
บทท่ี 2 วิธีการศึกษา 
 
2.1. การศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัดปจจัยทางสงัคมท่ีกระทบตอสุขภาพ 
 

การศึกษาแนวคิดและตวัช้ีวดัปจจยัทางสังคมที่กระทบตอสุขภาพ เปนการศึกษาจากเอกสาร ที่
เกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม มีผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดบับุคคล และในระดับสังคม โดยการศึกษา
กลไกที่ปจจยัทางสังคมของบุคคลจะสงผลกระทบตอสุขภาพของบุคคล โดยมีอิทธิพลผานขั้นตอนของการ
สัมผัสปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หรือผานขั้นตอนของการเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการสัมผัสปจจัยเสีย่ง 
รวมทั้งผานขั้นตอนของการเขาถึงบริการสุขภาพ และคุณภาพของบรกิารที่บุคคลไดรับ นอกจากนี้ปจจยัทาง
เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ กส็งผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลเชนเดยีวกัน ปจจยัของบริบททั้งดานกายภาพ 
ชีวภาพและสังคม ของพื้นที่ จึงเปนปจจัยทางสังคมที่มีความสําคัญตอการคาดการณสภาวะสุขภาพของคน
ในพื้นที ่ ปจจยัทางสังคม จะรวมถึงปจจยัทางดานเศรษฐกิจ การศกึษา สังคม โดยมีอิทธิพลรวมกันตอ
สถานะสุขภาพของบุคคลและของพื้นที ่(ภาพที่ 2) 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคดิของการศึกษาปจจยัทางสังคมกับสุขภาพ 
 

ปจจัยเสี่ยง 

ทรัพยากร 

การเขาถึงบริการ 

ปจจัยทางสังคมของบุคคล สถานะสุขภาพของบุคคล  
 
 
 

ปจจัยทางสังคมของพื้นที่ สถานะสุขภาพของพื้นที ่ 
 
 
 แนวคดิดังกลาว มีความเกีย่วของกับแนวคดิปจจยัของบริบทแวดลอม (Contextual effect) ที่สงผล
ตอสุขภาพ ดังนั้นตัวช้ีวัดทางสังคม จึงมีทั้งที่เปนระดับบุคคลครัวเรือน และระดับพื้นที่ ซ่ึงเปนผลรวมของ
ปจจัยระดับบคุคลครัวเรือนที่อยูในพืน้ที่ หรือเปนปจจยัแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่เปนของ
พื้นที่โดยตรง ตัวช้ีวดัทางสังคมของการศึกษานี้ จึงเกีย่วของกับ ปจจยัดานการศึกษา อาชีพ รายได สินทรัพย 
หนี้สิน สิทธิการรักษา เชื้อชาติ ซ่ึงเปนปจจัยระดับบุคคลครัวเรือน และตัวช้ีวัดระดับพื้นที่ ไดแก รายได
เฉลี่ยของครัวเรือน สัดสวนของครัวเรือนที่ยากจน สัดสวนของครัวเรือนที่มีการศึกษานอย รวมทั้งตัวช้ีวดั
บริบททางสังคม เชน ความหนาแนนแออดัของชุมชน และตัวช้ีวัดพฤติกรรมทางสังคมของคนในพื้นที่ เชน 
สัดสวนการเทีย่วกลางคืน การเลนการพนัน เปนตน  
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2.2. การศึกษาแหลงขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยทางสังคมกับสุขภาพ 
 

ในการศึกษาแหลงขอมูลที่เกี่ยวของนัน้ เปนการศึกษาจากเอกสาร แบบฟอรมการสํารวจ หรือแบบ
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ โดยแหลงขอมูลหลักที่ใชในการศึกษา ไดแก 

1) การสํามะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census) 
2) การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population Change) 
3) การสํารวจอนามัยและสวัสดกิารครัวเรือน (Health and Welfare Survey) 
4) การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจบ็ (Behavioral Risk Factor 

Surveillance System) 
5) การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามยัประชาชนโดยการตรวจรางกาย (National Health 

Examination Survey) 
6) ฐานขอมูลมรณบัตร (Death Registration System) 
7) ฐานขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ (Disease Surveillance System) 
8) ฐานขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance System) 
9) ฐานขอมูลผูปวยใน (In-patient Databases) 
10) ฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร (Population-based Cancer Registry) 
11) ฐานขอมูลทะเบียนโรคเบาหวาน (Diabetes Registry) 

 
โดยแหลงขอมูลทั้งหมด ไดถูกนํามาศกึษาในประเดน็ตางๆ เพื่อศกึษาถึงความเปนไปไดในการ

นํามาวิเคราะหความแตกตางทางสุขภาพระหวางกลุมทางสังคม และเพือ่การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสังคมกับสุขภาพในระดับพืน้ที ่ และระดบับุคคลครัวเรือน โดยแสดงรายละเอียดของแตละ
แหลงขอมูลในประเดน็ตอไปนี้ 

1) รายการขอมูลที่บงชี้บุคคลและครัวเรือน (Personal and Household identifier) ที่ใชสําหรับ
เชื่อมโยงกับขอมูลบุคคลของแหลงขอมูลอ่ืน  

2) รายการขอมูลที่บงชี้พื้นที่ (Area identifier) ที่ใชสําหรับเชื่อมโยงกับขอมูลพื้นทีข่อง
แหลงขอมูลอ่ืน  

3) รายการขอมูลตัวแปรดานเศรษฐกิจ สังคม (Socio-economic variables) ที่จะสามารถใช
เปรียบเทียบได ไดแก การศกึษา อาชีพ รายได สินทรัพย หนี้สิน สิทธิการรักษา 

4) รายการขอมูลตัวแปรดานสุขภาพ (Health variables) ทั้งในสวนของปจจัยเสีย่งทางสุขภาพ 
การเจ็บปวย โรค การบาดเจ็บ สถานะสุขภาพ ความพิการ การใชบริการ ผลลัพธของ
บริการ และการตาย เปนตน 
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2.3. การวิเคราะหขอมูลปจจัยทางสังคม กับสุขภาพ 
 

ในการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางสังคมกับสุขภาพ สามารถวิเคราะหไดหลายลักษณะ ไดแก  
1) การเปรียบเทยีบสุขภาพ ระหวางกลุมทางสังคม ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม 

และขอมูลสุขภาพ ของบุคคลหรือครัวเรือน ในฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อทําการเปรียบเทียบ
ประเด็นทางสขุภาพระหวางกลุมทางสังคม ซ่ึงอาจจะแบงตามระดับรายได สินทรัพย อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ โดยสวนใหญจะเปนขอมลูจากการสํารวจทางสุขภาพ ที่มีขอมูลทั้ง 2 สวนใน
การสํารวจเดยีวกัน โดยการแบงกลุมตามระดับรายไดหรือสินทรัพยนั้น มักจะแบงเปน 5 กลุม 
(Quintile) โดยเรียงลําดับรายไดหรือสินทรัพยของครัวเรือน 

2) การเปรียบเทยีบสุขภาพ ระหวางพืน้ที่ที่มสีภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ตางกัน ไดจากการวิเคราะห
ประเด็นสขุภาพในระดับพื้นที่ โดยแตละพื้นที่นั้นจะตองมีขอมูลเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ซ่ึง
อาจจะไดจากแหลงขอมูล โดยสวนใหญควรจะเปนระดับอําเภอ แลวนํามาจัดกลุมตามระดับ
เศรษฐกิจสังคมของอําเภอ ซ่ึงมักจะแบงเปน 5 กลุม (Quintile) โดยปจจัยเศรษฐกจิสังคมของ
อําเภอ มักจะตองมีการพฒันาดัชนีเศรษฐกิจสังคมขึน้มารองรับเนือ่งจากขาดขอมูลรายไดของ
อําเภอ นอกจากนี้ ยังอาจจะวเิคราะหเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่เปนเมอืง กับชนบทไดเชนกนั 

3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัทางเศรษฐกิจสังคมกับสุขภาพ ซ่ึงสามารถไดทั้งใน
ระดับบุคคลครัวเรือน และระดับพื้นที่ สําหรับขอมูลระดับบุคคลนั้น จําเปนตองมขีอมูลปจจัย
เศรษฐกิจสังคมของบุคคลครัวเรือน ในฐานขอมูลเดียวกนักับขอมูลสุขภาพของบุคคลครัวเรือน 
หรือไมก็ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลบุคคลดานเศรษฐกิจสังคม กับขอมูลดานสุขภาพของ
บุคคลในฐานขอมูลอ่ืนได แตสําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระดับพื้นที่ ขอมูลดานสุขภาพ 
กับขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม อาจจะมาจากคนละแหลงขอมูลกันได แตตองมีขอมูลในระดับ
เดียวกัน เชน ระดับอําเภอดวยกัน หรือระดบัจังหวดัดวยกนั 

4) การพยากรณผลทางสุขภาพจากปจจยัทางเศรษฐกิจสังคม ระดับบุคคลครัวเรือน และระดับ
พื้นที่ โดยใชสมการถดถอย (Regression) ทั้งนี้การเลือกสมการถดถอยจะขึ้นอยูลักษณะของตวั
แปรดานสุขภาพ ซ่ึงเปนตัวแปรตาม (Dependent variable) และสมการถดถอยดังกลาว สามารถ
ใชตัวแปรตน (Independent variables) ไดหลายตัวพรอมๆกัน เพื่อปรับอิทธิพลซ่ึงกันและกนั 
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