
สร้างโอกาสให้ เธอ มีแต่ได้กับได้ 
ให้สตรีที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคม 

พร้อมสร้างความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 
 
วิสาหกิจสุขภาพชุมชน หรือ Social Health Enterprise 
(SHE) เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาการ
เจ็บป่วยเรื้อรังของวิถีคนเมือง ด้วยการ สร้างนวัตกรรมให้
คนในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม เข้าถึงสวัสดิการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เป็นงาน CSR-in-process 
ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงยุติธรรม  สสส  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จ ากัด ก่อตั้งเมือ่ปี 2555 
ทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท โดยก าหนดเรื่องแนวทางการ
ท างานเป็นกิจการเพ่ือสังคม ในหนังสือรับรองบริษัทตั้งแต่
ต้น โดย นพ.พูลชัย จติอนันตวิทยา วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ อดีตผู้บริหารกรมการแพทย์ เป็นผู้บุกเบิกงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ SHE มีส านักงานอยู่ที่ คลินิก
ทางด่วนเพื่อชุมชน เขตดินแดง กทม.  
         ปัญหาของประเทศไทย ทีมี่ผู้ต้องขังล้นคุก โดยมี
จ านวนผู้ต้องขังหญิง มากเป็นอันดับสองของโลก เป็นสตรี
ที่มีความผิดในคดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด 83 เปอร์เซ็นต์ 
มีผู้ที่ต้องโทษเป็นครั้งแรก ถึง 28143 ราย ผู้ต้องขังหญิง
ส่วนใหญ่ท าเพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ หรือมีปัญหา
ทางครอบครัว สภาพแวดล้อม และความด้อยโอกาสใน
สังคม ผลักดันให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติด  

ในปี พ.ศ.2558  ผู้ต้องขังหญิงที่มีจ านวน 45,000 
คน ผู้ต้องขังเหล่านี้ เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วไม่มีอาชีพมา
รองรับ ไม่มีกฎหมายบังคับรับผู้เคยต้องโทษกลับเข้าท างาน  หลายคนที่ออกมาแล้วก็จะกลับไปสู่วงจรยาเสพติดเช่นเดิม 
ประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไร หากไม่มีการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพ่ือคืนคนดี สู่สังคมไทย สังคมอยู่ได้ ธุรกิจอยู่รอด 



 SHE ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสร้างอาชีพที่มั่นคง เพ่ือให้สังคมยอมรับ และเป็นการป้องกันไม่ให้กลับไปสู่
สังคมเดิมและวงจรยาเสพติด โดยเปิดเป็นบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพ่ือเป็นที่พักอาศัยหลังพ้นโทษ เราให้โอกาสสตรีที่ขาด
โอกาสในการมีชีวิตที่ดี จากเคยต้องโทษฝึกให้มาบริการนวดบ าบัดอาการ Office Syndrome โดยการจ้างงานอย่างเป็น
ธรรม สนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อม (CSV +Social Franchising) 

   การด าเนินการของ SHE  

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา SHE ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ ให้เข้าไปฝึกอาชีพนวดดัดจัด
สรีระให้แก่ผู้ต้องขังหญิงทั้ง 5 เรือนจ า ได้แก่ ทัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงชลบุรี  เรือนจ าพิเศษมีนบุรี
แดนหญิง  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี  สถานกังขัง
กลางจังหวัดปทุมธานี หลักสูตร 120 ชั่วโมงโดยเข้าไปฝึกสอน
สัปดาห์ละ 2 วัน เป็นจ านวน 4 เดือน หลังจากจบหลักสูตรผู้
ที่สอบผ่าน จะได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร 
“นวดดัดจัดสรีระ”  และเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วก็ได้มาพักพิง
ในบ้านกึ่งวิถ ี“บ้านเธอ” เป็นพนักงานของ SHE ซึ่งในปัจจุบัน
มีผู้พ้นโทษออกมาท างานแล้วจ านวนกว่า 30 คน นักบ าบัด
กลุ่มนี้จะออกให้บริการนวดบ าบัดอาการ ออฟฟิศซินโดรม 
แก่พนักงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรม คอร์ส 20 นาที โดย 
1 คน จะสามารถนวดบ าบัดได้ 20 คน/วัน   

นอกจากพนักงานในโรงงานแล้วพนักงาน
ออฟฟิศและบุคคลทั่วไปก็มีอาการ Office Syndrome 
ได้เช่นกัน เนื่องจากในยุคสังคมก้มหน้า โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
คนเราเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว และ
กว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีการใช้งาน Internet และ Social 
network บนมือถือเป็นเวลานาน จึงต้องใช้สายตาและ
ต้องก้มหน้า รวมถึงเกร็งกล้ามเนื้อคอมือและแขน 
ส่งผลให้เกิดอาการตึงบริเวณคอบ่าไหล่และอาการปวด
หัวเรื้อรัง  และอาการต่างๆของ Fibromyalgia  ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาจากสถิติของส านักงานประกันสังคม โรค
ที่เก่ียวเนื่องกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ เป็นสาเหตุของการป่วยและลามากเป็นอันดับหนึ่ง และสูงขึ้นทุกๆปี   



SHE พัฒนาศาสตร์ นวดดัด
จัดสรีระ ที่สามารถบ าบัด
อาการ Office Syndrome 
โดยไม่ต้องใช้ยา หรือผ่าตัด  
ใช้หลักสรีระวิทยาในการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อจนตึง รวม
กับการกดจุดทางการแพทย์ ( 
Trigger Point ) ใช้เวลาใน
การรักษาสั้น เพียง 20-30 
นาที แต่สามารถคลายอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวได้
เป็นระยะเวลานาน การบ าบัด
ระยะสั้นนี้เหมาะส าหรับไปให้บริการในหน่วยงาน โรงงาน พนักงานจะมีความรู้สึกโล่ง ผ่อนคลาย สมองแจ่มใส สามารถ
กลับไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสุขให้กับองค์กร ลดอัตราการลางานเนื่องจากการเจ็บป่วย ลดค่าเสีย
โอกาสขององค์กร จากการท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ การจ้างคนเพ่ิม ลดรายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล   

ประโยชน์เพื่อสังคม 



นโยบายของตลาดทุนทั่วโลก มองว่าการพัฒนาในระยะต่อไปต้องเป็น Sustainable Development และมา
เน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนจากภายใน หรือ CSR-In-Process และถ้าสามารถสร้างมูลค่าร่วมให้กับสังคม 
และองค์กรธุรกิจไปด้วยกัน ก็จะเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่า Creating Shared Value ทั้งนี้ SHE จึงเป็น CSR Provider ที่
เหมาะกับสภาพแวดล้อมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นทิศทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริม
ให้ บริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้ง Social Enterprise ของตนเอง ได้เริ่มด้วยการสนับสนุน SHE ที่ให้
ผลตอบแทนทางสังคมหลายต่อ ทั้งการสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้สตรีที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคม 
สร้างความสุขและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับพนักงาน เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร  

 

คุณช่วย “เธอ” ได ้
·        จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของ Happy Work Place 
ให้ SHE เข้าไปให้บริการนวดดัดจัดสรีระ แก้ปัญหา Office syndrome เป็นรายเดือน หรือ ราย 3 เดือน 
พร้อมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ที่ส านักงานหรือที่โรงงาน  
·        Customer Engagement & CSR 
ให้ SHE เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท เช่น กิจกรรม อบรม 
สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ หรืองาน CSR ของชุมชนที่รับผิดชอบ 
 
องค์กรที่สนใจการบรรยายและสาธิตการนวดดัดจัดสรีระ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเพ่ือความเข้าใจและ

มั่นใจใน Social impact ของการลงทุนทางสังคมนี้ ติดต่อขอข้อมูลและนัดหมายได้ที่ คุณลักขณา นิลสิริ 082 796 2529 
หรือทางเมลล์ Pap@Shevar.org  PoonchaiMD@shevar.org  

สามารถท าความรู้จักเราได้มากข้ึน จากรายการของ Thai PBS (นาทีที่ 12) และ CH3 ได้ตาม QR code นี้ 

                                      

                    
 

mailto:Pap@Shevar.org

