
1 
 

สุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพ 

(Health and Determinants of Health) 

________________________________ 

           ดร.เพ็ญ  สุขมาก 

สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

บทนํา 

  

 เอกสารฉบับนี้ ไดรวบรวม แนวคิดเรื่องสุขภาพ และตัวอยางกรอบแนวคิดเรื่องปจจัยปจจัยกําหนด

สุขภาพ ทั้งของตางประเทศ และในประเทศ เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน คอื สวนแรก เปนเรื่องแนวคดิพื้นฐาน  

กระบวนทัศน  ความหมายของสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ   สวนที่สองเปนเรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพ 

ประกอบดวยตัวอยางกรอบแนวคิดกรณีตาง ๆ โดยคาดหวังวาผูเขารับการอบรม จะไดใชเปนแนวทางในการ

กําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และใชประกอบการพิจารณาในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

ตอไป 

_________________ 

 

1 นิยามความหมายของสุขภาพ  

มีหลายหนวยงานไดใหคําจํากัดความของสุขภาพไวดังนี้  

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) 



2 
 

 ดังน้ัน  อาจสรุปไดวาสุขภาพ คือ “สุขภาวะ ที่สมบูรณเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล ทั้งทาง

กาย จิต  สังคม และปญญา มีความสัมพันธเชิงพลวัตกับปจจัยตาง ๆ คือดานปจเจกบุคคล  ดาน

สภาพแวดลอม และดานระบบกลไก และดานระบบบริการสุขภาพ”    

 จากคาํนิยามสุขภาพหรือสุขภาวะมี 4 มิติ มิติสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม 

และสุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปญญา 

 สุขภาวะทางกาย (Physical Wellbeing) หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณทางรางกาย  หมายถึง 

รางกายที่สมบูรณ  แข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไมเจ็บปวย เปนโรค ไมพิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยที่จําเปน

พอเพียง ไมมีอุปทวอันตราย และมีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ   

    สุขภาวะทางจิตใจ  (Mental Wellbeing)  หมายถึง จิตใจที่มีความสุข ราเริง คลองแคลว ไมเครียด 

ไมวิตกกังวล ไมซึมเศรา ติดขัด มีความเมตตากับสรรพสิ่ง  มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลดการเห็นแกตัว

ลงไปดวย 

     สุขภาวะทางสังคม (Social Wellbeing)  หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี มีครอบครัวอบอุน ชุมชน

เขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค  มีภารดรภาพ มีสันติภาพ มีความเปนประชาสังคม มีระบบ

บรกิารที่ดี และมีระบบบริการที่เปนกิจการทางสังคม 

สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปญญา  (Spiritual or Wisdom   Wellbeing)  พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ.2550 ไดกําหนดไววา  “สุขภาพทางปญญา  (Wisdom  Wellbeing)  หมายความ

วา ความรูท่ัวรูเทาทัน และความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี   ความชั่ว ความมีประโยชนและ

ความมีโทษ   ซึ่งนําไปสูความมีจิตใจอันดีงาม   และเอื้อเฟอเผื่อแผ  สุขภาวะทางปญญาชวยใหผูคน

บรรลุถึงความสุขที่แทจริงคือความสุข ที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกตอง   รูเทาทันความจริงของชีวิตและ

โลก     สามารถคิดถูก คิดชอบ และรูจักแกทุกขไดดวยปญญา รวมทั้งมีความสุขจากการดําเนินชีวิต 

ถูกตอง ดีงาม จากการเปนผูให และการทําความดีเพ่ือคนอ่ืนหรือสวนรวม” การพัฒนาปญญาทั้ง 4 รวมกัน 

จึงเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ (ประเวศ  วะสี, 2550) 

 

2.กรอบแนวคดิเรื่องสุขภาพ (Model of Health)  

กรอบแนวคิดเร่ืองสุขภาพมี 2 กรอบแนวคิดที่สําคัญคือ 

2.1 กรอบแนวคิดชีวะการแพทย (Biomedical model of health) กรอบแนวคิดนี้จะพิจารณา

เรื่องสุขภาพวาปวย หรือไมปวย เปนการเนนสุขภาพในมิติสุขภาวะทางกาย เนนการปองกันหรือแกไขเมื่อมี

ภาวะที่เปนโรคหรือปวยเกิดข้ึนและมุงเนนท่ีจะดําเนินการใหโรคหมดไป โดยการรักษาหรือปองกันสวนบุคคล 

ใชเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัย แนวทางนี้จึงมักจะไมไดใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและกายภาพที่มีผลตอสุขภาพ แตจะเนนเฉพาะพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่ผลตอการเกิดโรคโดยตรง

เทานั้น (เดชรัต สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545)   
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ผลกระทบทางสุขภาพตามแนวคิดนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อ นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ๆ 

ไดนําพาใหเกิดการระบาดหรือการขยายตัวของโรคเพิ่มข้ึนโดยตรง และพิสูจนทราบไดแนนอนเทานั้น ถึงแมวา

การดําเนนิการสงเสริมและดูแลสุขภาพตามกระบวนทัศนนี้จะนํามาซึ่งความสามารถในการควบคุมโรคติดตอได

หลายโรค แตก็ไมสามารถทําความเขาใจและจัดการกับโรคสมัยใหมที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต สภาพสิ่งแวดลอม 

และสังคมไดดีเทาที่ควร จนเปนเหตุใหหลายโรคมีการขยายตัวเปนอยางมากเชนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และภาวะ

ความแปรปรวนทางจิต (เดชรัต  สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545) 

 

1.2 กรอบแนวคิดเศรษฐสังคม สิ่งแวดลอม (Socio economic of health model) แนวทางนี้ 

เห็นวาเร่ืองสุขภาพไมใชเรื่องของการเกิดโรคหรือปวยเพียงอยางเดียวเทานั้น สุขภาพควรมีความหมายท่ี

ครอบคลุมมากกวานั้น ดังคํานิยามสุขภาพที่ปรากฎในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติที่ระบุวา “สุขภาพ

คือสภาวะท่ีสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”  ไมใชเพียงไมเจ็บปวยหรือไมมีโรค

เทานั้น หากยังครอบคลุมการดําเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสขุของทุกคนอีกดวย แนวคิดนีม้องวาสุขภาพเปน

วิถีชีวิตทั้งหมด ดังนั้นผูปวยเร้ือรัง คนพิการ หรือผูที่มีความบกพรองทางกายหรือทางจิตก็ยังสามารถบรรลุสุข

ภาวะไดในขอบเขตของแตละบุคคล (วิพุธ พูลเจริญ, 2544) ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต

กรอบแนวคิดน้ีจึงเปนการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต หรอืสุขภาวะทั้งหมดของประชากรแตละ

กลุมท่ีไดรับผลกระทบนั้น 

 

3.ผลกระทบสุขภาพ 

 3.1 ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพ แบงได 3 ประเภท คือ 

(1). ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ซึ่งเปนผลกระทบทางสุขภาพ อันเนื่องมาจากการ

ดําเนินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการโดยตรง โดยมีปจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวของนอยมาก เชน 

 ผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการเหมืองแรในเขตปา  

 ผลกระทบทางสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลในอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

 ผลกระทบทางสุขภาพจิตความวิตกกังวลจากการระบาดของโรค Covid 19 เปนตน 

(2). ผลกระทบทางออม (Indirect Impact) ซึ่งเปนผลกระทบที่มิไดเกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง 

แตเกิดข้ึนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอสุขภาพหลายตัวรวมกัน จนมีผล

ใหเกิดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพในที่สุด เชน  

 ผลกระทบตอสุขภาพกายที่แยลง เนื่องจากความวิตกกังวลเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิต ภายหลังจากทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการดาํเนินโครงการ 
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 ผลกระทบทางสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น อันเนื่องการจางงานท่ีเพิ่มขึ้น และความ

ภูมิใจในความสามารถในการพ่ึงตนเอง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนิน

โครงการ  

 ผลกระทบทางสุขภาพจิต ที่ทําใหเกิดความวิตกกังวล จากการเลิกจางงาน 

ทําใหรายไดลดลง ทําใหใชจายไมพอ มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น เปนตน 

   (3) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการที่กําลัง 

พิจารณาและโครงการอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นตางเวลา ตางสถานที่ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ

อนาคตอันใกล (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553)  ผลกระทบสะสมเปนผลกระทบทั้งทางตรง และ

ทางออม ที่สะสมจากการดําเนินนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ในพ้ืนที่เดียวกัน หรอื

ในกลุมประชากรเดียวกัน ซึ่งบางครั้งทําใหผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงขึ้น เกินกวาท่ี

คาดการณไวในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (เดชรัต สุขกําเนิด  วิชัย เอกพลาการ 

และปตตพงษ  เกษสมบูรณ, 2545 )  เชน  

 

4.2 ระดับผลกระทบทางสุขภาพ 

ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบงออกไดเปน 4 ระดับ ไดแก 

(1) ผลกระทบในระดับปจเจกบุคคล คือ ผลกระทบที่มีตอความเจ็บปวย หรอืสถานะทาง 

สุขภาพของแตละบุคคล การประเมินผลกระทบ ในระดับนี้มักงายตอการเก็บรวบรวมขอมูล และทําใหเขาใจถึง

ผลกระทบที่แตกตางกันในหมูสมาชิกของแตละครัวเรือน (เชน เด็กหรือผูสูงอายุอาจไดรับผลกระทบมากกวา

ผูอื่น)  

(2) ผลกระทบในระดับครอบครัว เชน ผลกระทบท่ีมีตอความสัมพันธภายในครัวเรือน ซึ่ง 

จะทําใหผูประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปญหาในระดับครอบครัว (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเนื่องจาก

การระดมทรัพยากรและการหาทางออกรวมกันของสมาชิกในครัวเรอืน) หรือในมุมกลับกัน ผูประเมินก็อาจจะ

เห็นถึงปญหาอันเนื่องมาจากความลมเหลวในการรบัมือกับปญหาดังกลาว จนเกิดเปนปญหาภายในครอบครัว 

หรอืขยายปญหาในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบในระดับนี้จึงเปนการศึกษาในระดับที่เปนจุดเชื่อมตอ

สําคัญกับสถาบันทางสังคมที่ใหญขึ้นกวานั้น เชน ชุมชน หรือองคกรของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 

 

(3) ผลกระทบในระดับชุมชน เชน ผลกระทบที่มีตอความสามารถในการจัดการการ 

คุมครองและการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน การประเมินในระดับนี้จะทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

ความรวมมือ (หรือผลกระทบที่มีตอความรวมมือ หรือเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในความรวมมือ) ของชุมชนใน

การสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของสมาชิกในชุมชนจากการดําเนนินโยบายหรือโครงการ 

 

(4) ผลกระทบในระดับสาธารณะ เชน ปญหาที่คกุคามสุขภาพของสาธารณะในวงกวาง ไม 
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สามารถจํากัดเฉพาะกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เชน การระบาดของ covid 19 ที่ทําให เกิดวิถี

ปกติแบบใหม (new normal) ท่ีอาจทําใหมองเห็นทางเลือกหรือโอกาสในการสรางเสริมสุขภาพที่แตกตางไป

จากเดิม หรือผลกระทบที่มีตอทัศนะของสาธารณะในแงของความสําคัญของสุขภาพ (หรือการใหคุณคาตอ

สุขภาพและมิติทางสุขภาพในแตละดาน) รวมถึงทัศนะท่ีมีตอความเสี่ยง (หรือที่เรียกวา Risk perception) 

ของแตละกลุมประชากรและภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการดําเนิน (หรือผลของการดําเนิน) 

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น การประเมินผลกระทบในระดับสาธารณะแมวาจะยากในการกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมิน แตก็มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรูรวมกันของ

สังคม 

  

4 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 

นําเสนอตัวอยางของกรอบแนวคิดเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตางของปจจัยกําหนดสุขภาพตาง ๆ ในบริบท

ของตางประเทศและประเทศไทย  ดังนี้ 

4.1 กรอบแนวคดิปจจัยกําหนดสุขภาพของประเทศแคนาดา หนวยงานสุขภาพ 

ของประเทศแคนาดา  ระบุปจจัยกําหนดสุขภาพ ไว 12 ประเด็น  

(1) รายไดและสถานทางสังคม  (Income and Social Status)  

(2) เครือขายชวยเหลือกันทางสังคม (Social Support Networks) 

(3) การศกึษา (Education and Literacy) 
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(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) 

 

4.2 กรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพของ G.,Dahlgren and M., Whitehead 

(1991)  

 

 
 

รูปที่  1  แสดงปจจัยกําหนดสุขภาพของ G.,Dahlgren and M., Whitehead (1991) 

   ทีม่ารูป   https://thecanadianfacts.org/the_canadian_facts.pdf 
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จากรูปที่ 1 จะเห็นวา ปจจัยสุขภาพถูกกําหนดไว 5 ระดับ คือ 

 (1) ปจจัยที่อยูในตัวมนุษยเอง มาตั้งแตเกิด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก 

เชน อายุ เพศ และพันธุกรรม  

   (2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมสวนบุคคล พฤติกรรมการบริโภค การสบูบุหรี่ 

 ออกกําลังกาย การพักผอน ฯลฯ  

(3) ปจจัยที่เก่ียวกับเครือขายทางสังคมและชุมชน เชน การเปนสมาชิกกลุม ชมรมตาง ๆ การ

รวมเปนเครือขายเชนเครือขายเกษตรอินทรีย เครือขายดานสิ่งแวดลอม หรือเปรเรื่องของความสัมพันธ

ภายใน ชุมชน รวมถึง วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน 

(4) ปจจัยที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการดําเนินชีวิตและการทํางาน เชนการผลิตอาหารและผล ผลิต 

การเกษตร สภาพที่อยูอาศัย การศึกษา สิ่งแวดลอมในการทํางาน การวางงาน การจัดหาน้ําสะอาดและ

สุขาภิบาล การบริการทางสุขภาพ และที่อยูอาศัย 

(5) เง่ือนไขโดยรวมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมักเก่ียวพันกับนโยบาย

สาธารณะ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

4.2 กรอบแนวคดิปจจัยกําหนดสุขภาพของ Quigley  

Quigley และคณะ ไดแบงประเภทปจจัยกําหนดสุขภาพไว 3 ดานคือ  

(1). ดานปจเจกบุคคล (Individual Factor) เชนพันธุกรรม เพศ พฤติกรรม  

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

สิ่งแวดลอมทางกายภาพเคมี ชีวภาพ  ชุมชน เศรษฐกิจ และระบบการเงนิ  การสื่อสาร เทคโนโลยี  

(3). ปจจัยดานองคกร หรือสถาบัน (Institution Factor)  

 4.3 กรอบแนวคิดกําหนดสุขภาพของ จังหวัดระยอง ไดกําหนดไว 3 ดานคือ (HIA  Annual 

Report ,2008) 

(1) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factor) ซึ่งประกอบดวยมลพิษจากโรงงาน 

อุตสาหกรรม อันตรายจากสารเคมี การเจ็บปวยและความเสี่ยงจากมลพิษ  มลพิษทางอากาศและสารอินทรีย

ระเหยงาย (VOCs)  มลพิษทางน้ํา และการปนเปอนโลหะหนัก ขยะของเสียอันตราย  อุบัติภัยสารเคมี ศักยภาพ

การรองรบัมลพิษ 

(2) ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ  (Resources) เชนการแยงชิงการใชน้ํา การ 

กัดเซาะชายฝง การทิ้งของเสียลงทะเล การขาดหรือรอยหรอของประมงชายฝง  

(3) ปจจัยดานปญหาสังคม (Social Factor) ซึ่งประกอบดวย แรงงานอพยพและ 
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ประชากรแฝง ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน แหลงเสื่อมโทรมและแหลงมั่วสุม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การลงทุนและการบริการทางสังคม ความเครียดและความกดดันในชีวิต ความขัดแยงจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นปญหาจากการขาดความปลอดภัยในชีวิตเปนตน 

(4) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factor) การเติบโตทางเศรษฐกิจ การ 

พ่ึงพาการนําเขาและเศรษฐกิจภายนอก  การกระจายรายได  การจัดสรรและการแยงชิงทรัพยากร  มลพิษและการ

ทําลายฐานทรัพยากร  ระบบภาษีและการลงทุนทางสังคมเชนความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมนําเขา การชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจของภาคเกษตรและประมง  

4.4 ปจจัยกําหนดสุขภาพ ที่กําหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผล 

กระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโนบายสาธารณะ (สํานักงานสุขภาพแหงชาติ,  2552) 

สํานักงานสุขภาพแหงชาติ กําหนดใหในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกรณีที่ทํา 

รายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูที่ดําเนินการจะตองพิจารณา วิเคราะห และใหขอมูลในประเด็นท่ี

สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1). การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรพัยากร 

ที่ดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรพัยากรแรธาตุ 

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 

(2). การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท 

ปรมิาณ และวิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 

(3). การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง  

จากกระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย ขยะติด

เชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 

(4). การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับ 

สัมผัสเขาสูรางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรบัสัมผัสของคนงาน

หรือผูปฏิบัติงานในโครงการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการ เปนตน 

(5). การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางาน 

ในทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ 

ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งใน

พ้ืนที่ 

(6). การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน ทั้ง 
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ความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพ่ิม/

ลดพื้นที่สาธารณะของชุมชน (Public Space) และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ดังกลาว 

(7). การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสําคญัและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

เชน ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม ของชุมชนทองถ่ิน พื้นที่ที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 

(8).  ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรนุแรงเปนพิเศษตอประชากรกลุมใด 

กลุมหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมประชากรที่มีความเปราะบางเชน เด็ก ผูพิการผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเดี่ยว ชนกลุมนอย เปน

ตน 

(9). ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  

การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเก่ียวเนื่องกับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความ

พรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพื่อติดตามผลกระทบขีด

ความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

 

จากตัวอยางกรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพขางตนพบวามีขอเดน  ขอดอยที่แตกตางกันกลาวคือกรอบ

แนวคิดของประเทศแคนาดา   มีขอเดนตรงที่มีการแจกแจงรายละเอียดที่สามารถประเมินผลกระทบไดและทําให

สะดวกในการแกปญหา  แตมีไมมีมิติทางดานจิตวิญาณหรือปญญา  กรอบแนวคิดของ G.,Dahlgren and M., 

Whitehead (1991)  มีขอเดนที่มีการเชื่อมโยงปจจัยจากระดับบุคคล ไปสูระดับที่สูงข้ึนคือจากปจจัยในตัวบุคคล 

เชื่อโยงไปสูชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และระดับมหภาค โดยมีเครือขายทางสังคมเปนตัวเชื่อมโยง แตมขีอดอยตรงที่

ไมมีรายละเอียดดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

 

แมวาจะมีกรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพหลายแบบ แตสามารถสรุปได 3 ปจจัยสําคัญคอื 

1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับปจเจกบุคคล  เชน พันธุกรรม พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิณญาณ ที่ทําใหสุข

ภาวะของแตละกลุมมีความแตกตางกัน เชนกลุมเก็ก กลุมเยาวชน ผูสูงอายุ สตรี ผูดอยโอกาส ผู

อพยพ กลุมคนชายขอบ คนไทยพลัดถ่ิน กลุมชาติพันธุ และสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตาง

กันเชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด การออกกําลังกาย การบริโภค เปนตน  

2. ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม เชนสภพแวดลอมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ สภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปรเพณี ศาสนา การศึกษา เทคนโนโลยี การเมือง กฏหมาย นโยบาย 

ประชากร การเดินทางขนสง การสื่อสาร ที่ทําใหมีสุขภาวะที่แตกตางกันในเร่ืองสิทธิมนษยชน 
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การกดขี่ ความขัดแยง ความรุนแรง ความมั่นคงปลอดภัย ความยากจน ความมั่สนคงทางอาหาร 

รวมถึงภัยทางธรรมชาติ เปนตน 

3. ปจจัยที่เกี่ยวกับระบบและกลไก หมายถึงการทาํงานรวมกันของแตละหนวยงาน ไมเพียงแตภาค

สาธารณสุขเทานั้น อาจเปนบุคคล กลุมองคกร หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในระบบ (พ้ืนที่หรือ

หนวยปฎิบัติการ)  โดยมีการทํางานในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน เชน ระบบบริหารจัดการชุมชน 

ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ระบบบนิการสุขภาพ ระบบการแพทยทางเลือก ระบบประกัน

สุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบสาธารณสุขมลูฐาน ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ เปนตน 

ระบบเหลานี้จะสงผลตอความครอบคลุมการบริการ คุณภาพบริการ ความเทาเทียม เสมอภาค 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของระบบ  รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 

 

 

 
 

รปูที่  2 ความสําคัญของสุขภาพและปจจัยกําหนดสุขภาพ (ดัดแปลงจาก อําพล จินดาวัฒนะ, 2552) 

 

     กรอบแนวคิดเร่ืองปจจัยกําหนดสุขภาพมีความสําคัญ ในขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ ตองระบุปจจัยกําหนดสุขภาพใหครอบคลุม   เหมาะสม  จึงจะสามารถประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพไดอยางมีประสิทธิผล และการกําหนดแนวคิดดานสุขภาพที่แตกตางกัน จะนําไปสูการดําเนินการในการ
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สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการดูแลสุขภาพที่แตกตางกันดวย  (เดชรัต  สุขกําเนิด วิชัย  เอกพลาการ และปต

พงษ เกษสมบูรณ, 2545)  

 แมวากรอบแนวคิดปจจัยกําหนดสุขภาพจะมีหลากหลาย แตในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามที่

กฎหมายกําหนดในประเทศไทยนั้น จําเปนตองประเมิน 9 ปจจัยหลักตามที่สํานักงานสุขภาพแหงชาติกําหนดเปน

อยางนอย  หรืออาจมีประเด็นศึกษาเพ่ิมเติมมากกวา 9 ปจจัยได  

____________________ 
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