
สุขภาพ ปัจจยัก าหนดสุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบ

ดร เพ็ญ  สุขมาก

สถาบนันโยบายสาธารณะ ม.อ.หาดใหญ ่ 



เนือ้หา 
1. Assign ใหด้ ูVDO บา้นหยูาน  (ความยาวประมาณ 12 นาที) ดมูาลว่งหนา้ และใหล้องเขียน 

Logic model กรณีศกึษาจาก VDO สง่ก่อนเรยีน 3 วนั

2. สรุปบทเรยีนจากวิดิโอ 
• เรือ่งมิติสขุภาวะ 
• ระดบัผลกระทบทางสขุภาพ   
• ปัจจยัก าหนดสขุภาพ

3. กรอบแนวคิดเรื่องสขุภาพ & ปัจจยัก าหนดสขุภาพ



กรอบแนวคดิเรือ่งสุขภาพ

•Bio medical Model

•Socio environmental model



สุขภาพ

ความหมาย : พระราชบญัญตัสุิขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550

“สขุภาพคอืสขุภาวะ หมายถงึภาวะทีส่มบูรณท์ ัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และ

ปัญญา ทีเ่ชือ่มโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล

(พ.ร.บ.สุขภาพแหง่ชาต,ิ 2550)



ลกัษณะของผลกระทบทางสุขภาพ 

• ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ซึง่เป็นผลกระทบทางสุขภาพ อนัเน่ืองมาจากการด าเนินนโยบาย แผนงาน 

หรอืโครงการโดยตรง โดยมีปัจจยัอืน่ๆ มาเก่ียวขอ้งนอ้ยมาก

• ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) ซึง่เป็นผลกระทบทีมิ่ไดเ้กิดข้ึนกบัสุขภาพโดยตรง แตเ่กิดข้ึนเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัทีมี่ผลตอ่สุขภาพหลายตวัรว่มกนั จนมีผลใหเ้กิดใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสุขภาพใน

ทีสุ่ด 

• ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึงผลกระทบทีเ่กิดจากโครงการที่ก าลงัพิจารณาและโครงการอืน่ ๆ ที่

อาจเกิดข้ึนตา่งเวลา ตา่งสถานที ่ท ัง้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคตอนัใกล้



ระดบัผลกระทบทางสุขภาพ

1. ผลกระทบในระดบัปัจเจกบุคคล คอื ผลกระทบทีมี่ตอ่ความเจบ็ป่วย หรอืสถานะทางสุขภาพของแตล่ะบุคคล 

(ผลกระทบทีเ่กิดในระดบัปัจเจกบุคคล)

2. ผลกระทบในระดบัครอบครวั เชน่ ผลกระทบทีมี่ตอ่ความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืน ซึง่จะท าใหผู้ป้ระเมินเห็นถึงขีด

ความสามารถในการรบัมือกบัปัญหาในระดบัครอบครวั

3. ผลกระทบในระดบัชมุชน ผลกระทบทีมี่ตอ่ความสามารถในการจดัการการคุม้ครองและการสรา้งเสรมิสุขภาพของ

ชุมชน

4. ผลกระทบในระดบัสาธารณะ เชน่ ปัญหาทีค่กุคามสุขภาพของสาธารณะในวงกวา้ง ไมส่ามารถจ ากดัเฉพาะกลุม่

ประชากรทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 



ผลกระทบ ระดบัตา่งๆ จากการตดิเชื้อ Covid

ระดบัผลกระทบ ผลกระทบ

บุคคล • ป่วย/ตาย จากการตดิโรคโดยตรง เครียด วติกกงัวล กดดนั  ฆ่าตวัตาย

• รายไดล้ดลง รายจา่ยในการป้องกนัโรค อาจเพ่ิมข้ึน

• พฤตกิรรมการด ารงชวีติเปล่ียน การบริโภค ออก าลงักาย การป้องกนัโรค

• ฯลฯ

ครอบครวั • ความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั

• ความรุนแรงในครอบครวั 

• ครอบครวัอบอุน่ 

• ฯลฯ

ชุมชน • ชุมชนมีมาตรการนการจดัการตนเอง ระบบคดักรอง เฝ้าระวงั

• การชว่ยเหลือในชุมชน ครวักลาง ตูอ้ิม่บุญ การจดัการระบบอาหาร

• ฯลฯ

สาธารณะ • ระบบเศรษฐกิจ ในสาขาตา่ง ๆ การทอ่งเทีย่ว การขนสง่ เดนิทาง 

• สิง่แวดลอ้ม 

• ฯลฯ



ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Determinants of Health) 

ความหมาย 

ขอบเขตปัจจยัดา้นบุคคล  สงัคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประชากร และสิง่แวดลอ้ม  ซึง่เป็น

ตวัก าหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรอืประชากร  



การกดีก ัน้ทางสงัคม

• การกดขี ่กลุ่มชนด ัง้เดมิ  การผลกัไสไปอยู่ชายขอบ

โลกาภวิฒัน์

• การคา้และการตลาด

• การไหลของทุน

• วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี

• สทิธิบตัร

ความยากจน

บรรยากาศทางการเมือง

ภยัธรรมชาติ

การเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ

ทุนทางสงัคม

เมือง/ชนบท

สทิธิมนุษยชน

อาหาร

การจา้งงาน

การเงนิ การคลงั

คุณภาพ ประสทิธิภาพ
ความครอบคลมุ

ความเท่าเทียม ความเสมอภาค

ระบบการสาธารณสขุมูลฐาน

ระบบการแพทยท์างเลอืก

การศกึษาทางวิชาชพี

สตรี

เพศสภาพ

ยาเสพติด

บหุรี่

แอลกอฮอล์

วยัเดก็ เยาวชน

ผูส้งูอายุ

ความรนุแรง

ความขดัแยง้

สภาพแวดลอ้ม

• สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

เคมี ชวีภาพ

• ระบบเศรษฐกจิ การเมือง

• สงัคม วฒันธรรม

• ประชากร

• ความปลอดภยั

• การเดนิทาง ขนส่ง

• การสือ่สาร

• เทคโนโลยี

ระบบ/กลไก

• ระบบบรหิารจดัการชมุชน ระบบสรา้งเสรมิสขุภาพ

• ระบบบรกิารสขุภาพ

• ระบบการแพทยท์างเลอืก

• ระบบประกนัสขุภาพ

ปัจเจกบคุคล

• วิถชีวิีต

• พฤติกรรม

• พนัธุกรรม

• ความเชือ่ จติวิญญาณ

สขุภาวะ

ทางจติ

สขุภาพ/

สขุภาวะ

สขุภาวะทาง

กาย

สขุภาวะทางจติ

วิญญาณ/

ปัญญา

สขุภาวะทาง

สงัคม



กรอบแนวคดิปัจจยัก าหนดสุขภาพ

ปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัปัจเจก

บุคคล

ปัจจยัทีเ่กี่ยวกบัระบบและ

กลไก 

ปัจจยัทีเ่ก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้ม 



กรอบแนวคดิปัจจยัก าหนดสุขภาพ

1 ปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัปัจเจกบคุคล  

• พนัธุกรรม 

• พฤตกิรรม 

• ความเชือ่ 

• จติวณิญาณ 

ท าใหสุ้ขภาวะของแตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั เชน่กลุม่เก็ก กลุม่เยาวชน ผูสู้งอายุ สตรี ผูด้อ้ยโอกาส ผูอ้พยพ 

กลุม่คนชายขอบ คนไทยพลดัถ่ิน กลุม่ชาตพินัธุ ์และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมสุขภาพทีแ่ตกตา่งกนัเชน่ การสูบบุหรี ่ดืม่

สุรา เสพยาเสพติด การออกก าลงักาย การบรโิภค



กรอบแนวคดิปัจจยัก าหนดสุขภาพ

2 ปัจจยัท่ีเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม 

• สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี ชวีภาพ 

• สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ปรเพณี 

• ศาสนา การศึกษา เทคนโนโลยี 

• การเมือง กฏหมาย นโยบาย ประชากร 

• การเดนิทางขนสง่ การสือ่สาร 

ท าใหมี้สุขภาวะทีแ่ตกตา่งกนัในเรือ่งสทิธิมนษยช์น การกดข่ี ความขดัแยง้ ความรุนแรง ความมัน่คงปลอดภยั 

ความยากจน ความมัส่นคงทางอาหาร รวมถึงภยัทางธรรมชาต ิ



กรอบแนวคดิปัจจยัก าหนดสุขภาพ

3 ปัจจยัท่ีเกีย่วกบัระบบและกลไก 

หมายถึงการท างานรว่มกนัของแตล่ะหน่วยงาน ไมเ่พียงแตภ่าคสาธารณสุขเทา่นัน้ อาจเป็นบุคคล กลุ่มองคก์ร 

หน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งในระบบ (พ้ืนทีห่รอืหน่วยปฎิบตักิาร)  โดยมีการท างานในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 

• ระบบบรหิารจดัการชุมชน 

• ระบบการสรา้งเสรมิสุขภาพ ระบบบรกิารสุขภาพ 

• ระบบการแพทยท์างเลือก 

• ระบบประกนัสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน 

• ระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 

ระบบเหลา่น้ีจะสง่ผลตอ่ความครอบคลุมการบริการ คณุภาพบรกิาร ความเทา่เทียม เสมอภาค ประสทิธิภาพ

ประสิทธิผล และคณุภาพของระบบ 



ความสมัพนัธร์ะหวา่ง การพฒันา ปัจจยัก าหนดสุขภาพและสุขภาพ

• นโยบาย

• แผนงาน

• โครงการ 

• กิจกรรม

ปัจเจกบุคคล

สภาพแวดลอ้ม

ระบบ กลไก

สุขภาวะ

กาย

จติ

สงัคม

จติวณิญาณ/ปัญญา

ปัจจยัก าหนดสุขภาพการพฒันา

direct impact 

indirect impact 



การติดเชื้อ 

Covid 19

ปัจเจก

บคุคล

สุขภาวะทางปัญญา

สภาพ

แวดลอ้ม

ระบบ/

กลไก

สุขภาวะทางสงัคม

พฤติกรรม

• การป้องกนัโรค

• การบริโภค

• พฤตกิรรมเสีย่ง บุหร่ี

ความรู/้ความรอบรูท้างสขุภาพ

กลุ่มผูป่้วยเรื่อรงั 

กลุ่มผูส้งูอายุ

กลุ่มผูพ้กิาร ดอ้ยโอกาส

นโยบาย

• การเยียวยา

• การ lock down

• พรก.ฉุกเฉิน

• การกกักนั

เศรษฐกจิ

• การจา้งงาน

• รายได ้

• การปิดกิจการ

เทคโนโลย ีการสือ่สาร

ความมัน่คงทางอาหาร

การเดนิทาง การขนส่ง 

สิง่แวดลอ้ม

• คณุภาพอากาศ

• ธรรมชาต ิหาด

ทราย 

การท่องเท่ียว การศกึษา

ประชากร

ระบบสขุภาพชมุชน

• การป้องกนั ควบคมุ

ชุมชน

• การคดักรอง 

• การติดตาม

สุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางจติ

ระบบการสรา้งเสริมสขุภาพ

ระบบบริการสขุภาพ

• รพ.สนาม

• ป้องกนั ควบคมุ การกัษา  ฟ้ืนฟู

ระบบ กลไกทอ้งถิน่ กองทุนต าบล

• การงบกองทุนท าโครงการ Covid

ระบบหลกัประกนัสขุภาพ

• สทิธิ์ในการคดักรอง/รกัษา UC 

ประกนัสงัคม

ระบบส่าธารณสขุมูลฐาน

• อสม.

ระบบการแพทยท์างเลอืก

• การคดิคน้นวตักรรม

ยา สมุนไพร

สงัคม วฒันธรรม

• การเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม

การท างาน

• WFH



ตวัอยา่ง Covid 19 กบัการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม

• การใหค้ าแนะน าในการกกักนัตนเอง หรอืแนวทางปฏิบตัเิม่ือมีคนตดิเชื้อ

• หา้มการรวมตวั การชุมนุมทางสงัคม

• หยุดขนสง่สาธารณะ เทีย่วบิน รถสาธารณะ

• ปิดสถานทีส่  าคญั หา้ง สนามมวย สนามกีฬา โรงเรยีน สถานศึกษา สถานทีท่อ่งเทีย่ว

• เขม้งวดกบัการเดนิทางขา้มจงัหวดั

ตอ้งการวเิคราะหม์าตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมสง่ผลกระทบทางสุขภาพอยา่งไร?



ตวัอยา่งผลกระทบจากเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (social distancing)

มิติ ตวัอย่างผลกระทบ

เศรษฐกิจ • สูญเสยีรายได ้

• การเลิกจา้งงาน ธุรกิจปิดตวั ตลาด โรงแรม ทอ่งเทีย่ว บนัเทงิ ฯลฯ

• เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Social Isolation • ขาดการติดตอ่ทางสงัคม

• ยากตอ่การเขา้ถึงอาหารสิง่อุปโภค บรโิภคอืน่ ๆ 

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั • อาจเพ่ิมความรุนแรงในครอบครวั

• ครอบครวัอบอุน่ อยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตามากขึ้น

พฤติกรรมกาสุขภาพ • การออกก าลงักาย กิจกรรมทางกายลดลง

• พฤติกรรมการบรโิภคเปลี่ยน

• ติด Online การพนนั online

การหยดุการบรกิารทีจ่  าเป็น • ผลกระทบโดยตรวตอ่ความตอ้งการดา้นสุขภาพและสงัคม

• การไม่ไดร้ว่มกิจกรรมตามนดั อาจท าใหค้นอืน่เสยีโอกาส

• การสูญเสยีแรงงานอาจสง่ผลถึงการบรกิารอืน่ ๆ 

การหยดุกิจกรรมทางกรศึกษา • การสูญเสยีโอกาสในการหาความรู ้ พฒันาทกัษะ

• ความไม่เสมอภาค ไม่เทา่เทยีมทางการศึกษา

การจราจร การขนสง่ และพ้ืนทีส่เีขียว • ลดปัญหาจราจร 

• การปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา ตา่ง ๆ มีผลตอ่กิจกรรมทางกาย และสุขภาวะทางจติใจ



การติดเชื้อ Covid 2019 ป่วย  เสยีชวีติจากโรค โดยตรง

กลวั วติกกงัวล ฆ่าตวัตาย
การกกัตวัอยูบ่า้น

การปิดสถานที่

ท างาน สาธารณะ

การเขม้งวดเร่ือง

การเดนิทาง ขนสง่

เครียดและเบ่ือหน่าย

เลิกการจา้งงาน สูญเสยีรายได ้

การเขา้ถึงบริการทีจ่  าเป็น 

อาหาร สาธารณูปโภค

คา่ใชจ้า่ยบางอยา่งในบา้น

เพ่ิมข้ึน

PA ลด ปรโยชนจ์ากการเดิน

ป่ันจกัรยานลดลง

ผลกระทบทาง ศก.

ระยะยาว

การแยกตวัทางสงัคม

ความผิดปกติในสงัคม

ลดกิจกรรมทางกาย

ความรุนแรงในครอบครวั

การเขา้ถึงความจ าเป็น

พ้ืนฐานในการด ารงชีวติ

ความไม่มัน่คงในครวัเรือน

คณุภาพทางส่ิงแวดลอ้ม

อากาศ 

จ านวนรถบนถนน

ลดลง

indirect impact

การจราจร

การจราจล ประทว้ง

พฤติกรรมการบริโภค

ป่วยดว้ยโรคอืน่ ๆ 

รูส้กึมีความสุขมากขึ้น

ตวัอยา่งผลกระทบจาก social distancing

อตัราการเกิดอุบตัิเหตุลดลง

ผลกระทบทางสุขภาพ

ครอบครวัอบอุน่

การตรตีราทางสงัคม

direct impact


