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บทนํา 

  

สุขภาพ คือ สุขภาวะ คือ ภาวะท่ีมีความสมบูรณ ท้ังทางกาย จิต สังคม และจิตวิญาณ หรือปญญา 

เชื่อมโยงกันเปนองครวม  และสุขภาพจะมีความเก่ียวของกับปจจัยกําหนดสุขภาพ ผลจากการดําเนินงานตาม

นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตาง ๆ ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพ และสงผล

กระทบทางสุขภาพในท่ีสุด  

 เอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวม แนวคิดเรื่องสุขภาพ และตัวอยางกรอบแนวคิดเรื่องปจจัยปจจัยกําหนด

สุขภาพ ทั้งของตางประเทศ และในประเทศ เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน คอื สวนแรก เปนเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน  

กระบวนทัศน  ความหมายของสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ   สวนที่สองเปนเรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพ 

ประกอบดวยตัวอยางกรอบแนวคิดกรณีตาง ๆ โดยคาดหวังวาผูเขารับการอบรม จะไดใชเปนแนวทางในการ

กําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และใชประกอบการพิจารณาในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

ตอไป 

_________________ 

 

1.แนวคิด กระบวนทัศนทางสุขภาพ 

   

ในปจจุบันมีกระบวนทัศนวาดวยเร่ืองสุขภาพที่สําคัญ 2 กระบวนทัศน 

1.1 กระบวนทัศนวาดวยโรค กระบวนทัศนนี้จะพิจารณาสุขภาพวาปวย หรือไมปวย เปนการเนน

สุขภาพในมิติสุขภาวะทางกาย แนวทางนี้จะเนนการปองกันหรือแกไขเมื่อมีภาวะที่เปนโรคเกิดขึ้นและมุงเนนที่

จะดําเนินการใหโรคหมดไป โดยระบบการรักษาหรือปองกันเฉพาะตน ใชเทคโนโลยีทางการแพทย กระบวน

ทัศนนี้จึงไมไดใหความสําคญักับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพโดยรวม ท่ีมีผลตอสุขภาพ แต

จะเนนเฉพาะสภาพแวดลอมและพฤติกรรมเฉพาะท่ีผลตอการเกิดโรคโดยตรงเทาน้ัน (เดชรัต สุขกําเนิด  วิชัย 

เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545)   

ในการกําหนดปจจัยกําหนดสุขภาพและ/หรือพาหะนําโรคตางๆ ภายใตกระบวนทัศนนี้ ผลกระทบ

ทางสุขภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ นโยบายหรือโครงการดังกลาวไดนําพาใหเกิดการระบาดหรือการขยายตัวของ

โรคเพิ่มขึ้นโดยตรง และพิสูจนทราบไดแนนอนเทานั้น ถึงแมวาการดําเนินการสงเสริมและดูแลสุขภาพตาม

กระบวนทัศนนี้จะนํามาซึ่งความสามารถในการควบคุมโรคติดตอไดหลายโรค แตก็ไมสามารถทําความเขาใจ
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และจัดการกับโรคสมัยใหมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต สภาพสิ่งแวดลอม และสังคมไดดีเทาที่ควร จนเปนเหตุให

หลายโรคมีการขยายตัวเปนอยางมากเชนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และภาวะความแปรปรวนทางจิต (เดชรัต  สุข

กําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545) 

 

1.2 กระบวนทัศนสุขภาวะ กระบวนทัศนนี้เห็นวาการมองสุขภาพโดยเนนเพียงแคการเกิดโรคหรือไม

เกิดโรคนั้นเปนมุมมองท่ีแคบเกินไป หรือเปนเพียง “โรคภาพ” เทานั้น (ประเวศ วะสี, 2543) กระบวนทัศนน้ี

เห็นวา สุขภาพควรมีความหมายที่ครอบคลุมมากกวานั้น ดังคํานิยามสุขภาพที่ปรากฎในรางพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติท่ีระบุวา “สุขภาพคือสภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”  

ไมใชเพียงไมเจ็บปวยหรือไมมีโรคเทานั้น หากยังครอบคลุมการดําเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคน

อีกดวย กระบวนทัศนนี้จึงมองสุขภาพเปนวิถีชีวิตทั้งหมด ดังนั้นผูปวยเร้ือรัง คนพิการ หรือผูที่มีความบกพรอง

ทางกายหรือทางจิตก็ยังสามารถบรรลุสุขภาวะไดในขอบเขตของแตละบุคคลอีกดวย (วิพุธ พูลเจริญ, 2544) 

ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใตกรอบกระบวนทัศนนี้จึงเปนการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่

เก่ียวของกับวิถีชีวิต หรือสุขภาวะทั้งหมดของประชากรแตละกลุมที่ไดรับผลกระทบนั้นดังที่ไดแสดงไวเปน 

ตัวอยางในตารางที่ 1(เดชรัต  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ ,2545 ) 

 

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินสถานะทางสุขภาพในมิติตางๆ ตามกระบวนทัศนสุขภาวะ 

มิติทางสุขภาพ ดัชนีเชิงสูญเสีย (ลบ) ดัชนีเชิงสรางเสริม (บวก) 

มิติทางกาย  

 

อัตราปวย ตาย พิการ พฤติกรรมทําลาย

สุขภาพ 

อายุขัยเฉลี่ย สมรรถภาพรางกาย

พฤติกรรมสรางเสรมิสุขภาพ 

มิติทางจิตใจ อัตราความชุกของปญญาออน โรคจิต การ

ฆาตัวตาย 

เชาวปญญา การควบคุมอารมณ ความ

มั่นคงในตัวเอง 

มิติทางสังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

 

อัตราความชุกของการใชความรุนแรงปญหา

อาชญากรรม การปวยและตายอัน

เนื่องมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบ

อาชีพ 

การปรับแกปญหาขอขัดแยงในสังคม

และชุมชนการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

นโยบายสาธารณะที่เอ้ือตอสุขภาพ 

 

มิติทางจิตวิญญาณ จํานวนกลุมผูดอยโอกาส อัตราสวน

ประชากรยากจน ความไมเปนธรรมในการ

กระจายรายไดความขัดแยงในสังคม 

ความเทาเทียมกันของมนุษยชาติ 

ความตองการที่พอเพียง สันติภาพ 

ความสมานฉันท 

ที่มา: วิพุธ พูลเจริญ (2544) อางถึงใน  เดชรตั  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ 

(2545 ) 

 

2 นิยามความหมายของสุขภาพ  

มีหลายหนวยงานไดใหคําจํากัดความของสุขภาพไวดังนี้  
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องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความวา   “สุขภาพคือ สภาวะท่ีสมบูรณของรางกาย จิตใจ และ

สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและมิไดหมายความเฉพาะเพียงแตการปราศจากโรคและทุพพลภาพ

เทานั้น”  (WHO,1998) 

 สุขภาพ   คือ “สุขภาวะท่ีสมบูรณ ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา สุขภาวะทั้ง 4 

ดาน เชื่อมโยงกันเปนบูรณาการเช่ือมโยงถึงกัน และอยูในกันและกัน  ปญญาเปนศูนยกลาง ถาปราศจาก

ปญญา สุขภาวะทางกาย  ทางจิต และทางสังคมก็เปนไปไมได การพฒันาปญญาตองนําไปสูการพัฒนา

กาย จิต และสังคม การพัฒนากาย จิต และสังคม ตองนําไปสูการพฒันาปญญาท้ัง 4 รวมกัน จึงเกิดสุข

ภาวะที่สมบูรณ” (ประเวศ  วะสี, 2550)  

 สุขภาพ คือ “สภาวะที่สมบูรณท้ังทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงการดํา เนิน

ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคน ไมใชเฉพาะเร่ืองของความเจ็บปวยเทานั้น” (วิพุธ พูลเจริญ, 2544) 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550   “สุขภาพคือสุขภาวะ หมายถึงภาวะท่ีสมบูรณทั้ง

ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา ท่ีเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล   (พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ, 

2550) 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ.2550 ไดกําหนดไววา  “สุขภาพทางปญญา  (Wisdom  

Wellbeing)  หมายความวา ความรูทั่วรูเทาทัน และความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี   

ความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ   ซึ่งนําไปสูความมีจิตใจอันดีงาม   และเอื้อเฟอเผื่อแผ  สุข

ภาวะทางปญญาชวยใหผูคนบรรลุถึงความสุขที่แทจริงคือความสุข ท่ีเกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกตอง   

รูเทาทันความจริงของชีวิตและโลก     สามารถคิดถูก คิดชอบ และรูจักแกทุกขไดดวยปญญา รวมทั้งมี

ความสุขจากการดําเนินชีวิต ถูกตอง ดีงาม จากการเปนผูให และการทําความดีเพ่ือคนอื่นหรือสวนรวม” 

การพัฒนาปญญาทั้ง 4 รวมกัน จึงเกิดสุขภาวะท่ีสมบูรณ (ประเวศ  วะสี, 2550) 

 ดังน้ัน  อาจสรุปไดวาสุขภาพ คือ “สุขภาวะ ที่สมบูรณเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล ทั้งทาง

กาย จิต  สังคม และปญญา มีความสัมพันธเชิงพลวัตกับปจจัยตาง ๆ คือดานปจเจกบุคคล  ดาน

สภาพแวดลอม และดานระบบกลไก และดานระบบบริการสุขภาพ”    

 

3 มิติและระดับของผลกระทบทางสุขภาพ 

 คําจํากัดความเรื่องสุขภาพไดมีการพัฒนาและวิวัฒนาการดานมิติสุขภาพมาเปนลําดับ  สําหรับ

ประเด็นความครอบคลุมดานมิติสุขภาพนั้น  ในระยะแรก ๆ คําจํากัดความของสุขภาพจะครอบคลุมเพียง 3 

มิติ คือมิติทางกาย  มิติทางจิตใจ และมิติทางสังคม ในระยะตอมามีการใหคําจํากัดความที่ครอบคลุม 4 มิติ  

คือมีการเพ่ิมมิติทางจิตวิญาณ หรือปญญา   ในตางประเทศใชศัพทมิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Wellbeing)  

สําหรับประเทศไทยใช  มิติทางปญญา (Wisdom Wellbeing)    แมวาในมิติท่ี 4 จะยังเปนท่ีถกเถียงและยังไม

มีการยอมรับอยางกวางขวางมากนัก  ปจจุบันแมแตองคการอนามัยโลกยังคงใชคําจํากัดความที่ครอบคลุมมิติ

ทางสุขภาพ 3 มิติ (วิชัย โชควิวัฒน, 2550) แตมีบางประเทศที่ใช 4 มิติโดยเพ่ิมมิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
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Wellbeing)  เชนนิวซีแลนด สําหรับประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่ยอมรับและใชคําจํากัดความของสุขภาพท่ี

ครอบคลุม ทั้ง 4  มิติ  เชนสํานักงานสรางเสริมการสรางสุขภาพ  รายละเอียดของสุขภาพทั้ง 4 มิติมีดังนี้  (เดช

รัต  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545) 

     (1) สุขภาวะท่ีสมบูรณทางรางกาย (Physical Wellbeing) หมายถึง รางกายที่สมบูรณ  

แข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไมเปนโรค ไมพิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยที่จําเปนพอเพียง ไมมีอุปทวอันตราย 

และมีสิ่งแวดลอมท่ีสงเสรมิสุขภาพ  

     (2) สุขภาวะที่สมบูรณทางจิตใจ  (Mental Wellbeing)  หมายถึง จิตใจที่มีความสุข ราเริง 

คลองแคลว ไมติดขัด มีความเมตตากับสรรพสิ่ง  มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลดการเห็นแกตัวลงไปดวย 

      (3) สุขภาวะท่ีสมบูรณทางสังคม (Social Wellbeing)  หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี มี

ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค  มีภารดรภาพ มีสันติภาพ มีความเปน

ประชาสังคม มรีะบบบรกิารท่ีดี และมีระบบบริการท่ีเปนกิจการทางสังคม 

     (4) สุขภาวะทางจิตวิญาณหรอืปญญา  (Spiritual or Wisdom   Wellbeing)  คอืสุขภาวะที่

เกิดขึ้นเมื่อทําความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงสง เชนการเสียสละ  การมีความเมตตา กรุณา การเขาถึง

พระรัตนตรัย  การเขาถึงพระผูเปนเจา    
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4.ผลกระทบสุขภาพ 

 4.1 ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพ แบงได 3 ประเภท คือ 

(1). ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ซึ่งเปนผลกระทบทางสุขภาพ อันเนื่องมาจาก 

การดาํเนินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการโดยตรง โดยมีปจจัยอื่นๆ มาเก่ียวของนอยมาก เชนผลกระทบทาง

สุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการเหมืองแรในเขตปา หรือผลกระทบทางสุขภาพจิตอันเน่ืองมาจากความวิตก

กังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนตน 

(2). ผลกระทบโดยออม (Indirect Impact) ซึ่งเปนผลกระทบที่มิไดเกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง  

แตเกิดข้ึนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอสุขภาพหลายตัวรวมกัน จนมีผลใหเกิดใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพในท่ีสุด เชน ผลกระทบตอสุขภาพกายที่แยลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

การดํารงชีวิต ภายหลังจากทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการดําเนินโครงการ หรือผลกระทบทางสุขภาพจิต

ที่ดีขึ้น อันเนื่องการจางงานที่เพิ่มขึ้น และความภูมิใจในความสามารถในการพ่ึงตนเอง ซึ่งเปนผลสืบ

เนื่องมาจากการดําเนินโครงการ  

   (3) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการที่กําลัง

พิจารณาและโครงการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตางเวลา ตางสถานที่ ทั้ในอดีตอันใกล ปจจุบัน และอนาคตอันใกล 

(ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553)  ผลกระทบสะสมเปนผลกระทบทั้งทางตรง และทางออม ที่สะสมจากการดําเนิน

นโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน หรือในกลุมประชากรเดียวกัน ซึ่งบางครั้งทําให

ผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงขึ้น เกินกวาท่ีคาดการณไวในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (เดชรัต สุข

กําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545 )  

 

4.2 ระดับผลกระทบทางสุขภาพ 

ระดับของผลกระทบทางสุขภาพท่ีจะทําการประเมินเปนคําถามที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพราะการเลือกระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่แตกตางกันยอมมี

ผลใหผลลัพธของการประเมินแตกตางกันไปดวย (เดชรัต  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสม

บูรณ ,2545 ) ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบงออกไดเปน 4 ระดับ ไดแก 

 

(1) ผลกระทบในระดับปจเจกบุคคล เชน ผลกระทบที่มีตอความเจ็บปวย หรอืสถานะทาง 

สุขภาพของแตละบุคคล การประเมินผลกระทบ ในระดับนี้มักงายตอการเก็บรวบรวมขอมูล และทําใหเขาใจถึง

ผลกระทบที่แตกตางกันในหมูสมาชิกของแตละครัวเรือน (เชน เด็กหรือผูสูงอายุอาจไดรับผลกระทบมากกวา

ผูอื่น)  

 

(2) ผลกระทบในระดับครอบครัว เชน ผลกระทบท่ีมีตอความสัมพันธภายในครัวเรือน ซึ่งจะทํา 



5 
 

ใหผูประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปญหาในระดับครอบครัว (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการ

ระดมทรัพยากรและการหาทางออกรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน) หรือในมุมกลับกัน ผูประเมินก็อาจจะเห็น

ถึงปญหาอันเนื่องมาจากความลมเหลวในการรับมือกับปญหาดังกลาว จนเกิดเปนปญหาภายในครอบครัว หรือ

ขยายปญหาในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบในระดับนี้จึงเปนการศึกษาในระดับที่เปนจุดเชื่อมตอสําคัญ

กับสถาบันทางสังคมที่ใหญขึ้นกวาน้ัน เชน ชุมชน หรือองคกรของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 

 

(3) ผลกระทบในระดับชุมชน เชน ผลกระทบที่มีตอความสามารถในการจัดการการคุมครอง 

และการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน การประเมินในระดับนี้จะทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความ

รวมมือ (หรือผลกระทบท่ีมีตอความรวมมือ หรือเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในความรวมมือ) ของชุมชนในการ

สรางเสริมและคุมครองสุขภาพของสมาชิกในชุมชนจากการดําเนินนโยบายหรือโครงการ 

 

(4) ผลกระทบในระดับสาธารณะ เชน ปญหาที่คกุคามสุขภาพของสาธารณะในวงกวาง ไมสามารถ 

จํากัดเฉพาะกลุมประชากรท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง (เชน การกอวินาศกรรม การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง) 

หรือผลกระทบที่มีตอทัศนะของสาธารณะในแงของความสําคัญของสุขภาพ (หรือการใหคุณคาตอสุขภาพและ

มิติทางสุขภาพในแตละดาน) เชน การมองเห็นทางเลือกหรือโอกาสในการสรางเสริมสุขภาพท่ีแตกตางไปจาก

เดิม รวมถึงทัศนะที่มีตอความเสี่ยง (หรือที่เรียกวา Risk perception) ของแตละกลุมประชากรและภาพรวมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการดําเนิน (หรือผลของการดําเนิน) นโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น การ

ประเมินผลกระทบในระดับสาธารณะแมวาจะยากในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน แตก็มี

ความสําคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรูรวมกันของสังคม 

 

 การใหคํานิยามเรื่องสุขภาพเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการกําหนดขอบเขตเพื่อการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ  เนื่องจากถามองสุขภาพในความหมายแคบ การกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพก็ไมครอบคลุม   ในทางกลับกันถามองสุขภาพในมุมมองที่กวาง ก็ทําใหการกําหนดของเขต การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพกวางและครอบคลุมมากขึ้น  ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการแกปญหาสุขภาพที่มี

ความซับซอนมากในปจจุบัน   ตัวอยางความเชื่อมโยง ระหวางสุขภาพปจจัยกําหนดสุขภาพ ดังรูป ที่ 1  (อํา

พล  จินดาวัฒนะ, 2552)  
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รูปที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางสุขภาพและปจจัยกําหนดสขุภาพ 

 

2 กรอบแนวคดิเรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม  (Social Determinants of Health) 

สุขภาพของมนุษย  มีความสัมพันธเชิงพลวัตรกับปจจัยตาง ๆ มากมาย การเปลี่ยนแปลง 

ทางดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีเกิดจากการพัฒนาและการดําเนินโครงการพัฒนา จึง

สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได (เดชรัต สุขกําเนิด, 2545)  เนื่องจากสุขภาพมิไดถูก

กําหนดโดยระบบริการสุขภาพและวิถีชีวิตเทานั้น แตเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยดานอื่น ๆ 

นอกเหนือดานสุขภาพที่ประชาชนอาศัยอยูเชนระบบการขนสง  การจางงาน การอยูอาศัย ฯลฯ ยอมมีผลตอ

สุขภาพเชนกัน (Metcalfe O., Higgins C., and Lavin T., 2009) 

 

ปจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม  (Social Determinants of Health) หมายถึง ขอบเขต 

ปจจัยดานบุคคล  สังคมเศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนตัวกําหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคล

หรือประชากร  (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา “ปจจัยกําหนดสุขภาพ” ใน

ความหมายเดียวกับ “ปจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม”  

การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี  ลวนมีอิทธิพลจากปจจัยกําหนดสุขภาพตาง ๆ ที่สงผลทั้ง 

ทางบวก และทางลบตอการมีสุขภาพดี ปจจัยกําหนดสุขภาพเปนการพยายามระบุสาเหตุของปจจัย หรือ

ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย  โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวา เมื่อมีเหตุการณหรือ

กิจกรรมหนึ่งกิจรรมใดที่ทําใหปจจัยเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลตอสุขภาพของคนกลุมนั้นดวย  

           มีหลายหนวยงาน  ไดเสนอปจจัยกําหนดสุขภาพไวหลายกรอบแนวคิด สําหรับในที่นี้จะ 
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นําเสนอตัวอยางของกรอบแนวคิดเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตางของปจจัยกําหนดสุขภาพตาง ๆ ในบริบท

ของตางประเทศและประเทศไทย  ดังนี้ 

 

2.1 กรอบแนวคดิปจจัยกําหนดสุขภาพของประเทศแคนาดา หนวยงานสุขภาพ 

ของประเทศแคนาดา  ระบุปจจัยกําหนดสุขภาพ ไว 12 ประเด็น ดังนี้ 

(1) รายไดและสถานทางสังคม  (Income and Social Status)  

(2) เครือขายชวยเหลือกันทางสังคม (Social Support Networks) 

(3) การศกึษา (Education and Literacy) 

(4) การมงีานทําและสภาพการทํางาน (Employment Working Conditions) 

(5) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

(6) สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Environment) 

(7) พฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิต (Personal Health Practice) 

(8) การพัฒนาในวัยเด็ก (Healthy Child Development) 

(9) ปจจัยทางชีวภาพและพันธุกรรม (Biology and Genetic Endowment) 

(10) บรกิารสุขภาพ  (Health Service) 

(11) เพศ  (Gender) 

(12) วัฒนธรรม  (Culture) 
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2.2 กรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษ กําหนดเปน 5 ระดับ  

ดังน้ี  (เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ, 2545) 

(1) ปจจัยที่อยูในตัวมนุษยเอง เชน อายุ เพศ และพันธุกรรม ไมสามารถ 

เปลี่ยนแปลงไดหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก  

    (2) ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมสวนบุคคลของมนุษย พฤติกรรมการบริโภค 

พฤติกรรมการเดนิทาง พฤติกรรมการพักผอน  

(3) ปจจัยที่เกี่ยวกับเครือขายทางสังคมและชุมชน เชน ความ สัมพันธภายใน 

ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเขมแข็งของชุมชน 

(4) เงื่อนไขการดําเนินชีวิตและการทํางาน การผลิตอาหารและผล ผลิต 

การเกษตร สภาพที่อยูอาศัย การศึกษา สิ่งแวดลอมในการทํางาน การวางงาน การจัดหาน้ําสะอาดและ

สุขาภิบาล การบริการทางสุขภาพ 

(5) เงื่อนไขโดยรวมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมัก 

เก่ียวพันกับนโยบายสาธารณะ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รายละเอียดดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่  2  แสดงปจจัยกําหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษ  

ที่มา  เดชรัตน  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ (2545 ) 

 

2.3 กรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพของ Quigley  

Quigley และคณะ ไดแบงประเภทปจจัยกําหนดสุขภาพไว 3  ดานคือ  
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(1). ดานปจเจกบุคคล (Individual Factor) เชนพันธุกรรม พฤติกรรม  

(2). ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and Environmental Factor) เชน 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ชุมชน เศรษฐกิจ และระบบการเงิน  

(3). ปจจัยดานองคกร หรือสถาบัน (Institution Factor)  

 

2.4  ปจจัยกําหนดสุขภาพของ Martin   Birley  (Martin Birley,2000 อางถึงใน  

เดชรัตน สุขกําเนิด วิชัย  เอกพลากร และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545 ) 

Martin  Birley  ไดกําหนดปจจัยกําหนดสุขภาพโดยจําแนกตามประเภททุน 5 กลุมดัง 

ตาราง ที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยกําหนดสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ Martin  Birley  

ประเภทของทุนและความหมาย ตัวอยางของปจจัยกําหนดสุขภาพ 

1 ทุนธรรมชาติ (Natural  Capital) หมายถึง

ปรมิาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ที่

มนุษยสามารถนํามาใชได   

การถือครองท่ีดิน  ความสมบูรณของดิน ความสมบูรณของ

แหลงน้ํา ความหลากหลายทางธรรมชาติ การเขาถึงแหลง

อาหารตามธรรมชาติ (รวมทั้งทรัพยากรประมง  ปาไม)  

สิทธิในทรัพยากรภูมิอากาศ   ทัศนียภาพ 

2 ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง

ทรัพยากรการเงินท่ีประชากรครอบครองอยู และ

สามารถนํามาใชประโยชนได  

รายได  แหลงที่มาของรายได และระยะเวลาของรายได  

ความมั่นคงของรายได เงินออม ทรัพยสินและสิทธิใน

ทรัพยสิน   หนี้สิน แหลงท่ีมาของเงนิในยามฉุกเฉิน  เงิน

โอนจากภายนอก  ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ 

3 ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง 

โครงสรางพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ อุปกรณและปจจัย

การผลิต และสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน

สําหรับการดําเนินชีวิต   

การเขาถึงน้ําสะอาด  เสนทางคมนาคม ชองทางการ

ติดตอสื่อสาร  เคร่ืองจักรอุปกรณการเกษตร ระบบ

ชลประทานบานพักอาศัย  สถานีอนามัย  

4 ทุนมนุษย (Human Capital) หมายถึงทักษะ 

ความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ

สภาวะที่สมบูรณของมนุษยในการดํารงชีวิต 

สุขภาพที่สมบูรณ  อิสระ ปราศจากความกลวั ความ

เจ็บปวด และความทุกขทรมาน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

การเพ่ิมความเขมแข็งของสตรีและกลุมผูดอยโอกาส  

ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรในสถาบัน

ตาง ๆ ภูมิปญญาทางดานสุขภาพ ความเชื่อ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

5 ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง 

ทรัพยากรทางสังคม เชนกลุมเครือขายตาง ๆ 

ความสัมพันธกันในสังคม   ความรูสึกผูกพัน  อัต

ความสัมพันธในสังคม  ความเขมแข็งของชุมชน การรักษา

และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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ประเภทของทุนและความหมาย ตัวอยางของปจจัยกําหนดสุขภาพ 

ลักษณรวมกัน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิต

ที่ดีรวมกัน  

การเขารวมกิจกรรมในชุมชน กลไกการกระจายทรัพยากร 

ความขัดแยงในสังคม อาชญากรรมหรือปญหาทางสังคม 

       

ที่มา  Martin Birley (2,000) อางถึงใน  เดชรตั สุขกําเนิด วิชัย  เอกพลากร และปตตพงษ  เกษสมบูรณ 

(2545)
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2.5 กรอบแนวคิดของชุมชนลุมน้ํามูนตอนลาง  

         สดใสและคณะ (2545) อางถึงในเดชรตั สุขกําเนิดและคณะ (2545) ไดสรุป 

ปจจัยกําหนดสุขภาพของชุมชนลุมน้ํามูนตอนลาง ซึ่งไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เข่ือนปากมูล และไดตอสูเรียกรองสิทธิจนกระทั่งมีการเปดประตูระบายนํ้าเข่ือนปากมูล และไดรวมกันทําการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการสรางเข่ือนและการเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล โดยไดจัดทํากรอบ

ความคดิคําวา “สุขภาพ” และ “ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ” ดังนี้  

คําวา “สุขภาพ” ในความหมายของชุมชนลุมน้ํามูนคือ การมชีีวิตอยูอยางเปนสุข  

และการที่จะมีความสุขเกี่ยวของกับองคประกอบหรือปจจัยหลายประการ  ดังนี้  

(1). การมีอยูมีกินอยางเพียงพอ การมีอาหารการกินที่หลากหลาย มีคุณภาพที่ดี 

ปลอดจากสารพิษ มีแหลงที่มาที่สามารถเขาถึงไดงาย มีอาหารท่ีพอเพียงสําหรับการบรโิภค และการแบงปนให

ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน และการทําบุญ 

(2). การมีอาชีพที่มั่นคง การมงีานทําตลอดป มีรายไดท่ีสามารถเลี้ยงครอบ  

ครัวได มีเงินเพียงพอสําหรับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร การทําบุญ และการเก็บออม มีการสะสม

ทรัพยสินในรูปของที่ดิน สัตวเลี้ยง และเงินสดบางตามอัตภาพ 

(3). มีครอบครัวที่อบอุน การไดอยูกันพรอมหนา พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย มีเครือ  

ญาติที่เอื้อเฟอเผื่อแผและมีความเคารพนับถือกัน เมื่อมีปญหาสามารถหันหนามาปรึกษาหารือกัน และชวยกัน

แกไขปญหา ลูกหลานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูวิธีการทํามาหากินจากพอแมหรือปูยาตายาย คนเฒา คนแกอบอุน

อยูในวงลอมความรกัของลูกหลาน 

(4). มีรางกายท่ีแข็งแรง หมายถึง มีสภาพรางกายที่แข็งแรง สามารถทํางานได 

นานๆ และ ออกกําลังกายไดเสมอ ไมเจ็บไขไดปวยดวยโรคที่รายแรง มีอายุยืน ขึ้นรถลงเรือไมเกิดอาการ

วิงเวียน และไมปวดขา หรือเปนเหน็บชาเวลานั่งฟงพระเทศนนานๆ 

(5). มีจิตใจราเริงเบิกบาน มีความสงบ ไมตองวิตกกังวล ไมตองกลุมใจวาวันพรุงนี้ 

จะ หาอะไรใหลูกกิน ไมตองกลัวโรคภัยไขเจ็บ ไมตองกังวลวาใครจะเกลียดชัง ไมทะเลาะเบาะแวงกับใคร ได

ไปวัดทําบุญทําทานรวมกัน 

(6). อยูในชุมชนที่เอื้ออารีตอกัน  แบงปนกัน มีเพ่ือนบานท่ีเหมือนเปนญาติกัน  

อบอุน ปลอดภัย ชวยกันพัฒนาดูแลหมูบาน รวมกันทําบุญตามเทศกาล และรวมกันทํากิจกรรมตามประเพณี

ดวยความรวมแรงรวมใจ 

(7). มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต มีความ สมบูรณของที่ดนิ แมน้ํา  

ปาไม เกาะแกง ปลา พืชผัก ซึ่งจะเปนแหลงที่มาของอาหารการกิน อาชีพ รายได การแบงปน การพักผอน 

การสอนใหลูกหลานรูจักการทํามาหากิน และใชในการประกอบกิจกรรมตามประเพณี 
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รูปที่ 3 ปจจัยกําหนดสุขภาพของชุนลุมน้ํามูน ตอนลาง (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรมกาญจนา นาถะพินธุ และ 

วรรณภา อิชิดะ ,2547) 

 

2.6 กรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพของอังกฤษอังกฤษ  (Harris A.,2004) 

ตาราง 3  แสดงปจจัยกําหนดสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ  Harris A. 

1  วิถีการดําเนินชีวิต  

     การกิน 

     การออกกําลังกาย 

     การดื่ม 

     การสูบ  การอยูใกลคนสูบบุหรี่ 

     การพักผอนหยอนใจ 

 

2  สิ่งรอบตัว 

ความสัมพันธในครอบครัว 

การเปนเจาของบาน 

สภาพการทาํงาน 

ระดับการศึกษาและทักษะ 

วิถีการเดนิทาง 

รายได 

การมีงานทํา     สภาพบาน 

3 สภาพสังคม 

การมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น 

การมีแหลงชวยเหลือทางสังคม 

การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

อิทธิพลของกลุมเพ่ือน 

อาชญากรรมและพฤติกรรมภัยสังคม 

ความกลัวและความกังวลตออาชญากรรม 

การแบงแยกกีดกัน 

4 สภาพทางเศรษฐกิจ 

อัตราการสรางงานใหม 

การกระจายรายได 

ความเพียงพอดานการฝกอาชีพ 

อัตราการจางงาน 

คุณภาพการจางาน 

กิจกรรมการริเร่ิมสรางสรรคทาง  

เศรษฐกิจ 
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ความกลัวและกังวลตอการแบงแยกกีดกัน การพัฒนาเทคโนโลยี 

การผูกขาด 

5 คุณภาพส่ิงแวดลอม 

    ดิน                        เสยีงดัง 

   น้ํา                         การใชที่ดิน 

   อากาศ                    ผังเมือง 

   การสั่นสะเทือน         พื้นท่ีสีเขียว 

   การปองกันภัย          มลพิษ  

  ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 การเขาถึงบริการพื้นฐาน  

     บริการสุขภาพ       บริการขนสง 

     บริการสังคม          บริการที่อยูอาศัย 

     บริการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 

     บริการการศึกษา      บริการธนาคาร 

     บริการดานอาชีพ     บริการคาํปรึกษา 

     บริการผูสูงอายุ         บริการการคา  

7 ปจจัยทางชีววิทยา 

     อายุ 

     เพศ 

     พันธุกรรม 

8 อื่น ๆ  (ชุมชนระบุ) 

 

ที่มา  เดชรัต  สขุกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ (2545) 

 

 

  2.7 มิติดานสุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพของโครงการเหมือแรโพแทส   

จังหวัดอุดรธานี  (นุศราภรณ เกษสมบูรณ และปตพงค เกษสมบูรณ, 2004) 

   (1) ดานรางกายและการเกิดโรคตาง ๆ ที่กังวลวาจะเกิดโรคเชน  โรคระบบทางเดิน

หายใจ จากฝุนเกลือ  ไอเกลือฝุนละออง เกิดโรคไต จากการร่ัวซึมของเกลือลงสูแหลงน้ํา   เกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานในเหมือง จากการจราจรที่คับคั่งมากข้ึน  อันตรายจากสารพิษ ที่ใชในกระบวนการทําเหมืองแร  

การเกิดโรคระบาดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคม การอพยพยายถิ่น  และแรงงานตางถิ่น 

   (2) ดานจิตใจ ที่กังวลวาจะเกิดขึ้นคือความเครียด ความวิตกกังวลเน่ืองมาจากวิถี

ชีวิตเปลี่ยนแปลงเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับบริษัท ระหวางสมาชิกในชุมชน  ระหวางแรงงานที่จะเขา

มาใหมกับชุมชนเดิม ความแยงระหวางคนในครอบครัวเนื่องจากท้ังคนท่ีเห็นดวยและคนท่ีไมเห็นดวย กับ

โครงการเกิดความหวาดระแวงจากการเกิดแผนดนิถลม เปนตน 

   (3) ดานสังคม ที่กังวลวาจะเกิดข้ึน คือทุนทางสังคมลดลง รัฐยังไมมีความพรอมใน

การาตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรม  และคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข  โดยขาดบุคลากร เจาหนาที่  

สถานที่ ที่มีความพรอมในมาตรการดานอาชีวอนามัย มีผลกระทบตออาชีพเกษตรกร เกิดการแกงแยงชิงน้ํา

ระหวางโครงการและประชาชน 

   (4) ดานปญญา  ที่กังวลวาจะเกิดขึ้น  คือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ หายไปกลายเปนวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรม เปนตน 
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รูปที่ 4   แสดงความเชื่อมโยงของปจจัยกําหนดสุขภาพของเหมืองแรโปแตส  จังหวัดอุดรธานี 

ที่มา นุศราภรณ เกษสมบูรณ และปตพงค เกษสมบูรณ (2004) 

 

2.8 กรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพเทศบาลตําบลปริก  

เทศบาลตําบลปริก ไดกําหนดปจจัยกําหนดสุขภาพที่มีผลตอสุขภาวะของคนใน 

พ้ืนที่เทศบาลตําบลปริกไว 4  ดานคือดานวิถีชีวิต  ดานเศรษฐกิจของสังคม  ดานสิ่งแวดลอม และดาน

ประชากร (ดวงพร  เฮงบุณยพันธ  กมลทิพย ขลังเนียม และสุรียา  ยีขุน, 2552) 

 

  2.9 กรอบแนวคิดกําหนดสุขภาพของ จังหวัดระยอง ไดกําหนดไว 3 ดานคอื (HIA  Annual 

Report ,2008) 

(1) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factor) ซึ่งประกอบดวยมลพิษจากโรงงาน 

อุตสาหกรรม อันตรายจากสารเคมี การเจ็บปวยและความเสี่ยงจากมลพิษ  มลพิษทางอากาศและสารอินทรีย

ระเหยงาย (VOCs)  มลพิษทางนํ้า และการปนเปอนโลหะหนัก ขยะของเสียอันตราย  อุบัติภัยสารเคมี 

ศักยภาพการรองรบัมลพิษ 

(2) ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ  (Resources) เชนการแยงชิงการใชน้ํา การ 

กัดเซาะชายฝง การท้ิงของเสียลงทะเล การขาดหรือรอยหรอของประมงชายฝง  

(3) ปจจัยดานปญหาสังคม (Social Factor) ซึ่งประกอบดวย แรงงานอพยพและ 

ประชากรแฝง ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน แหลงเสื่อมโทรมและแหลงมั่วสุม ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน การลงทุนและการบริการทางสังคม ความเครียดและความกดดันในชีวิต ความขัดแยงจากการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นปญหาจากการขาดความปลอดภัยในชีวิตเปนตน 

(4) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factor) การเติบโตทางเศรษฐกิจ การ 
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พ่ึงพาการนําเขาและเศรษฐกิจภายนอก  การกระจายรายได  การจัดสรรและการแยงชิงทรัพยากร  มลพิษและ

การทําลายฐานทรัพยากร  ระบบภาษีและการลงทุนทางสังคมเชนความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมนําเขา การ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและประมง   
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  2.10 ปจจัยที่มีผลกําหนดสุขภาพของ Michael M. and  Richard GW   

(Michael M. and Richard GW, 2000) 

(1). โครงสรางทางสังคม (ปจจัยทางชีวภาพ  ประสบการณในชีวิต สิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ   ความยากจน สถานทางเศรษฐกิจ  สังคม ทุโภชนาการ ความไมเทาเทียมกันในสังคมและ

สุขภาพ  การศึกษา  พฤติกรรมประเพณี วัฒนธรรม เครือขายทางสังคม องคกรทางสังคม การใหบริการ

สุขภาพของภาครัฐ  ความปลอดภัยในอาชีพ และการนับถือตนเอง)   

(2). พัฒนาการในวัยเด็ก 

(3). ชวงชีวิต 

(4). การคมนาคม 

(5). อาหารและโภชนาการ 

(6). สภาพการมีงานทําและวางงาน 

(7). ความยากจน 

(8). พฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิต 

(9). ระบบบรกิารสุขภาพ 

(10) เครือขายการชวยเหลือกันทางสังคม 

 

2.11 ปจจัยกําหนดสุขภาพ ท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผล 

กระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโนบายสาธารณะ (สํานักงานสุขภาพแหงชาติ,  2552) 

สํานักงานสุขภาพแหงชาติ กําหนดใหในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกรณีที่ทํา 

รายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูที่ดําเนินการจะตองพิจารณา วิเคราะห และใหขอมูลในประเด็น

ที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1). การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรพัยากร 

ที่ดนิ ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 

(2). การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท 

ปรมิาณ และวิธีดําเนนิการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 

(3). การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง  

จากกระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย ขยะ

ติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรงัสี 

(4). การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับ 

สัมผัสเขาสูรางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของ

คนงานหรือผูปฏิบัติงานในโครงการ การรบัสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการ เปนตน 
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(5). การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางาน 

ในทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ 

ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการท่ีเปนฐานการดํารงชวีิตหลักของประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึง

ในพ้ืนท่ี 

(6). การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน ทั้ง 

ความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชาชนและแรงงาน การ

เพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะของชุมชน (Public Space) และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมดังกลาว 

(7). การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีที่มีความสําคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

เชน ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ของชุมชนทองถ่ิน พื้นท่ีที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 

(8).  ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชากรกลุมใด 

กลุมหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีมีความเปราะบางเชน เด็ก ผูพิการผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเด่ียว ชนกลุมนอย 

เปนตน 

(9). ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  

การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ท่ีอาจเก่ียวเนื่องกับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความ

พรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพื่อติดตามผลกระทบขีด

ความสามารถการสํารวจโรค และการรบัมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 

 

จากตัวอยางกรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพขางตนพบวามีขอเดน  ขอดอยที่แตกตาง 

กันกลาวคือกรอบแนวคิดของประเทศแคนาดา   มีขอเดนตรงที่มีการแจกแจงรายละเอียดที่สามารถประเมินผล

กระทบไดและทําใหสะดวกในการแกปญหา  แตมีขอดอยตรงที่ไมมีมิติทางดานจิตวิญาณหรือปญญา  กรอบ

แนวคิดของประเทศอังกฤษมีขอเดนท่ีมีการเชื่อมโยงปจจัยจากระดับบุคคล ไปสูระดับที่สูงขึ้นคือจากปจจัยใน

ตัวบุคคล เชื่อโยงไปสูชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และระดับมหภาค โดยมีเครือขายทางสังคมเปนตัวเชื่อมโยง    

แตมีขอดอยตรงที่ไมมีรายละเอียดดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับกรองแนวคิดของมารติน ( 

Martin  Birley)   มีขอเดนตรงที่สามารถคิดปจจัยตางๆ ออกมาเปนมูลคาเปนตนทุนได  ซึ่งในวงการแพทย

หรือสาธารณสุขไทยมักจะพิจารณาเรื่องตนทุนในการดําเนินงาน หรือวางแผน หรือจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ  

แตมีขอดอยตรงท่ีบางปจจัยไมสามารถตีคาเปนทุนที่แทจรงิไดเชน มิติทางดานจิตใจหรือมิติทางจิตวิญาณ 

สวนกรอบแนวคิดของชุมชนลุมแมน้ํามูน  และเทศบาลตําบลปริกเปนการกําหนดปจจัย 

กําหนดสุขภาพในบริบทของทองถ่ินไทย กรอบแนวคิดของลุมน้ํามูนมีขอเดนตรงที่มีความชัดเจนในประเด็นมิติ

ทางดานจิตวิญาณ (ปญญา) แตมีขอดอยตรงที่บางปจจัยเปนอุดมคติเกินไป สวนเทศบาลปริก เนนเร่ืองของ

ปญหา   ทั้ง 4 ปจจัยที่กําหนดขึ้นของเทศบาลตําบลปริก   เชนปจจัยดานวิถีชีวิต ท่ีมองปญหาเรื่องไมฝาก

ครรภ มาฝากครรภเม่ืออายุครรภมากทําใหไมผานเกณฑตัวชี้วัดในการดําเนินงาน  ขอเดนคือสามารถกําหนด
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แนวทางแกปญหาได แตมีขอดอยตรงที่ไมไดระบุปจจัยกําหนดสุขภาพเชิงบวกไว  สวนปจจัยกําหนดสุขภาพ

ของชุมชนในพ้ืนที่มาบตาพุด ซึ่งกําลังไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมอยูไดกําหนด

ปจจัยตาง ๆ บนพ้ืนฐานและปญหา และสิ่งท่ีประชาชนในพื้นที่กังวล หวงใยที่เปนผลพวงมาจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมในพื้นที่  

      กรอบแนวคิดเร่ืองปจจัยกําหนดสุขภาพมีความสําคัญ ในขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตองระบุปจจัยกําหนดสุขภาพใหครอบคลุม   เหมาะสม  จึงจะสามารถ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไดอยางมีประสิทธิผล และการกําหนดแนวคิดดานสุขภาพท่ีแตกตางกัน จะ

นําไปสูการดําเนินการในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการดูแลสุขภาพที่แตกตางกันดวย  (เดชรัต  สุข

กําเนิด วิชัย  เอกพลาการ และปตพงษ เกษสมบูรณ, 2545)  

  แมวากรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพจะมีหลากหลาย แตในการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ ตามที่กฎหมายกําหนดในประเทศไทยนั้น จําเปนตองประเมิน 9 ปจจัยหลักตามท่ีสํานักงานสุขภาพ

แหงชาติกําหนดเปนอยางนอย  หรืออาจมีประเด็นศึกษาเพิ่มเติมมากกวา 9 ปจจัยได  

____________________ 
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แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

 

ความหมายของ  “การสงเสริมสุขภาพ” 

 ตามกฎบัตรออตตาวาไดใหความหมายของ “การสงเสริมสุขภาพ”  วา เปนกระบวนการเพ่ิมสมรรถนะให

คนเราสามารถควบคุมปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพ  และเปนผลใหบุคคลมี   สุขภาพดีขึ้น  

 สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ (2545)   ไดทบทวนหลักการและแนวคิดการสงเสริมสุขภาพจากการประชุม

ระดับนานาชาติ 4 ครั้ง  และใหความหมายของ “การสงเสริมสุขภาพ”  วาเปนกระบวนการสงเสริมใหประชาชน

เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง  ดังนั้นอาจสรุปๆไดวา การสงเสริมสุขภาพเปนการ

กระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพ่ือเปาหมายการบรรลุสุขภาวะ  

  

 กลยุทธในการสงเสริมสุขภาพตามกฎออตาวา 

 มีการนําแนวคิดการสงเสริมสุขภาพไปประยุกตใชหลายประเทศ  และตั้งแตป  1995 มีการประชุม

เก่ียวกับแนวคิดนี้หลายคร้ังเพื่อใหเกิดแนวทางดําเนินการที่เปนรูปธรรม   แตโดยภาพรวมกลยุทธการสงเสริม

สุขภาพ ประกอบดวย 

 1) การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Healthy Public Policies)  นโยบายสาธารณะหมายถึง 

ทิศทางหรือแนวทางที่คนในสังคมเห็นวาควรเปนไปในทิศทางนั้น ทั้งนี้หมายความรวมถึงนโยบายของรัฐดวย 

ตัวอยางการดําเนินงานนโยบายสาธารณะของชุมชนดานอาหาเชน นโยบายปลอดน้ําอัดลมการไมเลี้ยงน้ําอัดลมใน

งานเลี้ยง งานพิธีตาง ๆ ของชุมชน  นโยบายสงเสริมสุขภาพมีวิธีการที่หลากหลาย แตสอดคลองสนับสนุนกัน โดย

ผูกําหนดนโยบายจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพเปนสําคัญ 

 2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอสุขภาพ (Create Supportive Environment) คือการสงเสริมให

คนและสิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางเก้ือกูลและสมดุล ถือวา การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติทั่วโลกเปนภารกิจ

รวมกันของประชากรโลก เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตการทํางาน การพักผอน ใหมีสุขภาวะที่ดีและ

ปลอดภัยโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 3) การเสริมสรางกิจกรรมของชุมชนให เขมแข็ง  (Strengthen Community Activities) เปนการ

สนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเองได โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจและจัดการ มีการระดมทรัพยากร และวัตถุภายในชุมชน 

ทั้งนี้ชุมชนจะตองไดรับขอมูลขาวสาร โอกาสการเรียนรูและแหลงทุนสนับสนุน 

 4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Development Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพโดยการ สนับสนุน

ในเรื่องการพัฒนาบุคคลและสังคม ดวยการใหขอมูลขาวสาร การศกึษาเพ่ือสุขภาพและการเสริมทักษะชีวติในการ

จัดการท่ีดีเพ่ือปองกันและควบคุมสุขภาพของตน 
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 5) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reoriented Health Service) การจัดระบบบริการสาธารณสุขใน

การสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคล ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข สถาบันบริการ

สาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะตองทํางานรวมกัน เพ่ือมุงไปสูสุขภาพของประชาชน ในการปรับเปลี่ยนบริการ

สาธารณสุขนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับการวิจัยทางสาธารณสุข และหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร

สาธารณสุขสาขาตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ  แนวความคิดและวิธีการทํางาน โดยมองปญหาของปจเจกบุคคล

ไปสูการมองปญหาในองครวม 

 ดังนั้น การสงเสริมสุขภาพจึงมุงหวังใหเ กิดการมีสุขภาพดีในระดับสูงสุด  โดยจําเปนตองอาศัย

กระบวนการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล  หรือสิ่งแวดลอมที่บุคคลอาศัยอยู   ซึ่งจะเกิดข้ึน

ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีภาวะสุขภาพคงที่  มีการปองกันโรคและคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีนํามากอน   การสงเสริม

สุขภาพจึงเปนกระบวนการที่เปนพลวัตรมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางสุขภาพและมี

ความผาสุกเพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวอยาง กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

แนวทางการดําเนินดานอาหารและโภชาการของกองทุนสุขภาพตําบล 

 

การแกปญหาดานการสรางเสริมโภชนาการในศูนยเด็กเล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กระบวนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปน 

• การประเมิน ภาวะโภชนาการเด็ก การชั่งน้ําหนัก วัด

สวนสูง 

• ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก  

• ขอมูลพฤติกรรมการจัดหาอาหารใหเด็กของผูปกครอง 

หรือผูเล้ียงดูเดก็ 

• ขอมูลการจัดอาหารในศูนยเด็กเล็ก 

  -แหลงวัตถุดบิ เมนูอาหาร  กระบวนการปรุง 

หลักสุขาภิบาลในศนูย ฯลฯ  

• ขอมูลสภาพแวดลอม รอบ ๆ ศูนยเด็ก เชนการขาย

อาหาร รานขายของชํา  

2.การวิเคราะหขอมูล 

• การวิเคราะหขอมูลรวมระหวาง เจาหนาที่ศนูยเดก็ กับ

เจาหนาที่ รพสต. และผูมีสวนเกีย่วของอ่ืน ๆ  

• วิเคราะหขอมูลทุนชุมชน ทุนคน เงนิ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิปญญา ศูนยเรียนรูชุมชน กลุม เครอืขาย  

• วิเคระหปจจยักําหนดสุขภาพที่เปนสาเหตุของปญหา  

3.การคืนขอมูล 

• ประชุมกลุมคนืขอมูล แกผูปกครอง เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ/ 

เวทีประชาคม  

• สรางการรบัรูปญหา และความตระหนักแกชุมชน 

• ระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทางการแกปญหารวมกัน 

4.การจัดทําแผนกําหนดกจิกรรมตามหลัก ออตตาวา ชารเตอร 

1 การสรางนโยบายสาธารณะของชุมชน เชน การไมขายเครื่องดื่มน้ําหวาน ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกล ศูนยเด็กเล็ก  

นโยบายใหศูนยเด็กเล็กจัดการวัตถุดิบ ปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันจากชุมชน  

2 การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมสีขุภาพดี เชนการสรางสภาพแวดลอมในศูนยเด็ก ใหเอ้ือตอการเรียนรูเร่ืองส่ิงแวดลอม เชน การ

แยกขยะ การนําขยะมาหมุนเวยีนใชใหม การจัดทาํแปลงสาธิตปลกูผักปลอดสารในบริเวณศูนยเด็ก ฯลฯ สรางหลกสูตรทองถิ่น  โดย

ใชทุนคนที่มศีกัยภาพในพื้นที ่มาเปนผูถายทอดประสบการณ หรอืสอนการสรางส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ในชุมชน เปนตน 

3 การเพิ่มความสามารถของชุมชน เชน จดัทําโครงการหรือกิจกรรมรวมกับชุมชน เชน กิจกรรมแปลงผักปลอดสารพิษของชุมชนเพื่อ

ศูนยเด็กเล็ก การสรางจิตอาสาจากลุมผุสูงอายุที่มีศักยภาพ มาทาํกิจกรรมในศูนยเด็กเล็ก  

4 การพัฒนาทักษะสวนบุคคล  เชน การปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคใหเดก็ การพัฒนาศักยภาพผูปกครอง ผูเล้ียงดูเดก็  การพัฒนา

ศักยภาพครูผูดแูลเด็กในศูนยเด็กเล็ก การใหความรูแกแมครัวผูผลิตอาหารในศูนยเด็กเล็ก  

5 การปรับระบบบรกิารสุขภาพ รวมกับ รพสต.หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นทีเพื่อการแกปญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ หรือเด็ก

5.การดําเนินงานตามแผน 

เมื่อกําหนดกจิกรรมหลักตามขอ 4 แลว อาจแบงหนาที่ ในการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมหลกัในแตละขอรวมกัน เชน เรื่องระบบ

บริการสุขภาพอาจมอบหมายให รพสต.หรือเจาหนาที่สาธารณสุข

รับผิดชอบ  การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสขุภาพดี 

ผูรับผิดชอบหลักอาจเปนครศููนยเด็กเล็ก เปนตน บางกิจกรรมอาจ

มีการรับผิดชอบรวมกันก็ได ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ หรือทุนที่ม ี
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6.การติดตามประเมินผล 

• วางระบบการติดตามและประเมินผลรวมกันเปนระยะ 

เพื่อทราบปญหา อปุสรรค และแนวทางการดําเนินงาน

ตอไป 
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ตัวอยางกิจกรรมการดําเนินงานโภชนาการอาหารในศูนยเด็กเล็ก 

 

กิจกรรม ระดับครัวเรือน/หนวยงาน 

1 การสรางนโยบาย

สาธารณะ   

หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ชุมชนกําหนดนโยบายดาน

โภชนาการในศูนยเด็กเล็กที่จําเปน เชน  

• นโยบายศูนยเด็กเล็ก/ชุมชนปลอดน้ําหวาน น้ําอัดลม ขนมกรุบ

กรอบ 

• นโยบายเมนูอาหารกลางวันลดหวาน มัน เค็ม 

• นโยบายการใชผลิตผล วัตถุทองถ่ิน ในการทําอาหารกลางวัน ซึ่ง

นอกจากจะทําใหเด็กไดรับประทานอาหารจากแหลงที่มีคณุภาพ 

ปลอดสารพิษแลว ยังเปนการชวยเสริมอาชีพ รายไดใหกับคนใน

ชุมชนอีกดวย เชน รับซื้อขาวสาร ไข ไก ปลาที่ผลิตและหาไดใน

ชุมชน 

2 การสรางสรรคสิ่งแวดลอม

ที่เอ้ือตอสุขภาพ 

• กิจกรรมการประกวดศูนยเด็กเล็กสีเขียว แยกเปนศูนยที่มี

บริเวณพ้ืนที่มากพอตอการปลูกพืชผักและศูนยที่ไมมีพ้ืนที่ (ศูนย

เขตเมือง)  โดยการเพิ่มพ้ืนที่ผลิตอาหารในศนูยเด็กเล็ก เชนการ

ทําแปลงผักสาธิต ผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ืออาหารกลางวัน 

ภายในศนูย กรณีศูนยในเขตเมืองอาจปรับรูปแบบเปนสวน

แนวตั้ง ปลูกใสกระถาง เปนตน 

• จัดตั้งกองทุนขยะรีไชเคลิ เพ่ืออาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะ

ชวยลดขยะในชุมชนแลว  

• สรางกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ใหกับเด็ก โดยการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากสิ่งของเหลือใช 

อาจใชทุนคนที่มีมือในพ้ืนที่ (อาจเปนตัวแทนผูสูงอายุที่มีภูมิ

ปญญาดานตาง ๆ ) มาสอนการประดิษฐสิ่งของ อาจจัดรวมกับ

ผูปกครองและเด็ก เพ่ือสรางความสัมพันธในครอบครัวใหแนน

แฟนมากขึ้น 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการดําเนินงานโภชนาการในศูนย

เด็ก และทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ เชน วันแม วันพอ วัน

ตนไมแหงชาติ ฯลฯ  ระหวาง ผูนําทองถ่ิน จนท.สาธารณสุข ครู
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กิจกรรม ระดับครัวเรือน/หนวยงาน 

ผูดูแลเด็ก และผูปกครอง เพ่ือปลุกฝงพฤติกรรม ดานการรักษา

สิ่งแวดลอม  หรืออื่น ๆ ขึ้นอยูกับบริบทของพ้ืนที่  

3 การเสริมสรางกิจกรรม

ชุมชนใหเขมแข็ง 

• จัดทําแปลงผักรวมชุมชน เพ่ืออาหารกลางวัน การทําแปลงผัก

รวมทําใหคนในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกัน นอกจากเปนการ

เพ่ิมกิจกรรมทางกายแลว ยังทําใหคนในชุมชนมีความรัก สามัคคี 

ปรองดอง สามารถลดความขัดแยงได 

• ระดมความรวมมือจากชุมชนในการสนับสนุนการจัดอาหาร

กลางวันในศูนยเด็กเล็ก เชนการรับบริจาควัตถุดิบ การสนับสนุน

ใหชุมชน จัดตั้งกลุมผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อสงเปนวัตถุดิบ

จําหนายสําหรับการจัดทําอาหารกลางวันในศนูยเด็ก 

• จัดกิจกรรม รับบริจาค ทอดผาปา ขยะรีไชเคลิ เพ่ือหารายได

สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันในศนูยเด็กเล็ก หรือกิจกรรมอ่ืน 

ๆ ของชุมชน (ชวยแกปญหาและปลูกจิตสํานึกเรื่องการจัดการ

ขยะแกคนในชุมชนดวย) 

• ขอความรวมมือรานคา รานจําหนายอาหาร ลดการจําหนาย

อาหารหวาน น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ แกเด็ก 

4 การพัฒนาทักษะสวน

บุคคล 

• จนท.สาธารณสุข รวมกับครูพัฒนาศักยภาพ ใหความรูผูปกครอง 

หรือผูดูแลเด็ก เรืองการจัดหาอาหารสําหรับเด็ก 

• ภาควิชาการ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ความรูแกครูพ่ีเลี้ยง หรือ

เจาหนาที่ ๆ เก่ียวของ ในการจัดการโภชนาการในศนูยเด็ก เชน

เรื่องการสํารวจและการวิเคราะหขอมูล หรืออื่น ๆ ตามความ

จําเปน 

• ครูในศูนยเด็กเล็กปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคแกเด็ก 

5 การปรับเปลี่ยนระบบ

บริการสุขภาพ 

• จนท.สาธารณสุขรวมกับคร ูผูดูแลเด็ก และผูปกครอง สนับสนุน

และรวมมือกันแกปญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ที่มี

ปญหาโภชนาการ 
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สรุปเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable development goals; SDG  ) 

 

 เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 

 เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน และสงเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 

 เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุก

ชวงอายุ 

 เปาหมายที่ 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทยีมและทั่วถึง และสงเสริมโอกาส

ในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน 

 เปาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิลทุกคน  

 เปาหมายที่ 6 ทําใหแนใจวาเรื่องน้ําและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางย่ังยืน และมีสภาพพรอมใช

สําหรับทุกคน 

 เปาหมายที่ 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน 

 เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริม

ศกัยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มท่ี และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน 

 เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน

อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

 เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ 

 เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

และย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่

เกิดข้ึน 

 เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่

ยั่งยืน ใหเปนไปอยางย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 15 พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม

อยางย่ังยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดย้ังและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความ

ยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พ่ึงของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับในทุก

ระดับ 

 เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความ

รวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1 เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทกุรูปแบบ ทุกที ่

2 เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลเุปาความมั่นคงทางอาหาร

และโภชนาการที่ดีขึน้ และสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

3 เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และ

สงเสริมความเปนอยูทีดี่ของทกุคนในทกุชวงอายุ 

4 เปาหมายที่ 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศกึษาที่ไดคณุภาพ

อยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสรมิโอกาสในการเรียนรูตลอด

ชีวิตแกทกุคน 

5 เปาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสราง

พลังใหแกสตรีและเดก็หญิงทกุคน 

6 เปาหมายที่ 6 ทําใหแนใจวาเรือ่งน้าํและการสุขาภิบาลไดรับการ

จัดการอยางย่ังยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน 

7 เปาหมายที่ 7 ทําใหแนใจวาทกุคนสามารถเขาถึงพลังงานที่

ทันสมัย ย่ังยืน เชื่อถือได ตามกําลงัซื้อของตน 

8 เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและ

ทั่วถึงใหเปนไปอยางย่ังยืน สงเสรมิศักยภาพการมงีานทําและ

การจางงานเต็มที่ และงานที่มีคณุคาสําหรบัทุกคน 

9 เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน

และทัว่ถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

10 เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวาง

ประเทศ 

11 เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความ

ปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 

12 เปาหมายที่ 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการ

บริโภคที่ย่ังยืน 

13 เปาหมายที่ 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพือ่ตอสูกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

14 เปาหมายที่ 14 อนุรกัษและใชประโยชนจากมหาสมทุร ทะเล 

และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหเปนไป

อยางย่ังยืน 

15 เปาหมายที่ 15 พิทกัษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่

ย่ังยืนของระบบนเิวศบนบก จดัการปาไมอยางย่ังยืน ตอสูกับ

การแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดย้ังและฟนฟูความเสื่อมโทรม

ของที่ดิน และหยุดย้ังการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

16 เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก 

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา 

และสรางใหเกิดสถาบันอนัเปนที่พ่ึงของสวนรวม มีประสิทธิผล 

และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ 

17 เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวธิีการปฏิบัติให

เกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมอืระดับ

สากลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน 

1) การสรางนโยบายสาธารณะเพือ่

สุขภาพ (Healthy Public Policies) 

3) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ

สุขภาพ (Create Supportive 

Environment)   

4) การเสริมสรางกจิกรรมของชุมชน

ใหเขมแข็ง (Strengthen 

Community Activities)   

2) การพัฒนาทกัษะสวนบุคคล 

(Development Personal Skills)   

5) การปรับเปลี่ยนบรกิาร

สาธารณสขุ (Reoriented Health 

กฎบัตรออตตาวาชารเตอร 

 

ธรรมนูญสุขภาพ 

สมัชชาสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

เครื่องมือตามพรบ.สขุภาพแหงชาติ 

สิทธิมนุษยชน ความรุนแรง ความขัดแยง  

การกดข่ี ความปลอดภัย ความมั่นคง 

 ความยากจน  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

-สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เคมี ชวีภาพ 

-สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ดานทนุ

ชุมชน ทั้งทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ  

ทุนมนุษย กลุมองคกรภาคเีครอืขายในพ้ืนที ่-

กระบวนการมีสวนรวม การจัดการเรียนรูใน

ชุมชน กฏกติกา ขอตกลง  

-การเมอืง วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 

-การศกึษา เทคโนโลยี 

กลุมผูสูงอายุ  เดก็ เยาวชน สตรี 

ผูดอยโอกาส   คนชายขอบ 

-ขีดความสามารถของคน 

-พันธกุรรม –จิตวิณญาณ- ความรู 

-ความเชือ่ -พฤติกรรม วถิีชีวิต 

ความเทาเทียม  การเขาถึง ความเสมอภาค  

คุณภาพ ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 

-ระบบบริหารจัดการชุมชน   

-ระบบการมีสวนรวม  

-การเรียนรูของชุมชน   -การสรางสุขภาพ 

-ระบบหลักประกันสุขภาพ -ระบบบริการสุขภาพ 

-แพทยทางเลือก 

ปจเจกบุคคล 

สภาพแวดลอม 

ระบบ  กลไก 

1 

2 

3 

หลักการ เคร่ืองมือ 


