
สุขภาพ ปัจจยักาํหนดสุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบ

ดร เพ็ญ  สุขมาก

สถาบนันโยบายสาธารณะ ม.อ.หาดใหญ ่ 



สุขภาพ

ความหมาย : พระราชบญัญตัิสุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 

“สขุภาพคือสขุภาวะ หมายถงึภาวะทสีมบูรณท์งัทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และ
ปัญญา ทเีชอืมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุล   

(พ.ร.บ.สุขภาพแหง่ชาต,ิ 2550)



กรอบแนวคิดเรอืงสุขภาพ

•Bio medical Model

•Socio environmental model



ลกัษณะของผลกระทบทางสุขภาพ 

• ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ซงึเป็นผลกระทบทางสุขภาพ อนัเนืองมาจากการดาํเนินนโยบาย แผนงาน 
หรอืโครงการโดยตรง โดยมีปัจจยัอนืๆ มาเกียวขอ้งนอ้ยมาก

• ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) ซงึเป็นผลกระทบทมิีไดเ้กิดขึนกบัสุขภาพโดยตรง แตเ่กิดขึนเนืองมาจากการ
เปลียนแปลงของปัจจยัทมีีผลตอ่สุขภาพหลายตวัรว่มกนั จนมีผลใหเ้กิดใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางดา้นสุขภาพใน
ทสุีด 

• ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึงผลกระทบทเีกิดจากโครงการทกีาํลงัพิจารณาและโครงการอนื ๆ ที
อาจเกิดขึนตา่งเวลา ตา่งสถานท ีทงัในอดีต ปัจจบุนั และอนาคตอนัใกล ้



ระดบัผลกระทบทางสุขภาพ

1. ผลกระทบในระดบัปัจเจกบคุคล คือ ผลกระทบทมีีตอ่ความเจบ็ป่วย หรือสถานะทางสุขภาพของแตล่ะบุคคล 
(ผลกระทบทเีกิดในระดบัปัจเจกบุคคล)

2. ผลกระทบในระดบัครอบครวั เชน่ ผลกระทบทมีีตอ่ความสมัพนัธภ์ายในครวัเรอืน ซงึจะทาํใหผู้ป้ระเมินเห็นถึงขีด
ความสามารถในการรบัมือกบัปัญหาในระดบัครอบครวั

3. ผลกระทบในระดบัชมุชน ผลกระทบทมีีตอ่ความสามารถในการจดัการการคุม้ครองและการสรา้งเสริมสุขภาพของ
ชุมชน

4. ผลกระทบในระดบัสาธารณะ เชน่ ปัญหาทคีุกคามสุขภาพของสาธารณะในวงกวา้ง ไมส่ามารถจาํกดัเฉพาะกลุ่ม
ประชากรทไีดร้บัผลกระทบโดยตรง 



ผลกระทบ ระดบัต่างๆ จากการตดิเชอื Covid

ระดบัผลกระทบ ผลกระทบ

บุคคล • ป่วย/ตาย จากการตดิโรคโดยตรง เครียด วติกกงัวล กดดนั  ฆ่าตวัตาย

• รายไดล้ดลง รายจา่ยในการป้องกนัโรค อาจเพมิขึน

• พฤติกรรมการดาํรงชวีติเปลียน การบริโภค ออกาํลงักาย การป้องกนัโรค

• ฯลฯ

ครอบครวั • ความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั

• ความรุนแรงในครอบครวั 

• ครอบครวัอบอุน่ 

• ฯลฯ

ชุมชน • ชุมชนมีมาตรการนการจดัการตนเอง ระบบคดักรอง เฝ้าระวงั 

• การชว่ยเหลือในชุมชน ครวักลาง ตูอ้มิบุญ การจดัการระบบอาหาร

• ฯลฯ

สาธารณะ • ระบบเศรษฐกิจ ในสาขาตา่ง ๆ การทอ่งเทยีว การขนสง่ เดนิทาง 

• สงิแวดลอ้ม 

• ฯลฯ



ปัจจยักาํหนดสุขภาพ (Determinants of Health) 

ความหมาย 

ขอบเขตปัจจยัดา้นบุคคล  สงัคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประชากร และสิงแวดลอ้ม  ซงึเป็น
ตวักาํหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรอืประชากร  



การกีดกนัทางสงัคม
• การกดข ีกลุ่มชนดงัเดมิ  การผลกัไสไปอยู่ชายขอบ

โลกาภิวฒัน์
• การคา้และการตลาด

• การไหลของทุน
• วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี

• สทิธิบตัร

ความยากจน

บรรยากาศทางการเมือง

ภยัธรรมชาติ

การเปลยีนแปลง
ภมิูอากาศ

ทุนทางสงัคม

เมือง/ชนบท

สทิธิมนุษยชน

อาหาร

การจา้งงาน

การเงนิ การคลงั

คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ความครอบคลุม

ความเท่าเทียม ความเสมอภาค

ระบบการสาธารณสขุมูลฐาน

ระบบการแพทยท์างเลือก

การศกึษาทางวิชาชีพ

สตรี

เพศสภาพ

ยาเสพติด

บหุรี

แอลกอฮอล์

วยัเดก็ เยาวชน

ผูส้งูอายุ

ความรนุแรง

ความขดัแยง้

สภาพแวดลอ้ม
• สงิแวดลอ้มทางกายภาพ 

เคมี ชวีภาพ

• ระบบเศรษฐกจิ การเมือง

• สงัคม วฒันธรรม

• ประชากร

• ความปลอดภยั

• การเดนิทาง ขนส่ง

• การสอืสาร

• เทคโนโลยี

ระบบ/กลไก
• ระบบบรหิารจดัการชมุชน ระบบสรา้งเสรมิสขุภาพ

• ระบบบรกิารสขุภาพ

• ระบบการแพทยท์างเลอืก

• ระบบประกนัสขุภาพ

ปัจเจกบุคคล
• วิถชีวิีต

• พฤติกรรม

• พนัธุกรรม

• ความเชอื จติวิญญาณ

สขุภาวะ

ทางจติ

สขุภาพ/
สขุภาวะ

สขุภาวะทาง

กาย

สขุภาวะทางจติ

วิญญาณ/

ปัญญา

สขุภาวะทาง

สงัคม



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจเจก
บุคคล

ปัจจยัทีเกียวกบัระบบและ
กลไก 

ปัจจยัทีเกียวกบั
สภาพแวดลอ้ม 



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

1 ปัจจยัทีเกยีวขอ้งกบัปัจเจกบุคคล  
• พนัธุกรรม 

• พฤตกิรรม 

• ความเชอื 

• จติวณิญาณ 

ทาํใหสุ้ขภาวะของแตล่ะกลุ่มมีความแตกตา่งกนั เชน่กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน ผูสู้งอายุ สตร ีผูด้อ้ยโอกาส ผูอ้พยพ 
กลุ่มคนชายขอบ คนไทยพลดัถิน กลุ่มชาตพินัธุ ์และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมสุขภาพทแีตกตา่งกนัเชน่ การสูบบุหรี ดมื
สุรา เสพยาเสพตดิ การออกกาํลงักาย การบริโภค



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

2 ปัจจยัทีเกยีวกบัสภาพแวดลอ้ม 
• สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี ชวีภาพ 

• สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ประเพณี 

• ศาสนา การศึกษา เทคนโนโลยี 

• การเมือง กฏหมาย นโยบาย ประชากร 

• การเดนิทางขนสง่ การสือสาร 

ทาํใหม้ีสุขภาวะทแีตกตา่งกนัในเรอืงสิทธิมนุษยช์น การกดขี ความขดัแยง้ ความรุนแรง ความมนัคงปลอดภยั 
ความยากจน ความมนัคงทางอาหาร รวมถึงภยัทางธรรมชาต ิ



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

3 ปัจจยัทีเกยีวกบัระบบและกลไก 

หมายถึงการทาํงานรว่มกนัของแตล่ะหน่วยงาน ไมเ่พียงแตภ่าคสาธารณสุขเทา่นนั อาจเป็นบุคคล กลุ่มองคก์ร 
หน่วยงานตา่ง ๆ ทเีกียวขอ้งในระบบ (พืนทหีรอืหน่วยปฎิบตักิาร)  โดยมีการทาํงานในแตล่ะขนัตอนอย่างชดัเจน 

• ระบบบรหิารจดัการชุมชน 

• ระบบการสรา้งเสรมิสุขภาพ ระบบบรกิารสุขภาพ 

• ระบบการแพทยท์างเลือก 

• ระบบประกนัสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน 

• ระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ  

ระบบเหล่านีจะส่งผลตอ่ความครอบคลุมการบรกิาร คุณภาพบรกิาร ความเทา่เทียม เสมอภาค ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคณุภาพของระบบ 



ความสมัพนัธร์ะหวา่ง การพฒันา ปัจจยักาํหนดสุขภาพและสุขภาพ

• นโยบาย

• แผนงาน

• โครงการ 

• กิจกรรม

ปัจเจกบุคคล

สภาพแวดลอ้ม

ระบบ กลไก

สุขภาวะ

กาย

จติ

สงัคม

จติวณิญาณ/ปัญญา

ปัจจยักาํหนดสุขภาพการพฒันา

direct impact 

indirect impact 



การติดเชอื 

Covid 19

ปัจเจก

บุคคล

สุขภาวะทางปัญญา

สภาพ

แวดลอ้ม

ระบบ/

กลไก

สุขภาวะทางสงัคม

พฤติกรรม
• การป้องกนัโรค

• การบริโภค

• พฤติกรรมเสยีง บุหรี

ความรู/้ความรอบรูท้างสขุภาพ

กลุ่มผูป่้วยเรอืรงั 
กลุ่มผูส้งูอายุ
กลุ่มผูพ้กิาร ดอ้ยโอกาส

นโยบาย
• การเยยีวยา

• การ lock down

• พรก.ฉุกเฉิน

• การกกักนั
เศรษฐกจิ
• การจา้งงาน

• รายได ้

• การปิดกิจการ

เทคโนโลย ีการสอืสาร
ความมนัคงทางอาหาร
การเดินทาง การขนส่ง 

สงิแวดลอ้ม
• คณุภาพอากาศ

• ธรรมชาต ิหาด

ทราย 

การท่องเทยีว การศึกษา

ประชากร

ระบบสขุภาพชมุชน
• การป้องกนั ควบคมุ

ชุมชน

• การคดักรอง 

• การติดตาม

สุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางจิต

ระบบการสรา้งเสริมสขุภาพ

ระบบบรกิารสขุภาพ
• รพ.สนาม

• ป้องกนั ควบคมุ การกัษา  ฟืนฟ ู

ระบบ กลไกทอ้งถิน กองทุนตาํบล
• การงบกองทุนทาํโครงการ Covid

ระบบหลกัประกนัสขุภาพ
• สทิธิในการคดักรอง/รกัษา UC 

ประกนัสงัคม

ระบบสาธารณสุขมูลฐาน
• อสม.

ระบบการแพทยท์างเลือก
• การคิดคน้นวตักรรม 

ยา สมุนไพร

สงัคม วฒันธรรม
• การเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม

การทาํงาน
• WFH



ตวัอยา่ง Covid 19 กบัการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม

• การใหค้าํแนะนาํในการกกักนัตนเอง หรือแนวทางปฏิบตัเิมือมีคนตดิเชอื

• หา้มการรวมตวั การชุมนุมทางสงัคม

• หยุดขนสง่สาธารณะ เทยีวบิน รถสาธารณะ

• ปิดสถานทสีาํคญั หา้ง สนามมวย สนามกีฬา โรงเรียน สถานศึกษา สถานททีอ่งเทยีว

• เขม้งวดกบัการเดนิทางขา้มจงัหวดั

ตอ้งการวเิคราะหม์าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมสง่ผลกระทบทางสุขภาพอยา่งไร? 



ตวัอยา่งผลกระทบจากเวน้ระยะห่างทางสงัคม (social distancing)

มิติ ตวัอย่างผลกระทบ

เศรษฐกิจ • สูญเสียรายได ้

• การเลิกจา้งงาน ธุรกิจปิดตวั ตลาด โรงแรม ทอ่งเทียว บนัเทิง ฯลฯ

• เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Social Isolation • ขาดการติดต่อทางสงัคม

• ยากตอ่การเขา้ถึงอาหารสิงอุปโภค บรโิภคอนื ๆ 

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั • อาจเพิมความรุนแรงในครอบครวั 

• ครอบครวัอบอุน่ อยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตามากขึน

พฤติกรรมกาสุขภาพ • การออกกาํลงักาย กิจกรรมทางกายลดลง

• พฤติกรรมการบริโภคเปลียน 

• ติด Online การพนนั online

การหยุดการบรกิารทจีาํเป็น • ผลกระทบโดยตรวตอ่ความตอ้งการดา้นสุขภาพและสงัคม

• การไมไ่ดร้ว่มกิจกรรมตามนดั อาจทาํใหค้นอนืเสียโอกาส

• การสูญเสียแรงงานอาจส่งผลถึงการบริการอนื ๆ 

การหยุดกิจกรรมทางกรศึกษา • การสูญเสียโอกาสในการหาความรู ้พฒันาทกัษะ

• ความไมเ่สมอภาค ไมเ่ทา่เทียมทางการศกึษา

การจราจร การขนส่ง และพนืทสีีเขียว • ลดปัญหาจราจร 

• การปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา ตา่ง ๆ มีผลตอ่กิจกรรมทางกาย และสุขภาวะทางจติใจ



การตดิเชอื Covid 2019 ป่วย  เสียชีวติจากโรค โดยตรง

กลวั วติกกงัวล ฆ่าตวัตายการกกัตวัอยูบ่า้น

การปิดสถานที

ทาํงาน สาธารณะ

การเขม้งวดเรือง

การเดนิทาง ขนสง่

เครียดและเบอืหน่าย

การจา้งงาน สูญเสียรายได ้

การเขา้ถึงบริการทจีาํเป็น 

อาหาร สาธารณูปโภค

คา่ใชจ้า่ยบางอยา่งในบา้น

เพิมขึน

ปรโยชนจ์ากการเดิน ปัน

จกัรยานลดลง

ผลกระทบทาง ศก.

ระยะยาว

การแยกตวัทางสงัคม

ความผิดปกติในสงัคม

ลดกิจกรรมทางกาย

ความรุนแรงในครอบครวั

การเขา้ถึงความจาํเป็น

พืนฐานในการดาํรงชวีติ

ความไม่มนัคงในครวัเรือน

คณุภาพทางสิงแวดลอ้ม 

อากาศ 

จาํนวนรถบนถนน

ลดลง

indirect impact

การจราจร

การจราจล ประทว้ง

พฤติกรรมการบริโภค

ป่วยดว้ยโรคอนื ๆ 

รูส้กึมีความสุขมากขึน

ตวัอยา่งผลกระทบจาก social distancing

อตัราการเกิดอุบตัิเหตุลดลง

ผลกระทบทางสุขภาพ

ครอบครวัอบอุน่

การตรตีราทางสงัคม

direct impact



เนอืหา 

1. Assign ใหด้ ูVDO บา้นหยูาน  (ความยาวประมาณ 12 นาที) ดมูาลว่งหนา้  และใหล้องเขยีน Logic 
model กรณีศึกษาจาก VDO  สง่ก่อนเรียน 3 วนั

2. สรปุบทเรียนจากวิดิโอ 

• เรืองมิตสิขุภาวะ 

• ระดบัผลกระทบทางสขุภาพ   

• ปัจจยักาํหนดสขุภาพ

3. กรอบแนวคิดเรืองสขุภาพ & ปัจจัยกาํหนดสขุภาพ

4. ปัจจยักาํหนดสขุภาพทีระบ ุใน guideline line HIA ฉบับที 3 



Logic model


