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1.

ความหมายของป�จจัยกําหนด
ด�านสุขภาพ

2.

ป�จจัยกําหนดด�านสุขภาพบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข�อง

กับระบบสุขภาพชุมชน

3.

ป�จจัยที่มีผลต$อการมีส$วนร$วม
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ในระบบสุขภาพชุมชน

เนื้อหาประจําบท



 บอกความหมายของป�จจยักําหนดด�านสุขภาพได�

เพื่อให�ผู�เรียน
สามารถ
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อภิปรายป�จจยัที่มีผลต$อการมีส$วนร$วมของบคุคล    
ครอบครัวและชุมชนในระบบสุขภาพชุมชนได�33

วัตถุประสงค,เชิงพฤติกรรม 



เคา้โครงเนื
อหาสองสว่นที�ม ีSmartArt

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ยอ่ยแรกที�นี�

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ยอ่ยที�สองที�นี�

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ยอ่ยที�สามที�นี�

ชื�อเร ื�อง
ขั
นตอนที� 3

ชื�อเร ื�อง
ขั
นตอน

ที� 2

ชื�อเร ื�อง
ขั
นตอนที� 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
มิตสิุขภาพ

ที�มา: Larson (1996)



เข้าใจสรรพสิ�งตามความเป็นจริง

สุขภาพ/สุข
ภาวะ

Health/well-
being

ที�มา: Larson (1996)
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ความหมายของป�จจัยกําหนดด�านสุขภาพ

ป�จจัยด�าน
❖ บุคคล 
❖ สังคมเศรษฐกิจ 
❖ ประชากร 
❖ ระบบบริการสุขภาพ 
❖ สิ่งแวดล!อม 
เป.นตัวกําหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรือประชากร 



ป+จจัยกาํหนดดา้นสุขภาพ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนที3

เกี3ยวขอ้งกบัระบบสุขภาพชุมชน
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แนวคิดป�จจัยกําหนดสุขภาพ (Health determinants)

ป�จจัยหลักที่กําหนดสุขภาพมี 3 ด�าน ได�แก$ บุคคล สิ่งแวดล�อม และระบบบริการ
สาธารณสุของค,ประกอบมีดังนี้ 

1. บุคคล (Individual)
1.1  ป�จจัยทางด�านชีวภาพ ประกอบด!วย 
1.1.1 โรคทางพันธุกรรม
1.1.2 อายุ และเพศ 

           1.2. ป�จจัยทางด�านจิตใจ 



10

แนวคิดป�จจัยกําหนดสุขภาพ (Health determinants) (ต$อ)

ป�จจัยหลักที่กําหนดสุขภาพมี 3 ด�าน ได�แก$ บุคคล สิ่งแวดล�อม และระบบบริการ
สาธารณสุของค,ประกอบมีดังนี้ 

1.3 พฤติกรรมที่ส$งผลโดยตรงต$อสุขภาพและการเจ็บปHวยของบุคคล 
1.3.1 การดําเนินชีวิตประจําวัน 
1.3.2 การเรียน 
1.3.3 การงาน 
1.3.4 การสันทนาการ 
1.3.5 การปฏิสัมพันธ, 
1.3.6 พฤติกรรมสุขภาพ 



ป�จจัยหลักที่กําหนดสุขภาพมี 3 ด�าน ได�แก$ 
บุคคล สิ่งแวดล�อม และระบบบริการสาธารณสุของค,ประกอบมีดังนี้ 
2. สิ่งแวดล�อม (Environment)  
2.1 สิ่งแวดล�อมด�านกายภาพ- ป�จจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต
        การคมนาคม,   สิ่งเสพติด, สิ่งอํานวยสุขภาพ 
2.2 สิ่งแวดล�อมด�านชีวภาพ- เชื้อโรค, พืช, สัตว,, มนุษย,
2.3 สิ่งแวดล�อมด�านสังคม-ครอบครัว ชุมชน ระบบสังคม หน$วยงาน/องค,กรในสังคม 
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แนวคิดป�จจัยกําหนดสุขภาพ (Health determinants) (ต$อ)



ป�จจัยหลักที่กําหนดสุขภาพมี 3 ด�าน ได�แก$ บุคคล สิ่งแวดล�อม และระบบบริการสาธารณสุข
องค,ประกอบมีดังนี้ 
3. ระบบบริการสาธารณสุข (Health service system)
     3.1 ประเภทการบริการสาธารณสุข 
         ขั้นที่ 1 คือ ระยะปกติที่บุคคลไม$เสี่ยงต$อการเกิดโรค 
         ขั้นที่ 2 คือ ระยะเสี่ยงที่บุคคลเริ่มมีภาวะเสี่ยงเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับป�จจัยเสี่ยงต$อการเกิดโรค
หรือการเจ็บปHวย 
         ขั้นที่ 3 คือ ระยะปHวย 
         ขั้นที่ 4 คือ ระยะโรคแทรกซ�อนหรือพิการ 
         ขั้นที่ 5 คือ หายจากโรค พิการ หรือเสียชีวิต 
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แนวคิดป�จจัยกําหนดสุขภาพ (Health determinants) (ต$อ)



ป�จจัยหลักที่กําหนดสุขภาพมี 3 ด�าน ได�แก$ บุคคล สิ่งแวดล�อม และระบบบริการสาธารณสุข
องค,ประกอบมีดังนี้ 
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แนวคิดป�จจัยกําหนดสุขภาพ (Health determinants) (ต$อ)

3. ระบบบริการสาธารณสุข (Health service system)
3.1 ประเภทการบริการสาธารณสุข 

3.1.1 การสร�างเสริมสุขภาพ
3.1.2 การปYองกันโรค 
3.1.3 การรักษาพยาบาล 
3.1.4 การฟ[\นฟูสภาพ 
3.2. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
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แนวคิดป�จจัยกําหนดสังคมทางสุขภาพ 
(Social determinants of health)

1. ความยากจน (poverty)
2. ความไม$เสมอภาค และไม$เป.นธรรมด�านสุขภาพ (health inequality and inequity)
3. ความมั่นคงปลอดภัยด�านอาหาร (food safety) 
4. การถูกกีดกันในสังคม (social exclusion) 
5. ที่อยู$อาศัย (housing) 
6. เงื่อนไขของการทํางาน (job condition) 



ป�จจัยที่มีผลต$อการมีส$วนร$วมของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนในระบบสุขภาพชุมชน

ส$วนร$วมได�รับผลประโยชน,จากการพัฒนา11

การเข�ามีส$วนร$วมให�เกิดการพัฒนา22

การเข�ามีส$วนร$วมในกระบวนการตัดสินใจใน
เรื่องพัฒนา33

ประเภทของ
การมีส$วนร$วม



ป�จจัยที่มีผลต$อการมีส$วนร$วมของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนในระบบสุขภาพชุมชน

1.

2.

3.

4.

ขั้นตอนของการมีส$วนร$วม

ร$วมกันค!นหาป'ญหา สาเหตุของป'ญหา และพิจารณาแนวทางแก!ไข

ร$วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางแก!ไข และวางแผนหรือโครงการแก!ไข
ป'ญหา

ร$วมปฏิบัติการแก!ไขป'ญหาตามแผนและโครงการที่วางไว! 

ร$วมกันประเมินผลงานและร$วมกันวิเคราะห3ข!อดีข!อเสีย
ของการแก!ป'ญหาเพื่อการพัฒนาต$อไป
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ป+จจัยที3มีผลตอ่การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนในระบบสุขภาพชุมชน

(1)
การ

ตัดสินใจ

(2)
ปฏิบัติการ

(3)
รบัผล 

ประโยชน์
(4)

ประเมิน
ผล
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ป�จจัยที่มีผลต$อการมีส$วนร$วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในระบบสุขภาพชุมชน

❖ป'จจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป6นจริง

❖การมองเห็นว$าตนจะได!ประโยชน3ตอบแทน

❖การได!รับคําบอกกล$าวหรือชักชวนจากเพื่อนบ!านให!เข!าร$วม 

❖ป'จจัยโครงสร!างของช$องทางในการเข!ามามีส$วนร$วม

❖เป9ดโอกาสให!ทุกคนและทุกกลุ$มในชุมชนมีโอกาสเข!าร$วม

❖ควรมีกําหนดเวลาที่แน$ชัด 

❖กําหนดลักษณะกิจกรรมที่แน$นอน

❖ป'จจัยอํานาจในการส$งเสริมกิจกรรมของการมีส$วนร$วม 



ป�จจัยที่นําไปสู$ความสําเร็จในการสร�างการมีส$วนร$วม 

1. ภาวะผู!นํา 

2. การใช!แนวทางของการสร!างความเป6นประชาคมของปราชญ3ชาวบ!าน

3. การทํางานร$วมกันระหว$างนักวิชาการกับชาวบ!าน

4. การสนับสนุนอย$างเป6นระบบจากนักวิชาการอื่น ๆ ภายนอก 

5. มีการสื่อสารกับสาธารณะ 

6. มีกรอบแนวคิดในการทํางาน



ข�อเสนอแนะในการสร�างการมีส$วนร$วมในระบบสุขภาพชุมชน

1. พยาบาลชุมชนมีบทบาทสนับสนุนให!ชุมชนเข!มแข็ง ร$วมทํางานโดยคํานึงบริบทสังคมวัฒนธรรมของ
คนในชุมชน

1.1 การสร!างเสริมทักษะส$วนบุคคลของทุนทางสังคมแต$ละหน$วยงานหรือกลุ$ม

1.2 เสริมสร!างความเข!มแข็งของชุมชนจากการพัฒนาทักษะและ สนับสนุนให!เป6นเครือข$ายกลุ$ม
ให!มีความเข!มแข็ง

1.3 การสร!างสิ่งแวดล!อมที่เอื้อต$อสุขภาพ

1.4 ปรับระบบบริการสุขภาพ 

1.5 การสร!างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 



ข�อเสนอแนะในการสร�างการมีส$วนร$วมในระบบสุขภาพชุมชน (ต$อ)

2. องค3กรภาคีหลักในพื้นที่ดําเนินการพัฒนารูปแบบการสร!างเสริมสุขภาพแบบการนําวิจัยไปสู$การ
ปฏิบัติที่มีแกนนําบางกลุ$มมีความรู!ในการดําเนินการอยู$แล!วให!เป6นวิทยากรให!แกนนํากลุ$ม  

3. วิธีการสร!างการมีส$วนร$วมของชุมชนในการสร!างเสริมสุขภาพต!องเป6นการออกแบบที่บูรณาการกับ
วิถีชีวิตและบริบทการทํางานของพื้นที่ 

4. การพัฒนางานวิจัยการใช!ศักยภาพทุนทางสังคมในพื้นที่

5. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร!างเสริมสุขภาพที่เป6นการต$อยอดทั้งลักษณะการทํางาน การขยาย
เครือข$ายบูรณาการทํางาน 



ชวนคิด

ป�จจัยเหล$านี้มีผลต$อสุขภาพระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนอย$างไร จงอธิบายพร�อม
ยกตัวอย$าง

กลุ$มที่ 1 วัฒนธรรม ประเพณี
กลุ$มที่ 2 การทํางาน
กลุ$มที่ 3 นโยบาย AEC
กลุ$มที่ 4 นโยบาย SDGs
กลุ$มที่ 5 นโยบายหมอครอบครัว
กลุ$มที่ 6 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า



kamollabhu@webmail.npru.ac.th


