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สุขภาพ และปัจจัยกาหนดสุขภาพ
(Health and Determinants of Health)
ดร.เพ็ญ สุขมาก
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทนา
สุขภาพ คือ สุ ขภาวะ ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิ ญญาณ หรือปัญญา
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม และสุขภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยกาหนดสุขภาพ ผลจากการดาเนินงานตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกาหนดสุขภาพ และส่งผล
กระทบทางสุขภาพในที่สุด
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวม แนวคิดเรื่องสุขภาพ และตัวอย่างกรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ทั้งของต่างประเทศ และในประเทศ เนื้ อหาประกอบด้ว ย 2 ส่ วน คือ ส่ ว นแรก เป็ น เรื่องแนวคิ ดพื้ น ฐาน
กระบวนทัศน์ ความหมายของสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ ส่วนที่สอง เป็นเรื่องปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ประกอบด้วย ตัวอย่างกรอบแนวคิดกรณีต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม จะได้ใช้ เป็นแนวทางในการ
กาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และใช้ประกอบการพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ส่วนที่ 1 เรื่องแนวคิดพื้นฐาน กระบวนทัศน์ ความหมายของสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ
1.แนวคิด กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ
ในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพที่สาคัญ 2 กระบวนทัศน์
1.1 กระบวนทัศน์ว่าด้วยโรค กระบวนทัศน์นี้จะพิจารณาสุขภาพว่าป่วย หรือไม่ป่วย เป็นการเน้น
สุขภาพในมิติสุขภาวะทางกาย แนวทางนี้จะเน้น การป้องกันหรือแก้ไขเมื่อมีภาวะที่เป็นโรคเกิดขึ้น และมุ่งเน้น
ที่ จ ะด าเนิ น การให้ โรคหมดไป โดยระบบการรั ก ษาหรื อ ป้ อ งกั น เฉพาะตน ใช้ เทคโนโลยี ท างการแพทย์
กระบวนทัศน์นี้จึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพโดยรวม ที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ แต่ จ ะเน้ น เฉพาะสภาพแวดล้ อ มและพฤติ ก รรมเฉพาะที่ ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคโดยตรงเท่ า นั้ น
(เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545)
ในการกาหนดปัจจัยกาหนดสุขภาพและ/หรือพาหะนาโรคต่างๆ ภายใต้กระบวนทัศน์นี้ ผลกระทบ
ทางสุขภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นโยบายหรือโครงการดังกล่าวได้นาพาให้เกิดการระบาดหรือการขยายตัวของ
โรคเพิ่มขึ้นโดยตรง และพิสูจน์ทราบได้แน่นอนเท่านั้น ถึงแม้ว่าการดาเนินการส่งเสริมและดูแลสุขภาพตาม
กระบวนทัศน์นี้จะนามาซึ่งความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อได้หลายโรค แต่ก็ไม่สามารถทาความเข้าใจ
และจัดการกับโรคสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมได้ดีเท่าที่ควร จนเป็นเหตุให้
หลายโรคมี ก ารขยายตั ว เป็ น อย่ า งมากเช่ น โรคหั ว ใจ โรคมะเร็ ง และภาวะความแปรปรวนทางจิ ต
(เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545)
1.2 กระบวนทัศน์สุขภาวะ การมองสุขภาพโดยเน้นเพียงแค่การเกิดโรคหรือไม่เกิดโรคนั้นเป็นมุมมอง
ที่แคบเกินไป หรือเป็นเพียง “โรคภาพ” เท่านั้น (ประเวศ วะสี, 2543) กระบวนทัศน์สุขภาวะเห็นว่า สุขภาพ
ควรมีความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าการเจ็บป่วยทางกาย ดังคานิยามสุขภาพที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ
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สุขภาพแห่งชาติที่ระบุว่า “สุขภาพคือสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”
ไม่ใช่เพียงไม่เจ็บป่วยหรือไม่มีโรคเท่านั้น หากยังครอบคลุมการดาเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคน
อีกด้วย กระบวนทัศน์นี้จึงมองสุขภาพเป็นวิถีชีวิตทั้งหมด ดังนั้นผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ หรือผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางกายหรือทางจิตก็ยังสามารถบรรลุสุขภาวะได้ในขอบเขตของแต่ละบุคคลอีกด้วย (วิพุธ พูลเจริญ, 2544)
ดั งนั้ น การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพภายใต้ ก รอบกระบวนทั ศ น์ นี้ จึ งเป็ น การพิ จารณาปั จ จั ย ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต หรือสุขภาวะทั้งหมดของประชากรแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั้นดังที่ได้แสดงไว้เป็น
ตัวอย่างในตารางที่ 1 (เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ,2545 )
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินสถานะทางสุขภาพในมิติต่างๆ ตามกระบวนทัศน์สุขภาวะ
มิติทางสุขภาพ
มิติทางกาย
มิติทางจิตใจ
มิติทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม
มิติทางจิตวิญญาณ

ดัชนีเชิงสูญเสีย (ลบ)
อัตราป่วย ตาย พิการ พฤติกรรมทาลาย
สุขภาพ
อัตราความชุกของปัญญาอ่อน โรคจิต การ
ฆ่าตัวตาย
อัตราความชุกของการใช้ความรุนแรงปัญหา
อาชญากรรม การป่วยและตายอัน
เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบ
อาชีพ
จานวนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อัตราส่วน
ประชากรยากจน ความไม่เป็นธรรมในการ
กระจายรายได้ความขัดแย้งในสังคม

ดัชนีเชิงสร้างเสริม (บวก)
อายุขัยเฉลี่ย สมรรถภาพร่างกาย
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เชาว์ปัญญา การควบคุมอารมณ์ ความ
มัน่ คงในตัวเอง
การปรับแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม
และชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ
ความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติ
ความต้องการที่พอเพียง สันติภาพ
ความสมานฉันท์

ที่มา: วิพุธ พูลเจริญ (2544) อ้างถึงใน เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545)
2. นิยามความหมายของสุขภาพ
มีหลายหน่วยงานได้ให้คาจากัดความของสุขภาพไว้ดังนี้
องค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความว่า “สุขภาพคือ สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพ
เท่านั้น” (WHO,1998)
สุขภาพ คือ “สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา สุขภาวะทั้ง 4
ด้าน เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการเชื่อมโยงถึงกัน และอยู่ในกันและกัน ปัญญาเป็นศูนย์กลาง ถ้าปราศจาก
ปัญญา สุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคมก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาปัญญาต้องนาไปสู่การพัฒนา
กาย จิต และสังคม การพัฒนากาย จิต และสังคม ต้องนาไปสู่การพัฒนาปัญญาทั้ง 4 ร่วมกัน จึงเกิดสุข
ภาวะที่สมบูรณ์” (ประเวศ วะสี, 2550)
สุขภาพ คือ “สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงการดาเนิน
ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยเท่านั้น” (วิพุธ พูลเจริญ, 2544)
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 “สุขภาพคือสุขภาวะ หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ,
2550)
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พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า “สุ ข ภาพทางปั ญ ญา (Wisdom
Wellbeing) หมายความว่า ความรู้ ทั่ วรู้ เท่ า ทั น และความเข้ า ใจอย่า งแยกได้ใ นเหตุ ผ ลแห่ งความดี
ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนาไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุขภาวะ
ทางปัญญาช่วยให้ผู้คนบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงคือความสุข ที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทัน
ความจริงของชีวิตและโลก สามารถคิดถูก คิดชอบ และรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา รวมทั้งมีความสุข
จากการด าเนิน ชีวิต ถูกต้อง ดีงาม จากการเป็นผู้ให้ และการทาความดีเพื่อคนอื่นหรือส่วนรวม” การ
พัฒนาปัญญาทั้ง 4 ร่วมกัน จึงเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ (ประเวศ วะสี, 2550)
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าสุขภาพ คือ “สุขภาวะ ที่สมบูรณ์เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งทาง
กาย จิ ต สั งคม และปั ญ ญา มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งพลวั ต กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ คื อ ด้ า นปั จ เจกบุ ค คล ด้ า น
สภาพแวดล้อม ด้านระบบกลไกซึ่งรวมถึงระบบบริการสุขภาพ”
3. มิติและระดับของผลกระทบทางสุขภาพ
คาจ ากัดความเรื่องสุ ขภาพได้มีการพั ฒ นาและวิวัฒ นาการด้านมิติสุ ขภาพมาเป็นล าดับ ส าหรับ
ประเด็นความครอบคลุมด้านมิติสุขภาพนั้น ในระยะแรก ๆ คาจากัดความของสุขภาพจะครอบคลุมเพียง
3 มิติ คือมิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางสังคม ในระยะต่อมามีการให้คาจากัดความที่ครอบคลุม 4 มิติ
คือ มีการเพิ่มมิติทางจิตวิญ าณ หรือปัญญา ในต่างประเทศใช้ศัพท์มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Wellbeing)
สาหรับประเทศไทยใช้ มิติทางปัญญา (Wisdom Wellbeing) แม้ว่าในมิติที่ 4 จะยังเป็นที่ถกเถียง และยังไม่มี
การยอมรับ อย่างกว้างขวางมากนั ก ปั จจุบันแม้แต่องค์การอนามัยโลกยังคงใช้คาจากัดความที่ครอบคลุ ม
มิ ติ ท างสุ ข ภาพ 3 มิ ติ (วิ ชั ย โชควิ วัฒ น์ , 2550) แต่ มี บ างประเทศที่ ใช้ 4 มิ ติ โดยเพิ่ ม มิ ติ ท างจิ ต วิญ ญาณ
(Spiritual Wellbeing) เช่น นิวซีแลนด์ สาหรับประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ยอมรับ และใช้คาจากัดความ
ของสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดของ
สุขภาพ ทั้ง 4 มิติ มีดงั นี้ (เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545)
(1) สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ท างร่า งกาย (Physical Wellbeing) หมายถึ ง ร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์
แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จาเป็นพอเพียง ไม่มีอุปัทวอันตราย
และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
(2) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตใจ (Mental Wellbeing) หมายถึง จิตใจที่มีความสุข ร่าเริง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตากับสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดการเห็นแก่ตัวลงไปด้วย
(3) สุ ขภาวะที่ ส มบู รณ์ ท างสั งคม (Social Wellbeing) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ด้ว ยดี มี
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภารดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็น
ประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม
(4) สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญ ญา (Spiritual or Wisdom Wellbeing) คือสุขภาวะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อทาความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงส่ง เช่นการเสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึง
พระรัตนตรัย การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า
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4.ผลกระทบทางสุขภาพ
4.1 ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
(1) ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ซึ่งเป็นผลกระทบทางสุขภาพ อันเนื่องมาจาก
การดาเนินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการโดยตรง โดยมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องน้อยมาก เช่นผลกระทบทาง
สุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการเหมืองแร่ในเขตป่า หรือผลกระทบทางสุขภาพจิตอันเนื่ องมาจากความวิตก
กังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น
(2) ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) ซึ่งเป็นผลกระทบที่มิได้เกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง
แต่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพหลายตั ว ร่ว มกั น จนมี ผ ลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพในที่สุด เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพกายที่แย่ลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การดารงชีวิต ภายหลังจากทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการดาเนินโครงการ หรือผลกระทบทางสุขภาพจิต
ที่ ดี ขึ้ น อั น เนื่ อ งการจ้ า งงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น และความภู มิ ใจในความสามารถในการพึ่ งตนเอง ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากการดาเนินโครงการ
(3) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากโครงการที่ กาลั ง
พิจารณาและโครงการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่างเวลา ต่างสถานที่ ทั้ งในอดีตอันใกล้ ปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้
(ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553) ผลกระทบสะสมเป็นผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่สะสมจากการดาเนิน
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่ างๆ ในพื้ น ที่ เดี ยวกั น หรือในกลุ่ ม ประชากรเดี ยวกั น ซึ่ งบางครั้งท าให้
ผลกระทบทางสุ ข ภาพรุ น แรงขึ้ น เกิ น กว่าที่ ค าดการณ์ ไว้ ในการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ (เดชรั ต
สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545 )
4.2 ระดับผลกระทบทางสุขภาพ
ระดับ ของผลกระทบทางสุ ข ภาพที่ จะท าการประเมิน เป็ น ค าถามที่ ส าคั ญ อี กประการหนึ่ งในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพราะการเลือกระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่แตกต่างกั นย่อมมี
ผลให้ ผ ลลั พ ธ์ข องการประเมิ น แตกต่ างกัน ไปด้ ว ย (เดชรัต สุ ขก าเนิ ด วิชั ย เอกพลาการ และปั ต ตพงษ์
เกษสมบูรณ์ ,2545 ) ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่
(1) ผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคล เช่น ผลกระทบที่มีต่อความเจ็บป่วย หรือสถานะทาง
สุขภาพของแต่ละบุคคล การประเมินผลกระทบ ในระดับนี้มักง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาให้เข้าใจถึง
ผลกระทบที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกของแต่ละครัวเรือน (เช่น เด็กหรือผู้สูงอายุอาจได้รับผลกระทบมากกว่า
ผู้อื่น)
(2) ผลกระทบในระดับครอบครัว เช่น ผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ภายในครัวเรือน ซึ่งจะทา
ให้ผู้ประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาในระดับครอบครัว (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ระดมทรัพยากรและการหาทางออกร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน) หรือในมุมกลับกัน ผู้ประเมินก็อาจจะเห็น
ถึงปัญหาอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นปัญหาภายในครอบครัว หรือ
ขยายปัญหาในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบในระดับนี้จึงเป็นการศึกษาในระดับที่เป็นจุดเชื่อมต่อสาคัญ
กับสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้น เช่น ชุมชน หรือองค์กรของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
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(3) ผลกระทบในระดับชุมชน เช่น ผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการจัดการการคุ้มครอง
และการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน การประเมินในระดับนี้จะทาให้ เห็ นถึงความเปลี่ ยนแปลงของความ
ร่วมมือ (หรือผลกระทบที่มีต่อความร่วมมือ หรือเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในความร่วมมือ ) ของชุมชนในการ
สร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของสมาชิกในชุมชนจากการดาเนินนโยบายหรือโครงการ
(4) ผลกระทบในระดับสาธารณะ เช่น ปัญหาที่คุกคามสุขภาพของสาธารณะในวงกว้าง ไม่สามารถ
จากัดเฉพาะกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (เช่น การก่อวินาศกรรม การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง)
หรือผลกระทบที่มีต่อทัศนะของสาธารณะในแง่ของความสาคัญของสุขภาพ (หรือการให้คุณค่าต่อสุขภาพ และ
มิติทางสุ ขภาพในแต่ละด้าน) เช่น การมองเห็ นทางเลื อกหรือโอกาสในการสร้างเสริมสุ ขภาพที่แตกต่างไป
จากเดิม รวมถึงทัศนะที่ มีต่อความเสี่ ย ง (หรือที่เรียกว่า Risk perception) ของแต่ล ะกลุ่ มประชากร และ
ภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการดาเนิน (หรือผลของการดาเนิน) นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
นั้น การประเมินผลกระทบในระดับสาธารณะแม้ว่าจะยากในการกาหนดขอบเขต และแนวทางการประเมิน
แต่ก็มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
การให้คานิยามเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญในกระบวนการกาหนดขอบเขตเพื่อการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ เนื่องจากถ้ามองสุ ขภาพในความหมายแคบ การกาหนดขอบเขตการประเมิ นผลกระทบทาง
สุ ข ภาพก็ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ในทางกลั บ กั น ถ้ า มองสุ ข ภาพในมุ ม มองที่ ก ว้ า ง ก็ ท าให้ ก ารก าหนดของเขต
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการแก้ปัญหาสุขภาพ
ที่มีความซับ ซ้อนมากในปั จจุ บั น ตัวอย่ างความเชื่อมโยง ระหว่า งสุ ขภาพปัจจัยกาหนดสุขภาพ ดังรูป ที่ 1
(อาพล จินดาวัฒนะ, 2552)

รูปที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพ (อาพล จินดาวัฒนะ, 2552)
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ส่วนที่ 2 เรื่องปัจจัยกาหนดสุขภาพ
2. กรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยกาหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health)
สุขภาพของมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการพัฒนาและการดาเนินโครงการพัฒนา จึง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เดชรัต สุขกาเนิด , 2545) เนื่องจากสุขภาพมิได้ถูก
กาหนดโดยระบบบริการสุ ขภาพและวิถีชีวิตเท่ านั้ น แต่ เงื่อนไขทางสั งคม เศรษฐกิจ และปั จจัยด้านอื่น ๆ
นอกเหนือด้านสุขภาพที่ประชาชนอาศัยอยู่เช่นระบบการขนส่ง การจ้างงาน การอยู่อาศัย ฯลฯ ย่อมมีผลต่อ
สุขภาพเช่นกัน (Metcalfe O., Higgins C., and Lavin T., 2009)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinants of Health) หมายถึง ขอบเขต
ปัจจัยด้านบุคคล สังคมเศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกาหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคล
หรื อ ประชากร (กระทรวงสาธารณสุ ข , 2552) ซึ่ งในเอกสารฉบั บ นี้ จ ะใช้ ค าว่ า “ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพ”
ในความหมายเดียวกับ “ปัจจัยกาหนดสุขภาพทางสังคม”
การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี ล้วนมีอิทธิพลจากปัจจัยกาหนดสุขภาพต่างๆ ที่ส่งผลทั้ง
ทางบวก และทางลบต่อการมีสุขภาพดี ปั จจัยกาหนดสุขภาพเป็นการพยายามระบุสาเหตุของปัจจัย หรือ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า เมื่อมี เหตุการณ์หรือ
กิจกรรมหนึ่งกิจรรมใดที่ทาให้ปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพของคนกลุ่มนั้นด้วย
มีหลายหน่วยงาน ได้เสนอปัจจัยกาหนดสุขภาพไว้หลายกรอบแนวคิด สาหรับในที่นี้จะ
นาเสนอตัวอย่างของกรอบแนวคิดเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของปัจจัยกาหนดสุขภาพต่างๆ ในบริบท
ของต่างประเทศและประเทศไทย ดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพของประเทศแคนาดา หน่วยงานสุขภาพ
ของประเทศแคนาดา ระบุปัจจัยกาหนดสุขภาพ ไว้ 12 ประเด็น ดังนี้
(1) รายได้ และสถานะทางสังคม (Income and Social Status)
(2) เครือข่ายช่วยเหลือกันทางสังคม (Social Support Networks)
(3) การศึกษา (Education and Literacy)
(4) การมีงานทา และสภาพการทางาน (Employment Working Conditions)
(5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
(6) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)
(7) พฤติกรรมสุขภาพ และทักษะชีวิต (Personal Health Practice)
(8) การพัฒนาในวัยเด็ก (Healthy Child Development)
(9) ปัจจัยทางชีวภาพ และพันธุกรรม (Biology and Genetic Endowment)
(10) บริการสุขภาพ (Health Service)
(11) เพศ (Gender)
(12) วัฒนธรรม (Culture)

6

2.2 กรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษ กาหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(เดชรัต สุขกาเนิด และคณะ, 2545)
(1) ปัจจัยที่อยู่ในตัวมนุษย์เอง เช่น อายุ เพศ และพันธุกรรม ไม่สามารเปลี่ยนแปลง
ได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก
(2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคลของมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมการเดินทาง พฤติกรรมการพักผ่อน
(3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมและชุมชน เช่น ความสัมพันธ์ภายในชุมชน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเข้มแข็งของชุมชน
(4) เงื่อนไขการดาเนินชีวิตและการทางาน การผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร
สภาพที่ อยู่ อาศั ย การศึก ษา สิ่ งแวดล้ อมในการทางาน การว่างงาน การจัดหาน้ าสะอาด และสุ ขาภิ บ าล
การบริการทางสุขภาพ
(5) เงื่อนไขโดยรวมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักเกี่ยวพัน
กับนโยบายสาธารณะ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รายละเอียด ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงปัจจัยกาหนดสุขภาพของประเทศอังกฤษ
ที่มา เดชรัตน์ สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545 )
2.3 กรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพของ Quigley
Quigley และคณะ ได้แบ่งประเภทปัจจัยกาหนดสุขภาพไว้ 3 ด้าน คือ
(1) ด้านปัจเจกบุคคล (Individual Factor) เช่น พันธุกรรม พฤติกรรม
(2) ปัจจัยด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Factor) เช่น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชุมชน เศรษฐกิจ และระบบการเงิน
(3) ปัจจัยด้านองค์กร หรือสถาบัน (Institution Factor)
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2.4 ปัจจัยกาหนดสุขภาพของ Martin Birley (Martin Birley, 2000 อ้างถึงใน
เดชรัตน์ สุขกาเนิด วิชัย เอกพลากร และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545 )
Martin Birley ได้กาหนดปัจจัยกาหนดสุขภาพโดยจาแนกตามประเภททุน 5 กลุ่ม
ดังตาราง ที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยกาหนดสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ Martin Birley
ประเภทของทุนและความหมาย
1.ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ที่
มนุษย์สามารถนามาใช้ได้

ตัวอย่างของปัจจัยกาหนดสุขภาพ
การถือครองที่ดิน ความสมบูรณ์ของดิน ความสมบูรณ์ของ
แหล่งน้า ความหลากหลายทางธรรมชาติ การเข้าถึงแหล่ ง
อาหารตามธรรมชาติ (รวมทั้ ง ทรั พ ยากรประมง ป่ าไม้ )
สิทธิในทรัพยากรภูมิอากาศ ทัศนียภาพ
2.ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง
รายได้ แหล่ งที่ ม าของรายได้ และระยะเวลาของรายได้
ทรัพยากรการเงินที่ประชากรครอบครองอยู่ และ ความมั่ น คงของรายได้ เงิ น ออม ทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ในทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ในยามฉุ ก เฉิ น
เงินโอนจากภายนอก ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
3.ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง การเข้ า ถึ ง น้ าสะอาด เส้ น ทางคมนาคม ช่ อ งทางการ
โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์และปัจจัย ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ การเกษตร ระบบ
การผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น
ชลประทานบ้านพักอาศัย สถานีอนามัย
สาหรับการดาเนินชีวิต
4.ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ทักษะ สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์ อิ ส ระ ปราศจากความกลั ว ความ
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
เจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษย์ในการดารงชีวิต
การเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของสตรี แ ละกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรในสถาบัน
ต่าง ๆ ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพ ความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
5.ทุ น ท างสั ง คม (Social Capital) ห ม ายถึ ง ความสัมพันธ์ในสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน การรักษา
ทรัพยากรทางสั งคม เช่น กลุ่ มเครือข่ายต่าง ๆ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในสั ง คม ความรู้ สึ ก ผู ก พั น การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน กลไกการกระจายทรัพยากร
อั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว มกั น ซึ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ ความขัดแย้งในสังคม อาชญากรรมหรือปัญหาทางสังคม
ดารงชีวิตที่ดีร่วมกัน
ที่มา Martin Birley (2,000) อ้างถึงใน เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลากร และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์
(2545)
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2.5 กรอบแนวคิดของชุมชนลุ่มน้ามูนตอนล่าง
สดใสและคณะ (2545) อ้างถึงในเดชรัต สุขกาเนิดและคณะ (2545) ได้สรุป
ปัจจัยกาหนดสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ามูนตอนล่าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้า
เขื่อนปากมูล และได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิจนกระทั่งมีการเปิดประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล และได้ร่วมกันทาการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการสร้างเขื่อนและการเปิดประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล โดยได้จัดทากรอบ
ความคิดคาว่า “สุขภาพ” และ “ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ” ดังนี้
คาว่า “สุขภาพ” ในความหมายของชุมชนลุ่มน้ามูนคือ การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข
และการที่จะมีความสุขเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการ ดังนี้
(1) การมีอยู่มีกินอย่างเพียงพอ การมีอาหารการกินที่หลากหลาย มีคุณภาพที่ดี
ปลอดจากสารพิษ มีแหล่งที่มาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีอาหารที่พอเพียงสาหรับการบริโภค และการแบ่งปันให้
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และการทาบุญ
(2) การมีอาชีพที่มั่นคง การมีงานทาตลอดปี มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบ
ครัวได้ มีเงินเพียงพอสาหรับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร การทาบุญ และการเก็บออม มีการสะสม
ทรัพย์สินในรูปของที่ดิน สัตว์เลี้ยง และเงินสดบ้างตามอัตภาพ
(3) มีครอบครัวที่อบอุ่น การได้อยู่กันพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย มีเครือ
ญาติที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเคารพนับถือกัน เมื่อมีปัญหาสามารถหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และช่วยกัน
แก้ไขปัญหา ลูกหลานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการทามาหากินจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย คนเฒ่า คนแก่อบอุ่น
อยู่ในวงล้อมความรักของลูกหลาน
(4) มีร่างกายที่แข็งแรง หมายถึง มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทางานได้
นานๆ และ ออกกาลังกายได้เสมอ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรง มีอายุยืน ขึ้นรถลงเรือไม่เกิดอาการ
วิงเวียน และไม่ปวดขา หรือเป็นเหน็บช้าเวลานั่งฟังพระเทศน์นานๆ
(5) มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน มีความสงบ ไม่ต้องวิตกกังวล ไม่ต้องกลุ้มใจว่าวันพรุ่งนี้
จะ หาอะไรให้ลูกกิน ไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเกลียดชัง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ได้
ไปวัดทาบุญทาทานร่วมกัน
(6) อยู่ในชุมชนที่เอื้ออารีต่อกัน แบ่งปันกัน มีเพื่อนบ้านที่เหมือนเป็นญาติกัน
อบอุ่น ปลอดภัย ช่วยกันพัฒนาดูแลหมู่บ้าน ร่วมกันทาบุญตามเทศกาล และร่วมกันทากิจกรรมตามประเพณี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
(7) มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการดารงชีวิต มีความ สมบูรณ์ของที่ดิน แม่น้า
ป่าไม้ เกาะแก่ง ปลา พืชผัก ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของอาหารการกิน อาชีพ รายได้ การแบ่งปัน การพักผ่อน
การสอนให้ลูกหลานรู้จักการทามาหากิน และใช้ในการประกอบกิจกรรมตามประเพณี
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รูปที่ 3 ปัจจัยกาหนดสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ามูลตอนล่าง (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรมกาญจนา นาถะพินธุ และ
วรรณภา อิชิดะ ,2547)
2.6 กรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพของอังกฤษ (Harris A.,2004)
ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยกาหนดสุขภาพตามกรอบแนวคิดของ Harris A.
1. วิถีการดาเนินชีวิต
การกิน
การออกกาลังกาย
การดื่ม
การสูบบุหรี่ การอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่
การพักผ่อนหย่อนใจ

2. สิ่งรอบตัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การเป็นเจ้าของบ้าน
สภาพการทางาน
ระดับการศึกษาและทักษะ
วิถีการเดินทาง
รายได้
การมีงานทา
สภาพบ้าน
4. สภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราการสร้างงานใหม่
การกระจายรายได้
ความเพียงพอด้านการฝึกอาชีพ
อัตราการจ้างงาน
คุณภาพการจ้างาน
กิจกรรมการริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
เศรษฐกิจ
การพัฒนาเทคโนโลยี
การผูกขาด

3. สภาพสังคม
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
การมีแหล่งช่วยเหลือทางสังคม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
อาชญากรรม และพฤติกรรมภัยสังคม
ความกลัว และความกังวลต่ออาชญากรรม
การแบ่งแยกกีดกัน
ความกลัว และกังวลต่อการแบ่งแยกกีดกัน
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5. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดิน
น้า
อากาศ
การสั่นสะเทือน
การป้องกันภัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปัจจัยทางชีววิทยา
อายุ
เพศ
พันธุกรรม

6. การเข้าถึงบริการพื้นฐาน
บริการสุขภาพ
บริการขนส่ง
บริการสังคม
บริการที่อยู่อาศัย
บริการเลี้ยงดูเด็กเล็ก
บริการการศึกษา
บริการธนาคาร
บริการด้านอาชีพ
บริการคาปรึกษา
บริการผู้สูงอายุ
บริการการค้า
8. อื่น ๆ (ชุมชนระบุ)

เสียงดัง
การใช้ที่ดิน
ผังเมือง
พื้นที่สีเขียว
มลพิษ

ที่มา เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545)
2.7 มิติด้านสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพของโครงการเหมือแร่โพแทส
จังหวัดอุดรธานี (นุศราภรณ์ เกษสมบูรณ์ และปัตพงค์ เกษสมบูรณ์, 2004)
(1) ด้านร่างกายและการเกิดโรคต่าง ๆ ที่กังวลว่าจะเกิดโรค เช่น โรคระบบทางเดิน
หายใจจากฝุ่นเกลือ ไอเกลือฝุ่นละออง เกิดโรคไต จากการรั่วซึมของเกลือลงสู่แหล่งน้า เกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานในเหมื อ ง จากการจราจรที่ คั บ คั่ งมากขึ้ น อั น ตรายจากสารพิ ษ ที่ ใช้ ในกระบวนการท าเหมื อ งแร่
การเกิดโรคระบาดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม การอพยพย้ายถิ่น และแรงงานต่างถิ่น
(2) ด้านจิตใจ ที่กังวลว่าจะเกิดขึ้นคือความเครียด ความวิตกกังวลเนื่องมาจากวิถี
ชีวิตเปลี่ยนแปลงเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบริษัท ระหว่างสมาชิกในชุมชน ระหว่างแรงงานที่จะเข้า
มาใหม่กับ ชุมชนเดิม ความแย้ งระหว่างคนในครอบครัวเนื่องจากทั้งคนที่เห็ นด้วยและคนที่ไม่เห็ นด้วยกับ
โครงการเกิดความหวาดระแวงจากการเกิดแผ่นดินถล่ม เป็นต้น
(3) ด้านสังคม ที่กังวลว่าจะเกิดขึ้น คือทุนทางสังคมลดลง รัฐยังไม่มีความพร้อมใน
การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และคุ ณ ภาพระบบบริการสาธารณสุ ข โดยขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่
สถานที่ ที่มีความพร้อมในมาตรการด้านอาชีวอนามัย มีผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกร เกิดการแก่งแย่งชิงน้า
ระหว่างโครงการและประชาชน
(4) ด้านปัญญา ที่กังวลว่าจะเกิดขึ้น คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หายไปกลายเป็นวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น
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รูปที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงของปัจจัยกาหนดสุขภาพของเหมืองแร่โปแตส จังหวัดอุดรธานี
ที่มา นุศราภรณ์ เกษสมบูรณ์ และปัตพงค์ เกษสมบูรณ์ (2004)
2.8 กรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพเทศบาลตาบลปริก
เทศบาลตาบลปริก ได้กาหนดปัจจัยกาหนดสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาวะของคนใน
พื้นที่เทศบาลตาบลปริกไว้ 4 ด้านคือ ด้านวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจของสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประชากร
(ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ กมลทิพย์ ขลังเนียม และสุรียา ยีขุน, 2552)
2.9 กรอบแนวคิ ด ก าหนดสุ ข ภาพของจั ง หวั ด ระยอง ได้ ก าหนดไว้ 4 ด้ า น คื อ (HIA
Annual Report ,2008)
(1) ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ซึ่งประกอบด้วยมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม อันตรายจากสารเคมี การเจ็บป่วย และความเสี่ยงจากมลพิษ มลพิษทางอากาศและ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) มลพิษทางน้า และการปนเปื้อนโลหะหนัก ขยะของเสียอันตราย อุบัติภัย
สารเคมี ศักยภาพการรองรับมลพิษ
(2) ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ (Resources) เช่ น การแย่ ง ชิ ง การใช้ น้ า
การกัดเซาะชายฝั่ง การทิ้งของเสียลงทะเล การขาดหรือร่อยหรอของประมงชายฝั่ง
(3) ปัจจัยด้านปัญหาสังคม (Social Factor) ซึ่งประกอบด้วย แรงงานอพยพ และ
ประชากรแฝง ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน แหล่งเสื่อมโทรม และแหล่งมั่วสุม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การลงทุนและการบริการทางสังคม ความเครียด และความกดดันในชีวิต ความขัดแย้งจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นปัญหาจากการขาดความปลอดภัยในชีวิตเป็นต้น
(4) ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic Factor) การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การพึ่งพาการน าเข้า และเศรษฐกิจ ภายนอก การกระจายรายได้ การจัดสรร และการแย่งชิงทรัพยากร
มลพิษและการทาลายฐานทรัพยากร ระบบภาษี และการลงทุนทางสังคม เช่น ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม
นาเข้า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร และประมง
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2.10 ปัจจัยที่มีผลกาหนดสุขภาพของ Michael M. and Richard GW
(Michael M. and Richard GW, 2000)
(1) โครงสร้างทางสังคม (ปัจจัยทางชีวภาพ ประสบการณ์ในชีวิต สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ความยากจน สถานทางเศรษฐกิจ สังคม ทุโภชนาการ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และ
สุขภาพ การศึกษา พฤติกรรมประเพณี วัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม องค์กรทางสังคม การให้บริการ
สุขภาพของภาครัฐ ความปลอดภัยในอาชีพ และการนับถือตนเอง)
(2) พัฒนาการในวัยเด็ก
(3) ช่วงชีวิต
(4) การคมนาคม
(5) อาหารและโภชนาการ
(6) สภาพการมีงานทาและว่างงาน
(7) ความยากจน
(8) พฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิต
(9) ระบบบริการสุขภาพ
(10) เครือข่ายการช่วยเหลือกันทางสังคม
2.11 ปัจจัยกาหนดสุขภาพ ที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโนบายสาธารณะ (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กาหนดให้ในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพในกรณีที่ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ดาเนินการจะต้องพิจารณา วิเคราะห์ และ
ให้ข้อมูลในประเด็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
ที่ดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ
(2) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะต้องแจ้งประเภท
ปริมาณ และวิธีดาเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด
(3) การกาเนิด และการปล่อยของเสีย และสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการก่อสร้าง
จากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ กากของเสี ย กากของเสียอันตราย น้าเสี ย
ขยะติดเชื้อ ความร้อน มลสารทางอากาศ ฝุ่น แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี
(4) การรับสัมผัสต่อมลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการรับ
สัมผัสเข้าสู่ร่างกาย เช่น โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น การรับสัมผัสของ
คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการ เป็นต้น
(5) การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการทางาน
ในท้องถิ่น ทั้งทางบวก และทางลบ เช่น ความเสี่ยง และอุบัติเหตุจากการทางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และห่วงโซ่อุปทานของสินค้า และบริการที่เป็นฐานการดารงชีวิตหลักของประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในพื้นที่
(6) การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชน และชุมชน ทั้ง
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ความสั มพั นธ์ภ ายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพของประชาชน และแรงงาน
การเพิ่ ม /ลดพื้ น ที่ส าธารณะของชุมชน (Public Space) และความขัดแย้งที่อ าจจะเกิด ขึ้นจากการดาเนิ น
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
(7) การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสาคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เช่น ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสาคัญ
(8) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใด
กลุ่ ม หนึ่ ง โดยเฉพาะกลุ่ ม ประชากรที่ มี ค วามเปราะบาง เช่ น เด็ ก ผู้ พิ ก ารผู้ สู ง อายุ พ่ อ แม่ เลี้ ย งเดี่ ย ว
ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
(9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแง่ของการสร้างเสริม
การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกีย่ วเนื่องกับโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความ
พร้อมของข้อมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่ก่อนมีการดาเนินการ การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบขีด
ความสามารถการสารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
จากตัวอย่างกรอบแนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพข้างต้นพบว่า มีข้อเด่น ข้อด้อยที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ กรอบแนวคิดของประเทศแคนาดา มีข้อเด่นตรงที่มีการแจกแจงรายละเอียดที่สามารถประเมินผล
กระทบได้ และท าให้ ส ะดวกในการแก้ ปั ญ หาแต่ มี ข้ อ ด้ อ ยตรงที่ ไม่ มี มิ ติ ท างด้ า นจิ ต วิ ญ าณหรื อ ปั ญ ญา
กรอบแนวคิดของประเทศอังกฤษมีข้อเด่น ที่มีการเชื่อมโยงปัจจัยจากระดับบุคคล ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคือจาก
ปัจจัยในตัวบุคคล เชื่อโยงไปสู่ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และระดับมหภาค โดยมีเครือข่ายทางสังคมเป็นตัว
เชื่อมโยง แต่มีข้อด้อยตรงที่ไม่มีรายละเอียดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สาหรับกรอบแนวคิดของ
มาร์ติน (Martin Birley) มีข้อเด่นตรงที่สามารถคิดปัจจัยต่างๆ ออกมาเป็นมูลค่าเป็นต้นทุนได้ ซึ่งในวงการ
แพทย์หรือสาธารณสุขไทยมักจะพิจารณาเรื่องต้นทุนในการดาเนินงาน หรือวางแผน หรือจัดสรรทรัพยากร
ต่ า งๆ แต่ มี ข้ อ ด้ อ ยตรงที่ บ างปั จ จั ย ไม่ ส ามารถตี ค่ า เป็ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ เช่ น มิ ติ ท างด้ า นจิ ต ใจ หรื อ
มิติทางจิตวิญาณ
ส่วนกรอบแนวคิดของชุมชนลุ่มแม่น้ามูล และเทศบาลตาบลปริกเป็นการกาหนดปัจจัย
กาหนดสุขภาพในบริบทของท้องถิ่นไทย กรอบแนวคิดของลุ่มน้ามูลมีข้อเด่นตรงที่มีความชัดเจนในประเด็นมิติ
ทางด้านจิตวิญาณ (ปัญ ญา) แต่มีข้อด้อยตรงที่บางปัจจัยเป็นอุดมคติเกินไป ส่วนเทศบาลปริก เน้นเรื่องของ
ปัญหา ทั้ง 4 ปัจจัยที่กาหนดขึ้นของเทศบาลตาบลปริก เช่น ปัจจัยด้านวิถีชีวิต ที่มองปัญหาเรื่องไม่ฝากครรภ์
มาฝากครรภ์เมื่ออายุ ครรภ์มากทาให้ ไม่ผ่ านเกณฑ์ตัวชี้วัดในการดาเนินงาน ข้อเด่น คือ สามารถกาหนด
แนวทางแก้ปัญหาได้ แต่มีข้อด้อยตรงที่ไม่ได้ ระบุปัจจัยกาหนดสุขภาพเชิงบวกไว้ ส่วนปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ของชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งกาลังได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษจากนิคมอุ ตสาหกรรมอยู่ได้กาหนด
ปัจจัยต่างๆ บนพื้นฐาน และปัญหา และสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ กังวล ห่วงใยที่เป็นผลพวงมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่
กรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยกาหนดสุขภาพ มีความสาคัญในขั้นตอนของการกาหนดขอบเขตการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ ต้ อ งระบุ ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพให้ ค รอบคลุ ม เหมาะสม จึ ง จะสามารถ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิผ ล และการก าหนดแนวคิ ด ด้ านสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ างกั น
จะน าไปสู่ ก ารด าเนิ น การในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค และการดู แ ลสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ย
(เดชรัต สุขกาเนิด วิชัย เอกพลาการ และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545)
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แม้ว่ากรอบแนวคิดปัจจั ยกาหนดสุขภาพจะมีหลากหลาย แต่ ในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ตามที่กฎหมายกาหนดในประเทศไทยนั้น จาเป็นต้องประเมิน 9 ปัจจัยหลักตามที่สานักงานสุขภาพ
แห่งชาติกาหนดเป็นอย่างน้อย หรืออาจมีประเด็นศึกษาเพิ่มเติมมากกว่า 9 ปัจจัยได้
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แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
ความหมายของ “การสร้างเสริมสุขภาพ”
ตามกฎบัตรออตตาวาได้ให้ความหมายของ “การส่งเสริมสุขภาพ” ว่าเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้
คนเราสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดีขึ้น
สุรเกียรติ อาชานานุภ าพ (2545) ได้ทบทวนหลักการ และแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจากการประชุม
ระดับนานาชาติ 4 ครั้ง และให้ความหมายของ “การส่งเสริมสุขภาพ” ว่าเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน
เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และพัฒ นาสุขภาพของตนเอง ดังนั้นอาจสรุป ได้ว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นการ
กระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาวะ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎออตตาวา ชาร์เตอร์
มีการนาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้หลายประเทศ และตั้งแต่ปี 1995 มีการประชุมเกี่ยวกับ
แนวคิดนี้ ห ลายครั้ งเพื่ อให้ เกิ ดแนวทางดาเนิน การที่ เป็ นรูปธรรม แต่โดยภาพรวมกลยุทธ์ การส่ งเสริม สุ ขภาพ
ประกอบด้วย
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policies) นโยบายสาธารณะ หมายถึง
ทิศทางหรือแนวทางที่คนในสังคมเห็ น ว่าควรเป็ นไปในทิศทางนั้น ทั้งนี้ห มายความรวมถึงนโยบายของรัฐ ด้ว ย
ตัวอย่างการดาเนินงานนโยบายสาธารณะของชุมชนด้านอาหา เช่น นโยบายปลอดน้าอัดลม การไม่เลี้ยงน้าอัดลม
ในงานเลี้ยง งานพิธีต่างๆ ของชุมชน นโยบายส่งเสริมสุขภาพมีวิธีการที่หลากหลาย แต่สอดคล้องสนับสนุนกัน
โดยผู้กาหนดนโยบายจะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพเป็นสาคัญ
2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment) คือ การส่งเสริมให้
คน และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และสมดุล ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเป็นภารกิจ
ร่วมกัน ของประชากรโลก เปลี่ ยนแปลงรูป แบบการดาเนินชีวิตการทางาน การพั กผ่อน ให้ มีสุขภาวะที่ดีและ
ปลอดภัยโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
3) การเสริ ม สร้ า งกิ จ กรรมของชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง (Strengthen Community Activities) เป็ น การ
สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจและจัดการ มีการระดมทรัพยากร และวัตถุภายในชุมชน
ทั้งนี้ชุมชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โอกาสการเรียนรู้ และแหล่งทุนสนับสนุน
4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Development Personal Skills) การส่งเสริมสุขภาพโดยการ สนับสนุน
ในเรื่องการพัฒ นาบุ คคล และสังคม ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพ และการเสริมทักษะชีวิต
ในการจัดการที่ดีเพื่อป้องกัน และควบคุมสุขภาพของตน
5) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reoriented Health Service) การจัดระบบบริการสาธารณสุขใน
การส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข สถาบันบริการ
สาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะต้องทางานร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ สุขภาพของประชาชน ในการปรับเปลี่ยนบริการ
สาธารณสุ ข นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวิจั ย ทางสาธารณสุ ข และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
สาธารณสุขสาขาต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ แนวความคิดและวิธีการทางาน โดยมองปัญหาของปัจเจกบุคคล
ไปสู่การมองปัญหาในองค์รวม
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ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจึ ง มุ่ ง หวั ง ให้ เกิ ด การมี สุ ข ภาพดี ในระดั บ สู ง สุ ด โดยจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคล หรื อสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีภาวะสุขภาพคงที่ มีการป้องกันโรค และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีนามาก่อน การส่งเสริม
สุขภาพจึงเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสุขภาพ และมี
ความผาสุกเพิ่มมากขึ้น
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ตัวอย่าง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวทางการดาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการของกองทุนสุขภาพตาบล
การแก้ปัญหาด้านการสร้างเสริมโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก
2.การวิเคราะห์ข้อมูล

1.กระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
•
•
•
•

•
•

การประเมิน ภาวะโภชนาการเด็ก การชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก
ข้อมูลพฤติกรรมการจัดหาอาหารให้เด็กของผู้ปกครอง
หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
ข้อมูลการจัดอาหารในศูนย์เด็กเล็ก
แหล่งวัตถุดิบ เมนูอาหาร กระบวนการปรุง
หลักสุขาภิบาลในศูนย์ ฯลฯ
ข้อมูลสภาพแวดล้อม รอบๆ ศูนย์เด็ก เช่น การขาย
อาหาร ร้านขายของชา
ข้อมูลแหล่งผลิตอาหารในชุมชน

•
•
•

การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็ก
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
วิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชน ทุนคน เงิน ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่ม เครือข่าย
วิเคราะห์ปัจจัยกาหนดสุขภาพที่เป็นสาเหตุของปัญหา

3.การคืนข้อมูล
•
•
•

ประชุมกลุ่มคืนข้อมูล แก่ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/
เวทีประชาคม
สร้างการรับรู้ปัญหา และความตระหนักแก่ชุมชน
ระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน

4.การจัดทาแผนกาหนดกิจกรรมตามหลัก ออตตาวา ชาร์เตอร์
1. การสร้างนโยบายสาธารณะของชุมชน เช่น การไม่ขายเครื่องดื่มน้าหวาน ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกล้ศูนย์เด็กเล็ก นโยบายให้ศูนย์เด็กเล็ก
จัดการวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันจากชุมชน
2. การสร้ า งสิ่งแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การมีสุ ข ภาพดี เช่ น การสร้า งสภาพแวดล้อ มในศู น ย์เด็ ก ให้ เอื้ อ ต่อ การเรี ย นรู้ เรื่อ งสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น
การแยกขยะ การนาขยะมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การจัดทาแปลงสาธิต ปลูก ผัก ปลอดสารในบริเวณศูนย์เด็ก ฯลฯ สร้างหลัก สูตรท้องถิ่ น
โดยใช้ทุนคนที่มีศักยภาพในพื้นที่ มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือสอนการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เป็นต้น
3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน เช่น จั ดทาโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน เช่น กิจกรรมแปลงผัก ปลอดสารพิษ ของชุมชนเพื่ อ
ศูนย์เด็กเล็ก การสร้างจิตอาสาจากลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มาทากิจกรรมในศูนย์เด็กเล็ก
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคให้เด็ก การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก การให้ความรู้แก่แม่ครัวผู้ผลิตอาหารในศูนย์เด็กเล็ก
5. การปรับระบบบริการสุขภาพ ร่วมกับ รพ.สต.หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ หรือเด็กอ้วน
เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ การทางานร่วมกับระหว่าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5.การดาเนินงานตามแผน

เมื่ อ ก าหนดกิ จ กรรมหลั ก ตามข้ อ 4 แล้ว อาจแบ่ งหน้ า ที่ ในการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก ในแต่ละข้อ ร่วมกัน เช่น เรื่องระบบ
บริการสุขภาพ อาจมอบหมายให้ รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รั บ ผิ ด ชอบ การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภ าพ ดี
ผู้รับผิดชอบหลักอาจเป็นครูศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น บางกิจกรรมอาจ
มีก ารรับ ผิด ชอบร่วมกัน ก็ได้ ขึ้ นกั บ บริบ ทของพื้ นที่ หรือ ทุน ที่ มี
(จากการวิเคราะห์ในข้อที่ 2 )

6.การติดตามประเมินผล
•

วางระบบการติดตาม และประเมินผลร่วมกันเป็นระยะ
เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดาเนินงาน
ต่อไป
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ตัวอย่างกิจกรรมการดาเนินงานโภชนาการอาหารในศูนย์เด็กเล็ก
กิ
ระดับครัวเรือน/หน่วยงาน
จกร
รม
1. การ
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ชุมชนกาหนดนโยบายด้านโภชนาการในศูนย์เด็กเล็กที่
สร้าง จาเป็น เช่น
นโยบา • นโยบายศูนย์เด็กเล็ก/ชุมชนปลอดน้าหวาน น้าอัดลม
ย
ขนมกรุบกรอบ
สาธาร • นโยบายเมนูอาหารกลางวันลดหวาน มัน เค็ม
ณะ
• นโยบายการใช้ผลิตผล วัตถุ ดิบท้องถิ่น ในการทาอาหารกลางวัน
ซึ่งนอกจากจะทาให้
เด็กได้รับประทานอาหารจากแหล่งที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมอาชีพ
รายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย เช่น รับซื้อข้าวสาร ไข่ ไก่ ปลาที่ผลิต และหาได้ในชุมชน
2. การ
• กิจ กรรมการประกวดศูน ย์เด็กเล็ กสี เขียว แยกเป็น ศูน ย์ที่มีบริเวณพื้น ที่มากพอต่อการปลู ก
สร้างสร
พืชผักและศูนย์ที่ไม่มีพื้นที่ (ศูนย์เขตเมือง) โดยการเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารในศูนย์เด็กเล็ก เช่น
รค์
การทาแปลงผักสาธิต ผลิตผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน ภายในศูนย์ กรณีศูนย์ในเขต
สิ่งแวดล้
เมืองอาจปรับรูปแบบเป็นสวนแนวตั้ง ปลูกใส่กระถาง เป็นต้น
อมที่เอื้อ • จัดตั้งกองทุนขยะรีไชเคิล เพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะในชุมชนแล้ว
ต่อ
• สร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก โดยการสร้างสรรค์
สุขภาพ
สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ อาจใช้ทุนคน ที่มฝี ีมือในพื้นที่ (อาจเป็นตัวแทนผู้สูงอายุที่มีภูมิ
ปัญญาด้านต่างๆ)
มาสอนการประดิษฐ์สิ่งของ อาจจัดร่วมกับผู้ปกครอง และเด็ก
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดาเนินงานโภชนาการในศูนย์เด็ก และทากิจกรรมร่วมกันใน
วั น ส าคั ญ เช่ น วั น แม่ วั น พ่ อ วั น ต้ น ไม้ แ ห่ ง ชาติ ฯลฯ ระหว่ า ง ผู้ น าท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เพื่อปลู กฝังพฤติกรรม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่
3. การ
• จัดทาแปลงผักรวมชุมชน เพื่ออาหารกลางวัน การทาแปลงผักรวม ทาให้คนในชุมชนมาทา
เสริมสร้า
กิจกรรมร่วมกัน นอกจากเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้ว ยังทาให้คนในชุมชนมีความรัก
ง
สามัคคี ปรองดอง สามารถลดความขัดแย้งได้
กิจกรรม • ระดมความร่วมมือจากชุมชนในการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันในศูนย์เด็กเล็ก เช่น การ
ชุมชนให้
รับบริจาควัตถุดิบ การสนับสนุนให้ชุมชน
จัดตั้งกลุ่มผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อ
เข้มแข็ง
ส่งเป็นวัตถุดิบจาหน่ายสาหรับการจัดทาอาหารกลางวันในศูนย์เด็ก
• จัดกิจกรรม รับบริจาค ทอดผ้าป่า ขยะรีไชเคิล เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน
ในศูนย์เด็กเล็ก หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน (ช่วยแก้ปัญหา และปลูกจิตสานึก เรื่องการ
จัดการขยะแก่คนในชุมชนด้วย)
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กิ
จกร
รม

ระดับครัวเรือน/หน่วยงาน

•

4. การ
พัฒนา
ทักษะ
ส่วน
บุคคล

•
•

•

5. การ
ปรับเปลี่
ยนระบบ
บริการ
สุขภาพ

•

ขอความร่ ว มมื อ ร้ า นค้ า ร้า นจ าหน่ า ยอาหาร ลดการจ าหน่ า ย
อาหารหวาน
น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ แก่เด็ก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับครูพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก เรือง
การจัดหาอาหารสาหรับเด็ก
ภาควิชาการ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ความรู้ แก่ครูพี่เลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องในการ
จัดการโภชนาการในศูนย์เด็ก เช่น เรื่องการสารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูล หรืออื่นๆ ตาม
ความจาเป็น
ครูในศูนย์เด็กเล็กปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคแก่เด็ก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง สนับสนุนและร่วมมือกันแก้ปัญหา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ที่มีปัญหาโภชนาการ
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สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable development goals; SDG )
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้ าหมายที่ 2 ขจัดความหิ วโหย บรรลุ เป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ ดีขึ้น และส่ งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุก
ช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิลทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
เป้ าหมายที่ 8 ส่ งเสริ มการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนและทั่ว ถึงให้ เป็ นไปอย่างยั่งยืน ส่ งเสริม
ศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
เป้ า หมายที่ 9 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ให้ เป็ น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความ
ยุ ติ ธรรมโดยถ้ว นหน้ า และสร้ างให้ เกิด สถาบั น อัน เป็ น ที่ พึ่ งของส่ ว นรวม มี ป ระสิ ท ธิผ ล และเป็ น ที่ ย อมรับ ใน
ทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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หลักการ เครื่องมือ
เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
ธรรมนูญสุขภาพ

กฎบัตรออตตาวา ชาร์เตอร์

1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ (Healthy Public Policies)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.
2.

สมัชชาสุขภาพ

3.

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

4.

ปัจเจกบุคคล

1

-พันธุกรรม –จิตวิญญาณ- ความรู้
-ความเชื่อ -พฤติกรรม วิถชี ีวติ

2) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
(Development Personal Skills)

8.

สภาพแวดล้อม

-สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ
-สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
ด้านทุนชุมชน ทั้งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนมนุษย์ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
-กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้
ในชุมชน กฎกติกา ข้อตกลง
-การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
-การศึกษา เทคโนโลยี

9.

10.
3) การสร้างสิง่ แวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่อสุขภาพ (Create Supportive
Environment)

11.
12.
13.
14.

สิทธิมนุษยชน ความรุนแรง ความขัดแย้ง
การกดขี่ ความปลอดภัย ความมั่นคง
ความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3

6.
7.

กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ
-ขีดความสามารถของคน

2

5.

15.

ระบบ กลไก

-ระบบบริหารจัดการชุมชน
-ระบบการมีส่วนร่วม
-การเรียนรู้ของชุมชน -การสร้างสุขภาพ

4) การเสริมสร้างกิจกรรมของชุมชน
ให้เข้มแข็ง (Strengthen Community
Activities)

16.

-ระบบหลักประกันสุขภาพ -ระบบบริการสุขภาพ
-แพทย์ทางเลือก

ความเท่าเทียม การเข้าถึง ความเสมอภาค
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

5) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข
(Reoriented Health Service)
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17.

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง และส่ งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้ า หมายที่ 5 บรรลุ ถึ ง ความเท่ า เที ย มทางเพศ แล ะ
เสริมสร้างพลังให้แก่สตรี และเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้า และการสุขาภิบาลได้รับ
การจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้ าหมายที่ 7 ทาให้แน่ ใจว่าทุก คนสามารถเข้าถึงพลังงาน
ที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทา
และการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มคี ุณค่าสาหรับทุกคน
เป้ า หมายที่ 9 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ส่ งเสริมการปรับตัวให้เป็ นอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลื่ อ มล้ าทั้ งภายในและระหว่าง
ประเทศ
เป้ า หมายที่ 11 ท าให้ เมื อ ง และการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์
มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิต และ
การบริโภคที่ยั่งยืน
เป้ าหมายที่ 13 ด าเนิ น การอย่ า งเร่ง ด่ วนเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และผลกระทบที่เกิดขึน้
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ี
ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับ
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อ ม
โทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
เป้ า หมายที่ 16 ส่ ง เสริ ม ให้ สั ง คมมี ค วามเป็ น ปกติ สุ ข
ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรม
โดยถ้ ว นหน้ า และสร้ า งให้ เกิ ด สถาบั น อั น เป็ น ที่ พ่ึ ง ของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้
เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

