
บทท่ี 5 แนวทางการวิเคราะหปจจัยทางสังคมกับสุขภาพ 
 

5.1. การเปรียบเทียบสถานะสุขภาพระหวางกลุมทางสังคม 
 

การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบประเด็นทางสุขภาพ ระหวางกลุมทางสังคมนั้น สวนใหญจะไดมาจาก
ขอมูลการสํารวจ ที่มีทั้งขอมูลปจจัยเศรษฐกิจสังคม และขอมูลสุขภาพ การวิเคราะหขอมูลในระดับบุคคล
ครัวเรือนจึงสามารถทําได นอกจากนี ้ ฐานขอมูลทะเบียนและระบบเฝาระวงั บางฐานก็อาจจะนํามาใช
วิเคราะหในลักษณะนีไ้ดเชนกัน แตไดในบางประเดน็ และเฉพาะปจจัยเศรษฐกจิสังคมที่มีอยูในฐาน เชน 
อาชีพ และหลกัประกนัสุขภาพ เปนตน 

ประเด็นทางสขุภาพที่สามารถวิเคราะหเปรยีบเทียบระหวางกลุมทางสังคม ประกอบดวย ประเด็น
ตางๆดังแสดงในภาพที่ 7

 
ภาพที่ 7 ประเด็นทางสุขภาพที่สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุมทางสังคม 
 

ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

การเจ็บปวย โรค และการบาดเจ็บ 

สถานะสุขภาพและความพิการ 

การใชบริการและคาใชจาย 

การไดรับการรักษาและผลลัพธ 

การตาย 

กิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร 
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา น้ําหนัก 
BMI เสนรอบเอว ความดัน ไขมันใน
เลือด  

การเจ็บปวย โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ 

สถานะสุขภาพจากการประเมิน
ตนเอง ความพิการ สุขภาพจิต 

การใชบริการ การใชสิทธิการรักษา 
การจายเงิน  

การไดรับการรักษาของผูปวย 
ผลลัพธของการรักษา ความพึงพอใจ 

การตายรวม การตายรายอายุ การตาย
รายสาเหตุ 
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 ขอมูลปจจัยเสีย่ง การเจ็บปวย โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บ และสถานะสขุภาพ อยูในการสํารวจตางๆ 
อาทิเชน กรสํารวจอนามยัและสวัสดิการครัวเรือน การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
การสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนจากการตรวจรางกาย เปนตน ขอมูลความพิการ อยูในการสํารวจ
ความพิการ ขอมูลการใชบริการและคาใชจาย อยูในการสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน และบางสวน
ในการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมตดิตอและการบาดเจบ็ ขอมูลการไดรับบริการและผลลัพธ อยูใน
ฐานขอมูลผูปวยใน และฐานขอมูลทะเบียนเฉพาะโรค ขอมูลการตาย อยูในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร และมรณบัตร การวิเคราะหระหวางกลุมทางสังคม ขึ้นอยูกบัขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ที่มี
อยูในแตละแหลงขอมูล โดยการสํารวจสวนใหญ จะมีขอมูลที่บงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม พอสมควร 
 การวิเคราะหสามารถทําไดโดย การแบงกลุมคนหรือครัวเรือน ตามปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม แลว
คํานวณปจจยัทางสุขภาพของแตละกลุม อาทิเชน อัตราการตาย สัดสวนการเจบ็ปวย สัดสวนการมีปจจยั
เสี่ยง ฯลฯ การแบงกลุมทางสังคม อาจจะแบงไดโดยใชขอมูลทางการศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษา ซ่ึงมักจะ
เปนกลุมอยูแลว เพยีงแตอาจจะมีการรวมกลุมใหกวางขึ้น แตสําหรับขอมูลรายได หรือสินทรัพย มกัจะตอง
นําขอมูลมาเรียงลําดับกัน แลวแบงบุคคลหรือครัวเรือน ออกเปนชวงๆละเทาๆกัน เชน 5 กลุม (Quintile) 
หรือ 10 กลุม (Decile) แลวทําการเปรียบระหวางกลุม ในฐานขอมูลที่มีรายไดหรือสินทรัพย สามารถทําการ
วิเคราะหในลักษณะดังกลาวได โดยการแสดงขอมูลจะมีลักษณะดังภาพที่ 8
 
ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่แบงตามเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 
 อัตราการเจ็บปวย 
 
 
 
 
 
 
 ตํ่าสุด สูงสุด 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม (รายได) ของครัวเรือน  
 อยางไรก็ดี การแบงกลุมรายได อาจจะแบงโดยใชคารายไดสัมบูรณ เปนตัวแบงก็ได แตตองกําหนด
ชวงของรายไดที่จะใชแบง ซ่ึงจะมีขอดี คอืสามารถแยกกลุมคนจนที่มรีายไดใตเสนแบงความยากจนออกมา
เปรียบเทียบไดชัดเจนขึ้น 
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 ในฐานขอมูลที่ไมมีขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ก็อาจจะเปรียบเทยีบโดยใชเศรษฐกิจ
สังคมของพื้นที่มาเปรียบเทยีบ แตควรจะเปนพื้นที่ขนาดเล็ก เชน ระดบัอําเภอ โดยนําขอมูลเศรษฐกิจสังคม
ของอําเภอ มาเรียงลําดับ แลวจัดกลุมอําเภอออกเปนกลุมๆละเทากัน เชน 5 กลุม หรือ 10 กลุม แลว
เปรียบเทียบปจจัยทางสุขภาพระหวางกลุมอําเภอดังกลาว วิธีนี้สามารถใชไดฐานขอมูลที่มีขอมูลถึงระดับ
อําเภอ เชน ขอมูลมรณบัตร ขอมูลเฝาระวังโรคติดตอ ขอมูลผูปวยใน เปนตน โดยอาศัยขอมลูเศรษฐกิจ
สังคมของอําเภอ จากแหลงขอมูลอ่ืน เชน จากสํามะโนประชากร ซ่ึงมีขอมูลถึงระดับอําเภอ เชนกัน แต
เนื่องจากในระดับอําเภอ มกัจะไมมีขอมูลรายได จึงอาจจะตองมกีารพัฒนาดัชนีเศรษฐกจิสังคมของอําเภอ
ขึ้นมาจากตวัแปรที่มีอยู เพือ่ใชทดแทนขอมูลรายได โดยลักษณะการแสดงขอมูลมีความคลายคลึงกัน แต
เปนขอมูลระหวางกลุมอําเภอ มิใชระหวางกลุมครัวเรือน 
 
ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่แบงตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ (อําเภอ) 
 อัตราการตาย 
 
 
 
 
 
 
 ตํ่าสุด สูงสุด 
 

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม (รายได) ของอําเภอ  
 
5.2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสงัคมกับสขุภาพ 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัทางสงัคมกับสุขภาพนั้น สามารถประยุกตใชการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation) และการใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) มาเพื่อ
อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมหลายตัวแปร กับตวัแปรทางสุขภาพได โดยการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม กับตัวแปรทางสุขภาพนัน้ สามารถวิเคราะหได
ทั้งในระดับบคุคลครัวเรือน และในระดบัพื้นที่ เชน ระดับอําเภอ จังหวดั ขอมลูจากการสํารวจสวนใหญ 
สามารถวิเคราะหความสัมพนัธในระดับบคุคลครัวเรือนได บางการสาํรวจอาจจะวิเคราะหความสมัพันธใน
ระดับจังหวดัได หากมีขอมลูถึงระดับจังหวัด สําหรับขอมูลทะเบียนและระบบเฝาระวัง บางฐานก็สามารถ
วิเคราะหความสัมพันธในระดับอําเภอได เนื่องจากมีขอมลูถึงระดับอําเภอ 
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 สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อการวิเคราะหความสัมพันธระดับบุคคลครัวเรือน อาจจะตองใชสมการ
ถดถอยแบบลอจิสติก (Logistic regression) เนื่องจากตัวแปรทางสุขภาพระดับบุคคล มักจะเปนตัวแปรที่
เปนคา “ใช” หรือ “ไมใช” เชน ปวยหรือไมปวย ตายหรือไมตาย ในขณะที่ขอมูลระดับพื้นที ่ มขีอมูลใน
ลักษณะอัตรา จึงสามารถใชสมการเชิงเสนตรง (Linear regression) หรือสมการแบบปวซอง (Poisson 
regression) ได อยางไรก็ด ี วิธีการสถติิที่เลือกใชนั้น ขึ้นอยูกบัตัวแปรตามทางสุขภาพ วามีลักษณะของ
ขอมูลเปนแบบใด 
 วิธีการอยางงายที่ใชวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตวัแปร 1 คู ก็สามารถทําไดโดยใชแผนภูมกิาร
กระจาย (Scatter plot) ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธคราวๆไดวา นาจะมคีวามสัมพันธเชิงเสนตรงหรือไม ดัง
ภาพแสดงตัวอยางของแผนภูมิการกระจาย ระหวางตัวแปรเศรษฐกจิสังคมกับตัวแปรทางสุขภาพ ในระดับ
พื้นที่ (จังหวดั) 
 
ภาพที่ 10 แผนภูมิการกระจาย (Scatter plot) แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

ตัวแปรเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด (รายไดเฉลี่ย) 

ตัว
แป
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