการด�าเนินงานในแนวราบภายในกระทรวงและองค์กรต่างๆ ภาครัฐ รวมทั้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการท�าวิจัย

ความจ�าเป็นของการร่วมมือในการท�างานส่งเสริมสุขภาพจิตเริ่มสร้างจากปัจจัยก�าหนดสุขภาพทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมการเมืองนั่นคือ ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ (เช่น การสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม การปราศจากการแบ่งแยกกีดกันและ

ความรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและในสถานบริการ) จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยหน่วยงาน 

ทางสาธารณสุขเพียงล�าพัง แต่ต้องด�าเนินการผ่านการท�างานร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ การท�างานแบบสหสาขาทั้งการวิจัย 

นโยบาย และแนวทางปฏบิตั ิในเรือ่งการจ้างงาน การศกึษา ระบบยตุธิรรม สวสัดกิาร ศลิปะ กฬีา และการสร้างเสรมิสิง่แวดล้อม 

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านการเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ทางสังคม บริบทที่สามารถท�างานร่วมกันได้  

เช่น โรงเรียน สถานบริการ สนามกีฬาและศิลปะของชุมชน 

กลุม่ประชากรประกอบด้วย นกัเรยีน ลกูจ้าง นายจ้าง ผูส้งูอาย ุชมุชนรายได้น้อย เยาวชน และผูอ้พยพหรอืชนกลุม่น้อย 

กลยุทธ์ที่หลากหลายจะถูกใช้ในบริบทเหล่านี้ เช่น การพัฒนานโยบาย การเปลี่ยนแปลงองค์กร การสาธิต กระบวนการให้การ

ปรึกษาและบรรยาย การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ 

ธรรมชาติของความร่วมมือจะแตกต่างกันไปตามบริบท ภาคส่วน และระดับต่างๆ โดยผลลัพธ์ที่ดีเกือบทั้งหมดมักจะต้องเกิด

จากการมีแผนร่วมกัน และความรู้สึกเป็นเจ้าของจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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อย่างไรก็ตามความร่วมมือและหุ้นส่วนต้องใช้เวลาและพันธสัญญาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกัน ความท้าทาย 

ที่เกิดขึ้นคือ ระบบงบประมาณแนวดิ่งภายในภาคส่วนต่างๆ พื้นฐานความเช่ียวชาญในวิชาชีพและมุมมองท่ีแตกต่าง การจัด

ล�าดับความส�าคัญ รูปแบบงบประมาณที่หลากหลายและมักไม่เท่าเทียม ประชากรเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพ และ

กระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อน 

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของการท�างานร่วมระหว่างภาคส่วนเพื่อบรรลุผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้น ได้แก่ 

 การใช้ภาษากลางเพื่อใช้ท�างานระหว่างภาคส่วน 

 การท�างานแบบหุ้นส่วนเพื่อกระจายและแบ่งปันทรัพยากร 

 การเสริมสร้างความสามารถทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และชุมชน 

รูปแบบของสุขภาพที่มาจากแนวคิดของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับทุกคน ชุมชนซาโมน (Samoan)

มีรูปแบบสุขภาพที่เรียกว่า “fonofale” ซึ่งมาจากแนวคิดของการสร้างบ้านแบบดั้งเดิม (หรือ fale) หลังคาบ้านเปรียบเสมือน

ค่านิยมทางวฒันธรรมและความเชือ่ ฐานคอื ครอบครวั ทัง้ครอบครวัเดีย่วและครอบครวัขยาย เสาทัง้สีต้่นเปรยีบเสมอืนแนวคิด

เรื่อง “กายภาพ-ชีวภาพ”, “จิตวิญญาณ”, “จิตใจและอารมณ์”, “สุขภาวะด้านอื่นๆ” (ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร เช่น เพศภาวะ 

เพศสภาพ อายุ ชนชั้นในสังคม) (Anae et al. 2002) กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในออสเตรเลีย เช่น ซาโมน และเมารี ไม่ได้มองกาย

และจิตแบบแยกส่วน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนเป็นหัวใจของสุขภาวะ (Anae et al. 2002) มุมมองของสุขภาพจิตนี้จ�าเป็น

ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตซึ่งมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมมาก 

กรณีศึกษา: หุ้นส่วนการทำางานเรื่องปัจจัยสังคมกำาหนดสุขภาพจิต
กรณีศึกษาต่อจากนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของภาคส่วนสุขภาพในการท�างานแบบหุ้นส่วนกับภาคส่วนอื่นเพื่อแก้ไข 

ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพจิต

โรงเรียนสุขภาพจิตดีใน Aotearoa ประเทศนิวซีแลนด์

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (WHO 1996) ได้น�าไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ 

ก�าลังพัฒนา เป็นตัวอย่างส�าคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสุขภาพและการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขของนวิซแีลนด์ได้สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาแนวทางโรงเรยีนสขุภาพจติด ีโดย the Mental Health 

Foundation of New Zealand (MHF 2001) โครงการนี้เชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสร้างและปรัชญา

ของโรงเรียน เครอืข่ายชมุชน ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และระบบบรกิาร เป็นตวัอย่างของความเชือ่มโยงของเป้าหมายประเทศ

ในสองกระทรวงของรัฐบาลที่น�าไปสู่สุขภาพและสุขภาวะของนักเรียน

MindMatters - แหล่งความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนระดับประเทศ 

MindMatters คอืแหล่งความรูส่้งเสรมิสขุภาพจติโรงเรยีนระดบัประเทศทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณโดยกระทรวง

สาธารณสุขของออสเตรเลีย ใช้กลยุทธ์เชิงโครงสร้างในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เสริมสร้างสุขภาวะแก่เด็ก

และเยาวชนผ่านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทุกมิติ กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการศึกษา 

และความร่วมมือจากครู จึงสร้างจุดเปลี่ยนจากมาตรการทางสาธารณสุขที่เน้นเรื่องความผิดปกติของบุคคลไปสู ่

การมุง่เน้นทีจ่ะค้นหาวจัิยทางการศึกษา เพือ่การน�าโปรแกรมไปใช้ในโรงเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Wyn et al. 2000)
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การสร้างเครือข่ายทางสังคมในการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเมืองดานัง 

ดานังเป็นเมืองชายฝั่งในประเทศเวียดนามที่มีบริการด้านสังคมและสาธารณสุขระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมและปกป้อง

สุขภาพของผู้สูงอายุ บริการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์กิจกรรมและกีฬา สนับสนุนให้ปู่ย่าตายายเป็นตัวอย่าง 

ที่ดีต่อเยาวชน และเยาวชนดูแลปู่ย่าตายายของพวกเขา ในชื่อว่า “Model like grandparents - Pious children”  

มีการผลักดันการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการให้ค�าปรึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมและการดูแลตัวเอง ในขณะเดียวกัน 

โรงพยาบาลทัว่ไปได้พฒันาหอผูป่้วยพเิศษเพือ่จดัเตรยีมบรกิารส�าหรบัดแูลผูส้งูอาย ุและแพทย์สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงวัยได้ดีขึ้น 

กรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างของการด�าเนินมาตรการหลายรูปแบบในหลายระดับของชุมชน ว่าสามารถพัฒนาสุขภาพจิต

ผ่านการสร้างความตระหนักและเพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคมได้ แนวทางปฏิบัติงานของทีมผู้รักษาและโรงพยาบาล

เปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพซ่ึงเช่ือมโยงการให้คุณค่าท้ังผู้สูงอายุและเด็ก เป็นผลให้สุขภาพ 

ของผู้สูงวัยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความร่วมมือระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์การอนามัยโลก 
International collaboration and the role of WHO

การส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือหลายภาคส่วนและมาตรการส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตโดยตรง ประเด็นด้านสุขภาพจิตมักจะถูกเก็บและไม่แสดงออกมา จึงจ�าเป็น

ต้องมีการผลักดันนโยบายต่อสาธารณะ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

องค์การอนามัยโลก ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้น�านานาชาติซ่ึงรับผิดชอบเรื่องสุขภาพได้ตระหนักถึงคุณค่าของสุขภาพจิต

และการส่งเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมขององค์การอนามัยโลกมาจากหลักคิดส�าคัญเรื่องสุขภาพว่า “สภาวะแห่งความสมบูรณ์

ทางร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่เพียงแต่การปราศจากโรคภัยหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น” ดังได้กล่าวมาแล้ว  

บัญญัติขององค์การอนามัยโลกยังได้ระบุการท�าหน้าที่ที่ส�าคัญบางอย่าง ดังนี้ 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในแขนงสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่ดีของมนุษย์

 เพื่อช่วยเหลือในการท�าประชามติในเรื่องสุขภาพ

มติของสมัชชาองค์การอนามัยโลกหลายครั้งที่กล่าวถึง World Health Assembly (WHA) Resolutions การส่งเสริม 

สขุภาพจติได้กระตุน้ให้ประเทศสมาชกิด�าเนนิการป้องกนัโรคจติเวชและส่งเสรมิสขุภาพจติ รวมทัง้ยงัร้องขอให้ผูน้�าวางแผนการ

ให้ข้อมูลและวางแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสม (WHO 2002) ในปี ค.ศ.2002 มีมติให้องค์การอนามัยโลก “สนับสนุน 

การพัฒนานโยบายและโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพจิต” (WHA55.10) เรียกได้ว่าเป็นการ 

“สร้างความร่วมมอืของประชาคมและด�าเนนิการเพือ่สร้างความตระหนกัและรณรงค์สาธารณะด้านสขุภาพจติให้เกดิขึน้ทัว่โลก” 

(WHO 2002)
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บทบาทขององค์การอนามัยโลกในการส่งเสริมสุขภาพจิต สามารถสรุปได้ ดังนี้

 ผลติ ทบทวน รวบรวม และจดัท�าหลกัฐานวชิาการด้านกลยทุธ์การส่งเสรมิสขุภาพจติให้ทนัสมยั โดยเฉพาะหลกัฐาน 

จากประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลาง 

 แม้ว่ามีการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพได้ตีพิมพ์แล้วเป็นจ�านวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงมีความพยายาม 

ทีจ่ะทบทวนเพิม่เตมิอย่างรอบด้านถงึงานวจิยัทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีย่งัไม่ม ีดงันัน้รายงานเรือ่ง “การส่งเสรมิสขุภาพจติ: 

แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ” และงานชิ้นต่อมาเรื่องการป้องกันโรคจิตเวชเพื่อพยายามปิดช่องว่างความรู้นี้  

หลักฐานเรื่องประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพจิตมีอยู่น้อยทั้งที่มีความต้องการมาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศรายได้น้อย

ถึงรายได้ปานกลาง และพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ที่จ�าเป็นต้องใช้งานสุขภาพจิตมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องพยายามพัฒนางานวิจัย 

ในบริบทเหล่านี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์จากหลักฐานแล้วว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

 พัฒนากลยุทธ์และโปรแกรมที่เหมาะสม 

 องค์การอนามัยโลกสามารถสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการพัฒนากลยุทธ์และโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการน�าไปใช้ ปัจจัยที่

ควรค�านึงถึงได้แก่ 

 • หลักฐานยืนยันประสิทธิผล

 • หลักการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

 • ความเหมาะสมและการยอมรับทางวัฒนธรรม 

 • ความต้องการด้านงบประมาณและบุคลากร 

 • ระดับความซับซ้อนทางเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น  

 • ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับโดยรวม 

 • แนวโน้มต่อการน�าไปขยายผลในวงกว้าง

 เอื้อให้เกิดการท�างานแบบหุ้นส่วนและร่วมมือกัน 

 การส่งเสรมิสขุภาพจติจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุองค์กรด้วยความรบัผดิชอบจากภาคส่วนต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบ

ทางตรงหรือทางอ้อมต่อสุขภาพจิต ในระดับนานาชาติความร่วมมือนี้ประกอบด้วย สมาคมวิชาชีพต่างๆ องค์กรระหว่าง 

ประเทศอื่นๆ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และผู้สนับสนุนในอนาคต องค์การอนามัยโลก

มีบทบาทในการเชื่อมโยงทางกลยุทธ์กับผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้  และพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการ 

ส่งเสริมสุขภาพจิต หน่วยงานระดับนานาชาติที่องค์การอนามัยโลกผสานความร่วมมืออย่างสม�่าเสมอได้แก่ ส�านักงาน 

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office: ILO) องค์การยูนิเซฟ (the United Nations Children’s Fund: 

UNICEF) ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (the Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees: UNHCR) และธนาคารโลก (World Bank)
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สุขภาพจิตคือ สภาพสุขภาวะที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต สามารถท�างาน 

ให้เกดิประโยชน์และสร้างสรรค์ และสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมของตนได้ การส่งเสรมิสขุภาพจติส่งผลดต่ีอสขุภาพโดยรวม  

และควรเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ

ขอบเขตของการส่งเสริมสุขภาพจิตถูกก�าหนดโดยเทียบเคียงกับความส�าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

จงึไม่อยูเ่พยีงระดบับคุคล แต่เป็นความรบัผดิชอบของชมุชน ดงัเช่นในหลายประเทศและชมุชนทีต่ระหนกัในเรือ่งสขุภาพหวัใจ  

การควบคมุยาสบู ทนัตสาธารณสขุ และในประเดน็อืน่ๆ ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิและสงัคมจากภาวะสขุภาพจติไม่ดมีสีงูมาก 

และมีหลักฐานว่าความสูญเสียนี้จะยังคงมากขึ้นหากไม่ได้รับการตอบสนองจากชุมชนและรัฐบาลอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส�าคญัต่อไปนีส้รปุรวมมาจากข้อมลูทีไ่ด้น�าเสนอในรายงานนี ้ซึง่เหมาะสมกบัผูว้างแผนนโยบายสขุภาพและ

บุคลากรทางสาธารณสุขในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง 

1. การส่งเสริมสุขภาพจิตจะบรรลุได้ด้วยมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมท่ีมีประสิทธิผล หลักฐาน

ทางวทิยาศาสตร์ในด้านนีย้งัมข้ีอจ�ากดั แต่ยังมโีปรแกรมและมาตรการต่างๆ ทีม่หีลกัฐานประสทิธผิลในหลายระดบั 

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตของประชากร ตัวอย่างเช่น

 มาตรการส�าหรับเด็กปฐมวัย (early childhood interventions) เช่น การเยี่ยมบ้านส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ 

มาตรการทางจิตสังคมส�าหรับเด็กปฐมวัย มาตรการผสมผสานด้านจิตสังคมและโภชนาการในประชากร 

ด้อยโอกาส

 การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจและสังคมในผู้หญิง (economic and social empowerment of women)  

เช่น การเพิ่มการเข้าถึงทางการศึกษา การให้สินเชื่อรายย่อย

 การสนับสนุนทางสังคมในประชากรสูงอายุ เช่น โปรแกรมกลุ่มเพื่อน ศูนย์ดูแลและชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ

 โปรแกรมที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยง เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชนเผ่า ผู้อพยพ และประชาชนที่เผชิญกับความขัดแย้ง

และภัยพิบัติ เช่น มาตรการทางจิตใจและสังคมระหว่างช่วงฟื้นฟูความเข้มแข็งหลังภัยพิบัติ

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน เช่น โปรแกรมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

โรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก

 มาตรการสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เช่น โปรแกรมป้องกันความเครียด

 นโยบายด้านที่อยู่อาศัย เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย

 โปรแกรมป้องกันความรุนแรง เช่น ต�ารวจชุมชน และ

 โปรแกรมพัฒนาชุมชน เช่น Communities That Care, integrated rural development

ข้อเสนอแนะสำาคัญ 
Key recommendations
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2. ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เป็นหัวใจส�าคัญของประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต โปรแกรม 

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนบางโปรแกรมมีผลลัพธ์สุขภาพจิตเป็นเป้าหมายหลัก แต่โปรแกรมส่วนใหญ่ผลลัพธ์

สุขภาพจิตจะเป็นเป้าหมายรองจากผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ แต่ก็ยังคงมีคุณค่าต่อการด�าเนินการ

3. ความยั่งยืนของโปรแกรมเป็นตัวตัดสินถึงประสิทธิผลโปรแกรม การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

การเป็นเจ้าของโดยชมุชน และการสนบัสนนุทรพัยากรทีเ่พยีงพออย่างต่อเนือ่ง เอือ้ให้เกดิความยัง่ยนืของโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพจิต 

4. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการประเมินผลอย่างเป็นระบบจ�าเป็นต้องมีมากขึ้น เพื่อเพิ่มหลักฐานอ้างอิงและ 

การน�าหลักฐานเหล่านั้นไปปรับใช้ในบริบททางวัฒนธรรมและทรัพยากรที่แตกต่างกัน 

5. การท�างานระดับนานาชาติมีความจ�าเป็นเพื่อผลิตและเผยแพร่หลักฐานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประเทศ 

รายได้น้อยและรายได้ปานกลางในการน�าโปรแกรมที่มีประสิทธิผลไปใช้ (และหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมที่ไม่มี

ประสิทธิผล) และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น
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Saxena S, eds. Prevention of mental disorders: an overview on evidence-based strategies and 

programs. Oxford, Oxford University Press.

Bunker SJ et al. (2003). “Stress” and coronary heart disease: psychosocial risk factors. National Heart 

Foundation of Australia position statement update. Medical Journal of Australia, 178:272-276.

Byford S, Sefton T (2002). First aid: lessons from health economics for economic evaluation in social welfare. 

[Discussion paper.] London, London School of Economics, Health and Social Care.

Caplan M et al. (1992). Social competence promotion with inner-city and suburban young adolescents: 

effects on social adjustment and alcohol use. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(1): 

56-63.

Carson AJ et al. (2002). Depression after stroke. Lancet, 356:122-126.

Catalano R, Dooley D (1980). Economic change in primary prevention. In: Price R et al. (eds). Prevention in 

mental health - research, policy and practice. London, Sage.

Cederblad M et al. (1995). Coping with life span crises in a group at risk of mental and behavioural disorders: 

from the Lundby study. Acta Psychiatrica Scandanavia, 91:322-330.

Chowdhury A, Bhuiya A (2001). Do poverty alleviation programs reduce inequities in health? The Bangladesh 

experience. In: Leon D, Walt G, eds. Poverty, inequality and health. Oxford, Oxford University 

Press:312-332.

Cohen A (2002). Our lives were covered in darkness. The work of the National Literary Mission in Northern 

India. In: Cohen A, Kleinman A, Saraceno B, eds. World mental health casebook: social and mental 

health programs in low-income countries. New York, London, Dordrecht: Kluwer Academic/Plenum 

Publishers:153-190.

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ 71



Cohen D (1984). Utility model of preventive behaviour. Journal of Epidemiology and Community Health, 

38:61-65.

Cooper B (1990). Epidemiology and prevention in the mental health field. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 25:9-15.

Cooper B (1993). Single spies and battalions: the clinical epidemiology of mental disorders. Psychological 

Medicine, 23:891-907.

Costello EJ et al. (2003). Relationships between poverty and psychopathology; a natural experiment. JAMA, 

290:2023-2029.

CRD (2000). Evidence from systematic reviews of research relevant to implementing the ‘wider public 

health’ agenda. Centre for Reviews and Dissemination (http://www.york.ac.uk/inst/crd/wph.htm 

accessed August 2000).

Davis MK, Gidycz CA (2000). Child sexual abuse prevention programs: a meta-analysis. Journal of Clinical 

Child Psychology, 29:257-265.

Desjarlais R et al. (1995). World mental health: problems and priorities in low income countries. New York, 

Oxford University Press.

Domitrovich C et al. (in press). Schools as a context for the prevention of mental health disorders and 
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Hosman C, Jané-Llopis E (in press). Evidence of effective interventions of mental health promotion. In: 

Herrman H, Sexena S, Moodie R, eds. Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. 

Geneva, World Health Organization.
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Labonté R, Robertson A (1996). Delivering the goods, showing our stuff: the case for the constructivist 

paradigm for health promotion research and practice. Health Education Quarterly, 23(4):431-447.

Lahtinen E et al., eds (1999). Framework for promoting mental health in Europe. Hamina, (STAKES) National 

Research and Development Centre for Welfare and Health, Ministry of Social Affairs and Health, 

Finland.

Lavikainen J, Lahtinen E, Lehtinen V (2000). Public health approach on mental health in Europe. National 

Research and Development Centre for Welfare and Health. (STAKES) Ministry of Social Affairs and 

Health.

Lehtinen V, Riikonen E, Lahtinen E (1997). Promotion of mental health on the European agenda. Helsinki, 

(STAKES), National Research and Development Centre for Welfare and Health.

Leighton A, Murphy J (1987). Primary prevention of psychiatric disorders. Acta Psychiatrica Scandanavica, 

Suppl. 337:76.

Levkoff S, MacArthur I, Bucknall J (1995). Elderly mental health in the developing world. Social Science 

Medicine, 41(7):983-1003.

Lochner K, Kawachi I, Kennedy B (1999). Social capital: a guide to its measurement. Health and Place, 

5:259-270.

Lomas J (1998). Social capital and health - implications for public health and epidemiology. Social Science 

and Medicine, 47(9):1181-1188.

MacMillan HL et al. (1994a). Primary prevention of child physical abuse and neglect: a critical review: I. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 35:835-856.

MacMillan HL et al. (1994b). Primary prevention of child sexual abuse: A critical review: II. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 35:857-876.

Marmot M (1999). The solid facts: the social determinants of health. Health Promotion Journal of Australia, 

9(2):133-139.

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ 76



Marmot MG (1998). Improvement of social environment to improve health. Lancet, 351:57-60.

McKenzie K, Whitley R, Weich S (2002). Social capital and mental health. British Journal of Psychiatry, 

181:280-283.

McKenzie K, Kwame (2000). Social capital and mental health. Paper presented at the Interrelations of Social 

Capital with Health and Mental Health Workshop; The World Bank, Washington, Jul 17.

McQueen DV, Anderson LM (2001). What counts as evidence: issues and debates. In: Rootman et al., eds. 

Evaluation in health promotion: principles and perspectives. WHO Regional Publications, European 

Series, No. 92:63-81.

Mendes P (2003). A chapter missing? - aspects of the inner life of ex-under aged soldiers. Unpublished 

paper/communication.

Mentality (2003). Making it effective: a guide to evidence based mental health promotion. Radical  

mentalities - briefing paper 1. London, mentality (www.mentality.org.uk).

MHF (2001). Guidelines for mentally healthy schools. New Zealand, Mental Health Foundation of  

New Zealand. 

Michie S, Williams S (2003). Reducing work-related psychological ill health and sickness absence: a systematic 

literature review. Occupational and Environmental Medicine, 60(1):3-9.

Mrazek P, Haggerty R, eds (1994). Reducing risks of mental disorder: frontiers for preventive intervention 

research. Washington, National Academy Press. 

Mulrow C et al. (1990). Association between hearing impairment and the quality of life of elderly individuals. 

Journal of the American Geriatric Society, 38(1):45-50.

Mumford DB et al. (1997). Stress and psychiatric disorder in rural Punjab: a community survey. British Journal 

of Psychiatry, 170:473-478.

Murphy HBM (1978). The meaning of symptom-check-list scores in mental health surveys: a testing of 

multiple hypotheses. Social Science and Medicine, 12:67-75.

Murphy LR (1996). Stress management in work settings: a critical review of the health effects. American 

Journal of Health Promotion, 11:112-135.

Murray CJL, Lopez AD (1996). The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and 

disability from diseases, injury and risk factors in 1990 projected to 2020. Geneva, World Bank, World 

Health Organization and Harvard School of Public Health.

Naidoo J, Wills J (2000). Health promotion: foundations for practice. Edinburgh, Harcourt Publishers.

National Aboriginal Health Strategy Working Party (1989). A national Aboriginal health strategy. Canberra, 

Department of Aboriginal Affairs, Commonwealth Government of Australia.

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ 77



National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) and European Commission 

(2000). Minimum data set of European mental health indicators. Helsinki, National Research and 

Development Centre for Welfare and Health (STAKES).

New York City Department of Health and Mental Hygiene (2003). There is no health without mental health. 

NYC Vital Signs, 2(3). (www.nyc.gov/health/survey.)

Nutbeam D (2000). Health promotion effectiveness - the questions to be answered. In: A report for the 

European Commission by the International Union for Health Promotion and Education. The evidence 

of health promotion effectiveness: shaping public health in a new Europe, 2nd ed. Brussels-

Luxembourg, European Commission: 1-11.

O’Campo P, Rojas-Smith L (1998). Welfare reform and women’s health: review of the literature and 

Implications for state policy. Journal of Public Health Policy, 19(4):420 446.

OECD (2001). The well-being of nations. The role of human and social capital. Education and skills. Paris, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and 

Innovation.

Old D (1997). The Prenatal/Early Infancy Project: fifteen years later. In: Albee GW, Gullotta TP, eds. Primary 

Prevention Works. Thousand Oaks, USA: Sage Publications:41-67.

Olds DL (2002). Prenatal and infancy home visiting by nurses: from randomized trials to community replication. 

Prevention Science, 3(3):1153-1172.

Olds DL et al. (1998). Long-term effects of nurse home visitation on children’s criminal and antiosocial 

behaviour: a 15-year follow-up of a randomized trial. Journal of the American Medical Association, 

280(8):1238-1244.

Orley J, Weisen RB (1998). Mental health promotion. The international Journal of Mental Health Promotion, 

1:1-4.

Othaganont P, Sinthuvorakan C, Jensupakarn P (2002). Daily living practice of the life-satisfied Thai elderly. 

Journal of Transcultural Nursing, 13:24-29.

Parkar SR, Fernandes J, Weiss MG (2003). Contextualizing mental health: gendered experiences in a Mumbai 

slum. Anthropology and Medicine, 10:291.

Patel V (1998). The politics of alcoholism in India. British Medical Journal, 316:1394-1395.

Patel V (2001). Poverty, inequality and mental health in developing countries. In: Leon D, Walt G, eds. 

Poverty, inequality and health. Oxford, Oxford University Press:247-262.

Patel V, Kleinman A (2003). Poverty and common mental disorders in developing countries. Bulletin of the 

World Health Organization, 81:609-615.

การส่งเสริมสุขภาพจิต  
แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ 78



Patel V, Prince M (2001). Ageing and mental health in developing countries: who cares? Qualitative studies 

from Goa, India. Psychological Medicine 31:29-38.

Patel V, Rodrigues M, De Souza N (2002). Gender, poverty and post-natal depression: a cohort study from 

Goa, India. American Journal of Psychiatry, 159:43-47.

Patton G et al. (2003). Changing schools, changing health? Design and implementation of the Gatehouse 

Project. Journal of Adolescent Health, 33(4):231-239.

Prince R, Kompier M (in press). Work stress and unemployment: risks, mechanisms, and prevention. In: 
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การส่งเสริมสุขภาพจิต

คนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิต แม้กระทั่งคนท�างานในสาขาสาธารณสุขและ 

การส่งเสรมิสขุภาพกอ็าจไม่ได้ตระหนักถงึการส่งเสรมิสขุภาพจติ ทัง้นีเ้นือ่งจากยงัไม่เข้าใจชดัเจนในแนวคดิสขุภาพจติ

และโรคจิตเวช การผนวกงานสุขภาพจิตเข้ากับการส่งเสริมสุขภาพนั้นจะช่วยให้มีการประยุกต์หลักการของ 

การส่งเสรมิสขุภาพและสาธารณสขุมาใช้ในการส่งเสรมิสขุภาพจติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยให้วชิาชพีกลุม่ต่างๆ 

มีความเข้าใจในหลักการและการดูแลเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น 

สุขภาพจิตสามารถพัฒนาผ่านการกลไกทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพจิตจ�าเป็นต้องอาศัยนโยบายและ

โปรแกรมที่ครอบคลุม รวมถึงกิจกรรมเฉพาะในด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับการป้องกันและรักษาโรค

จากประโยคที่ว่า “สุขภาพดี ต้องมีสุขภาพจิต” ปัจจุบันงานสาธารณสุขจึงได้รวมงานสุขภาพจิต รวมทั้ง 

โรคจิตเวชเข้าไปด้วย

งานสาธารณสุขและสุขภาพประชากรได้ด�าเนินการในปัญหาอื่นๆ เช่น สุขภาพหัวใจ และการควบคุมยาสูบ 

และในท�านองเดียวกัน “งานสุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของทุกคน”

รายงานสรุปฉบับนี้ได้นำาเสนอ
• การทบทวนเรื่องแนวคิดของสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต รวมถึงค�าอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

สุขภาพจิตและโรคจิตเวช

• หลักการและเหตุผลของการจัดวางงานส่งเสริมสุขภาพจิตไว้ภายใต้ร่มใหญ่ของการสาธารณสุข เคียงคู่ 

ไปกับการป้องกันโรคจิตเวชและการรักษา รวมถึงฟื้นฟูผู้ที่ป่วยหรือพิการด้วยโรคจิตเวช 

• มมุมองหลากหลายทีส่ะท้อนเมือ่จัดให้งานสขุภาพจติเป็นหนึง่ในประเดน็สาธารณสขุ ท้ังหลกัฐานท่ีสนบัสนนุ 

และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต

• ตัวอย่างของมาตรการที่เป็นไปได้ และความรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ; รวมทั้ง

• แนวทางส�าหรับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่สามารถน�าไปใช้ได้ทันทีภายใต้บริบทและทรัพยากร 
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