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คำนำ 
  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีปัจจัยด้านอำนาจของวัฒนธรรมและโครงสร้าง
ของสังคมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและสุขภาวะของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนสำหรับสังคมโลกประกอบด้วย 17 ประเด็นหลัก โดยมีด้านสุขภาพอยู่ในประเด็นที่ 4 คือ การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงระบบการบริการ
สุขภาพทีป่ลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน 

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งในมิติ ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู และรักษาพยาบาล ให้แก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายอย่างเอาใจใส่และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งในหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 
ส่วนหลักคือ (1) ข้อกำหนดมาตรฐานในหน่วยบริการ และ (2) แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ที่พัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยเนื้อหามาจากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ และในประเทศประกอบกัน  โดยมีองค์ประกอบใน
การดำเนินงานที่สำคัญคือ การปลูกฝังในระดับปัจเจกบุคคล บทบาทครอบครัว ชุมชน การสื่อสารทางสังคม และ
การกำหนดนโยบายสาธารณะ และองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลักคือ หน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ 
(ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่ทำหน้าขัดเกลาทางสังคม เช่น องค์กร
ทางศาสนา ที่มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายใต้บริบทแวดล้อมของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

สุดท้ายนี้ ทางคณะผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน คู่มือร่างข้อกำหนดและแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ฉบับนี้ จะสามารถให้แนวทาง
ในการปฏิบัติเพ่ือการปรับตัวของบุคคล ครอบครัว องค์กร และหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถยืนหยัดเพ่ือการ
ประคับประคองวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน โดยไม่เลือกปฏิบัติ การเก็บกดวัฒนธรรม และ
ขาดความอดทนต่อความหลากหลาย และสามารถไปสู่สังคมสุขภาวะที่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ 

ด้วยจิตศรัทธาและปรารถนาดี 
คณะผู้เรียบเรียง 
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 1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
[สจรส.ม.อ.]    

 1.2 คู่มือเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม [สวรส.]  
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ผังการใช้คู่มือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผังการใช้งานในคู่มือ 
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ผังความคิดในการทบทวนประเด็นระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาข้อกำหนดฯและแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 
 

ระบบสุขภาพ  
(Health System) 

พหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย 

ระบบสุขภาพที่คาดหวัง 

การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ 

ร่างฯ ที่ 1  

ปัญหาระบบ
บริการ 

เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติ

บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

ประกาศการใช้เกณฑ์ฯ 

และแนวปฏิบัติ 

แนวคิดการจัดการความ
หลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

ถอดบทเรียน/เวทีแลกเปลี่ยน 

แก้ไขและทดลองใช้ในหน่วย

บริการทั้ง 3 ระดับ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก  
 ช่องว่างทางสุขภาพ 

ทบทวนระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ 

แนวทางการร่างเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

 

เวทีรับฟังความเห็นทั้งหน่วยบริการและผู้รับบริการ 

ติดตามประเมินผล 

การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก 
 

ความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ทำให้มนุษย์มีความหลากหลาย แต่
ทุกคนอยู่ในฐานะที่ต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันและต้องอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้
อย่างสันติสุข ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ ส่วนปัญหาการไม่ยอมรับ การมีอคติ การเลือก
ปฏิบัติและการกีดกันให้อีกกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ (marginal people) รวมทั้ง กลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมยาวนานจะดูถูกชาติพันธุ์อ่ืน การไม่ยอมรับอัตลักษณ์โดยการกดขี่ ข่มเหง และละเมิดสิทธิของการเป็น
มนุษย์ คือที่มาของความตึงเครียด การเรียกร้องสิทธิ ก่อปัญหาความแตกร้าว ที่นำไปสู่การสร้างความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรม (cultural conflict) ทั้งในระดับเล็กและใหญ่ที่ตามมาอย่างมากมาย 

พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก ถือเป็นธรรมชาติของการอยู่รวมกันของมนุษย์ในโลกใบนี้ มีศาสตร์หลายแขนง
เช่น ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ ที่พยายามอธิบายลักษณะปรากฎการณ์
ของพหุวัฒนธรรมในทุกมิติของสังคม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และกรอบปฏิบัติในการจัดการต่อความแตกต่างและ
ความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และผลักดันให้เป็นประชาคมโลกที่มีคุณค่า มีสิทธิ และโอกาสที่เสมอภาคกัน
ดังนั้น การกำหนดแนวทางในการบูรณาการทางสังคมดังกล่าว สามารถทำให้ผู้อพยพและชนส่วนน้อยไดร้วมตัวเอง
เข้าสู่สังคมส่วนใหญ่โดยไม่แบ่งแยก การได้รับโอกาสทางสังคม การเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ อย่างไม่เหลื้อมล้ำ มี
ความยุติธรรม และรักษาไว้ถึงความภาคภูมิใจในคุณค่าของอัตลักษณ์กลุ่มชนของตนเอง 

 
 



 

 
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 
ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยไม่ต่ำกว่า 30 เชื้อชาติ เช่น พม่า กัมพูชา มอญ ไทยใหญ่ ชาวลัวะ มลายู

มุสลิม ในทางสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ มากกว่า 70 กลุ่ม เช่น กลุ่มคนกรุงเทพฯ กลุ่มคนอีสาน กลุ่ม
คนใต้ กลุ่มคนเหนือ กลุ่มชาวไทยภูเขา กลุ่มชนเผ่า ฯลฯ มีภาษาตระกูลไทย (Thai Language Family) จำนวน 
24 กลุ่มภาษา เช่น คนกรุงเทพฯ คนสุพรรณบุรี คนใต้ คนตากใบ คนโคราช คนอีสาน คนไทยเลย คนลาวหล่ม คน
ลาวแง้ว คนลาวตี้ ฯลฯ นับถือพุทธศาสนา (เถรวาท) ร้อยละ 94 และมีผู้นับถือศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาครสิต์ ศาสนาฮินด ูลัทธิขงจื๊อ ศาสนาอื่น และไม่นับถือศาสนา ตามลำดับ  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา มีความพยายามของรัฐในการสร้างนโยบายที่เน้นความกลมกลืนให้เป็น
ประเทศท่ีมีความเป็นชาติพันธุ์เดียว หรือ มีเพียงวัฒนธรรมเดียว โดยเฉพาะในยุคของการดำเนินนโยบายชาตินิยม
อย่างเข้มข้น เพ่ือกำหนดความประพฤติของคนในประเทศ ตั้งแต่การแต่งกาย การใช้ภาษา รวมไปถึงการเรียกชื่อ
ประเทศ มีการให้เรียกคนในประเทศทุกคนว่า “คนไทย” ทั้งหมด เพ่ือไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเพ่ือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่ปรากฏในแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับชั้น เพราะการยอมรับในความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ ถือเป็นภัยที่คุกคามความมั่นคงของชาติมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน 

ต่อมาเมื่อมีกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดวัฒนธรรมข้ามชาติ เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลั่งไหลของผู้คน รวมทั้งได้
มีการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น มีการกล่าวถึงหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการสร้าง
ความเข้าใจ ยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี  และความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ตามหลักการของแต่ละกลุ่มชน รวมทั้ง ความแตกต่างของวัฒนธรรมในมิติชายหญิง 
หรือ เพศสภาพ 
สรุป  

สังคมพหุวัฒนธรรม มีเป้าหมายการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันคือ เน้นการยอมรับความแตกต่างของบุคคล
และกลุ่มชน เช่น วัฒนธรรมย่อย ภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ บนพ้ืนฐานของการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสชนกลุ่มน้อยซึ่งมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากกลุ่มชนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของทุกคนใน
สังคม ที่จะนำไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความสมบูรณ์ มีคุณค่า บนความแตกต่าง ความหลากหลายของกลุ่มชนที่มี
ศักยภาพ  
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาพ 
  

ความแตกต่างของการใช้ชีวิต การมองชีวิต หรือ วิธีคิดในความหลากหลายของวัฒนธรรม ถือเป็นปัจจัย
กำหนดสุขภาพ (determinant of health) มีผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน มีส่วนทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมเสี่ยง 
มุมมองต่อความเจ็บป่วย หรือพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกันไป แม้ว่าบางครั้งร่างกายอาจเจ็บป่วยด้วยอาการ
คล้ายคลึงกัน แต่ท่าทีต่อความเจ็บป่วย หรือ แสวงหาวิธีการรักษาอาจแตกต่างกันไป รวมทั้ง บทบาททาง
วัฒนธรรมในฐานะพ้ืนที่บำบัดผู้ป่วยและสร้างสุขภาวะในชุมชน 
สมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) 

สมรรถนะ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรในระบบบริการ
สุขภาพ ควรมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือ การมีความไวเชิง
วัฒนธรรม (cultural sensitivity) คือ ความสามารถในการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนที่ตนเป็นส่วนหนึ่ง และผลกระทบจากงานที่ทำต่อผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มี
การตื่นตัวและสามารถจัดการด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่หลากหลายได้ ผ่านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (cross 
- cultural learning) ที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของสังคมเหล่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ความรู้

ทักษะ

สมรรถนะ

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
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สมรรถนะทางวัฒนธรรม คือความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลาย เช่น คุณค่า ความเชื่อ และพฤติกรรม รวมทั้งการออกแบบการบริการที่สามารถไปถึงความต้องการ
ทางสังคม วัฒนธรรม และภาษาของผู้รับบริการ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านจิตวิญญาณ โดยมีหลักในการพิจารณาตามองค์ประกอบ ทีแ่สดงในรูปที่ 4 ดังนี้ 

1. การให้คุณค่าต่อความหลากหลาย (valuing diversity)  
2. ความสามารถในการประเมินตนเองทางวัฒนธรรม  
3. การตระหนักว่าทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวัฒนธรรม  
4. การสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  
5. การพัฒนาหรือปรับระบบบริการที่สะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งระหว่าง

กลุ่มและภายในกลุ่ม  

 
 
รูปที่ 4 องค์ประกอบของสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) 
 
การมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ทำให้บุคคลเกิดการเกิดการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมกันใน

สังคม ให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นำไปสู่การพัฒนาทักษะะด้านการติดต่อสื่อสาร การมี
บุคลิกภาพท่าทางเป็นมิตร เช่น การแสดงออกด้วยสีหนา ทาทาง การสัมผัส มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสาร
ของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างได้ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรมการให้บริการ การบริหารความเสี่ยง ด้านภาวะผู้นำ
และการบริหารจัดการ 

การให้คุณค่า
การประเมิน
ตนเอง
การตระหนัก
การสร้างองค์
ความรู้
การพัฒนาและ
ปรับบริการ
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ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
 

สุขภาพ (Health) คือ ความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันทุกมิติ

อย่างแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งการขาดสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย

เสมอ นอกจากไม่เพียงแต่ไม่เจ็บไม่ป่วย หรือไม่มีโรค หากยังครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข 

อีกท้ังมคีวามเป็นพลวัตรจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสุขภาพ (Health System) เป็นระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างสุขภาวะในมิติทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 

ด้านคือ  

(1) ระบบบริการสุขภาพ  

(2) ระบบบริหารจัดการ  

(3) ระบบด้านการเงินการคลัง   

(4) ระบบระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ  

ระบบสุขภาพจึงเป็นระบบที่กำหนดให้หน่วยบริการ มีบทบาทส่งเสริมฟ้ืนฟู และรักษาสุขภาพ ของ

ประชาชน ในการดำเนินงานจะประกอบด้วย องค์กร สถาบัน แหล่งทรัพยากร และบุคลากร โดยมีหน้าที่หลัก 4 

ด้าน ได้แก่  

(1) การดูแลระบบ  

(2) การผลิตทรัพยากร   

(3) การให้บริการ   

(4) การจัดระบบการเงิน  

โดยระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีรูปแบบบริการตั้งแต่การบริการทางการแพทย์ 

ทางองค์การอนามัยโลก ให้นิยามคำว่า ระบบสุขภาพ คือ “หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และทรัพยากรทั้งหมดที่มี

ส่วนในการให้บริการด้านสุขภาพ” รวมถึง ผู้ให้ ผู้สนับสนุนทางการเงินและการจัดการการบริการด้านสุขภาพ 

ความพยายามท่ีมีผลต่อปัจจัยทางสุขภาพ และการให้บริการสุขภาพโดยตรงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค อำเภอ ชุมชน และ ระดับครัวเรือน ทั้งนี้ ระบบสุขภาพต้องวางอยู่บนรากฐานของศีลธรรม คุณธรรม
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และจริยธรรม เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการ 

โดยขอบเขตจำกัดความของคำว่าระบบสุขภาพได้แสดงไว้ ดังรูปที่ 5 
 

 

ระบบสุขภาพ 
 
 
 
ระบบสาธารณสุข 
 
 
ระบบบริการทางการแพทย์ 

 

 

 

 
รูปที่ 5 ระบบสุขภาพครอบคลุมไปถึงระบบสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ 
 
ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม หมายถึง เป็นการบริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม การรักษา การ

ฟ้ืนฟู ป้องกัน และ การสร้างเสริมสุขภาพในระดับเบื้องต้น ระดับซับซ้อน และระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ให้กับบุคคลทุกกลุ่มวัยทั้งสุขภาพดี เบี่ยงเบนเล็กน้อย และเจ็บป่วย โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านความเชื่อ 

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และ ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ที่เน้นการบริการสุขภาพและการสร้าง

เสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม (health service and promotion for plural cultures) คือ การให้บริการด้าน

สุขภาพทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีกระบวนการที่

เอ้ืออำนวยให้ประชาชนกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมและ

ปรับปรุงสุขภาพท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหมาะสมทั้งในสถานบริการพยาบาลและในชุมชน  
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ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์สามารถควบคุมและปรับ

พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น เกิดความผาสุกท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ทั้ งในระดับบุคคล และกลุ่มคน 

สามารถวิเคราะห์ชี้ชัดได้ถึงแรงบันดาลใจและความต้องการ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ระบบบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ จะดำเนินตามกรอบการสร้างเสริมสุขภาพของกรอบกฎ

บัตรออตตาวา 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (build healthy public policy) 

2. การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ (create supportive environment) 

3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (strengthen community action) 

4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (develop personal skills) 

5. การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (reorient health services) 
 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานสุขภาพ ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม จำเป็นต่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้กับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ ให้มีความเข้าใจกับ “วัฒนธรรมหลักและ
วัฒนธรรมย่อย” ของผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ ถือเป็นพื้นฐานในการสร้าง”ระบบบริการสุขภาพ” ที่
สามารถจะตอบสนอง ต่อความต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จนถึงระดับที่สามารถ
ให้บริการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการอย่างเป็นปกติหรืออัตโนมัติ และสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ทางวัฒนธรรม (cultural safety) อย่างไรก็ตาม มีหลุมพราง (pitfalls) ทีส่ำคัญในการมองภาพวัฒนธรรมและกลุ่ม
ชาติพันธ์ คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ตายตัว หรือ หยุดนิ่ง ที่ทำให้สร้างกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติสำหรับทีมบุคลากร
สุขภาพ ที่ไม่มีความยืดหยุ่นต่อการให้บริการกลุ่มชาติพันธ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งโดยความจริงแล้ว วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพล
วัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์นั้น ๆ ประกอบกันด้วยเสมอ สำหรับระบบบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรมของประเทศต่าง ดังสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการดูแลสุขภาพ 

ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
แคนาดา มีกำหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม (Cultural standards) เฉพาะแผนก เช่น 

แผนกเด็ก (Pediatric Health Care) มี 8 เกณฑ์มาตรฐาน คือ  
(1) ด้านนโยบายและการปฏิบัติ  
(2) ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับผู้รับบริการ  
(3) ด้านการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ (ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมการบริการ) อย่างสม่ำเสมอ  
(4) ด้านการพัฒนากลวิธีการดำเนินงานและการประเมินกลยุทธ์  
(5) ด้านการออกแบบการประเมินผลที่ตอบสนองความต้องการการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของ
ผู้รับบริการ 
(6) ด้านนวัตกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม  
(7) ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
(8) ด้านการกำหนดกลไกในการพัฒนาวิธีการวิจัยและประเมินผล 

อเมริกา มีเกณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นในการลดช่องว่างทางภาษาและวัฒนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงการบริการ เรียกว่า The NCQA Multicultural Health Care (MHC) standards 
ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 
(1) ระบบฐานข้อมูล เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และภาษา (Race/Ethnicity & Language Data)  
(2) ระบบอำนวยการ ที่เอ้ือให้เกิดการเข้าถึงและควาพร้อมในการบริการด้านภาษา (Access and 
Availability of Language Services) 
(3) การมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการตอบสนองทางวัฒนธรรม (Practitioner Network 
Cultural Responsiveness) 
(4) โปรแกรมบริการ ที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและภาษา (Culturally and Linguistically 
Appropriate Services Program: CLAS)  
(5) การลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการดูแลสุขภาพ (Reducing Health Care Disparities) 

ออสเตรเลีย 1. รัฐควีนแลนด์ ได้พัฒนาคู่มือสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ และ สำหรับประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ดูแลและการปฏิบัติต่อประชากรที่มีความหลากหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

1. ด้านชาติพันธุ์ จำแนกออกเป็น: อินเดีย อัฟกานิสถาน อิรัก ญี่ปุ่น พม่า ซามัว ชาวเกาะ
ทะเลใต้ของออสเตรเลีย เมารี บุรุนดี ปาปัว นิวกินี ชาวจีน ศรีลังกา เอธิโอเปีย กัมพูชา 
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ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
ซูดาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และม้ง 

2. ด้านศาสนา จำแนกออกเป็น: ซิกซ์ ฮินดู อิสลาม คริสต์ 
เนื้อหาคู่มือที่สร้างความเข้าใจในแต่ละชาติพันธุ์ประกอบด้วย:  
(1) การสื่อสารและข้อควรระวัง (เน้นการปฏิบัติดูแลที่คำนึงถึงกาลเทศะ) 
(2) ความเชื่อและการปฏิบัติด้านสุขภาพ (Health beliefs and practices) 
(3) สถานะสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของแต่ละกลุ่มชน 
(4) การใช้บริการสุขภาพในออสเตรเลีย (Utilization of health services 
in Australia) 
นิยามความหลากหลายประกอบด้วย:  

1. ชาติพันธุ์และเชื้อชาติ 
2. ภาษา 
3. เพศ 
4. รสนิยมทางเพศ 
5. ช่วงอายุและรุ่น (generation) 
6. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
7. ศาสนา ศรัทธา และความเชื่ออ่ืน ๆ 

2. การพัฒนาแนวปฏิบัติ (Guideline) ต่อผู้ที่มีภูมิหลังที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ภาษา ที่ชื่อว่า “Guideline for multicultural health policy implementation Queensland 
Health Multicultural Services” ประกอบด้วย 8 ด้าน 

1. ด้านความเป็นผู้นำและหุ้นส่วน (Leadership and partnership) 
2. ด้านบริการสื่อภาษา/ล่าม (Interpreter services) 
3. ด้ าน ก าร พั ฒ น าท รัพ ย ากรและการแ ป ล ภ าษ า (Resource development and 

translation) 
4. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community engagement) 
5. ด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ฐานข้อมูล (Data collection and analysis) 
6. ด้ าน การพัฒ นาบุ คลากรที่ มี สมรรถนะทางวัฒ นธรรม  (Culturally competent 

workforce) 
7. ด้านการสรรหาและการคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Recruitment and 
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ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
retention) 

8. ด้านการดูแลประชากรที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs populations) 
อังกฤษ มีการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในองค์กร โดยใช้เครื่องมือชี้วัด

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างขึ้น เรียกว่า “กรอบการประเมินความหลากหลาย” (Diversity 
Assessment Framework) อันเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรในโอกาสต่อไปนี้ 
1. ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  
2. การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ  ความทุพพลภาพ เพศ (รวมถึงผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ) 
สถานะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน การ
ตั้งครรภ์และการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ 
รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม ความผิดที่เคยกระทำ การเป็นสมาชิกหรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับสหภาพแรงงาน รูปแบบการทำงาน การมีหรือไม่มีครอบครัว และประเด็นอื่น ๆ 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำงาน 
แนวปฏิบัติในองค์กรมีดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายของผู้คน เพ่ือให้
เกิดความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  

2. ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน  การ
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รวมถึงขัน้ตอนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรอง
ความเสมอภาคเชิงนโยบาย การทำงาน และแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย 

4. ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และความเคารพ  
5. ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความ

เสมอภาคในองค์การ 
สิงคโปร์ สิงคโปร์มีประชากร 5.4 ล้านคนประกอบด้วยชาวจีน 74.2% มาเลย์ 13.3% อินเดีย 9.2% และ

เอเชีย 3.3% และเชื้อชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย  
1. ได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนำร่องขึ้นในสิงคโปร์ 

(Patient-Centered Medical Homes Pilot in Singapore; PCMH model) ที่เอ้ือต่อ



คู่มือร่างเกณฑ์และแนวปฏิบัตริะบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวถิีใหม่ 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ | 16 

ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
ศักยภาพทางวัฒนธรรมและภาษาของผู้รับและให้บริการสุขภาพ  

2. ปัจจัยสำเร็จในการดำเนินงานคือ (1) ระบบการดูแลสุขภาพและนโยบาย (2) 
ความสามารถในการจัดการตนเอง/วัฒนธรรมการพ่ึงพาตนเอง (3) การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
และ ครอบครัวมีการตัดสินใจร่วมกันตามอัตลักษณ์แห่งตนที่มีอยู่ (1) 

ไทย 1. การประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสาม
ระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัด
ชายแดนใต้ ซอฟียะห์ นิมะ, พาตีเมาะ นิมา และ อิลฟาน ตอแลมา นนทบุรี : สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข , 2563 240 หนา้. 
Link: 
https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015383 

2. คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
Link: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5221?locale-attribute=th 

 
  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรม ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ได้มีระบบพหุวัฒนธรรม
ศึกษาขึ้น พหุวัฒนธรรม คือ เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic 
status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion) บทบาท
ทางเพศ (sexual orientation) และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (geographical area) เป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ร่วมกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมถึงการสร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระบบบริการสุขภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความหลากหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
ประเด็น ข้อสรุปจากงานวิจัย 

1. โมเดลเชิง
นิเวศวิทยา 
(Model of 
Ecological System) 
ต่อการจัดการความ
หลากหลาย 

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา เป็นแนวคิดทฤษฎีในระดับชุมชนและสังคมโดยมองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพแบบบูรณาการ ที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะการพึ่งพิงกันระหว่างสมาชิกหรือองค์ประกอบของระบบ หากส่วน
หนึ่งของระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะกระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ ของระบบด้วยเช่นกัน สิ่งที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ ระดับบุคคล (intrapersonal) ระหว่าง
บุคคล (interpersonal) องค์กร (organizational) ชุมชน (community) และนโยบาย
สาธารณะ (public policy)  

2. ระดับชุมชน(2) การใช้แนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทำความเข้าใจและตอบสนองต่อ
ประชาชนเป็นรายบุคคล ที่ถูกสรุปไว้ในรูปแบบของจุดยืนทางวัฒนธรรมและบริบทส่วน
บุคคล ได้แก่ (1) สร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจและความเคารพ (trust and respect) 
(2) กระจายช่องทางการสื่อสาร (communication channels) (3) สร้างระบบบริการ
และความร่วมมือของชุมชน (service and community partnerships) และ (4) การ
ใหเ้วลาเพ่ือการปรับตัว (take the time)  

3. บุคลากรทาง
การแพทย์(3) 

สมรรถนะการพยาบาลพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น ประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ ทีเ่กี่ยวกับ
มานุษยวิทยา สุขภาพ หลักคำสอนของแต่ละศาสนา ภาษาและการสื่อสาร (2) ด้าน
ทักษะ การสร้างสัมพันธภาพและการมองภาพองค์รวม และ (3) ด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล ประกอบด้วยการเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมการควบคุมตนเอง การคิดบวก 
และการใฝ่เรียนรู้ 

4. ระดับครอบครัว มีการศึกษาถอดททเรียนการเป็นพ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม สำหรับคู่ 
สมรสและครอบครัวต่างวัฒนธรรมที่วางแผนจะมีบุตร ใกล้จะมีบุตร หรือมีบุตรน้อยเป็น
ของตนเองแล้ว ในการเตรียมตัวที่จะบ่มเพาะสมาชิกในครอบครัวต่อวัฒนธรรมใหม่ หรือ
วัฒนธรรมที่สาม (ที่ต่างออกไปจากพ่อและแม่) อันเกิดจากการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันและก่อกำเนิดขึ้นเป็นวิถีใหม่ และการปรับตัวต่อความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของพ่อ แม่ และลูก เช่น เด็กต้องเรียนรู้ถึงสองภาษา เป็นต้น 

5. ระดับปัจเจกชน เน้นการมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจ ยอมรับและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

6. พหุวัฒนธรรมใน การมีนโยบายสาธารณะด้านการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือการเปิด
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ประเด็น ข้อสรุปจากงานวิจัย 
นโยบายสาธารณะ (4) พ้ืนที่ให้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีพ้ืนที่ในสังคมอย่างเท่าเทียมอันเป็น

ส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การกระจายทรัพยากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้ทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 
 

 
สรุป การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกมิติ เน้น

การพ่ึงพาตนเอง และพ่ึงพาอาศัยทางสังคมแบบเกื้อกูลกัน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานบริบทภูมิสังคมของพ้ืนที่ ความ
ต้องการของประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เช่น การส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติศาสนกิจได้ และความมีอิสระในเชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย และความหลากหลายและการอยู่
รวมกัน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความครอบคลุมต่อสิ่งต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 6 เช่น  

(1) ชนชาติ หมายถึง เอกลักษณ์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของบุคคล เช่น ไทย จีน  
(2) เชื้อชาติ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของบุคคลโดยอ้างอิงจากการสืบเชื้อสายหรือการถ่ายทอด

ทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ เช่น คนผิวขาว ชาวแอฟริกันและชาวเอเชีย  
(3) ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อส่วนบุคคล เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือลัทธิอ

เทวนิยม 
(4) ภาษา หมายถึงสิ่งที่ใช้สื่อสารกันทั้งการพูดและการเขียน เช่น ภาษาพูด หรือ สำเนียงที่มีความ

แตกต่างตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น ภาษาไทย ภาษมลายู ภาษาไทยภาคใต้ ภาษาไทยอิสาน ภาษาคำเมืองใน
ภาคเหนือ เป็นต้น 

(5) วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย คือ การปฏิบัติที่เป็นแบบแผนของกลุ่มชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ 

(6) ผู้ด้อยโอกาสหรือมีความพิการ หมายถึง ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคล เช่น บุคคล
ที่สูญเสียแขนหรือขา ผู้ป่วยออทิสติก ผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยโรคเอดส์ 

(7) เพศ หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งบอกความเป็นชายและความเป็นหญิง 
(8) เพศวิถี หมายถึง รสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคล LGBT 

(เลสเบี้ยน เกย ์บุคคลที่รักร่วมสองเพศ และ บุคคลข้ามเพศ) ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้: 

• รสนิยมทางเพศ หมายถึง ความรู้สึก ความสนใจทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อเพศตรงข้าม เพศ
เดียวกันหรือท้ังสองอย่าง 
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• อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับเพศของตน ซึ่งอาจตรงกับเพศสภาพโดยกำเนิดหรือไม่ตรงก็
ได้ (บุคคลข้ามเพศ) 
 

 

 
รูปที ่6 ความครอบคลุมต่อประเด็นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนชาติ เชื้อชาติภาษา

ความ
หลากหลาย

ทาง
วัฒนธรรม

เพศ ศาสนา

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการเพศวิถี
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ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 

1. บทนำ 
 
อัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภาษา ความเชื่อ 

ค่านิยม วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม จากการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ พบว่าสถานะทางสุขภาพ และการ
เข้าถึงบริการของผู้รับบริการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อ ระดับบุคคล ชุมชน 
และ ภาระด้านค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ได้มีความพยายามในการปรับ
ระบบการให้บริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถรองรับความท้าทายจาก
ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่อย่างซับซ้อน (complexity)  ดังนั้น ระบบบริการสุขภาพที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
การบริการ และ ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพได้นั้น จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทภูมิสังคม และความ
แตกต่างทางด้านความเชื่อ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ของ
ผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง การเพ่ิมบริการเชิงรุก ลดอุปสรรคในการเข้าถึง และพัฒนาบริการสุขภาพที่
ได้มาตรฐาน 

การจัดระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ถือเป็นความ
ผาสุกข้ันสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ โดยจิตวิญญาณเป็นส่วนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่
ลึกที่สุด หรือกล่าวได้ว่า เป็นพลังและแรงขับสูงสุดของชีวิตที่ทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี
และมีความปกติสุข ทั้งนี้ ความผาสุกดังกล่าว มีอิทธิพลมาจากทั้งบทบาทของ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
สิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ ดังนั้น การตระหนักถึงความต้องการทางจิตวิญญาณและการส่งเสริมที่เหมาะสม จะทำให้
ส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตได้รับการตอบสนองในระดับขั้นสูงสุด อันก่อให้เกิดความปิติสุข ความสงบ ความเบิกบาน
ในการทำหน้าที่และการใช้ชีวิต มีสมาธิ สติ และปัญญาที่จะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมีความหวังและพลังใจที่
เข้มแข็ง ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้บุคคลก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไปได้ แม้ว่าความต้องการ
ทางจิตวิญญาณ (spiritual needs) เป็นความต้องการที่จะเดินทางสู่จุดหมายสูงสุดแห่งชีวิต (ultimate 
concerns) อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจแยกไม่ออกจากความต้องการทางศาสนา (religious needs) อันเป็นความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธา (faith)  และข้อปฏิบัติทางศาสนา และความต้องการทางวัฒนธรรม (cultural 
needs) ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ แบบแผนในการปฏิบัติทางสังคม หรือ เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ที่จำเป็นต้อง
คงไว้ในสังคม ดังแสดงรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 การเชื่อมโยงกันระหว่างความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือความผาสุกในชีวิต 
  
 

ในขณะที่ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ทางระบาดวิทยาทำให้สภาพสังคมโลกได้เผชิญกับปัญหาความท้าทายต่อ
ความมั่นคงทางสุขภาพที่มาจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่รวมทั้งโรคอุบัติซ้ ำ ทำให้เกิดการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ
มนุษยชาติที่มาจากความไม่แน่นอนของโรคและระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดและชงักตัวลง โดยเน้นให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น เช่น การมีวินัยในเรื่องของความสะอาด การหมั่นล้างมือ
อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องไปข้างนอก ลดการเข้ามารับบริการใน
สถานพยาบาลที่มีพ้ืนที่จำกัดที่ทำให้เกิดสภาพที่แออัดขึ้นได้ เพ่ิมการรักษาระยะห่างเมื่อต้องอยู่ในสังคม (social 
distance) ลดการเดินทางออกจากบ้านลง มีการทำงานที่บ้าน (work from home) แทนการมารวมกันทำงานใน
สำนักงาน มีการปิดเมือง (lockdown) เพ่ือลดการระบาดของโรค รวมทั้งการเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอด (resilience) ของประชาชนต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้บทบาทของชีวิตวิถีใหม่ หรือ 
ชีวิตในรูปแบบใหม่ (new normal) ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นแนวทางที่ประชาชนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้มี
สุขภาพที่ด ี
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากคณะทำงานและทีมวิชาการ
โครงการนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงด้านสุขภาพ ของศูนย์บริหารการ
พัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ตามคำสั่งที่   252/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร่วมกับทีม

Spiritual 
Needs

Cultural 
Needs

Religious 
Needs

New 
Normal
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นักวิชาการสถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การปรับปรุงจาก เกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพ
พหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดบริการที่สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ดำเนินการในพ้ืนที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัด
สงขลา รหัสโครงการ สวรส 61-043 จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยข้อกำหนดมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ มีเป้าหมายสำหรับกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา และ วัฒนธรรม ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ลดความ
เหลื่อมล้ำด้านการบริการ ลดความแออัดในหน่วยบริการทั้ง 3 ระดับ และในขณะเดียวกัน สามารถเพ่ิมการเข้าถึง
บริการได้ในทุกมิติ  
 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  ในการดำเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 6) 

1. ทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ของ 
สวรส. รหัสโครงการ สวรส 61-043 และการพิจารณาร่างฯ เบื้องต้นโดยนายแพทย์ สสจ.ทั้ง 
5 จังหวัดด้วยเทคนิคเดลฟาย 

2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

3. การปรับปรุงร่างที่ได้จากเวทีฯ โดยทีมนักวิชาการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ไปทดลองใช้ในหน่วย

บริการ พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดสตูล  สงขลา   ปัตตานี  ยะลา และ
นราธิวาส 

5. การติดตาม ประเมินผล: ถอดบทเรียนการดำเนินงาน และ เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้ง 5 จังหวัด    
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รูปที ่8 ขั้นตอนของกิจกรรมดำเนินงาน 
 

3. คำนิยาม: 
 
  (1) ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ หมายถึง การจัดรูปแบบการบริการสุขภาพของ  หน่วย
บริการสุขภาพที่ครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูในทุกกลุ่มวัย และประเด็นสุขภาพ  ที่สนใจ 
ตามบทบาทหน้าที่และเชื่อมโยงกันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้าน (1) ความเชื่อ (2) 
ภาษา (3) ศาสนา (4) วิถีชีวิต (5) ประเพณี วัฒนธรรม (6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (7) ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้
อย่างเหมาะสม ลดอุปสรรคในการเข้าถึง และพัฒนาบริการที่ได้มาตรฐานบนพื้นฐานความรู้   ทางการแพทย์ หลัก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาของผู้รับบริการ จนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท โดยเน้นการสร้างกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม เพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเอง การปรับตัว และตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ  

 
(2) ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ หมายถึง ข้อกำหนดที่เปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานและวัดความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และ อปท.) ใน
การจัดการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ประกอบดวย 4 
มาตรฐานหลัก และ 20 ประเด็นย่อย  
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4. วัตถุประสงค์: 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีบทบาทด้านบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ต่อผู้บริการทุกกลุ่ม ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการในทุกระดับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประกาศอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกับบุคลากรภายในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ 
 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน:  
 คู่มือร่างข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ นี้ ครอบคลุมหน่วยบริการสุขภาพทั้ง
สามระดับ ทั้งการบริการเชิงรุกและเชิงรับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เช่น รพ.สต. รพช. รพท. รพ
ศ. รวมทั้ง อปท. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ในกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง เบี่ยงเบน และกลุ่มป่วย โดยมีเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมบริการสุขภาพ
เสริมการเข้าถึง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนต่อการจัดการสุขภาพร่วมกัน ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การคุ้มครองสุขภาพ และมีระบบรับ-ส่ง 
เพ่ือรักษาต่อที่เหมาะสมต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อันเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังตามสิทธิใน
ความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ปกติ และฉุกเฉิน  ดังแสดงในรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 ขอบเขตของข้อกำหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

6. รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 
รายละเอียดการร่างข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ จากการดำเนินงานมี

ทั้งหมด 4 มาตรฐานและ 20 ประเด็นย่อย ปรากฏดังตารางท่ี 3 และรูปท่ี 8 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่  
มาตรฐานที่ รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 

1 การนำองค์กร (ทีมนำ) 
 1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 
 2. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และความต ้องการตามบริบทพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับ

รูปแบบการบริการเป็นรูปธรรม 
 3. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และ

• ทุกเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม

• สร้างเสริม-ส่งเสริม 
ควบคุม-ปัองกัน รักษา 
ฟื้นฟู และคุ้มครอง
สุขภาพ

• สุขภาพดี 
(ปกต)ิ กลุ่ม
เสี่ยง และป่วย

• ปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิและตติยภูมิ

หน่วยบริการ
สุขภาพภาครัฐ
และท้องถิ่น

ผู้รับบริการทุก
ประเภท

เพ่ิมการเข้าถึง
บริการทุกกลุ่ม

มิติการบริการ
สุขภาพที่
ครอบคลุม
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มาตรฐานที่ รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
บริบทของพื้นที่ 

 4. มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ 
 5. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบบริการ

สุขภาพ    พหุวัฒนธรรมเป็นระยะๆ 
2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 
 1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการ ที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตาม

ความต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม 
 3. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุข ในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 

และมีระบบประเมินผลที่เป็นธรรม 
 4. มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 
 1. มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและ

คุ้มครองสุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและ
เชื้อชาติ 

 2. มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 3. มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม 
และมีการใช้ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

 4. มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ เป็นเจ้าของในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ 

 5. มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบ 
พหุวัฒนธรรมตามบริบทของพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 

4 การประเมินผล (ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน) 
 1. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพ่ือการสนับสนุนการบริการสุขภาพ        

พหุวัฒนธรรม 
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มาตรฐานที่ รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 2. มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม 
 3. มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม

ช่องทาง    ที่เหมาะสม 
 4. มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและ

วัฒนธรรมของตนเอง จากเวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 

 

 
 
รูปที่ 10 รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 

7. คำอธิบายต่อข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 

คำอธิบายต่อข้อกำหนดมาตรฐาน คือ การแจงรายละเอียดต่อข้อกำหนดด้านการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมวิถีใหม่ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ระบบการจัดการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือให้เกิดวงจรการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่
อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 การนำองค์กร (ทีมนำ) 
ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 

1.  มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
2.  ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับรูปแบบการ

บริการเป็นรูปธรรม 
3.  มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และบริบทของ

พ้ืนที่ 
4.  มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ 
5.  มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบบริการสุขภาพ            

พหุวัฒนธรรมเป็นระยะ ๆ 
 
มาตรฐานที่ 1 การนำองค์กร (ทีมนำ)  

คำอธิบายเพิ่มเติม : คือวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กร (สถานบร ิการสุขภาพ) ชี้นำและกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม และความคาดหวัง การสื่อสาร การสร้างคุณค่า การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการทำให้เกิด
ความสมดุลระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกกลุ่ม รวมทั้งกำหนดวิธีการทบทวน ผลการดำเนินการจัดระบบ
บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของหน่วยงานต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 ภายในมาตรฐานที่ 1 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม  
  คำอธิบายเพิ่ม : มีการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และความ สามารถ
ขององค์กร มีการสนับสนุนและระดมทุน (ทุนคน, ทุนทรัพยากร, ทุนสิ่งแวดล้อม, ทุนวัฒนธรรม, ทุนภูมิปัญญา )
เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่จะผลักดันให้การพัฒนาไปสู่จุดหมายร่วมกันอย่างเหมาะสม และมีการ
จัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยการพัฒนาสมรรถนะการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของบุคลากร 
กระจายงานตามภาระหน้าที่และกระจายเวลาการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร ที่มีเป้าหมายเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากกำลังคนที่เกี่ยวข้องต่อการบริการสุขภาพที่เหมาะสม ตามนโยบายด้านกำลังคนและการกำหนด
กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบและความสามารถในการพัฒนางานแต่   ละด้านที่
สอดคล้องกับนโยบายการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
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2. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการตามบริบทพื้นที่ไปปรับรูปแบบการบริการเป็น
รูปธรรม 

อธิบายเพิ่ม : มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพในพ้ืนที่ สร้างทางเลือก           ที่
เหมาะสม และไปปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม ปัญญา     (จิต
วิญญาณ) ครอบคลุมบริการสุขภาพด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษ าและการฟื้นฟู 

3. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และบริบทของพ้ืนที่  
  คำอธิบายเพิ่ม: มีแผนงานที่แสดงถึงข้อมูลความต้องการด้านนโยบาย และความต้องการด้านผู้มี  ส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้ งการเชื่อมโยงแผนการ
ดำเนินงานกับนโยบาย โดยสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้นำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการทำงานที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องจัดทีมบุคลากรเป็นทีมที่มีทักษะผสมหลากหลายวิชาชีพ และมีความจำเป็นต้องมีการ
กำหนดภารกิจหลัก ภารกิจรอง ของบุคลากรแต่ละวิชาชีพให้ชัดเจน 

4. มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ  
  คำอธิบายเพิ่ม: มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางสุขภาพ 
เอ้ืออำนวยให้การบริการและการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้บริการได้ 

5. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบบริการสุขภาพ       พหุ
วัฒนธรรมเป็นระยะๆ 

คำอธิบายเพิ่มเติม: เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ผ่านสายการ
บังคับบัญชาในองค์กร รวมทั้งมีผู้กำกับตัวชี้วัดระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ในการติดตามและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 
ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 

1.  มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตามความ
ต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.   บุคลากรมีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม 
3.  มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม และมี

ระบบประเมินผลที่เป็นธรรม 
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4.  มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
5.  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 

คำอธิบายเพิ่มเติม: การบริหารจัดการพัฒนาขีดความสามารถ และการการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้
ศักยภาพของตนเองต่อการให้บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม แสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ      ผู้เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ หรือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจำเป็นต้องรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ณ จุดปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ความรู้ทางวัฒนธรรม ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
ภายในมาตรฐานที่ 2 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตามความต้องการของ
ผู้รับบริการทีมี่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

คำอธิบายเพิ่มเติม: เป็นการกระจาย หรือ จัดกำลังคนด้านสุขภาพมาสนับสนุนระบบริการสุขภาพ    ที่มี
ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ หรือมีสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนประชากรที่มารับบริการที่มีพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยเป็นกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการการ
พัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 

2. บุคลากรมีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม  
คำอธิบายเพิ่มเติม : ทำหน้าที่กระจายองค์ความรู้ การสื่อสารด้านสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการที่มีความ

แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
จากการกินอาหารทำลายสุขภาพ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ฯลฯ หรือ รูปแบบการดำรงชีวิตหรือวิถี
ชีวิตที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม 

3. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม และมีระบบ
ประเมินผลที่เป็นธรรม 
  คำอธิบายเพิ่ม : สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสุขสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการให้บริการ   การ
สร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานคำนึงถึงสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้รับบริการ  

4. มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
  คำอธิบายเพิ่ม : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม อาศัยการ
สำรวจความคิดเห็นของบุคลกร และความต้องการของชุมชน มาใช้ประกอบในการจัดระบบงาน โดยจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและ ทัศนคติของ
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บุคลากรต่อการบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ ทั้งนี้มีการกำหนดในระบบงาน ทั้งด้านการบริหาร การจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การประมวลผลการดำเนินการของบุคลากร การยกย่องชมเชย การสื่อสาร การสรรหา และการ
ว่าจ้างตามระยะท่ีกำหนด 

มีระบบสะท้อนการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม การประเมินตนเอง การ
ประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน และการประเมินจากผู้รับบริการสุขภาพ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
บทเรียนจากการดำเนินงานในแต่ละหน่วยย่อยขององค์กร และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาระบบงานใน
ภาพรวมร่วมกัน รวมทั้ง การจัดทำคู่มือ หรือ มีการกำหนดนิยามการบริการสุขภาพวัฒนธรรมที่สอดคล้องเข้าใจ
ตรงกัน 

5.ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของสถานบริการและภายนอกสถานบริการ  ที่ให้คุณค่า

ด้านการพัฒนาสุขภาวะของปัจเจกบุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบกลไกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการให้การบริการสุขภาพ 
เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ด้านกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการสร้าง     สุขภาวะมิติ
ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งด้านสังคม เช่น การ
สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ป่วย ครอบครัวและญาติมิตร เปิดโอกาสให้ญาติมีส่ วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง  
 
มาตรฐานที่ 3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 

ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและ

คุ้มครอง สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและเชื้อ
ชาติ 

2.   มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมทั้ง ในและนอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3.  มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม และ
มีการใช้ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

4.  มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ เป็นเจ้าของในการจัดการปัญหา
สุขภาพ  
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5.  มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรมตาม บริบทของพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 

 
มาตรฐานที่ 3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 
 คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติการตรวจ/การรักษา และการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
เสรีภาพในการเลือกการบริการสุขภาพ และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมในพื้นท่ีให้บริการ 
ภายในมาตรฐานที่ 3 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 

1. มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครอง 
สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและเชื้อชาติ 

คำอธิบายเพิ่มเติม : ผู้รับผิดชอบใน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
จัดบริการสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีจำเป็นทุก
ด้านแก่ผู้รับบริการที่มีพ้ืนฐานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 

2. มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมทั้งใน
และนอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 คำอธิบายเพิ่มเติม : เน้นการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรมในเขตบริการที่รับผิดชอบ โดยมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มมากกว่าการตั้งรับเมื่อ
เกิดโรค หรือความเจ็บป่วยที่ก่อความทุกข์ลุกลามแล้วค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

3. มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม และมีการใช้
ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

คำอธิบายเพิ่มเติม : การเขียนบันทึกการปฏิบัติการบริการแก่ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ศาสนา ภาษา และ วัฒนธรรม เป็นเขียนตามประเด็นที่กำหนดไว้ หรืออาจจะเป็นการเขียนอย่างอิสระ/ไม่ต้องมี
รูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์จากการบันทึก การนำผลการบันทึก
ไปต่อยอด การพัฒนาคุณภาพการบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ การนำข้อมูลปัญหาการบริการมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานด้านกฎหมาย เป็นต้น 

 
4. มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นเจ้าของในการจัดการปัญหาสุขภาพ  

         คำอธิบายเพิ่ม : สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้กลวิธีอาทิเช่น 1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  
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2) การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 3) การเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
และ 5) การปรับระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง ทางชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการให้บริการ 

 5. มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมตาม
บริบทของพื้นที่ร่วมกับชุมชน  
  คำอธิบายเพิ่ม : มีการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานและ 
พัฒนาคน มีการสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมต่อสุขภาพของประชาชนที่มีความต่าง
ทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานที่ 4 การประเมินผล (ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน) 

ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพ่ือการสนับสนุนการบริการสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 
2.  มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม  
3.  มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามช่องทางที่ 

เหมาะสม 
4.  มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
5.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของ

ตนเอง จากเวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 
 
มาตรฐานที่ 4 การประเมินผล 

คำอธิบายเพิ่มเติม : กำกับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการให้บริการฯ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ หรือเกิดขึ้นกับชุมชน ขณะหรือหลังที่ได้รับการบริการสุขภาพ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่วั ดได้ หรือ
ประเมินได้ที่เกิดกับภาวะสุขภาพ เช่น การเป็นเลิศในการบริการ เจ้าหน้าที่มีความสุข บรรเทาความทุกข์/ภาวะโรค 
ความสามารถในการดูแลตนเอง และ ความพึงพอใจ เป็นต้น 
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ภายในมาตรฐานที่ 4 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการสนับสนุนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

คำอธิบายเพิ่ม: การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนของกลุ่ม
ประชากรพิเศษที่มีความ แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลด้าน
ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลด้านสถานสุขภาพ ข้อมูลด้านทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ ข้อมูลด้าน
กิจกรรมบริการ และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ เพ่ือนำมาใช้ในการจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต 

2. มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม  
 คำอธิบายเพิ่ม : มีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพ จากสถานบริการ เป็นการป้องกันให้ผู้บริโภคดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อัน
เนื่องจากมีความแตกต่าง ทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 

3. มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามช่องทางที่เหมาะสม 
  คำอธิบายเพิ่ม : เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น หรือแบบสอบถามความ     พึง
พอใจต่อการบริการสุขภาพ หรือ แบบรายงานข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการตอบสนอง หรือจัดการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการ
ทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกรรมการพัฒนาขององค์กรที่นำไปสู่การปรับปรุง
ระบบงานให้ดีข้ึน 

4. มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
  คำอธิบายเพิ่ม : ทีมผู้ให้บริการสุขภาพ มีการนำผลการบันทึกการให้บริการ หรือการร้องเรียนต่างๆ มา
ทบทวนคุณภาพกาiบริการสุขภาพที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความร่วมมือและประสานงานเพ่ือให้   มีการ
ติดตามและดูแลผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง   ที่นำไปสู่
การบริการที่เป็นเลิศ เช่น มีระบบนัดหมายให้กลับมารับการรักษา และมีระบบติดตามประเมินผลการให้บริการ 
และนำผลการติดตาม มาใช้ปรับปรุง หรือ การวางแผนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในอนาคต 

5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเอง 
จากเวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
  คำอธิบายเพิ่ม : ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีความพึง
พอใจต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทางจิตวิญญาณ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถพ่ึงตัวเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
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8. ประเด็นเนื้อหาสำหรับพี่เลี้ยง/ผู้ประเมิน 
แนวทางการพัฒนาระบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ตามข้อกำหนดประกอบด้วย 3 ขั้น ดังแสดง

ในรูปที่ 9 ดังนี้ 

 
 
รูปที่ 11 แนวทางการพัฒนาระบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 
1.ขั้นพื้นฐาน 
คำอธิบายเพิ่ม: 

1. มีการสื่อสารนโยบายขององค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
2. มีการมอบหมายคณะทำงาน 
3. มีแผนงานกิจกรรมการดำเนินงาน 
4. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมแต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นสำคัญของปัญหาในพ้ืนที่ 
 

2.ขั้นก้าวหน้า 
คำอธิบายเพิ่ม: 

1. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมตามประเด็นสำคัญของปัญหาในพื้นที่ 
2. มีกิจกรรมที่ตอบสนองมิติด้านสุขภาวะแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ(กาย จิต สังคม และปัญญา) 
3. มีการจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ 
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4. มีการประเมินตนเองและนำเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.ขั้นยั่งยืน 
คำอธิบายเพิ่ม: 

1. มีการจัดระบบบริการที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม และ ปัญญา) 
 2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการทุนที่มีอยู่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
 3. มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างโอกาสการพัฒนา 
 4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีขั้นไป 
 
9. ประเด็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับพี่เลี้ยง/ผู้ประเมิน 
 
ตารางท่ี 4 คู่มือข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
บุคลากร/ระดับ รพ.สต. รพช. รพท./รพศ ชุมชน 
1. ระดับทีมนำ - สาธารณสุขอำเภอ 

- ผอ.รพ.สต. 
- ผอ.รพ. 
- คณะกรรมการ
บริหาร 
- ประธานองค์กร
แพทย์ 
- หัวหน้าพยาบาล 
 

- ผอ.รพ. 
- คณะกรรมการ
บริหาร 
- รองผอ.ด้าน
การแพทย์ 
- ประธานองค์กร
แพทย์ 
- หัวหน้าพยาบาล 

- ผู้นำชุมชน 
- ผู้นำศาสนา 
- ผู้นำองค์กร 

2.ระดับบริหาร - สาธารณสุขอำเภอ 
- ผอ.รพ.สต. 

- ผู้รับผิดชอบงาน 
- คุณภาพQMR  
- หัวหน้าทีม
HRD/ETH 
- หัวหน้าทีม
ENV/EQU 
- ผู้รับผิดชอบแผน/
โครงการ/กิจกรรม 

- ผู้รับผิดชอบงาน 
- คุณภาพQMR  
- หัวหน้าทีม
HRD/ETH 
- หัวหน้าทีม
ENV/EQU 
- ผู้รับผิดชอบแผน/
โครงการ/กิจกรรม 

- ตัวแทนท้องถิ่น 
- ผอ.กอง
สาธารณสุข 
- ตัวแทนประเด็นฯ 
- ผู้รับผิดชอบแผน/
โครงการ/กิจกรรม 

3.ระดับ - สหวิชาชีพ - หัวหน้าจุด/กลุ่มงาน - หัวหน้าจุด/กลุ่ม -อาสาสมัครสุขภาพ 
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ปฏิบัติการ - สหวิชาชีพ งาน 
- สหวิชาชีพ 

- ตัวแทนกลุ่มวัย/
ผู้ป่วย 
- ผู้ดูแลผู้ป่วย 
- ตัวแทนประเด็นฯ 

4.ระดับ
ประเมิน 

- ทีมพ่ีเลี้ยง - ทีมพ่ีเลี้ยง - ทีมพ่ีเลี้ยง - ทีมพ่ีเลี้ยง 

 
 
10. เกณฑ์การประเมิน สำหรับพี่เลี้ยงและทีมประเมินภายนอก 

 

 
 
รูปที่ 12 เกณฑ์การประเมิน สำหรับพี่เลี้ยงและทีมประเมินภายนอก 
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ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ตามโมเดลเชิงนิเวศวิทยา 
 

ในการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือ กำหนดการ
ดำเนินงาน การปฏิบัติ และการจัดการตนเองของหน่วยบริการทั้ง 3 ระดับ คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ รวมทัง้ใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงาน บุคคล และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการคุ้มครอง ป้องกันสุขภาพ
ของประชาชน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ (setting) ที่เอ้ือต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีได้อย่างครอบคลุม รอบด้าน ครบถ้วนทุกมิติ 
 
 
 

 
 

รูปที่ 13 หน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับและชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

• รพศ./รพท.• อปท.

• รพช.• รพ.สต/
ศสม.

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

ตติยภูมิ
ชุมชน
ท้องถ่ิน
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โมเดลเชิงนิเวศวิทยา (Model of Ecological System) เป็นโมเดลทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า 

พฤติกรรมของมนุษย์นั้น เป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ครอบคลุมอยู่หลาย

ชั้น แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 14 คือ 

1. ระบบเล็ก (Micro-system) -- ปัจจัยภายในตัวบุคคล (intrapersonal factor) 

2. ระบบกลาง (Meso-system) -- ปัจจัยระหว่างบคุคล (interpersonal factor) 

3. ระบบใหญ่ (Macro-system) -- ปัจจัยปัจจัยขององค์กร (organizational factor) และปัจจัยชุมชน 
(community factor)  

 4. ระบบนอก (Exo-system) – เป็นความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและสังคมโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง เช่น ปัจจยันโยบายสาธารณะ (policy factor)  

 

รูปที ่14 โมเดลเชิงนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

Intrapersonal 
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ในโมเดลเชิงนิเวศวิทยา เป็นการออกแบบเพ่ือลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำ (Inequality) หรือความไม่เท่า
เทียมกันของประชาชนในกลุ่มและพ้ืนที่ต่าง ๆ ระหว่างผู้ที่มีโอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาสในการเขาถึงต่อรองและ
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้น โมเดลนี้ จะช่วยให้มีการออกแบบระบบบริการสุขภาพที่ลดความเหลื่อม
ล้ำด้านการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) และ ลดความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจ (Power 
Inequality) คือสามารถการเข้าถึงแหล่งบริการ และ มีอำนาจต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ จากทรัพยากรในระบบสุขภาพสุขภาพ 
จะได้รับการบริหารจัดการ จัดสรรแบ่งปัน จนส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมใน 2 มิติ คือ ความเป็นธรรมแนวราบ 
(Horizontal Equity) และ ความเป็นธรรมแนวดิ่ง (Vertical Equity) ทั้งผู้ให้บริการ สถานบริการและระบบ
บริการได้รับการจัดสรรทรัพยากรตามความจําเป็นของการใช้  ส่วนประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มี
“คุณภาพ” ตามความจําเป็นโดยไม่จํากัดสถานะทางการเงิน เพศ อายุ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนความห่างไกลและความยากง่ายในการเดินทางมายังสถานบริการสุขภาพดังกล่าว ดังแสดงใน
รูปที่ 15  
 

 
 
รูปที่ 15 โมเดลเชิงนิเวศวิทยาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ 
 
 

ลดความ
เหลื่อมล้ํา

เพิ่มความ
เป็นธรรม

ระบบสุขภาพ
พหุวัฒนธรรม
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ระบบสุขภาพที่สมบูรณ์จึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วยกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริม ป้องกัน รักษา 
และฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ในการวางรากฐานแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่นั้น 
สิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการปฏิบัติที่ยั่งยืนและฝังลึกนั้นคือ การเริ่มต้นตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคมและระบบบริการสุขภาพ ผ่านระบบการขัดกลาทางสังคมที่สำคัญ เช่น ครอบครัว โรงเรียน องค์กรศาสนา 
ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการซึมซับและตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายได้ ดังนั้น 
องค์ประกอบที่ส่งเสริมและยึดโยงการปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นจะ
ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังแสดงในรูปที่ 16 ทั้งนี้ เป้าหมายที่สำคัญคือ การมีความสามารถทางวัฒนธรรมที่
จำเป็น แสดงในรูปที่ 17 ได้แก่  

(1) ความรู้-ความเข้าใจทางวัฒนธรรม คือ แสดงออกถึงการมีความรู้ และความเข้าใจทางวัฒนธรรม มี
การค้นหาและรวบรวมความรู้ทางวัฒนธรรมอ่ืน และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอ่ืน เช่น ภาษา 
ค่านิยม ความเชื่อ ความเป็นอยู่ ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ธรรมเนียมการปฏิบัติ เป็นต้น รวมทั้ง รู้ว่าพฤติกรรมใด
ที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำในแต่ละวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมสากล และวัฒนธรรมย่อย 

(2) ทักษะทางวัฒนธรรม คือ ความสามารถในการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในสังคมต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
และมีความไวทางวัฒนธรรม อันเป็นการรับรู้ของบุคคลได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมที่ต่างออกไป และ
แสดงออกโดยการยอมรับ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถปรับตัวได้ ผ่านปรับเปลี่ยนความคิดของตนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ และเลือกแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 

(3) ความตระหนักทางวัฒนธรรม คือ แสดงออกถึงการรับรู้ความเข้าใจใช้ความคิดพิจารณา ไตร่ตรอง 
การคิดได้ความมุง่มั่นและต้องการจะแก้ไขเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมอื่นที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรมของตนได ้

(4) ความสามารถในการสื่อสาร เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
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รูปที่ 16 องค์ประกอบที่ส่งเสริมและยึดโยงการปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 

 
รูปที่ 17 การมีความสามารถทางวัฒนธรรมที่จำเป็นของบุคคลและองค์กร 

ครอบครัว
องค์กรขัดเกลาทาง

สังคม
ปัจเจกบุคคล

แนวปฏิบัติ
สุขภาพพหุ
วัฒนธรรม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ชุมชน

หน่วย
บริการ
สุขภาพ

เน้นการจัดการสุขภาพ
ตนเอง

นโยบาย
สาธารณะ

ความสามารถ
ทางวัฒนธรรม

ความรู้ทาง
วัฒนธรรม

ทักษะทาง
วัฒนธรรม

ความ
ตระหนักทาง
วัฒนธรรม

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
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แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 
แนวปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ประกอบด้วย: 
 (1) แนวปฏิบัติที่เน้นการจัดการสุขภาพตนเอง และ  
(2) แนวปฏิบัติด้านการมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชน  
1. แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเอง เป็นการมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต รวมทั้งเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทุกภาคส่วน 

2. แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง และการขัดเกลา ต่อความหลากหลายและ
การอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและ
กัน ตั้งแต่ในระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กร และการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ อันเป็นรากฐานของ
การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม หรือ นำมาสู่การดูแลเชิงวัฒนธรรม (cultural care diversity) โดยไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่ไม่สร้างความแตกต่าง การกีดกัน หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคน
ใดกลุ่มคนหนึ่งอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นในเรื่องบางเรื่องเป็นการเฉพาะ 

ดังนั้น การพัฒนาแนวปฏิบัติทั้ง 2 ส่วน ควรเริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
นโยบายสาธารณะ ดังตารางที ่5 และรูปที่ 18 ดังนี้ 
1) ระดับปัจเจกชน  
 กลุ่มเป้าหมายด้านปัจเจกบุคคลที่คำนึงถึง : (1) ชนชาติ  (2) เชื้อชาติ (3) ศาสนา (4) ภาษา (5) 
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (6) ผู้ด้อยโอกาส/คนชายขอบ (7) เพศ และ (8) เพศวิถ ี

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม: เพ่ือเรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายในแต่ละบุคคลการ
พัฒนาจิตสำนึกทางวัฒนธรรม วิถีทางวัฒนธรรม ด้านค่านิยม ความเชื่อ ความตระหนักทางวัฒนธรรมนั้น
ครอบคลุมไปถึงความเข้าใจถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อผู้อ่ืนด้วย เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะระดับบุคคล 
ประกอบด้วย 

1. ความตระหนักทางวัฒนธรรม (cultural awareness): เป็นการรับรู้ ยอมรับ และให้ความสำคัญกับ
วัฒนธรรมของตนเองและผู้อ่ืน 

2. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (culturalknowledge): แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้อื่น 
3. ทักษะทางวัฒนธรรม (cultural skills): การประเมินเพ่ือการสื่อสาร การตอบสนองตามแต่ละวัฒนธรรม 

และปรับตัวได้ ที่นำไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
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4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม (cultural encounter) /การสื่อสาร ความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแย้ง ความลำเอียง หรือความมีอคติเก่ียวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

5. ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (cultural desire) เป็นความตั้งใจหรือความสามารถใน
การปรับ สร้าง หรือเปลี่ยนความคิด เจตคติและการปฏิบัติที่มีต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยปราศจาก
ความขัดแย้งในใจ (self-conflict) หรือ ความรู้สึกผิด 
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเอง 
เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะด้าน กาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ และการรับบริการ

สุขภาพที่จำเป็น และมีความสามารถในการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Health Care) ได้แก่ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง การกำกับตนเอง และความเชื่อม่ันในสมรรถนะแห่งตน เช่น การสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
ได้แก่ (1) การรับรู้ภาวะสุขภาพ  (2) พฤติกรรมป้องกันโรค (3) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (4) ความสามารถใน
การดูแลตนเอง (5) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเมื่อรู้สึกไม่สบาย และ การรักษาพยาบาล 
2) ระดับครอบครัว 
 เป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทในการปลูกฝัง อบรมขัดเกลา และพัฒนาสมาชิกให้มีความสามารถ
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาเจตคติ ความเข้าใจที่มีต่อตนเองและมุมมองที่มีต่อผู้อ่ืน กลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึง ได้แก่ 
บุตร หลาน หรือ สมาชิกในครอบครัวที่เผชิญกับต่างวัฒนธรรม การปฏิบัติภายในครอบครัว ที่ส่งเสริมให้มี
สมรรถนะด้านวัฒนธรรม 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมในระดับครอบครัวประกอบด้วย:  

1. ส่งเสริมบทบาทในการอบรมปลูกฝังบุตรหลานและสมาชิกครัวเรือน  ในการปรับตัวต่อบริบทที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างของบุคคลในเรื่องของความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 
ทัศนคต ิและค่านิยมพ้ืนฐานของมนุษย์ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ จากการติดต่อและ มีปฏิสัมพันธ์ กับคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ให้เกิดการ
เอ้ืออาทร การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การเปิดใจกว้าง และการปรับเปลี่ยน/ยืดหยุ่นได้ ผ่านกระบวนการการ
สะท้อนคิดและการโต้แย้งด้วยเหตุผล 

3. สร้างความสำนึกในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับครอบครัว: เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะ
ด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของสมาชิกในครอบครัว   
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3) ระดับชุมชน 
 ชุมชนมีบทบาทรองรับผู้คนที่มีความหลากหลาย เช่น จากการเดินทางย้ายถิ่นฐาน การอพยพมาทำงาน 
ศึกษาต่อ ท่องเที่ยว หรือ การเดินทางเพ่ือมารับบริการทางการแพทย์ การสร้างสัมพันธภาพ พูดคุย ทักทาย และ
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน จนเกิดแนวปฏิบัติของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อาศัยร่วมกันในชุมชน 
เพ่ือความสามัคคีมีความเข้าใจ ให้การยอมรับต่อความแตกต่าง สร้างความสงบสุขและเกิดสังคมสุขภาวะ เช่น 
โรงเรียน มีการสอน การเสริมประสบการณ์ รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียนผ่านการเรียนใน
หอ้งเรียนและการเรียนภาคสนาม ส่วนศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ ได้มีการอบรมบ่มเพาะต่อศาสนิกชนถึงความ
เข้าใจต่อประเด็นนี้ร่วมกัน ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึง คือ ผู้คนทั้งหมดที่อาศัยในชุมชนเดียวกัน โดยส่งเสริม
ให้มีสมรรถนะด้านวัฒนธรรม และเน้นแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างสุขภาวะทางสังคม เกิดเป็นสังคมพ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูล 
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมในระดับชุมชนประกอบด้วย 

1. การสร้างรับรู้โดยผู้นำชุมชนต่อสังคมพหุวัฒนธรรม ต่อความหลากหลายของปรากฏการณ์ ในทุก
วัฒนธรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันและผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ข้าม
วัฒนธรรม  

2. ส่งเสริมให้ผู้นำมีบทบาทในการสื่อสาร เช่น ผู้อพยพใหม่ในฐานะชนกลุ่มน้อยของพ้ืนที่ เพ่ือลดความไม่
เข้าใจและการขาดความตระหนักในวัฒนธรรมของผู้อื่น ลดความขัดแย้งภายในชุมชน และปัญหาอ่ืน ๆ ที่
อาจตามมา 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับชุมชน 

1. ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและภัยทางสังคม ที่มาจากกลุ่มชนที่มีความ
หลากหลาย เช่น ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองที่อาจนำโรคติดต่อมาแพร่ระบาด หรือ พฤติกรรม
การมั่วสุม/เสี่ยงทางเพศ 

2. ส่งเสริมการทำแผน/โครงการกระบวนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน ที่ดำเนินงานโดย ชมรม 

สมาคม กลุ่มแม่บ้าน/สตรี เยาวชน หรือ ผู้สูงอายุ 

ในระดับชุมชน สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้แก่ 
3.1. โรงเรียน/สถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึงคือ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมดของโรงเรียน 

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมในระดับโรงเรียน: ที่ส่งเสริมให้มีสมรรถนะด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
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1. มีนโยบายพัฒนานักเรียน/ผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ การสะท้อนคิด การกำหนดคุณลักษณะ การสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการนำไปทดลองปฏิบัติกับ
ผู้อื่นได ้

2. มีการกำหนดมาตรฐานหลักสูตร เรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูง มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทักษะทางสังคมทั้งในและนอกชั้นเรียน หรือ การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ การยอมรับ
และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ เช่น 

- การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) 
- การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) 
- การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) 
- การเรียนรู้เพ่ือที่รู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) 

3. การออกแบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ที่ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอน 

4. ส่งเสริมสถาบันวิจัยชุมชน ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เช่น รูปแบบการจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross-

cultural research) ที่จะช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับโรงเรียน: เน้นแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างสุขภาวะทางสังคม 
เช่น สังคมพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

3.2 ระดับองค์กรทั่วไป 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมในระดับองค์กรทั่วไป 

1. การบริหารความหลากหลายของบุคลากร การให้โอกาสความก้าวหน้า การสื่อสารต่อความ
หลากหลายที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และบริบทความเป็นอยู่ของผู้คน การ
พัฒนาองค์ความรู้จนเกิดเป็นข้อปฏิบัติระหว่างบุคคลในองค์กรและผู้มารับบริการ  

2. การสนับสนุนจากองค์กร ทั้งด้านความรู้ เจตคติ ค่านิยมและเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทำให้
บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจ ต่อการทํางานใน
สถานการณ์ท่ีมีความสลับซับซ้อนและผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. สถานประกอบการทําความเข้าใจกับแบบแผนการดําเนินชีวิต  ของพนักงาน/คนงาน เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเชื่อ ความคิด การให้ความหมายและคุณค่าในชีวิต 
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ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับองค์กรทั่วไป 
 เน้นการปฏิบัติต่อบุคคลโดยใช้หลักความเคารพ คำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
3.3 องค์กรศาสนา (ผู้นำศานาและคณะกรรมการวัด มัสยิด โบสถ์) 

กลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึงคือ นักบวช ศาสนิกชน ผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณ เน้นแนวปฏิบัติเพ่ือสร้าง
สุขภาวะทางสังคมและจิตวิญญาณ เช่น  สังคมพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข การเข้าถึงสิ่งดีงาม 
ถูกต้องสูงสุด และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมในระดับองค์กรทางศาสนา 

1. ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับศาสนิกชน  ได้แก่ การรู้คิดเชิง
จริยธรรม ความรู้สึกเชิงจริยธรรม และการปฏิบัติเชิงจริยธรรม รวมทั้งลดอคติ และ ความหวาดกลัว
ต่อกัน (ตัวอย่างบางประเทศ ที่มีบรรยากาศความกลัวต่ออิสลาม หรือ islamophobia) 

2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดการอบรม/เทศนาสั่งสอน  ที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้เห็นถึง
ความสำคัญของการมีคุณงามความดี และการปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้นำไปปฏิบัติในชีวิต 

3. ส่งเสริมการกำหนดค่านิยมร่วมหรือคุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา ให้ศาสนิกชนสามารถเชื่อมโยงกับ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

4. พัฒนากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้นำศาสนาและศาสนิกชน  เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา เช่น ลด ละ เลิก ยาสูบ และปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การบริโภคลดหวาน มัน เค็มของพระภิกษุ การเพ่ิมกิจกรรมทางกายของ
ผู้นำศาสนาและสตรีมุสลิม 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับองค์กรทางศาสนา 

การใช้ธรรมเทศนาต่อความเชื่อมโยงทางสุขภาพ โดยการสอดแทรกไปกับแนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตาย ทำให้วิถีชีวิตของคนมีความซับซ้อนในมิติวัฒนธรรมที่มักจะให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตาม
แนวทางคำสอนทางศาสนาเกี่ยวข้องกับสุขภาวะในมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

3.4 องค์กร/หน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สมาคมฯ 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมระดับองค์กร/หน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สมาคม 
 เน้นการปฏิบัติการบริการต่อประชาชนที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับองค์กร เน้นการสร้างแนวปฏิบัติกว้าง ๆ 4 ด้านคือ 
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1. ระบบงานบริการสุขภาพ  
2. ระบบงานสนับสนุนทรัพยากร 4Ms (คน เงิน สิ่งของ และ เทคโนโลยี) ให้กับงานบริการ 
3. ระบบงานพัฒนางานและหน่วยงานด้านสุขภาพ 
4. ระบบงานบริหารจัดการสุขภาพ 

3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) เน้นการปรับโครงสร้าง/กระบวนการ ทรัพยากร กิจกรรม และ
การมีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. พัฒนาแผน/โครงการในด้านสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม เช่น การออกแบบกิจกรรม

ทางกาย หรือ การรับประทานอาหารเพ่ือลดลดอุบัติการณ์ใหม่ของโรคเรื้อรังในชุมชน โดยเข้าใจถึงปัจจัย
ทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต การมีกิจกรรมทางกาย หรือ การบริโภคอาหารของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

2. มีการจัดการฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ให้เกิดการ
กระจายทรัพยากรและสวัสดิการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการภัย

คุกคามสุขภาพผ่านการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น 
2. มีการจัดการด้านระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน สถิติชีพต่างๆ เพ่ือนำมาใช้ใน

การวางแผน การกําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพ่ือการจัดสรรและ
กระจายทรัพยากรให้กลุ่มชนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. มีการกำหนดระเบียบ/นโยบาย การจัดรูปแบบทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุป
กรณ เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การควบคมกำกับดูแลเพ่ือการจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กลุ่มที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. กำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม สำหรับผู้ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การเฝ้าระวังเรื่องโรค พฤติกรรมเสี่ยง และสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง ฯ 

5. กำหนดให้มีการวางระบบการมีสวนร่วมของชมชน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะของ อปท. เช่น 

- ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคกับประชาชนที่มีความหลากหลาย 
- ด้านการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลาย  



คู่มือร่างเกณฑ์และแนวปฏิบัตริะบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวถิีใหม่ 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ | 49 

- ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
- ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  
- ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความสามารถของผู้รับบริการ  
- ด้านการยอมรับคุณภาพของการบริการ 

3.6 หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมระดับหน่วยบริการสุขภาพ 

1. มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน จากระบบสาธารณสุขแบบเดิมๆ ที่มีวิธีคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบ
แยกส่วน มาสู่การเคารพในความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ การพัฒนาบุคคลากรให้เกิดความเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรมของผู้รับบริการเพิ่มข้ึน ทั้งใน 4 มิติของระบบ
บริการคือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ 

2. กำหนดให้บุคลากรมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) โดยการพัฒนาและอบรม ให้
สามารถเผชิญหน้ากับสภาพสังคมที่ซับซ้อน และปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดวัฒนธรรมการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ ทั่วถึง 
และเท่าเทียมได ้

3. การส่งเสริมงานวิจัยจากการปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพ  โดยเฉพาะการผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้านสมรรถนะวัฒนธรรมการบริการสุขภาพ การลดต้นทุนต่อหน่วย การขยายฐานผู้รับบริการใน
กลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดการฟ้องร้องจากความเสียหายทางการแพทย์และการละเมิด
ความเชื่อทางวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒธรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองของสังคมบูรณาการ  ตามหลักความเชื่อ
ในแต่ละ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และระบบสุขภาพของชนเผ่าผื้นเมือง เช่น พฤติกรรมต่อการ
รักษา และการจัดการตนเอง 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับหน่วยบริการสุขภาพ 
1. เป้าหมายของการบริการสุขภาพ:  

- ความเป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ 
- การส่งต่อผู้รับบริการจากโรงพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
- การลดความแออัดของผูมารับบริการในสถานบริการ  
- การใชทรัพยากรที่เหมาะสม และมีการวางแผนในการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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2. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น เช่น 
- ด้านการนำองค์กร  
- ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการ 
- ความรู้ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
- ด้านการจัดการกระบวนการ  
- ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ 

3. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่ใช้ในการให้การดูแลสุขภาพของประชาชน (โดยไม่ขัดกับระบบ
การแพทย์ปัจจุบัน) เช่น สมุนไพรที่บำบัดยาเสพติด การเชื่ออํานาจเหนือธรรมชาติ (Animism) กระบวนการรักษา
โรคของหมอพิธีกรรมพ้ืนบ้าน การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม การบําบัดรักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
ในระยะสุดท้าย ฯลฯ 
4) ระดับนโยบายสาธารณะ  
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมระดับนโยบาย 

แนวคิดที่จะทําให้เกิดนโยบายพหุวัฒนธรรมในทุกระบบการบริการ คือระบบสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรด้ านสุขภาพให้มีความเท่าเทียมกันแก่
ประชากรที่มีความหลากหลายทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มชายขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือ อยู่อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ภายใต้ขอบเขตต่อไปนี้ 

- คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการของรัฐที่ทั่วถึง 
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ทุกคน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพราะปัญหาความไม่เท่า
เทียมคืออุปสรรคที่สำคัญสําหรับการบูรณาการสังคมและวัฒนธรรมให้มีความเป็นเอกภาพได ้

- สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ระหว่างชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ/ย้ายถิ่นฐาน 
ลดการถกเถียงเก่ียวกับความเกลียดชัง สร้างการเคารพวัฒนธรรมผู้อื่น และการมีเสรีภาพที่มีขอบเขต
ในการแสดงความคิดเห็นและตีพิมพ์ บทความ ภาพการ์ตูนส่อเสียดหรือ ล้อเลียนวัฒนธรรมอ่ืน เป็น
ต้น 

- สามารถกระตุ้นให้เกิดการรู้จัก และเกิดความคาดหวังว่าจะทําให้เกิดความปรองดองและยอมรับกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกันในสังคมให้อยู่ภายใต้ระเบียบ และภายใต้อัตลักษณ์ชาติร่วมกัน และ ลดการ
ต่อรองกันในระดับสาธารณชน ผ่านสื่อสารมวลชน 
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ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเองในระดับนโยบาย 
เกิดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การ

สร้างเสริมสุขภาพจนถึงการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทุกระดับ 
1. เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกประเภท 
2. กำหนดเป็นคําประกาศของบุคคล/คณะบุคคลหรือ องค์การ ว่าจะทํา หรือ ไม่ทําอะไร (1. ทําอะไร? 2. 

โดยอะไร?/ใคร? และ 3. เพ่ือออะไร?) ควรระบุแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเองได้ในทุก setting 
- สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง 



 

แนวปฏิบัติเบื้องต้นในระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่: การมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และการจัดการสุขภาพตนเอง  
สำหรับระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ตามโมเดลเชิงนิเวศวิทยา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมความเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 18 แนวปฏิบัติเบื้องต้นในระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ที่เน้น 2  มิต:ิ การมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และการจัดการสุขภาพตนเอง

ระหว่างบุคคล 

ชุมชน 

องค์กรศาสนา 

ครอบครัว 

นโยบายสาธารณะ 

อปท 

หน่วยบริการ 

ตระหนัก 
ความรู ้
ทักษะ 

ปฏิสัมพันธ ์

ความปรารถนา 

 

ปฐมภูมิ 

ทุติยภูม ิ

ตติยภูม ิ

บ่มเพาะ/ปลูกฝัง 
สร้างจิตสำนึก 

ปัจเจก

บุคคล 

ฐานข้อมูล/จัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ลดความเหลื่อมล้ำ 

เพิ่มโอกาสใหผู้้รับบริการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ  
และ มีอำนาจในต่อรองการบริการที่จำเป็น 

เพ่ิมความเป็นธรรม 

ผู้ให้บริการ และสถานบริการสุขภาพได้รับการ
จัดสรรทรัพยากรตามความจาํเป็น 

โรงเรียน 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

สมรรถนะทางวัฒนธรรม 
ทั้ง 4 มิติการบริการ 



 

 
ตารางท่ี 5 แนวปฏิบัติเบื้องต้นในระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ที่เน้น 2  มิต:ิ การมีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม และการจัดการสุขภาพตนเอง 

ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

1) ระดับปัจเจกชน: 
(1) ชนชาติ  (2) เชื้อ
ชาติ (3) ศาสนา (4) 
ภาษา (5) วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมย่อย 
(6) ผู้ด้อยโอกาส/คน
ชายขอบ (7) เพศ และ 
(8) เพศวิถี 

 

1. พัฒนาการเรียนรู้ที่จะยอมรับความ
หลากหลายในแต่ละบุคคลการพัฒนา
จิตสำนึกทางวัฒนธรรม วิถีทาง
วัฒนธรรม ด้านค่านิยม ความเชื่อ ความ
ตระหนักทางวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมไป
ถึงความเข้าใจถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่อผู้อื่นด้วย  
2. เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมในระดับบุคคล ประกอบด้วย 

- ความตระหนักทางวัฒนธรรม (cultural 
awareness)  

- ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
(culturalknowledge)  

- ทักษะทางวัฒนธรรม (cultural skills) 
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 

(cultural encounter)  
- ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม (cultural desire)  

1. เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะ
ด้าน กาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ และ
การรับบริการสุขภาพที่จำเป็น  
2. พัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ได้ด้ วยตนเอง (Self Health Care) ได้แก่  
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การกำกับตนเอง 
และความเชื่อม่ันในสมรรถนะแห่งตน  

2) ระดับครอบครัว 
 

1. ส่งเสริมบทบาทในการอบรมปลูกฝัง
บุตรหลานและสมาชิกครัวเรือน ในการ
ปรับตัวต่อบริบทที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างของ
บุคคลในเรื่องของความเชื่อ วัฒนธรรม 
ภาษา ศาสนา ทัศนคต ิและค่านิยม

1. เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะ
ด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของ
สมาชิกในครอบครัว  
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ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

พ้ืนฐานของมนุษย์ 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ จากการติดต่อและ 

มีปฏิสัมพันธ์ กับคนที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ให้เกิดการเอ้ืออาทร การ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การเปิดใจกว้าง และ
การปรับเปลี่ยน/ยืดหยุ่นได้ ผ่าน
กระบวนการการสะท้อนคิดและการ
โต้แย้งด้วยเหตุผล 

3. สร้างความสำนึกในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและ
ผู้อื่น 

3) ระดับชุมชน 
 

1. การสร้างรับรู้โดยผู้นำชุมชนต่อสังคม
พหุวัฒนธรรม ต่อความหลากหลายของ
ปรากฏการณ์ ในทุกวัฒนธรรมที่มนุษย์
ได้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอยู่
ร่วมกันและผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์
ข้ามวัฒนธรรม  

2. ส่งเสริมให้ผู้นำมีบทบาทในการสื่อสาร 
เช่น ผู้อพยพใหม่ในฐานะชนกลุ่มน้อย
ของพ้ืนที่ เพ่ือลดความไม่เข้าใจและการ
ขาดความตระหนักในวัฒนธรรมของ
ผู้อื่น ลดความขัดแย้งภายในชุมชน และ
ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา 

1. ส่ ง เสริมบทบาทชุ มชน ในการ
จัดการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและภัย
ทางสังคม ที่มาจากกลุ่มชนที่มีความ
หลากหลาย เช่น ปัญหายาเสพติด 
การลั ก ล อบ เข้ า เมื อ งที่ อ าจน ำ
โรคติ ดต่ อมาแพร่ ระบ าด  ห รื อ 
พฤติกรรมการมั่วสุม/เสี่ยงทางเพศ 

2. ส่ งเสริมการทำแผน/โครงการ
กระบวนการพึ่ งพาตนเองด้ าน
สุขภาพของชุมชน ที่ดำเนินงานโดย 
ชมรม สมาคม กลุ่มแม่บ้าน/สตรี 
เยาวชน หรือ ผู้สูงอายุ 

3.1. โรงเรียน/
สถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายที่

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรมใน
ระดับโรงเรียน: ที่ส่งเสริมให้มีสมรรถนะ
ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

1. เน้นแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างสุขภาวะทาง
สังคม เช่น สังคมพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูล 
และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

คำนึงถึงคือ นักเรียน 
คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งหมดของ
โรงเรียน 
 

3. มีนโยบายพัฒนานักเรียน/ผู้เรียน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ผ่านการลงมือปฏิบัติ การ
สะท้อนคิด การกำหนดคุณลักษณะ การ
สร้างมโนทัศน์ใหม่ และการนำไปทดลอง
ปฏิบัติกับผู้อื่นได้ 

4. มีการกำหนดมาตรฐานหลักสูตร เรียนรู้
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูง มี
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะ
ทางสังคมทั้งในและนอกชั้นเรียน หรือ 
การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติ การยอมรับและการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้ เช่น 

- การเรียนเพื่อรู้ (Learning to 
know) 

- การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง 
(Learning to do) 

- การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning 
to be) 

- การเรียนรู้เพ่ือที่รู้เพ่ือที่จะอยู่
ร่วมกัน (Learning to live 
together) 

การออกแบบการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมสถาบันวิจัยชุมชน ต่อการพัฒนาองค์
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ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

ความรู้ใหม่ เช่น รูปแบบการจัดการข้าม
วัฒนธรรม (Cross-cultural research) ที่จะ
ช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น 

3.2 ระดับองค์กร
ทั่วไป 
 

1. การบริหารความหลากหลายของ
บุคลากร การให้โอกาสความก้าวหน้า 
การสื่อสารต่อความหลากหลายที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
บริบทความเป็นอยู่ของผู้คน การพัฒนา
องค์ความรู้จนเกิดเป็นข้อปฏิบัติระหว่าง
บุคคลในองค์กรและผู้มารับบริการ  

2. การสนับสนุนจากองค์กร ทั้งด้านความรู้ 
เจตคติ ค่านิยมและเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร
ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
เข้าใจ ต่อการทํางานในสถานการณ์ที่มีความ
สลับซับซ้อนและผู้คนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  
3. สถานประกอบการทําความเข้าใจกับ
แบบแผนการดําเนินชีวิต  ของพนักงาน/
คนงาน เกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ ความคิด 
การให้ความหมายและคุณค่าในชีวิต 

แนวปฏิบัติเบื้องต้นในระบบบริการสุขภาพ
พหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ที่ เน้น 2  มิติ : การมี
สมรรถนะทางวัฒนธรรม และการจัดการ
สุขภาพตนเอง 

3.3 องค์กรศาสนา 
(ผู้นำศานาและ

1. ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมและการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดีให้กับศาสนิกชน 

1. การใช้ธรรมเทศนาต่อความเชื่อมโยงทาง
สุขภาพ โดยการสอดแทรกไปกับแนวทางการ
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ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

คณะกรรมการวัด 
มัสยิด โบสถ์) 

กลุ่มเป้าหมายที่
คำนึงถึงคือ นักบวช 
ศาสนิกชน ผู้นำทาง
ศาสนาและจิต
วิญญาณ 

 

ได้แก่ การรู้คิดเชิงจริยธรรม ความรู้สึก
เชิงจริยธรรม และการปฏิบัติเชิง
จริยธรรม รวมทั้งลดอคติ และ ความ
หวาดกลัวต่อกัน (ตัวอย่างบางประเทศ 
ที่มีบรรยากาศความกลัวต่ออิสลาม หรือ 
islamophobia) 

2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดการอบรม/เทศนา
สั่งสอน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้
เห็นถึงความสำคัญของการมีคุณงามความดี 
และการปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้นำไปปฏิบัติใน
ชีวิต 
3. ส่งเสริมการกำหนดค่านิยมร่วมหรือ
คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา ให้ศาสนิกชน
สามารถเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
4. พัฒนากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผู้นำศาสนาและศาสนิกชน เช่น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็น
ปัญหา เช่น ลด ละ เลิก ยาสูบ และปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม 
เช่น การบริโภคลดหวาน มัน เค็มของ
พระภิกษุ การเพ่ิมกิจกรรมทางกายของผู้นำ
ศาสนาและสตรีมุสลิม 

ดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้วิถีชีวิต
ของคนมีความซับซ้อนในมิติวัฒนธรรมที่
มักจะให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตาม
แนวทางคำสอนทางศาสนาเกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะในมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
 

3.4 องค์กร/
หน่วยงานด้าน
สุขภาพ เช่น 
สมาคมฯ 

 

1. เน้นการปฏิบัติการบริการต่อประชาชนที่
เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

เน้นการสร้างแนวปฏิบัติกว้าง ๆ 4 ด้านคือ 
1. ระบบงานบริการสุขภาพ  
2. ระบบงานสนับสนุนทรัพยากร 4Ms 
(คน เงิน สิ่งของ และ เทคโนโลยี) ให้กับ
งานบริการ 
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ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

3. ระบบงานพัฒนางานและหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ 
4. ระบบงานบริหารจัดการสุขภาพ 

 
3.5 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(อบต./เทศบาล) 
เน้นการปรับ
โครงสร้าง/
กระบวนการ 
ทรัพยากร 
กิจกรรม และ
การมีส่วนร่วม 

 

1. พัฒนาแผน/โครงการในดา้นสร้างเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม เช่น 
การออกแบบกิจกรรมทางกาย หรือ การ
รับประทานอาหารเพ่ือลดลดอุบัติการณ์
ใหม่ของโรคเรื้อรังในชุมชน โดยเข้าใจถึง
ปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิต การมีกิจกรรม
ทางกาย หรือ การบริโภคอาหารของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

2. มีการจัดการฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่ 
และดำเนินงานที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม 
ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการ
ของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม 
 

1. ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทจัดการตนเองใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการจัดการภัยคุกคามสุขภาพผ่านการ
สนับสนุน งบประมาณ หลักจากกองทุน
สุขภาพระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น 
2. มีการจัดการด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน สถิติชีพ
ต่ างๆ เพ่ือนำมาใช้ ในการวางแผน  การ
กําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพ่ือการจัดสรรและ
กระจายทรัพยากรให้กลุ่มชนต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. มีการกำหนดระเบียบ/นโยบาย การ
จั ด รู ป แบ บ ท รัพ ยากร  เช่ น  บุ ค ล าก ร 
งบ ป ระม าณ  เค รื่ อ งมื อ  วั ส ดุ อุ ป ก รณ 
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การควบคม
กำกับดูแลเพ่ื อการจัดสรรและกระจาย
ทรัพยากรให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
4. กำหนดให้ มีแผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม 
สำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เช่น การเฝ้าระวังเรื่องโรค พฤติกรรมเสี่ยง 
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และสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง ฯ 
5. กำหนดให้มีการวางระบบการมีสวนร่วม
ของชมชน 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการส่งมอบ
บริการสาธารณะของ อปท. เช่น 

- ด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาคกับประชาชนที่ มี ความ
หลากหลาย 

- ด้ านการให้ บริการที่ ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่มี
ความหลากหลาย  

- ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  
- ด้านการเข้าถึ งแหล่ งบริการ 

ด้านความสะดวกและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

- ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้รับบริการ  

- ด้านการยอมรับคุณภาพของ
การบริการ 

3.6 หน่วยบริการ
สุขภาพทุกระดับ 

 

1. มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน 
จากระบบสาธารณสุขแบบเดิมๆ ที่มีวิธี
คิดเก่ียวกับสุขภาพแบบแยกส่วน มาสู่
การเคารพในความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคคลากรให้เกิดความเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างความคิด ความ

1. พัฒนาเป้าหมายของการบริการสุขภาพ:  
- ความเป็นธรรมในการเข้าถึงการ

บริการสุขภาพ 
- ก ารส่ งต่ อ ผู้ รั บ บ ริ ก า รจ าก

โรงพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
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เชื่อ ทัศนคต ิและวัฒนธรรมของ
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ทั้งใน 4 มิติของ
ระบบบริการคือ การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟู
สภาพ 

2. กำหนดให้บุคลากรมีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม (Cultural Competence) โดย
การพัฒนาและอบรม ให้สามารถเผชิญหน้า
กับสภาพสังคมที่ซับซ้อน และปัญหาสุขภาพท่ี
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพียงอย่างเดียว ทำให้
เกิดวัฒนธรรมการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มี
คุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมได้ 
3. การส่งเสริมงานวิจัยจากการปฏิบัติใน
หน่วยบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิต
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสมรรถนะ
วัฒนธรรมการบริการสุขภาพ การลดต้นทุน
ต่อหน่วย การขยายฐานผู้รับบริการในกลุ่มที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดการฟ้องร้อง
จากความเสียหายทางการแพทย์และการ
ละเมิดความเชื่อทางวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒธรรมในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองของสังคมบูรณาการ 
ตามหลักความเชื่อในแต่ละ ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และระบบสุขภาพของ
ชนเผ่าผื้นเมือง เช่น พฤติกรรมต่อการรักษา 
และการจัดการตนเอง 

- การลดความแออัดของผูมารับ
บริการในสถานบริการ  

- การใชทรัพยากรที่ เหมาะสม 
และมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการที่ดีเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการที่ มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการ
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น 
เช่น 

- ด้านการนำองค์กร  
- ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ด้านการให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ด้านการวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการ 

- ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร มุ่ ง เ น้ น
ทรัพยากรบุคคล 

- ด้านการจัดการกระบวนการ  
- ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ 

3. การส่ งเสริมภู มิปัญ ญาท้องถิ่ นด้ าน
สุขภาพ ที่ใช้ในการให้การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน (โดยไม่ขัดกับระบบการแพทย์
ปัจจุบัน) : 

- สมุนไพรที่บำบัดยาเสพติด  
- การเชื่ อ อํานาจ เหนื อธรรมชาติ  
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 (Animism)  
- กระบวนการรักษาโรคของหมอ

พิธีกรรมพ้ืนบ้าน  
- การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบ

องค์รวม  
- การบําบัดรักษาความเจ็บป่วยของ

ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ฯลฯ 
4) ระดับนโยบาย

สาธารณะ  
 

1. กำหนดแนวคิดท่ีจะทําให้เกิดนโยบายพหุ
วัฒนธรรมในทุกระบบการบริการ คือ
ระบบสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม เพ่ือ
การสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ซ่ึง
มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ
ให้มีความเท่าเทียมกันแก่ประชากรที่มี
ความหลากหลายทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุม
ไปถึงกลุ่มชายขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 
หรือ อยู่อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์
สัญชาติ ภายใต้ขอบเขตต่อไปนี้ 

- คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรและ
สวัสดิการของรัฐที่ทั่วถึง เอ้ือประโยชน์
ให้แก่ทุกคน และสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพราะปัญหา
ความไม่เท่าเทียมคืออุปสรรคที่สำคัญ
สําหรับการบูรณาการสังคมและ
วัฒนธรรมให้มีความเป็นเอกภาพได้ 

- สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 
ระหว่างชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้

1. ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลาย ตั้ งแต่การสร้างเสริม
สุขภาพจนถึงการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพทุกระดับ 
1. เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียม ใน
การเข้าถึงการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ทุกประเภท 
2. กำหนดเป็นคําประกาศของบุคคล/
คณะบุคคลหรือ องค์การ ว่าจะทํา หรือ ไม่
ทําอะไร (1. ทําอะไร? 2. โดยอะไร?/ใคร? 
และ 3. เพ่ือออะไร?) ควรระบุแนวปฏิบัติที่
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็น
เจ้าของสุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเอง
ได้ในทุก setting 
- สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง 



คู่มือร่างเกณฑ์และแนวปฏิบัตริะบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวถิีใหม่ 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ | 62 

ระดับ ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติด้านพหุวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

อพยพ/ย้ายถิ่นฐาน ลดการถกเถียง
เกี่ยวกับความเกลียดชัง สร้างการเคารพ
วัฒนธรรมผู้อ่ืน และการมีเสรีภาพที่มี
ขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นและ
ตีพิมพ์ บทความ ภาพการ์ตูนส่อเสียด
หรือ ล้อเลียนวัฒนธรรมอื่น เป็นต้น 

- สามารถกระตุ้นให้เกิดการรู้จัก และเกิด
ความคาดหวังว่าจะทําให้เกิดความ
ปรองดองและยอมรับกลุ่มท่ีมีความ
แตกต่างกันในสังคมให้อยู่ภายใต้
ระเบียบ และภายใต้อัตลักษณ์ชาติ
ร่วมกัน และ ลดการต่อรองกันในระดับ
สาธารณชน ผ่านสื่อสารมวลชน 
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ภาคผนวก 

 
1. เอกสารนำเข้าในการร่างข้อกำหนดและแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
[สจรส.ม.อ.] 
 1.2 คู่มือเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม [สวรส.] 
2. แบบประเมินเนื้อหาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.1 เนื้อร่างข้อกำหนดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 2.2 ร่างแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
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แบบประเมินต่อร่างข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

คำชี้แจง ขอให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมต่อเนื้อหาในการร่างข้อกำหนดมาตรฐานการ
บริการพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ดังนี้ 

- เห็นด้วย  ในเนื้อหาข้อความในร่างข้อกำหนดมาตรฐานฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว 
- ไม่เห็นด้วย ในเนื้อหาข้อความในร่างข้อกำหนดมาตรฐานฯ ไม่มีความเหมาะสม ควรตัดออก หรือ 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
- ควรปรับปรุง ในเนื้อหาข้อความในร่างข้อกำหนดมาตรฐานฯ ที่มีความเหมาะสม หรือ ไม่มีความ

เหมาะสม เพ่ือให้ได้เนื้อหาข้อความที่ดีกว่าเดิม 
- ข้อเสนอแนะ ให้ระบุคำแนะนำ หรือ ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เนื้อหาข้อความในร่างข้อกำหนดมาตรฐานฯ 

มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐาน

ที ่
รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ควร

ปรับปรุง 
1 การนำองค์กร (ทีมนำ)    
 1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ
พหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 

   

 2. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และ 
ความต้องการตามบริบทพ้ืนที่นำไปสู่การ
ปรับรูปแบบการบริการเป็นรูปธรรม 

   

 3. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และบริบทของพ้ืนที่ 

   

 4. มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่าง
บุคลากรและผู้รับบริการ 

   

 5. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่เป็นระยะ ๆ 
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2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน)    
 1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วย

บริการ ที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตาม
ความต้องการของผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

   

 2. บุคลากรมีสมรรถนะการบริการพหุ
วัฒนธรรม 

   

 3. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุข 
ในการให้บริการสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรม และมีระบบประเมินผลที่เป็น
ธรรม 

   

 4. มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร    
 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อระบบ

บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
   

3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ)    
 1. มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่

ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และคุ้มครองสุขภาพของผู้รับบริการที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา 
ศาสนาและเชื้อชาติ 

   

 2. มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบ
การดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานบริการตาม
สภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

   

 3. มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการ
บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละ
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วัฒนธรรม และมีการใช้ประโยชน์จากการ
บันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

 4. มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน หรือ เป็นเจ้าของในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ 

   

 5. มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพ้ืนที่
ร่วมกับชุมชน 

   

4 การประเมินผล (ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน)    
 1. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

สุขภาพ เพ่ือการสนับสนุนการบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรม 

   

 2. มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบ
บริการพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 

   

 3. มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม
ช่องทางที่เหมาะสม 

   

 4. มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมวิถีใหม่และวางแผนแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

 5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนอง
กับความต้องการด้านความเชื่อและ
วัฒนธรรมของตนเอง จากเวทีการ
แลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 
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