การศึกษานีน
ั เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แรกใน
้ บ
การประเมินและเปรียบเทียบอัตราลดสําหรับ
ต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพและความแตกต่าง
ของอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพทีเ่ ร่งด่วน
(โรคโควิด 19) และผลลัพธ์ทางสุขภาพทีเ่ รือ
้ รัง
(มลพิษทางอากาศ)
กลุม
่ ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ มีอต
ั ราลด
สําหรับเงินและสุขภาพ เท่ากับ ร้อยละ 6.2 และ
1.3 ตามลําดับ และอัตราลดสําหรับสุขภาพภายใต้
สถานการณ์ การเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 เท่ากับ
ร้อยละ 2.4 สูงกว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยจาก
โรคระบบทางเดิน หายใจทีเ่ ป็น ผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศทีม
่ เี ท่ากับร้อยละ 0.7 ในเบือ
้ งต้น
ดังนั้น อัตราลดที่ใช้สําหรับเงินสูงกว่าอัตราลด
สําหรับสุขภาพและอาจแตกต่างกันตามลักษณะ
ของผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ
การประเมินต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชน
อายุ 25 – 50 ปี ในพื้นทีภ
่ าคเหนือ 9 จังหวัด
(เชียงใหม่ ลําพู น ลําปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
พะเยา เชียงราย และแม่ฮอ
่ งสอน) จากโรคโควิด 19
คิดเป็น 2,562 ล้านบาทต่อปี ส่วนโรคทางเดิน
หายใจจากมลพิษ ทางอากาศมีต น
้ ทุน สูง กว่า
เล็กน้อย คือ 2,664 ล้านบาทต่อปี และเมือ
่ พิจารณา
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2563-2582) จะมี
ต้นทุนด้านสุขภาพจากโรคโควิด 19 อยูร
่ ะหว่าง
40,313 ถึง 44,859 ล้านบาท ส่วนโรคทางเดิน
หายใจจากมลพิษทางอากาศอยูร
่ ะหว่าง 46,658
ถึง 49,564 ล้านบาท แม้วา่ ปัญหาหมอกควันมี
ต่อเนื่องยาวนานมากว่าสิบปี แต่ประชากรในพืน
้ ที่
ยัง คงให้ค วามสํา คัญ เทีย บเท่า กับ ปัญ หาโรค
ระบาดที่รน
ุ แรง เช่น โควิด 19 ดังนั้น ภาครัฐ
ยังคงต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขหมอกควัน
ทีเ่ กิดขึน
้ เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาด เพราะ
การลงทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ก่อใหเ้ กิดประโยชน์ในเชิงสุขภาพกับประชาชนใน
พื้นทีเ่ ป็นมูลค่าหลายล้านบาท

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของ
ทุกปี โดยองค์การอนามัยโลกได้กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มี
ค่าเฉลีย
่ ต่อวันไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัด

เชียงใหม่กลับมีค่าฝุ่ นละอองเกิ นมาตรฐานกว่า 10 เท่ า จนได้ รบ
ั การจัดอันดั บจาก
เครือข่ายติดตามคุณภาพอากาศชื่อ AirVisual ให้เป็นเมืองทีม
ี ณ
ุ ภาพอากาศเลวร้าย
่ ค

ทีส
ุ ของโลกต่อเนื่องกันหลายวันเป็นประจําทุกปี
่ ด
ฝุ่นพิษภาคเหนือแตกต่างจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือนั้นเกิดจากการเผาไหม้ จึงอาจมี “คาร์บอนมอนนอกไซด์”
ปนเปื้ อนอยู่ในอากาศร่วมด้วย จากข้อมูลของระบบคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ
้ แต่วน
กระทรวงสาธารณสุขทีม
ี ารจัดเก็บตัง
ั ที่ 1 มกราคม ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
่ ก
พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รบ
ั ผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัด
้
้
เชียงใหม่ ทังสิน 240,343 ราย ในจํานวนนีเ้ ป็นผูป
้ ว่ ยกลุม
่ โรคทางเดินหายใจสูงสุดเป็น
อันดับ 1 คือ 96,757 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของผูป
้ ว่ ยทั้งหมด (ระบบคลังข้อมูล

การแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
่ อุณหภูม ิ
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเปรียบได้กบ
ั ทฤษฎี “กบต้ม” ในหม้อทีเ่ พิม
ต้มนํ้าแบบช้าๆ กบจึงไม่สามารถรูส
้ ึกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้น กว่าจะรูต
้ ัวว่าสภาพ
แวดล้อมเลวร้ายก็สายเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาฝุน
่ ละอองขนาดเล็กเกิดขึ้นมาเป็น

เวลานาน มลพิษทางอากาศค่ อยๆ สะสมที ละเล็กที ละน้อย ทํ าให้ประชาชนในพื้นที่ มี
1 บทความนี้เป็นการสรุปเนื้อหาที่สําคัญของรายงานวิจย
ั ฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การคิดลดเงินและผลลัพธ์
ด้านสุขภาพจากโรคโควิด 19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่” (เลขที่สัญญา 2563/5-04)
ที่เสนอต่อแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ (วช.) โดยมุง
่ เน้นประเด็นเชิงนโยบายและตัดเนื้อหาทางเทคนิคบางส่วนออก
เพื่อให้ผู้อา่ นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของรายงานวิจย
ั ได้งา่ ยขึ้น

POLICY BRIEF

ความเสีย
ุ แรงในระยะยาว เช่น การเกิด
่ งทีจ
่ ะเกิดปัญหาสุขภาพทีร
่ น

et al, 2006; Drummond et al, 2015) หรือ (2) อัตราลด

่ ขึ้นของ PM2.5 ทุก ๆ
มะเร็งปอด โดยผลการวิจย
ั พบว่า การเพิม
่ ขึ้นร้อยละ 0.15
10 ไมโครกรัม ทําให้อต
ั ราการเสียชีวต
ิ เพิม

สําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพทีแ
่ ตกต่างกัน เช่น ผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ขณะเดียวกัน นับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

ด่วน และโรคที่ไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ซึ่ง

จากโรคที่ติดต่อ (Communicable disease) ซึ่งเป็นปัญหาเร่ง

ประชาชนในพื้นที่จง
ั หวัดเชียงใหม่ก็ต้องเผชิญกับการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 เช่นเดียวกับประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้

เป็นปัญหาเรื้อรัง (Huynh, 2020)

จากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 24

ประเทศไทยยังคงกําหนดให้ใช้อต
ั ราลดที่เท่ากันสําหรับต้นทุนและ

มีนาคม พ.ศ. 2565 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มจ
ี าํ นวนผูต
้ ด
ิ เชื้อสะสม
ทั้งหมด 145,339 ราย เสียชีวต
ิ 72 ราย (สํานักงานสาธารณสุข

ผลลัพธ์สุขภาพ คือร้อยละ 3 แต่ให้วเิ คราะห์ความไว (Sensitivity

จังหวัดเชียงใหม่, 2565) ซึ่งการระบาดได้รบ
ั ความสนใจในระดับ
้ ทีก
มหภาคเพราะทําให้เกิดการสูญเสียชีวต
ิ ทัง
่ ารตายจากด้วยมลพิษ

เท่ากัน อยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 6 (Permsuwan et al,
2014) ดังนั้น การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอัตราลด เพื่อใช้ใน

ทางอากาศก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในระยะ

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในประเด็นทีไ่ ด้กล่าวมาจึงเป็นข้อมูล

เวลาอันสั้นเท่านั้น

สํา คัญ สํา หรับ แนวปฏิบ ัต ิใ นการประเมิน โครงการด้า นสุข ภาพ
รวมทั้ง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการ

ถึงแม้วา่ ภาครัฐพยายามขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการ

ปัจจุบน
ั คูม
่ อ
ื การประเมินความคุม
้ ค่าทางสาธารณสุขสําหรับ

Analysis) โดยเปลีย
่ นอัตราลดของต้นทุนและผลลัพธ์สุขภาพที่

แก้ ไขปัญหามลพิษด้ านฝุ่ นละออง แต่ ปัญหาก็ ยังคงมีแนวโน้ม
สูง ขึ้น ตามการเกิด การเผาไหม้และไฟป่า ทั้ง ในประเทศไทยและ

หลีกเลีย
่ งความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 และโรคทางเดินหายใจจาก

้ ในช่วง 2-3 ปีทผ
ประเทศเพื่อนบ้าน อีกทัง
ี่ า่ นมา ปัญหาการระบาด

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค

ของโรคโควิด 19 ทํ าให้รฐ
ั ต้ องมี การจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
่
ควบคุมโรคเพิมเติม อย่างไรก็ตาม การที่รฐ
ั จะเลือกใช้มาตรการ

โควิด 19 ทีใ่ นหลายพื้นทีม
ี อ
้ จํากัดในด้านจํานวนคนทีส
่ ข
่ ามารถรวม
่
่
กลุม
่ กันได้ ดังนั้น ในระยะเริมต้นจึงเริมทําการศึกษาเบื้องต้นใน

ให้ม ป
ี ระสิท ธิภ าพ ต้อ งอาศัย หลัก การประเมิน ความคุม
้ ค่า ทาง

จังหวัดเชียงใหม่

มลพิษทางอากาศ

เศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ที่เป็นการเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผล-ลัพธ์จากการดําเนินงาน โดยต้องปรับต้นทุนและ

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยอาศัยอัตราลด

้ นี้ใช้วธ
การศึกษาในครัง
ิ ก
ี ารสมมติสถานการณ์กับกลุม
่ ตัวอย่าง

(Discount rate) ก่อนนํามาคํานวณ เนื่องจากผลลัพธ์ทจ
ี่ ะเกิดขึ้น

ในพื้น ที่จ ง
ั หวัด เชีย งใหม่โดยประสานงานกับ หน่ว ยงานในพื้น ที่

ในอนาคตจะต้องถูกปรับลดมูลค่าเมื่อคิดเป็นปัจจุบน
ั เพราะยังเป็น
่ ทีไ่ ม่ได้เกิดขึ้นทันที (Attema et al, 2018a) เช่น ผลประโยชน์
สิง

อําเภอทีจ
่ ะเก็บข้อมูล เช่น ทีว่ า่ การอําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักงานเทศบาลตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล

มูลค่า 100 บาทที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าน้อยกว่า

ในพื้นที่ การเก็บข้อมูลเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

100 บาท เมื่อประเมินมูลค่าเป็นปัจจุบน
ั หากมูลค่าในปัจจุบน
ั เหลือ

พ.ศ. 2564 โดยมีจาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,202 ราย กลุม
่ ตัวอย่าง

เพียง 94 บาท แสดงว่าอัตราลดเท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี ค่าอัตราลดนี้

ถู กแบ่ งออกเป็ น (1) กลุ่มที่ ศึกษาเกี่ ยวกั บโรคโควิด 19 และ

อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะผลลัพธ์ โดยหลักการแล้วค่าอัตราลด

(2) กลุม
่ ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศมีจาํ นวน 602

ที่ส ูง จะสะท้อ นให้เ ห็น ว่า สัง คมต้อ งการให้เกิด ผลลัพ ธ์เร่ง ด่ว น

และ 600 ราย ตามลําดับ

โดยอัตราที่รฐ
ั หรือผู้ประเมินเลือกใช้ปรับลดมีผลต่อการตัดสินใจ
ว่ามาตรการที่ประเมินมีความคุ้มค่าหรือไม่
สํา หรับ แนวทางการประเมิน โครงการด้า นสุข ภาพนั้น มี
ข้อขัดแย้งเกีย
ั ราเดียวกัน
่ วกับอัตราลดทีส
่ าํ คัญ คือ การเลือกใช้อต

หรือแตกต่ างกั นระหว่าง (1) ต้ นทุ นที่ เป็ นเงินและผลลั พธ์ทาง
สุขภาพ (Chapman, 2002; Attema et al, 2018a; Claxton

2

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ผลการ
ประเมินอัตราลดสําหรับเงินและผลลัพธ์สุขภาพ และส่วนที่ 2 คือ
ผลการประเมินต้นทุนของผลกระทบด้านสุขภาพ
1. การประเมินอัตราลดสําหรับเงินและผลลัพธ์สุขภาพ
เมื่อประมาณอัตราลดในภาพรวม พบว่า อัตราลดสําหรับ
เงินและสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 6.2 และ 1.3 ตามลําดับ และเมื่อ

พิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับสุขภาพ พบว่า อัตราลดสําหรับ
สุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 สูงกว่า
สถานการณ์ก ารเจ็บ ป่ว ยจากโรคระบบทางเดิน หายใจที่เ ป็น

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 2.4 และ 0.7 ตามลําดับ)
ทั้งนี้ อัตราลดที่แตกต่างกันสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคที่
ติดต่อกับโรคที่ไม่ติดต่อ อาจเกิดจากการรับรูค
้ วามเสี่ยง (Risk
perception) ที่ต่างกัน (Huynh, 2020)

ส่วนผู้ที่ไม่มค
ี วามเต็มใจจ่ายให้เหตุผลว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
รับผิดชอบในการจัดให้มก
ี ารตรวจคัดกรองฟรีสําหรับประชาชน

ผลการศึกษาระดับบุคคล พบว่า อัตราลดแตกต่างตามรายได้

รวมถึงไม่มเี งินค่าตรวจคัดกรอง โดยปัจจัยที่มผ
ี ลต่อความเต็มใจ

กลุ่มอายุ การมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีในครัวเรือน และการมีโรค

จ่าย ได้แก่ รายได้ การมีคนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับ

ประจําตัว โดยระดับรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ

หมอกควัน จํานวนปีท่ีได้รบ
ั การศึกษา และการมีโรคประจําตัวและ
่ ทีน
มีอาการกําเริบในช่วงหมอกควัน สิง
่ า่ สังเกตคือความรูเ้ กีย
่ วกับ

คิดลด และในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอด
คล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (Attema et al, 2018b: Cropper
et al.,1994; Enzler et al.,2013) นอกจากนี้ ข้อมูลของกลุม
่

ปั ญหาหมอกควัน หรือการอาศั ยในพื้นที่ ท่ี มีค่า PM 2.5 เกิ น
มาตรฐานกลับไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้

ตัวอย่างในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

อาจเป็นเพราะกลุม
่ ตัวอย่างอยู่ในพื้นที่ที่มส
ี ถานการณ์หมอกควัน

การคิ ดลดอย่างมีนัยสํ าคั ญทางสถิ ติ หมายความว่าการคิ ดลด

เป็น ประจํา ทุก ปีและส่ว นใหญ่ม ค
ี วามรูเ้ กี่ย วกับ สถานการณ์ม า

สําหรับเงินมีคา่ สูงกว่าการคิดลดสําหรับสุขภาพ ซึ่งเป็นการยืนยัน

โดยตลอดจากสื่อต่างๆ จึงอาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความ

เชิงประจักษ์วา่ การคิดลดของเงินและสุขภาพของกลุม
่ ตัวอย่างที่

คุ้นชินและคิดว่าสามารถใช้วธ
ิ ก
ี ารในการป้องกันด้วยรูปแบบอื่นๆ

ใช้ในการศึกษานี้ไม่เท่ากัน โดยการคิดลดสําหรับสุขภาพจะมีค่าตํ่า

ทดแทนการจ่ายเงินเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองได้

กว่าเงิน

สําหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ค่าความเต็มใจ

2. การประเมินต้นทุนของผลกระทบด้านสุขภาพ

จ่ายจากโรคโควิด 19 เท่ากับ 1,152.80 บาทต่อคนต่อปี และโรค

การประเมินต้นทุนของผลกระทบด้านสุขภาพใช้การประเมิน

จากปัญหามลพิษทางอากาศเท่ากับ 1,199.04 บาทต่อคนต่อปี

ต้นทุนจากการสัมภาษณ์กลุม
่ ตัวอย่างถึงตัวเงินทีจ
่ ะเต็มใจจ่ายเพื่อ

หากประเมินต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

หลีกเลีย
่ งปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยจากปัญหาหมอกควัน

ตอนบน 9 จังหวัด (เชียงใหม่ ลําพู น ลําปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

และการระบาดของโควิด 19 โดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง

พะเยา เชียงราย และแม่ ฮ่องสอน) จากโรคโควิด 19 คิ ดเป็ น

(Contingent Valuation Method: CVM) ในกรณีของโรค

2,562 ล้านบาทต่อปี ส่วนโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ

โควิด 19 กําหนดวิธก
ี ารหลีกเลีย
่ งปัญหาสุขภาพด้วยวัคซีนโควิด

มีตน
้ ทุนสูงกว่าเล็กน้อยคือ 2,664 ล้านบาทต่อปี และเมื่อพิจารณา
่ สูงขึ้น
้ นี้อาจจะเพิม
มูลค่าผลกระทบด้านสุขภาพในการศึกษาครัง

19 ที่สร้างขึ้นใหม่ซ่ง
ึ ครอบคลุมถึงกลุม
่ ไวรัสกลายพันธุแ
์ ละกรณี

ของหมอกควันจะสมมติให้มค
ี า่ ใช้จา่ ยในการตรวจคัดกรองประจําปี
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติในระบบ

หากประเมินจากจํานวนประชากรทุกช่วงอายุ ครอบคลุมภาคเหนือ
้ั หมดจากการรักษาโรคทีเ่ กีย
9 จังหวัด และคํานึงถึงต้นทุนทีท
่ ง
่ วข้อง

ทางเดินหายใจได้รวดเร็วและแม่นยํา

รวมทั้ง ต้น ทุน ทางอ้อ มที่เ กิด ขึ้น จากการสูญ เสีย ผลิต ภาพใน

กรณี สถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มตั วอย่าง

การทํางาน การศึกษานีช
ี อ
่ เนื่อง
้ ใ้ี ห้เห็นชัดว่าปัญหาหมอกควันทีม
่ ต

มากถึงร้อยละ 71 เต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนชนิดใหม่ สําหรับผูท
้ ่ีไม่มี

ยาวนานมากว่าสิบปี เป็นปัญหาที่ประชากรในพื้นที่ให้ความสําคัญ

ความเต็มใจจ่ายให้เหตุผลว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับผิดชอบใน

เทียบเท่ากับปัญหาโรคระบาดทีร่ น
ุ แรง เช่น โควิด 19 โดยจะเห็นได้วา่

การให้บริการวัคซีน ความกลัวต่อผลข้างเคียงของวัคซีนชนิดใหม่
และบางส่วนระบุวา่ ไม่มเี งินค่าวัคซีน ทั้งนี้ ปัจจัยที่มผ
ี ลทําให้ความ
่ ขึ้น คือ รายได้ จํานวนปีท่ีใช้ในการศึกษา และคะแนน
เต็มใจจ่ายเพิม

มูล ค่า ผลกระทบด้า นสุข ภาพที่เกิด จากปัญ หาหมอกควัน มีค ่า
ใกล้เคียงกับโควิด 19 ดังนั้น ภาครัฐยังควรต้องให้ความสําคัญ

กับมาตรการป้องกันและแก้ไขหมอกควันที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ

ความรูเ้ กี่ ยวกั บโควิด 19 ที่ เพิ่มขึ้น ส่ วนกรณี ของสถานการณ์

สถานการณ์โรคระบาด เพราะการลงทุนในการป้องกันและแก้ไข

หมอกควันทีเ่ กิดจากฝุน
่ PM 2.5 กลุม
่ ตัวอย่างประมาณร้อยละ 64

ปัญหาต่าง ๆ ในระดับต้นนํ้าหรือต้นเหตุ ก่อให้เกิดประโยชน์ใน

มีค วามเต็ม ใจจ่า ยสํา หรับ เทคโนโลยีใ หม่ใ นการตรวจคัด กรอง

เชิงสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่เป็นมูลค่าสูงมาก

3

POLICY BRIEF
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ถึงแม้วา่ อัตราลดทีจ
่ ะกําหนดใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ

เพื่อ ให้เกิด ความมั่น ใจกับ ประชาชนว่า สามารถที่จ ะได้ร บ
ั บริก าร
การป้องกันโรคได้อย่างแท้จริง

ต้องอาศัยผลการศึกษาข้อมูลทีม
ี นาดใหญ่ ผลการศึกษาเบื้องต้น
่ ข

5. รัฐบาลควรใช้มาตรการระดับมหภาคทีจ
่ ริงจังและเห็นผล

ในจังหวัดเชียงใหม่น้ี แสดงให้เห็นว่าควรมีการพิจารณาใช้อต
ั ราลด

มากขึ้น เช่น ลดการใช้มาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้ปลูกพืชที่ต้อง

สํ าหรับเงินสู งกว่าอัตราลดสํ าหรับสุ ขภาพ ซึ่งการใช้อัตราลดที่
แตกต่างกันนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของหลายๆ ประเทศท่ี

เผาในทีโ่ ล่งเพือ
่ การเก็บเกีย
่ ว เช่น อ้อย ข้าวโพด แทนนโยบายเชิงรับ

กําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนสูงกว่าอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทาง

สุขภาพร้อยละ 1.5 – 5 (Agency for Health Technology

ที่แก้ท่ีปลายเหตุ และใช้นโยบายการให้ราคาต่างกัน สําหรับอ้อยที่
เผาและอ้อยที่ไม่เผา

Assessment, 2009; The Center for Healthcare Quality

้ ในด้านการรณรงค์การป้องกัน
6. ควรมีมาตรการอื่น ๆ ทัง

Assessment and Control of the Ministry of Health of

และการควบคุมไฟป่าอย่างจริงจังจากการล่าสัตว์และหาของป่า

the Russian Federation, 2016; National Health Care

เช่น การให้สัมปทานการดูแลรักษาเป็นรายพื้นที่แลกกับสิทธิใน

Institute,2016; Cleemput I, 2012) ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่
กําหนดให้ใช้อต
ั ราลดแตกต่างกัน ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์

การหาของป่า

และเบลเยี่ยม

ให้ชาวบ้านและคิดค่านํ้ามันจากการให้บริการชาวบ้าน เพื่อลดปัญหา

2. ผลการศึกษา พบว่า การคิดลดในสถานการณ์โควิด 19

่ (อปท.) มีรถไถ
7. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

การเผาในที่โล่งของภาคเกษตร

สูงกว่าสถานการณ์หมอกควัน แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของโรค

8. ประชาคมและเทศบาลเมืองควรทํ างานร่วมกั บชุมชน

และการรับรูค
้ วามเสี่ยงจากโรค (Risk perception) มีผลต่อ
อัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพ ดังนั้น จึงอาจพิจารณาใช้ค่า

เกษตรเพื่อลดการเผาในที่โล่ง โดยเปิดพื้นที่ตลาดให้ชาวบ้านที่เป็น

ชุมชนไม่เผามีอาชีพทางเลือกและมีตลาดของผลผลิตในเมือง

คิด ลดสํา หรับ ผลลัพ ธ์ท างสุข ภาพที่เกี่ย วข้อ งกับ โรคที่ม ค
ี วาม
รุนแรงและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรวดเร็วแตกต่างจาก
ค่าคิดลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

3. หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับการป้องกันโรคสามารถส่งเสริม
ให้เกิดการเข้ารับบริการป้องกันโรคด้วยการกระตุ้นจากสมาชิก

ภายในชุมชนเองผ่านการสื่อสารหรือบอกกล่าวจากคนภายในชุมชน
เพื่อที่จะทําให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนักและรับรูถ
้ ึงสถานการณ์
การเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึง การเข้ารับบริการ
การป้องกันโรคของสมาชิก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทําตาม
ผู้อ่ น
ื ในสังคมและเข้ารับบริการทางสุขภาพมากขึ้น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อปท. หรือ อบต. อาจต้องพิจารณาใน
การจัดบริการสุขภาพที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้งา่ ยและ

รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รน
ุ แรงมากขึ้นได้ โดยบริการที่
จัด ให้อ าจอยู่ใ นรูป ของการให้บ ริก ารฟรีส ํา หรับ ผู้ท ี่ไ ม่ม ค
ี วาม
สามารถในการจ่าย แต่สาํ หรับผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามสามารถจ่ายได้อาจใช้ระบบ

ร่วมจ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการการป้องกันโรคมากขึ้น
โดยบริก ารดัง กล่า วอาจระบุไ ว้ในสิท ธิข องระบบประกัน สุข ภาพ

ที่มาภาพ: @icon0.com จาก Pexels, Xinhua/Rachen
Sageamsak, www.voanews.com,
mpics.mgronline.com, www.prachachat.net
และ REUTERS/Soe Zeya Tun

เอกสารเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด 19
และมลพิ ษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่”
่ สุวรรณ และคณะ
โดย รศ.ดร. อัญชลี เพิม
เสนอต่อ สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

หน่วยส่งมอบผลลัพธ์แผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com
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