
บทท่ี 3 แนวคิดและดัชนชีี้วัดปจจัยทางสงัคมท่ีกระทบตอสุขภาพ 
 

3.1. แนวคิดปจจัยทางสังคมท่ีกระทบตอสุขภาพ 
 

ปจจัยตาง ๆ ทีม่ีอิทธิพลตอสุขภาพ มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถาพิจารณาโดยยดึปจเจกบุคคล
เปนศูนยกลาง จะแบงออกไดเปน 5 ระดบั ระดับแรก เปนปจจยัเฉพาะเจาะจง ที่ดดัแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
ไดยาก เปนคณุสมบัติโดยทัว่ไปของปจเจก  ไดแก อาย ุ เพศ และปจจยัดานชวีวิทยา ระดับสอง เปนปจจยัที่
เกี่ยวกับพฤตกิรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการปรับตัวของแตละปจเจกเอง เชน วิถีทางในการ
ดํารงชีวิต  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ เชน การสูบบุหร่ี การดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมทางเพศ การออก      
กําลังกาย และการบริโภค ระดับสาม คือ ปจจัยที่บงชี้ปฏิสัมพันธระหวางปจเจกภายในชุมชนและสังคมที่
แวดลอมใกลชิดกับปจเจก ความเปนเครือขายและความสัมพันธของคนในชุมชน ระดับสี่ คือ ปจจัยที่
สะทอนศักยภาพหรือสภาพความเปนอยูในการดํารงชีวติประจําวนั และการทํางาน ประกอบดวย ศักยภาพ
ในการหาอาหาร สภาพที่อยูอาศัย สุขาภบิาลสิ่งแวดลอม การศึกษา การทํางาน การเขาถึงบริการตาง ๆ    
รวมทั้งบริการดานสุขภาพ และปจจัยระดบัหา ซ่ึงเปนระดับสุดทาย คือ ปจจยัระดับสงัคมในภาพกวาง เชน 
ระบบเศรษฐกจิ ระบบสังคมและวัฒนธรรม และสภาพสิง่แวดลอม ปจจัยทั้ง 5 ระดับที่กลาวมา มีผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตและสุขภาพ (ภาพที่ 3) 
 
ภาพที่ 3 ระดบัชั้นของปจจยัที่มีผลตอสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติสวนบุคคล 

วิถีชีวิตสวนบุคคล 

เครือขายชุมชนและสังคม 

สภาพการดํารงชีวิตและการทํางาน 

สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Whitehead M et.al (2001) 
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จากภาพที่ 3 จะเหน็ไดวา มปีจจัยหลายปจจัยในหลายระดับที่สงผลตอสุขภาพ โดยทีป่จจัยเหลานี้มี
อิทธิพลซ่ึงกันและกัน สุขภาพจึงเปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยดังกลาว นอกจากนีพ้ลวตัของแตละ
ปจจัยยังสงผลตอปจจัยอ่ืน ๆ ที่อยูในระดับเดียวกันหรือตางระดับกนัอีกดวย และในทายที่สุดจะสงผลไปถึง
สุขภาพ อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงกลไกของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ ผานขั้นตอนในการเกิดโรค
จนถึงเสียชีวตินั้น จะไดเสนทางของความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับสุขภาพ ตามเสนทางของการเกิด
โรค โดยเริ่มตนจากประชากรที่เสี่ยงตอการเกิดโรคและการบาดเจ็บ สัมผัสกับปจจัยเสี่ยง ผูที่สัมผัสกับปจจยั
เสี่ยง   ไมวาจะเปนปจจัยดานพฤติกรรม หรือปจจัยภายนอก สวนหนึง่จะเกิดโรคหรือไดรับบาดเจ็บ จากนั้น
สวนที่เปนโรคหรือไดรับบาดเจ็บจะเสียชีวิต ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนนิโรคหรือการบาดเจ็บ และอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ 
 
 

บริบททางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

พฤติกรรมเสี่ยง 

สภาพเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรบริการสุขภาพ
การเขาถึงบริการ 

คุณภาพบริการ 

สัมผัสกับปจจัยเสี่ยงเสี่ยง 

ปวยเปนโรคหรือบาดเจ็บปจจัยทางชีวภาพ/กรรมพันธุ 

ปจจัยเสี่ยงภายนอก 

ปจจัยดานจิตใจและอารมณ 

ชราภาพ 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ประชากรทั่วไป 

เสียชีวิต 
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ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ บริบททางสังคมวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และทรัพยากรบริการสุขภาพ 
เปนปจจยัที่อยูหางจากการทาํใหเกิดโรคและการบาดเจบ็ จึงจัดเปนปจจัยภายนอกทีม่ีผลตอสุขภาพ แตมักจะ
สงผลตอปจจัยที่อยูใกลกับการเกิดโรคและการบาดเจบ็ หรือ ที่เรียกวาปจจัยภายใน เชน พฤตกิรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรค นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ยังเปนสาเหตุตอการเกิดปจจยัภายนอกบางอยางที่สงผลให
เกิดโรคได เชน การสัมผัสสารเคมี และเชือ้โรค ซ่ึงอยูในขั้นตอนระหวางการเปนประชากรกลุมเสี่ยงกับการ
สัมผัสปจจัยเสี่ยง 

บริบททางสังคม วัฒนธรรม สงผลตอกลไกทางจิตวิทยาและอารมณ หรือบุคลิกภาพ รวมทั้งวิถีชีวิต 
และพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม ในทองถ่ินหรือชุมชน มีอิทธิพลตอวิถีการ
ดํารงชีวิต ตัวอยางเชน การเคลื่อนไหวรางกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการปรับตัวทาง
จิตใจ ฯลฯ ปจจัยเหลานี ้ บางสวนเปนปจจยัเสี่ยงตอการเกิดโรค บางสวนเปนปจจยัปองกนัการเกดิโรค 
ในขณะที่สถานะทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอวิถีชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพเชนกัน สภาพเศรษฐกิจทีด่ี 
อาจจะลดพฤตกิรรมเสี่ยงบางอยาง แตก็อาจจะเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงบางอยางดวยเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกัน 
ก็สงผลตอการมีทรัพยากรสขุภาพ และการเขาถึงบริการ คุณภาพบรกิาร พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี จะเพิ่มโอกาส
ในการมวีิถีชีวติแบบตะวันตก ซ่ึงจะมีปจจยัเสี่ยงบางอยางที่สัมพันธกับการเกิดโรคบางอยาง โดยเฉพาะโรค
ไมติดตอ เชน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ในทางตรงขาม พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี สวนใหญจะมีการลงทุนทาง      
สุขภาพที่สูงตามมาดวย ทําใหสามารถเขาถึงบริการที่ดีและมีคุณภาพ ไดสูงกวาพืน้ทีท่ี่ยากจน ชวยลดโอกาส
ในการตายจากโรคและการบาดเจ็บ อยางไรก็ตามการรักษาพยาบาลไมไดชวยลดขั้นตอนของการสัมผัส
ปจจัยเสีย่ง และไมไดชวยลดโอกาสในการเกิดโรคและการบาดเจ็บ 

สําหรับปจจัยดานชีววิทยาและพันธุกรรมนั้น มีอิทธิพลในขั้นตอนของการเกิดโรค บางสวนของ
ปจจัยเพิ่มโอกาสในการเกดิโรค ภายหลังจากมีการสัมผัสกับปจจยัเสี่ยงตาง ๆ หรือลักษณะทางพนัธุกรรม
บางอยาง ก็เปนปจจยัเสี่ยงโดยตรงตอการเกิดโรค เชน โรคทางพันธุกรรม และปจจยัดังกลาวนี้อาจสงผลตอ
โอกาสของการเสียชีวิตภายหลังการเกิดโรคหรือบาดเจบ็ที่แตกตางกนัไดอีกดวย  

ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม ไดรับความสนใจมาเปนระยะเวลานาน เพราะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่สามารถกําหนดสุขภาพได ดังผลการศึกษาวิจยัหลายเรือ่งที่เปรียบเทยีบสถานะสุขภาพระหวางกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทีแ่ตกตางกัน จากแนวความคดิเดิมที่เชื่อวาปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมทีม่ีผลกระทบ
ตอสุขภาพเปนปจจยัในระดบับุคคล (individual) จากการจัดชวงชั้นทางสังคม (social stratification) โดยมี
การจัดระดับตามฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ผานตัวแปรบางอยาง เชน อาชีพ การศึกษา รายได 
ฯลฯ ตอมาภายหลังมีแนวคิดใหมที่เชื่อวาปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ มอิีทธิพลตอสุขภาพดวย    
เชนเดยีวกัน   ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งปจจยัทางเศรษฐกจิสังคมของบุคคลหรือครัวเรือนอยางเดยีวนั้น อาจจะ
มีเหตุผลไมเพยีงพอที่จะอธิบายผลกระทบตอสุขภาพไดทั้งหมด  
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แนวคดิเรื่องอทิธิพลของพื้นที่ ที่อยูอาศัยทีม่ีผลตอสุขภาพ (neighborhood effect) ไดรับการยอมรบั
และมีการศึกษาวิจยัมากขึ้น เพื่อพิสูจนอิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกจิสังคมของพื้นที่ ที่นอกเหนือไปจาก
ปจจัยในระดับบุคคล (Kawachi I, Berkman LF, 2003) ซ่ึงพบวาปจจยัในระดับพืน้ที่ มีความสัมพันธกับ
ความเหนียวแนนของสังคม (social cohesion) ทุนทางสังคม (social capital) และความไมเสมอภาคของ
รายได (income inequality) ซ่ึงปจจัยทัง้หลายเหลานีส้งผลกระทบตอกลไกทางจติวิทยาสงัคมของคนใน
พื้นที่ และมีผลสืบเนื่องไปสูการเกิดปญหาสุขภาพได 
 ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ไดรับอิทธิพลจากบริบททางสังคม ที่มีระบบการจัดชวงชั้น ซ่ึง
นําไปสูระดับชั้นทางสังคม (social position) ของแตละบุคคล และจากระดับชั้นทางสังคมของแตละบุคคล
จะเปนตัวกําหนดโอกาสในการสัมผัสปจจัยเสี่ยง โอกาสในการเกดิโรคและการบาดเจ็บ รวมทั้งการเกิดผล
กระทบทางสังคมจากการปวยและบาดเจ็บ อยางไรก็ตามบริบทของสังคมรวมทั้งบริบททางนโยบาย ก็อาจ
สงผลตอสุขภาพโดยตรงได เชนเดยีวกัน (ภาพที่ 5) 

กลไกที่สัมพันธกับกรอบแนวคิดดังกลาวประกอบดวย กลไก 4 ประการ คือ 1) การจัดชวงชั้นทาง
สังคม มีการจัดแบงทรัพยากรในสังคมไปยงักลุมคนตาง ๆ โดยไมเสมอภาคกัน คนที่อยูในกลุมชนชั้นลาง 
มักจะไดรับสวนแบงทางทรัพยากรนอยและไมเพยีงพอ 2) โอกาสการสัมผัสกับปจจัยเสีย่งทีแ่ตกตางกัน
ระหวาง ชนชัน้ตาง ๆ 3) กลไกของการเกดิโรคและบาดเจ็บเมื่อสัมผัสกับปจจยัเสี่ยง ซ่ึงจะสัมพันธกับปจจยั
ทางชีววิทยาทีแ่ตกตางกัน หรือสัมพันธกับระดับการศึกษา และสภาพการทํางานระหวางคนในชนชั้นที ่ 
ตางกัน กลไกอีกประการหนึ่งคือ 4) การเกิดผลกระทบจากโรคและการบาดเจ็บตอปจจัยทางสงัคม เชน        
ผลกระทบตอรายได และสภาพความเปนอยู ที่แตกตางกันระหวางชนชั้น คนในชนชัน้ลางจะไดรับ          
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สูงกวา หากมีการเจ็บปวยเกดิขึน้ 
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคดิของเสนทางที่บริบททางสังคมกระทบตอสุขภาพ 
 

บริบททาง
สังคม 

บริบททาง
นโยบาย 

การจัดชวงชั้นทางสังคม 
ระดับชั้นทางสังคม 

การสัมผัสปจจัยเสี่ยง 

การเกิดโรคและการบาดเจ็บ

ผลกระทบทางสังคมจากการ
เจ็บปวย

การสัมผัสปจจัย
เสี่ยงที่ตางกัน

การเกิดโรคที่จางกัน 

การเกิดผลกระทบที่
ตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Diderichsen F, Evans T, Whitehead M (2001) 

 13



3.2. ตัวชี้วัดปจจัยทางสังคมระดบัมหภาคและระดับพื้นท่ีท่ีกระทบตอสุขภาพ 
 

การวัดปจจัยทางสังคมของ ดานหนึ่งอาจจะวดัจากภาวะความขัดสนของพื้นที่ (Area Deprovation) 
โดยใชชุดตัวช้ีวัดทางสังคมบางประการมาพัฒนาขึ้นเปนดัชนีรวม (Composite index) ในประเทศตางๆ มี
การพัฒนาดัชนีความขัดสนของพื้นที่ขึ้นจากชุดตัวช้ีวัดตางๆจํานวนหนึ่ง อาทิเชน ประเทศอังกฤษพัฒนา
ดัชนีที่เรียกวา Area Deprivation Index โดยมีอยูหลายดัชนี ไดแก Carstairs index (CAR), Townsend index 
(TOWN), Jarman UPA score (JAR) และ Department of Environment index (DoE). ตารางที่ 1 แสดงความ
แตกตางของตวัช้ีวดัที่เปนองคประกอบของดัชนีทั้ง 4 ขางตน 

 
 
ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดทางสังคม สําหรับดัชนีความขัดสนของพื้นที่ทั้ง 4 ดัชนีของอังกฤษ 
 CAR JAR TOWN DoE 
อัตราการวางงาน  
สัดสวนครัวเรือนที่ไมมีรถยนต  
สัดสวนคนในชนชั้นลาง  
สัดสวนแรงงานไรฝมือ  
ความหนาแนนแออัดของประชากร 
สัดสวนครัวเรือนที่ไมมีบานเปนของตนเอง  
สัดสวนครัวเรือนที่ขาดความสุข 
สัดสวนครัวเรือนที่มีพอหรือแมคนเดยีว 
สัดสวนเดก็ต่ํากวา 5 ป 
สัดสวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียว 
สัดสวนครัวเรือนการยายในปที่ผานมา 
สัดสวนคนกลุมนอย 
เด็กที่อาศยัในที่อยูที่ไมเหมาะสม 
เด็กที่อาศยัในครัวเรือนที่ยากจน 
คนอายุ 17 ป ที่ไมไดกําลังศกึษา  
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ที่มา : ดัดแปลงจาก Carstairs (2000) 
 
หากจดักลุมตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจสังคม ที่มักจะนาํมาประกอบเปนดัชนีดานเศรษฐกิจสังคมของ

พื้นที่ ก็มักจะประกอบดวยตัวช้ีวัดดาน รายได สินทรัพยของครัวเรือน การทํางาน อาชีพ การศึกษา 
ส่ิงแวดลอมทางสังคม 
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ดัชนีที่มีการพฒันาขึ้นในประเทศไทย อาทเิชน ดัชนีความอยูดีมีสุข (Well-being index: WBI) ดัชนี

ความกาวหนาของมนุษย (Human Achievement Index: HAI) และดัชนีความขดัสนของมนุษย (Human 
Deprivation Index: IHD) กล็วนแลวตอมอีงคประกอบของตัวช้ีวัดดานเศรษฐกจิสังคม พอจะสรุปรวมไดดัง 
ตารางที่ 2

 
ตารางที่ 2 ชุดตัวช้ีวดัทางสังคมสําหรับดัชนีทางสังคมของพื้นที่ทั้ง 3 ดัชนีของไทย 

ตัวช้ีวดั WBI HAI IHD 
รายไดและการกระจาย 
สัดสวนคนยากจนดานรายได 
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได  
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 
สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี ้
สัดสวนครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจาย 10% 
 
สินทรัพยและสภาพแวดลอมครัวเรือน 
สัดสวนครัวเรือนที่มีบานเปนของตนเอง 
สัดสวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช 
สัดสวนครัวเรือนสรางดวยวสัดุคงทนถาวร 
สัดสวนครัวเรือนที่หุงตมดวยเตาแกสหรือไฟฟา 
สัดสวนครัวเรือนที่ไมถูกสุขลักษณะ 
สัดสวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช 
สัดสวนครัวเรือนที่มีโทรทัศนสี 
สัดสวนครัวเรือนที่มีวิทย ุ
จํานวนประชากรตอโทรศัพท 
สัดสวนครัวเรือนที่มีตูเยน็ 
สัดสวนครัวเรือนที่มีจักรเย็บผา 
สัดสวนครัวเรือนที่มีพัดลมไฟฟา 
จํานวนประชากรตอจักรยานยนต 
สัดสวนครัวเรือนในชมุชนแออัดในเมือง 
จํานวนคนตอหองนอน 
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ตัวช้ีวดั WBI HAI IHD 
การทํางานและอาชีพ 
สัดสวนผูวางงาน 
สัดสวนแรงงานที่มีประกนัสังคม  
อัตราการทํางานต่ําระดับ 
สัดสวนเดก็อายุ 15-17 ป ที่ทํางาน 
สัดสวนประชากรวัยทํางานที่กําลังหางานทํา 
สัดสวนประชากรวัยทํางานที่รอฤดูกาลเกษตร 
 
การศึกษา 
จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา 
อัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ 4 วิชา 
จํานวนนักเรียนตอครูมัธยมตอนปลาย 
จํานวนนักเรยีนตอหองเรียนมัธยมตอนปลาย 
อัตราการรูหนงัสือของผูใหญ 
สัดสวนผูไมไดรับการศึกษาในระบบ 
สัดสวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สัดสวนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 
สภาพแวดลอมของครอบครัว 
อัตราการหยารางตอประชากร 
อัตราการจดทะเบียนสมรสตอประชากร 
สัดสวนครอบครัวอบอุน 
สัดสวนครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว 
สัดสวนครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปนหัวหนาครอบครัว 
 
สภาพแวดลอมทางสังคม 
คดีอาชญากรรมตอประชากร 
คดียาเสพติดตอประชากร  
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ที่มา : ดัดแปลงจาก สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (2005) 
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 นอกจากนี้ยังมดีัชนีช้ีวดัที่เนนเฉพาะปจจัยทางสุขภาพ การศึกษา และสังคม ของเด็กและเยาวชน 
ภายใตโครงการ Child Watch (โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวดั) ซ่ึงเปนดัชนีช้ีวัดใน
ระดับจังหวดั ใชติดตามสถานการณปญหาทางสุขภาพและสังคมระดับจงัหวัด (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ชุดตัวช้ีวดัดานสขุภาพ ดานการศึกษา และดานสังคม จากโครงการ Child Watch 
ดัชนีช้ีวัดสภาวะดานสุขภาพ ดัชนีช้ีวัดสุขภาวะดานการศึกษา ดัชนีช้ีวัดสุขภาวะดานสังคม 
-ทารกตายแรกคลอดตอพันการคลอด 
-รอยละของทารกแรกคลอดที่น้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม 
-รอยละของเด็กอนุบาลและประถม
น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 
-เวลาของเด็กประถม/มัธยมที่เลนกีฬา 
-รอยละของเด็กประถมที่ทานขนม
กรุบกรอบเปนประจํา 
-รอยละของเด็กประถมที่ดื่มน้ําอัดลม
เปนประจํา 
-รอยละของเด็กมัธยม-อุดมที่ดื่มเหลา 
-รอยละของเด็กมัธยม-อุดมที่สูบบุหรี่ 
-รอยละของเด็กมธัยม-อุดมที่มี
ความคิดอยากทําศัลยกรรม 
-จํานวนเด็กพยายามฆาตัวตาย/ฆาตัว
ตายสําเร็จตอแสนประชากร 
-จํานวนเด็ก<=25ป ติดเชื้อ HIV ตอ
แสนประชากร 
-จํานวนเด็ก <=25ป ที่ไดรับ
ผลกระทบจากพอแมติดเชื้อ HIV ตอ
แสนประชากร 
-จํานวนเด็ก <=25 ปไดรับอุบัติเหตุ
จักรยานยนตตอแสนประชากรใน
กลุมอายุ 
-จํานวนเด็ก <=25 ปที่เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจักรยานยนตตอแสน
ประชากรในกลุมอายุ 
 
 

-รอยละของนักเรียนจบ ม.3 ที่
เรียนตอ ม.4 
-รอยละของนักเรียนจบ ม.6 ที่
เรียนตออุดมศึกษา 
-รอยละของเด็กพิการที่ไดรับ
การศึกษา 
-จํานวนงบหองสมุดตอนักเรียน 
-จํานวนนักเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอร 
-รอยละของสถานศึกษาที่มี
อินเตอรเน็ต 
-รอยละของครูมัธยมขาดแคลน
ตอครูมัธยมทั้งหมด 
-รอยละของครูประถมขาดแคลน
ตอจํานวนครูประถมทั้งหมด 
-รอยละของงบประมาณอบต.ที่
ใชเพื่อการศึกษา 
-เวลาเฉลี่ยเปนนาทีตอวัน ที่เด็ก
ประถม /มัธยม-อุดม ใชสําหรับ 
อานหนังสือเรียน ทําการบาน 
เรียนพิเศษ 
-รอยละของเด็กประถม/มัธยม-
อุดม ที่ทํางานหารายไดพิเศษ 
-รอยละของนักเรียนที่ออก
กลางคันหรือยายสถานศึกษา 
-รอยละของนักเรียนที่โดดเรียน
อยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห 

-รอยละของเด็กที่ไมไดอยูกับพอแม 
-รอยละของเด็กที่ไปเที่ยวกับพอแมพ่ีนอง 
-รอยละของเด็กที่เที่ยวกลางคืน 
-รอยละของเด็กที่ใสบาตรทําบุญ 
-เวลาที่ใชอยูบานเพื่อน 
-เวลาเฉลี่ยเปนนาทีตอวันที่ใชพูดโทรศัพท/ดู
ทีวี/เลนอินเตอรเน็ต 
-รอยละของเด็กที่มีโทรศัพทมือถือ 
-รอยละของเด็กที่ดูการตูนโป/VCDโป/เว็ปโป 
-รอยละของเด็กที่ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธ 
-รอยละของเด็กที่เลนพนันบอล/หวยบนดิน/
สง sms ชิงโชค 
-รอยละของเยาวชนที่พบเห็นการเสพ
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
-รอยละของเด็กที่เคยถูกกรรโชกทรัพย /ทํา
รายรางกายในสถานศึกษา 
-อัตราสวนการจดทะเบียนสมรสตอการหยา
ราง 
-จํานวนเด็กอายุ 19 ป และต่ํากวาที่มาทําคลอด
ตอแสนประชากรในกลุมอายุ 
-จํานวนเด็กอายุ 18 ปและต่ํากวาถูกละเมิดทาง
เพศตอแสนประชากรในกลุมอายุ 
-จํานวนทารกถูกทอดทิ้งตอแสนประชากร 
-จํานวนเด็กถูกสงเขาสถานพินิจตอแสน
ประชากร 
-จํานวนเด็กขอรับการบําบัดยาเสพติดตอแสน
ประชากร 
-จํานวนพื้นที่เสี่ยงตอแสนประชากร 
-จํานวนพื้นที่ดีตอแสนประชากร 
-จํานวนรานอินเตอรเน็ตตอแสนประชากร 
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 จะเห็นไดวาการกําหนดดัชนีช้ีวัดปจจยัทางสังคมในระดับพื้นที่นัน้ อาจจะกําหนดไดทั้งในสวนที่
เปนดัชนีช้ีวัดปจจัยบริบทแวดลอม ทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และดัชนีช้ีวัดที่เปนภาพรวมระดับพืน้ที่
ของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนในพื้นที ่ รวมทั้งดัชนีช้ีวัดทีเ่ปนภาพรวมของพฤติกรรมทาง
สังคมของคนในพื้นที ่ตัวอยางแสดงในภาพที่ 6
 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสงัคมของพื้นที่ ของครัวเรือน และพฤติกรรมทางสังคม 
 

ดัชนีช้ีวัดปจจัยบริบท
ทางสังคมของพื้นที่ 

ดัชนีช้ีวัดปจจัยทาง
สังคมของครัวเรือน 

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
สัดสวนครัวเรือนที่เปนหนี้ 
สัดสวนครัวเรือนที่พอแมแยกทางกัน 
 

ความหนาแนนแออัดของประชากร 
อัตราการวางงาน 
พ้ืนที่เสี่ยงตอแสนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีช้ีวัดปจจัย
พฤติกรรมทางสังคม 

 
 

สัดสวนการเที่ยวกลางคืน 
อัตราการเกิดอาชญากรรม 
อัตราการเลนการพนัน 

 
 
 
 
 จะเห็นไดวาปจจัยทั้ง 3 สวน มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ในบางครั้งก็เปนสาเหตุซ่ึงกันและกนั 
โดยปจจยัทั้ง 3 สวน สามารถนํามาจัดทาํเปนดัชนีช้ีวัดในระดบัพื้นทีไ่ด ซ่ึงจะสามารถนํามาวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางปจจยัเหลานี้ดวยกนัเอง หรือความสัมพันธระหวางปจจยัเหลานี้กับดัชนช้ีีวัดทาง
สุขภาพในระดับพื้นที่ได แตอยางไรก็ดี การวิเคราะหความสัมพันธในระดับพืน้ที ่ อาจจะไมสามารถตอบ
ความสัมพันธที่แทจริงของปจจัยทางสังคมในระดับบุคคล กับผลลัพธทางสุขภาพในระดับบุคคลได จึง
อาจจะตองอาศัยขอมูลปจจยัทางสังคมในระดับบุคคลและครัวเรือน และขอมูลทางสุขภาพในระดับบุคคล 
เพื่อชวยอธิบายความสัมพันธดังกลาวในระดับบุคคลและครัวเรือน 
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3.3. ตัวชี้วัดปจจัยทางสังคมระดบับุคคลและครัวเรือนท่ีกระทบตอสุขภาพ 
 

ปจจัยทางสังคมระดับบุคคลและครัวเรือน มักจะถูกวัดโดยใชดัชนีช้ีวดับางอยางที่สะทอนระดับชัน้
ทางสังคมของบุคคล หรือฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ดัชนีช้ีวัดที่ใชในตางประเทศ ประกอบดวย การ
แบงชนชั้นบุคคลตามลักษณะอาชีพ เชน ในประเทศอังกฤษ แบงชนชัน้ตามอาชีพ เปน 6 ชนชั้น ดังนี ้
 ชนชั้นที่ 1 (Social class I)  : Professional 
 ชนชั้นที่ 2 (Social class II)  : Managerial and Technical 
 ชนชั้นที่ 3 N (Social class IIIN)  : Skilled (non-manual) 
 ชนชั้นที่ 3 M (Social class IIIM)  : Skilled (manual) 
 ชนชั้นที่ 4 (Social class IV)  : Partly skilled 
 ชนชั้นที่ 5 (Social class V)  : Unskilled  
 
 การชนชั้นตามอาชีพ เปนเครื่องสะทอนปจจัยหลายอยางในเวลาเดียวกัน ทั้งในดานรายได ความรู 
การศึกษา ความมั่นคงและสิทธิประโยชนทางสังคม และศักยภาพในการเขาถึงบริการสาธารณะ แตอยางไร
ก็ดี การแบงชนช้ันตามลักษณะอาชีพ อาจจะไมละเอียดพอ เนื่องจากในแตละกลุมอาชีพ อาจจะมีความ
แตกตางกันเชงิรายไดคอนขางมาก รวมทั้งในระหวางกลุมอาชีพกอ็าจจะมีระดับรายไดที่ใกลเคยีงกันได 
และการแบงกลุมอาชีพ มีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทของแตละสังคม ซ่ึงอาจจะแตกตางกัน 
 การกําหนดคณุลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ระดับบุคคลและครัวเรือน ที่ใชมากในปจจุบัน นาจะ
เปนดัชนีช้ีวัดที่สะทอนระดบัของรายได (Income) หรือคาใชจาย (Consumption) ของครัวเรือน ซ่ึงการ
แบงกลุมคนในสังคมตามระดับของรายได หรือคาใชจายนั้น สะทอนศักยภาพหรือโอกาสในการบริโภค แต
อาจจะไมสะทอนบุคคลและครัวเรือนในมติิอ่ืนๆ เชน การศึกษา หรือลักษณะอาชีพ อยางไรกด็ี โอกาสใน
การบริโภค ก็มักจะมีอิทธิพลอยางมากตอสุขภาพ ดังนัน้การกําหนดคุณลักษณะทางเศรษฐกิจโดยใชรายได 
หรือคาใชจายจึงยังเปนที่นิยม ประเด็นเรือ่งปจจัยรายได กับปจจยัดานคาใชจาย อาจจะมีความแตกตางกัน 
หากบุคคลและครัวเรือน มกีารใชจายที่แตกตางไปจากรายได การใชคาใชจาย แทนรายได อาจจะมีขอจํากดั 
ในการสะทอนศักยภาพในการสรางรายไดที่แทจริง แตก็อาจจะจําเปนตองประยกุตใช เนื่องจากมักจะมี
ความนาเชื่อถือมากกวาขอมลูรายได 
 การแบงระดับรายไดของบุคคลและครัวเรือน สามารถแบงได โดยการใชคาสัมบูรณของรายไดของ
ครัวเรือนมาจดักลุม ทั้งนี้ขึน้อยูกับการแบงชั้นของรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการแบงระดับรายได ที่นับวา
ยากจน ซ่ึงมกัจะใชคาเสนแบงความยากจน เปนคาในการแบง (1$ ตอวัน) หรืออาจจะใชคาอื่นๆที่สังคม
กําหนดขึ้น แตละครัวเรือนจะถูกกําหนดระดับชั้นทางเศรษฐกิจสังคมจากรายไดที่ครัวเรือนหามาได เปนราย
ปหรือเฉลี่ยเปนรายเดือน 
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 นอกจากการแบงชั้นทางเศรษฐกิจสังคม โดยใชคาสัมบูรณของรายไดของครัวเรือนแลว ยังมวีิธีการ
แบงโดยใชคาสัมพัทธ โดยการแบงกลุมครัวเรือนเปน 5 หรือ 10 กลุมเทาๆกัน (Quintile หรือ Decile) เมื่อนํา
รายไดของครัวเรือนมาเรียงลําดับกัน การแบงกลุมครัวเรือนตามรายไดโดยนํารายไดของครัวเรือนมา
เรียงลําดับกัน จะสะทอนระดับรายไดเชิงสัมพัทธ ถึงแมบางครัวเรือน อาจจะมรีายไดเกินเสนแบงความ
ยากจน แตก็อาจจะอยูในระดับรายไดช้ันลาง เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของครัวเรือนอื่นๆในสังคม การใช
การเปรียบเทยีบกับรายไดกบัครัวเรือนอื่นๆ จะสะทอนบริบทของแตละสังคม เนื่องจากระดับรายได
โดยรวมของแตละสังคมอาจจะแตกตางกนั แตเมื่อเปรยีบเทียบกับครัวเรือนอื่นๆในสังคมเดียวกันแลว การที่
อยูในระดับรายไดที่ต่ํากวา ยอมมีผลตอปจจัยอ่ืนๆ เนือ่งจากทรัพยากรมีจํากัด ผูที่มีรายไดสูงกวามักจะมี
โอกาสในการบริโภคและใชทรัพยากรมากกวา 
 การใชปจจยัเร่ืองรายได เปนเครื่องแบงชัน้ทางเศรษฐกจิ ก็อาจจะมขีอจํากัด เนื่องจากเปนขอมูล
เฉพาะตวั ขอมูลที่ไดอาจจะมีความคลาดเคลื่อน จึงมีความพยายามใชดัชนีช้ีวดัอื่นๆมาทดแทนการใชระดับ
รายได ทางเลือกหนึ่งก็คือการใชดัชนีสินทรัพยของครัวเรือน (Assest Index หรือ Wealth Index) ซ่ึงจะ
สะทอนทรัพยสินที่ครัวเรือน มิไดสะทอนรายไดในแตละปโดยตรง หากมองในแงที่วาการมีสินทรัพยใน
ครัวเรือนนั้น เปนเครื่องสะทอนความมั่งมีของครัวเรือนที่สะสมมาตั้งแตอดีต ก็นาจะสอดคลองกับอิทธิพล
ของเศรษฐกิจสังคมตอสุขภาพ ซ่ึงมักจะมลัีกษณะสะสมมาตั้งแตอดีต มากกวาอิทธิพลเฉพาะในปจจุบัน การ
ประยุกตใชดัชนีสินทรัพย กอ็าจจะเปนเครือ่งสะทอนฐานะทางเศรษฐกิจที่สะสมมาไดดีกวารายได ที่มักจะ
มีความแปรปรวนสูงกวา  
 การพัฒนาดัชนีสินทรัพย (Asset Index) ในประเทศไทย ศึกษาโดยสํานกังานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ (IHPP) โดยประยุกตใชขอมูลสินทรัพยของครัวเรือน จากการสํารวจอนามยัและสวัสดิการ
ครัวเรือน ปพ.ศ. 2541, 2543 และ 2545 โดยใชเทคนคิ Principle Component Analysis จากขอมูลการมี
สินทรัพยประเภทตางๆของครัวเรือน เพือ่คํานวณของคาคะแนนของสินทรัพยแตละประเภท แลวนํามา
คํานวณเปนคะแนนสินทรัพยของแตละครวัเรือน เพื่อนํามาเรียงลําดบัตามคะแนนสินทรัพยของครัวเรือน
แลวแบงเปน 5 กลุม (Quintile) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการแบงกลุมตามดัชนีสินทรพัยกับการ
แบงกลุมตามรายได และตามคาใชจายของครัวเรือน จะไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ประมาณ 0.5 ซ่ึง
นับวามีความสัมพันธคอนขางมาก (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการแบงกลุม (Quintile) ตามดัชนีสินทรัพยกับตามรายไดและคาใชจาย 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation coefficient) ป พ.ศ. 
รายได คาใชจาย 

2541 0.53 0.52 
2543 0.53 0.52 
2545 0.54 0.53 
ที่มา : Prakongsai P (2005) 
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โดยประเภทของสินทรัพยและคะแนนของแตละประเภทสินทรัพย ในแตละป แสดงดังตารางที่ 5
 
ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ใชในการจัดทําดัชนีสินทรัพย พ.ศ.2541, 2543 และ 2545 
ป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2545 
สินทรัพย คะแนน สินทรัพย คะแนน สินทรัพย คะแนน 
เครื่องซักผา 
ตูเย็น 
โทรศัพท 
เครื่องเลนวีดีโอ 
เกาอี้รับแขก 
เตียงนอน 
เตารีดไฟฟา 
เตาแกส 
เครื่องปรับอากาศ 
กาตมน้ํา 

0.27774 
0.27748 
0.27648 
0.26828 
0.2639 
0.25531 
0.24967 
0.23541 
0.22715 
0.20723 

เครื่องซักผา 
โทรศัพท 
ตูเย็น 
เครื่องเลนวีดีโอ 
เกาอี้รับแขก 
เตียงนอน 
เตารีดไฟฟา 
เตาแกส 
กาตมน้ํา 
โทรทัศน 

0.28077 
0.28015 
0.26458 
0.26366 
0.25941 
0.25161 
0.24207 
0.23170 
0.21869 
0.20520 

เครื่องซักผา 
โทรศัพท 
เครื่องเลนวีดีโอ 
ตูเย็น 
หมอหุงตมไฟฟา 
โทรศัพทมือถือ 
เตียงนอน 
เครื่องปรับอากาศ 
เตารีดไฟฟา 
กาตมน้ํา 

0.27512 
0.26761 
0.25368 
0.24477 
0.23928 
0.23411 
0.23367 
0.23329 
0.23155 
0.22561 

ที่มา : Prakongsai P (2005) 
 
 อยางไรก็ดี การแบงครัวเรือนตามรายได หรือสินทรัพยที่ครัวเรือนมี อาจจะสะทอนเพยีงมิติ
ทางดานโอกาสในการบริโภค (Consumption) หรือ ความมั่งคั่งหรือขาดแคลนทางวตัถุ (Material affluence 
or deprivation) ซ่ึงไมไดสะทอนมิติทางสังคมดานอื่นๆของครัวเรือน ดังนั้นในการกําหนดปจจยัทางสังคม
ของบุคคลหรือครัวเรือน ก็อาจจะจําแนกไดโดยใชตัวแปรอื่นๆ อาทิเชน เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ 
สถานการณทาํงาน ลักษณะของครอบครัว (เชน ครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดยีว ครอบครัวที่ผูสูงอายุอยู
คนเดียว ฯลฯ) ความเปนเจาของบานของครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัยของครัวเรือน (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
เปนตน ซ่ึงปจจัยทางสังคมบางอยาง สะทอนมิติขององคประกอบของครอบครัว ที่นอกเหนือไปจากมิติทาง
เศรษฐกิจหรือทรัพยสิน 
 ในการศึกษาความแตกตางทางสุขภาพระหวางกลุมทางสังคม จึงประกอบดวยการเปรียบเทยีบ
ระหวางกลุมทางสังคม ที่จําแนกโดยใชตวัแปรตางๆ โดยเฉพาะ ตวัแปรดานรายได คาใชจาย สินทรัพย 
อาชีพ การศึกษา เชื้อชาติ ลักษณะของครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัยของครอบครัว เปนตน 
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