
HIGHLIGHTS

• เด็ก็ไทยแรกเกดิ็ได็ร้บัสวัสัด็กิารน้้อยท่�สดุ็ เผชิญิควัามเหลื่่�อมลื่ำ�า
ใน้ขั �น้พ่�น้ฐาน้ท่�สดุ็ คอ่โอกาสท่�จะมช่ิว่ัติรอด็ปลื่อด็ภยั น้โยบาย
ท่�มอ่ยูใ่น้ปัจจบุนั้ยงัไมค่รอบคลืุ่มแลื่ะไมเ่พย่งพอ

• “กลื่่องแรกเกดิ็” เป็น้แน้วัคดิ็ใน้การใหส้วัสัด็กิารท่�ไมใ่ชิ่ตวััเงนิ้ 
เพ่�อวัางหลื่กัประกนั้ใหท้ารกทกุคน้เริ�มตน้้ชิว่ัติได็อ้ยา่งเทา่เทย่ม 
รวัมถงึสง่เสรมิพฤตกิรรมการเลื่่�ยงด็ใูน้ด็า้น้ต่างๆ ผา่น้ของใน้
กลื่อ่ง

• ไทยด็ำาเนิ้น้น้โยบายน่้�ใน้ป่ 2548 ก่อน้จะยตุไิปหลื่งัรฐัประหาร 
แต่ทอ้งถิ�น้ทั �วัประเทศได็น้้ำาไปพฒัน้าต่อยอด็ใน้แบบของตวััเอง 
แลื่ะด็ำาเนิ้น้งาน้มาจน้ถงึปัจจบุนั้

• การจดั็ให้เป็น้สวัสัด็กิารถ้วัน้หน้้า ใชิ้งบประมาณเพย่งป่ลื่ะ  
1.2 พนั้ลื่า้น้บาท แลื่ะมห่ลื่ายภาคสว่ัน้ทำางาน้ลื่ว่ังหน้้าไปก่อน้
แลื่ว้ั พรอ้มผลื่กัด็นั้ใหเ้กดิ็ขึ�น้จรงิได็ท้นั้ท่

‘กลอ่งแรกเกดิ’ ความเทา่เทยีม 
ก้าวแรกของชีวิต
สรัช สินธุประมา
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 ข้อควัามข้างต้น้ค่อประโยคเปิด็ของ 
บทควัาม “คุณภาพชิว่ัติ ปฏิทนิ้แห่งควัามหวังั  
จากครรภ์มารด็าถึงเชิิงตะกอน้” ซึ�ง ด็ร.ป๋วัย  
อึง๊ภากรณ์ เขย่น้ไวัต้ั �งแต่ป่ 2516 ใจควัามสำาคญั
บอกชิัด็เจน้วั่าคุณภาพชิ่วัิตท่�ด็่ของคน้หนึ้� ง 
คน้น้ั �น้เริ�มตน้้ตั �งแต่อยูใ่น้ทอ้งของแม่

 แต่เป็น้เร่�องน่้าเศร้าท่�ชิว่ัติของเด็็กไทย 
จำาน้วัน้มากกย็งัไมเ่คยเขา้ใกลื่ค้วัามหวังัท่� ‘อ.ป๋วัย’ 
ตั �งไวั ้ เพราะควัามจรงิของยุคสมยัเผยใหเ้หน็้วั่า 
คณุภาพชิว่ัติของคน้ไทยเหลื่่�อมลื่ำ�าตั �งแต่ครรภม์ารด็า

ถงึเชิงิตะกอน้ เด็ก็แรกเกดิ็ซึ�งควัรจะเป็น้วัยัท่�ได็ร้บั
การสน้บัสนุ้น้มากท่�สดุ็ กลื่บัได็ร้บัสวัสัด็กิารจากรฐั
น้้อยท่�สุด็ แลื่ะยงัเผชิญิกบัควัามเหลื่่�อมลื่ำ�าใน้ขั �น้ 
พ่�น้ฐาน้ท่�สดุ็ น้ั �น้กค็อ่โอกาสท่�จะมช่ิว่ัติรอด็ปลื่อด็ภยั

 สงัคมไทยยงัจำาเป็น้ตอ้งคดิ็เร่�องน้โยบาย
สวัสัด็กิารเด็็ก ซึ�งแน้วัโน้้มใหญ่ของโลื่กคอ่การ
หนั้มาใหค้วัามสำาคญักบัเด็ก็เลื่ก็ชิ่วังอายุ 0-6 ป่ 
โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งการใหเ้งนิ้อุด็หนุ้น้โด็ยตรงไป
ยงัครอบครวััเด็ก็ อยา่งไรกต็าม น้โยบายลื่ด็ควัาม 
เหลื่่�อมลื่ำ�าอ่�น้ๆ กส็ำาคญัแลื่ะจำาเป็น้เชิน่้กนั้

 คดิ็ for คดิ็ส ์โด็ยควัามรว่ัมมอ่ระหวัา่ง 101 
PUB กบั สสส. ชิวัน้สำารวัจสถาน้การณ์สขุภาพแม่
แลื่ะเด็ก็ไทยวัยัแรกเกดิ็ พรอ้มน้ำาเสน้อทางเลื่อ่ก 
ใน้การจดั็สวัสัด็กิารท่�ไมใ่ชิต่วััเงนิ้ หรอ่ ‘กลื่อ่งแรก
เกดิ็’ (baby box) เพ่�อใหเ้ด็ก็ไทยทุกคน้มโ่อกาส 
เริ�มตน้้กา้วัแรกของชิว่ัติอยา่งเทา่เทย่มกนั้

“เมื่่�อผมื่อยู่่�ในครรภ์์ของแมื่� ผมื่ต้้องการ
ให้้แมื่�ได้้รับประทานอาห้ารท่�เป็น 

คุณประโยู่ชน์ และได้้รับความื่เอาใจใส่� 
และบริการอันด้่ในเร่�องส่วัส่ด้ิภ์าพ 

ของแมื่�และเด้็ก”

ท่ีมา: Unsplash
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สุขุภาวะเด็ก็แรกเกดิ็ในไทย 
น่าเป็็นห่่วง

 ทา่มกลื่างสถาน้การณ์ท่�ประเทศไทยมเ่ด็ก็
เกดิ็น้้อยลื่งอยูแ่ลื่ว้ั สขุภาวัะของสตรต่ั �งครรภแ์ลื่ะ
เด็ก็แรกเกดิ็กย็งัถด็ถอยลื่งด็ว้ัย การสญูเสย่ชิว่ัติ
ของเด็็กทารก 1 คน้ น้ับเป็น้ควัามสูญเสย่อนั้
ประเมนิ้ค่ามไิด็ข้องครอบครวัั แลื่ะตวััเลื่ขควัาม 
สญูเสย่ท่�รวัมเขา้ด็ว้ัยกนั้ยงัเผยใหเ้หน็้สิ�งท่�น่้าสลื่ด็

ยิ�งกวั่า น้ั �น้ก็ค่อโอกาสม่ชิ่วัิตรอด็ปลื่อด็ภัยท่� 
เหลื่่�อมลื่ำ�ากนั้น้บัตั �งแต่ลื่ม่ตาด็โูลื่ก

 4 สัปด็าห์แรกของชิ่วัิตค่อชิ่วังเวัลื่าท่� 
เปราะบางท่�สดุ็ของเด็ก็แรกเกดิ็ อตัราการเสย่ชิว่ัติ
ของทารกแรกเกิด็ภายใน้ 28 วันั้ (Neonatal  

ท่ีมา 
The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) สำาน้กัสง่เสรมิสขุภาพ กรมอน้ามยั แลื่ะ Health Data Center 
(HDC) กระทรวังสาธารณสขุ รวับรวัมโด็ย 101 PUB
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Mortality Rate หรอ่ NMR) จงึเป็น้เคร่�องชิ่�วัดั็
สถาน้การณ์สาธารณสขุด็า้น้แมแ่ลื่ะเด็ก็ตวััสำาคญั
ท่�ถูกใชิท้ั �วัโลื่ก แมว้ั่า NMR ของไทยจะตำ�ากวั่า 
ค่าเฉลื่่�ยโลื่ก แลื่ะบรรลืุ่เป้าหมายขององค์การ
อน้ามยัโลื่กท่� 12 รายต่อทารก 1,000 คน้1 แต่

แทน้ท่�จะมแ่น้วัโน้้มลื่ด็ลื่งอย่างต่อเน่้�อง ตวััเลื่ข 
NMR จากกระทรวังสาธารณสุขไทยกลื่ับม ่
แน้วัโน้้มเพิ�มสูงขึ�น้ใน้ชิ่วัง 8 ป่หลื่งั2 น้อกจากน่้� 
อตัราทารกแรกเกดิ็ไรช้ิพ่ (still birth)3 แลื่ะสดั็สว่ัน้
เด็ก็แรกเกดิ็น้ำ�าหน้กัตวััน้้อยกย็งัเพิ�มสงูขึ�น้ด็ว้ัย4

เห่ลื่่�อมลื่ำ�าตั้้�งแต่ั้ล่ื่มตั้าดู็โลื่ก

 ใน้อด็ต่ ประเทศไทยประสบควัามสำาเรจ็
อย่างมากใน้การลื่ด็อตัราการเสย่ชิว่ัติของทารก
แรกเกดิ็ จากราวั 11 รายต่อทารก 1,000 คน้ 
ใน้ป่ 2545 เหลื่อ่เพย่งราวั 4 รายต่อทารก 1,000 
คน้ใน้ทศวัรรษท่�ผ่าน้มา5 แต่ถงึแมค้่าเฉลื่่�ยรวัม
ระด็ับประเทศจะลื่ด็ลื่ง ก็ยังคงม่ปัญหาควัาม
เหลื่่�อมลื่ำ�าใน้หลื่ายมติใิหต้อ้งพจิารณาต่อไป

 ควัามเหลื่่� อมลื่ำ� าด็้าน้การม่ชิ่วัิตรอด็
ปลื่อด็ภัยเป็น้ปรากฏการณ์ทั �วัโลื่ก กระทั �งใน้
ประเทศพัฒน้าแลื่้วัก็ยังพบวั่าชิ่องวั่างควัาม 
เหลื่่�อมลื่ำ�าไม่ลื่ด็ลื่ง หร่อกระทั �งถ่างกวั้างออก6 
ทารกท่�เกดิ็ใน้ครอบครวััผวิัด็ำาใน้องักฤษมโ่อกาส
เสย่ชิว่ัติก่อน้ 1 ขวับ (Infant Mortality Rate) 
มากกวัา่ทารกผวิัขาวั 1 เทา่ตวัั7 ทารกใน้ครอบครวัั
ชิน้พ่�น้เมอ่งออสเตรเลื่ย่เส่�ยงต่อการเสย่ชิว่ัติอยา่ง
ฉับพลื่นั้หรอ่ไหลื่ตายมากกวั่าประชิากรกลืุ่่มอ่�น้
มากกวั่า 3 เท่า8 งาน้วัจิยัใน้สหราชิอาณาจกัร 
พบวั่าเม่�ออตัราการเสย่ชิว่ัติของทารกมแ่น้วัโน้้ม
เพิ�มสงูขึ�น้ใน้ชิว่ังป่ 2013-2017 ควัามสญูเสย่เพิ�ม
ขึ�น้มากท่�สุด็ใน้พ่�น้ท่�ยากจน้ ซึ�งตอกยำ�าควัาม
เหลื่่�อมลื่ำ�าใหร้นุ้แรงมากยิ�งขึ�น้9 

 ใน้ประเทศไทย น้โยบายหลื่ักประกัน้
สขุภาพถว้ัน้หน้้า หรอ่ท่�รูจ้กักนั้ใน้น้าม “30 บาท
รกัษาทุกโรค” ม่ผลื่ลื่พัธ์ทางสาธารณสุขอย่าง 
เหน็้ได็ช้ิดั็ อตัราการเสย่ชิว่ัติของทารกลื่ด็ลื่งทนั้ท ่
13-30% ตั �งแต่ป่แรกของการด็ำาเนิ้น้งาน้10  อยา่งไร
ก็ตาม การศึกษาผลื่การด็ำาเนิ้น้งาน้ระยะยาวั 
ใน้ป่ 2557 กลื่บัพบวั่าควัามเหลื่่�อมลื่ำ�าด็า้น้อตัรา
การมช่ิว่ัติรอด็บรรเทาลื่งใน้กลืุ่่มประชิากรอาย ุ 
15 ป่ขึ�น้ไปเทา่น้ั �น้ แต่ถ่างกวัา้งมากท่�สดุ็ใน้เด็ก็เลื่ก็
วัยั 0-4 ขวับ11 ด็งัน้ั �น้ แมต้วััเลื่ขอตัราการเสย่ชิว่ัติ
จะลื่ด็ลื่งใน้ภาพรวัม แต่สำาหรบัพ่อแม่เด็็กอ่อน้ 
ใน้หลื่ายพ่�น้ท่�ทั �วัประเทศ ควัามเศร้าตรมน่้�ยงั
บรรเทาเบาบางลื่งอยา่งเชิ่�องชิา้

ท่ีมา: Unsplash
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 น้อกจากน่้� ตวััเลื่ขอย่างเป็น้ทางการของ
ไทยมค่า่ตำ�ามากมาโด็ยตลื่อด็ ซึ�งเป็น้ผลื่มาจากการ
เกบ็ขอ้มลูื่สถติไิมท่ั �วัถงึใน้พ่�น้ท่�หา่งไกลื่ เชิน่้ เด็ก็
บางรายอาจเส่ยชิ่วัิตก่อน้ท่�จะม่การแจ้งเกิด็12 
หมายควัามวั่าตวััเลื่ขจรงิของไทยอาจมค่่าเฉลื่่�ย
แลื่ะควัามเหลื่่�อมลื่ำ�ามากกวัา่ท่�เหน็้ แลื่ะแน้วัโน้้มท่�
เพิ�มขึ�น้น้บัตั �งแต่ป่ 2557 เป็น้ตน้้มา สว่ัน้หนึ้�งจงึ
อาจเป็น้ผลื่ของการพฒัน้าระบบสารสน้เทศด็า้น้

ช่่องว่างของสุวสุ้ด็กิาร 
เด็ก็เลื่ก็

 เด็ก็ไทยวัยัแรกเกดิ็ได็้รบัสวัสัด็กิารแลื่ะ
การสน้ับสนุ้น้จากรัฐน้้อยท่�สุด็เม่�อเท่ยบกับ 
ชิ่วังวัยัอ่�น้ๆ ขณะท่�แน้วัปฏบิตัใิน้การด็ูแลื่ทารก
เรย่กรอ้งสงูขึ�น้เร่�อยๆ ชิอ่งวัา่งใน้ระบบสวัสัด็กิาร
เด็ก็ปฐมวัยัทำาใหก้ารด็แูลื่ทารกใหเ้กดิ็มาแขง็แรง
สมบรูณ์กลื่ายเป็น้ภาระท่�หน้กัอึ�งทั �งใน้ด็า้น้การเงนิ้
แลื่ะจติใจ ต่อควัามคาด็หวังัท่�ยากจะปฏบิตัไิด็จ้รงิ

 การใหก้ำาเนิ้ด็ทารกใหม้ช่ิว่ัติรอด็ปลื่อด็ภยั
ทั �งแม่แลื่ะเด็็ก เริ�มต้น้ตั �งแต่การเตร่ยมตัวั 
ก่อน้คลื่อด็น้าน้หลื่ายเด็อ่น้ องคก์ารอน้ามยัโลื่ก
แน้ะน้ำาใหเ้ริ�มฝากครรภ์ภายใน้ 12 สปัด็าหแ์รก 
ของการตั �งครรภ์ แลื่ะตรวัจครรภ์ใหค้รบ 8 ครั �ง 
จากเด็มิท่�เคยกำาหน้ด็เพย่ง 4 ครั �ง14 สว่ัน้ระยะเวัลื่า
ท่�แน้ะน้ำาใหป้้อน้น้มแม่อย่างเด็ย่วั กถ็ูกปรบัจาก 
4-6 เด็อ่น้15 เป็น้ 6 เด็อ่น้16 แมส้วัสัด็กิารสำาหรบั
สตร่ม่ครรภ์ใน้ไทยจะได็้ร ับการพัฒน้าอย่าง 

ต่อเน่้�องใน้ชิ่วังทศวัรรษท่�ผ่าน้มา น้ับตั �งแต่การ 
เปิด็ใหฝ้ากครรภไ์ด็ฟ้รท่กุท่� ทกุสทิธิ ์แลื่ะสน้บัสนุ้น้
ค่าทำาคลื่อด็ ทวั่าหลื่งัจากทารกลื่่มตาด็ูโลื่กได็ ้
ราวั 48 ชิั �วัโมง แม่แลื่ะเด็ก็กจ็ะกลื่บัไปเผชิญิกบั
หว้ังเวัลื่าเปราะบางของชิว่ัติแรกเกดิ็โด็ยลื่ำาพงั17   

 น้โยบายส่งเสรมิการเลื่่�ยงด็ูเด็ก็ของไทย
เตม็ไปด็ว้ัยโครงการรณรงคแ์ลื่ะตดิ็ตามพฒัน้าการ
เด็็กตามแน้วัทางขององค์การอน้ามยัโลื่ก ทว่ัา
สวัสัด็ิการท่�จะสน้ับสนุ้น้ให้เลื่่�ยงด็ูลืู่กได็้อย่างม่
คณุภาพตามคำาแน้ะน้ำาเหล่ื่าน้ั �น้ไมส่อด็คลื่อ้งกบัคำา
แน้ะน้ำาท่�เรย่กรอ้งสงู18 แลื่ะไมค่รอบคลื่มุประชิากร
จำาน้วัน้มาก สทิธิล์ื่าคลื่อด็ท่�มย่งัไมเ่พย่งพอ สว่ัน้
เงนิ้อุด็หนุ้น้ก็ถูกจำากดั็เฉพาะผู้มร่ายได็้น้้อย ม ่
ขั �น้ตอน้การขอใชิส้ทิธิท์่�ซบัซอ้น้ แลื่ะทำาใหผู้ม้ส่ทิธิ ์
ตกหลื่่น้กวั่าครึ�งใน้ป่ 256419 การเลื่่�ยงด็เูด็ก็อ่อน้
วัยัก่อน้อนุ้บาลื่หรอ่ก่อน้ถงึเกณฑเ์ขา้ศนู้ยพ์ฒัน้า

ขอ้มลูื่สขุภาพ (Health Data Center) ท่�ครอบคลื่มุ
แลื่ะสะทอ้น้ควัามเป็น้จรงิมากขึ�น้ด็ว้ัย การมข่อ้มลูื่
ท่�แม่น้ยำายิ�งขึ�น้ทำาให้ภาครฐัตระหน้ักถึงปัญหา 
เรง่ด็ว่ัน้น่้� อยา่งไรกด็็ ่มาตรการท่�ประกาศออกมา 
เชิน่้ การเพิ�มจำาน้วัน้ครั �งฝากครรภฟ์รจ่าก 5 เป็น้ 
8 ครั �ง13 อาจยงัไม่เพ่ยงพอต่อสถาน้การณ์ท่� 
น่้ากงัวัลื่
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เด็ก็เลื่ก็ จงึเป็น้หว้ังเวัลื่าท่�ครอบครวััไทยตอ้งด็ิ�น้รน้
กนั้เองทั �งใน้ด็้าน้การเงนิ้แลื่ะการหาท่�พึ�งใน้การ
ชิว่ัยด็แูลื่ทารกเม่�อตอ้งกลื่บัไปทำางาน้

 ท่�ผ่าน้มา รฐัมองวั่าผู้ม่รายได็้น้้อยค่อ 
กลืุ่่มเปราะบาง ซึ�งจะต้องได็้รบัการชิ่วัยเหลื่่อ 
อย่างเจาะจง โด็ยกำาหน้ด็ใหเ้งนิ้อุด็หนุ้น้เพ่�อการ

เลื่่�ยงด็ูเด็็กแรกเกิด็สำาหรบัเด็็กใน้ครอบครวััท่�ม ่
รายได็้เฉลื่่�ยต่อคน้ไม่เกนิ้ 100,000 บาทต่อป่20 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูื่จากการรบัฟังแมแ่ลื่ะผูม้ส่ว่ัน้
เก่�ยวัขอ้งใน้ระบบสาธารณสุขเก่�ยวักบัการด็ูแลื่ 
แม่แลื่ะเด็ก็ เผยใหเ้หน็้วั่าแม่ชิน้ชิั �น้กลื่างกต็กอยู ่
ใน้สภาวัะเปราะบางไมต่่างกนั้

ท่ีมา 
สำาน้กังาน้สภาพฒัน้าการเศรษฐกจิแลื่ะสงัคมแหง่ชิาต ิ(สศชิ.)
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 การใหก้ำาเนิ้ด็ทารกเป็น้การเปลื่่�ยน้แปลื่ง
ครั �งใหญ่ของชิว่ัติซึ�งเตม็ไปด็ว้ัยควัามไม่แน่้น้อน้ 
ไมเ่วัน้้กระทั �งต่อคน้ทำางาน้ประจำาแลื่ะชิน้ชิั �น้กลื่าง 
วัภิา (33) แม่ลื่กูอ่อน้วัยั 4 เด็อ่น้ใน้จงัหวัดั็ตราด็ 
เลื่่าให้ฟังวั่าก่อน้คลื่อด็ลืู่ก เธอทำางาน้ประจำา 
ใน้กรุงเทพฯ เคยเขา้ระบบประกนั้สงัคมมาก่อน้  
แต่การทำางาน้ด็า้น้ส่�อใน้ป่หลื่งัๆ ไมม่ป่ระกนั้สงัคม
จงึเปลื่่�ยน้มาสมทบเป็น้มาตรา 39 ซึ�งจ่ายบ้าง 
ไมจ่า่ยบา้ง ใน้ท่�สดุ็กข็าด็ไป

“ต้อนแรกเลยู่เราฝากครรภ์์ท่�กทมื่.  
แต้�สุ่ด้ท้ายู่ต้ัด้ส่ินใจลาออกจากงาน  

ส่�วนห้น่�งก็ค่อกังวลเพราะต้อนอยู่่�กทมื่. 
เราไมื่�ค�อยู่ป่วยู่ ไมื่�คุ้นกับโรงพยู่าบาล 
ท่�นั�น อ่กส่�วนห้น่�งค่อส่ิทธิ์ิ�บัต้รทอง 
ของเราก็อยู่่�ท่�โรงพยู่าบาลท่�ต้ราด้  

แล้วก็อยู่่�ใกล้บ้านพ�อแมื่�ด้้วยู่ 
 ก็เลยู่กลายู่เป็นว�าเราฝากครรภ์์ส่องท่� 

ต้อนนั�นร่้ส่่กว�าการลาออกกระทบ 
เรามื่าก ร่้ส่่กว�าเงิน 600 มื่ันจำาเป็นกับ

เรามื่าก อยู่�างน้อยู่ก็ได้้ค�าแพมื่เพิส่แห้ละ 
ห้ร่อถ้้าเราให้้นมื่ไมื่�ได้้ก็ต้้องนมื่ผง  
แต้�พอห้าข้อมื่่ลด้่แล้วปรากฏว�า 
รายู่ได้้ของเราเกินท่�กำาห้นด้”

 ปัจจุบัน้วัิภาทำางาน้ฟร่แลื่น้ซ์ท่�บ้าน้ 
ใน้จังหวััด็ตราด็เพ่�อให้สะด็วักต่อการด็ูแลื่ลืู่ก  
แต่กวั่าท่�สาม่ซึ�งเป็น้ชิาวัต่างชิาติจะย้ายมาอยู ่
ด็ว้ัยกนั้กถ็อ่วั่าเป็น้ชิ่วังเวัลื่าท่�ยากลื่ำาบาก ทั �งใน้ 
ด็้าน้การเงิน้แลื่ะด็้าน้จิตใจท่�เธอต้องแบกรับ 
ควัามรู้สกึผดิ็ ทบทวัเ่ขา้ไปอก่จากควัามเครย่ด็ 
ใน้การเลื่่�ยงลื่กูออ่น้ท่�มอ่ยูแ่ลื่ว้ั

“มื่ันเป็นปมื่ในใจเราเลยู่นะ พ�อแมื่�ชอบ
บอกเราว�าให้้มื่่ล่กเมื่่�อพร้อมื่  
มื่ันจะลำาบากนะต้้องวางแผน  

เราอยู่ากมื่่ล่ก แค�ไมื่�ได้้อยู่ากมื่่ต้อนน่�  
พอมื่่ล่กถ้่งเพิ�งมื่าเข้าใจว�าส่วัส่ด้ิการ 

มื่ันส่ำาคัญ อยู่ากให้้มื่่วันลาคลอด้ 
พอเราไมื่�มื่่ ก็ร่้ส่่กว�ามื่ันเป็นความื่ไมื่�

พร้อมื่ของเราเองร่เปล�า แต้�เราเข้าใจ
เลยู่ว�ารัฐต้้องด้่แลเรา เพราะล่กเราก็

เห้มื่่อนเป็นทรัพยู่ากรของประเทศ  
แต้�เราจะไปขอรับส่ิทธิ์ิ�อะไรก็ไมื่�ได้ ้
มื่ันทำาให้้เราร่้ส่่กเห้มื่่อนไมื่�ด้่พอ”

 เร่�องของวัภิาไมไ่ด็เ้ป็น้เพย่งปัญหาสว่ัน้ตวัั
ของเธอคน้เด็่ยวั จากการพูด็คุยกับพยาบาลื่
วัชิิาชิพ่ใน้โรงพยาบาลื่ของรฐั พยาบาลื่ประจำา 
โรงพยาบาลื่ส่งเสริมสุขภาพตำาบลื่ (รพ.สต.)  
แลื่ะอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น้ (อสม.) 
ใน้กรุงเทพฯ แลื่ะปริมณฑลื่ พบวั่าผู้ท่�เข้าใจ
สถาน้การณ์ควัามยากลื่ำาบากของแม่ลืู่กอ่อน้ต่าง
พูด็เป็น้เสย่งเด็ย่วักนั้วั่าเงนิ้อุด็หนุ้น้เด็ก็แรกเกดิ็
ควัรเป็น้ “สทิธิต์ดิ็ตวัั” ท่�ให้กบัเด็ก็ทุกคน้ ขอ้น่้� 
ไมไ่ด็เ้ป็น้เพย่งควัามคดิ็เหน็้ เพราะบางคน้ยงัทำาให้
เป็น้จรงิใน้ทางปฏบิตัดิ็้วัย ประธาน้ อสม. ของ
หมูบ่า้น้แหง่หนึ้�งเลื่า่ด็ว้ัยน้ำ�าเสย่งขุน่้ใจวัา่

ท่ีมา: 101
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 ชิ่องวั่ า งของสวััสด็ิการ เด็็กปฐมวััย 
ผลื่ักภาระให้การม่ลืู่กเป็น้เร่�อง ‘ควัามพร้อม’  
ส่วัน้บุคคลื่ มากกวั่าท่�จะเป็น้ควัามพรอ้มของรฐั  
ท่�ผ่าน้มารัฐยังขาด็ควัามกระต่อร่อร้น้ใน้การ 
ปิด็ชิ่องวั่างน่้�  แลื่ะมาตรการท่�ออกมาก็ไม ่
ประสบควัามสำาเรจ็เท่าท่�ควัร น้โยบายส่งเสรมิ 

การตั �งศนู้ยร์บัเลื่่�ยงเด็ก็ใน้สถาน้ประกอบการของ
กระทรวังแรงงาน้ รว่ัมด็ว้ัยมาตรการลื่ด็หยอ่น้ภาษ่
ใหน้้ายจา้งของกระทรวังการคลื่งั น้ำามาสูก่ารจดั็ให้
ม่ศูน้ย์ร ับเลื่่�ยงเด็็กใน้สถาน้ประกอบการได็ ้
เพย่ง 96 แหง่ หลื่งัจากด็ำาเนิ้น้งาน้มา 4 ป่21 

 เพ่�อปิด็ชิ่องวั่างน่้�  101 PUB แลื่ะ 
ศูน้ย์ควัามรู้น้โยบายเด็็กแลื่ะครอบครวััเสน้อวั่า  
รฐัตอ้งสรา้งระบบนิ้เวัศเลื่่�ยงด็เูด็ก็ท่�ประกอบด็ว้ัย 
การเพิ�มเงนิ้อุด็หนุ้น้เด็ก็เลื่ก็ถว้ัน้หน้้า ขยายสทิธิ
ลื่าคลื่อด็แลื่ะบรกิารของศูน้ยเ์ด็ก็เลื่ก็ แลื่ะลื่งทุน้
ด็้าน้ควัามรู้เพ่�อลื่ด็ภาระพ่อแม่22 น้อกจากน่้�  
เพ่�อลื่ด็ควัามสูญเส่ยแลื่ะควัามเหลื่่�อมลื่ำ� าใน้ 
เด็็กแรกเกิด็ รัฐควัรพิจารณาจัด็สวััสด็ิการ 
ท่�ไมใ่ชิ่ตวััเงนิ้เพิ�มเตมิ เพ่�อใหก้ารสน้บัสนุ้น้อยา่ง
เป็น้รูปธรรมแก่กลืุ่่มเปราะบาง แลื่ะเพ่�อแสด็ง
สญัลื่กัษณ์วั่ารฐักม็ ่ ‘ควัามพรอ้ม’ ท่�จะด็ูแลื่เด็ก็ๆ 
ของประเทศน่้�เชิน่้กนั้

“จะไปเล่อกแบบนั�นมื่ันไมื่�มื่่ห้รอก 
 มื่ันจะเป็นไปได้้ยู่ังไงเงินเด้่อนทั�งปี 

ไมื่�เกินแส่น มื่ันไมื่�มื่่ห้รอก จะไปพอกิน
พอใช้ได้้ยู่ังไง อส่มื่.น่�แห้ละจะเป็นคน 

ไปขอเอกส่ารให้้ท่�เทศบาล  
เอามื่าให้้ท่�บ้าน แล้วก็เซ็็นรับรอง  

เราจะไปส่อนเขาเลยู่ว�า ต้้องกรอกยู่ังไง
ถ้่งจะได้้เงิน เพราะพ่�ว�ามื่ันเป็นส่ิทธิ์ิ�ท่� 

เขาควรได้้ เด้็กทุกคนควรจะได้้”

ต้ั้นแบบ “กล่ื่องแรกเกดิ็”

 ใน้ทศวัรรษ 1930 ฟิน้แลื่น้ด็ย์งัเป็น้หนึ้�ง 
ใน้ประเทศท่�ยากจน้ท่�สุด็ใน้ยุโรป อตัราการเสย่
ชิว่ัติของทารกอยูท่่�ราวั 75 ราย/ทารก 1,000 คน้ 
แมม้ค่วัามพยายามผลื่กัด็นั้สวัสัด็กิารแก่แม่แลื่ะ
เด็็ก แต่ก็ใชิ้เวัลื่ายาวัน้าน้น้ับสิบป่จึงจะสำาเร็จ 
เพราะฟิน้แลื่น้ด็ใ์น้เวัลื่าน้ั �น้ยงัเป็น้ประเทศท่�พึ�งพา
เกษตรกรรมสงู แลื่ะพรรคการเมอ่งท่�มฐ่าน้เสย่ง
เป็น้เกษตรกรใน้ชิน้บทกบัพรรคท่�มฐ่าน้เสย่งเป็น้
ชิน้ชิั �น้แรงงาน้ใน้เม่องม่มุมมองต่อการจดั็ให้ม่

สวัสัด็กิารท่�แตกต่างกนั้มาก ใน้ระหวัา่งน้ั �น้ องคก์ร
การกุศลื่แหง่หนึ้�งจงึรเิริ�มจดั็หาของใชิจ้ำาเป็น้ อาท ิ
เส่�อผ้าเด็็ก ผ้าห่ม ผ้ารองน้อน้ บรรจุลื่งกลื่่อง 
แจกจา่ยใหแ้ก่ครอบครวััยากจน้ จากน้ั �น้ใน้ป่ 1938 
รฐัจงึเขา้มาจดั็สรรใหเ้ป็น้สวัสัด็กิารแก่สตรร่ายได็้
น้้อย ก่อน้จะขยายใหเ้ป็น้สวัสัด็กิารถว้ัน้หน้้าใน้ป่ 
194923 ปัจจุบนั้ฟิน้แลื่น้ด็์อยู่ใน้กลุื่่มประเทศท่�ม่
อตัราการเสย่ชิว่ัติของทารกตำ�าท่�สุด็ใน้โลื่ก NMR 
อยูท่่� 1.3 ราย/ทารก 1,000 คน้เทา่น้ั �น้
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ท่ีมา: เวับ็ไซต ์finallylost.com

ท่ีมา 
The Social Insurance Institution of Finland (KELA) แลื่ะ Heatth Data Center (HDC) กระทรวังสาธารณสขุ

 “กลื่่องแรกเกดิ็” (maternity package / 
baby box) ของฟิน้แลื่น้ด็์เป็น้กลื่่องกระด็าษ  
บรรจุเส่�อผ้าเด็็ก ผ้าห่ม ผ้าปูน้อน้ ของใชิ้เด็็ก  
เคร่�องทำาควัามสะอาด็ ของเลื่่น้ แลื่ะหน้ังส่อ  
รวัมประมาณ 50 ชิิ�น้ โด็ยเม่�อน้ำาของทั �งหมด็ 
ออกแลื่้วัสามารถใชิ้กลื่่องเป็น้ท่�น้อน้ชิั �วัคราวั 
ให้ทารกได็้ แม้พ่อแม่สามารถเลื่่อกรบัเป็น้เงนิ้ 
€170 (ประมาณ 6,400 บาท) แทน้ได็ ้แต่พอ่แม ่
ถงึ 94% เลื่อ่กรบักลื่อ่ง เน่้�องจากกลื่อ่งแรกเกดิ็น่้�

ได็ก้ลื่ายเป็น้ประสบการณ์ท่�คน้หลื่ายรุน่้มร่ว่ัมกนั้ 
ใหค้วัามรูส้กึเหมอ่น้ได็ร้บัของขวัญั แมจ้ะทราบด็ว่ัา่ 
เป็น้สวัสัด็กิารของรฐั

 ควัามสำาเร็จของฟิน้แลื่น้ด็์ม่ท่�มาจาก  
2 ปัจจยัหลื่กัคอ่ การจดั็ใหม้ส่วัสัด็กิารครอบครวัั
อยา่งครอบคลืุ่มแลื่ะถว้ัน้หน้้า แลื่ะกลื่ไกการจงูใจ
ใหม้าฝากครรภ์
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 งบประมาณใน้การจดั็ทำากลื่่องแรกเกิด็
ของฟิน้แลื่น้ด็์คดิ็เป็น้สดั็ส่วัน้เพย่ง 0.4% ของ 
งบประมาณสวััสด็ิการครอบครัวัทั �งหมด็ 2.9  
พนั้ลื่า้น้ยโูร (ประมาณ 1 แสน้ลื่า้น้บาท) ใน้ป่ 2021 
ซึ�งครอบคลื่มุตั �งแต่การลื่าเลื่่�ยงลื่กูท่�พอ่แมส่ามารถ
แบ่งกนั้ใชิ้สทิธิไ์ด็้ 158 วันั้ทำางาน้ หลื่งัจากน้ั �น้ 
หากไมเ่ขา้ศนู้ยเ์ด็ก็เลื่ก็ สามารถขอรบัเงนิ้อุด็หนุ้น้
เลื่่�ยงด็ูเด็็กท่�บ้าน้ต่อได็้จน้ถึงอายุ 3 ขวับ แลื่ะ 
มเ่งนิ้อุด็หนุ้น้เป็น้สวัสัด็ิการเด็็กต่างหากจน้ถึง 
อายุ 17 ป่ สวัสัด็ิการเหลื่่าน่้�ครอบคลุื่มไปถึง 
เด็ก็กำาพรา้แลื่ะ “ครอบครวััสรุ่ง้” กลื่่องแรกเกดิ็ 
จึง เ ป็น้เพ่ยง เส่�ยวัหนึ้� งของควัามสำา เร็จ ใน้ 
การจดั็สวัสัด็ิการทั �งระบบ เป็น้สญัลื่กัษณ์ของ

ควัามเท่าเท่ยมท่�จบัต้องได็้ง่ายแลื่ะหนุ้น้เสริม
น้โยบายอ่�น้ๆ แต่ไมใ่ชิน่้โยบายท่�ครบถว้ัน้ใน้ตวััเอง

 กลื่ไกเชิงิน้โยบายของกลื่่องแรกเกิด็ใน้
ฟิน้แลื่น้ด็ค์อ่การสง่เสรมิการฝากครรภ ์(antenatal 
care) โด็ยแม่จะต้องลื่งทะเบ่ยน้กับพยาบาลื่
ผด็ุงครรภ์ภายใน้สปัด็าหท์่� 18 ของการตั �งครรภ ์
แลื่ะจะได็ร้บักลื่่องประมาณ 2 เด็อ่น้ก่อน้กำาหน้ด็
คลื่อด็ น้โยบายน่้�เกดิ็ขึ�น้พรอ้มๆ กบัการปรบัปรงุ
สวัสัด็กิารครอบครวััด็า้น้อ่�น้ๆ ซึ�งทำาใหก้ารฝาก
ครรภเ์ขา้ถงึงา่ยแลื่ะฟรด่็ว้ัย24  ใน้ปัจจบุนั้อตัราการ
ฝากครรภ์ของฟิน้แลื่น้ด็์สูงถงึ 99.7% ใน้ขณะท่�
สดั็สว่ัน้ของไทยใน้ป่ 2565 อยูท่่� 74.6%

สุ่อง “กล่ื่องแรกเกดิ็” ท้�วโลื่ก

 น้โยบายกลื่่องแรกเกดิ็กลื่ายเป็น้กระแส
นิ้ยมใน้ระด็บัน้าน้าชิาตจิากบทควัามของ BBC ใน้
ป่ 2013 เร่�อง “ทำาไมทารกฟิน้แลื่น้ด็์ถงึน้อน้ใน้
กลื่่องกระด็าษ”25 ซึ�งจุด็กระแสใหร้ฐับาลื่ สถาบนั้
การแพทย์ องค์กรการกุศลื่ทั �วัโลื่กน้ำาไปใชิ้ใน้ 
หลื่ายรูปแบบ โครงการใน้สหราชิอาณาจกัรม ่
ทั �งแบบท่�ด็ำาเนิ้น้การโด็ยรฐัทั �งหมด็ เชิ่น้ รฐับาลื่
สกอตแลื่น้ด็์จัด็ให้เป็น้สวััสด็ิการเด็็กแรกเกิด็ 
ถ้วัน้หน้้าใน้ป่ 2015 ม่การร่วัมม่อกับเอกชิน้ 
ใน้รูปแบบต่างๆ รวัมถึงม่บริษัทท่�ผลื่ิตกลื่่อง
ลื่กัษณะด็งักลื่า่วัเป็น้สนิ้คา้ออกจำาหน่้าย26

 กระแสด็ังกลื่่าวัทำาให้เกิด็ควัามเข้าใจ 
คลื่าด็เคลื่่�อน้วัา่การใหเ้ด็ก็น้อน้ใน้กลื่อ่งจะชิว่ัยลื่ด็ 

ควัามเส่�ยงจากการเสย่ชิว่ัติเฉ่ยบพลื่นั้ใน้ทารก 
(Sudden Unexpected Infant Death หรอ่ SUID) 
หรอ่ท่�รูจ้กัใน้ชิ่�อ “โรคไหลื่ตาย” เพราะน้โยบายน่้�
ชิ่วัยให้อัตราเส่ยชิ่วัิตใน้ฟิน้แลื่น้ด็์ลื่ด็ลื่งอย่าง
รวัด็เรว็ั ขอ้น่้�เป็น้ควัามเชิ่�อท่�ไมม่ง่าน้วัจิยัรองรบั27 
แลื่ะหากพจิารณาแน้วัโน้้มของทั �งโลื่กใน้หว้ังเวัลื่า
เด็ย่วักนั้ กจ็ะพบวั่าอตัราการเสย่ชิว่ัติลื่ด็ลื่งจาก
หลื่ายปัจจยั เชิ่น้ การคน้้พบทางการแพทยแ์ลื่ะ 
วัคัซน่้ใหม่ๆ  แลื่ะยงัอาจเป็น้ผลื่มาจากการพฒัน้า
ทางเศรษฐกิจ ม่การศึกษาวั่าน้โยบายการค้า 
ซึ�งเพิ�มการจา้งงาน้ใน้แอฟรกิา มค่วัามสมัพนั้ธก์บั
อัตราการเส่ยชิ่วัิตของทารกท่�ลื่ด็ลื่งเชิ่น้กัน้28  
กลื่่องแรกเกิด็ท่�ถูกส่งมอบให้แม่แรกคลื่อด็ 
ทั �วัโลื่กจึงม่จุด็เน้้น้ทางน้โยบายท่�แตกต่างกัน้ 
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เพ่�อแกโ้จทยส์ขุภาวัะแมแ่ลื่ะเด็ก็ท่�ต่างกนั้ออกไป
ใน้แต่ลื่ะประเทศ

 “กลื่่องแรกเกิด็” 91 โครงการใน้ 63 
ประเทศทั �วัโลื่ก โด็ยส่วัน้มากด็ำาเนิ้น้การโด็ย
องค์กรไม่แสวังผลื่กำาไร แลื่ะรัฐบาลื่ท้องถิ�น้ 
ทั �งหมด็มจ่ดุ็มุง่หมายหลื่กัคอ่มุง่ลื่ด็ควัามเหลื่่�อมลื่ำ�า 
แบ่งเบาภาระทางการเงิน้ แลื่ะลื่ด็อัตราการ 
เสย่ชิว่ัติของทารกแลื่ะแม่29 น้อกจากน่้�มกัมก่าร

กำาหน้ด็เง่�อน้ไขใน้การรบักลื่่องเพ่�อหนุ้น้เสริม
น้โยบายด็้าน้อ่�น้ๆ เชิ่น้ จูงใจให้มาทำาคลื่อด็ 
ท่�สถาน้พยาบาลื่ (อนิ้เด็ย่) ให้ควัามรู้กบัผูด้็ูแลื่  
โด็ยกำาหน้ด็ให้ต้องเข้ารับการอบรมควัามรู ้
ใน้การเลื่่�ยงด็ูทารกแลื่ะติด็ตามพฒัน้าการเด็็ก 
(มหาวัทิยาลื่ยัคาลื่การ,่ แคน้าด็า) หรอ่ด็คูลื่ปิวัดิ็โ่อ
แลื่ว้ัทำาขอ้สอบใหผ้า่น้เพ่�อรบักลื่อ่ง (รฐันิ้วัเจอรซ์ย่,์ 
สหรฐัอเมรกิา)  ฯลื่ฯ

ท่ีมา 
Koivu, A. Et al (2020). “The baby box. Enhancing the wellbeing of babies and mothers around the world.” Kela.
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 ราวั 59% ของโครงการทั �งหมด็ส่งมอบ
ของน้้อยกวั่า 1,000 ชิุด็ เป็น้การด็ำาเนิ้น้งาน้ใน้
พ่�น้ท่�แลื่ะกลืุ่ม่เป้าหมายเฉพาะ มจ่ดุ็เน้้น้ท่�แตกต่าง
ตามควัามทา้ทายของแต่ลื่ะแห่ง ใน้ประเทศแถบ
แอฟรกิาซึ�งการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุเป็น้เร่�อง
ยาก มกัมุ่งเน้้น้ไปท่�การคลื่อด็ลืู่กอย่างปลื่อด็ภยั  
ใน้ขณะท่�ประเทศพฒัน้าแลื่ว้ัมกัมุง่เขา้ถงึประชิากร
เปราะบางเฉพาะกลุื่ม่ เชิน่้ แมม่อ่ใหมใ่น้ครอบครวัั
ยากจน้แลื่ะเส่�ยงต่อควัามรนุ้แรงใน้แคน้าด็า

 เหตุผลื่ท่�โครงการส่วัน้มากด็ำาเนิ้น้งาน้ 
ใน้ระด็บัชิมุชิน้แลื่ะทอ้งถิ�น้ เพราะยิ�งมข่น้าด็เลื่ก็ก็
ยิ�งออกแบบ “กลื่อ่ง” ใหต้รงกบัควัามตอ้งการของ
คน้ใน้พ่�น้ท่�ได็ม้ากขึ�น้เท่าน้ั �น้ โครงการ Barakat 
Bundle ใน้อนิ้เด็ย่สำารวัจควัามต้องการของแม ่
ชิาวัอิน้เด็่ยเพ่�อจดั็ของให้สอด็คลื่้องกบัวัถิ่ชิ่วัติ
คน้ใน้พ่�น้ท่�มากท่�สดุ็ โด็ยมอบเปลื่ไมไ้ผใ่ห ้แทน้ท่�
จะใหท้ารกน้อน้ใน้กลื่่อง โครงการน่้�ส่งมอบของ
เพย่งหลื่กัสบิชิดุ็เทา่น้ั �น้30

 ใน้กรณ่ของฟิน้แลื่น้ด็์ กลื่่องแรกเกิด็ 
มป่ระวัตัศิาสตรย์าวัน้าน้กวั่า 80 ป่ แลื่ะได็ก้ลื่าย
เป็น้ส่วัน้หนึ้�งของวัฒัน้ธรรมแลื่ะควัามภาคภูมใิจ 
ใน้ชิาติไปโด็ยปริยาย แต่ประเทศอ่�น้ๆ ท่�น้ำา
น้โยบายน่้�ไปใชิม้กัเผชิญิควัามทา้ทายใน้การปรบั
ให้เข้ากับวัฒัน้ธรรมแลื่ะวัิถ่ชิ่วัิตท่�หลื่ากหลื่าย 
ของใชิห้ลื่ายรายการใน้กลื่่องตน้้ฉบบัถูกมองวัา่ม่
ควัามเป็น้ “ตะวันั้ตก” มากเกนิ้ไป แลื่ะไมส่อด็คลื่อ้ง
กบับรบิททอ้งถิ�น้ เชิ่น้ ชิาวัมาลื่าวัม่องวั่าการให้
เด็็กน้อน้ใน้กลื่่อง คลื่้ายกบัการน้อน้ใน้โลื่งศพ 
ซึ�งเป็น้ลื่างรา้ย โครงการกลื่่องแรกเกดิ็ใน้ปาปัวั 
นิ้วักน่ิ้ แจกถุงยางอน้ามยัเพ่�อสง่เสรมิการวัางแผน้
ครอบครวัั แต่กลื่บัพบวัา่เกอ่บทั �งหมด็ถกูน้ำาไปใชิ้
เป็น้เหย่�อตกปลื่า

 น้อกจากน่้� ควัามคาด็หวังัถงึแน้วัทางเลื่่�ยง
ลืู่กท่�ด็ซ่ึ�งมาพรอ้มกบัของใน้กลื่่อง ยงัถูกมองวั่า
เป็น้การครอบงำาทางวััฒน้ธรรม ซึ�งทำาให้แม ่
ใน้วัฒัน้ธรรมอ่�น้กลื่ายเป็น้แม่ท่�ไม่ด็ ่เพย่งเพราะ 
ไม่เลื่่�ยงลืู่กตามแน้วัทางตะวันั้ตก31 การด็ำาเน้ิน้
โครงการใน้หลื่ายประเทศจึงต้องหาทางออก 
ใหก้บัควัามไมล่ื่งรอยเหลื่า่น่้� เชิน่้ ใชิต้ะกรา้จกัสาน้ 
(Wahakura) เป็น้ท่�น้อน้รว่ัมเตย่งกบัพอ่แม ่แทน้ท่�
จะแยกเด็ก็ออกมาน้อน้ใน้กลื่่อง ซึ�งขดั็แยง้กบัวัถิ่
ชิว่ัติชิน้พ่�น้เมอ่งนิ้วัซแ่ลื่น้ด็ ์ตะกรา้น่้�มข่อบท่�ไมส่งู
จน้เกนิ้ไป เพ่�อใหพ้อ่แมม่องเหน็้ลื่กูได็ง้า่ย แต่กส็งู
พอท่�จะชิ่วัยใหท้ารกน้อน้ได็อ้ย่างปลื่อด็ภยั แลื่ะ 
ยงัสง่เสรมิควัามสมัพนั้ธข์องคน้ใน้ชิมุชิน้ด็ว้ัย

 สำาหรบัประเทศไทย เคยม่การด็ำาเน้ิน้
น้โยบายน่้�เป็น้ระยะเวัลื่าสั �น้ๆ ใน้สมยัรฐับาลื่
ไทยรกัไทย ชิว่ังป่ 2548-2549 ตั �งชิ่�อโครงการวัา่ 
“ถุงรบัขวัญั” ซึ�งสอด็รบักบัควัามเชิ่�อใน้วัฒัน้ธรรม
ไทย โด็ยมุ่งเน้้น้ไปท่�การส่งเสรมิพฒัน้าการเด็ก็ 
แต่ไมไ่ด็ส้น้บัสนุ้น้ของใชิพ้่�น้ฐาน้

ท่ีมา: Unsplash
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ข้อด็ขีองสุวสุ้ด็กิาร 
ที�ไม่ใช่่ตั้ว้เงนิ

 การอุด็หนุ้น้เป็น้ตัวัเงิน้ทำาได็้รวัด็เร็วั
แลื่ะตรงควัามต้องการ ผู้รบัสวัสัด็ิการเป็น้ผู้ให ้
ควัามหมายแก่เงนิ้กอ้น้น้ั �น้โด็ยเลื่อ่กใชิจ้่ายไปกบั
สิ�งท่�เหน็้สมควัร แลื่ะเงนิ้ย่อมหมด็ไป สวัสัด็กิาร
ท่�ไม่ใชิ่ตวััเงนิ้มข่อ้ได็้เปรย่บใน้ทางกลื่บักนั้ คอ่
สิ�งของน้ำาพาควัามหมายไปด็้วัย แลื่ะปรากฏ 

อยู่อย่างคงทน้ สวัสัด็กิารรปูแบบน่้�สอด็คลื่อ้งกบั 
การสง่เสรมิพฤตกิรรมด็า้น้สขุภาพท่�ตอ้งการส่�อสาร
ยำ�าเตอ่น้ใหผู้ร้บัทำาหรอ่ไมท่ำาบางอยา่ง รวัมถงึยงั 
อาจใชิเ้ป็น้เคร่�องมอ่สรา้งควัามร่วัมมอ่กบัคน้ใน้
ชิมุชิน้ ซึ�งเป็น้กุญแจสำาคญัของการด็ำาเนิ้น้น้โยบาย
สาธารณสขุท่�ประสบควัามสำาเรจ็

ท่ีมา 
Mitchell, E. A., Cowan, S., & Tipene-Leach, D. (2016). “The recent fall in postperinatal mortality in New Zealand and the Safe Sleep  
programme.” Acta Paediatrica, 105(11), 1312–1320.
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 โครงการสง่เสรมิการน้อน้ท่�ปลื่อด็ภยัของ
ทารกใน้นิ้วัซ่แลื่น้ด็์เริ�มต้น้ใน้ป่ 2009 เป็น้การ 
ด็ำาเนิ้น้งาน้อย่างรอบด็้าน้เพ่�อลื่ด็อตัราการเสย่
ชิว่ัติของทารกชิาวัมาวัร ่มก่ารสรา้งควัามร่วัมมอ่
กบัชิุมชิน้ การให้ควัามรู้เก่�ยวักบัการจดั็ท่�น้อน้
ใหป้ลื่อด็ภยั แลื่ะการใหก้ารสน้ับสนุ้น้อย่างเป็น้ 
รปูธรรม คอ่ตะกรา้ (Wahakura) สำาหรบัเป็น้ท่�น้อน้
ของทารก ตะกรา้น่้�ผลื่ติได็ค้ราวัลื่ะไมม่ากน้กั ต่อมา
ใน้ป่ 2011 จงึน้ำากลื่อ่งพลื่าสตกิใส (Pepi-Pod) มา
ใชิร้ว่ัมด็ว้ัย โด็ย “Pepi” แปลื่วัา่ “ทารก” ใน้ภาษา
มาวัร ่การรณรงคอ์ยา่งเขา้อกเขา้ใจชิาวัมาวัรแ่ลื่ะ
การตดิ็ตามผลื่อยา่งใกลื่ช้ิดิ็ สง่ผลื่ใหอ้ตัราการเสย่
ชิว่ัติของทารกแลื่ะชิ่องวั่างควัามเหลื่่�อมลื่ำ�าลื่ด็ลื่ง
อยา่งเหน็้ได็ช้ิดั็ภายใน้ 3 ป่32

 โครงการส่งเสรมิสุขภาพแม่ซึ�งม ่Thula 
Baba Box เป็น้สว่ัน้ประกอบ ใน้เคปทาวัน์้ ประเทศ
แอฟรกิาใต ้มุง่สง่เสรมิการฝากครรภโ์ด็ยกำาหน้ด็
ใหแ้ม่เขา้รบัการอบรมแลื่ะฝากครรภฟ์รใ่น้คลื่นิิ้ก
ท่�ร่วัมโครงการเพ่�อรบักลื่่องแรกเกิด็ ควับคู่ไป
กบัการทำางาน้ร่วัมกบัเจ้าหน้้าท่�สุขภาพชิุมชิน้  
(community health worker) ซึ�งออกเย่�ยมบา้น้ 
แมต่ั �งครรภเ์ด็อ่น้ลื่ะครั �ง  การศกึษาผลื่การด็ำาเนิ้น้
งาน้พบวั่าแม่ท่�เขา้ร่วัมโครงการเขา้รบัการฝาก
ครรภเ์รว็ัขึ�น้ 1.35 เด็อ่น้ เทย่บกบัประชิากรควับคมุ
ซึ�งไมไ่ด็เ้ขา้รว่ัม33 แลื่ะยงัพบวัา่ระด็บัควัามรนุ้แรง
ของอาการซมึเศรา้หลื่งัคลื่อด็ลื่ด็ลื่ง34 น้อกจากเป็น้
ควัามชิ่วัยเหลื่อ่ท่�จบัต้องได็้แลื่้วั กลื่่องแรกเกิด็ 
จงึมค่วัามหมายทางจติใจด็ว้ัย
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 พ่อแม่ชิาวัฟิน้แลื่น้ด็์ส่วัน้ใหญ่ระบุวั่า 
กลื่อ่งแรกเกดิ็ชิว่ัยบรรเทาควัามเครย่ด็ใน้หว้ังเวัลื่า
อนั้ปั �น้ป่วัน้ของการมล่ื่กู35 แลื่ะใน้อก่หลื่ายประเทศ 
กลื่่องท่�ไปถงึมอ่กลืุ่่มเปราะบางแลื่ะยากจน้ เป็น้
มากกวัา่ของใชิห้รอ่การแบ่งเบาภาระทางการเงนิ้ 
แต่ยงัเป็น้สญัลื่กัษณ์วั่ารฐับาลื่ไม่ได็ท้อด็ทิ�งพวัก
เขาใหต้อ้งด็ิ�น้รน้โด็ยลื่ำาพงั36

 การสน้บัสนุ้น้ด็า้น้จติใจหลื่ายกรณป่ระเมนิ้ 
เป็น้ตัวัเลื่ขไม่ได็้ สำาหรับแม่ท่�ให้กำาเนิ้ด็ลืู่กใน้
สถาน้การณ์ยากลื่ำาบากสุด็ขด่็ การท่�ทารกต้อง
ร่วัมเผชิญิชิะตากรรมไปด็้วัยอาจสร้างบาด็แผลื่
ทางจติใจ สร้างควัามรู้สกึผดิ็ท่�ไม่สามารถด็ูแลื่
ลืู่กได็อ้ย่างเหมาะสม กล่ื่องแรกเกดิ็ท่�มอบใหก้บั 
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิครอบครวััยากจน้ ไปจน้ถงึแม ่
ท่�คลื่อด็ลืู่กใน้เรอ่น้จำา37 ไม่เพย่งแต่ชิ่วัยใหท้ารก
มโ่อกาสรอด็ชิว่ัติมากขึ�น้ แต่ยงักอบกูค้วัามรูส้กึ 
มศ่กัด็ิศ์รใ่หก้บัคน้เป็น้แมด่็ว้ัย

 ปัจจยัท่�สง่ผลื่ต่อควัามสำาเรจ็ของโครงการ
กลื่อ่งแรกเกดิ็ทั �วัโลื่ก คอ่วัธิด่็ำาเนิ้น้งาน้แลื่ะน้โยบาย
ท่�หนุ้น้เสริมควัามเป็น้อยู่ท่�ด็่ของแม่แลื่ะเด็็ก 
อย่างรอบด็้าน้ แม้จะม่ควัามเป็น้รูปธรรม แต่ 
กลื่อ่งแรกเกดิ็ไมใ่ชิย่าวัเิศษท่�จะแกไ้ขได็ท้กุปัญหา 
เพราะยงัตอ้งอาศยัการทำางาน้รว่ัมกบัชิุมชิน้ การ
ย่�น้มอ่ออกไปหากลุื่ม่เปราะบาง การใหค้วัามรูอ้ยา่ง
ใกลื่ช้ิดิ็ แลื่ะการตดิ็ตามผลื่หลื่งัจากมอบของไปแลื่ว้ั 
กลื่อ่งจงึจะทำาหน้้าท่�เป็น้เคร่�องมอ่ผลื่กัด็นั้น้โยบาย
ต่างๆ ได็อ้ยา่งเตม็ท่�

 โรคไหลื่ตายใน้ทารกเป็น้สาเหตุการเสย่
ชิ่วัิตท่�ย ังหาคำาอธิบายแน่้ชิัด็ไม่ได็้ แต่มกัเกิด็
ขึ�น้ใน้ขณะน้อน้หลื่บัหรอ่ใน้ท่�น้อน้ มก่ารคน้้พบ
วั่าการจดั็ท่�น้อน้ใหท้ารกเป็น้สดั็ส่วัน้ ใหน้้อน้ใน้ 
ทา่หงาย แลื่ะเลื่่�ยงการน้อน้กบัผูใ้หญ่ท่�สบูบุหร่�หรอ่ 

ใชิ้สารเสพตดิ็ สามารถลื่ด็ควัามเส่�ยงของโรคน่้� 
ได็อ้ยา่งมาก โครงการกล่ื่องแรกเกดิ็หลื่ายแหง่จงึ
มุ่งลื่ด็ควัามเส่�ยงท่�ป้องกนั้ได็เ้หลื่่าน่้� การด็ำาเนิ้น้
งาน้ของโรงพยาบาลื่แหง่หน้ึ�งใน้เมอ่งฟิลื่าเด็ลื่เฟ่ย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบวัา่การมอบกลื่อ่งควับคูก่บั
การอบรมแบบตวััต่อตวัั สง่ผลื่ใหก้ารน้อน้รว่ัมเตย่ง
ลื่ด็ลื่ง 50% ใน้กลุื่ม่แมใ่หน้้มลื่กูท่�เขา้รว่ัมโครงการ38

 การสง่เสรมิท่�น้อน้ปลื่อด็ภยัมป่ระสทิธภิาพ
มากขึ�น้อก่เม่�อมก่ารตดิ็ตามผลื่อยา่งต่อเน่้�อง งาน้
วัจิยัระยะยาวัใน้รฐัเวัอรจ์เิน่้ย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ตดิ็ตามผลื่การด็ำาเน้นิ้งาน้กลื่อ่งแรกเกดิ็กบัครอบครวัั
ยากจน้ใน้เขตเมอ่ง พบวั่าการใหค้วัามรูแ้ลื่ะการ
ตดิ็ตามผลื่ภายหลื่งัคลื่อด็ สง่ผลื่ต่อพฤตกิรรมการ
เลื่่�ยงด็อูยา่งชิดั็เจน้ กลืุ่ม่ตวััอยา่ง 98% ใหท้ารกน้อน้
หงาย แลื่ะ 91.2% ไมไ่ด็น้้อน้รว่ัมเตย่งกบัทารก39

 แน่้น้อน้วั่าการด็ำาเนิ้น้น้โยบายกลื่่องแรก
เกดิ็ไม่ได็้ประสบควัามสำาเรจ็ไปเสย่ทั �งหมด็ ใน้ 
ป่ 2020 รฐับาลื่สกอตแลื่น้ด็ส์ง่มอบกลื่อ่งมากกวัา่ 
40,000 ใบใหแ้ก่ครอบครวััเด็ก็แรกเกดิ็อยา่งถว้ัน้
หน้้า โครงการน่้�ถูกวัิพากษ์วัิจารณ์ใน้แง่ควัาม 
คุม้คา่ของงบประมาณ เน่้�องจากผลื่ลื่พัธห์ลื่ายด็า้น้
ไมเ่ป็น้ไปตามเป้า คปูองแลื่กผา้ออ้มแบบใชิซ้ำ�าถกูน้ำา

ท่ีมา: Unsplash
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มาแลื่กน้้อยกวัา่ 20%40 ครอบครวััสว่ัน้ใหญ่ (87%) 
มท่่�น้อน้สำาหรบัทารกอยูแ่ลื่ว้ั จงึไมไ่ด็ใ้ชิก้ลื่อ่งเป็น้
ท่�น้อน้ทารกตามควัามมุง่หมายของโครงการ แลื่ะ
มเ่พย่ง 26% ท่�ระบุวัา่ของใน้กลื่่องชิ่วัยสน้บัสนุ้น้
การใหน้้มแมจ่รงิๆ  แมเ้ป้าหมายใน้เชิงิสิ�งแวัด็ลื่อ้ม
แลื่ะพฤตกิรรมการเลื่่�ยงด็จูะไมป่ระสบควัามสำาเรจ็
เทา่ท่�ควัร แต่ผลื่การประเมนิ้ชิ่�วัา่โครงการน่้�ประสบ 
ควัามสำาเรจ็อย่างมากใน้แง่การสน้ับสนุ้น้ของใชิ้

จำาเป็น้ แลื่ะการใหค้วัามรูพ้่�น้ฐาน้เก่�ยวักบัควัาม
ปลื่อด็ภยัใน้การด็แูลื่ทารก การสำารวัจพบวัา่พอ่แมอ่ายุ
น้้อยแลื่ะยากจน้เป็น้กลืุ่ม่ท่�ได็ร้บัประโยชิน์้มากท่�สดุ็  
โด็ยเป็น้กลุื่่มท่�ใชิก้ลื่่องเป็น้ท่�น้อน้ทารกมากท่�สุด็ 
แลื่ะใชิข้องเลื่น่้กบัลื่กูมากท่�สดุ็ด็ว้ัย  ผลื่การประเมนิ้ 
ยงัระบุวัา่พอ่แมแ่ลื่ะบุคลื่ากรสาธารณสขุสว่ัน้ใหญ่
มองวั่ากลื่่องแรกเกิด็ตอบโจทย์ข ั �น้พ่�น้ฐาน้ได็ ้
เป็น้อยา่งด็ ่แลื่ะควัรเป็น้สวัสัด็กิารถว้ัน้หน้้าต่อไป41

“กล่ื่องแรกเกดิ็” 
ในป็ระเทศไทย

 ผู้คน้ใน้แถบอุษาคเน้ย์มค่วัามเชิ่�อเร่�อง 
การ “รบัขวัญั” เด็ก็แรกเกดิ็มาตั �งแต่โบราณ ประเพณ่
รบัขวัญัทารกเขา้สูค่รอบครวััปรากฏอยูใ่น้แทบทกุ
ทอ้งถิ�น้ แลื่ะผสาน้เขา้กบัควัามเชิ่�อทางศาสน้า  เม่�อ
มก่ารด็ำาเนิ้น้น้โยบายแจกของใหก้บัเด็ก็แรกเกดิ็
เป็น้ครั �งแรกใน้ป่ 2548 จงึเลื่อ่กใชิช้ิ่�อโครงการวัา่ 
“ถุงรบัขวัญั” แมโ้ครงการจะหยดุ็ชิะงกัไปภายหลื่งั
รฐัประหาร แต่น้โยบายน่้�ได็ก้ลื่ายเป็น้แรงบนั้ด็าลื่ใจ
ใหท้อ้งถิ�น้ทั �วัประเทศด็ำาเนิ้น้รอยตาม ก่อน้จะเกดิ็
เป็น้กระแสใน้ต่างประเทศน้าน้หลื่ายป่

 จุด็เริ�มต้น้ของน้โยบายใน้ประเทศไทย
คลื่า้ยคลื่งึกบัฟิน้แลื่น้ด็ ์เริ�มตน้้จากการด็ำาเนิ้น้งาน้ 
โด็ยองคก์รไมแ่สวังผลื่กำาไร แลื่ว้ัจงึผลื่กัด็นั้ใหเ้ป็น้
น้โยบายของรฐับาลื่ มูลื่นิ้ธหิน้ังสอ่เพ่�อเด็ก็รเิริ�ม
โครงการ “หน้ังสอ่เลื่่มแรก” (Bookstart) โด็ยจดั็
ชิุด็หน้ังสอ่แลื่ะของเลื่่น้แจกให้กบัเด็็กใน้ชิุมชิน้
แออดั็แลื่ะสถาน้สงเคราะหใ์น้ป่ 2546 มลูื่นิ้ธน่ิ้�ยงั 

ม่ส่วัน้ผลื่กัด็นั้ให้เกิด็โครงการ “ถุงรบัขวัญั” ท่�
รฐับาลื่แจกใหก้บัเด็ก็ทกุคน้ท่�เกดิ็ระหวัา่งวันั้ท่� 28 
กรกฎาคม 2548 – 27 กรกฎาคม 2549 จำาน้วัน้ 
900,000 ชิุด็42 โด็ยมุ่งหมายใหเ้ป็น้ของท่�จะชิ่วัย
เสริมสร้างพฒัน้าการทางสมองให้แก่เด็็กไทย  
ใน้ถุงประกอบด็ว้ัยของ 8 ชิิ�น้ ได็แ้ก่ โมบายเด็ก็ 
ซึ�งมข่องเลื่่น้เขย่ากดั็แขวัน้อยู่ สามารถถอด็ออก
มาใชิง้าน้ต่างหากได็ ้หน้งัสอ่ลื่อยน้ำ�า ซด่็แ่ลื่ะเทป
เพลื่งกลื่อ่มเด็ก็ หน้งัสอ่น้มแม ่หน้งัสอ่เลื่ม่แรก คูม่อ่ 
การใชิข้องเพ่�อเสรมิพฒัน้าการ แลื่ะผา้พฒัน้าการ
ซึ�งสามารถใชิเ้ป็น้ผา้หม่แลื่ะเป็น้ถุงท่�หอ่ของทั �งหมด็
เอาไวั้

 แม้โครงการถุงรบัขวัญัจะชิะงกัไปภาย
หลื่งัรฐัประหารใน้ป่ 2549 แต่มูลื่นิ้ธหิน้ังสอ่เพ่�อ
เด็็กยังคงด็ำาเนิ้น้งาน้ต่อมา ม่การร่วัมม่อกับ
กรมอน้ามยั กระทรวังสาธารณสุข พมิพห์น้ังสอ่
จำาน้วัน้ 3 ลื่้าน้เลื่่มใน้ป่ 2552 แลื่ะร่วัมม่อกับ



Public Policy Insights 
พฤศจิกายน 2022

18

องคก์ารปกครองสว่ัน้ทอ้งถิ�น้ (อปท.) ทั �วัประเทศ 
จดั็หน้ังส่อให้ท้องถิ�น้น้ำาไปบรรจุลื่งถุงรบัขวัญั 
เด็ก็แรกเกดิ็ หลื่ายแห่งยงัคงด็ำาเนิ้น้งาน้มาจน้ถงึ
ปัจจบุนั้

 โครงการถุงรบัขวัญัของรฐับาลื่กลื่ายเป็น้
แรงบนั้ด็าลื่ใจให ้อปท. ทั �วัประเทศหยบิมาสาน้ต่อ 
ใน้แบบของตัวัเองเป็น้เวัลื่าน้าน้หลื่ายป่ก่อน้ท่�
จะเกดิ็เป็น้กระแสใน้ระด็บัโลื่ก ใน้ขณะท่�ถุงของ

รฐับาลื่มุง่เน้้น้ไปท่�การสง่เสรมิพฒัน้าการเด็ก็ แต่
การด็ำาเนิ้น้งาน้ใน้ทอ้งถิ�น้มกัมก่ารบรรจขุองใชิเ้ด็ก็
ลื่งไปด็ว้ัย ทั �งยงัผสาน้กบัควัามเชิ่�อเร่�อง “ขวัญั” 
อย่างเป็น้ธรรมชิาต ิใน้ทางปฏบิตั ิ “ถุงรบัขวัญั” 
อาจมเ่ป้าประสงคใ์น้เชิงิน้โยบาย เชิน่้ สง่เสรมิให้
ฝากครรภ ์การใหน้้มแม ่หรอ่การชิว่ัยแบง่เบาภาระ
ทางการเงนิ้ ทวัา่เอกสารโครงการมกัระบุวัา่ “เพ่�อ
เป็น้ขวัญัแลื่ะกำาลื่งัใจใหก้บัเด็ก็แรกเกดิ็”
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 โครงการเหลื่า่น่้�เริ�มตน้้ด็ำาเนิ้น้การตั �งแต่ป่ 
2553 เป็น้ตน้้มา มรู่ปแบบท่�แตกต่างกนั้ออกไป 
ใน้แต่ลื่ะทอ้งถิ�น้ ทั �งภาชิน้ะ เชิ่น้ ตะกรา้ กลื่่อง 
อ่างอาบน้ำ�าเด็ก็ แลื่ะของท่�บรรจุภายใน้ซึ�งมต่ั �งแต่
ของใชิเ้ด็ก็อ่อน้ เอกสารรณรงคก์ารใหน้้มแม่ ไป
จน้ถงึหน้ังสอ่เด็ก็ น้อกจากน่้� แต่ลื่ะท่�ยงักำาหน้ด็
เง่�อน้ไขแลื่ะกลื่ไกใน้การด็ำาเน้ิน้โครงการแตกต่าง
กนั้ออกไป เชิน่้ มก่ารน้ำาของไปเย่�ยมบา้น้ กำาหน้ด็
ใหต้อ้งเขา้อบรม หรอ่น้ำาสมุด็ฝากครรภ์มาแสด็ง
เพ่�อรบัของ

ถุงรบัขวัญัโด็ยรฐับาลื่ไทยใน้ป่ 2548

ถุงรบัขวัญัท่�ตำาบลื่หน้องกลื่างด็ง อำาเภอทพัทนั้ จงัหวัดั็อุทยัธาน่้

 เทศบาลื่ตำาบลื่ลื่าน้สกา อำาเภอลื่าน้สกา 
จงัหวัดั็น้ครศรธ่รรมราชิ ด็ำาเนิ้น้โครงการน่้�รว่ัมกบั
กระทรวังสาธารณสุข โด็ยใชิ้งบประมาณจาก 
แผน้งาน้กองทุน้หลื่กัประกนั้สุขภาพตำาบลื่ ใน้ป่ 
2554 จดั็สรรงบประมาณ 40,000 บาท เป็น้คา่ถุง
รบัขวัญัเด็ก็แรกเกดิ็ แลื่ะตดิ็ตามพฒัน้าการเด็ก็  
ตำาบลื่ลื่าน้สกายังคงด็ำาเนิ้น้โครงการน่้�มาถึง
ปัจจุบนั้ แต่เปลื่่�ยน้มาใชิง้บประมาณสว่ัน้ทอ้งถิ�น้ 
แผน้พฒัน้าท้องถิ�น้ 5 ป่ (2561-2565) จดั็สรร 

งบประมาณสว่ัน้น่้�ป่ลื่ะ 20,000 บาท โด็ยระบุผลื่ 
ท่�คาด็วั่าจะได็ร้บัวั่า “เป็น้ขวัญัใหก้บัเด็ก็แรกเกดิ็ 
ใน้ตำาบลื่”

 อบต.หน้องกลื่างด็ง  อำาเภอทพัทนั้ จงัหวัดั็
อุทยัธาน่้ ด็ำาเนิ้น้โครงการแจกถุงรบัขวัญัใหเ้ด็ก็
แรกเกิด็ใน้ป่ 2555 ร่วัมกบั รพ.สต. โด็ยใน้ถุง
ประกอบด็ว้ัยของใชิเ้ด็ก็ เชิ่น้ แป้ง สบู่เด็ก็ แลื่ะ
หน้ังสอ่เด็ก็จากโครงการ “หน้ังสอ่เลื่่มแรก” ของ
มูลื่นิ้ธหิน้ังสอ่เพ่�อเด็ก็ น้อกจากน่้�ยงัมก่ารน้ำาถุง 
รบัขวัญัไปเย่�ยมบา้น้พรอ้มแน้ะน้ำาของใน้ถุง เพ่�อ
เป็น้การสง่เสรมิการใหน้้มแมอ่ยา่งเด็ย่วัอยา่งน้้อย 
6 เด็อ่น้

 พ่อแม่ท่�จะเข้ารบั “ถุงรบัขวัญัวันั้เกิด็”  
ของ อบต.กองด็นิ้ อำาเภอแกลื่ง จงัหวัดั็ระยอง  
ใน้ป่ 2557 จะตอ้งเขา้รบัการอบรมการเลื่่�ยงด็เูด็ก็ 
ณ ห้องประชิุมของ อบต. ก่อน้ จงึจะได็้รบัชิุด็ 
ของขวัญั ซึ�งประกอบด็ว้ัยหน้ังสอ่เด็ก็แลื่ะกลื่่อง 
ของเลื่น่้ สว่ัน้ท่�ตำาบลื่เขาไมแ้กว้ั อำาเภอบางลื่ะมงุ 
จงัหวัดั็ชิลื่บุร ่มก่ารกำาหน้ด็ใหแ้มต่ั �งครรภน์้ำาบตัร

ท่ีมา: Hometophit

ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนตำ�าบลหนองกลางดง
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ประจำาตวััประชิาชิน้  สำาเน้าทะเบย่น้บา้น้ แลื่ะสมดุ็
ฝากครรภ์ ไปแสด็งเพ่�อลื่งทะเบย่น้ ณ ท่�ทำาการ 
อบต. เพ่�อการสง่เสรมิการฝากครรภ ์แลื่ะแมจ้ะใชิ้
ชิ่�อโครงการวัา่ “ถุงรบัขวัญั” แต่ใน้ป่ 2556 ปรากฏ
วัา่มก่ารมอบของโด็ยใชิอ้า่งอาบน้ำ�าเด็ก็เป็น้ภาชิน้ะ
ด็ว้ัย

 น้อกจากการด็ำาเน้นิ้งาน้โด็ยรฐั อปท. แลื่ะ
ภาคประชิาสงัคม ภาคเอกชิน้กม็ส่ว่ัน้รว่ัมสน้บัสนุ้น้
สิ�งของให้กบัแม่แรกคลื่อด็มาเป็น้เวัลื่าน้าน้แลื่้วั 
เชิ่น้กนั้ การด็แูลื่ทารกแรกเกดิ็จำาเป็น้ตอ้งใชิข้อง 
ท่�ออกแบบมาเพ่�อทารกโด็ยเฉพาะจำาน้วัน้มาก 
เชิน่้ น้ำ�ายาซกัผา้เด็ก็ น้ำ�ายาลื่า้งคราบน้ม สบู ่แชิมพ ู
ครม่สำาหรบัใชิก้บัผวิับอบบางโด็ยเฉพาะ เหลื่่าน่้�
เป็น้ผลื่ติภณัฑ์ท่�ผูด้็ูแลื่เด็ก็ต้องใชิ้ บรษิทัผูผ้ลื่ติ 
สิน้ค้าจึงมกัเข้าหาสถาน้พยาบาลื่ โด็ยเฉพาะ 
โรงพยาบาลื่ขน้าด็ใหญ่ แลื่ะฝากสิน้ค้าขน้าด็
ทด็ลื่องใชิ้มอบให้แก่แม่แรกคลื่อด็เพ่�อเป็น้การ
โฆษณา ใน้อด็ต่มกัมก่ารแจกตวััอย่างน้มผง ซึ�ง
สรา้งควัามกงัวัลื่วัา่จะบั �น้ทอน้น้โยบายสง่เสรมิการ 
ใหน้้มแม ่จงึมก่ารผลื่กัด็นั้ใหอ้อกกฎหมายควับคมุ
การโฆษณาสนิ้ค้าชินิ้ด็น่้� โด็ยมผ่ลื่บงัคบัใชิ้ใน้ 
ป่ 2560

ถุงรบัขวัญัท่�ตำาบลื่เขาไมแ้กว้ั อำาเภอบางลื่ะมงุ จงัหวัดั็ชิลื่บุร่

ต่ั้อจิ๊ิ�กซอว์นโยบาย  
“กล่ื่องแรกเกดิ็”

 จากท่�กลื่่าวัมาทั �งหมด็จะเหน็้วั่าแน้วัคดิ็
ใน้การสน้ับสนุ้น้สิ�งของใหเ้ด็ก็แรกเกดิ็ไม่ได็เ้ป็น้
ควัามคดิ็ใหม่แกะกลื่่องใน้ประเทศไทย ทวั่าพอ้ง
กบัควัามเชิ่�อท่�มม่าอยา่งยาวัน้าน้ เคยเป็น้น้โยบาย
ระด็บัชิาตแิลื่ะกระจายไปสู่ระด็บัทอ้งถิ�น้มาน้าน้
น้ับสบิป่แลื่ว้ั น้อกจากน่้�ยงัมก่ารด็ำาเนิ้น้งาน้ของ
องค์กรไม่แสวังผลื่กำาไรแลื่ะแรงจูงใจเชิงิการค้า
ของเอกชิน้ประกอบอยู่ด็ว้ัย องคป์ระกอบเหลื่่าน่้�
ยงัคงกระจดั็กระจาย แต่กด็็ำาเนิ้น้มาอยา่งต่อเน่้�อง 

จน้ถงึปัจจุบนั้ รวัมถงึมก่ารปะตดิ็ปะต่อชิิ�น้ส่วัน้ 
เหลื่า่น่้�ขึ�น้เป็น้โครงการตน้้แบบแลื่ว้ัเรย่บรอ้ย

 ใน้ประเทศไทยมง่าน้วัจิยัอยา่งน้้อย 2 ชิิ�น้
ท่�มุง่พฒัน้าตน้้แบบกลื่อ่งแรกเกดิ็ขึ�น้ใหม ่ชิิ�น้แรก
ทำาโด็ยศูน้ยก์ารออกแบบเพ่�อสงัคม จุฬาลื่งกรณ์
มหาวัทิยาลื่ยั ใน้ป่ 2563 แลื่ะอก่ชิิ�น้หนึ้�งทำาโด็ย 
กรมกจิการเด็ก็แลื่ะเยาวัชิน้ใน้ป่ 2564 ชิิ�น้หลื่งัน่้� 
ม่การจดั็ทำารายการสิ�งท่�ควัร/ไม่ควัรม่ใน้กลื่่อง

ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนตำ�าบลเขาไม้แก้ว
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แรกเกดิ็ พรอ้มอธบิายเหตุผลื่ไวัพ้รอ้มใหน้้ำาไปใชิ้
ประกอบการตดั็สนิ้ใจด็ว้ัย

 การผลื่กัด็นั้โด็ยรฐับาลื่ให้เป็น้น้โยบาย 
ระด็บัชิาต ิจงึเป็น้ด็งัจิก๊ซอวัช์ิิ�น้สุด็ทา้ยของภาพ 
“กลื่อ่งแรกเกดิ็” ท่�ใกลื่จ้ะเสรจ็สมบรูณ์

 จากการสำารวัจวัธิด่็ำาเนิ้น้งาน้แลื่ะขอ้จำากดั็
ของน้โยบายใน้ต่างประเทศ ตน้้แบบใน้ประเทศไทย 
ประกอบกบัควัามเหน็้ของบุคลื่ากรสาธารณสุข 
แลื่ะแมเ่ด็ก็ใน้กรงุเทพฯ แลื่ะต่างจงัหวัดั็รวัม 11 คน้  
101 PUB สรปุเป็น้ขอ้เสน้อแน้วัทางการจดั็ของใส ่
“กลื่อ่งแรกเกดิ็” ด็งัน่้�

1. ของใช่้อเนกป็ระสุงค์์

 เพ่�อให้ครอบครัวัท่�ม่เง่�อน้ไขแตกต่าง
หลื่ากหลื่ายได็ร้บัประโยชิน์้จากกลื่อ่งแรกเกดิ็มาก
ท่�สุด็ ของภายใน้กลื่่องควัรมุ่งเน้้น้ไปท่�ของใชิซ้ึ�ง 

ใชิง้าน้ได็อ้เน้กประสงค ์โด็ยคำานึ้งถงึเง่�อน้ไขชิว่ัติ
ของผูม้ร่ายได็น้้้อยเป็น้ลื่ำาด็บัแรก เตมิเตม็ควัาม
ตอ้งการพ่�น้ฐาน้ใน้การด็แูลื่ทารก 1 เด็อ่น้แรกด็ว้ัย
ของใชิท้่�มคุ่ณภาพ เพ่�อใหส้ามารถน้ำารายได็แ้ลื่ะ
เงนิ้อุด็หนุ้น้ไปซ่�อของใชิต้ามเง่�อน้ไขของครอบครวัั
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แลื่ะทารกแต่ลื่ะคน้ ของท่�ควัรมใ่น้กลื่่อง เชิ่น้ ผา้
ออ้ม ซึ�งใชิส้วัมใส ่เชิด็็ทำาควัามสะอาด็ หรอ่หอ่ตวัั 
เชิ่น้เด็ย่วักบัครม่เพิ�มควัามชิุ่มชิ่�น้ซึ�งใชิไ้ด็ก้บักน้้
ของทารกแลื่ะหวััน้มแม่ ซึ�งจะเป็น้ประโยชิน์้กบั
ผูร้บักลื่อ่ง ไมว่ัา่จะใชิผ้า้ออ้มแบบใด็ หรอ่ใหน้้มแม่
ได็ม้ากน้้อยเพย่งใด็

2. อุป็กรณ์์สุุขอนาม้ย

 ทารกแรกเกดิ็จะยงัคงมส่ายสะด็อ่ตดิ็อยู่
กบัตวััจน้ถงึอายุราวั 3-4 สปัด็าห ์ซึ�งจะตอ้งการ
การทำาควัามสะอาด็อยา่งพถิพ่ถินั้เพ่�อป้องกนั้การ
ติด็เชิ่�อ เชิ่น้เด็่ยวักับผิวักายส่วัน้ใหญ่ท่�ย ังคง
บอบบาง ชิดุ็สำาลื่ท่ำาควัามสะอาด็ควัรประกอบด็ว้ัย 
สำาลื่ก่า้น้เลื่ก็ สำาลื่ก่า้น้ใหญ่ สำาลื่แ่ผน่้ใหญ่สำาหรบั
ทำาควัามสะอาด็ก้น้ แลื่ะแอลื่กอฮอลื่์ อุปกรณ์ 
เหลื่่าน่้�ไม่เพย่งแต่ชิ่วัยแบ่งเบาภาระทางการเงนิ้ 
แต่ยงัเป็น้เคร่�องป้องกนั้วัถิป่ฏบิตัติามควัามเชิ่�อ
โบราณท่�อาจเป็น้อนั้ตรายกบัทารกได็ด้็ว้ัย

3. ค์ู่ม่อด็ูแลื่ทารก

 แม่ม่อใหม่หลื่ายคน้กลื่่าวัตรงกัน้วั่าม ่
ควัามกงัวัลื่เก่�ยวักบัการด็ูแลื่ลืู่กใน้ชิ่วังแรกเกิด็
อยา่งยิ�ง เม่�อกลื่บัถงึบา้น้แลื่ว้ัพบวัา่ตน้เองแทบไม่
แน่้ใจวั่าสิ�งใด็ควัรหรอ่ไม่ควัรทำาบา้ง สมุด็บนั้ทกึ
สุขภาพแม่แลื่ะเด็ก็ หรอ่ท่�เรย่กกนั้วั่า “เลื่่มชิมพ”ู 
ไมส่ามารถตอบขอ้สงสยัส่วัน้ใหญ่ท่�แมแ่รกคลื่อด็
เผชิญิ ด็งัน้ั �น้แม่จำาน้วัน้มากจงึหนั้ไปพึ�งพายูทูบ 
(YouTube) ซึ�งแมจ้ะมเ่น่้�อหาท่�ผลื่ติโด็ยพยาบาลื่
วัชิิาชิพ่จำาน้วัน้หนึ้�ง แต่ก็เป็น้ขอ้มูลื่ซึ�งไม่ได็้รบั 

การยน่้ยนั้โด็ยหน่้วัยงาน้ท่�เชิ่�อถอ่ได็้ แลื่ะอาจม ่
การโฆษณาสนิ้คา้แฝงอยูด่็ว้ัย

 คูม่อ่การด็แูลื่ทารก พรอ้มคำาอธบิายวัธิก่าร
ใชิข้องชิิ�น้ต่างๆ ภายใน้กลื่อ่ง จะเป็น้ตวััชิว่ัยใหก้บั
ผูด้็แูลื่ทารกได็เ้ป็น้อยา่งด็ ่หากออกแบบเน่้�อหาให้
สอด็คลื่อ้งกบัประสบการณ์ของผูใ้ชิ ้เชิน่้ จดั็เรย่ง
เน่้�อหาตามขอ้สงสยัใน้แต่ลื่ะชิ่วังวัยั เพราะผูด้็แูลื่
มกัตอ้งการคำาตอบคราวัลื่ะ 1 เร่�อง ใน้สถาน้การณ์
เฉพาะหน้้า ซึ�งทำาให้เน่้�อหาใน้ยูทูบตอบโจทย์
มากกวั่าหน้ังสอ่ท่�เรย่บเรย่งขอ้มูลื่ตามประเด็็น้  
ซึ�งผูด้็แูลื่ไมไ่ด็ต้อ้งการใชิใ้น้คราวัเด็ย่วั คูม่อ่น่้�ควัร
ลื่ด็ทอน้เน่้�อหาใหง้า่ย กระชิบั เน้้น้ประเด็น็้ควัาม
ปลื่อด็ภยัพ่�น้ฐาน้ท่�สำาคญั โด็ยเฉพาะใน้ชิว่ังเด็อ่น้
แรกของชิว่ัติ

4. ของใช่้เสุริมพั้ฒนาการ

 การมข่องเลื่่น้อยู่ใน้บา้น้ชิ่วัยเพิ�มโอกาส 
ท่�ทารกจะได็ม้ป่ฏสิมัพนั้ธ์กบัผูด้็ูแลื่ อนั้เป็น้การ
สร้างสายสมัพนั้ธ์แลื่ะชิ่วัยให้มพ่ฒัน้าการสมวัยั 
หน้ังส่อผ้า โมบายแขวัน้ ของเลื่่น้เขย่ากดั็ท่�ม่
คุณภาพด็พ่ออาจไม่ได็้มร่าคาสูงน้ัก แต่สำาหรบั
ครอบครวััยากจน้ ของเหลื่า่น่้�ถอ่เป็น้ของฟุ่มเฟ่อย
ซึ�งมล่ื่ำาด็บัควัามสำาคญัรองจากผา้ออ้มหรอ่น้มผง 
ของ ใชิ้ เ ส ริมพัฒน้าการสามารถ ใชิ้ ได็้กับ 
เด็ก็ทกุคน้ ไมว่ัา่จะมเ่ง่�อน้ไขใน้การเลื่่�ยงด็แูบบใด็ 
แลื่ะสามารถใชิไ้ด็เ้ป็น้ระยะเวัลื่าน้าน้ จงึเป็น้ของ 
ท่�มค่วัามคุม้ค่ามากด็งัท่�มต่วััอย่างมาแลื่ว้ัใน้ไทย  
การตดิ็ตามผลื่การด็ำาเนิ้น้งาน้ท่�จงัหวัดั็พษิณุโลื่ก
ใน้ป่ 2549 พบวั่าครอบครวััท่�ได็ร้บั “ถุงรบัขวัญั” 
รอ้ยลื่ะ 78.8 น้ำาของไปใชิค้รบทกุชิิ�น้43
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5. การร้กษาค์วามเป็็นแม่ให่้ค์นเป็็นแม่

 กลื่่องแรกเกดิ็ไม่ควัรถูกจำากดั็ใหส้่งเสรมิ
การใหน้้มแมเ่พย่งอยา่งเด็ย่วั แลื่ะปิด็กั �น้ทางเลื่อ่ก
ใน้การให้น้มผง สองขอ้น่้�ควัรเป็น้ทางเลื่อ่กบน้ 
พ่�น้ฐาน้ของการเคารพควัามเป็น้แมข่องแมท่กุคน้ 

 การให้น้มแม่อย่างเด็ย่วัจน้ถงึ 6 เด็อ่น้ 
ตามคำาแน้ะน้ำาขององคก์ารอน้ามยัโลื่ก เป็น้เร่�อง 
ท่�ทำาได็ย้ากใน้เง่�อน้ไขท่�รฐัไมไ่ด็จ้ดั็ใหม้ส่วัสัด็กิาร
วันั้ลื่า แลื่ะเงนิ้อุด็หนุ้น้อยา่งเพย่งพอ งาน้วัจิยัใน้
ไทยพบวั่าทศัน้คตแิลื่ะควัามเขา้ใจถงึประโยชิน์้
ของน้มแม่ ไม่ได็้มผ่ลื่ต่อควัามสำาเร็จใน้การให ้
น้มแมข่องคน้ท่�ตอ้งทำางาน้น้อกบา้น้44 น้อกจากน่้�
ควัามตั �งใจท่�จะใหน้้มแมก่ย็งัอาจถูกเปลื่่�ยน้แปลื่ง

ด็้วัยปัจจยัแทรกซ้อน้หลื่ายประการ เชิ่น้ ภาวัะ 
ตวััเหลื่อ่งของทารก อาการบาด็เจบ็ของหวััน้ม45  
การรณรงคใ์น้เชิงิสง่เสรมิทศัน้คตแิลื่ะใหข้อ้มลูื่วัา่ 
“น้มแมด่็ท่่�สดุ็” จงึไมเ่พย่งพอ แลื่ะยงัเส่�ยงต่อการ 
ตต่ราแมท่่�ไมส่ามารถใหน้้มลื่กู

 หากบรรจขุองใชิเ้พ่�อสง่เสรมิการใหน้้มแม่
ลื่งใน้กลื่อ่ง จะตอ้งทำาควับคูไ่ปกบัระบบสน้บัสนุ้น้
ภายน้อกกลื่่อง ตั �งแต่ใน้ด็้าน้โภชิน้าการแม ่
อุปกรณ์รกัษาควัามสะอาด็ เคร่�องปัม๊น้ม ไปจน้ถงึ
ระบบเกบ็รกัษาแลื่ะขน้สง่น้ำ�าน้ม  โด็ยมุง่สน้บัสนุ้น้
การตดั็สนิ้ใจของแม่เป็น้สำาคญั ถงึท่�สุด็แลื่ว้ัหาก 
ทำาไมไ่ด็ ้กค็วัรมน่้มผงเป็น้ทางเลื่อ่กท่�ไมถ่กูทำาให้
ด็อ้ยคา่ไปกวัา่กนั้

ข้อเสุนอในการด็ำาเนินนโยบาย

 เพ่�อใหก้ลื่อ่งแรกเกดิ็ไปถงึเด็ก็ทกุคน้อยา่ง
ทั �วัถงึ ไมต่กหลื่น่้ ควัรจดั็ใหเ้ป็น้สวัสัด็กิารถว้ัน้หน้้า 
มอบใหแ้ก่แม่แรกคลื่อด็โด็ยไม่มเ่ง่�อน้ไข ไม่ตอ้ง 
ลื่งทะเบย่น้ แน่้น้อน้วัา่การตั �งเง่�อน้ไขมป่ระโยชิน์้ 
ใน้การหนุ้น้เสรมิน้โยบายสุขภาพด็้าน้อ่�น้ๆ แต่
เง่�อน้ไขน้ั �น้จะต้องไม่เป็น้อุปสรรคต่อการได็้รบั 
กลื่่องแรกเกิด็ หากม่การตั �งเง่�อน้ไข ควัรเป็น้
เง่�อน้ไขใน้เชิิงบวักเท่าน้ั �น้ เชิ่น้ สามารถเลื่่อก
วันั้เวัลื่าหรอ่ได็้รบับรกิารส่งกลื่่องถึงบ้าน้ หาก 
ลื่งทะเบย่น้ตั �งแต่ใน้ชิ่วังฝากครรภ ์ เชิ่น้เด็ย่วักบั 
การให้ควัามรู้ซึ� ง ไม่ควัรเพิ�มขั �น้ตอน้ท่� เ ป็น้ 
ภาระใหก้บัแม่ แต่ควัรสน้ับสนุ้น้ใหเ้ป็น้เน่้�อเด็ย่วั
ไปกบัสิ�งของใน้กลื่อ่ง

 การจดั็ทำากลื่่องแรกเกดิ็หนึ้�งกลื่่องมลูื่ค่า
ประมาณ 2,000 บาท มอบให้กบัแม่แรกคลื่อด็ 
ทุกคน้ จะใชิง้บประมาณเพย่ง 1.2 พนั้ลื่า้น้บาท 
ต่อป่ แลื่ะจะใชิง้บประมาณน้้อยลื่งทกุป่ เน่้�องจาก
แน้วัโน้้มเด็็กเกิด็ใหม่ลื่ด็ลื่ง น้อกจากน่้�ยังม ่
หลื่าย อปท. ด็ำาเนิ้น้โครงการลื่กัษณะน่้�อยู่แลื่้วั  
รวัมถึงมช่ิ่องทางให้องค์กร มูลื่นิ้ธิ แลื่ะเอกชิน้
ร่วัมสน้ับสนุ้น้ได็้หลื่ายรูปแบบ การผลื่กัด็นั้ให้
เป็น้สวัสัด็กิารถว้ัน้หน้้าจงึอาจไมไ่ด็ใ้ชิง้บประมาณ 
มากเท่าท่�ประเมนิ้ รวัมถงึมลูื่คา่แทจ้รงิของกลื่่อง
ยงัอาจเพิ�มขึ�น้ได็อ้ก่
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 จากตวััอยา่งการด็ำาเนิ้น้งาน้ใน้สกอตแลื่น้ด็์
ซึ�งพบวัา่พอ่แมอ่ายนุ้้อยแลื่ะยากจน้ได็ร้บัประโยชิน์้
มากท่�สดุ็ อาจพจิารณาน้ำารอ่งใน้กลุื่ม่แมว่ัยัรุน่้อายุ
ตำ�ากวั่า 20 ป่ ซึ�งเป็น้กลืุ่่มท่�เขา้รบัการฝากครรภ์
น้้อยแลื่ะชิา้ ทำาใหม้ค่วัามเส่�ยงสงูกวัา่แมก่ลุื่ม่อ่�น้ๆ 
ใน้แต่ลื่ะป่มแ่ม่วัยัรุ่น้รายใหม่ราวั 6.5 หม่�น้คน้46  
รฐัสามารถเริ�มต้น้ทด็ลื่องด็ำาเนิ้น้งาน้เพ่�อพฒัน้า
กลื่อ่งแรกเกดิ็กบัประชิากรกลืุ่ม่น่้� โด็ยใชิง้บประมาณ
เพย่ง 130 ลื่า้น้บาท

 ชิิ�น้สว่ัน้สำาคญัท่�จะทำาใหน้้โยบายน่้�ประสบ
ควัามสำาเร็จค่อองค์กรปกครองส่วัน้ท้องถิ�น้  
ซึ�งมค่วัามพรอ้มใน้การด็ำาเน้นิ้งาน้อยูแ่ลื่ว้ั แลื่ะควัร
ทำาควับคู่ไปกบัการโอน้ภารกิจจ่ายเงนิ้อุด็หนุ้น้ 
เด็ก็แรกเกดิ็ด็ว้ัย งาน้วัจิยัศกึษาควัามเป็น้ไปได็ ้
ท่�จะถ่ายโอน้ภารกจิจ่ายเงนิ้อุด็หนุ้น้เด็ก็แรกเกดิ็ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่ัน้ทอ้งถิ�น้ พบวั่าทอ้งถิ�น้ 
ม่ควัามพร้อมใน้ทุกๆ ด็้าน้ ใน้ด็้าน้การด็ำาเนิ้น้
น้โยบาย ผูบ้รหิารหรอ่เจา้หน้้าท่� อปท. เหน็้ด็ว้ัย

ท่ีมา 
คำาน้วัณโด็ย 101 PUB จากการคาด็การณ์ของ World Population Prospects 2022
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อยา่งยิ�งใน้การให ้อปท. เป็น้ด็า่น้แรกของการรบัลื่ง
ทะเบย่น้ แลื่ะใน้ด็า้น้สงัคมวัฒัน้ธรรม มองวัา่ อปท. 
มค่วัามพร้อมมากท่�สุด็ใน้เร่�องการประสาน้งาน้ 
ระหวั่างเครอ่ข่ายภาคประชิาชิน้ (อพม., อสม., 
ผูใ้หญ่บา้น้)47 อยา่งไรกต็าม งาน้วัจิยัชิิ�น้เด็ย่วักนั้น่้� 
ยังชิ่�ให้เห็น้วั่าผู้บริหารแลื่ะเจ้าหน้้าท่�ใน้สงักัด็
กรงุเทพฯ แลื่ะพทัยา มค่วัามพรอ้มน้้อยกวัา่สงักดั็
อ่�น้ๆ อยา่งมน่้ยัสำาคญัทางสถติ ิเน่้�องจากเป็น้บรบิท
เมอ่งท่�มป่ระชิากรหน้าแน่้น้ การยา้ยถิ�น้สงู มค่วัาม
สลื่บัซบัซ้อน้ของปัญหาสงัคมมากกวั่า ขอ้น่้�ชิ่�ให้
เหน็้วั่าการด็ำาเนิ้น้โครงการกลื่่องแรกเกดิ็ใน้พ่�น้ท่�
กรุงเทพฯ จะต้องอาศยักลื่ไกท่�แตกต่างออกไป 
โด็ยอาจใหโ้รงพยาบาลื่แลื่ะกระทรวังสาธารณสุข
เป็น้หน่้วัยงาน้หลื่กั

 บทบาทท่�สำาคญัของรฐับาลื่ควัรเป็น้การ
สน้ับสนุ้น้ด็้าน้ควัามรู้แลื่ะการลื่งทุน้ใน้การวัจิยั
เพ่�อพฒัน้าคู่มอ่เลื่่�ยงเด็ก็ท่�ตอบโจทย์การใชิง้าน้
ของผูใ้ชิอ้ยา่งแทจ้รงิ การพฒัน้าองคค์วัามรูใ้น้ด็า้น้
การด็แูลื่โภชิน้าการแมแ่ลื่ะเด็ก็ท่�ทนั้สมยั ซึ�งเป็น้ 
ควัามรูท้่�ยงัขาด็การวัจิยัสน้บัสนุ้น้48 ไปจน้ถงึการ

วัจิยัแลื่ะการพฒัน้าน้วัตักรรมท่�ตอบโจทย์ควัาม
ทา้ทายการเลื่่�ยงด็เูด็ก็ใน้ยคุสมารต์โฟน้ ขอ้น่้�เคยม่
ตวััอยา่งมาแลื่ว้ัใน้อด็ต่ เชิน่้ การจดั็ทำา “ถุงรบัขวัญั”  
ใน้ป่ 2548 สถาบนั้วัทิยาการเรย่น้รู ้ (สวัร.) ซึ�ง
เป็น้หน่้วัยงาน้ท่�ได็้รบัมอบหมายให้ด็ำาเนิ้น้งาน้  
ได็้วั่าจ้างบรษิทัเอกชิน้ออกแบบถุงรบัขวัญัด็้วัย 
งบประมาณมากกวัา่ 7 ลื่า้น้บาท49

 ชิ่องโหวั่ใน้การจดั็สวัสัด็กิารให้เด็็กแรก
เกิด็ ทำาให้ท่�ผ่าน้มาการสน้ับสนุ้น้เด็็กชิ่วังวัยัน่้� 
ตกอยูใ่น้มอ่ของภาคประชิาสงัคม เชิน่้ มลูื่นิ้ธหิน้งัสอ่
เพ่�อเด็ก็ท่�มุง่สง่เสรมิพฒัน้าการเด็ก็ งาน้ใหค้วัามรู้
ด็า้น้การด็ูแลื่เด็ก็ไปตกอยู่กบัพยาบาลื่วัชิิาชิพ่ท่�
ผลื่ติส่�อเผยแพรท่างชิอ่งยทูบูสว่ัน้ตวัั  สว่ัน้ของใชิ้
พ่�น้ฐาน้สำาหรบัเด็ก็กไ็ด็ร้บัการสน้บัสนุ้น้โด็ยบรษิทั
ผลื่ติสนิ้คา้เด็ก็ท่�แทรกตวััเขา้ไปใน้สถาน้พยาบาลื่  
กลืุ่ม่กอ้น้ต่างๆ เหลื่า่น่้�ไมค่วัรถกูตดั็ออกจากควัาม
เป็น้ไปได็ข้องการด็ำาเนิ้น้โครงการกลื่่องแรกเกดิ็  
แต่รฐัควัรมบ่ทบาทใน้การเชิ่�อมประสาน้ รวัมถงึกำากบั
ควับคุมใหส้ามารถรว่ัมมอ่กนั้ โด็ยมผ่ลื่ประโยชิน์้ 
ของประชิาชิน้แลื่ะเด็ก็แรกเกดิ็ทกุคน้เป็น้ท่�ตั �ง

ท่ีมา: Unsplash
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ก้าวแรกที�ต้ั้องก้าวต่ั้อ

 “กลื่่องแรกเกิด็” จะเป็น้สญัลื่กัษณ์ของ
ควัามเอาใจใสแ่ลื่ะเป็น้เคร่�องมอ่หนุ้น้เสรมิน้โยบาย
ต่างๆ ของรฐัได็ก้ต็่อเม่�อทำาควับคูไ่ปกบัสวัสัด็กิาร
ครอบครัวัอ่�น้ๆ อย่างรอบด็้าน้ กลื่่องจะเป็น้
สิ�งจูงใจให้ฝากครรภ์ได็้ก็ต่อเม่�อการฝากครรภ ์
เขา้ถึงง่ายขึ�น้สำาหรบัแม่ท่�ทำางาน้รบัจ้างรายวันั้
หรอ่อยูใ่น้พ่�น้ท่�หา่งไกลื่ ของใน้กลื่อ่งจะชิว่ัยสรา้ง

สายสมัพนั้ธแ์ลื่ะสง่เสรมิการใหน้้มแมไ่ด็ ้6 เด็อ่น้ 
ก็ต่อเม่�อแม่ได็้ร ับวััน้ลื่าคลื่อด็แลื่ะเงิน้อุด็หนุ้น้ 
ท่�เพย่งพอ 

 น้โยบายกลื่่องแรกเกดิ็จะเป็น้กา้วัสำาคญั
ใน้การมอบจุด็เริ�มต้น้ของชิว่ัติท่�เท่าเทย่มกนั้ให ้
แก่เด็ก็ไทยแรกเกดิ็ทกุคน้ ทวัา่ยงัเป็น้เพย่งกา้วัแรก
ท่�จะตอ้งกา้วัต่อ เพ่�อด็แูลื่ใหเ้ด็ก็ไทยเตบิโตอยา่ง
แขง็แรงแลื่ะมค่ณุภาพเสมอหน้้ากนั้อยา่งแทจ้รงิ

ผูู้้วิจิ๊้ยห่ลื่้ก
สรชั สินธปุระมา

ติำดต่ำอ
taoverymuch@gmail.com 
contact.101pub@gmail.com

น้กัวัจิยัน้โยบายสาธารณะ 101 PUB อยากทำาให้
ตวััเลื่ขเชิงิน้โยบายมค่วัามหมายกบัชิว่ัติของผูค้น้
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