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บทสรุปผูบริหาร 
การศึกษาขอมลูปจจัยทางสังคมที่กระทบตอสุขภาพ เปนการศึกษาทบทวนและวเิคราะห

สถานการณดานสุขภาพที่ไดรับผลกระทบจากปจจยัทางเศรษฐกิจสังคม จากขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู โดยแบง
ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมออกเปนปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมระดับพื้นที ่ และปจจยัทางเศรษฐกิจสังคมระดับ
ครัวเรือน โดยผลการศึกษาทีสํ่าคัญมีดังตอไปนี ้

1. ดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกิจสังคมระดับพื้นที่ มักจะใชเปนดชันีรวม (composite index) ซ่ึงประกอบดวย
หลายดัชนีช้ีวดัยอยมาประกอบกัน จากขอมูลสํามะโนประชากรสามารถนําดัชนช้ีีวัดบางอยางที่
สัมพันธกันมากมาใชเปนดัชนีช้ีวัดรวมได โดยสามารถใชเปนตัวแทนขอมูลรายไดเฉลี่ยของพื้นที่
ได และสามารถลงลึกไดถึงอยางนอยในระดับอําเภอ 

2. ดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกิจสังคมระดับครัวเรือน มักจะใชขอมูลรายไดของครัวเรือน ซ่ึงอาจจะแบงเปน
ชวงชั้นของรายได หรือแบงโดยเรียงลําดับรายไดแลวแบงออกเปน 5 กลุมเทาๆกัน (quintile) หรือ
ใชดัชนีสินทรพัยของครัวเรือน (asset index) มาทดแทน ซ่ึงสามารถใชแทนไดในระดับหนึ่ง ใน
ตางประเทศมกีารใชลักษณะอาชีพ เปนตวัแปรในการแบงชนชั้นทางสังคม (social class) 

3. ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ระดับอําเภอ กับอัตราตายรายสาเหตุ พบวามี
ลักษณะความสัมพันธแตกตางกัน 5 แบบ ไดแก  
แบบที่ 1 การตายสูงสุดในพื้นที่ที่มีภาวะเศรษฐกิจปานกลางคอนไปทางดี ไดแก การตายรวมทกุ
สาเหตุ การตายจากอุบัตเิหตจุราจร และการฆาตัวตาย 
แบบที่ 2 การตายเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่มภีาวะเศรษฐกิจไมดี ไปจนถึงดทีี่สุด ไดแก การตายจากโรค
เอดส โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และถุงลมโปงพอง 
แบบที่ 3 การตายสูงสุดในพืน้ที่ที่มีภาวะเศรษฐกิจสังคมไมดี ไดแก การตายจากมะเร็งตับ 
แบบที่ 4 การตายสูงในพืน้ที่ที่มีภาวะเศรษฐกิจดีและไมดี (J-shape หรือ U-shape) ไดแก การตาย
จากเบาหวาน มะเร็งปอด และวณัโรค 
แบบที่ 5 ไมมคีวามแตกตางของการตายระหวางพื้นที่ทีม่ีเศรษฐกิจสังคมตางกัน ไดแก การตายจาก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไตวาย และจมน้ํา 

4. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ มคีวามสัมพันธกับปจจยัเสี่ยงทางสุขภาพ และภาวะทุพ
โภชนาการ โดยพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจไมดีมักจะมีภาวะขาดสารอาหารในเดก็มากกวาพื้นที่ที่มี
เศรษฐกิจดี ในขณะทีพ่ื้นทีท่ี่มีเศรษฐกิจด ี มีปญหาปจจยัเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ไดแก โคเลสเตอรอล
สูงและความดนัโลหิตสูง 

5. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สัมพันธกับโอกาสทางการศึกษา โดยครวัเรือนที่มีเศรษฐกิจ
ไมดีมีจํานวนปที่เรียนต่ํากวาครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจดีถึง 2 เทาในเพศชาย และ 3 เทาในเพศหญิง 
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6. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สัมพันธกับภาวะทุพพลภาพและการเจ็บปวยโดยทัว่ไป 
โดยครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจไมดี มีภาวะทพุพลภาพของผูสูงอายุสูงกวาครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจดี และ
มีการรายงานวาตนเองเจ็บปวยบอยครั้งกวาครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจด ี

7. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สัมพันธกับการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง โดยครัวเรือนที่มี
เศรษฐกิจไมด ี มีภาวะโลหติจาง และโรคถุงลมโปงพองมากกวาครวัเรือนทีมีเศรษฐกิจดี สําหรับ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบมากทั้งในครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจดแีละไมดี (U-shape) 

8. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สัมพันธกับปจจัยเสี่ยง โดยครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจไมด ี มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวาครัวเรือนทีม่ีเศรษฐกิจดี ในขณะที่ครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจดี มีปญหา
โคเลสเตอรอลสูง และภาวะอวน มากกวาครัวเรือนที่มีเศรษฐกิจไมด ี

9. ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน สัมพันธกับโอกาสในการใชบริการสุขภาพ โดยครัวเรือนที่
มีเศรษฐกิจด ี มีโอกาสใชบริการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเอกชนมากกวาครัวเรือนที่มี
เศรษฐกิจไมดี ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 

10. ฐานขอมูลที่มีอยูทั้งจากสํามะโนประชากร การสํารวจทางเศรษฐกิจสังคมและทางสุขภาพ และ
ฐานขอมูลทางสุขภาพ ไดแก ขอมูลการตาย ขอมูลการเฝาระวังโรค ทะเบยีนโรคเรื้อรัง และ
ฐานขอมูลผูปวยใน สามารถนํามาใชวิเคราะหปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพไดในระดับหนึ่ง แต
ควรจะมกีารปรับปรุงและพฒันา ไดแก การเพิ่มเลขประจําตัวประชาชนในการสํามะโน การสํารวจ
ตางๆ และฐานขอมูลสุขภาพ การเพิ่มที่อยูถึงระดับอําเภอในฐานขอมูลสุขภาพ การพัฒนาดัชนีช้ีวัด
เศรษฐกิจสังคมระดับพื้นที ่ การเพิ่มขอมูลเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในการสาํรวจ และใน
ฐานขอมูลสุขภาพการพัฒนามาตรฐานการใหรหัสอาชพี การศึกษา และการแบงกลุมรายได รวมทั้ง
การจัดการใหขอมูลเขาถึงได และมีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 

 
สรุป ปจจัยทางสังคมที่กาํหนดสุขภาพ หากวิเคราะหจากฐานขอมูลที่มีอยู จะไดลักษณะ
ความสัมพันธที่หลากหลาย ทั้งจากปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมระดับพืน้ที่ และระดบัครัวเรือน ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับภาวะทางสุขภาพที่ใชวิเคราะห และขอจํากัดของฐานขอมูลที่ใช ซ่ึงควรมีการพัฒนาและ
ศึกษาวจิยัเพิ่มเติม รวมทั้งควรมีการติดตามความสัมพันธดังกลาวอยางตอเนื่อง 
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บทคัดยอ 
 ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิมีผลกระทบตอสุขภาพได โดยผานกลไกการเกดิโรคและการบาดเจบ็ 
ไดแก การสงผลตอพฤติกรรม ปจจัยเสี่ยงของการเกดิโรค และสงผลตอผลลัพธจากโรคและการยาดเจบ็ 
ผานโอกาสในการไดรับบริการสุขภาพ โดยปจจยัทางเศรษฐกจิสังคมทั้งในระดับพืน้ที่และระดับบุคคล
ครัวเรือนลวนสงผลรวมกันตอสุขภาพ การศึกษานี้ เปนการศึกษาทบทวนแนวคดิและหลักฐานการ
ศึกษาวจิัยปจจยัทางเศรษฐกจิสังคมที่กระทบตอสุขภาพ ผานดัชนช้ีีวัดทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่และระดับ
ครัวเรือน โดยวิเคราะหความสัมพันธกับสถานะสุขภาพและการไดรับบริการสุขภาพ จากฐานขอมูลที่มีอยู 
ไดแก ขอมูลสํามะโนประชากร ขอมูลการสํารวจ และฐานขอมูลสุขภาพ  
 ผลการศึกษาพบวา ปจจยัทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ สามารถใชดัชนีช้ีวัดทีไ่ดจากขอมูลสํามะโน
ประชากร โดยพัฒนาเปนดชันีช้ีวัดรวม (composite index) จากดัชนีช้ีวดัยอย 5 ตัว ซ่ึงสามารถใชแทนขอมูล
รายไดเฉลี่ยของประชากรในระดับอําเภอได จากการวิเคราะหความสัมพันธกับอัตราตายรายสาเหตุของ
อําเภอ พบความสัมพันธใน 5 รูปแบบ โดยบางสาเหตุการตายมีอัตราตายสูงในพืน้ที่ยากจน ไดแก โรคมะเร็ง
ตับ ในขณะทีบ่างสาเหตุตายพบมากในพืน้ที่รํ่ารวย เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเอดส 
และบางสาเหตุการตาย ไมแตกตางกันระหวางพืน้ที่ยากจนกับรํ่ารวย ในขณะที่ภาวะทุพโภชนาการพบมาก
ในพื้นทีย่ากจน แตปจจยัเสีย่งตอโรคเร้ือรัง เชน ภาวะโคเลสเตอรอลสูง และความดันโลหิตสูง พบในพืน้ที่
รํ่ารวย สําหรับปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนนั้น ครัวเรือนที่ยากจน มักจะมีโอกาสทางการศึกษาที่
ต่ํากวาครัวเรือนที่รํ่ารวย มีการรายงานวาตนเองเจ็บปวยบอยครั้งกวา มีภาวะทพุพลภาพในผูสูงอายุที่
มากกวา มภีาวะโลหิตจาง การปวยดวยโรคถุงลมโปงพอง รวมทั้งการสูบบุหร่ีที่มากกวาครวัเรือนที่รํ่ารวย 
นอกจากนี้ยังมโีอกาสในการใชบริการโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
เอกชนที่นอยกวา ในขณะที่ครัวเรือนที่รํ่ารวย มีปจจยัเสี่ยงตอโรคเร้ือรัง เชน ภาวะโคเลสเตอรอลสูง และ
ภาวะอวนที่มากกวาครวัเรือนที่ยากจน 
 กลาวโดยสรุป ปจจยัทางเศรษฐกิจสังคม มีผลกระทบตอสุขภาพและการใชบริการสุขภาพใน
ลักษณะที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเจบ็ปวยจากโรค ซ่ึงมักจะมีปจจัยเสีย่งของการเกิดโรคที่แตกตางกัน 
อยางไรก็ดี ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมทัง้ในระดับครัวเรือน และระดับพื้นที่ ยังคงมีผลตอปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพและโรคที่เกี่ยวของ ภาวะทางโภชนาการ การเจบ็ปวยทัว่ไป ภาวะทุพพลภาพ โอกาสทางการศึกษา
และการเขาถึงบริการสุขภาพ ซ่ึงควรจะมกีารศึกษาและติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อลดชองวางระหวางพื้นที่
และระหวางกลุมของครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกันลง 
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