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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินอัตราลดของเงินและผลลัพท์ทางสุขภาพสําหรับการ

ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากโรคโควิด-
19 และโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ  นอกจากน้ียังได้ทําการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่าย
ของประชาชนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ เพ่ือ
นําไปใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจบางส่วนท่ีเกิดจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ  

การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการวัดอัตราลดทางตรงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,202 ราย โดยแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด 
ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบคําถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด ตามลําดับ และการประเมินความเต็มใจจ่ายจากวิธีการ Contingent 
Valuation Method (CVM) 

ผลการทดลองเกี่ยวกับอัตราลดพบว่าการคิดลดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันตาม Outcome domain 
และสถานการณ์สมมติท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากโควิด-19 หรือมลพิษทางอากาศ โดย
แบบจําลองคิดลดที่นําไปพยากรณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ดีท่ีสุดคือแบบจําลองท่ีมีอัตราลดคงท่ี (Constant 
discounting) ค่าอัตราลด (Discount rate) ท่ีได้จากแบบจําลองดังกล่าวสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับ
สุขภาพ โดยในภาพรวม อัตราลดสําหรับเงินเท่ากับร้อยละ 6.2 และ อัตราลดสําหรับสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.3  
เม่ือพิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับสุขภาพ พบว่า อัตราลดสําหรับสุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจาก
โรคโควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ 0.7 
ตามลําดับ  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดในการศึกษาน้ี ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่ม Generation X 
ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีโรคประจําตัว ซ่ึงพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
ลด ในขณะท่ีระดับรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราลด ในขณะท่ีปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ สถานภาพ
การสมรส การศึกษา อาชีพ และการสูบบุหรี่ ไม่มีผลต่ออัตราลด 

ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากค่าความเต็มใจจ่ายจากโรคโควิด-19 เท่ากับ 1,152.80 บาท
ต่อคนต่อปี และโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศเท่ากับ 1,199.04 บาทต่อคนต่อปี โดยมูลค่าต้นทุนด้าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 25 – 50 ปี ในช่วงเวลา 20 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีของโรคโควิด-19 อยู่
ระหว่าง 11,002.81 ถึง 12,243.47 ล้านบาท ส่วนโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ อยู่ระหว่าง 
12,734.51 ถึง 13,527.55 ล้านบาท 
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Abstract 

 
The purposes of this study are (1) to examine the discount rate for money and the 

discount rate for health outcome, (2) to compare the discount rates for health outcomes 
caused by COVID -19 pandemic and air pollution with particulate matter. In addition, this study 
also assessed the value of people's willingness to pay to avoid the risk of COVID -19 and the 
respiratory diseases from air pollution. 

In this study, data were collected from 1,202 individuals aged 25-50 years in Chiang 
Mai province during April-July 2021. In the experiment, all of them answered the questions 
based on money. 602 of them answered for COVID -19 situation and the rest for respiratory 
diseases caused by air pollution. In survey, they were then asked to indicate the willingness 
to pay for the assigned situation using the Contingent Valuation Method (CVM). 

The experiment found that the sample discounted differently between different 
outcome domains (health and money) and between the health effects of COVID -19 or air 
pollution. The best discounting model for predicting data from the sample is the constant 
discounting model. The discount rate resulting from the model for money is higher than the 
discount rate for health. In general, the discount rates for money and health are 6.2% and 
1.3%, respectively. Looking only at the discount rate for health, we find that the rate for COVID 
-19 is higher than the rate for air pollution, which is 2.4% and 0.7%, respectively. 

Some socioeconomic factors also influence discounting: Generation X samples, 
children below 15 years of age in the household and congenital diseases are positively related 
to discounting while household income of the sample is negatively related to discounting 
rate. However, other factors such as marital status, education, occupation, and smoking do 
not affect discounting rate. 

The health impact assessment results from the willingness to pay for COVID -19 and 
diseases due to air pollution problems are 1,152.80 baht/person/year and 1,199.04 1,152.80 
baht/person/year, respectively. The cumulative health value of people aged 25-50 years living 
in Chiang Mai in the 20-year period for COVID -19 and diseases due to air pollution problems 
are 11,002.81 - 12,243.47 million baht and 12,734.51 -13,527.55 million baht, respectively. 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ในโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการสุขภาพน้ัน ช่วงเวลาที่ต้นทุนและผลลัพธ์เกิดข้ึนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก เน่ืองจากต้นทุนและ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมักถูกประเมินตํ่ากว่าต้นทุนและผลลัพธ์ในปัจจุบัน ดังน้ันในทางเศรษฐศาสตร์จึงต้อง
มีการปรับต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยอัตราลด (Discount rate) อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมายังไม่
เคยมีการศึกษาเชิงประจักษ์ในประเทศไทยว่าควรใช้อัตราลดท่ีเท่ากันหรือแตกต่างกันสําหรับต้นทุนและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
อัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเปรียบเทียบอัตราลดของ
เงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษทางอากาศ และโรคระบาด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น
สําหรับการพิจารณากําหนดอัตราลดสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของประเทศไทยต่อไป 
นอกจากน้ียังได้ทําการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของประชาชนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 
และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ เพ่ือนําไปใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจบางส่วนท่ีเกิดจาก
โรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ  

การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการวัดอัตราลดทางตรงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,202 ราย โดยแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด 
ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบคําถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด ตามลําดับ หลังจากน้ันจะทําการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริโภค
ต่างเวลา (Time preference) จากชุดข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญในปัจจุบัน
หรือในอนาคตข้ึนอยู่กับการคิดลด (Discounting) ของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงวัดได้จากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมท่ีสร้างมาจากข้อมูลค่าเฉล่ียและค่ามัธยฐานจากข้อมูล Indifference 
value ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง และการประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเส่ียงจากโรคโควิด-19 และ
โรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศจากวิธีการ Contingent Valuation Method (CVM) 

ผลการประเมินขนาดพ้ืนท่ีใต้กราฟและการทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
เงินและสุขภาพสรุปได้ว่าการคิดลดในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับเงินมีค่าสูงกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ แต่เม่ือ
เปรียบเทียบสถานการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดข้ึนจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ ขนาดพ้ืนท่ีใต้กราฟมีค่า
ใกล้เคียงกัน และเม่ือทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติพบว่าการคิดลดในสถานการณ์ท้ังสองไม่แตกต่างกัน 

เม่ือนําข้อมูลไปทดสอบกับแบบจําลองคิดลด (Discounting model) ต่างๆ กัน พบว่าแบบจําลอง
อัตราลดคงท่ี (Constant discounting) เหมาะสมในการนําไปใช้มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากค่าความแม่นยํา
ในการพยากรณ์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า อัตราลดสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพ โดยมีอัตราลด
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เท่ากับร้อยละ 6.2 และ 1.3 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับสุขภาพ พบว่า อัตราลด
สําหรับสุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจท่ีเป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 2.4 และ 0.7 ตามลําดับ) ท้ังน้ีเน่ืองจากผลลัพธ์
ทางสุขภาพจากโรคท่ีติดต่อ แตกต่างกับโรคท่ีไม่ติดต่อ ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยง (Risk perception) 
ท่ีต่างกัน   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการคิดลดในการศึกษาน้ี ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มเจเนเรชัน X 
(อายุ 42 ปีข้ึนไป) ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจําตัว ซ่ึงพบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการคิดลด พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Attema et al, 2018b พบว่าปัจจัยด้านอายุมี
ความสัมพันธ์กับการคิดลดในลักษณะรูปตัวยู (U-shape) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุประมาณ 40 ปีจะมีการคิด
ลดตํ่าท่ีสุด แล้วเพ่ิมข้ึน  ส่วนปัจจัยด้านระดับรายได้ครัวเรือนพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด 
ขณะเดียวกันการใช้ข้อมูลระดับรายได้ส่วนบุคคลแทนระดับรายได้ครัวเรือนไม่ส่งผลให้ผลการศึกษาแตกต่าง
กัน ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดการคิดลดในการศึกษาก่อนหน้าของ Cropper et al. 
(1994) และ Enzler et al. (2013) ท่ีพบว่าระดับรายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด  

นอกจากน้ี ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลด
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความว่าการคิดลดสําหรับเงินมีค่าสูงกว่าการคิดลดสําหรับสุขภาพ  สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Attema et al, 2018b ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินเป็น
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นการยืนยันเชิงประจักษ์ว่าการคิด
ลดของเงินและสุขภาพไม่เท่ากัน โดยการคิดลดสําหรับสุขภาพจะมีค่าตํ่ากว่าเงิน 

 ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากค่าความเต็มใจจ่ายจากโรคโควิด-19 เท่ากับ 1,152.80 
บาทต่อคนต่อปี และโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศเท่ากับ 1,199.04 บาทต่อคนต่อปี โดยมูลค่าต้นทุนด้าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 25 – 50 ปี ในช่วงเวลา 20 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับโรคโควิด-19 อยู่ระหว่าง 
11,002.81 ถึง 12,243.47 ล้านบาท ส่วนโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ อยู่ระหว่าง 12,734.51 ถึง 
13,527.55 ล้านบาท 
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Executive Summary 

 
According to the context of health economic evaluation, the impact of discounting 

depends on the timing of costs and health effects. This is because society values future costs 
and health effects less than current costs and health effects. Therefore, costs and health 
outcomes should be adjusted using a discount rate. However, the discounting in economic 
evaluation in the Thai context needs further empirical exploration, whether costs and health 
benefits should be discounted at the same rate. This study aims to examine and to compare 
the discount rate for costs and health effects from the scenarios of coronavirus disease 2019 
(COVID-19) situation and air pollution with fine particulate matters. The results of this study 
will be the initial suggestion for the discounting in economic evaluation in Thailand. In addition, 
this study also assessed the value of people's willingness to pay to avoid the risk of COVID -
19 and the respiratory diseases from air pollution. 

In this study, data were collected from 1,202 individuals aged 25-50 years in Chiang 
Mai province during April-July 2021. In the experiment, all of them answered the questions 
based on money. 602 of them answered for COVID -19 situation and the rest for respiratory 
diseases caused by air pollution. Then, time preference was analyzed using the decision choice 
of the sample group. The sample focuses on the present or the future depending on the 
discounting. This can be measured by the area under the graph of the cumulative discount 
weighted utility function generated from the mean and median values of the Indifference 
value data. In the survey, they were then asked to indicate the willingness to pay to avoid the 
risk of COVID -19 or the respiratory diseases from air pollution based on the assigned situation 
using the Contingent Valuation Method (CVM). 

The results of estimating the area under the graph and testing the statistical difference 
between money and health outcomes suggest that discounting was higher in money-related 
situations than in health-related situations. However, when comparing health situations caused 
by COVID-19 and air pollution, the areas under the graph are similar. The statistical test 
confirms that discounting was not different in the two situations. 

The data were tested with different discounting models. It was found that the constant 
discounting model was the best model in terms of predictive accuracy. The results show that 
the discount rate for money is higher than the discount rate for health which is 6.2% and 1.3% 
respectively. Considering only the discount rate for health, we find that the discount rate for 
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health in the COVID -19 scenario is higher than the discount rate for particulate matter, which 
is 2.4% and 0.7%, respectively. This could be because the health consequences of 
communicable diseases differ from those of non-communicable diseases due to differences 
in risk perception. 

 The socioeconomic factors influencing discount in this study were: Generation X factor 
(42 years and above) in households of children below 15 years was positively related to 
discounting and household income was negatively related to discounting. This result is 
consistent with the study by Attema et al. ( 2018b), in which age factors were associated with 
U-shaped discounting, with subjects having the smallest discounts at around age 40 and then 
increasing with age. The household income factor was negatively correlated with discounting. 
At the same time, using personal income level data instead of household income would not 
significantly change the results. These factors are consistent with the examination of the 
factors that determine discounting in a previous study by Cropper et al. (1994) and Enzler et 
al. (2013), which found that individual income level was negatively related to discounting. 

Moreover, the sample data in the money situation were positively correlated with a 
statistically significant discount. This means that the discount for money is higher than the 
discount for health. In line with the study by Attema et al, 2018b, subjects who answered 
questions in money related situations were positively correlated with a statistically significant 
discount. This is an empirical confirmation that discounting money and health are not the 
same. The discounting of health should be lower than that of money. 

The health impact assessment results from the willingness to pay for COVID -19 and 
diseases due to air pollution problems are 1,152.80 baht/person/year and 1,199.04 1,152.80 
baht/person/year, respectively. The cumulative health value of people aged 25-50 years living 
in Chiang Mai in the 20-year period for COVID -19 and diseases due to air pollution problems 
are 11,002.81 - 12,243.47 million baht and 12,734.51 -13,527.55 million baht, respectively. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา 

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ในโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการสุขภาพน้ัน จะต้องนําต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงการดําเนินโครงการมาเปรียบเทียบ
กัน ท้ังน้ีช่วงเวลาท่ีต้นทุนและผลประโยชน์ (หรือผลลัพธ์ทางสุขภาพ) เกิดข้ึนถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก 
เพราะต้นทุนและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมักถูกประเมินตํ่ากว่าต้นทุนและผลลัพธ์ในปัจจุบัน ดังน้ันในทาง
เศรษฐศาสตร์จึงต้องมีการปรับต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยอัตราลด (Discount rate) (Attema 
et al, 2018a) 

การคิดลดในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์น้ันมีข้อขัดแย้งหลายประการ เช่น การเลือกใช้แบบจําลอง
คิดลด (Discounting model) ท่ีมีค่าคงท่ี (Constant discouting) หรือมีค่าแบบไฮเพอร์โบลิก (Hyperbolic 
discounting) หรือการเลือกใช้อัตราลดที่เท่ากันหรือแตกต่างกันระหว่างต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
แนวคิดการใช้อัตราลดสําหรับผลลัพธ์สุขภาพท่ีแตกต่างจากต้นทุนน้ันเกิดจากข้ออ้างท่ีว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนกับทรัพยากร (Resources) ท่ัวไปเพราะไม่สามารถแลกเปล่ียนระหว่างช่วงเวลาได้ 
(Chapman, 2002) นอกจากน้ีเหตุผลท่ีคิดลดต้นทุนท่ีเป็นเงิน เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือภาวะ
เงินเฟ้อน้ันอาจไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ (Attema et al, 2018a) อย่างไรก็ตามในอีก
ด้านหน่ึงก็เห็นว่าหากคํานึงในระดับสังคมแล้ว การบริการสุขภาพ (Healthcare) สามารถเปลี่ยนทรัพยากรให้
เป็นผลลัพธ์สุขภาพได้ ท้ังน้ีเพราะทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการบริการสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงเวลาได้ 
ดังน้ันผลลัพธ์สุขภาพก็ควรคิดลดเช่นเดียวกับทรัพยากรหรือต้นทุน (Claxton et al, 2006; Drummond et 
al, 2015)  

เน่ืองจากการคิดลดอาจส่งผลอย่างมากต่อการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (Attema et al, 2018b)
ดังน้ันการตัดสินใจดําเนินนโยบายทางสาธารณสุขท่ีต้องประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขจึงมักจะกําหนด
อัตราลดท่ีใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ท้ังน้ีนโยบายส่วนใหญ่มักจะกําหนดให้มีการใช้อัตราลด
เดียวกัน เช่น สถาบันสุขภาพและความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งชาติของอังกฤษ (The National Institute 
for Health and Clinical Excellence; NICE) เสนอให้ใช้อัตราลดท่ีเท่ากันสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ (ร้อยละ 
3.5) ซ่ึงค่าดังกล่าวมาจากอัตราความพอใจในการบริโภคต่างเวลาของสังคม (Social time preference rate: 
STPR) ท่ีกระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษคํานวณข้ึน ข้อเสนอแนะน้ีได้ถือปฏิบัติเรื่อยมา จนกระท่ังปี 
พ.ศ. 2554 NICE ได้เสนอให้ใช้อัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีตํ่ากว่าอัตราลดสําหรับต้นทุนในเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น การรักษาโรคมะเร็งกระดูกในเด็ก (Osteosarcoma) 



-14- 

โดยให้คงอัตราลดสําหรับต้นทุนไว้ท่ีร้อยละ 3.5 แต่ใช้อัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีร้อยละ 1.5 สําหรับ
โครงการท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี อันนําไปสู่ประเด็นข้อสงสัยในทางปฏิบัติหลายประการ (O’Mahony 
and Paulden, 2014) ในกรณีของประเทศไทยพบว่าคู่มือการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขสําหรับ
ประเทศไทยได้กําหนดให้ใช้อัตราลดที่เท่ากันสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์สุขภาพ คือร้อยละ 3 แต่ให้วิเคราะห์
ความไว (Sensitivity Analysis) โดยเปลี่ยนอัตราลดของต้นทุนและผลลัพธ์สุขภาพท่ีเท่ากัน อยู่ระหว่างร้อยละ 
0 ถึง ร้อยละ 6 (Permsuwan et al, 2014) 

ดังน้ันการศึกษาว่าอัตราลดสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างไปตามสิ่งท่ีต้องการ
ประเมิน (Outcome domain) หรือไม่จึงเป็นเรื่องสําคัญ Moore and Viscusi (1990) เห็นว่าควรใช้การศึกษา
เชิงประจักษ์เพ่ือตัดสินใจว่าอัตราลดขึ้นอยู่กับ Outcome domain หรือไม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการศึกษา
ในอดีตเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ข้อสรุปท่ีไม่ตรงกันนัก งานวิจัยของ Moore and Viscusi (1990), Cropper 
et al. (1994), Khwaja et al. (2007), Fredslund et al (2018) พบว่าอัตราลดของเงินและผลลัพธ์สุขภาพมี
ค่าเท่ากัน ในขณะท่ีงานวิจัยของ Attema et al. (2018b) พบว่าอัตราลดของผลลัพธ์สุขภาพสูงกว่าอัตราลด
ของเงิน และ Cairns (1992) พบว่าอัตราลดของเงินสูงกว่าอัตราลดของผลลัพธ์สุขภาพ ท้ังน้ีงานวิจัยดังกล่าว
ได้เลือกศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพแตกต่างกันไป โดย Moore and Viscusi (1990) Cropper et al. (1994) 
และ Khwaja et al. (2007) เลือกใช้ผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยรวม เช่น ความเสี่ยงจากการทํางาน การรักษาชีวิต 
หรือวันที่มีสุขภาพดี ในขณะท่ี Attema et al (2018b) และ Eskid (2018) เลือกใช้ผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ี
สัมพันธ์กับการปวดหลังเน่ืองจากเห็นว่าเป็นอาการท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม/สํารวจสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ผลการศึกษาอัตราลดสําหรับ Outcome domain ด้านสุขภาพจึงอาจมีความแตกต่างกันตามผลลัพธ์
ทางสุขภาพท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคท่ีติดต่อ (Communicable disease) อาจมี
ความแตกต่างกับโรคท่ีไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ท้ังน้ีเน่ืองจากการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง 
(Risk perception) ท่ีต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนไม่เหมือนกัน (Huynh, 2020). ในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญปัญหาโรคติดต่อท่ีเป็นโรคอุบัติใหม่ (Theerapuncharoen, 2017) เช่น 
โรคไข้หวัดนก (Avian incluenza: H5N1) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory 
Syndrome:SARS) โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) 
และท่ีกําลังเผชิญในปัจจุบันคือ โควิด-19 (Covid-19) อีกท้ังประเทศไทยยังประสบปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซ่ึงนําไปสู่การเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ได้ โดยผลการศึกษาของซูเปอร์โพล (สํานักวิจัยซูเปอร์โพล, 2563) ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.9 กังวลกับปัญหาด้านสุขภาพ ท้ังจากโรค Covid-19 โรคจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 และโรคอ่ืนๆ  เ ช่น  โรคเครียด  โรคซึมเศร้า  และเ ม่ือสอบถามเสียงของประชาชนในโลก 
โซเชียล (Social Media Voice) ผ่านระบบออนไลน์พบว่าโรค Covid-19 ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชน
มากกว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพ่ือหาอัตราลดท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากทุกจังหวัดมีความเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่ีในหลาย
พ้ืนท่ีมีข้อจํากัดในด้านจํานวนคนท่ีสามารถรวมกลุ่มกันได้ ดังน้ันในระยะเริ่มต้นจึงควรเริ่มทําการศึกษาจากใน
พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีหน่ึงก่อนเพ่ือหาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสม จากน้ันจึงค่อยมีการขยายผลออกไปให้ครอบคลุมท้ัง
ประเทศ 

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหน่ึงในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีในแต่ละปีต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วย
โรคทางเดินหายใจ ท้ังน้ีจากข้อมูลของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ ท่ีมีการจัดเก็บต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 พบว่ามีผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน และไฟ
ป่าท้ังสิ้น 89,219 ราย ในจํานวนน้ีเป็นผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 46,989 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของผู้ป่วยท้ังหมด (BBC News Thai, 9 Apr 2019) ขณะเดียวกันประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเผชิญกับการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 นับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 เป็นต้นมา   ท้ังน้ีจากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
พบว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนผู้ติดเช้ือ
ท้ังหมด 2,970 ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2564) ซ่ึงการระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าวสร้าง
ความกังวลใจให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก ดังน้ันการศึกษาอัตราลดทางสุขภาพจึงเลือกทดลองใช้กับ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคโควิด-19 เปรียบเทียบกับมลพิษทางอากาศ 

การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวัดอัตราลดของเงินและสุขภาพจากการออกแบบการทดลองโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงจะนับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แรกสําหรับการศึกษาในประเทศไทยว่าอัตราลด
ท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation) ในโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพนั้นควรใช้อัตราเดียวกันสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพหรือไม่ รวมท้ัง
ศึกษาความแตกต่างของอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการพัฒนางานวิจัยในอนาคตเพ่ือหาอัตราลดท่ีเหมาะสม
สําหรับโครงการท่ีเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวัดอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์  
2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ รวมท้ังเปรียบเทียบอัตราลดของผลลัพธ์

ทางสุขภาพที่เกิดข้ึนจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
4. เพ่ือนําอัตราลดท่ีวัดได้ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทาง

อากาศ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การจัดสรรปันส่วนเป็นเรื่องสําคัญในระบบสุขภาพของทุกประเทศ ซ่ึงมีทรัพยากรอยู่อย่างจํากัด 
รวมทั้งประเทศไทย ทําให้หลักฐานทางวิชาการเก่ียวกับการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข เป็นข้อมูล
สําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในปัจจุบันหลายประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย 
สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ ได้มีการนําผลการศึกษาด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขมาใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม แต่สําหรับประเทศไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2552 ยังไม่มี
แนวทางมาตรฐานสําหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ จึงทําให้งานวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทาง
สาธารณสขุมีความหลากหลาย ไม่สามารถนําผลการศึกษามาพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ (Teerawattananon 
et al., 2007) จึงได้มีการรวมกลุ่มของผู้เช่ียวชาญระดับประเทศ ภายใต้การนําของโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) เพ่ือช่วยกัน
พัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย โดยฉบับแรกแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2552 
ต่อมาได้ทําการปรับปรุง ฉบับท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ. 2557 และปัจจุบันกําลังอยู่ในข้ันตอนของการปรับปรุง ฉบับท่ี 3 
ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 จากคู่มือฯ ท้ัง 3 ฉบับ หัวข้อ “การจัดการกับเวลาและการใช้
อัตราลด” จัดอยู่ในบทหลัก ท้ังน้ีเพ่ือกําหนดให้ผู้วิจัยท่ีสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทาง
สาธารณสุข ได้ใช้อัตราลดเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบันกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 3 สําหรับปรับลดต้นทุนและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ (Permsuwan et al, 2008; 2014)  เน่ืองจากมีข้อเสนอให้มีการใช้อัตราลดท่ีแตกต่างกัน ทําให้ผู้วิจัย
มีแนวคิดว่าควรหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยเพ่ือยืนยันว่าการคิดลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
แตกต่างกัน  

ดังน้ันผลการศึกษาจากงานวิจัยน้ีจึงเป็นแนวทางเบ้ืองต้นสําหรับการพัฒนาการวิจัยในอนาคตเพ่ือหา
อัตราลดที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยต่อไป รวมถึงท่ีผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาเชิงประจักษ์ในประเทศไทย
ว่าควรใช้อัตราลดท่ีเท่ากันหรือแตกต่างกันสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในโครงการการประเมินความ
คุ้มค่าทางสาธารณสุข ดังน้ันผลการศึกษาท่ีได้จากโครงการน้ี จึงน่าจะเป็นข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นสําหรับการ
พิจารณาในประเด็นดังกล่าว นอกจากน้ีผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดของเงิน
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ ยังอาจนํามาใช้สําหรับการพิจารณาปรับอัตราลดท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการการ
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ประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างประชากร หรือสภาวะ
เศรษฐกิจได้  

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาน้ีกําหนดขอบเขตการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ในจังหวัด
เชียงใหม่อายุระหว่าง 25 – 50 ปี และอาศัยอยู่ในภูมิลําเนาพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี ณ วันท่ีเก็บข้อมูล 
ในช่วงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ีทําการประเมินอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดย
การศึกษาอัตราลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพมีกรอบเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยท่ีต่างกันใน 2 สาเหตุ คือโรค
โควิด-19 ซ่ึงจัดว่าเป็นโรคระบาด และโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศหรือปัญหาหมอกควันจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และ รวมท้ังศึกษาผลของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครัว รวมถึงภาวะสุขภาพ ท่ีมีต่ออัตราลดสําหรับเงิน และอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การใช้อัตราลด (Discount rate) ในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในปัจจุบัน   

อัตราลดสังคม (Social Discount Rate: SDR) เป็นค่าพารามิเตอร์หน่ึงท่ีสําคัญในการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการสาธารณะ โดยอัตราลดสังคมคือสิ่งท่ีใช้วัดความยินดีของสังคม (Society’s willingness) ท่ี
จะเล่ือนการบริโภคปัจจุบันของเอกชนไปเป็นการบริโภคในอนาคต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่ากับการ
บริโภคต่างเวลาอย่างไร ดังน้ันอัตราลดของสังคมจึงควรพิจารณาจากอัตราการบริโภคต่างเวลาของสังคม 
(Social Rate of Time Preference: STP) ซ่ึ งแตกต่างไปจากต้นทุนค่าเสียโอกาสของสังคม (Social 
Opportunity Cost of Capital (SOC) ท่ีคิดจากผลตอบทางการเงินในภาคเอกชน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้อัตราการบริโภคต่างเวลาของสังคม (STP) จะใช้คิดลดสําหรับการลงทุน
ด้านสุขภาพทางสังคม แต่อัตราดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการนํามาคิดลดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Health 
outcome) เน่ืองจากไม่ได้สะท้อนความชอบด้านสุขภาพส่วนบุคคล (Personal health preference) ดังน้ัน
การใช้อัตราการบริโภคต่างเวลาของเอกชน (Private Time Preference: PTP) เพ่ือคิดลดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
จึงเหมาะสมกว่า (Cairns and van der Pol, 2000) อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอัตราลดด้าน
สุขภาพของเอกชนและสังคมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น Cairns and van der Pol (2000) และ 
Robberstad (2005) พบว่าอัตราท้ังสองมีค่าใกล้เคียงกัน เม่ือใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในประเทศอังกฤษและเทน
ซาเนีย แต่ Mahboub-Ahari, et al (2019) พบว่าจากข้อมูลประเทศอิหร่าน อัตราลดด้านสุขภาพสังคมสูง
กว่าอัตราอัตราลดเอกชน 

สําหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health technology assessment) ของแต่ละประเทศ
น้ัน มีการกําหนดอัตราลด (Discount rate) สําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
แตกต่างกัน จากข้อมูลในตาราง 2.1 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีการกําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์
ทางสุขภาพในอนาคตท่ีเท่ากันสําหรับการวิเคราะห์กรณีฐาน (Base-case analysis) และอาจกําหนดให้
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) โดยใช้อัตราลดที่แตกต่างไปร่วมด้วย เช่น ข้อเสนอแนะของ The US 
Public Health Service (PHS) Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine ในปี พ.ศ. 2540 
ท่ีกําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอนาคตเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี ท้ังน้ี อัตราลดดังกล่าว
สอดคล้องกับต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการลงทุนสาธารณะ ซ่ึงถือว่ามีความเสี่ยงตํ่า และเป็นอัตราลดท่ี
เหมาะสมสําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Lipscomb et al., 1996) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2559 The Second Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine ยังคงแนะนําให้กําหนด
อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอัตราท่ีเท่ากัน และให้วิเคราะห์ความไวเกี่ยวกับอัตราลดร่วม
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ด้วย นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะให้กําหนดอัตราลดท่ีร้อยละ 3 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีสําหรับการ
วิเคราะห์กรณีฐาน เพ่ือให้เปรียบเทียบผลการศึกษากับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก่อนหน้าได้ 
(Basu et al., 2017) 

แนวทางปฏิบัติอ่ืนท่ีได้รับการอ้างอิงและนําไปใช้สําหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) 
แนวทางปฏิบัติของ The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)  ประเทศสหราช
อาณาจักร และ 2) แนวทางปฏิบัติในประเทศแคนาดา (Guidelines for the Economic Evaluation of 
Health Technologies: Canada) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดอัตราลด ดังน้ี 

1) แนวทางปฏิ บั ติของ  The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
ประเทศสหราชอาณาจักร เริ่มต้นจากแนวทางปฏิบัติฉบับปี พ.ศ. 2544 NICE กําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุน
เท่ากับร้อยละ 6 และผลลัพธ์ทางสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2001) ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ประเทศสหราช
อาณาจักร ซ่ึงอ้างอิงจากการศึกษาของ Parsonage M (1992) โดยในกรณีท่ีมีการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพในเชิง
ปริมาณ เช่น ปีสุขภาวะ (Quality-adjusted life years; QALY) การกําหนดอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทาง
สุขภาพตํ่ากว่าอัตราลดสําหรับต้นทุนจะทําให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป (Parsonage 
et al.,1992) ต่อมาแนวทางปฏิบัติฉบับปี พ.ศ. 2547 NICE เปลี่ยนแปลงอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์
ทางสุขภาพโดยกําหนดให้ใช้อัตราลดเท่ากันท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปีสําหรับการวิเคราะห์กรณีฐาน (National 
Institute for Health and Care Excellence,2004) ซ่ึงการกําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพท่ีเท่ากันเป็นไปตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง (UK Treasury) ประเทศสหราชอาณาจักร โดย
อ้างอิงจากการประเมินอัตราความพอใจในการบริโภคต่างเวลาของสังคม (Social time preference rate, 
STPR) สําหรับการลงทุนสาธารณะ (Public sector investment)  

ท้ังน้ี แนวทางปฏิบัติฉบับต่อมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงแนะนําให้ใช้อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพท่ีเท่ากันสําหรับการวิเคราะห์กรณีฐาน กล่าวคือ ร้อยละ 3.5 ต่อปี (National Institute for Health 
and Care Excellence,2008), (National Institute for Health and Care Excellence, 2013) โ ด ย ท่ี
แนวทางปฏิบัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 แนะนําให้วิเคราะห์ความไวเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราลดสําหรับ
ต้นทุนเท่ากับร้อยละ 3.5 และผลลัพธ์ทางสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี ในกรณีท่ีเทคโนโลยีด้านสุขภาพมี
ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวไม่ตํ่ากว่า 30 ปี เน่ืองจากเทคโนโลยีด้านสุขภาพบางอย่างมีผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว แต่ไม่มีความคุ้มค่าจากการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การรักษาโรคมะเร็งกระดูกใน
ผู้ป่วยเด็ก จึงมีการพิจารณากําหนดอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพต่ํากว่าอัตราลดสําหรับต้นทุน 
(National Institute for Health and Clinical Excellence, 2011) 

 2) แนวทางปฏิบัติในประเทศแคนาดา โดยแนวทางปฏิบัติฉบับก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2559) 
กําหนดให้ใช้อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอัตราเท่ากันท่ีร้อยละ 5 ต่อปีสําหรับการ
วิเคราะห์กรณีฐาน ต่อมาแนวทางปฏิบัติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงอัตราลดโดย
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แนะนําให้ใช้อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอัตราเท่ากันท่ีร้อยละ 1.5 ต่อปีสําหรับการ
วิเคราะห์กรณีฐาน โดยท่ีอัตราลดดังกล่าวพิจารณาจากต้นทุนการกู้ยืม (Cost of borrowing) ในระยะยาว 
ได้แก่ ดอกเบ้ียและต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการกู้ยืมของกิจการภายในประเทศ (The Canadian 
Agency for Drugs and Technology in Health, 2017) 

 สําหรับวิธีการกําหนดอัตราลดสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในแต่ละประเทศน้ัน 
ใช้การพิจารณาจากข้อมูลท่ีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากการลงทุนในระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาล 
ตราสารหน้ี ตราสารทุน รวมถึงอัตราดอกเบ้ียตลาดของประเทศในระยะยาว ดังท่ีปรากฎไว้ในตาราง 2.1  
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ตาราง 2.1 อัตราลดท่ีใช้สําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศต่างๆ  

ประเทศ 
อัตราลด (ร้อยละ) แหล่งที่มา/เหตุผลของ 

การใช้อัตราลดท่ีกําหนด* ต้นทุน สุขภาพ 
1) กําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพเท่ากัน
ประเทศกลุ่มบอลติก 
(เอสโตเนีย ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย) 

5 5 ไม่ระบุ (Behmane et al.,2002) 

โปรตุเกส 5 5 พิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียตลาดในระยะยาว ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ีย
ประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี (Alves da Silva E,1998) 

สโลวาเกีย 5 5 ไม่ระบุ (Ministry of Health of the Slovak Republic,2011)
ออสเตรเลีย 5 5 ไม่ระบุ (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee,2016) 
นอร์เวย์ 4 4 พิจารณาจากการลงทุนโครงการสาธารณะ ซ่ึงถือว่ามีความเส่ียงใน

ระดับปานกลาง (Norwegian Medicines Agency,2012) 
ฝรั่งเศส 4 4 พิจารณาจากค่าเงินหรืออํานาจซ้ือของเงิน (Constant currency 

basis) ใน ปี พ.ศ. 2549 (Haute Autorite´ de Sante´,2012)  
ไอร์แลนด์ 4 4 ข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง (Department of Finance) 

ประเทศไอร์แลนด์ โดยอ้างอิงจากการประเมินอัตราความพอใจในการ
บริโภคต่างเวลาของสังคม (Health Information and Quality 
Authority,2019) 

ฮังการี 3.7 3.7 คํานวณจากสมการตามแนวคิดแบบจําลองการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ Ramsey โดยใช้ข้อมูลภายในประเทศ (Szende A et 
al.,2002)

นิวซีแลนด์ 3.5 3.5 พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว 
(Pharmaceutical Management Agency,2015) 

สหราชอาณาจักร 3.5 3.5 ข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง (UK Treasury) ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยอ้างอิงจากการประเมินอัตราความพอใจในการบริโภค
ต่างเวลาของสังคมสําหรับการลงทุนสาธารณะ (National Institute 
for Health and Care Excellence,2004) 

โครเอเชีย 3 3 พิจารณาจากค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบ้ียตลาด (Market interest 
rate) รายไตรมาส ในระยะกลางและระยะยาว ในช่วง 3 ปี (Agency 
for Quality and Accreditation in Health Care,2011)

ไทย 3 3 พิจารณาจากแนวคิดความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา ต้นทุนค่า
เสียโอกาส และการทบทวนวรรณกรรมจากแนวทางปฏิบัติสําหรับการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ 
(Permsuwan et al.,2014) 

ฟินแลนด์ 3 3 ไม่ระบุ (Ministry of Social Affairs and Health,2011) 
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ตาราง 2.1 (ต่อ) 

ประเทศ 
อัตราลด (ร้อยละ) แหล่งที่มา/เหตุผลของ 

การใช้อัตราลดท่ีกําหนด* ต้นทุน สุขภาพ 
เยอรมนี 3 3 พิจารณาจากต้นทุนในระยะยาวของตลาดตราสารทุน (Equity 

market costs) ระหว่างประเทศ (German National Institute for 
Quality and Efficiency in Health Care,2009) 

อิตาลี 3 3 พิจารณาจากความสอดคล้องกับต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการ
ลงทุนสาธารณะ และความเหมาะสมในการนําผลการประเมินไป
เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น (Capri S,2001) 

ออสเตรีย 3 3 ไม่ระบุ (Institut für Pharmaökonomische Forschung,2006)
แคนาดา 1.5 1.5 พิจารณาจากต้นทุนการกู้ยืม (Cost of borrowing) ในระยะยาว 

กล่าวคือ ดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการกู้ยืมของ
กิจการภายในประเทศ (The Canadian Agency for Drugs and 
Technology in Health,2017)  

2) กําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพแตกต่างกัน 
โปแลนด์ 5 3.5 ไม่ระบุ (Agency for Health Technology Assessment,2009)
รัสเซีย 5 0 ไม่ระบุ (The Center for Healthcare Quality Assessment and 

Control of the Ministry of Health of the Russian 
Federation,2016) 

เนเธอร์แลนด์ 4 1.5 พิจารณาอัตราลดสําหรับต้นทุนจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตรา
สารหน้ี (Return on obligation) 
เหตุผล: พิจารณาอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพจากแนวคิดการ
กําหนดอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพต่ํากว่าอัตราลดสําหรับ
ต้นทุนจะทําให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
(National Health Care Institute,2016) 

เบลเยียม 3 1.5 แหล่งท่ีมา: ไม่ระบุ 
เหตุผล: การกําหนดอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพต่ํากว่าอัตรา
ลดสําหรับต้นทุนจะทําให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเม่ือเวลา
ผ่านไป เช่น การคัดกรองโรค การให้วัคซีนป้องกันโรค (Cleemput 
I,2012)

หมายเหตุ:  ข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของแต่ละ
ประเทศ ฉบับล่าสุด 
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2.2 แนวคิดในการใช้อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
ก. แนวคิดการใช้อัตราลด  

 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะทําการปรับลดต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพใน
อัตราท่ีเท่ากัน (Lipscomb et al.,1996) โดยมีประเด็นสนับสนุนจาก 2 แนวคิด คือ The Consistency 
Argument และ The Paralyzing Paradox 

 แนวคิดแรกเห็นว่าการประเมินมูลค่าผลลัพธ์ทางสุขภาพ ควรมีหลักการเดียวกับการประเมินมูลค่าของ
ต้นทุน เน่ืองจากโครงการเทคโนโลยีทางสุขภาพท่ีมีต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในลักษณะเดียวกันแต่เกิดข้ึน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันควรประเมินความสําคัญด้วยอัตราต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effective ratio) เท่ากัน 
เช่น การเปรียบเทียบโครงการเทคโนโลยีทางสุขภาพท่ีเพ่ิมอายุขัยของประชากรได้ 1 ปี รวม 3 โครงการ 
(โครงการ A, B และ C) หากโครงการ A และ B ทําให้เกิดผลลัพธ์ในปีท่ี 60 เหมือนกัน แต่โครงการ A มีต้นทุน
ในปีปัจจุบัน 10,000 บาท ในขณะท่ีโครงการ B มีต้นทุนในอีก 60 ปีข้างหน้าเท่ากับมูลค่าอนาคตของเงิน
จํานวน 10,000 บาท (เช่น หากอัตราลดเท่ากับร้อยละ 3 มูลค่าในอนาคตจะเท่ากับ 10,000 x (1.03)60= 
58,916.03 หรือประมาณ 60,000 บาท) ท้ังสองโครงการมีความสําคัญเท่าเทียมกันเน่ืองจากเม่ือคิดลดต้นทุน
ทางสุขภาพของโครงการ B มูลค่าต้นทุนในปีปัจจุบันเท่ากับ 10,000 บาท เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากมี
โครงการ C ท่ีมีต้นทุนในปีปัจจุบัน 60,000 บาท แต่เพ่ิมอายุขัยประชากร 1 ปีได้ทันที โครงการน้ีก็จะมี
ความสําคัญ เท่ากันกับโครงการ A และ B เน่ืองจากการคิดลดต้นทุนและผลลัพธ์ในอัตราเดียวกันจะทําให้ท้ัง 3 
โครงการมีอัตราต้นทุนประสิทธิผลเท่ากับ 60,000 บาท ต่อ 1 ปีชีวิต (Live-year saved) แต่หากมีใช้อัตราลด
ต่างกัน เช่นไม่คิดลดผลลัพธ์ทางสุขภาพ โครงการ A และ B จะมีความสําคัญมากกว่า เน่ืองจากอัตราต้นทุน
ประสิทธิผลเท่ากับ 10,000 บาท ต่อ 1 ปีชีวิต (Live-year saved) ในขณะท่ีโครงการ C มีอัตราต้นทุน
ประสิทธิผลสูงถึง 60,000 บาท ต่อ 1 ปีชีวิต (Live-year saved) ดังน้ันแนวคิดเกี่ยวกับความสอดคล้องกันจึง
สนับสนุนการใช้อัตราลดท่ีเท่ากันสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

 
ตาราง 2.2 ตัวอย่างโครงการกรณีคิดลดต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอัตราเดียวกัน  

โครงการ 
ปีท่ี 

ปัจจุบัน 60 (ไม่คิดลด) 60 (คิดลดอัตราร้อยละ 3) 
A  ต้นทุน 10,000 บาท  อายุขัยเพิ่มข้ึน 1 ปี  อายุขัยเพิ่มขึ้น 1/(1.03)60 = 0.17 ปี 

B   ต้นทุน 60,000 บาท 
 อายุขัยเพิ่มข้ึน 1 ปี 

 ต้นทุน 60000/(1.03)60 = 10,000 บาท 
 อายุขัยเพิ่มขึ้น 1/(1.03)60 = 0.17 ปี 

C  ต้นทุน 60,000 บาท 
 อายุขัยเพิ่มข้ึน 1 ปี 
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 ส่วนในแนวคิดที่สองเห็นว่าหากกําหนดอัตราลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพต่ํากว่าอัตราลดของต้นทุน จะ
ทําให้อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผล (Cost effectiveness ratio) ของโครงการเทคโนโลยีทางสุขภาพท่ีถูก
ประเมินมีค่าลดลงเม่ือเวลาผ่านไป ดังน้ันเม่ือระยะเวลาผ่านไป โครงการเทคโนโลยีทางสุขภาพเหล่าน้ันจะมี
ความคุ้มค่ามากข้ึน เป็นสาเหตุให้เกิดการชะลอการดําเนินโครงการต่างๆ เน่ืองจากต้นทุนมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
ตามเวลา ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงสนับสนุนประเด็นการกําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ี
เท่ากัน  

อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดการใช้อัตราลดท่ีไม่คงท่ีท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 
เช่น Kenneth Arrow และคณะ (2013) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับค่าของอัตราลดในระยะยาว (Decline 
discount rate; DDR) แทนการกําหนดอัตราลดในอัตราคงท่ี เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนในอนาคต 
(Inherently uncertain) โดยเฉพาะการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปัญหามลพิษจากแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse gas) รวมถึงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว ซ่ึงมีกรอบเวลาของการประเมินใน
ระยะยาว รวมถึงผลลัพธ์อาจเกิดข้ึนได้ท้ังในประชากรรุ่นปัจจุบันและอนาคต (Inter- and intragenerational 
benefits) โดยเสนอวิธีการหาค่าอัตราลดท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับอัตราลดในการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น อัตราการเติบโตของการ
อุปโภคบริโภค (Rate of growth in consumption) อัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบ้ียในอดีต (Historical 
time series of interest rates) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว เป็นต้น (Arrow et 
al.,2013) เช่นเดียวกันกับ Martin Weitzman (2001) ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับลดโดยใช้ Gamma 
discounting ในโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนสูงใน
อนาคต โดยศึกษาการปรับลดโดยใช้ Gamma discounting ในโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อน (Global 
warming) จากการตอบแบบสอบถามของนักเศรษฐศาสตร์จํานวน 2,160 คน เกี่ยวกับอัตราลดท่ีเหมาะสม
สําหรับโครงการดังกล่าว ซ่ึงข้อมูลท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐานของการกระจายข้อมูลแบบ Gamma (Gamma 
probability distribution) นําไปสู่การคํานวณอัตราปรับลดท่ีแตกต่างกันข้ึนกับกรอบเวลาของการประเมิน 
โดยแบ่งเป็นระยะสั้น (1-5 ปี) ระยะกลาง (6-25 ปี, 26-75 ปี) ระยะยาว (76-300 ปี) และในระยะยาวนาน
มาก (มากกว่า 300 ปี) (Weitzman,2001) 

 นอกจากน้ี The Stern Review: The Economics of Climate Change ยังกล่าวถึงแนวคิดการปรับ
ลดค่าของอัตราลดในระยะยาวของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เน่ืองจากอัตราลดท่ีใช้สําหรับประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่พิจารณามาจากอัตราดอกเบ้ีย
ตลาด ซ่ึงอาจสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และอาจเกิดความไม่แน่นอนสูงในกรณีท่ี
ผลลัพธ์ของโครงการเกิดข้ึนในระยะยาวระหว่างรุ่นของประชากร (Stern,2008) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Patha Dasgupta ท่ีกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนอัตราลดจากอัตราคงท่ี เน่ืองจากความไม่แน่นอนของการใช้อัตรา
ลดคงท่ีในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็น
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โครงการในระยะยาว รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ ท่ี ดีระหว่างรุ่นของประชากร 
(Intergenerational well-being) ซ่ึงอาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนของอัตราลดได้ (Dasgupta, 2008) 

 
ข. การศึกษาเชิงประจักษ์เก่ียวกับอัตราลดของต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

การศึกษาเกี่ยวกับอัตราลดท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและเงินมีจํากัด ตัวอย่างเช่น Moore and Viscusi 
(1990) ได้ใช้ข้อมูล University of Michigan Panel Study of Income Dynamic ปี 1982 (พ .ศ .  2523) 
เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีข้อมูลความเส่ียงจากการทํางาน มีขนาดตัวอย่างจํานวน 1643 คน ในการศึกษาอัตราลด
ทางอ้อม (Implicit discount rate) ของแรงงานจากการเล่ือนผลประโยชน์ด้านสุขภาพกับการเลือกทํางานท่ีมี
ระดับความเสี่ยงต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าอัตราลดของสุขภาพเท่ากับร้อยละ 2 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียทางการเงินในขณะน้ัน ในขณะท่ี Cairns (1992) ทําการทดลองกับนักศึกษาเกี่ยวกับเงินและการ
เจ็บป่วยเพ่ือคํานวณอัตราลดของเงินและสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าอัตราลดของเงินสูงกว่าอัตราลดของ
สุขภาพ 

Cropper et al. (1994) ได้ทําการศึกษาอัตราลดจากการรักษาชีวิต (Life saving) กับการได้รับ
เงินรางวัลจากล็อตเตอรี่ จากข้อมูลการสํารวจครัวเรือนจํานวน 3,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา  
ผลการศึกษาพบว่าอัตราลดสําหรับเงินและชีวิตน้ันเป็นไปในทางเดียวกัน น่ันคือกลุ่มท่ีมีอัตราลดสําหรับเงินสูง
ก็มีอัตราลดสําหรับชีวิตสูงเช่นกัน  

Khawaja et al. (2007) ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลการสํารวจการสูบบุหรี่ (Survey on 
Smoking; SOS) จํานวน 663 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกระหว่างการได้รับเงินจํานวนน้อยใน
ปัจจุบันและจํานวนมากในอนาคต และระหว่างจํานวนวันท่ีมีสุขภาพดีในหลายช่วงเวลา (Time horizon) ท่ี
รู้สึกเท่ากับวันที่มีสุขภาพดีจํานวน 20 วันในปีปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าการเลือกเวลาใช้จ่าย (Time 
Preference) เงินและสุขภาพไม่ต่างกัน  

นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ Van der Pol and Cairns (2001) ท่ีศึกษาอัตราลดระหว่างสุขภาพ
ของตนเองและสุขภาพของผู้อ่ืนด้วย choice experiment โดยใช้ข้อมูลชาวอังกฤษ 182 คน ท้ังน้ีผลการศึกษา
พบว่าอัตราลดของสุขภาพตนเองอยู่ระหว่างร้อยละ 5.5 – 9.1 ในขณะท่ีอัตราลดสําหรับสุขภาพผู้อ่ืนมีค่าอยู่
ระหว่างร้อยละ 7.8 – 14.7 และการศึกษาของ Bleichrodit et al. (2016) ได้สอบถามตัวอย่างจํานวน 63 
ราย เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกในลักษณะเดียวกับ Khawaja et al. (2007) ข้อสรุปที่ได้คือแบบจําลองคิดลด
น้ันแตกต่างไปจากแบบจําลองท่ีเป็น Standard exponential discounting ท้ังการประเมินจากเงินหรือ
สุขภาพ 

Attema et al (2018b) และ Eskid (2018) ต่างสนใจในการศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตราลด
ของเงินและสุขภาพ โดยงานของ Attema et al (2018b) ใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศสจํานวน 500 คน และ Eskid et al. (2018) ใช้แบบสอบถามออนไลน์กับสมาชิกศูนย์ออกกําลังกาย



-27- 

จํานวน 1,687 คน โดยงานวิจัยท้ังสองต่างเลือกใช้การปวดหลังแสดงสถานะทางสุขภาพ อธิบายอาการปวด
หลังโดยอาศัยหลักของ EQ5D แต่งานของ Eskid et al. (2018) กลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มให้ประเมินเงินหรือ
สุขภาพอย่างใดอย่างหน่ึง ในขณะท่ีงาน Attema et al (2018b) ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 คน ต้องตอบคําถามทั้งสอง
ด้าน งานวิจัยท้ังสองเปลี่ยนมาใช้การคํานวณค่าอัตราลดโดยใช้วิธีทางตรง (Direct method) น่ันคือวิธีการหา
ค่าอัตราลดโดยไม่จําเป็นต้องมีสมมติฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาท่ีได้มี
ความแตกต่างกันคือ การศึกษาของ Attema et al (2018b) พบว่าค่ามัธยฐานของอัตราลดของเงินสูงกว่า
อัตราลดสุขภาพ เม่ือพิจารณาแบบจําลองคิดลดพารามิเตอร์เดียวหลายแบบ พบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แบบจําลองคิดลดท่ีคงท่ี (Constant discounting) มากท่ีสุด ในขณะท่ี Eskid et al. (2018) เลือกใช้ Quasi-
hyperbolic discounting และพบว่าอัตราลดไม่แตกต่างกันในสองด้านสําหรับกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด แต่ Eskid 
et al. (2018) พบความแตกต่างในกลุ่มย่อยบางกลุ่ม เช่นในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง หรือกลุ่มท่ียังไม่
เกษียณ ท่ีพบว่าอัตราลดของเงินตํ่ากว่าสุขภาพเล็กน้อย แต่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

นอกจากจะทําการคํานวณค่าอัตราลดแล้ว งานวิจัยหลายงานข้างต้นยังสนใจว่าอัตราลดถูกกําหนด
ด้วยปัจจัยลักษณะเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร เช่น งานของ Cropper et al. (1994) ท่ีพบว่าการศึกษาและ
ระดับรายได้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราลด แต่การมีเด็กเล็กหรือเป็นคนผิวสีจะมีความสัมพันธ์กับอัตราลด
เชิงบวก ส่วนผลของอายุ สถานภาพการสมรสและเพศยังไม่ชัดเจน ในขณะท่ีการศึกษาของ Attema et al 
(2018b) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับอัตราลดเป็นโค้งรูปตัว U (U-shape) ผู้ท่ีมีอายุประมาณ 40 จะมี
อัตราลดน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีตัวแปรสถานภาพการสมรส  การศึกษา การทํางาน รวมไปถึงการมีปัญหาด้าน
สุขภาพไม่มีผลต่ออัตราลด 

 

2.3 วิธีวัดอัตราลดทางตรง (Direct method) 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิกสมมติให้ เม่ือต้องบริโภคข้ามเวลาบุคคลจะทําการ
บริโภคเพ่ือวัตถุประสงค์ให้อรรถประโยชน์รวมสูงสุด ซ่ึงแบบจําลองอรรถประโยชน์คิดลด (Discounted 
Utility Model: DUM) อธิบายว่าผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับค่าอรรถประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่า
อรรถประโยชน์ท่ีได้รับในอนาคต (Samuelson, 1937) โดยสมการอรรถประโยชน์ท่ีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันคือ 
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หากอัตราลดคงท่ีตลอดช่วงเวลา บุคคลจะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเม่ือเวลาผ่านไป อย่างไรก็
ตาม Strotz (1955) แย้งว่าบุคคลมีโอกาสตัดสินใหม่เก่ียวกับการบริโภคในอนาคต ดังน้ันอัตราลด (Discount 
rate) จึงเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้  

ปัญหาในการวัดการคิดลดคือการแยกค่าคิดลดกับอรรถประโยชน์ ท้ังน้ีการศึกษาโดยท่ัวไปใช้การ
กําหนดข้อสมมติให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์เป็นเชิงเส้น (Linear Utility function) ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวัดอัตรา
ลดได้ เพราะหากฟังก์ชันอรรถประโยชน์เป็นเส้นโค้งควํ่า (Concave Utility function) การสมมติให้ฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์เป็นเส้นตรงจะทําให้การประมาณอัตราลดเกินความเป็นจริงได้ (Overestimation) นอกจากน้ี
หากฟังก์ชันอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพมีความโค้งมากกว่าเงิน ก็จะทําให้การประมาณอัตราลดของสุขภาพสูง
กว่าอัตราลดของเงินได้ (Wakker and Deneffe, 1996; Attema et al., 2018b) 

Attema et al. (2016, 2018b) ไ ด้ นํา เสนอแนวคิด เกี่ ยว กับการ วัดอัตราลดโดยไม่ วัดระดับ
อรรถประโยชน์ โดยใช้การตัดสินใจท่ีแสดงถึงความชอบ (Preference) ของบุคคล โดยสมมติให้ผู้บริโภคเผชิญ
รูปแบบผลลัพธ์ (Outcome profiles); 1

( ,..., )
T

x x ท่ีแสดงผลลัพธ์ t
x  ณ เวลา t  โดยท่ี T  คือช่วงเวลา

สิ้นสุดเป็นค่าคงท่ี ซ่ึงความชอบผลลัพธ์ของบุคคลหาได้จาก Preference relation ระหว่างรูปแบบผลลัพธ์ท่ี
คงท่ี 1
( ,..., )

T
x x เม่ือ s t

x x= สําหรับ { }, 1,...,s t TÎ  โดยผลลัพธ์ในท่ีน้ีสามารถเป็นเงินหรือสถานะด้าน
สุขภาพได้ หากบุคคลต้องประเมินรูปแบบผลลัพธ์จากอรรถประโยชน์ท่ีคิดลดแล้ว อรรถประโยชน์ท้ังหมดท่ี
เกิดข้ึนจนกระท่ังถึงเวลา T  จะเท่ากับ 

 
1 1

( )
T T

t t tt t
V dU x

= =
=å å  …(สมการ 2.2) 

 
หากในระยะเวลา T  บุคคลเผชิญผลลัพธ์ต่างกันในบางช่วงเวลา เช่น ในช่วงแรกเผชิญผลลัพธ์

แบบ a  และในช่วงหลังเผชิญผลลัพธ์แบบ b  ซ่ึงอาจหมายถึงการมีสุขภาพปกติในช่วงแรกและมีการเจ็บป่วย
ในช่วงหลัง อรรถประโยชน์ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบผลลัพธ์ 

E
a b  จึงเท่ากับ 

 

 
1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

T c

t tt
dU x C E U C E Ua b

=
= +å  …(สมการ 2.3) 

 
โดย  ( )C k  = (1,..., )C k ฟังก์ชันการถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมในช่วงเวลาท่ี 1 ถึง k  
 E   = ช่วงเวลาแรกท่ีเกิดผลลัพธ์ a  โดยท่ี { }1,...,E TÌ  

 cE   = ช่วงเวลาหลังท่ีเกิดผลลัพธ์ b   
 a  = ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรก 
 b  = ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลัง 
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หากทําการ Normalize ( )C E โดยให้ (0) 0C = และ ( ) 1C T =  จะทําให้อรรถประโยชน์คิด
ลดมีคุณสมบัติ Uniqueness อย่างไรก็ตามเพ่ือประเมินค่าถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมในช่วงเวลาอ่ืน ( ( )C k ) 
Attema et al. (2016, 2018b) ได้เสนอวิธี ดังน้ี 

เม่ือสมมติให้บุคคลเผชิญรูปแบบผลลัพธ์ E
a b   โดยท่ีผลลัพธ์ a  ดีกว่า  ดังน้ันบุคคลจึงจะชอบ a  

มากกว่า  b   ( )a b   
 

 ข้ันท่ี 1  เพ่ือหาจุดของเวลา 
0.5
t  ท่ีทําให้บุคคลพอใจเท่ากัน 

0.5 0.5[0, ] [ , ]t t T
a b a b  จากสมการ (2.3) 

สามารถแสดงฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม ()C  ซ่ึงเขียนได้ดังน้ี 
  0.5 0.5 0.5 0.5

(0, ) ( ) ( , ) ( ) (0, ) ( ) ( , ) ( )C t U C t T U C t U C t T Ua b b a+ = +  …(สมการ 2.4) 
เน่ืองจาก ( ) 1C T =  ดังน้ัน  0.5 0.5

(0, ) ( , ) ( ) 1C t C t T C T+ = =   
                0.5 0.5

(0, ) ( , ) 0.5C t C t T= =  …(สมการ 2.5) 

สมการ (2.5) แสดงวิธีการวัดทางตรง (Direct method) ท่ีสามารถวัดการถ่วงนํ้าหนักสะสม และถอด
เป็นอัตราลด (Discount rate) ได้โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดข้อสมมติเกี่ยวกับฟังก์ชันอรรถประโยชน์  

ข้ันท่ี 2 เม่ือพบว่าการใช้ 0.5t ทําให้ได้รับค่าถ่วงนํ้าหนักสะสมได้ 0.5 ดังน้ันหากต้องการวัดในช่วงอ่ืน ก็
จะทําให้มีการพยากรณ์ท่ีแม่นยํามากข้ึน การศึกษาน้ีดําเนินการตาม Attema et al. (2018b) ท่ีศึกษา 5 จุด
เวลา คือ  

0.125 0.25 0.5 0.75
, , ,t t t t  และ 

0.875
t  

หลังจากใช้ 0.5t  จะสามารถวัด 0.25t จาก 
0.25 0.50.25
,0, t tt

a b a bé ù é ùê úê ú ë ûë û
  ด้วยวิธีการเดียวกัน จะได้ว่า 

 0.25 0.25 0.5
(0, ) ( , ) 0.25C t C t t= =  …(สมการ 2.6) 

หลังจากใช้ 0.25t  จะสามารถวัด 0.125t จาก 
0.125 0.250.125
,0, t tt

a b a bé ù é ùê úê ú ë ûë û
  ด้วยวิธีการเดียวกัน จะได้ว่า 

 0.125 0.125 0.25
(0, ) ( , ) 0.125C t C t t= =  …(สมการ 2.7) 

การวัด 0.75t และ 0.875t ก็ทําได้ในทํานองเดียวกัน 

ดังน้ันเม่ือทราบค่า ()C ก็จะสามารถคํานวณตัวคูณลด (Discount factor: t
d ) ได้ อย่างไรก็ตาม

การคํานวณอัตราลดน้ันต้องอาศัยแบบจําลองคิดลด (Discounting models) Attema et al. (2018b) ได้
เสนอแบบจําลองคิดลดที่มีพารามิเตอร์เดียว 5 แบบจําลอง ซ่ึงแต่ละแบบจําลอง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
คูณลดและอัตราลดดังน้ี คือ 

1) Constant discounting: 1

1t
d

d
=

+
  

2) Proportional discounting: 1

1t
d

tk
=

+
 

b
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3) Power discounting: 1

1t
d

t

gæ ö÷ç ÷= ç ÷ç ÷ç +è ø
 

4) Dual exponential discounting: 0.5 0.5 1rt rt

t
d e e-= - +  

5) Periodic discounting: 0.5 0.5cos( ) 0.5sin( )
t
d t tr r= + -  

  โดยท่ี t
d = ตัวคูณลด 

 t  = เวลา 
 , , , ,rd k g r = ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละแบบจําลองคิดลด 
 

2.4 การประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย 
การประเมินต้นทุนทางสุขภาพอันเน่ืองมาจากปัญหามลพิษทางอากาศ/โรคระบาด โดยท่ัวไปจะทํา

การประเมินในรูปของต้นทุนความเจ็บป่วย (Cost of illness; COI) ท่ีให้ค่าเป็นตัวเงินจากการเกิดโรคท่ี
เก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยง เช่น ปัญหามลพิษ การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา หรือปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 
โดยต้นทุนของความเจ็บป่วยจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ (1) ต้นทุนทางตรง (Direct costs) ซ่ึง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เช่น เวลาของผู้ดูแล การดูแลอย่างไม่
เป็นทางการ (2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect costs) ได้แก่ ต้นทุนผลิตภาพของแรงงานของผู้ป่วยที่สูญเสียไป
จากการขาดงานและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ (3) ต้นทุนท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible costs) เช่น ความ
เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพ 

ถึงแม้ว่าการประเมินต้นทุนของความเจ็บป่วยก็มีข้อจํากัดในด้านการนําไปใช้ในเชิงนโยบาย 
(Henriksson, 2001) เน่ืองจากไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของนโยบาย (Shiel, et al., 1987; Byford, et 
al., 2000 และการศึกษาท่ีใช้ข้อมูลและวิธีการแตกต่างกันทําให้การเปรียบเทียบมูลค่าต้นทุนได้ยาก (Moore 
& Caulkins, 2006) แต่การประเมินต้นทุนของความเจ็บป่วยก็ยังเป็นข้อมูลต้นทุนท่ีสําคัญซ่ึงทําให้ทราบถึง
ปัญหาของสังคมและสุขภาพอันเน่ืองมาจากโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของสังคม อีกท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีจะช่วยให้
ผู้กําหนดนโยบายสามารถคาดประมาณงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือรับมือกับปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
เช่น ต้นทุนทางสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ หรือต้นทุนอันเกิดจากการระบาดของโรคประจําฤดูกาล 
เป็นต้น  

การศึกษาท่ีผ่านมาเป็นการประเมินต้นทุนทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศต่อการเจ็บป่วย 
(Zmirou, et al., 1999; Voorhees, 2000; Duki, et al., 2003; Rozan, 2005; Patankar, 2011) หรือต้นทุน
ท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Meltzer, et al., 1999; Brahmbhatt & 
Dutta, 2008; Hedley, et al., 2008) และผลกระทบที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต (Larson, et 
al., 1999; Srivastava & Kumar, 2001; Quah & Boon, 2003; Deng, 2006; Minsi Zhang, 2007; 
Martinez, 2018) โดยการประเมินการเจ็บป่วยจากระดับของมลพิษในแต่ละการศึกษาจะมีความแตกต่างกัน 
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เช่น ในกรณีมลพิษทางอากาศอาจเป็นการประเมินระดับของค่า PM, SO2 หรือ NOx ส่วนการเจ็บป่วยจากโรค
ระบาดจะเป็นการประเมินโรคและสถานะโรคท่ีแตกต่างกัน 

การศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยมักประเมินต้นทุนท้ังทางตรงและต้นทุนทางอ้อม อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของต้นทุนทางตรงจะพบว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้คํานวณต้นทุนทางตรงท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา เวลาท่ีต้องสูญเสียไปในการเข้ารับบริการ เป็นต้น ในส่วนของ
ต้นทุนทางอ้อมจะเป็นจะเป็นการประเมินจากจํานวนวันทํางานท่ีต้องสูญเสียไปและการตายก่อนวัยอันควรด้วย
วิ ธี ทุ นม นุษ ย์  ( Human capital approach) ( Saksena & Dayal, 1997; Duki, et al., 2003; Patankar, 
2011) หรือการประเมินมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (Value of statistical life; VSL) (Dockery, 1995; Markandya, 
et al., 2000; Minsi Zhang, 2007; Martinez, 2018; Ugarov, 2020) ซ่ึงต้องอาศัยการประเมินมูลค่าจาก
การลดอัตราการตายจากการเจ็บป่วย เช่น Liu, J. T. et al. (2005) ท่ีศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงในการติดเช้ือและตายจากโรคซาร์ (SARS) ในไต้หวัน โดยพบว่ามีค่าความเต็มใจจ่ายต้ังแต่ 3 – 12 
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ  

ในส่วนของต้นทุนท่ีจับต้องไม่ได้จะมีการศึกษาค่อนข้างน้อย โดยใช้การประเมินด้วยวิธีความเต็มใจ
จ่าย (Willingness to pay; WTP) เช่นการศึกษาของ Rozan (2005) ซ่ึงใช้การประมาณค่าด้วยวิธีการเศรษฐ
มิติและต้นทุนท่ีได้เท่ากับร้อยละ 50 ของต้นทุนท้ังหมด หรือการประเมินด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 
(Contingent valuation method: CVM) เช่นการศึกษาของ Navrud (2001) ท่ีได้ค่าความเต็มใจจ่ายในการ
หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยต่อวันต่อคนเท่ากับ 376 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ี Rozan (2005) พบว่าค่าต้นทุนใน
การหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยต่อครัวเรือนต่อปีในฝรั่งเศสประมาณ 46.83 ดอลลาร์สหรัฐ  

ข้อมูลที่ใช้การประเมินต้นทุนความเจ็บป่วยสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติ (Top-down 
studies) (Panis, et al., 2001; Kan & Chen, 2003; Quah & Boon, 2003; Neidell, 2004; Minsi Zhang 
et al., 2007). การเก็บข้อมูลต้นทุนจากกลุ่มตัวอย่าง  (Bottom-up studies) (Zmirou, et al., 1999; 
Alberini & Krupnick, 2002; Duki, et al., 2003) ห รื อ แ บบผสม ท้ั ง  2 รู ป แบบ  ( Navrud, 2001; 
Resosudarmo & Napitupulu, 2004; Deng, 2006) อีกท้ังการประเมินยังสามารถประเมินได้ท้ังในรูปแบบ
ของความชุกของโรค (Prevalence-based) หรืออุบัติการณ์ (Incidence based) โดยการศึกษาในรูปแบบ
ความชุกของโรคเป็นการคาดประมาณต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันจนถึงอนาคตอันเป็นผลมาจากโรค/สภาวะโรค 
หรือการรักษาท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะเหมาะสําหรับการศึกษาท่ีต้องการข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงงบประมาณ ในขณะท่ีการศึกษาแบบอุบัติการณ์เป็นการประเมินต้นทุนตลอดช่วง
ของการเกิดโรคหรือสภาวะโรค ซ่ึงเหมาะสําหรับการศึกษาที่ต้องการประเมินผลของกิจกรรมเฉพาะโรค 
อย่างไรก็ตามการประเมินต้นทุนความเจ็บป่วยอาจใช้การศึกษาท้ังในรูปแบบของความชุกหรืออุบัติการณ์
ร่วมกันได้ 
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2.5 การประเมินมูลค่าตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
การประเมินมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพหรือการประเมินต้นทุนทางสุขภาพอันเน่ืองมาจากความ

เจ็บป่วยที่เกิดข้ึนสามารถประเมินได้จากท้ังต้นทุนท่ีจับต้องได้ (Tangible costs) และจับต้องไม่ได้ (Intangible 
costs) โดยต้นทุนท่ีจับต้องได้ประกอบด้วยต้นทุนทางตรงซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ซ่ึงสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงจากกลุ่มประชากรหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในขณะที่
ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ผลิตภาพของแรงงานของผู้ป่วยท่ีสูญเสียไปจากการขาดงานและการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร และต้นทุนท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพ มักใช้การประเมินจาก 
Stated preference หรือวิธีการวัดความเต็มใจจ่าย (Willingness to pay approach; WTP) เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดข้ึน (Alberini & Krupnick, 2000; Navrud, 2001; Rozan, 2005; Jo, 2014) 

การประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยด้วยการประเมินความเต็มใจจ่ายเป็นวิธีการในการ
ประเมินมูลค่าท่ีมากท่ีสุดท่ีบุคคลเต็มใจจ่ายให้กับบริการหรือเทคโนโลยีทางสุขภาพท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพของบุคคล (Wong, 2020) เช่นการลดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอันเน่ืองจากความเจ็บป่วยท่ี
เกิดข้ึน ดังน้ันการวัดความเต็มใจจ่ายจึงเป็นการวัดอรรถประโยชน์ (Utility) หรือสวัสดิการ (Welfare) ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของบุคคลหรือสังคมท่ีเกี่ยวเน่ืองมาจากโรคหรือความเจ็บป่วยน้ัน ซ่ึงการประเมินมูลค่าความ
เต็มใจจ่ายจะประเมินโดยถามถามคําถามกับบุคคลโดยตรงเก่ียวกับโครงการ บริการ หรือเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เช่น วัคซีนในการป้องกันโรค หรืออุปกรณ์ในการตรวจร่างกายที่จะช่วยในการป้องกันการเกิดโรค
หรือความเจ็บป่วย รวมถึงการปรับปรุงสถานะสุขภาพให้ดีข้ึน  

การประเมินความเต็มใจจ่ายถือเป็นวิธีการท่ีได้ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีประกอบท้ังมูลค่าท่ี
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของต้นทุนในการเจ็บป่วยของเจ้าของชีวิต โดยมูลค่าท่ีสามารถคํานวณออกมาเป็น
ตัวเงินได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน การสูญเสียโอกาส
สร้างรายได้เน่ืองจากการเจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพ ตายก่อนวัยอันควร ค่าเดินทางของผู้ป่วยในการเข้ารับ
การรักษาและค่าเดินทางของญาติในการเข้าเย่ียม เป็นต้น ส่วนมูลค่าท่ีไม่สามารถคํานวณออกมาเป็นตัวเงินได้ 
เช่น ความทนทุกข์ทรมานของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชีวิตจากการเจ็บป่วย ความเสียใจของบุคคลในครอบครัวจาก
การตายของเจ้าของชีวิต เ ป็นต้น (Landefeld and Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987; คุณาลักษณ์  
คันธารราษฎร์, 2539; Viscusi and Aldy, 2003) วิธีการน้ีจึงแก้จุดอ่อนสําคัญของวิธีการทุนมนุษย์ท่ีไม่ได้
คํานึงถึงอรรถประโยชน์ท่ีไม่อยู่ในรูปตัวเงิน 

อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีก็มีจุดอ่อน เช่น ความยากในการประเมินอรรถประโยชน์ของบุคคลให้ออกมา
เป็นตัวเงิน เพราะคําตอบเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีบุคคลเต็มใจท่ีจะจ่ายอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ 
ท้ังน้ีความเบ่ียงเบนดังกล่าวอาจเกิดข้ึนจากคําถามท่ีซับซ้อนเกินไป ผู้ตอบไม่ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ หรือการเริ่มต้นคําถามในลักษณะท่ีช้ีนําว่าผลจากคําตอบจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ตอบ ซ่ึงทํา
ให้ได้ค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงกว่าความเป็นจริง (Overstate) ท้ังน้ีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละคน ข้ึนอยู่กับรายได้และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Landefeld and Seskin, 1982)  
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1) วิธีการประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเล่ียงความเจ็บป่วย 
การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเป็นการประเมินมูลค่าการตอบสนองของบุคคลโดยตรงต่อคําถาม

สมมติ (Hypothetical question) โดยท่ัวไปมีวิธีการประเมิน 2 วิธีคือ  
1) วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation Method: 

CVM) เป็นวิธีการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของบุคคลต่อสุขภาพโดยตรงผ่าน
ตลาดสมมติ (Hypothetical market) 

2) วิธีการทดลองทางเลือก (Choice Experiment :CE) เป็นการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรงคล้าย
กับวิธี CVM แต่ไม่ได้เป็นการสอบถามให้ประชาชนระบุมูลค่าโดยตรง แต่ให้เลือกกลุ่มของ
บริการทางสุขภาพ ณ ราคา (Attribute) ต่างๆ ดังน้ันในการระบุเหตุการณ์จะมีทางเลือกของ
เหตุการณ์มากกว่า 2 ทางเลือก 

อย่างไรก็ตามการประเมินค่าความเต็มใจจ่ายโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent 
Valuation Method: CVM) เป็นวิธีการได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีจะให้ได้มาซ่ึงค่าความเต็มใจจ่ายท่ีมาก
ท่ีสุด ซ่ึงนิยมใช้ในการประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (NOAA, 1993) อย่างไรก็ตามก็ได้มีการนํา 
CVM มาใช้ในการประเมินด้านสุขภาพ โดยเป็นการถามประชาชนด้วยคําถามท่ีทําให้ประชาชนต้องระบุระดับ
ประโยชน์หรือโทษในรูปมูลค่าท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพท่ีเกิดจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนจริงหรือสมมติข้ึน (Hypothetical markets) (Kobelt, 2013) เช่น กรณีวัคซีนอีโบลา (Mudatsir, 
2019) วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B (Rajamoorthy, 2019) วัคซีนป้องกันการติดเช้ืออหิวาตกโรค (Sarker et.al., 
2020) วัคซีน โควิด-19 (Dong et al., 2020; Wang et al., 2021; Borriello et al., 2021) หรือการปรับปรุง
คุณภาพอากาศท่ีส่งผลต่อสุขภาพ (Guo et al., 2020; Sereenonchai et al., 2020; Wong et al., 2020; 
Borriello, 2021) สําหรับประเภทของ CVM จะแบ่งตามลักษณะคําถามท่ีสมมติข้ึน ได้แก่  

1) ลักษณะคําถามเปิด (Open-ended) เป็นลักษณะของคําถามท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์ว่ามีความเต็มใจ
จ่ายเท่าใดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความเต็มใจจ่ายท่ีมากท่ีสุดต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพท่ี
ต้องการศึกษา ดังน้ันจึงมีโอกาสท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์จะไม่ตอบค่อนข้างมาก หรืออาจตอบค่าความเต็มใจจ่าย
มากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง 

2) Payment Card เป็นวิธีการท่ีพัฒนาคําถามเปิด ด้วยการต้ังคําถามและให้ประชาชนเลือกตอบ
จากบัตรท่ีระบุมูลค่าความเต็มใจจ่ายหลายๆ มูลค่า เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยปกติ
จะเร่ิมต้นท่ีมูลค่าเท่ากับศูนย์ จากน้ันให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เลือกบัตรเพียงใบเดียว แต่ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์คิดว่าบัตรท่ี
มีให้เลือกไม่ตอบสนองต่อความเต็มใจจ่าย ก็สามารถบอกค่าความเต็มใจจ่ายเองได้ 

3) ลักษณะคําถามปิด (Close-ended) เป็นลักษณะคําถามท่ีมีการกําหนดราคาข้ึนมาเป็น
ทางเลือกให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจ่ายสําหรับราคาในระดับท่ีเสนอหรือไม่ ซ่ึงวิธีการต้ังคําถามแบบปลาย
ปิดมีการพัฒนาข้ึนมาหลายรูปแบบ เช่น คําถามปลายปิดแบบเสนอราคาครั้งเดียว (Single Bounded 
Dichotomous Choice) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจ่ายหรือไม่จ่าย หรือคําถามปลายปิดแบบเสนอ
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ราคาสองคร้ัง (Doubled Bounded Dichotomous Choice) เป็นการต้ังคําถามปิดโดยการเสนอราคาสอง
ราคาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจ่ายหรือไม่ตามราคาที่เสนอมาให้โดยถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจท่ีจะ
จ่ายให้เพ่ิมราคาท่ีเสนอข้ึนเป็นสองเท่าของราคาท่ีเสนอคร้ังแรกและถามผู้ถูกสัมภาษณ์อีกครั้งว่ายังเต็มใจท่ีจะ
จ่ายอยู่อีกหรือไม่ แต่ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าไม่เต็มใจท่ีจ่าย ให้ลดราคาท่ีเสนอลงคร่ึงหน่ึงของราคาเสนอครั้ง
แรกและถามผู้ถูกสัมภาษณ์อีกครั้งว่ายังเต็มใจท่ีจะจ่ายอยู่อีกหรือไม่ 

2) การศึกษาเชิงประจักษ์เก่ียวกับความเต็มใจจ่ายเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
และโรคระบาด 

การศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพอันเน่ืองมาจากปัญหามลพิษทาง
อากาศและโรคระบาดส่วนใหญ่จะประเมินความเต็มใจจ่ายโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent 
Valuation Method: CVM) ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ด้วยคําถามเปิด (Navrud, 2001; 
Istamto et al., 2014; Wang et al., 2015; Akhtar et al., 2017; Guo et al., 2020; Sereenonchai et 
al., 2020; Wong et al., 2020) คําถามปิดแบบเสนอราคาคร้ังเดียวและสองครั้ง (Single and doubled 
Bounded Dichotomous Choice) (Hammitt & Zhou, 2006; Sun, 2016; Alberini & Krupnick, 2000; 
García & Cerda, 2020; Harapan, 2020; Sarasty, 2020; Cerda & García, 2021) หรือการใช้แบบผสม
ด้วยคําถามท้ังแบบปลายเปิดท่ีให้ผู้ตอบเสนอราคาเอง และแบบปลายปิดท่ีระบุราคาเพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
(biding) แบบ payment scale (Wang, 2021) ในขณะท่ีการประเมินความเต็มใจจ่ายด้วยวิธีการทดลอง
ทางเลือก (Choice Experiment :CE) พบค่อนข้างน้อย เช่น การศึกษาความเต็มใจจ่ายสําหรบวัคซีนโควิด-19 
ของ Dong (2020) และ Borriello (2021) 

1) กรณีปัญหามลพิษทางอากาศ 

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้นจากปัญหามลพิษทางอากาศส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาในประเทศจีน โดยประเมินท้ังในรูปแบบความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยหรือลด
ความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคโดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจท่ีเกี่ยวเน่ืองมาจากปัญหาหมอกควันหรือมลพิษ
ทางอากาศโดยตรง หรือการประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือลดปัญหาหมอกควันหรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศ
โดยสร้างสถานการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาสุขภาพ ซ่ึงค่าความเต็มใจจ่ายก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี  

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากปัญหาหมอกควันหรือมลพิษ
ทางอากาศ ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Alberini & Krupnick (2000) ในไต้หวันด้วยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 953 
คน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 1991– มกราคม 1992 ประเมินความเต็มใจจ่ายแบบ CVM ด้วยวิธี Dichotomous 
choice พบว่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 1 วันเท่ากับ 25 ดอลลาร์
สหรัฐ และเต็มใจจ่ายเพ่ือลดการเจ็บป่วย 5 วันเท่ากับ 43 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีการศึกษาของ Hammitt & 
Zhou (2006) ในประเทศจีนด้วยกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากกว่า 3,000 คน ในปี 1999 ด้วยวิธี Dichotomous 
choice  พบว่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงท่ีจะต้องทรมานจากอาการหวัดซ่ึงเป็นผลจากมลพิษทางอากาศ



-35- 

เท่ากับ 3 – 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งของการป่วย และความเต็มใจจ่ายเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรังเท่ากับ 500 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากการถามถึงความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยของตนเองแล้ว ยังมีการศึกษาถึง
ความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยของบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเด็กในปกครอง ดังเช่นการศึกษาของ 
Wang et al. (2015) ซ่ึงศึกษาความเต็มใจจ่ายสําหรับการลดปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ือลดโรคระบบทางเดิน
หายใจในเด็ก ด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองในประเทศจีนจํานวน 975 คน ในปี 2014 ด้วย CVM แบบคําถาม
เปิด พบว่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือปรับคุณภาพอากาศของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองท่ีสัมภาษณ์ในโรงพยาบาล
เท่ากับ 80.7 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองท่ีสัมภาษณ์ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ัวไปเท่ากับ 68.5 ดอลลาร์
สหรัฐ ท้ังน้ีความเต็มใจจ่ายมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของผู้ปกครองท่ีต้องดูแลเด็กท่ีเจ็บป่วยจาก
ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดข้ึน 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาในประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น การศึกษาในประเทศ
นอร์เวย์ ของ Navrud, S. (2001) ท่ีศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงจํานวนวันป่วยท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ 7 โรคอันเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,009 คน ท่ีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในปี 
1996 ด้วย CVM พบว่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงจํานวนวันป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน 1 วันเท่ากับ 47.58 ยูโรต่อคน
ต่อปี และเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงจํานวนวันป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน 14 วันเท่ากับ 144 ยูโรต่อคนต่อปี (ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 19.5 และ 65 ยูโรต่อคนต่อปีตามลําดับ) โดยความเต็มใจจ่ายจะเพ่ิมข้ึนตามความรุนแรงของโรค ส่วน
การศึกษาของ Istamto et al. (2014) ศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพจากมลพิษท่ีเกิดขึ้น
จากการจราจรบนท้องถนนใน 5 ประเทศ (สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสเปน) 
จํานวน 10,000 ตัวอย่าง ในปี 2010 ด้วย CVM ความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพท่ัวไปเท่ากับ 130 
ยูโรต่อคนต่อปี และความเต็มใจจ่ายเพ่ือลดปัญหามลพิษบนท้องถนนลงร้อยละ 50 ซ่ึงจะทําให้ความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดปัญหาด้านสุขภาพลดลง (สถานการณ์สมมติ) เท่ากับ 330 ยูโรต่อคนต่อปี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 และ 50 
ยูโรต่อคนต่อปีตามลําดับ) 

สําหรับการประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือลดปัญหาหมอกควันหรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศโดย
สร้างสถานการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาสุขภาพให้ผู้ตอบตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากหมอกควันหรือมลพิษท่ี
เกิดข้ึน ในการศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อลดปัญหาหมอกควันของ Sun et al. (2016) ในประเทศจีน ปี 2014 
ด้วย CVM แบบ Dichotomous choice พบว่ามีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 1,590 หยวนต่อปี ในขณะท่ี
การศึกษาของ Guo et al. (2020) ในปี 2016 ด้วย CVM แบบคําถามเปิด พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายของคน
ในเขตเมืองเท่ากับ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และการศึกษาของ Akhtar et al. (2017) ในประเทศปากีสถาน 
ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 250 คน ในปี 2016 พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศเท่ากับ 118 
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

ในประเทศไทยมีการศึกษาของ Sereenonchai et al (2020) ซ่ึงศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากมลพิษด้วยหน้ากากและเครื่องฟอกอากาศ และความเต็มใจจ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการมลพิษทาง
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อากาศของหน่วยงานในพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2014 ด้วยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน 5 พ้ืนท่ี ด้วย CVM แบบคําถามเปิด พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับ
หน้ากากเท่ากับ 16.3 – 82.74 บาทต่อช้ิน เครื่องฟอกอากาศ 3,700 – 12,500 บาทต่อเคร่ือง ส่วนความเต็ม
ใจจ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการมลพิษเท่ากับ 20 – 25 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

2) กรณีโรคระบาด (โควิด-19) 

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนจากโรคระบาดโดยเฉพาะโรคโค
วิด-19 จะเป็นการศึกษาท่ีประเมินความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนโควิด-19 เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 
วัคซีนโควิด-19 ยังไม่ได้มีการนําออกมาให้บริการกับประชาชน ดังน้ันจึงสามารถใช้เป็นสถานการณ์สมมติ
เพ่ือให้ประชาชนระบุถึงความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดข้ึนจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ได้เป็นอย่างดี โดยการศึกษาได้มีการดําเนินการในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประเทศจีน (Dong 
et al., 2020; Wang et al., 2021) ชิลี (García & Cerda, 2020; Cerda & García, 2021) มาเลเซีย (Wong 
et al., 2020) อินโดนีเซีย (Harapan et al., 2020) เอควาดอร์ (Sarasty et al., 2020) และออสเตรเลีย 
(Borriello et al., 2021) ซ่ึงมูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนโควิด-19 มีค่าระหว่าง 30 - 299 ดอลลาร์
สหรัฐ 

การศึกษาในประเทศจีนของ Dong et al. (2020) และ Wang et al. (2021) เป็นการศึกษาในปี 
2020 และเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันจากประชากรท่ัวประเทศจํานวน 1,236 และ 2,058 คนตามลําดับ ท้ังน้ีใน
การประเมินความเต็มใจจ่าย Dong et al. (2020) ใช้วิธี Discrete choice experiment โดยกําหนดวัคซีน
สมมติเป็น 2 รูปแบบให้เลือก ซ่ึงวัคซีนสมมติจะแสดงคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิผล ระยะเวลาครอบคลุม 
ผลข้างเคียง จํานวนคร้ังของการฉีด ราคา และแหล่งท่ีมาของวัคซีน และพบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 
299.9 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับวัคซีนท่ีมีประสิทธิผลร้อยละ 90 และมีระยะเวลาครอบคลุม 18 เดือน และยินดี
จ่ายเท่ากับ 68.7 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับวัคซีนท่ีมีประสิทธิผลร้อยละ 50 และมีระยะเวลาครอบคลุม 6 เดือน
ในขณะท่ี Wang et al. (2021) ใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรง (CVM) ด้วยคําถามท้ังแบบปลายเปิดท่ีให้ผู้ตอบเสนอ
ราคาเอง และแบบปลายปิดท่ีระบุราคาเพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบ (biding) แบบ Payment scale พบว่ามูลค่า
ความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 36.8 ดอลลาร์สหรัฐ 

การศึกษาในประเทศชิลีของ García & Cerda (2020) และ Cerda & García (2021) เป็นการศึกษา
ความเต็มใจจ่ายในช่วงเวลาท่ีมีความรุนแรงในการระบาดของโรคโควิด-19 แตกต่างกันของปี 2020 คือในช่วง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมท่ีการระบาดยังไม่รุนแรงมากนัก และช่วงเดือนสิงหาคมท่ีการระบาดมีความรุนแรง
มากและมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก โดยประเมินความเต็มใจจ่ายด้วยวิธี CVM แบบ Double-bounded 
dichotomous choice และพบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนโควิดเท่ากับ 184.72 ดอลลาร์สหรัฐ 
และ 232 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าความเต็มใจจ่ายมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนตามความรุนแรงของการ
ระบาด 
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สําหรับการศึกษาของ Wong et al (2020) ในมาเลเซีย Harapan et al. (2020) ในอินโดนีเซีย และ 
Sarasty et al. (2020) ในเอควาดอร์ เป็นการศึกษาความเต็มใจจ่ายด้วย CVM โดยการศึกษาในมาเลเซียใช้
คําถามแบบเปิด  ในขณะท่ีการศึกษาในอินโดนีเ ซียและเอควาดอร์ใ ช้ วิ ธีแบบ  Double-bounded 
dichotomous-choice ส่วนการศึกษา Borriello et al. (2021) ในออสเตรเลีย ใช้วิธีการประเมินมูลค่าความ
เต็มใจจ่ายด้วย  Discrete choice experiment (DCE) ซ่ึ งประกอบด้วยรูปแบบวัคซีนสมมติ  3 แบบ 
(Hypothetical COVID-19 vaccines)  และกรณีไม่ เลือก ท่ีจะรับ วัค ซีน  โดยคุณสมบัติของวัค ซีนจะ
ประกอบด้วยระยะเวลาท่ีสามารถเร่ิมให้บริการ ความปลอดภัย ประสิทธิผล รูปแบบการใช้วัคซีน และราคา 
ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายในประเทศมาเลเซียเท่ากับ 30.7 ดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซียเท่ากับ 
57.2 ดอลลาร์สหรัฐ เอควาดอร์เท่ากับ 147.7 – 196.7 ดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลียเท่ากับ 70 ดอลลาร์
สหรัฐ 

3) ปัจจัยกําหนดความเต็มใจจ่าย 

การประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยในการศึกษาต่างๆ ยังพบว่าได้มีการศึกษา
ถึงปัจจัยท่ีกําหนดความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยจากปัญหามลพิษทางอากาศและโรคระบาด โดย
ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่าย ได้แก่ คุณลักษณะทางประชากรได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้
ครัวเรือน (Hammitt & Zhou, 2006; Wang et al., 2015; Sun et al., 2016; Akhtar et al., 2017; Guo 
et al., 2020; Wang et al., 2021; Cerda & García, 2021; Wong et al, 2020) ภูมิลําเนาหรือแหล่งท่ีอยู่
อาศัย (Sarasty et al., 2020) สถานะสุขภาพ การมีโรคประจําตัว หรือมีความเสี่ยงทางสุขภาพ (Istamto et 
al., 2014; Akhtar et al., 2017; García & Cerda, 2020; Harapan et al., 2020) ประสบการณ์การเจ็บป่วย
หรือการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยรวมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากปัญหามลพิษทางอากาศหรือโรคระบาด 
(Guo et al., 2020; Akhtar et al., 2017; Sereenonchai et al., 2020; García & Cerda, 2020; Cerda & 
García, 2021) และความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (García & Cerda, 2020) 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาสําหรับเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 
และมลพิษทางอากาศ และนําไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโรคโรคโควิด-19 และ
โรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ มีข้ันตอนและรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพครอบครัว 
- การศึกษา 
- การทํางาน 
- รายได้ 
- ภาวะสุขภาพ 

Outcome Domain 
‐ เงิน (Money) 
‐ สุขภาพ (Health) 
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 โรคระบบทางเดินหายใจจากหมอกควัน 

Experimental Design 

อัตราลด (Discount rate) 

ผลกระทบด้านสุขภาพ 
 โควิด-19 
 ปัญหาหมอกควัน 
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การศึกษาในครั้งน้ีทําการประเมินความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา (Time Preference) จากค่า
อัตราลดสําหรับผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยการศึกษาอัตราลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพมี
กรอบเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยต่างกัน 2 สาเหตุ คือการเกิดมลพิษทางอากาศ และโรคระบาด เพ่ือ
เปรียบเทียบว่าอัตราลดดังกล่าวมีความแตกต่างกันหรือไม่ รวมท้ังศึกษาผลของลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รวมถึงภาวะสุขภาพ ท่ีมีต่ออัตราลดสําหรับเงิน และอัตราลดสําหรับ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ นอกจากน้ีข้ันตอนการทดลองในการศึกษาอาจส่งผลกระทบต่ออัตราลดที่ประเมินจาก
การศึกษาได้ เช่น ลําดับการตอบคําถามในการทดลองเก่ียวกับเงิน หรือสุขภาพ   

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังน้ีในการศึกษาจะแบ่ง

ประชากรเป็น 2 ช่วงวัย (Generation X และ Y) และเป็นผู้ท่ีทํางาน มีรายได้ ดังน้ันขอบเขตของประชากรจะ
เป็นผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 
2539 และอาศัยอยู่ในภูมิลําเนาพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี ณ วันท่ีเก็บข้อมูล โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้าและคัดออก ดังน้ี 

1) เกณฑ์คัดเข้า 
(1) อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 50 ปี ณ วันท่ีเก็บข้อมูล 
(2) เข้าใจภาษาไทยและเข้าใจคําถามในแบบสอบถาม (ประเมินโดยนักวิจัย) 
(3) ยินยอมให้สัมภาษณ์ 

2) เกณฑ์คัดออก 
(1) ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน (Acute illness) มีความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง 

(Cognitive impairment) ภาวะเมาสุรา หรือภาวะทุพพลภาพ  
(2) อยู่ในภาวะว่างงาน (Unemployment status) ต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป 
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การคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร  (Vaughan et al, 2000) ดังน้ี  

 
2

/2
Z V

N Da
é ù
ê ú= ê úDê úë û

 …(สมการ 3.1) 

 
โดยท่ี N  คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

/2
Z a

 คือ 1.96 โดยกําหนด a  เท่ากับ 0.05 
 V  คือ สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน (Coefficient of variation) กําหนดเท่ากับ 2.0 
 D  คือ Desired maximum fractional error in the mean กําหนดเท่ากับ 0.15 

 D  คือ ค่าปรับอิทธิพลของความคลาดเคลื่อนในวิธีสุ่มตัวอย่าง (Design effect) 
กําหนดเท่ากับ 1.5 

แทนค่าในสูตรข้างต้น จะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,025 คน โดยท่ีงานวิจัยน้ีจะเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างหลายข้ัน (Stratified multi-
stage sampling method) ดังน้ี 

1) แบ่งพ้ืนท่ีเขตอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็น 25 อําเภอตามการแบ่งส่วนราชการ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

2) จัดแบ่งกลุ่มอําเภอท้ังหมดออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะภูมิประเทศและระบบการส่งต่อการ
รักษาของผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลประจําจังหวัด ดังน้ี 

กลุ่ม 1 อําเภอเมืองเชียงใหม่  
กลุ่ม 2 อําเภอท่ีมีภูมิประเทศติดต่อกับอําเภอเมืองเชียงใหม่ และอําเภอท่ีมีระบบ 

ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นท่ีไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด ได้แก่ อําเภอสันทราย 
อําเภอหางดง อําเภอสันกําแพง อําเภอแม่ริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี อําเภอ 
สันป่าตอง อําเภอแม่วาง และอําเภอแม่ออน 

กลุ่ม 3 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ตอนบน (สายเหนือ) ได้แก่ อําเภอฝาง อําเภอ 
แม่อาย และอําเภอไชยปราการ 

กลุ่ม 4 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ตอนกลาง (สายกลาง) ได้แก่ อําเภอเชียงดาว 
อําเภอแม่แตง อําเภอพร้าว อําเภอเวียงแหง อําเภอสะเมิง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

กลุ่ม 5 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง (สายใต้) ได้แก่ อําเภอแม่แจ่ม อําเภอ
จอมทอง อําเภอฮอด อําเภอดอยเต่า อําเภออมก๋อย และอําเภอดอยหล่อ 

3) ใช้วิธีการคํานวณจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มโดยวิธีเลือกแบบโควตา (Quota sampling) 
โดยใช้จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในแต่ละอําเภอ ดังตาราง 3.1 

4) การสุ่มเลือกอําเภอท่ีจะเก็บข้อมูล ข้ึนอยู่กับสัดส่วนประชากรของแต่ละอําเภอ และความ
เป็นไปได้ในการเข้าเก็บข้อมูล 
(1) กลุ่ม 1 - 2 จะเข้าเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทุกอําเภอ 
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(2) กลุ่ม 3 – 5 จะเข้าเก็บข้อมูลจํานวน 2 อําเภอต่อกลุ่ม เน่ืองจากสัดส่วนประชากรของแต่
ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ร้อยละ 12.0 15.2 และ 17.1 ตามลําดับ) โดยใช้วิธีการสุ่ม 
(Simple random sampling) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel® ผลการสุ่มเลือก
อําเภอท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่ม 3 ประกอบด้วย อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ 
กลุ่ม 4 ประกอบด้วย อําเภอเชียงดาว และอําเภอแม่แตง 
กลุ่ม 5 ประกอบด้วย อําเภอฮอด และอําเภออมก๋อย 

5) คํานวณจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มโดยวิธีเลือกแบบโควตาจากกลุ่มอําเภอ โดยใช้จํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในอําเภอท่ีได้รับการคัดเลือกจากข้อ 4 ดังตาราง 3.1 

6) คณะผู้วิจัยประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีจะเก็บข้อมูล เช่น ท่ีว่าการอําเภอ 
องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาลตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล
ในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีได้รับการคัดเลือกจากข้อ 4 ข้ึนกับความเป็นไปได้ในการเข้าเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเข้าตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกของงานวิจัย โดยมีหน่วยงานในพ้ืนท่ีทําการนัด
หมายกลุ่มตัวอย่าง 

7) กลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มท่ีทําการศึกษาเรื่องมลพิษทางอากาศ และ
กลุ่มท่ีทําการศึกษาเรื่องโควิด-19  โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มเลือกว่าได้ตอบแบบสอบถามชุด
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือสถานการณ์หมอกควัน 

 
คณะผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลในพ้ืนที่แต่ละอําเภอระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเข้าตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกของงานวิจัยรวมจํานวน 1,202 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบ
แบบสอบถามภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 และสถานการณ์มลพิษทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ราย 
ตามลําดับ โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บได้ตามจริงในแต่ละอําเภอใกล้เคียงกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีวางแผน
เก็บข้อมูล (รายละเอียดดังตาราง 3.1) 
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ตาราง 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่ม อําเภอ 
จํานวน 

ประชากร 
(คน) 

สัดส่วนต่อ
ประชากร
ในจังหวัด 
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
แยกตาม
กลุ่ม  

(ร้อยละ) 

จํานวน
ตัวอย่าง 

แยกตามกลุ่ม 
(คน) 

จํานวน
ตัวอย่าง 

ท่ีเก็บข้อมูล 
(คน) 

จํานวนตัวอย่างท่ีเก็บได้จริง 
(คน) 

COVID-
19 

PM2.5 รวม 

1 อําเภอเมืองเชียงใหม่ 222,116 13.7 13.7 165 165 86 73 159 
2 อําเภอสันทราย 131,892 8.2 42.0 504 98 49 48 97 

อําเภอหางดง 93,036 5.8 69 31 39 70 
อําเภอสันกําแพง 86,263 5.3 64 36 29 65
อําเภอแม่ริม 85,460 5.3 63 29 34 63 
อําเภอดอยสะเก็ด 72,749 4.5 54 29 24 53 
อําเภอสารภี 83,546 5.2 62 23 45 68 
อําเภอสันป่าตอง 74,081 4.6 55 27 28 55
อําเภอแม่วาง 31,375 1.9 23 14 9 23
อําเภอแม่ออน 20,931 1.3 16 8 9 17 

3 อําเภอฝาง 89,659 5.5 12.0 144 101 52 50 102 
อําเภอแม่อาย 66,180 4.1 - - - -
อําเภอไชยปราการ 38,468 2.4 43 28 15 43

4 อําเภอเชียงดาว 72,488 4.5 15.2 182 92 52 40 92 
อําเภอแม่แตง 71,457 4.4 90 36 54 90 
อําเภอพร้าว 47,843 3.0 - - - -
อําเภอเวียงแหง 18,597 1.1 - - - -
อําเภอสะเมิง 23,038 1.4 - - - - 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 12,556 0.8 - - - - 

5 อําเภอแม่แจ่ม 59,309 3.7 17.1 205 - - - - 
อําเภอจอมทอง 65,799 4.1 - - - -
อําเภอฮอด 37,556 2.3 78 40 38 78 
อําเภอดอยเต่า 27,281 1.7 - - - - 
อําเภออมก๋อย 61,110 3.8 127 62 65 127
อําเภอดอยหล่อ 25,046 1.5 - - - -

รวม 1,617,836 100 100 1,200 1,200 602 600 1,202 
ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจํานวนประชากรไทยตามระบบทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมประชากรไทยในทะเบียนบ้านกลาง ประชากรไทยท่ีอยู่ระหว่างย้ายทะเบียนบ้าน และประชากรสัญชาติอ่ืน) 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังน้ี 
(1) ออกแบบแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรรมและการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม ดังน้ี 
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 แบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจ

พ้ืนฐาน 2) สถานะด้านสุขภาพ 3) พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 4) ความเต็มใจจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ชนิดใหม่ 5) ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม และ 6) การประเมินอัตราลด  

ชุดที่ 2 แบบสอบถามภายใต้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจพ้ืนฐาน  
2) สถานะด้านสุขภาพ 3) พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 4) ความเต็มใจจ่ายการตรวจคัดกรอง 5) ลักษณะ
เศรษฐกิจและสังคม และ 6) การประเมินอัตราลด  

 (2) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามทุกตอนของทั้ง 2 ชุด 
โดยผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา เทศบาลตําบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตําบลดอนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลทา ขุม เ งิน  คณะสาธารณสุขศาสต ร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(3) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) ของแบบสอบถามทุกตอนของทั้ง 2 ชุด โดย
ทดสอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 คน 

(4) ทดสอบเบ้ืองต้นในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 คน 
(5) ทดสอบหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความรู้เฉพาะแบบสอบถามตอนที่ 1 ของท้ัง 2 ชุด 

โดยใช้วิธี Kuder-Richardson reliability test 
โดยมีรายละเอียดการทดสอบแบบสอบถาม ดังภาคผนวก ข 
 
การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และ การ

ทดลอง (Experiment) รายบุคคล โดยแบบสอบถามในครั้งน้ีประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสถานะสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความรู้และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโควิด-19/ ปัญหาหมอกควัน เช่น การใส่

หน้ากากอนามัย การใช้เครื่องฟอกอากาศ หรือการใช้แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น 
ส่วนท่ี 3  คําถามเก่ียวกับความเต็มใจจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือการตรวจคัดกรองโรค

ทางเดินหายใจจากหมอกควันโดยใช้สถานการณ์สมมติ  
ส่วนท่ี 4  คําถามเก่ียวกับการทดลอง (Experiment) เพ่ือวัดอัตราลดของเงินและสุขภาพ 
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3.4 ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 

เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีต้องอาศัยการสัมภาษณ์ และการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ันจึงต้องมี
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพียง 10-15 คนต่อรอบ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการในช่วงสถานการณ์โควิดของแต่ละ
พ้ืนท่ี ดังน้ันจึงมีการเก็บข้อมูลได้ 3 – 4 รอบต่อวัน แต่ละรอบใช้เวลาท้ังสิ้นประมาณไม่เกินรอบละ 2 ช่ัวโมง 
โดยในแต่ละรอบนักวิจัยได้สุ่มเลือกหัวข้อเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือโรคทางเดินหายใจจากหมอกควันเพ่ือให้มี
จํานวนตัวอย่างในหัวข้อท้ังสองใกล้เคียงกัน รายละเอียดของการเก็บข้อมูลในแต่ละรอบเป็นดังน้ี 

1. หลังจากการลงทะเบียน กลุ่มตัวอย่างจะถูกจับคู่กับผู้ช่วยวิจัย เม่ือพร้อมนักวิจัยจะอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้ตัดสินใจลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย 
(Consent form)  

2. นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหัวข้อโรคโควิด-19 /โรค
ทางเดินหายใจจากหมอกควัน 

3. เม่ือตอบคําถามเสร็จสิ้นแล้ว นักวิจัยทําการศึกษาความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-
19/การตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจจากหมอกควันโดยใช้สถานการณ์สมมติ เพ่ือให้
คําอธิบายเป็นมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้คลิปวิดิทัศน์แสดงต่อกลุ่มตัวอย่างเป็นลําดับ โดย
รายละเอียดของวิดิทัศน์แสดงอยู่ในภาคผนวก ข (2) 
3.1 คลิปท่ี 1 อธิบายสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-19 /โรคทางเดินหายใจจากหมอกควัน 

รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของวัคซีน/การตรวจคัดกรอง รวมท้ังประสิทธิผลของวัคซีน/
การตรวจคัดกรอง เม่ือรับชมแล้ว ผู้ช่วยวิจัยทําการทดสอบความเข้าใจเรื่องประสิทธิผลจาก
ข้อคําถาม หากกลุ่มตัวอย่างเข้าใจไม่ถูกต้อง ผู้ช่วยวิจัยต้องอธิบายเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง 

3.2 คลิปที่ 2 สอบถามความเต็มใจจ่าย โดยในข้อความได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาอาการ
เจ็บป่วย พร้อมยํ้ากับกลุ่มตัวอย่างให้ตอบตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เม่ือรับชมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างระบุคําตอบเองลงในกระดาษ 

4. เม่ือจบการตอบคําถามเก่ียวกับความเต็มใจจ่ายแล้ว นักวิจัยทําการทดลองเก่ียวกับอัตราลด
เกี่ยวกับเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ โดยผลลัพธ์ด้านสุขภาพจะสอดคล้องกับหัวข้อท่ีกําหนดในแต่
ละรอบ เพ่ือให้คําอธิบายเป็นมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้คลิปวิดิทัศน์แสดงต่อกลุ่มตัวอย่างเป็น
ลําดับ โดยรายละเอียดของวิดิทัศน์แสดงอยู่ในภาคผนวก ข (3) การทดลองอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เน่ืองจากคําตอบในแต่ละข้อมีความเก่ียวข้องกัน โดยคําตอบในข้อแรกจะส่งผลต่อ
ข้อคําถามในข้อถัดไป 
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4.1 คลิปท่ี 1 อธิบายหลักการทดลอง และข้ันตอนของการทดลอง 
4.2 คลิปท่ี 2 อธิบายรูปแบบ/ลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้สอบถามคําตอบ

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยชุดคําถามแรกจะถูกสุ่มโดยระบบว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้ตอบคําถาม
เก่ียวกับเงินหรือผลลัพธ์ด้านสุขภาพก่อน เพ่ือป้องกันปัญหา order effect กลุ่มตัวอย่างจะ
เป็นผู้ระบุคําตอบ และมีผู้ช่วยวิจัยลงข้อมูลในระบบ 

5. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มตัวอย่างตอบคําถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม 
สถานะสุขภาพ รวมท้ังพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับปัญหาโควิด-19/ ปัญหาหมอกควัน 

6. เม่ือสิ้นสุดการให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างรับของท่ีระลึกจากการทดลอง พร้อมเอกสารใบยินยอมเข้า
ร่วมวิจัย 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพ่ือวัดอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์  

การวัดการคิดลดทําได้จากการทดลองเพื่อวัด “การคิดลดทางตรง (Direct method)” ตามงานวิจัย
ของ Attema et al. (2018) โดยทุกรายจะถูกวัดการคิดลดของเงิน แต่กลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มเพ่ือการวัดการคิด
ลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพในกรณีหมอกควันและโควิด-19 อย่างใดอย่างหน่ึง จึงทําให้มีกลุ่มตัวอย่างถูกวัดการ
คิดลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพในกรณีโควิด-19 จํานวน 602 ราย และมลพิษจากหมอกควัน จํานวน 600 ราย 

เพ่ือศึกษาการคิดลดสําหรับสุขภาพและเงินโดยใช้วิธีทางตรง (Direct Method) กลุ่มตัวอย่างต้อง
เผชิญผลลัพธ์ท่ีเป็นเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ ในกรณีของสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างจะถูกสมมติว่ามีปัญหาการ
เจ็บป่วยด้านสุขภาพ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้อาการปวดหลัง (Attema et al., 2018b; Fredslund, 2018) 
เน่ืองจากเป็นอาการเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงและกลุ่มตัวอย่างอาจเคยมีประสบการณ์ โดยการเจ็บป่วยจะถูกอธิบาย
ตามหลัก the EuroQol- 5 Dimension (EQ5D) ซ่ึงนิยมใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามการศึกษา
น้ีจะเลือกใช้อาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุหลักจากมลพิษทางอากาศ และผลจากการระบาดของโรค ซ่ึงเป็น
ผลกระทบทางด้านสุขภาพที่ประชาชนชาวเชียงใหม่กําลังเผชิญอยู่ โดยการเจ็บป่วยจะใช้หลักการเช่นเดียวกับ
งานวิจัยอ่ืนคือการอธิบายคุณภาพชีวิตด้วย EQ5D 

ดังน้ันการศึกษาการคิดลดในครั้งน้ีจึงมีการออกแบบสถานการณ์ให้แตกต่างกัน คือ  

(1) การศึกษาการคิดลดของเงิน (Money outcome) กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสมมติให้มี
รายได้ (อํานาจซ้ือ) ปัจจุบัน จากน้ันกลุ่มตัวอย่างจะได้รับคําบอกเล่าว่ามีรายได้ (อํานาจซ้ือ) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20 โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องทําการเลือกว่าต้องการให้ช่วงอายุใดมีอํานาจซ้ือเพ่ิมขึ้น จาก 2 
ช่วงอายุ  

(2) การศึกษาการคิดลดของสุขภาพ (Health outcome) กลุ่มตัวอย่างจะได้รับคําอธิบายว่า
ความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยจะสามารถลดลงได้รับยา (กรณีหมอกควัน) หรือการได้รับวัคซีน (กรณี
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โรคโควิด-19) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องทําการเลือกว่าต้องการให้ช่วงอายุใดมีสุขภาพปกติ จาก 2 ช่วง
อายุ  

 
รูปแบบผลลัพธ์ท้ังทางสุขภาพและเงินเกิดข้ึนในช่วงเวลา 20T = ปี จากอายุปัจจุบันของกลุ่ม

ตัวอย่าง การวัดการคิดลดทางตรงเริ่มจาก 0.5t คือ 10 ปี เม่ือตอบคําถามสําหรับ 0.5t เสร็จแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะ
ถูกสุ่มว่าจะได้รับคําถามสําหรับ 0.25t หรือ 0.75t แล้วจึงค่อยวัด 0.125t หรือ 0.875t  ต่อไป 

ยกตัวอย่างเช่น ในรูป 3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 40 ปี คําถามสําหรับ 0.5t  ตัวอย่างคําถามแรก (1st 
Iteration) คือ หากท่านต้องเผชิญทางเลือก 2 ทางคือ (ก) สุขภาพปกติช่วงอายุ 40 – 50 ปี และ (ข) ช่วงอายุ 
50 – 60 ปี ท่านจะเลือกทางเลือกใด หาก (ก) ถูกเลือก คําถามข้อสอง (2nd Iteration) จะมี 2 ทางเลือก
เช่นเดิม แต่ทางเลือก (ก) จะถูกทําให้ระยะเวลาสั้นลง คือ (ก) สุขภาพปกติช่วงอายุ 40 – 45 ปี และ (ข) ช่วง
อายุ 45 – 60 ปี หาก (ก) ถูกเลือก คําถามข้อสาม (3rd Iteration) จะลดเวลาทางเลือก (ก) ให้สั้นลง คือ (ก) 
สุขภาพปกติช่วงอายุ 40 – 43 ปี และ (ข) ช่วงอายุ 43 – 60 ปี ในรอบน้ีหาก (ข) ถูกเลือก และคําถามข้อสี่ 
(4th Iteration) ทําให้ทางเลือก (ข) ลดระยะเวลาส้ันลง คือ (ก) สุขภาพปกติช่วงอายุ 40 – 44 ปี และ (ข) ช่วง
อายุ 44 – 60 ปี1 เม่ือสิ้นสุดคําถามจะทําการคํานวณ Indifference value ( )

j
t  จากการตัดสินใจท้ัง 4 คร้ัง

คือ ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวเลขท่ีสูงสุด (ตัวท่ี 2) ในทางเลือก (ก) เม่ือ (ก) ถูกเลือก และตัวเลขท่ีตํ่าสุด (ตัวท่ี 1) ใน
ทางเลือก (ข) เม่ือ (ข) ถูกเลือก ดังน้ันจากตัวอย่างในรูปท่ี 3.1 Indifference value ( )

j
t  คือ (43+44)/2= 

43.5 ปี อย่างไรก็ตามเพ่ือลดความผิดพลาดจากการตอบ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องกลับไปตอบคําถามข้อ
แรกอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี Consistency ในการเลือกคําตอบ แล้วผู้ตอบแบบสอบถาม
ก็จะตอบคําถามต่อในกรณี 0.125t  , 0.25t , 0.75t และ 0.875t  สําหรับสุขภาพ และทําซํ้าอีกครั้งสําหรับข้อคําถาม
เกี่ยวกับเงิน เพ่ือป้องกันผลด้านลําดับ (Order effect) กลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มว่าจะเลือกทําข้อคําถามเก่ียวกับ
สุขภาพก่อนหรือข้อคําถามเก่ียวกับเงินก่อน นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพ่ือตอบ
คําถามเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ หรือผลจากการระบาดของโรค อย่างใดอย่างหน่ึง การเลือก
วิธีการ Choice based elicitation ในลักษณะน้ีมีข้อดีคือทําให้การวัดมีความน่าเช่ือถือ และค่าอัตราลดที่
ได้รับจะใกล้เคียงกับความจริง (Bostic et al. 1990 and Hardisty et al, 2013 อ้างใน Attema et al., 
2018b)  

  

                                                         
1 ค่าตัวเลขท่ีแสดงให้กลุ่มตัวอย่างตอบจะเป็นจํานวนเต็ม 
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ค่า Indifference value ท่ีได้จากการทดลองจะถูก (1) นําไปสร้างฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนัก
สะสม (Cumulative weighting function) ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของ 
Indifference value 5 ค่า ( 0.125t  , 0.25t , 0.50t , 0.75t และ 0.875t  ) ที่ได้รับจากการทดลอง กับค่าถ่วงนํ้าหนัก
สะสม (0.125,…, 0.875) และ (2) นําใช้ในการคํานวณพารามิเตอร์และอัตราลดได้ตามแบบจําลองอัตราลด 
(Discounting model)2 ในข้างต้น  

 

รูป 3.1 ตัวอย่างการคํานวณ Indifference value ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 40 ปี สําหรับ 0.5t  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         
2 เนื่องจากการศึกษาในครั้งน้ีแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีค่า Indifference value เพียง 5 จุดเวลา ทางเทคนิคแล้วไม่สามารถเลือกใช้
แบบจําลองท่ีมีพารามิเตอร์ 2 ตัวขึ้นไปได้ 

(ก) สุขภาพปกติ
อายุ 40-50 ปี

(ข) สุขภาพปกติ
อายุ 50-60 ปี 

(ก) สุขภาพปกติ
อายุ 40-45 ปี

(ข) สุขภาพปกติ
อายุ 45-60 ปี 

(ก) สุขภาพปกติ
อายุ 40-43 ปี 

(ข) สุขภาพปกติ
อายุ 43-60 ปี

(ก) สุขภาพปกติ
อายุ 40-44 ปี

(ข) สุขภาพปกติ
อายุ 44-60 ปี 

1st Iteration 

2nd Iteration 
 

3rd Iteration 
 

4th Iteration 
 

Indifference value =43.5
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2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ รวมท้ังเปรียบเทียบอัตราลดของผลลัพธ์ทาง
สุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ 

เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ กรณี (1) ระหว่างผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวเงินและผลลัพธ์ท่ีเป็นสุขภาพ และ 
(2) ระหว่างผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ จะพิจารณาได้หลายวิธีดังต่อไปน้ี 
1. การพิจารณาเบ้ืองต้นจากขนาดพื้นที่ใต้กราฟจากฟังก์ชันการถ่วงนํ้าหนักสะสม หากพบว่าขนาดพ้ืนท่ีใต้

กราฟสําหรับเงินมีขนาดใหญ่กว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพจะแสดงให้เห็นว่าอัตราลดของเงินสูงกว่าสุขภาพ  
2. การทดสอบความแตกต่างของ Indifference value แต่ละคู่ในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้ Wilcoxon test 

และทดสอบความแตกต่างกันของค่า Indifference value ท้ัง 5 ชุดตามช่วงเวลา โดยใช้ ANOVA with 
repeated measure  

3. การหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองคิดลด (Discounting model) โดยใช้วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสม 
(Opimization) จากแบบจําลองต่างๆ กัน โดยอาศัยข้อมูล Indifference value 5 ช่วงเวลาของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละราย โดยกําหนดค่า normalized อรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักสะสมในแต่ละ 

j
t  มีค่าเป็น

ดั ง น้ี  คื อ  
0.125
( ) 1/ 8C t = ,   

0.25
( ) 1/ 4C t = ,  

0.5
( ) 1/ 2C t = ,  

0.75
( ) 3 / 4C t = ,  แ ล ะ 

0.825
( ) 7 / 8C t = , แล้วนําไปประมาณค่า (Approximation) พารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกันตามแบบจําลอง

คิดลดต่างๆ ดังน้ี 

1) Constant discounting: 1
( )

1

jt

j T

e
C t

e

d

d

-

-

-
=

-
  

2) Proportional discounting: 
ln(1 )

( )
ln(1 )

j

j

t
C t

T

k

k

+
=

+
 

3) Power discounting: 
1

1

(1 ) 1
( )

(1 ) 1
j

j

t
C t

T

a

a

-

-

+ -
=

+ -
 

4) Dual exponential discounting: ( )
j jrt rt

j

j rT rT

t e e
C t

T e e

- -
=

- -
 

5) Periodic discounting: 
sin( ) (cos( ) 1)

( )
sin( ) (cos( ) 1)

j j j

j

t t t
C t

T T T

r r r

r r r

+ + -
=

+ + -
 

 
เพ่ือเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยจะประเมินว่าใดเหมาะสมท่ีสุด จะทําการประเมินจาก

ความถูกต้องของการประมาณค่าในแต่ละแบบจําลอง 
 
แบบจําลองคิดลดท้ัง 5 รูปแบบ เป็นแบบจําลองแบบหน่ึงพารามิเตอร์ (one-parameter model) ซ่ึง

มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้กับลักษณะของชุดข้อมูลค่า Indifference values ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ราย ซ่ึงมีเพียง 5 จุดเวลา (Attema et al.,2018b) 
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แบบจําลอง Constant discounting สามารถใช้กับลักษณะของข้อคําถามท่ีตัวเลือกสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลา (time-consistent choices) กลุ่มตัวอย่างจะเลือกช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงระหว่าง 2 ช่วงเวลาท่ีให้
อรรถประโยชน์เท่ากัน อัตราลดท่ีได้จากแบบจําลองดังกล่าวจะมีอัตราคงท่ี (Cohen et al.,2020) 

แบบจําลอง  Proportional discounting และ  Power discounting เ ป็นแบบจําลองในกลุ่ ม
แบบจําลอง Hyperbolic discounting ซ่ึงแนวคิดของแบบจําลองดังกล่าวจะใช้อธิบายในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่าง
เลือกท่ีจะรับผลตอบแทนในปัจจุบันมากกว่าการรอรับผลตอบแทนในอนาคต เน่ืองจากไม่สามารถอดทนรอไป
ถึงอนาคตได้ (decreasing impatience) อัตราลดท่ีได้จากแบบจําลองในกลุ่มน้ีจะลดลงตามระยะเวลาท่ีผ่าน
ไป โดยอัตราลดในอนาคตอันใกล้จะมีค่าสูงกว่าอัตราลดในระยะท่ีไกลออกไป (Cohen et al.,2020, 
Abdellaoui et al.,2009) 

แบบจําลอง Dual exponential discounting และ Periodic discouting เป็นแบบจําลองในกลุ่ม
แบบจําลอง Exponential discounting ซ่ึงสามารถใช้ในกรณีท่ีมีการลดหรือเพ่ิมข้ึนของความไม่อดทน 
(impatience) ท้ังน้ีการตัดสินใจเลือกช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงระหว่าง 2 ช่วงเวลา อาจไม่ข้ึนกับช่วงเวลาปัจจุบัน 
(current period) เ น่ืองจากมีระยะเวลารอรับผลตอบแทน  (time gap) ของท้ัง  2 ช่วงเวลา ทําใ ห้
ค่าพารามิเตอร์คิดลดข้ึนกับระยะเวลารอรับผลตอบแทนดังกล่าวร่วมด้วย สําหรับแบบจําลอง Periodic 
discouting จะเข้ากันได้กับข้อคําถามท่ีใช้เหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลา 
(scheduling events at regular time intervals) ท้ังน้ี อัตราลดท่ีได้จากแบบจําลองในกลุ่ม Exponential 
discounting จะลดลงตามระยะเวลาท่ีผ่านไปและลดลงในอัตราคงท่ี (Cohen et al.,2020, Prelec, et 
al.,2016) 

 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดลดสําหรับเงินและผลลัพธ์สุขภาพกับลักษณะเศรษฐกิจและ
สังคม จะทําการประมาณสมการพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมท่ี Normalized ตามแนวคิด
ท่ีอธิบายใน Attema et al. (2018b) ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายท่ีถูกจํากัดให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยใช้
แบบจําลองโทบิต (Tobit model) จากตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ รายได้ และการศึกษา 
รวมไปถึงภาวะสุขภาพอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 5 สมการ คือ (1) ข้อมูลท้ังหมดจาก 2 สถานการณ์ คือ เงินและสุขภาพ 
(2) สถานการณ์เกี่ยวกับเงิน (3) สถานการณ์เก่ียวกับสุขภาพ (4) สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย
จากโรคโควิด-19 และ (5) สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศ  
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( , , , , , , , , , , , , )
i i i i i i i i i i i i i i
A f M AgeX Married Kid Elder Edu Public H Smoke Inc Mfirst Covid Mon=  

 โดยท่ี  i
A   = ขนาดพ้ืนท่ีใต้กราฟของตัวอย่างท่ี i 

  i
M  = ตัวแปรหุ่นเพศชายของตัวอย่างท่ี i 

  i
AgeX  = ตัวแปรหุ่นเจนเนเรชัน X ของตัวอย่างท่ี i  

  
i

Married  = ตัวแปรหุ่นสถานภาพสมรสของตัวอย่างท่ี i 
  i

Kid  = ตัวแปรหุ่นการมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ในครัวเรือนของตัวอย่างท่ี i 
  

i
Elder   = ตัวแปรหุ่นการมีผู้สูงอายุในครัวเรือนของตัวอย่างท่ี i 

  i
Edu  = จํานวนปีการศึกษาของตัวอย่างท่ี i 

  
i

Public  = ตัวแปรหุ่นการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐของตัวอย่างท่ี i 
  i

H  = สถานะสุขภาพของตัวอย่างท่ี i 
  

i
Smoke  = ตัวแปรหุ่นการสูบบุหรี่ในปัจจุบันของตัวอย่างท่ี i 

  i
Inc  = รายได้ครัวเรือนของตัวอย่างท่ี i 

  
i

Mfirst   = ตัวแปรหุ่นการตอบคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงินเป็นชุดแรกของตัวอย่างที่ i 
  

i
Covid   = ตัวแปรหุ่นการตอบคําถามสถานการณ์เก่ียวกับสุขภาพภายใต้สถานการณ์โรค

โควิด-19 ของตัวอย่างที่ i 
  i

Mon  = ตัวแปรหุ่นผลลัพธ์ทางการเงินของตัวอย่างท่ี i  
 
 

4. การทดลองใช้อัตราลดท่ีประเมินได้กับการประเมินมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษทาง
อากาศและโรคระบาด  

การทดลองใช้อัตราลดจะดําเนินการใน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพหรือการประเมินต้นทุนทางสุขภาพจากปัญหามลพิษ
ทางอากาศและโรคระบาด (โควิด-19) ใช้การประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยด้วยการประเมินจาก 
Stated preference หรือ วิ ธีการ วัดความเ ต็มใจจ่าย  (Willingness to pay approach; WTP) ในการ
หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย โดยกรณีของมลพิษทางอากาศจะประเมินการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางเดินหายใจ และกรณีของโรคโควิด-19 จะเป็นการประเมินจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการ
เป็นโรคโควิด-19 

การวัดความเต็มใจจ่ายในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง 
(Contingent Valuation Method: CVM) ด้วยคําถามเปิดท่ีให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ระบุมูลค่าความเต็มใจจ่าย
สําหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสมมติข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดข้ึนได้ โดยในกรณีของมลพิษ
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ทางอากาศจะสมมติเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีเพ่ือให้สามารถตรวจพบความผิดปกติในระบบ
ทางเดินหายใจ และกรณีของโรคโควิด-19 จะกําหนดด้วยวัคซีนโควิด-19 ท่ีสร้างข้ึนใหม่ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุ่ม
ไวรัสกลายพันธ์ุ  

โดยในการประเมินจะเร่ิมด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศหรือการระบาดของโรคโค
วิด-19 และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหาสุขภาพท่ีจะทําให้
ตนเองได้รับผลกระทบ จากน้ันจึงอธิบายถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสมมติข้ึนโดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเพ่ือ
ซ้ือเทคโนโลยีดังกล่าว ซ่ึงหากผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุว่ายินดีจ่าย จะถามต่อถึงจํานวนเงินท่ีมากท่ีสุดท่ียินดีจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าว 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่าย 

สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่าย ตัวแปรตามในการวิเคราะห์คือมูลค่าความเต็มใจ
จ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี (กรณีปัญหาหมอกควัน) และความเต็มใจจ่ายสําหรับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 (กรณีการระบาดจากโควิด-19) และสําหรับตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ตัวแปรคุณลักษณะทางประชากร คือ เพศ อายุ จํานวนปีการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
และรายได้ ตัวแปรด้านสุขภาพ คือ การมีโรคประจําตัว และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกับปัญหาหมอกควันหรือโควิด-19 การเจ็บป่วยจากโรคท่ีเกี่ยวข้อง หรือการท่ีต้องกักตัวจากโควิด-19 ของ
คนในครอบครัวและชุมชน การได้รับบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับหมอกควันหรือโควิด-19 ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน
พ้ืนท่ี และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 

เน่ืองจากตัวแปรตามในการวิเคราะห์คือมูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัด
กรองประจําปี (กรณีปัญหาหมอกควัน) และความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (กรณีการระบาด
จากโควิด-19) ซ่ึงมูลค่าท่ีได้มาจากคําถามเปิดท่ีให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุมูลค่าความเต็มใจจ่าย ดังน้ันค่าท่ีตํ่าท่ีสุด
ท่ีเป็นไปได้คือ 0 บาท ดังน้ันการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจําลอง Tobit (Tobit model) ซ่ึงมี
ความเหมาะสมมากกว่าการใช้การประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธีการกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary least 
squares: OLS) (Halstead, et.al.,1991) 

ข้ันตอนท่ี 3 ทําการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ โดยทําการ
ประมาณอุปสงค์ของวัคซีนท่ีสมมติขึ้นและอุปสงค์การตรวจคัดกรองจากข้อมูลความเต็มใจจ่ายที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนําไปประมาณมูลค่าผลกระทบต่อระชากรช่วงอายุ 25 – 50 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ 606,477 คน 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) โดยมีข้อสมมติว่าการแจกแจงความเต็มใจจ่ายในกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ
เหมือนกับประชากร ซ่ึงจะทําให้ได้มูลค่ารวมของประชากรในระยะเวลา 1 ปี เม่ือประเมินเป็นระยะเวลา 20 ปี 
โดยใช้อัตราลดท่ีได้จากการทดลองสําหรับสุขภาพจะทําให้ได้รับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ     
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บทท่ี 4 

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม สถานะและพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
 

บทน้ีจะเป็นการนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 1,202 คน แบ่งเป็นผู้ท่ีตอบคําถามเก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19 จํานวน 602 คน และ
ผู้ท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควัน จํานวน 600 คน โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 6 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลทั่วไปทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 2) ข้อมูลด้านสุขภาพ 3) การได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐในสถานการณ์หมอกควันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4) ความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและโรคโควิด-19 และ 5) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควันและโรคโควิด-
19  โดยมีรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละส่วน ดังน้ี 

 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการสํารวจข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.64) เป็นเพศหญิง 

และเกินกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพสมรส ท้ังหมดมีอายุเฉลี่ย 37 ปี และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉลี่ย 
4 คน ท้ังน้ีแต่ละครัวเรือนจะมีสมาชิกท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี และมากกว่า 60 ปี โดยเฉลี่ยอย่างละ 1 คน สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามเก่ียวกับสถานการณ์หมอกควัน พบว่า ร้อยละ 89 ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีป่วยด้วยโรค
ทางเดินหายใจ ด้านข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 39.18 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  
มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. (ร้อยละ 22.55) 
ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 11.90 และร้อยละ 11.06 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ (ตาราง 4.1) 
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ตาราง 4.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
หน่วย: คน 

  โควิด-19 หมอกควัน รวม 
  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
เพศ 

หญิง 402 66.78 399 66.50 801 66.64
ชาย 200 33.22 201 33.50 401 33.36

อายุเฉล่ีย (ปี) 
  

37 
(7.91)

37 
(7.88) 

37 
(7.90)

อายุตํ่าสุด (ปี) 25 25 25 
อายุสูงสุด (ปี) 50 50 50 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย (คน)  
ณ ท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 

3.96 
(1.50)

3.96 
(1.65) 

3.96 
(1.58)

สมาชิกในครัวเรือนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี    
ไม่มี 310 51.50 291 48.50 601 50.00 
มี 292 18.50 309 51.50 601 50.00 

จํานวนสมาชิกท่ีอายุตํ่ากว่า 15 ปี เฉล่ีย (คน) 
  

0.49 
(0.62) 

0.52 
(0.59) 

0.50 
(0.60) 

สมาชิกในครัวเรือนที่อายุมากกว่า 60 ปี    
ไม่มี 301 50.00 324 54.00 625 52.00 
มี 301 50.00 276 46.00 577 48.00 

จํานวนสมาชิกท่ีอายุสูงกว่า 60 ปี เฉล่ีย (คน) 
  

0.50 
(0.62) 

0.46 
(0.68) 

0.48 
(0.65) 

สมาชิกในครัวเรือนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ    
ไม่มี   534 89.00   
มี 66 11.00  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ (คน) 
   

1.24 
(0.61)  

สถานภาพสมรส 
สมรส 325 53.99 311 51.83 636 52.91
โสด 260 43.19 249 41.50 509 42.35
หย่าร้าง 12 1.99 37 6.17 49 4.08
หม้าย 5 0.83 3 0.50 8 0.67

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 331 54.98 334 55.67 665 55.32

ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 0.17 2 0.33 3 0.25
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

 โควิด-19 หมอกควัน รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 271 45.02 266 44.33 537 44.68
ปริญญาตรี 229 38.04 242 40.33 471 39.18
สูงกว่าปริญญาตรี 42 6.98 24 4.00 66 5.49

อําเภอที่อยู่อาศัย 
เมือง 86 14.29 73 12.17 159 13.23 
อมก๋อย 62 10.30 65 10.83 127 10.57 
ฝาง 52 8.64 50 8.33 102 8.49
สันทราย 49 8.14 48 8.00 97 8.07
ฮอด 40 6.64 38 6.33 78 6.49
เชียงดาว 52 8.64 40 6.67 92 7.65 
แม่แตง 36 5.98 54 9.00 90 7.49 
หางดง 31 5.15 39 6.50 70 5.82 
สารภี  23 3.82 45 7.50 68 5.66 
สันกําแพง 36 5.98 29 4.83 65 5.41 
แม่ริม 29 4.82 34 5.67 63 5.24
สันป่าตอง 27 4.49 28 4.67 55 4.58
ดอยสะเก็ด 29 4.82 24 4.00 53 4.41 
ไชยปราการ 28 4.65 15 2.50 43 3.58 
แม่วาง 14 2.33 9 1.50 23 1.91 
แม่ออน 8 1.33 9 1.50 17 1.41 

รวม 602 100.00 600 100.00 1,202 100.00

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บคือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ขณะท่ีการสํารวจข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 4.2 พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 99.50) มีอาชีพหลัก โดยร้อยละ 37.54 ของผู้ท่ีมีอาชีพหลัก ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
และเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ คิดเป็นร้อยละ 26.34 และ 20.32 ของกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด ตามลําดับ โดยมีเพียงร้อยละ 4.83 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีเป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านสาธารณสุข 
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือหน่วยกู้ภัย สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง 6 ราย (ร้อยละ 0.50) ท่ีไม่มีอาชีพหลักน้ัน เป็นผู้ท่ีไม่มีงานทําเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 แต่มีระยะเวลาการว่างงานไม่ถึง 1 ปี เม่ือพิจารณาทางด้านรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 12,914.59 บาทต่อเดือน และมีรายได้รวม (จากทุกแหล่งรายได้) ของทุกคนในครัวเรือนเฉลี่ย
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เท่ากับ 31,994.63 บาทต่อเดือน ซ่ึงใกล้เคียงกับข้อมูลจากการสํารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Survey: SES) ของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 ท่ีพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 9,413 บาทต่อเดือน 

 
ตาราง 4.2 สภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง  

หน่วย: คน 
  โควิด-19 หมอกควัน รวม
  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
อาชีพหลัก             

ไม่มี - - 6 1.00 6 0.50 
มี 602 100.00 594 99.00 1,196 99.50 

ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ 
ลูกจ้างหน่วยงานราชการ 224 37.21 225 37.88 449 37.54 
รับจ้างท่ัวไป 156 2591 159 26.77 315 26.34 
เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ 110 18.27 133 22.39 243 20.32 
เกษตรกร 83 13.79 46 7.74 129 10.79 
พนักงานบริษัทเอกชน 29 4.82 31 5.22 60 5.02 

อาชีพท่ีทํามีความเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข     
ไม่ใช่ 573 95.18 571 95.17 1,144 95.17
ใช่ เช่น อสม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยกู้ภัย 29 4.82 29 4.83 58 4.83

รายได้เฉล่ีย (บาทต่อเดือน)  

13,060.32 
(9,458.18)

12,768.38 
(9,497.31) 

12,914.59 
(9,474.91)

รายได้เฉล่ียของครัวเรือน (บาทต่อเดือน)  

29,241.66 
(25,843.16) 

34,756.78 
(52,900.13) 

31,994.63 
(70,250.30) 

รวม 602 100.00 600 100.00 1,202 100.00

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บคือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

4.2 ข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนของข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสูบบุหร่ี  
โรคประจําตัว และการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความกังวลใจต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคในส่วนของผู้ท่ีตอบคําถามเก่ียวกับโรคโควิด-19 ดังน้ี 
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ข้อมูลประวัติการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.95) ไม่มีประวัติ
การสูบบุหรี่ ในขณะท่ีร้อยละ 13.56 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็นผู้ท่ีสูบบุหรี่ และปัจจุบันยังคงสูบอยู่ ส่วนท่ีเหลือ
เป็นผู้ท่ีเคยมีประวัติการสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบันได้เลิกสูบแล้ว (ตาราง 4.3) 

 
ตาราง 4.3 ประวัติการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง 

หน่วย: คน 
  โควิด-19 หมอกควัน รวม
  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
การสูบบุหร่ี             
ไม่เคยสูบเลย 480 79.73 469 78.17 949 78.95
ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว 47 7.81 43 7.17 90 7.49

ระยะเวลาเลิกสูบเฉล่ีย (ปี)  

9 
(8.18) 

10 
(8.81) 

10 
(8.44) 

ระยะเวลาเลิกสูบเฉล่ีย (ปี) 1 1 1 
ระยะเวลาเลิกสูบเฉล่ีย (ปี) 30 30 30 

สูบ 75 12.46 88 14.67 163 13.56 
สูบทุกวัน 41 54.67 48 54.55 89 54.60

จํานวนเฉล่ีย (มวนต่อวัน)   

7 
(5.11) 

9 
(4.62) 

8 
(4.88) 

จํานวนท่ีสูบน้อยท่ีสุด (มวนต่อวัน) 1 1 1 
จํานวนท่ีสูบสูงท่ีสุด (มวนต่อวัน) 20 20 20 

สูบไม่ทุกวัน 34 45.33 40 45.45 74 45.40
รวม 602 100.00 600 100.00 1,202 100.00

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บคือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจําตัวของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามเก่ียวกับสถานการณ์หมอกควันท้ังหมด 
600 ราย พบว่าร้อยละ 90.33 ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีโรคประจําตัว แต่ในจํานวนน้ี ร้อยละ 47.05 เกิดอาการ
ทางด้านระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอาการระคายเคืองตา/ ตาแดง และคัดจมูก/ นํ้ามูกไหล ในช่วงท่ีเกิด
สถานการณ์หมอกควันในปีปัจจุบัน (มกราคม – เมษายน 2564) สําหรับผู้ท่ีมีโรคประจําตัว พบว่า ร้อยละ 62.07 
จะป่วยด้วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และกว่าครึ่งหน่ึงของผู้ท่ีมีโรคประจําตัว อาการของโรคจะกําเริบหรือ
รุนแรงข้ึนในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ โดยพบว่าเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย (สําหรับผู้ท่ีไม่มี
โรคประจําตัว) หรืออาการของโรคกําเริบข้ึน (สําหรับผู้ท่ีมีโรคประจําตัว) ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์หมอกควัน 
ร้อยละ 32.50 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาการป่วย จะซ้ือยามารับประทานเอง รองลงมาคือ กลุ่มท่ีไม่รักษาอาการ
ป่วย (ปล่อยให้หายเอง) และกลุ่มท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 29.64 และ
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ร้อยละ 28.93 ตามลําดับ) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลกว่าครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 53.30) จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเหล่าน้ีเอง โดยมีใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 201.73 บาทต่อคร้ัง ดังแสดงในตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 โรคประจําตัวและการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์

หมอกควัน  
  จํานวน (คน) ร้อยละ
โรคประจําตัว 

ไม่มี 542 90.33
มี 58 9.67

กรณีมีโรคประจําตัว (58 คน) มีโรค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 36 62.07 
โรคภูมิแพ้อากาศ 13 22.41 
โรคหอบหืด 12 20.69 

มีอาการกําเริบหรือมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดปัญหาหมอกควัน   
ไม่กําเริบ 33 56.90
กําเริบ 25 43.10

กรณีไม่มีโรคประจําตัว (542 คน)   
ไม่มีอาการแสดงการเจ็บป่วย 287 52.95
มีอาการแสดงการเจ็บป่วย 255 47.05

มีอาการ ดังน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 โรค)   
ระคายเคืองตา/ตาแดง 167 65.49
คัดจมูก/นํ้ามูกไหล 158 61.96
ไอ มีเสมหะ 72 28.24
แน่นหน้าอก หายใจลําบาก 59 23.14
ผ่ืนท่ีผิวหนัง 51 20.00
หายใจมีเสียงดังหวีด 20 7.84
อื่นๆ เช่น เลือดกําเดาไหล 2 0.78

เข้ารับการรักษาท่ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
ร้านยา 91 32.50 

จํานวนครั้งท่ีเข้ารับรักษาเฉล่ีย (คร้ังต่อ 4 เดือน) 1.71 
โรงพยาบาล 81 28.93

จํานวนครั้งท่ีเข้ารับรักษาเฉล่ีย (คร้ังต่อ 4 เดือน) 1.36 
คลินิก 30 10.71 

จํานวนครั้งท่ีเข้ารับรักษาเฉล่ีย (คร้ังต่อ 4 เดือน) 1.53 
ไม่ได้เข้ารับการรักษา 83 29.64 

ตาราง 4.4 (ต่อ) 
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  จํานวน (คน) ร้อยละ 
ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (ไม่รวมผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการรักษา)   
จ่ายเงินเอง 105 53.30
ประกันสังคม 48 24.37 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 34 17.26 
สิทธิข้าราชการ (เบิกตรง) 7 3.55 
ประกันเอกชน 3 1.52 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ัง) 
(Std. Dev.) 

 201.73 
(375.89) 

รวม 600 100.00 

 

ขณะท่ีการสํารวจข้อมูลเก่ียวกับโรคประจําตัวของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามเก่ียวกับโรคโควิด-19  
ดังแสดงในตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.25) ไม่มีโรคประจําตัว สําหรับผู้ ท่ีมี 
โรคประจําตัว ส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไต โดยพบว่า สถานพยาบาลหลักท่ี 
กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย คือ โรงพยาบาล ท้ังในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

สําหรับความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงวิเคราะห์จากข้อคําถามของกรม
สุขภาพจิต จํานวน 5 ข้อ (คิดเป็นคะแนนรวม 15 คะแนน) ดังแสดงในตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 64.95) มีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการออกไปนอกบ้าน ขณะท่ีร้อยละ 54.65 ของกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมดมีความกังวลเล็กน้อยเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 เช่น การกักตุนอาหารหรือ
หน้ากากอนามัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างมากต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.60) ไม่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับ
เน่ืองจากการคิดกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และคิดว่าตัวเองมีโอกาสติดเช้ือโควิด-19 ในระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 59.47) นอกจากน้ี หากพิจารณาระดับความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ภาพรวม จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.23) มีความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจะกระทบ
กับการดําเนินชีวิตประจําวันในบางด้าน และมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมความกังวลสูงขึ้นได้หากไม่มีวิธีปฏิบัติตัวที่
เหมาะสม 
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ตาราง 4.5 โรคประจําตัวและการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับโรคโควิด-19  
  จํานวน (คน) ร้อยละ 
โรคประจําตัว      
ไม่มี 453 75.25 
มี 149 24.75

(ตอบได้มากกว่า 1 โรค)   
โรคความดันโลหิตสูง 58 38.93
โรคไต 42 28.19
โรคไขมันในเลือดสูง 24 16.11
โรคภูมิแพ้ 14 9.40
โรคหอบหืด  7 4.70
โรคเบาหวาน           4 2.68
โรคหัวใจและหลอดเลือด 3 2.01
อื่น ๆ เช่น โรคโลหิตจาง, ไทรอยด์, ไมเกรน, ไวรัสตับอักเสบบี 41 27.52

เข้ารับการรักษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
โรงพยาบาลอําเภอ/โรงพยาบาลชุมชน 54 36.24
โรงพยาบาลประจําจังหวัด 29 19.46
โรงพยาบาลเอกชน 29 19.46
รพ.สต./รพ.เทศบาล 18 12.08
คลินิกท่ัวไป 17 11.41
อื่น ๆ เช่น ร้านขายยา 2 1.34

รวม 602 100.00
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ตาราง 4.6 ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
คําถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

รู้สึกกังวล ไม่สบายใจกับการท่ีต้องออกไปนอกบ้าน   
ไม่กังวล 78 12.96
กังวลบ้าง/เล็กน้อย 391 64.95 
กังวลมาก 133 22.09 

รู้สึกกังวลกับการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 เช่น กักตุน
อาหาร หน้ากาก เป็นต้น 

  
  

ไม่กังวล 208 34.55 
กังวลบ้าง/เล็กน้อย 329 54.65 
กังวลมาก 65 10.80 

นอนไม่หลับ หรือมีปัญหาการนอน เพราะคิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19     
ไม่มี 419 69.60 
มีบ้าง 178 29.57
เป็นประจํา 5 0.83

มีคิดว่าโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน     
ไม่กระทบ 28 4.65 
กระทบบ้าง/เล็กน้อย 245 40.70 
กระทบอย่างมาก 329 54.65 

คิดว่ามีโอกาสติดเช้ือโควิด-19 มากเพียงใด     
น้อย/ไม่ติด 209 34.72 
ปานกลาง 358 59.47
มาก 35 5.81

ระดับความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวม 
มีความกังวลในระดับตํ่า (5 – 6 คะแนน) 32 5.32 
มีความกังวลในระดับปานกลาง (7 – 11 คะแนน) 489 81.23 
มีความกังวลในระดับสูง (12 คะแนนข้ึนไป) 81 13.46 

คะแนนความกังวลเฉล่ีย (Mean) 9.34 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1.89 
คะแนนตํ่าสุด (Min) 5 
คะแนนสูงสุด (Max) 14 
รวม 602 100.00 
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4.3 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในสถานการณ์หมอกควันและการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 
จากการสํารวจข้อมูลด้านความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชนเพ่ือบรรเทาปัญหา 

ในสถานการณ์หมอกควัน พบว่าท่ีเกิดสถานการณ์กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการได้รับแจกหน้ากากอนามัยจากเทศบาลตําบล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล รองลงมา คือ การได้รับความรู้เก่ียวกับโรคและการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์หมอกควัน นอกจากน้ี
ร้อยละ 78 ของกลุ่มตัวอย่าง ยังตอบว่าในชุมชนท่ีอาศัยมีมาตรการในการป้องกันหรือบรรเทาสถานการณ์
หมอกควัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการประกาศหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการห้ามเผาในท่ีโล่งแจ้ง รองลงมา 
คือ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําหน้ากากอนามัยจากเทศบาลตําบล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล และการจัดให้มีการประกาศค่าดัชนีคุณภาพอากาศประจําวันในชุมชน ตามลําดับ (ตาราง 4.7) 
 
ตาราง 4.7 ความช่วยเหลือจากภาครัฐ/ เอกชน จากสถานการณ์หมอกควัน 
  จํานวน (คน) ร้อยละ 
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน      
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  300 50.00 
ได้รับความช่วยเหลือ  300 50.00 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
หน้ากากอนามัยจากเทศบาลตําบล, รพ.สต. 290 96.35
ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันจากเทศบาลตําบล, รพ.สต. 65 21.59

ชุมชนของท่านมีมาตรการในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาสถานการณ์
มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5      
ไม่มี 132 22.00 
มี 468 78.00 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
มีการประกาศหรือแจ้งเตือน เช่น ห้ามการเผาในท่ีโล่งแจ้ง 448 95.73
การอบรมให้ความรู้ด้านการทําหน้ากากอนามัย/การลดการเผาจาก 
เทศบาลตําบล, รพ.สต. 96 20.51
มีการประกาศค่าดัชนีคุณภาพอากาศประจําวันในชุมชน 66 14.1
มีเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศของชุมชน 37 7.91
มีห้องปลอดฝุ่น (Safe zone) 24 5.13
มีฉีดพ่นละอองนํ้า จากเทศบาลตําบล 11 2.35

รวม 600 100.00 
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ส่วนข้อมูลความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.74 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด) ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยร้อยละ 69.20 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้รับความช่วยเหลือ
ในรูปของการได้รับแจกหน้ากากอนามัยจากเทศบาลตําบล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รองลงมา 
คือ การได้รับเงินชดเชยจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล การได้รับแจกเจล/ สเปรย์แอลกอฮอล์ และการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันตัวเองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตามลําดับ (ตาราง 4.8) 

 
ตาราง 4.8 ความช่วยเหลือจากภาครัฐ/ เอกชน จากสถานการณ์โควิด-19 
  จํานวน (คน) ร้อยละ
ท่านได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน   
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  128 21.26 
ได้รับความช่วยเหลือ  474 78.74 

 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
หน้ากากอนามัยจากเทศบาลตําบล/รพ.สต. 328 69.20
เงินชดเชยจากโครงการของรัฐบาล 277 58.44
เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ จาก รพ.สต. 236 49.79
ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกัน จากเทศบาลตําบล/รพ.สต. 181 38.19
อาหารแห้ง/ของใช้เพื่อการดํารงชีพ จาก ผู้นําชุมชน, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 46 9.70
การตรวจหาเช้ือโควิด-19 จาก สาธารณสุขจังหวัด 45 9.49
อื่นๆ เช่น ได้รับวัคซีนฟรี 7 1.48

รวม 602 100.00 
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4.4 ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัญหาหมอกควันและโรคโควิด-19 

ชุดคําถามความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับปัญหาหมอกควันและโรคโควิด-19 เป็นคําถามในลักษณะ 
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของปัญหาหมอกควัน หรือโรคโควิด-19 รวมทั้ง
พฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกันตัวเองจากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ซ่ึงคําถามแต่ละข้อจะมีสามตัวเลือก คือ  
ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ โดยในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ จะถือว่าตอบผิด
ในข้อคําถามดังกล่าว 

จากการสํารวจความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันจํานวน 12 ข้อ
คําถาม ดังแสดงในตาราง 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 77 มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ความหมายของฝุ่น PM2.5 ในขณะท่ีความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อ
สุขภาพน้ัน ก็มีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 ท่ีตอบถูก อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อคําถามเก่ียวกับระดับ PM2.5 
ท่ีปลอดภัย พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงครึ่งท่ีตอบถูก (ร้อยละ 11.67 ในข้อคําถามท่ี 3 และร้อยละ 46.50  
ในข้อคําถามท่ี 4) ส่วนความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้หน้ากากอนามัยน้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ 
ร้อยละ 50 เท่าน้ันท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใส่หน้ากากอนามัยท่ีถูกต้อง และการท้ิงหน้ากากอนามัย 
ท่ีใช้แล้ว ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันเท่ากับ 8.31 คะแนน จากคะแนนเต็มท้ังหมด 12 คะแนน 

สําหรับการสํารวจความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากข้อคําถาม
จํานวน 15 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 99.50) สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับลักษณะ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง ในขณะท่ีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการโดยทั่วไปของผู้ติดเช้ือ  
ก็พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 ท่ีสามารถตอบได้ถูกต้อง ยกเว้นความเข้าใจเกี่ยวกับระดับ 
ความรุนแรงของโรค และโอกาสในการหายป่วยท่ีมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 40.37 ท่ีตอบได้ถูกต้อง  
ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือลดโอกาสในการแพร่เช้ือหรือป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในบางเร่ือง เช่น ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ีควรใช้ 
ในการล้างมือ การใช้หน้ากากป้องกันใบหน้าจากเช้ือโควิด-19 (Face shield) แทนหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพ
ของหน้ากากแบบใช้ซํ้า (เช่น หน้ากากผ้า) ในการป้องกันเช้ือโควิด-19 และวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ 
ท่ีเหมาะสม คือมีกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามในเรื่องดังกล่าวได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 37.87 ร้อยละ 35.05  
ร้อยละ 32.23 และร้อยละ 6.31 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
ค่อนข้างน้อย ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาคะแนนเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของโรคโควิด-19 ในภาพรวม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.42 คะแนน จากคะแนนเต็มท้ังหมด 15 คะแนน (ตาราง 4.10) 
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ตาราง 4.9 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับปัญหาหมอกควัน 
หน่วย: คน 

คําถาม  
ตอบถูก ตอบผิด รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. ฝุ่น PM2.5 หมายถึง ฝุ่นละเอียดท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 

ไมครอน (/) 467 77.83 133 22.17 600 100.00
2. ฝุ่น PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้ท้ังจากยานพาหนะ การเผาวัสดุ

การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม (/) 578 96.33 22 3.67 600 100.00
3. ค่ามาตรฐานอากาศของประเทศไทยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ คือ มีฝุ่น 

PM2.5 ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในรอบ 24 
ช่ัวโมง (X) 70 11.67 530 88.33 600 100.00

4. เกณฑ์คุณภาพอากาศ (Air Quality Index; AQI) ของกรม
ควบคุมมลพิษ ในระดับสีฟ้า (ค่าAQI น้อยกว่า 25) แสดงว่า คุณภาพ
อากาศดีมาก (/) 279 46.50 321 53.50 600 100.00

5. ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่น PM2.5 ในระยะสั้น ได้แก่ อาการ
ระคายเคืองตาและจมูก ไอ หายใจติดขัด (/) 581 96.83 19 3.17 600 100.00

6. หากร่างกายได้รับฝุ่น PM2.5 ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน อาจเพ่ิมความ
เส่ียงในการเกิดโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง โรคหอบหืด 
โรคหลอดเลือดหัวใจ (/) 549 91.50 51 8.50 600 100.00

7. ในช่วงท่ีมีฝุ่น PM2.5 ในปริมาณสูง ควรหลีกเลี่ยงหรือลดระยะเวลา
การทํากิจกรรมนอกบ้านหรืออาคาร (/) 566 94.33 34 5.67 600 100.00

8. หน้ากากป้องกันฝุ่นท่ีควรเลือกใช้ในช่วงท่ีมีสถานการณ์มลพิษทาง

อากาศ คือ หน้ากากกรองอากาศ N95 (/) 521 86.83 79 13.17 600 100.00
9. หน้ากากกรองอากาศ เช่น N95 มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น 

PM2.5 เท่ากับหน้ากากอนามัยท่ัวไป (X) 340 56.67 260 43.33 600 100.00
10. การสวมหน้ากากอนามัย อาจเว้นให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับ

ใบหน้าเพ่ือให้หายใจได้สะดวก (X) 275 45.83 325 54.17 600 100.00
11. หน้ากากกรองอากาศสามารถใช้ซํ้าได้ตลอดเวลา โดยใช้แอลกอฮอล์

เช็ด (X) 446 74.33 154 25.67 600 100.00
12. หน้ากากท่ีใช้แล้ว สามารถท้ิงได้ในถังขยะทั่วไป (X) 311 51.83 289 48.17 600 100.00
คะแนนความรู้ความเข้าใจเฉล่ีย (Mean) 8.31 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1.80 
คะแนนตํ่าสุด (Min) 2.00 
คะแนนสูงสุด (Max) 12.00 
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ตาราง 4.10 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับโรคโควิด-19 
หน่วย: คน 

คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

1. โรคโควิด-19 หรือ COVID-19 เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย (X) 233 38.70 369 61.30 602 100.00
2. โรคโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนทางลมหายใจ รวมถึง

ละอองนํ้ามูก-นํ้าลาย (/) 599 99.50 3 0.50 602 100.00

3. อาการโดยท่ัวไปของโรคโควิด-19 คือ ไข้ ไอ และอ่อนเพลีย (/) 565 93.85 37 6.15 602 100.00

4. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) จะมีอาการของ
โรคในระดับไม่รุนแรง และสามารถหายเองได้ (/) 243 40.37 359 59.63 602 100.00

5. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ปอดอักเสบ และ
ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันรุนแรง ซ่ึงนําไปสู่การเสียชีวิตได้ (/) 584 97.01 18 2.99 602 100.00

6. ผู้ท่ีมีโรคเร้ือรัง (เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) มีโอกาสป่วย

จากโรคโควิด-19 รุนแรงมากกว่าคนท่ัวไป (/) 506 84.05 96 15.95 602 100.00
7. วิธีการลดความเสี่ยงในแพร่กระจายหรือรับเช้ือโควิด-19 ได้แก่ ปิด

ปากจมูกเวลาไอ จาม ทุกคร้ัง และงดเอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก 
ตา ของตนเอง (/) 556 92.36 46 7.64 602 100.00

8. การล้างมือด้วยสบู่และนํ้าสะอาดบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ช่วย
ลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 ได้ (/) 591 98.17 11 1.83 602 100.00

9. ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่าง

น้อย 50% โดยปริมาตร จึงสามารถฆ่าเช้ือโควิด-19 ได้ (X) 228 37.87 374 62.13 602 100.00
10. วิธีใช้เจลแอลกอฮอล์ท่ีเหมาะสม คือเทใส่ลงในฝ่ามือ ถูให้ท่ัวท้ังสอง

มือนาน 3 วินาที แล้วปล่อยให้มือแห้ง ช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ได้รับเช้ือโควิด-19 ได้ (X) 38 6.31 564 93.69 602 100.00

11. หากจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นท่ีแออัดหรือมีคนจํานวนมาก ควรใส่
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเพ่ือลดความเสี่ยงจากการ

ได้รับเช้ือโควิด-19 (/) 598 99.34 4 0.66 602 100.00
12. หน้ากากป้องกันใบหน้าจากเช้ือโควิด-19 (Face shield) 

สามารถใช้แทนหน้ากากอนามัยได้ (X) 211 35.05 391 64.95 602 100.00

13. ควรใช้ช้อนกลางทุกคร้ังเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือลด

ความเสี่ยงจากการได้รับเช้ือโควิด-19 (/) 527 87.54 75 12.46 602 100.00
14. หากเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ควรกักตัวเองอย่างน้อย 14 วัน (/) 597 99.17 5 0.83 602 100.00
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 
คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 

  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
15. หน้ากากแบบใช้ซํ้า (เช่น หน้ากากผ้า) สามารถป้องกันการติดเช้ือโรค

โควิด-19 ได้ (/) 194 32.23 408 67.77 602 100.00
คะแนนความรู้ความเข้าใจเฉล่ีย (Mean) 10.42 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1.58 
คะแนนตํ่าสุด (Min) 3.00 
คะแนนสูงสุด (Max) 14.00 

 

4.5 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควันและโรคโควิด-19 

จากการสํารวจพฤติกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควัน ดังแสดงในตาราง 4.11 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกรองอากาศในช่วงท่ีเกิดปัญหา
หมอกควัน โดยร้อยละ 34.74 ของกลุ่มตัวอย่างจะใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานท่ีทํางาน และ 
เม่ืออยู่นอกบ้าน แต่หากอยู่ภายในบ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.45) จะไม่ใส่หน้ากาก มีเพียงร้อยละ 
2.29 ของกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ันท่ีจะใส่หน้ากากตลอดเวลาเม่ืออยู่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การใส่หน้ากากเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควันในช่วงท่ีอยู่ในสถานท่ีทํางานหรือนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน 
โดยประเภทของหน้ากากท่ีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 98 เลือกใช้จะเป็นหน้ากากประเภทท่ัวไป โดยเฉพาะ
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ร้อยละ 94.10) รองลงมา คือ หน้ากากผ้า (ร้อยละ 28.98) และมีเพียงร้อยละ 
25.93 ของกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ันท่ีใช้แผ่นกรองร่วมกับหน้ากากผ้าด้วย สําหรับหน้ากากประเภทป้องกันฝุ่น 
PM2.5 น้ัน พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 29.17 เท่าน้ันท่ีเลือกใช้ โดยประเภทของหน้ากากป้องกันฝุ่น 
PM2.5 ท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ หน้ากากอนามัย N95 รองลงมา คือ หน้ากากอนามัย FFP1  
ท้ังน้ีวัตถุประสงค์หลักในการใส่หน้ากากของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างการใส่เพ่ือ
ป้องกัน COVID-19 และเพ่ือป้องกันฝุ่น PM2.5 (ร้อยละ 49.38 และร้อยละ 44.62 ตามลําดับ) ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 เกิดการระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ด้วย  
จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างใส่หน้ากากเพ่ือทั้งสองวัตถุประสงค์ สําหรับการเลือกใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
หมอกควันน้ัน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 26.50 ท่ีซ้ือเครื่องฟอกอากาศ โดยส่วนใหญ่มีการเปิดใช้งาน
เฉลี่ยมากกว่า 4 - 6 ช่ัวโมงต่อวัน 

นอกจากน้ียังพบว่ากว่าร้อยละ 77 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มีการหลีกเลี่ยงหรือลดระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การออกกําลังกาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะงดการออกกําลังกายกลางแจ้งเลย 
รองลงมาคือ การเปลี่ยนสถานท่ีออกกําลังกายเป็นภายในโรงยิมหรือบ้าน ขณะท่ีกว่าร้อยละ 60 ของ 
กลุ่มตัวอย่างที่หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งน้ี มีการลดจํานวนช่ัวโมงในการทํางานกลางแจ้งด้วยเช่นกัน 
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อย่างไรก็ตามจากผลการสํารวจยังคงพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.83) ยังคงใช้เวลาอยู่ในบ้าน
เท่าเดิม แม้จะเผชิญกับสถานการณ์หมอกควัน แต่จะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดมากข้ึนตลอดเวลาท่ีอยู่ในบ้าน 
ในขณะท่ีร้อยละ 22.83 ของกลุ่มตัวอย่าง จะมีการใช้วิธีการอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควัน 
โดยเฉพาะการติดต้ังเคร่ืองพ่นละอองนํ้า และการติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศอย่างง่ายท่ีทําข้ึนเอง 

 
ตาราง 4.11 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควัน 

พฤติกรรมการหลีกเล่ียง จํานวน (คน) ร้อยละ
1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกรองอากาศ  
ไม่ใช่ 33 5.50
ใช่ 567 94.50 

สวมใส่หน้ากาก ในขณะ     
อยู่บ้าน     

ใส่ตลอดเวลา 13 2.29 
ส่วนใหญ่จะใส่ 42 7.41 
ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง 185 32.63
แทบจะไม่ใส่ 109 19.22
ไม่ใส่ 218 38.45 

อยู่ภายในอาคาร/สถานท่ีทํางาน     
ใส่ตลอดเวลา 197 34.74 
ส่วนใหญ่จะใส่ 184 32.45 
ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง 123 21.69 
แทบจะไม่ใส่ 30 5.29 
ไม่ใส่ 33 5.82

อยู่ภายนอกบ้าน/อาคาร/สถานท่ีทํางาน   
ใส่ตลอดเวลา 197 34.74 
ส่วนใหญ่จะใส่ 185 32.63 
ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง 122 21.52 
แทบจะไม่ใส่ 30 5.29 
ไม่ใส่ 33 5.82 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
พฤติกรรมการหลีกเล่ียง จํานวน (คน) ร้อยละ 

สวมใส่หน้ากากประเภททั่วไป    
ไม่ใช่ 8 1.41
ใช่ 559 98.59 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 526 94.10
หน้ากากผ้า 162 28.98

** ใช้แผ่นกรองร่วมด้วย 42 25.93
หน้ากากอนามัยคาร์บอน 111 19.86
หน้ากากฟองนํ้า 94 16.82

สวมใส่หน้ากากประเภทป้องกันฝุ่น PM2.5   
ไม่ใช่ 408 70.83 
ใช่ 168 29.17 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
หน้ากากอนามัย N95 122 72.62 
หน้ากากอนามัย FFP1 52 30.95 
หน้ากาก Super 3D 31 18.45

วัตถุประสงค์หลักในการใส่หน้ากาก   
เพื่อป้องกัน COVID-19 280 49.38 
เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 253 44.62 
เพื่อป้องกัน PM2.5 และ COVID19 34 6.00 

2. ใช้เคร่ืองฟอกอากาศ 
ไม่ใช้ 441 73.50
ใช้ 159 26.50

ระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองฟอกอากาศเฉล่ียต่อวัน
น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง 31 19.50
4 - 6 ช่ัวโมง 54 33.96
7 - 8 ช่ัวโมง 44 27.67
มากกว่า 8 ช่ัวโมง 30 18.87

ประเภทเคร่ืองฟอกอากาศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เคร่ืองฟอกอากาศตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น 148 93.08
เคร่ืองฟอกอากาศฝังฝ้าเพดาน 10 6.29
เคร่ืองฟอกอากาศในรถยนต์ 7 4.40
** ใช้แผ่นกรอง/ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ 97 61.01
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
พฤติกรรมการหลีกเล่ียง จํานวน (คน) ร้อยละ 

3. ใช้แผ่นกรองฝุ่นพัดลม   
ไม่ใช้ 582 97.00
ใช้ 18 3.00

4. ใช้เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา   
ไม่ใช้ 594 99.00
ใช้ 6 1.00

5. หลีกเล่ียงหรือลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง  
ไม่หลีกเล่ียง 137 22.83
หลีกเล่ียง 463 77.17

หลีกเล่ียงหรือลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งขณะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การออกกําลังกาย 335 72.20

งดการออกกําลังกาย 189 56.42
เปล่ียนสถานท่ีเป็นออกกําลังภายในอาคาร เช่น โรงยิม ในบ้าน 114 34.03
ลดจํานวนช่ัวโมงในการออกกําลังกาย 70 20.90

ลดการทํางานในท่ีโล่งแจ้ง 283 60.99
เปล่ียนรูปแบบการเดินทาง เช่น การใช้รถยนต์ รถโดยสารปรับอากาศ 125 26.94
เปล่ียนรูปแบบการพักผ่อน เช่น การเดินเท่ียวในห้างสรรพสินค้า 108 23.28

6. ใช้เวลาอยู่ในบ้านท่ีพักอาศัยนานข้ึน    
เท่าเดิม  437 72.83
นานขึ้น 163 27.17

  นานขึ้นจากเดิมเฉล่ีย (ช่ัวโมงต่อวัน)  4 
7. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด      
ไม่ใช่ 183 30.50 
ใช่ 417 69.50 

ช่วงเวลาท่ีปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
ช่วงเช้า 52 12.47
ช่วงบ่าย 133 31.89
ช่วงเย็น 93 22.30
ช่วงกลางคืน 125 29.98 
ตลอดเวลา 158 37.89 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
พฤติกรรมการหลีกเล่ียง จํานวน (คน) ร้อยละ 

8. วิธีการอ่ืน ๆ   
ไม่มี 463 77.17
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 137 22.83 

ติดต้ังเครื่องพ่นละอองนํ้า 100 72.99
ใช้เคร่ืองฟอกอากาศอย่างง่ายท่ีทําขึ้นเอง 24 17.52
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน C, วิตามิน B 10 7.30
ใช้สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร, ขิง, ข่า 7 5.11
ใช้ยา เช่น ยาแก้ภูมิแพ้ 1 0.73
อื่น ๆ เช่น ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ 3 2.19

รวม 600 100.00

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บคือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

สําหรับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 99.50) มีการสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากกรองอากาศเพ่ือป้องกันตนเอง โดยกว่าร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างจะสวมใส่หน้ากาก
เม่ือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน อยู่ภายในหรือภายนอกอาคารท่ีมีคนไม่แออัด แต่หากอยู่ภายในหรือภายนอก
อาคารท่ีมีคนอยู่รวมกันอย่างแออัด กลับพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณร้อยละ 69 เท่าน้ันท่ีสวมใส่
หน้ากากอนามัย โดยประเภทของหน้ากากท่ีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 95 เลือกใช้จะเป็นหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ รองลงมา คือ หน้ากากผ้า และหน้ากากคาร์บอน ตามลําดับ ส่วนการสวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า
จากเช้ือโควิด-19 (Face shield) น้ัน พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 17.61 ท่ีสวมใส่ 

สําหรับการใช้วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเช้ือโควิด-19 น้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 
ร้อยละ 90 มีการใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีท่ีมีฝูงชนแออัด ในขณะท่ี 
อีกกว่าร้อยละ 85 มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร (Social distancing) โดยร้อยละ 
85.88 ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่เคยเข้ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 มาก่อน ส่วนผู้ ท่ี เคยตรวจ ส่วนใหญ่   
(ร้อยละ 62.35) เข้าตรวจท่ีโรงพยาบาลของรัฐ ดังแสดงในตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกรองอากาศ 
ไม่ใส่ 3 0.50 
ใส่ 599 99.50 

สวมใส่ขณะ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)     
เม่ือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 538 89.82
อยู่ภายในอาคารท่ีคนไม่แออัด 527 87.98
อยู่ภายในอาคารท่ีคนอยู่รวมกันอย่างแออัด 410 68.45
อยู่ภายนอกอาคารท่ีคนไม่แออัด 526 87.81
อยู่ภายนอกอาคารท่ีคนอยู่รวมกันอย่างแออัด 416 69.45

ประเภทหน้ากากท่ีใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 579 96.66
หน้ากากอนามัย N95 86 14.36
หน้ากากอนามัย FFP1 73 12.19
หน้ากาก Super 3D 51 8.51
หน้ากากอนามัยคาร์บอน 129 21.54
หน้ากากฟองนํ้า 96 16.03
หน้ากากผ้า 179 29.88

* ใช้แผ่นกรองร่วมด้วย 37 20.67
2. สวมใส่ Face Shield      
ไม่ใส่ 496 82.39 
ใส่ 106 17.61 

3. ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ      
ไม่ใช้ 39 6.48 
ใช้ 563 93.52 

4. ใช้กระดาษเช็ดมือ      
ไม่ใช้ 358 59.47 
ใช้ 244 40.53 

5. ใช้น้ํายาทําความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใช้/ทําความสะอาดพื้น    
ไม่ใช้ 331 54.98 
ใช้ 271 45.02 
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ตาราง 4.12 (ต่อ) 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

6. วิธีการอ่ืน ๆ      
ไม่ใช่ 11 1.83 
ใช่ 591 98.17 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํ้า หรือเจลแอลกอฮอล์ 576 97.46
หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีฝูงชนแออัด 539 91.20
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 504 85.28
ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชําระเมื่อไอหรือจาม 414 70.05
ใช้สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร, กระชาย, ขิง 49 8.29
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน C 39 6.60
ใช้ยา เช่น ยาแก้แพ้, ยาพาราเซตามอล 4 0.68
อื่น ๆ เช่น ดูแลตัวเองตามหลัก 5 ส., ไม่ออกจากบ้านโดยไม่จําเป็น 3 0.51

7. เคยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19      
ไม่เคยตรวจ 517 85.88 
เคยตรวจ 85 14.12 

เข้ารับการตรวจท่ี   
โรงพยาบาลรัฐ 53 62.35
โรงพยาบาลเอกชน 22 25.88
อ่ืน ๆ เช่น เทศบาลตําบล, โรงพยาบาลสนาม 10 11.76 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 161.53 
รวม 602 100.00 
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บทท่ี 5 
การประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพ 

 
การศึกษาน้ีใช้วิธีวัดอัตราลดทางตรงเพ่ือประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างจะ

เผชิญรูปแบบผลลัพธ์ของเงินและสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนแตกต่างกันท่ีในช่วงเวลา 20 ปีนับจากอายุปัจจุบันของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย โดยเริ่มต้นจากการตอบคําถามเพ่ือหาจุดของเวลา t0.5 ซ่ึงเวลาท่ีทําให้ค่าอรรถประโยชน์
ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมเท่ากับ 0.5 เม่ือตอบคําถามสําหรับจุดของเวลา t0.5 เรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะถูก
สุ่มให้ตอบคําถามสําหรับจุดของเวลา t0.25 หรือ t0.75 จากน้ันจะถูกสุ่มให้ตอบคําถามสําหรับ t0.125 หรือ t0.875 

ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลจุดของเวลา หรือค่า Indifference value รวม 5 จุดเวลาในแต่ละผลลัพธ์  

สําหรับคําถามเพ่ือหาจุดของเวลาในแต่ละจุด กรณีคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน กลุ่มตัวอย่างจะ
ได้รับการสมมติให้มีอํานาจซ้ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปัจจุบันในช่วงอายุใดช่วงอายุหน่ึง ขณะท่ีอีกช่วงอายุหน่ึง
จะมีอํานาจซ้ือเท่าเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องทําการเลือกว่าต้องการให้ช่วงอายุใดมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก 2 ช่วง
อายุดังกล่าว สําหรับสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสมมติว่าจะมีช่วงอายุใดช่วงอายุ
หน่ึงท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
หรือติดเช้ือ/เจ็บป่วยจากการติดเช้ือโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง
จะต้องเลือกว่าต้องการให้ช่วงอายุใดที่มีสุขภาพปกติจาก 2 ช่วงอายุดังกล่าว  

จากการทดลองเพ่ือประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจํานวน 1,202 
ราย โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน คิดเป็น
จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบคําถามในกรณีของการ
เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด 
ตามลําดับ รวมจํานวนตัวอย่างท้ังหมดท่ีใช้ในการศึกษาเป็น 2,404 ชุด    

เม่ือพิจารณาลักษณะของการตอบคําถามในแต่ละชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ได้ตอบคําถามทุก
ข้อ เพราะการเลือกช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะสุดโต่ง กล่าว คือกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบเฉพาะช่วงเวลา
แรกเสมอ หรือเลือกตอบเฉพาะช่วงเวลาหลังเสมอ ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะไม่อดทนอย่างสุดโต่ง 
(Extremely impatient) และอดทนอย่างสุดโต่ง (Extremely patient) นอกจากน้ียังมีกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่
อดทน (Impatient) และอดทน (Patient) ดังน้ันการกําหนดค่า Indifference value สําหรับตัวอย่างเหล่าน้ี
เป็นดังน้ี   
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1) กลุ่มไม่อดทนสุดโต่ง (Extremely impatient subjects) กําหนดให้ค่า Indifference value ณ เวลา 
t0.125 = t0.25 = t0.50 = 0  

2) กลุ่มท่ีไม่อดทน (Impatient subjects) กําหนดให้ค่า Indifference value ณ เวลา t0.125 = t0.25 = 0  
3) กลุ่มท่ีอดทน (Patient subjects) กําหนดให้ค่า Indifference value ณ เวลา t0.75 = t0.875 = 20  
4) กลุ่มท่ีอดทนสุดโต่ง (Extremely impatience subjects) กําหนดให้ค่า Indifference value ณ เวลา 

t0.5 = t0.75 = t0.875 = 20  
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ตาราง 5.1 แสดงจํานวนของชุดข้อมูลจากการทดลองตามลักษณะของการตอบคําถาม ในภาพรวมจะ
เห็นว่าชุดข้อมูลจัดเป็นกลุ่มท่ีสุดโต่ง เท่ากับร้อยละ 55.2 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างไม่อ โดยข้อมูลจาก 
สถานการณ์เกี่ยวกับเงินจะมีลักษณะการตอบท่ีไม่อดทนสุดโต่งมากกว่าลักษณะอ่ืน (ร้อยละ 35.4) ขณะท่ี
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพมีลักษณะการตอบท่ีอดทนสุดโต่งมากกว่าลักษณะอ่ืน (ร้อยละ 26.0) และหาก
พิจารณาเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า กรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีลักษณะการ
ตอบที่ไม่อดทนสุดโต่ง (ร้อยละ 27.7) ขณะท่ีการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ 
ส่วนใหญ่มีลักษณะการตอบท่ีอดทนสุดโต่ง (รอ้ยละ 28.2) 

ในการศึกษาน้ี ผู้วิจัยได้ตัดข้อมูลบางชุดท่ีมีลักษณะสุดโต่งท้ังท่ีอดทนและไม่อดทน โดยนําข้อมูล 
indifference values จากกลุ่มปกติ มาวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษา ได้แก่ (1) ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิด
ลดสะสม (Cumulative weighting function) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ Indifference values ใน
แต่ละจุดเวลาของสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 5.1) (2) แบบจําลองคิดลด 
(Discounting model) โดยนําค่ า  Indifference values ท่ี ไ ด้จากการทดลอง  ไปใช้ ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์คิดลด (Discount functions) ด้วยวิธีความคลาดเคลื่อนกําลังสองตํ่าท่ีสุด ภายใต้แบบจําลอง
คิดลดท่ีกําหนด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 5.2) 

ท้ังน้ี ได้ใช้ข้อมูลท้ังหมดในการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (sociodemographic variables) 
ท่ีมีผลต่อการคิดลด โดยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยโทบิท (tobit regression analysis) ในการประมาณ
สมการการคิดลดท่ีวัดจากพื้นท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 5.3)  
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ตาราง 5.1 ลักษณะการตอบคําถามของชุดข้อมูลจากการทดลอง 
หน่วย: คน 

ลักษณะการตอบคําถาม 
จํานวนชุดข้อมูล (ร้อยละ) 

รวม 
 

เงิน สุขภาพ 
สุขภาพ 

(COVID-19) 
สุขภาพ 
(PM2.5) 

1. กลุ่มท่ีไม่สุดโต่ง  
(Non-extreme subjects) 

1,077 (44.8) 626 (52.1) 451 (37.5) 213 (35.4) 238 (39.7) 

2. กลุ่มท่ีสุดโต่ง  
(Extreme subjects) 

1,327 (55.2) 576 (47.9) 751 (62.5) 389 (64.6) 362 (60.3) 

 (1) ไม่อดทนสุดโต่ง  677 (28.2) 425 (35.4) 252 (21.0) 167 (27.7) 85 (14.2) 
 (2) ไม่อดทน  72 (3.0) 32 (2.7) 40 (3.3) 20 (3.3) 20 (3.3) 

(3) อดทน  196 (8.2) 50 (4.2) 146 (12.1) 58 (9.6) 88 (14.7) 
(4) อดทนสุดโต่ง 382 (15.9) 69 (5.7) 313 (26.0) 144 (23.9) 169 (28.2) 

รวม 2,404 1,202 1,202 602 600 
  
 

5.1 ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม (Cumulative weighting function) ของ
สถานการณ์เก่ียวกับเงินและสุขภาพ  

 ตาราง 5.2 แสดงค่า Indifference values ของสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ ซ่ึงเป็นค่าท่ีได้
จากการทดลองเพ่ือประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพจากท้ัง 5 ช่วงเวลาการถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยของ Indifference values จากสถานการณ์เกี่ยวกับเงินตํ่ากว่า
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกจุดเวลา (Wilcoxon test, p<0.001) นอกจากน้ี 
ค่ามัธยฐานของ Indifference values จากสถานการณ์เกี่ยวกับเงินตํ่ากว่าสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
เช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพท่ีแตกต่างกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ 
Indifference values ในกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทาง
อากาศ มีค่าใกล้เคียงกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในบางจุดของเวลา 

 เม่ือนําค่าในตาราง 5.2  แสดงเป็นรูปกราฟได้ดังรูป 5.1และ รูป 5.2 ท่ีแสดงค่าฟังก์ชันอรรถประโยชน์
ถ่วง นํ้ าหนักคิ ดลดสะสม  (Cumulative weighting function) โดยใ ช้ค่ า เฉลี่ ยและค่า มัธยฐานของ 
Indifference values ในแต่ละจุดเวลาของสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ โดยท่ีพ้ืนท่ีใต้กราฟของ
ฟังก์ชันแสดงถึงการคิดลด (Discounting) ของแต่ละผลลัพธ์ พ้ืนท่ีขนาดใหญ่กว่าสะท้อนให้เห็นถึงการคิดลดที่
สูงกว่า นอกจากน้ี พ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันมีค่าระหว่าง 0 – 1 โดยหากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 
0.5 จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันมีค่ามากกว่า 0.5 กราฟจะมีลักษณะ
เป็นเส้นโค้งควํ่า (concave) และหากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันมีค่าตํ่ากว่า 0.5 กราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง
หงาย (convex) เม่ือพิจารณาจากฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่งน้ี พบว่า พ้ืนท่ีใต้
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กราฟของฟังก์ชันกับค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ Indifference values ในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินสูงกว่า
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพท้ังสองกรณี โดยพ้ืนท่ีใต้กราฟของสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.592 และ 0.513 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.603 และ 0.506 ตามลําดับ และฟังก์ชันของกราฟมี
ลักษณะเป็นเส้นโค้งควํ่า ดังน้ัน จากการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใต้กราฟดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการคิดลด 
(Discounting) เกี่ยวกับเงินสูงกว่าการคิดลดเกี่ยวกับสุขภาพ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Analysis of Variance with repeated measure) ของค่าเฉลี่ย Indifference 
values จากท้ัง 2 สถานการณ์ โดยพบว่า ค่าเฉล่ียของ indifference values โดยรวมของสถานการณ์เกี่ยวกับ
เงินตํ่ากว่ากว่าสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 5.2)   

 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ จําแนกเป็นกรณีของการเจ็บป่วยจาก
โรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ ในรูป 5.2 จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีใต้กราฟของ
ฟังก์ชันกับค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ indifference values ในท้ังสองกรณีมีค่าใกล้เคียงกัน โดยพ้ืนท่ีใต้
กราฟในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.523 และ 0.502 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.531 และ 0.494 ตามลําดับ นอกจากน้ี ค่าเฉลี่ยของ 
indifference values ในทุกจุดเวลาของท้ัง 2 กรณีไม่แตกต่างกัน เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดลดจากสถานการณ์เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศไม่แตกต่างกัน 

 รูป 5.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม
ของสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ โดยจุดแต่ละจุดแสดงถึงคู่ลําดับของพ้ืนท่ีใต้กราฟในสถานการณ์
เก่ียวกับเงินและสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย เม่ือนําข้อมูลคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Kendall’s 
correlation coefficient, 𝜏) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากับ 0.202 แสดงว่าการคิดลดเก่ียวกับเงินและ
สุขภาพมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าสถิติท่ีได้ใกล้เคียงกับผลการศึกษาก่อน
หน้า (Hardisty and Weber, 2009; Attema et al, 2018b) โดยเฉพาะการศึกษาของ  Attema et al 
(2018b) ท่ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.22  
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ตาราง 5.2 ค่า Indifference values ท่ีได้จากการทดลอง 
 Indifference values 

t0.125 t0.25 t0.5 t0.75 t0.875

Money (N=626)  
 Mean (SD) 3.46 (3.09) 4.91 (3.29) 7.33 (3.89) 10.93 (4.56) 13.32 (5.05) 
 Median (IQR) 3 (4) 4 (4) 7 (4) 11 (8) 14 (9) 
Health (N=451)      
 Mean (SD) 4.66 (3.89) 6.34 (3.95) 9.37 (4.31) 13.08 (4.60) 15.31 (4.65) 
 Median (IQR) 4 (5) 6 (6) 9 (7) 14 (8) 17 (6) 
 COVID-19 (N=213)  

 Mean (SD) 4.27 (4.02) 6.08 (4.08) 9.09 (4.28) 12.74 (4.61) 15.08 (4.71)
 Median (IQR) 3 (5) 5 (7) 9 (7) 13 (8) 17 (8)

 PM2.5 (N=238)      
 Mean (SD) 5.00 (3.75) 6.57 (3.82) 9.62 (4.33) 13.38 (4.58) 15.52 (4.60) 

 Median (IQR) 4 (5) 6 (5) 9 (7) 15 (7) 17.5 (6) 
Wilcoxon tests (p-value) 
 Money vs. Health <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
 COVID vs. PM2.5 0.003 0.094 0.194 0.119 0.356
Analysis of Variance with repeated measure (F-stat, p-value)
 Money vs. Health F = 7.85*** 0.0000 
 COVID vs. PM2.5 F = 0.27  0.8994 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
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รูป 5.1  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม (Cumulative weighting function) ของ
สถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ  

 
(ก) ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมจากค่าเฉลี่ย 

 
 
(ข) ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมจากค่ามัธยฐาน  

 
 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
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รูป 5.2  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสม (Cumulative weighting function) ของการ
เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ 

 
(ก) ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมค่าเฉลี่ย 

 
 

(ข) ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมค่ามัธยฐาน  

 
 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
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รูป 5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมในสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน
กับสุขภาพ 

 
  

 

 
 
5.2 แบบจําลองคิดลด (Discounting model) 

 เพ่ือตรวจสอบว่าแบบจําลองคิดลดใดเหมาะสมกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ผู้วิจัยนําค่า Indifference 
values 5 ค่าท่ีได้จากการทดลองตามสถานการณ์ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย ไปใช้ในการประมาณ 
ค่าพารามิเตอร์คิดลด (Discount functions) ด้วยวิธีความคลาดเคลื่อนกําลังสองตํ่าท่ีสุด ภายใต้แบบจําลอง
คิดลดจํานวน 5 แบบจําลอง ได้แก่ 1) Constant discounting 2) Proportional discounting 3) Power 
discounting 4) Dual exponential discounting และ 5) Periodic discounting จากน้ันประเมินความ
ถูกต้องในการพยากรณ์จากแบบจําลองคิดลดในแต่ละแบบ แล้วเลือกใช้แบบจําลองคิดลดท่ีมีค่าร้อยละความ
ถูกต้องมากท่ีสุด 
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ตาราง 5.3 แสดงค่ามัธยฐานของพารามิเตอร์คิดลดท่ีได้จากแต่ละแบบจําลองของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่
สุดโต่ง และตาราง 5.4 แสดงความถูกต้องในการพยากรณ์จากแบบจําลองคิดลด จะเห็นได้ว่าการประมาณหา
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจําลอง Constant discounting เป็นการประมาณที่ถูกต้องมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 
59.75 และ 46.49 สําหรับเงินและสุขภาพตามลําดับ การท่ีแบบจําลอง Constant discounting ท่ีประมาณ
ได้ถูกต้องมากท่ีสุดน้ันอาจเป็นเพราะรูปแบบฟังก์ชันท่ีไม่ซับซ้อนมากนักเม่ือเทียบกับรูปแบบฟังก์ชันใน
แบบจําลองอ่ืนๆ โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ Dual exponential discounting และ Periodic discounting 
พบว่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของ 2 ฟังก์ชันน้ีค่อนข้างต่ํามาก นอกจากน้ี แบบจําลอง Constant 
discounting เป็นแบบจําลองท่ีใช้กับลักษณะของข้อคําถามท่ีตัวเลือกสัมพันธ์กับช่วงเวลา ท่ีให้กลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงระหว่าง 2 ช่วงเวลาท่ีให้อรรถประโยชน์เท่ากัน (Cohen et al.,2020) ซ่ึงเป็นข้อ
คําถามที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อคําถามของการศึกษาน้ี ดังน้ัน การศึกษาน้ีจะใช้ค่าพารามิเตอร์ท่ีการประมาณ
ภายใต้ฟังก์ชันของแบบจําลอง Constant discounting  

 ค่าพารามิเตอร์ 𝛿 คือค่าอัตราลด (Discount rate) ภายใต้แบบจําลอง Constant discounting โดย
ค่ามัธยฐานของอัตราลด ในสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพและเงินเท่ากับร้อยละ 1.3 และ 6.2 ต่อปี ตามลําดับ 
แสดงให้เห็นว่าอัตราลดสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสุขภาพเกือบ 5 เท่า เม่ือพิจารณาอัตราลดสําหรับเงินท่ีสูง
กว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพในการศึกษาน้ี เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้าท่ีศึกษาความแตกต่างระหว่าง
อัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพ อัตราลดท่ีวิเคราะห์ได้จากการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ Attema et 
al, 2018b ท่ีทําการทดลองโดยใช้วิธีวัดอัตราลดทางตรง พบว่า อัตราลดสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับ
สุขภาพ (ร้อยละ 6.5 และ 2.2 ต่อปี ตามลําดับ) โดยเป็นผลการศึกษาอัตราลดท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ประชาชนท่ัวไปในช่วงอายุ 30-50 ปี ซ่ึงใกล้เคียงกับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี ท้ังน้ีผลของ
การศึกษาน้ี แตกต่างจากการศึกษาของ Fredslund et al, 2018 ท่ีรายงานอัตราลดสําหรับเงินตํ่ากว่าอัตรา
ลดสําหรับสุขภาพ (ร้อยละ 27.8 และ 29.4 ต่อปี ตามลําดับ) ซ่ึงเป็นการศึกษาอัตราลดท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าใช้บริการศูนย์ออกกําลังกาย (fitness center) โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังท่ีเป็นวัยทํางานและเกษียณอายุ
ทํางาน 

เม่ือพิจารณาเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพจําแนกตามสถานการณ์ของโรค พบว่า อัตราลดใน
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 สูงกว่าโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทาง
อากาศเท่ากับร้อยละ 2.4 และ 0.7 ต่อปี ตามลําดับ ท้ังน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 
เป็นโรคระบาดท่ีได้รับความสนใจจากประชาชน เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีดําเนินการวิจัยเกิดการระบาดของโรคใน
วงกว้าง กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นความสําคัญต่อผลกระทบด้านสุขภาพอันเน่ืองมาจากโรคโควิด-19 และเห็นว่าการ
มีสุขภาพดีปลอดจากโควิด-19 มีความจําเป็นเร่งด่วนกว่าการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจท่ีเป็นผลต่อมลพิษ
ทางอากาศ เพราะการเกิดโรคทางเดินหายใจมักจะเกิดข้ึนภายหลังจากการสัมผัสมลพิษซ่ึงเป็นฝุ่นละอองขนาด
เล็กเป็นระยะเวลายาวนาน 
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รูป 5.4ก แสดงฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative distribution function) ของอัตราลดใน
แบบจําลอง Constant model จากสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง จาก
กราฟดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากราฟการแจกแจงสะสมของอัตราลดจากสถานการณ์เกี่ยวกับเงินตํ่ากว่า
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นการยืนยันว่าค่าการคิดลดเกี่ยวกับเงินสูงกว่าการคิดลดเก่ียวกับสุขภาพ 
ขณะท่ี  

รูป 5.4ข แสดงฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของอัตราลดจากสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง โดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 กับโรคระบบทางเดินหายใจ
จากมลพิษทางอากาศ จากกราฟจะเห็นได้ว่าการแจกแจงสะสมของอัตราลดจากการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 
ตํ่ากว่าโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการคิดลดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากโรค
โควิด-19 ท่ีสูงกว่าการคิดลดเก่ียวกับการเจ็บป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ 
  



-86- 

ตาราง 5.3 ค่ามัธยฐานของพารามิเตอร์คิดลดท่ีได้จากแต่ละแบบจําลอง 

สถานการณ์ 

ค่ามัธยฐานของพารามิเตอร์คิดลด 

Constant 
discounting 

Proportional 
discounting 

Power 
discounting 

Dual 
exponential 
discounting 

Periodic 
discounting 

Health 0.013 
[-0.053, 0.096]

0.149 
[-0.031,0.271]

0.115 
[-0.561,0.659]

0.090 
[0.000,0.120] 

0.530 
[0.230,1.250]

Money 0.062 
[0.011, 0.137] 

0.122 
[0.135,0.577] 

0.463 
[0.104,0.862] 

0.010 
[0.070,0.120] 

0.445 
 [0.190, 1.050] 

COVID-Health 0.024 
[-0.043, 0.117] 

0.032 
[-0.028,0.359] 

0.203 
[-0.442.,0.722] 

0.090 
[0.000,0.120] 

0.570 
[0.230, 1.100] 

COVID-Money 0.068 
[0.015, 0.141 

0.143 
[0.017,0.610] 

0.511 
[0.131,0.871] 

0.100 
[0.080,0.120] 

0.470 
[0.200, 1.115] 

PM-Health 0.007 
[0.001, 0.085]

0.007  
[0.006,0.212]

0.061 
[-0.593,0.593]

0.090 
[0.000,0.110] 

0.210 
[-0.480,0.517]

PM-Money 0.058 
[0.006, 0.130] 

0.109 
[0.007, 0.514] 

0.438 
[0.057, 0.831] 

0.114 
[0.080,0.129] 

0.467 
[0.220,1.270] 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
(2)  [ ] หมายถึง ควอนไทล์ (quantile) ท่ี 1 และ 3 ของพารามิเตอร์คิดลด  

 
 
ตาราง 5.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีพารามิเตอร์คิดลดเข้ากันได้กับแบบจําลองคิดลด 

สถานการณ์ 

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามแบบจําลองคิดลด 

Constant 
discount 

Proportional 
discounting 

Power 
discounting 

Dual 
exponential 
discounting 

Periodic 
discounting 

Health       46.49% 6.66% 22.61% 6.17% 18.07% 
Money 59.75% 12.22% 19.36% 3.21% 5.46% 
COVID-Health 36.01% 13.00% 13.66% 5.56% 31.78% 
COVID-Money 67.90% 11.30% 13.50% 3.20% 4.20% 
PM-Health 36.12% 16.09% 17.28% 15.37% 15.14%
PM-Money 30.47% 11.03% 30.08% 13.57% 14.85%

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
(2)  ตัวอักษรหนา หมายถึง แบบจําลองท่ีเข้ากับพารามิเตอร์คิดลดมากท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ 
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รูป 5.4 ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative distribution function) ของอัตราลด 

(ก) เปรียบเทียบระหว่างอัตราลดสําหรับเงินกับสุขภาพ 

(ข) เปรียบเทียบระหว่างอัตราลดสําหรับสุขภาพในกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 กับโรคระบบทางเดิน
หายใจจากมลพิษทางอากาศ 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สุดโต่ง 
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5.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลต่อการคิดลด (Time discounting and socio-
demographic variables) 

 เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการออกแบบการทดลองท่ีมีต่อการคิดลดของ
กลุ่มตัวอย่าง จึงต้องทําการประมาณสมการการคิดลดท่ีวัดจากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันอรรถประโยชน์สะสม
ถ่วงนํ้าหนัก โดยใช้ชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด อย่างไรก็ตามเพ่ือเปรียบเทียบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีได้ตอบคําถามจากสถานการณ์โควิด-19 และกลุ่มท่ีตอบคําถามจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศมี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกัน จึงทําการเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานแล้วทดสอบทางสถิติ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,202 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามในกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 
และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ราย ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.8 และ ร้อยละ 66.5 ตามลําดับ) มีอายุเฉลี่ย 37.3 ± 7.9 ปี เป็นกลุ่มประชากร
ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2540 หรือ Generation Y (ร้อยละ 57.6 และ ร้อยละ 60.5 ตามลําดับ) สําหรับ
ข้อมูลด้านครอบครัว กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส รวมถึงในครัวเรือนมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี และผู้สูงอายุท่ี
มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี สัดส่วนใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 สถานการณ์ 
มีระดับการศึกษาโดยพิจารณาจากจํานวนปีการศึกษาใกล้เคียงกัน (13.1 และ 12.8 ปี ตามลําดับ) (ตาราง 5.5) 

 สําหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพหลักในหน่วยงานภาครัฐ ในสัดส่วนใกล้เคียง
กัน (ร้อยละ 37.2 และ ร้อยละ 37.5 ตามลําดับ) และกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มีรายได้ครัวเรือนรวมจากทุกแหล่ง
โดยเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 30,497 บาท (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 41,611 บาท) 

 ในด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 86.4) และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 มีโรคประจําตัวท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเจ็บป่วยจาก
โรคโควิด-19 และ/หรือโรคระบบทางเดินหายใจ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามภายใต้สถานการณ์
มลพิษทางอากาศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ร้อยละ 24.8 และร้อยละ 9.7) ท้ังน้ีเน่ืองจากจํานวนโรคท่ีเพ่ิม
ความเส่ียงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 มีจํานวนมากกว่าโรคท่ีเพ่ิมความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยมลพิษ
ทางอากาศ โดยเม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ independent t-test พบว่า ตัวแปรน้ีเป็น
เพียงตัวแปรเดียวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สําหรับลักษณะของชุดข้อมูลจากการตอบคําถามของกลุ่มตัวอย่าง มีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะการตอบ
คําถามแบบสุดโต่งสําหรับสถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ ในสัดส่วนใกล้เคียงกันท้ัง 2 สถานการณ์ โดยมี
จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสุดโต่งในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 กับโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ ร้อยละ 47.6 และ 48.2 และในสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ ร้อยละ 64.6 
และ 60.3 ตามลําดับ 
 
  



-89- 

ตาราง 5.5 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล 
จํานวน (ร้อยละ) 

COVID-19 
(N=602) 

PM2.5 
(N=600) 

Total 
(N=1,202) 

p-value 

1) เพศชาย 200 (33.2) 201 (33.5) 401 (33.4) 0.918
2) อายุเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 37.3 (7.9) 37.3 (7.9) 37.3 (7.9) 0.925
3) กลุ่มประชากร Generation X 255 (42.4) 237 (39.5) 492 (40.9) 0.313
4) สมรส 260 (43.2) 249 (41.5) 509 (42.4) 0.553 
5) ในครัวเรือนมีเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี  292 (48.5) 309 (51.5) 601 (50.0) 0.299
6) ในครัวเรือนมีผู้สูงอายุ (อายุ ≥60 ปี) 301 (50.0) 276 (46.0) 577 (48.0) 0.165 
7) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ีย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 13.1 (0.1) 12.8 (0.2) 12.9 (0.1) 0.126 
8) ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ 224 (37.2) 225 (37.5) 449 (37.4) 0.917
9) มีโรคประจําตัวท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเจ็บป่วย 
จากโรคโควิด-19 และ/หรือโรคระบบทางเดินหายใจ 

149 (24.8) 58 (9.7) 207 (17.2) <0.001 

10) สูบบุหร่ีในปัจจุบัน 75 (12.5) 88 (14.7) 163 (13.6) 0.263
11) รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 29,242 

(25,843) 
31,757 
(52,990) 

30,497 
(41,611) 

0.294 

12) กลุ่มตัวอย่างสุดโต่ง  
 สถานการณ์เก่ียวกับเงิน 287 (47.6) 289 (48.2) 576 (47.9) 0.865
 สถานการณ์เก่ียวกับสุขภาพ 389 (64.6) 362 (60.3) 751 (62.5) 0.125 
13) ตอบคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงินเป็นชุดแรก 305 (50.7) 306 (51.0) 611 (50.8) 0.907 

หมายเหตุ: 1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ independent t-test 

 

ตาราง 5.6 แสดงผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยโทบิต (Tobit regression) โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักสะสมและปัจจัยที่
ต้องการศึกษา ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 แบบจําลองตามข้อมูลท่ีใช้ในการประมาณสมการ ได้แก่ 
แบบจําลองท่ี 1 สถานการณ์เกี่ยวกับเงินและสุขภาพ (2,404 ชุดข้อมูล) แบบจําลองท่ี 2 สถานการณ์เกี่ยวกับ
เงิน (1,202 ชุดข้อมูล) แบบจําลองท่ี 3 สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ (1,202 ชุดข้อมูล) แบบจําลองท่ี 4 
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพในกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 (602 ชุดข้อมูล) และ แบบจําลองท่ี 5 
สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพในกรณีการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ (600 ชุด
ข้อมูล)  ถึงแม้ว่าทุกสถานการณ์มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์อัตราลดในสมการถดถอยโทบิตอยู่ในระดับตํ่า
เม่ือพิจารณาจากค่า pseudo R2 แต่การมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรต้นบางตัวย่อมแสดงถึงอิทธิพลต่อตัว
แปรตาม  
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ในแบบจําลองท่ี 1 มีการใช้ข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดลดอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ 1) กลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2522 หรือ Generation X 2) ในครัวเรือนมีเด็ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปี 3) รายได้ครัวเรือน 4) มีโรคประจําตัว 5) สถานการณ์โรคโควิด-19 และ 6) สถานการณ์
เกี่ยวกับเงิน โดยที่ปัจจัยด้านกลุ่ม Generation X ในครัวเรือนมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีโรค
ประจําตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลดในขณะท่ีระดับรายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิด
ลด นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามในสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน รวมถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามใน
สถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์เชิงบวกการคิดลด  

ในแบบจําลองท่ี 2 สถานการณ์เกี่ยวกับเงิน พบว่า ระดับรายได้ครัวเรือน และการตอบคําถาม
สถานการณ์เกี่ยวกับเงินเป็นชุดแรก มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด สําหรับแบบจําลองท่ี 3 สถานการณ์
เกี่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลด ได้แก่ กลุ่ม Generation X สถานการณ์เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ในครัวเรือนมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี และมีโรคประจําตัว ขณะที่ระดับรายได้ครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลดเช่นเดียวกับสองแบบจําลองแรก   

เม่ือพิจารณาการคิดลดสําหรับสุขภาพโดยแบ่งตามกรณีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ พบว่า กลุ่ม Generation X เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
คิดลด ภายใต้ท้ัง 2 สถานการณ์การเจ็บป่วย นอกจากน้ี ในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 การมีเด็ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปี ในครัวเรือนและการมีโรคประจําตัว เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลด ขณะท่ี
ในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจมลพิษทางอากาศ ระดับรายได้ครัวเรือนและการตอบ
คําถามตามสถานการณ์เก่ียวกับเงินเป็นชุดแรกท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด   

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าจากแบบจําลองโทบิตท้ัง 5 แบบจําลอง ตัวแปรอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีจําแนก
ตามเจเนเรชัน X และ Y พบว่ากลุ่มตัวอย่างในเจเนเรชัน X มีการคิดลดสูงกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาเดิมท่ี
พบว่าภายหลังอายุ 40 ปี การคิดลดจะเพ่ิมข้ึน ยกเว้นแบบจําลองท่ี 2 สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับเงินท่ีอายุไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 

การมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ทําให้การคิดลดเพ่ิมข้ึนในแบบจําลองท่ี 1 (รวม) แบบจําลองท่ี 3 (สุขภาพ) 
และแบบจําลองท่ี 4 (สุขภาพ-โควิด-19) แสดงให้เห็นว่าการมีเด็กในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญ
กับสุขภาพปัจจุบันมากข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการมีโรคประจําตัวท่ีเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรค 

เม่ือพิจารณารายได้ครัวเรือนพบว่า การมีรายได้ครัวเรือนสูงข้ึน กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับ
อนาคตมากข้ึน  สอดคล้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเห็นว่าผู้มีรายได้สูงจะอดทนรอได้มากกว่าผู้มีรายได้ตํ่า 
และผลการศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดอัตราลดในการศึกษาก่อนหน้าของ Cropper et al. (1994) และ Enzler et 
al. (2013) ท่ีพบว่าระดับรายได้ส่วนตัวท่ีสูงข้ึน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราลด ยกเว้นในแบบจําลองท่ี 4 
(สุขภาพ-โควิด-19) ซ่ึงอาจจะเกิดจากสถานการณ์การระบาดท่ียังคงรุนแรงในช่วงการศึกษา ทําให้ปัจจัยด้าน
รายได้ไม่ส่งผลต่อการคิดลดในช่วงเวลาดังกล่าว  



-91- 

การออกแบบการทดลองส่งผลต่อการคิดลดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มท่ีตอบคําถามเก่ียวกับเงิน
ก่อนสุขภาพมีแนวโน้มท่ีจะคิดลดเงินตํ่ากว่า ในขณะท่ีคิดลดสุขภาพกรณีมลพิษทางอากาศสูงกว่า ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองท่ีอธิบายการหลักการเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา (Time 
preference) ให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง จึงเปรียบเสมือน Reminder effect สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเงินในอนาคตให้มากข้ึน และให้ความสําคัญกับสุขภาพปัจจุบันมากข้ึน
เฉพาะสถานการณ์หมอกควันท่ีเกิดข้ึนอยู่เป็นประจําทุกปี นอกจากน้ีการคิดลดของกลุ่มท่ีตอบของกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานการณ์โควิด-19 สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์หมอกควัน ซ่ึงอาจเป็นสถานการณ์ใกล้เคียง
กับสถานการณ์จริงท่ีการระบาดกําลังรุนแรง จึงทําให้การคิดลดในสถานการณ์โควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ  

ตัวแปรท่ีสําคัญในการทดลองน้ีคือตัวแปรสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเงิน ค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจําลอง
ท่ี 1 เป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติยืนยันการวิเคราะห์ก่อนหน้าว่า กลุ่มตัวอย่างทําการคิดลดในสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวกับเงินมากกว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพ 
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ตาราง 5.6 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อพ้ืนท่ีใต้กราฟฟังก์ชันอรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักสะสม  

ตัวแปร 
ขนาดพ้ืนท่ี 

รวม เงิน สุขภาพ 
สุขภาพ  

(COVID-19) 
สุขภาพ 
(PM2.5) 

เพศชาย -0.033 -0.021 -0.044 0.004 -0.089
(0.028) (0.034) (0.046) (0.073) (0.058)

Generation X 0.117*** 0.023 0.223*** 0.223*** 0.200***
(0.027) (0.032) (0.043) (0.070) (0.053)

สถานภาพสมรส 0.012 0.020 0.005 -0.017 0.018
(0.027) (0.032) (0.044) (0.070) (0.054) 

ในครัวเรือนมีเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี 0.056** 0.044 0.069* 0.160** -0.006
(0.025) (0.030) (0.041) (0.066) (0.051)

ในครัวเรือนมีผู้สูงอายุ -0.020 -0.014 -0.026 -0.031 -0.019 
(0.024) (0.028) (0.038) (0.062) (0.047)

จํานวนปีการศึกษา -0.005 0.0003 -0.010 -0.011 -0.006
(0.004) (0.005) (0.007) (0.012) (0.008) 

ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ -0.006 0.008 -0.023 -0.065 0.005
(0.029) (0.035) (0.047) (0.077) (0.058) 

มีโรคประจําตัว  0.067** 0.036 0.099* 0.168** -0.030
(0.032) (0.038) (0.052) (0.074) (0.079)

สูบบุหรี่ในปัจจุบัน -0.007 -0.060 0.053 0.052 0.061 
(0.040) (0.047) (0.064) (0.105) (0.078)

รายได้ครัวเรือน -0.061*** -0.047** -0.078*** -0.073 -0.088***
(0.018) (0.021) (0.028) (0.048) (0.034) 

ตอบคําถามสถานการณ์เก่ียวกับเงินเป็นชุดแรก -0.027 -0.087*** 0.046 0.009 0.078*
(0.024) (0.028) (0.038) (0.061) (0.047) 

สถานการณ์โรคโควิด-19 
 

0.101*** 0.029 0.184***   
(0.024) (0.029) (0.039)  

สถานการณ์เก่ียวกับเงิน  0.379***
(0.024) 

Constant 1.002*** 1.259*** 1.102*** 1.223** 1.202*** 
(0.166) (0.198) (0.268) (0.448) (0.319) 

Sigma  0.540*** 0.456*** 0.615*** 0.695*** 0.539*** 
(0.012) (0.014) (0.020) (0.034) (0.020)

pseudo-R2 0.076 0.014 0.046 0.042 0.038 
จํานวนชุดข้อมูล 2404 1202 1202 602 600 

หมายเหตุ:  1. ค่าในวงเล็บคือ Standard eror 

2.  ใช้การวิเคราะห์ถดถอยโทบิต โดยค่าพ้ืนที่ใต้กราฟจะถูกตัดปลายข้อมูลทางซ้ายที่ 0 และตัดปลายข้อมูลทางขวาที่ 1 
3. *** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 / ** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 / * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
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5.4  สรุปการประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพ  

ผลจากการทดลองพบว่าเม่ือพิจารณาจากค่า Indifference values ในแต่ละการทดลองย่อย การคิดลด
ของการกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันตาม Outcome domain และสถานการณ์สมมติท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ด้านสุขภาพท่ีเกิดจากโควิด-19 หรือมลพิษทางอากาศ โดยแบบจําลองคิดลดท่ีนําไปพยากรณ์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดีท่ีสุดคือแบบจําลองท่ีมีอัตราลดคงท่ี (Constant discounting) ค่าอัตราลด (Discount rate) ท่ีได้
จากแบบจําลองดังกล่าวสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพ โดยในภาพรวม อัตราลดสําหรับเงินเท่ากับ
ร้อยละ 6.2 ต่อปี และ อัตราลดสําหรับสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.3 ต่อปี เม่ือพิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับ
สุขภาพ พบว่า อัตราลดสําหรับสุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์
มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ 0.7 ต่อปี ตามลําดับ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่ออัตราลดในการศึกษาน้ี ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่ม Generation X 
ในครัวเรือนมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจําตัว สูงข้ึน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราลด 
และระดับรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราลด และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ สถานภาพการสมรส  
การศึกษา อาชีพ และการสูบบุหรี่ ไม่มีผลต่ออัตราลด 
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บทท่ี 6 

การประเมินต้นทุนของผลกระทบด้านสุขภาพ 
 

การประเมินมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพหรือการประเมินต้นทุนทางสุขภาพจากปัญหามลพิษทาง
อากาศและโรคระบาด (โควิด-19) ใช้การประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยด้วยการประเมินจาก 
Stated preference หรือ วิ ธีการ วัดความเ ต็มใจจ่าย  (Willingness to pay approach; WTP) ในการ
หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง 
(Contingent Valuation Method: CVM) ด้วยคําถามเปิดท่ีให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ระบุมูลค่าความเต็มใจจ่าย
สําหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสมมติข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดข้ึนได้ โดยในกรณีของโรคโค
วิด-19 จะสมมติด้วยวัคซีนโควิด-19 ท่ีสร้างข้ึนใหม่ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุ่มไวรัสกลายพันธ์ุ และในกรณีของหมอก
ควันจะสมมติเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีเพ่ือให้สามารถตรวจพบความผิดปกติในระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นตัวแทนของการให้ค่าต้นทุนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย โดยรายละเอียดผลการศึกษามี
ดังน้ี 

 

6.1 กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
ก. ข้อมูลการกักตัวเน่ืองจากโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยอาจต้อง
กักตัวตามมาตรการป้องกันกรณีท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงหรืออาจต้องกักตัวอันเน่ืองมาจากเป็นผู้ท่ีเสี่ยง
สัมผัสกับผู้ติดเช้ือโควิด-19 ท้ังน้ีจากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่างระบุว่าในครัวเรือนของตนเคยมีผู้ท่ีต้องกักตัว
เพียงร้อยละ 11.13 แต่ในระดับชุมชนจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างถึงเกือบครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 46.35) ท่ีระบุว่าใน
ชุมชนของตนเองเคยมีผู้ท่ีต้องกักตัวเน่ืองจากโควิด-19 (ตาราง 6.1)  
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ตาราง 6.1 ประวัติการกักตัวเน่ืองมาจากโควิด-19 

ประวัติการมีผู้ท่ีต้องกักตัวเน่ืองมาจากโควิด-19 
จํานวน (คน) 
(n = 602) ร้อยละ 

ผู้ท่ีเคยต้องกักตัวในครัวเรือน    
มี 67 11.13 
ไม่มี 534 88.70
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 1 0.17 

ผู้ท่ีเคยต้องกักตัวในชุมชน    
มี 279 46.35
ไม่มี 256 42.52 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 67 11.13 

 

เม่ือสอบถามเก่ียวกับการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 28.90 ท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีน แต่เม่ือสอบถามถึงการได้รับวัคซีนของสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึงเกือบ 1 
ใน 3 ท่ีระบุว่ามีสมาชิกในครัวเรือนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 33.22) (ตาราง 6.2) 

 

ตาราง 6.2 ประสบการณ์การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  
จํานวน (คน) 
(n = 602) ร้อยละ

ประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19   
เคย 174 28.90
ไม่เคย 428 71.10 

ประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนในครอบครัว   
เคย 200 33.22 
ไม่เคย 395 65.61 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 7 1.16 
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ข. ความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยจากการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ซ่ึงใช้วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation Method: 
CVM) โดยเทคโนโลยีท่ีสมมติข้ึนสําหรับกรณีปัญหาการระบาดของโควิด-19 คือวัคซีนโควิด-19 ท่ีสร้างข้ึนใหม่
ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุ่มไวรัสกลายพันธ์ุ และฉีดเพียงเข็มเดียวครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ท้ังน้ีจากการสอบถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 70.60 เต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนชนิดใหม่น้ี โดยมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 
1,196.27 บาทต่อคนต่อปี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1,000 บาทต่อคนต่อปี) และมีความเต็มใจจ่ายมากท่ีสุด 5,000 
บาทต่อคนต่อปี (ตาราง 6.3) 

อย่างไรก็ตาม สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่มีความยินดีจ่ายอีกจํานวน 177 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.40 ให้เหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่ายสําหรับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ พบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 67.23) 
ระบุว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดสรรวัคซีนให้ฟรีสําหรับประชาชน และกลุ่มตัวอย่างอีกเกือบ
ครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 48.59) ระบุถึงเหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่ายคือกลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิดใหม่น้ี ในขณะ
ท่ีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 28.81 ระบุว่าไม่มีเงินค่าฉีดวัคซีน   ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนระบุว่าการท่ีไม่
ยินดีจ่ายเพราะตนเองมีโอกาสป่วยน้อย/สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ไม่ได้สนใจเรื่องผลกระทบทาง
สุขภาพจากโรคโควิด-19 รวมถึงความไม่ม่ันใจในประสิทธิภาพของวัคซีน (ตาราง 6.4) สะท้อนได้ว่าสําหรับ
บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคน้ัน กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่าควรเป็น
หน้าท่ีท่ีรัฐต้องรับผิดชอบในการให้บริการกับประชาชน หรือควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายเพียง
บางส่วนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้ง่าย และสําหรับคนท่ีมีสุขภาพดีหรือคิดว่าตนเองมีโอกาส
ป่วยน้อยเน่ืองจากไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมากจะมีโอกาสท่ีจะไม่เต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ชนิดใหม่ ท้ังท่ีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นการป้องกันโรคก่อนท่ีจะเกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรง
ตามมาได้  

เม่ือสร้างสถานการณ์สมมติใน 3 กรณี คือ กรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีทําให้วัคซีนท่ีรัฐจัดสรรให้ฟรีมีความ
ล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกําหนด กรณีท่ีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และกรณีท่ีมีคนอ่ืนในชุมชนติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเม่ือสอบถามถึงความเต็มใจจ่ายในกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในรอบแรก
จํานวน 177 คน พบว่าในกรณีท่ีการจัดสรรวัคซีนโดยรัฐมีความล่าช้าออกไปน้ัน กลุ่มตัวอย่างจะมีความเต็มใจ
จ่ายร้อยละ 37.85 โดยมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 798.96 บาทต่อคนต่อปี ส่วนถ้ามีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ กลุ่มตัวอย่างจะมีความเต็มใจจ่ายร้อยละ 37.29 และมีมูลค่าความเต็มใจ
จ่ายเฉลี่ย 762.58 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ีกรณีท่ีมีคนอ่ืนในชุมชนติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จะทําให้กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 43.50 มีความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดใหม่น้ี และมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 730.26 บาท
ต่อคนต่อปี โดยทุกกรณีมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 500 บาทต่อคนต่อปีเท่ากัน (ตาราง 6.3) 

ท้ังน้ีการท่ีบุคคลจะตัดสินใจจ่ายเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่น้ี สิ่งท่ีสําคัญคือความ
เช่ือม่ันในวัคซีนชนิดใหม่ท่ีสมมติข้ึนมา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 68.63) ระบุว่ามีความเช่ือม่ัน
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ในระดับมากถึงมากท่ีสุดว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่น้ีจะช่วยป้องกันการติดเช้ือได้ดี ด้วยความเช่ือม่ัน
ดังกล่าวจะเห็นว่าสอดคล้องกับจํานวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าตนเองมีความยินดีจ่าย ท้ังน้ีผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจให้คนในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ชนิดใหม่น้ี (ร้อยละ 84.22) และคิดว่าประโยชน์ท่ีสําคัญของการฉีดวัคซีนชนิดใหม่น้ีคือการลดความเสี่ยงท่ีจะ
เสียชีวิตจากโควิด-19 มากท่ีสุด (ร้อยละ 58.14) รองลงมาคือความสามารถในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
โควิด-19 (ร้อยละ 39.20) (ตาราง 6.5) 
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ตาราง 6.3 ความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 

ความเต็มใจจ่าย
จํานวน 

(n = 602) ร้อยละ 
ไม่เต็มใจจ่าย 177 29.40 
เต็มใจจ่าย 425 70.60 

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ังต่อปี) 1,196.27 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 966.85 
ค่าต่ําสุด (Min) 30.00 
ค่าสูงสุด (Max) 5,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 1,000.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีทําให้วัคซีนท่ีรัฐจัดสรรให้ฟรีมีความล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกําหนด (n = 177) 
ไม่เต็มใจจ่าย 110 62.15  
เต็มใจจ่าย 67 37.85  

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อครั้งต่อปี) 798.96 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 827.45 
ค่าต่ําสุด (Min) 100.00 
ค่าสูงสุด (Max) 6,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ (n = 177) 
ไม่เต็มใจจ่าย 111 62.71 
เต็มใจจ่าย 66 37.29 

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ังต่อปี) 762.58 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 874.22 
ค่าตํ่าสุด (Min) 30 
ค่าสูงสุด (Max) 6,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีมีคนอ่ืนในชุมชนติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (n = 177) 
ไม่เต็มใจจ่าย 100 56.50  
เต็มใจจ่าย 77 43.50 

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ังต่อปี) 730.26 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 815.03 
ค่าตํ่าสุด (Min) 30 
ค่าสูงสุด (Max) 6,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 
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ตาราง 6.4 เหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 

เหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่าย 
จํานวน 

(n = 177) ร้อยละ 
เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบจัดสรรวัคซีนให้ฟรี 119 67.23
กลัวเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน 86 48.59 
ไม่มีเงินค่าฉีดวัคซีน 51 28.81
ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการระบาดของ Covid-19 25 14.12 
มีโอกาสป่วยน้อย/สุขภาพแข็งแรง 6 3.39 
ไม่ได้สนใจเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจาก Covid-19 1 0.56
อื่นๆ เช่น ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน 7 3.95 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ตาราง 6.5 ความเช่ือม่ันต่อวัคซีนชนิดใหม่ ผู้ท่ีมีบทบาทในการตัดสินใจ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

จากวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 
จํานวน 

(n = 602) ร้อยละ 
ความเช่ือม่ันต่อวัคซีน 

มากท่ีสุด 85 20.05 
มาก 206 48.58
ปานกลาง 106 25.00 
น้อย 2 0.47 
น้อยท่ีสุด 5 1.18
ไม่แน่ใจ 20 4.27 

ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจให้คนในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีน
ตัวผู้ตอบเอง 507 84.22 
พ่อ-แม่ 40 6.64 
คู่สมรส 36 5.98
บุตรของผู้ตอบ 8 1.33 
อ่ืนๆ เช่น ทุกคนในครอบครัว 11 1.83 

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่   
ลดความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตจากโควิด-19 350 58.14 
ป้องกันการเจ็บป่วยจาก โควิด-19 236 39.20
ลดค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายหากเจ็บป่วย 9 1.50 
ป้องกันการติดเช้ือจากโรคติดเช้ือ โควิด-19 7 1.16 
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ค. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโทบิต (Tobit) โดยกําหนดตัวแปรตามคือมูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ชนิดใหม่ท่ีสมมติข้ึน ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างจะระบุถึงมูลค่าความเต็มใจจ่ายหลังจากท่ีได้รับชมวิดีทัศน์
เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ความรุนแรงของโรค คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด
ใหม่ รวมถึงการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนชนิดใหม่ท่ีกําหนดข้ึน 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ท่ีเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่มีจํานวน 
425 คน (ร้อยละ 70.60) ในขณะท่ีอีก 177 คน (ร้อยละ 29.40) ระบุว่าไม่มีความเต็มใจจ่าย (ตาราง 6.3) โดย
ในจํานวนน้ีมีบางส่วน (ร้อยละ 67.23 ของผู้ท่ีระบุว่าไม่เต็มใจจ่าย) ท่ีจริงๆ แล้วมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP 
> 0) แต่เหตุผลท่ีไม่จ่ายเพราะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐ ในขณะท่ีกลุ่มอย่างท่ีระบุเหตุผล เช่น ไม่เช่ือม่ันใน
ประสิทธิผลของวัคซีน มีโอกาสป่วยน้อย หรือไม่มีเงินค่าฉีดวัคซีน เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสะท้อนได้ว่าไม่มีความ
เต็มใจที่จะจ่ายจริง (WTP = 0) ด้วยเหตุผลท่ีเกิดจากตัววัคซีนท่ีสร้างข้ึนจริง รวมถึงความสามารถในการจ่ายท่ี
ไม่เพียงพอ (ตาราง 6.4) ดังน้ันจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในแบบจําลอง สำหรับคนท่ีไม่ยอมจ่ายเพราะคิดว่าเป็น
หน้าท่ีของรัฐ (WTP > 0 แต่ไม่ยอมจ่าย หรือ Protest bid) (Halstead, et al., 1992; Rankin & Robinson, 
2018) จะไม่นํามาพิจารณาในแบบจําลอง ในขณะท่ีผู้ท่ีไม่จ่าย เพราะไม่เช่ือม่ันในประสิทธิผลของวัคซีน มี
โอกาสป่วยน้อย หรือไม่มีเงินค่าวัคซีน จะนํามาวิเคราะห์ต่อ โดยกําหนดให้ WTP = 0 ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิเคราะห์มีจํานวน 535 ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีทําให้ความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพ่ิมข้ึน ได้แก่ 
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนปีท่ีใช้ในการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน และม ีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนพบว่ามีผลทําให้มีความเต็มใจจ่ายมากข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือจํานวนปีท่ีอยู่ในระบบ
การศึกษาท่ีมากข้ึนทําให้คนตัดสินใจจ่ายเพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดใหม่น้ีเพ่ิมข้ึน (ตาราง 6.6)  

เน่ืองจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงวิธีการในการ
ป้องกันมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการฉีดวัคซีนป้องกัน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ท่ีพบว่ารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้มี
ความเต็มใจจ่ายมากข้ึนน้ันเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการจ่ายมากก็จะยินดีจ่ายมากข้ึน และหาก
ได้รับการศึกษาท่ีมากข้ึนรวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันท่ีมากข้ึนก็จะกระตุ้นให้คน
เห็นถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคและสะท้อนด้วยความเต็มใจจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ตาราง 6.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 

 

ความเต็มใจจ่าย 
Beta Standard error

เพศชาย 0.195 – 0.33
อายุ 0.005 – 0.02 
จํานวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 0.262*** – 0.05 
อาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 0.520 – 0.37 
สมรส 0.440 – 0.32 
รายได้ 0.735*** – 0.26 
โรคประจําตัว 0.504 – 0.34
สูบบุหรี่ทุกวัน 0.526 – 0.61
ความรู้เก่ียวกับโควิด-19 0.169* – 0.10
ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 – 0.002 – 0.09 
คนในครอบครัวต้องกักตัวจากโควิด-19 – 0.421 – 0.47 
คนในชุมชนต้องกักตัวจากโควิด-19 0.011 – 0.30 
เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 – 0.029 – 0.33 
ค่าคงท่ี – 7.332*** – 2.55 
sigma 3.215*** – 0.12
pseudo R-squared 0.0344 
จํานวนตัวอย่าง 535 

 
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05,  

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 
 

6.2 กรณีสถานการณ์มลพิษทางอากาศ 
ก. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการเจ็บป่วยและการตรวจคัดกรองประจําปีของกลุ่มตัวอย่าง 

ในช่วงของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจาก
ฝุ่น PM 2.5 ท้ังน้ีจากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่างระบุว่าในครัวเรือนและชุมชนของตนมีผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจท่ีคาดว่าจะเกิดจากปัญหาหมอกควันเพียงเล็กน้อย โดยในครัวเรือนมีผู้ท่ี
เคยป่วยเพียงร้อยละ 15.67 ในขณะท่ีในชุมชนมีผู้ท่ีเคยป่วยร้อยละ 27.00 (ตาราง 6.7) 
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ตาราง 6.7 การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจท่ีคาดว่าเกิดจากปัญหาหมอกควัน 
ประวัติการมีผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ 

ท่ีคาดว่าเกิดจากปัญหาหมอกควัน 
จํานวน 

(n = 600) ร้อยละ 
ผู้ท่ีเคยป่วยในครัวเรือน 

มี 94 15.67 
ไม่มี 464 77.33
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 42 7.00 

ผู้ท่ีเคยป่วยในชุมชน 
มี 162 27.00
ไม่มี 176 29.33 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 262 43.67 

 

เม่ือสอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจคัดกรองประจําปีหรือตรวจคัดกรองในกลุ่มโรคท่ีเกี่ยวข้อง
กับโรคทางเดินหายใจเพ่ือสะท้อนถึงประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันสุขภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
4 ใน 5 เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองประจําปี (ร้อยละ 86.00) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 337.50 บาทต่อคน แต่เม่ือ
สอบถามถึงสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 14.83 ท่ีระบุว่ามีสมาชิกในครัวเรือนเคยได้รับ
การตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ปอด (ตาราง 6.8) 

 
ตาราง 6.8 ประสบการณ์การเอกซเรย์ปอดเพ่ือตรวจคัดกรองในกลุ่มโรคท่ีเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 

จํานวน 
(n = 600) ร้อยละ 

ประวัติการเอกซเรย์ปอดเพ่ือตรวจคัดกรอง 
เคย 516 86.00
ไม่เคย 84 14.00 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ัง) 337.50 

ประวัติการเอกซเรย์ปอดเพ่ือตรวจคัดกรองของคนในครอบครัว 
เคย 89 14.83 
ไม่เคย 470 78.33
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 41 6.83 
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ข. ความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยจากปัญหาหมอกควันท่ีเกิด
จากฝุ่น PM 2.5 ใช้วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation Method: 
CVM) โดยเทคโนโลยีท่ีสมมติข้ึนสําหรับกรณีปัญหาหมอกควันคือเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี
ท่ีสามารถตรวจพบความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจการตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา ท้ังน้ีจาก
การสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่น้ี (ร้อยละ 63.83) โดยมีความ
เต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 1,371.49 บาทต่อคนต่อปี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 600 บาทต่อคนต่อปี) และมีความเต็มใจ
จ่ายมากท่ีสุดถึง 15,000 บาทต่อคนต่อปี (ตาราง 6.9) 

อย่างไรก็ตาม สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายอีกจํานวนร้อยละ 36.17 ให้เหตุผลท่ี
ไม่ยินดีจ่ายสําหรับการตรวจคัดกรองแบบใหม่ โดยมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 64.52) ระบุว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้อง
รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจคัดกรองฟรีสําหรับประชาชน รองลงมาคือไม่มีเงินค่าตรวจคัดกรอง (ร้อยละ 
40.09) ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนระบุว่าการท่ีไม่ยินดีจ่ายเพราะตนเองมีโอกาสป่วยน้อย/สุขภาพแข็งแรง 
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมาก รวมถึงไม่ได้สนใจเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 
(ตาราง 6.10) สะท้อนได้ว่าสําหรับบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคน้ัน กลุ่ม
ตัวอย่างบางส่วนเห็นว่าควรเป็นหน้าท่ีท่ีรัฐต้องรับผิดชอบในการให้บริการกับประชาชน หรือควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจ่ายเพียงบางส่วนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้ง่าย และสําหรับคนท่ีมีสุขภาพดี
หรือคิดว่าตนเองมีโอกาสป่วยน้อยเน่ืองจากไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมากจะมีโอกาสท่ีจะไม่เต็มใจ
จ่ายสําหรับการตรวจคัดกรองแบบใหม่ ท้ังท่ีการตรวจคัดกรองจะเป็นการป้องกันโรคก่อนท่ีจะเกิดปัญหา
สุขภาพท่ีรุนแรงตามมาได้ 

เม่ือสร้างสถานการณ์สมมติใน 3 กรณี คือ กรณีท่ีรัฐไม่สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่
ให้ได้ กรณีท่ีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง และกรณีท่ีมีคนอ่ืนในชุมชนป่วยจากปัญหามลพิษ
มากขึ้น เม่ือสอบถามถึงความเต็มใจจ่ายในกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่มีความยินดีจ่ายในรอบแรกจํานวน 217 คน 
พบว่าในกรณีท่ีรัฐบาลไม่สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่น้ีได้ กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 (ร้อย
ละ 36.87) ท่ีระบุว่าตนเองจะเต็มใจจ่าย โดยมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 1,046.25 บาทต่อคนต่อปี ส่วนถ้ามี
คนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่น้ี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.11 ระบุว่าตนเองจะเต็มใจจ่าย 
และมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 820.49 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ีกรณีท่ีคนอ่ืนในชุมชนป่วยจากปัญหา
มลพิษมากข้ึน จะทําให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.09 มีความต้องการท่ีจะจ่ายเพ่ือเข้ารับการตรวจคัดกรอง และ
มีความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย 901.15 บาทต่อคนต่อปี โดยทุกกรณีมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 500 บาทต่อคนต่อปีเท่ากัน 
(ตาราง 6.9) 

ท้ังน้ีการท่ีบุคคลจะตัดสินใจจ่ายเพ่ือเข้ารับการตรวจคัดกรอง สิ่งท่ีสําคัญคือความเช่ือม่ันในเทคโนโลยี
ใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีท่ีสมมติข้ึนมา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างถึง 3 ใน 4 (ร้อยละ 74.87) ระบุว่ามีความ
เช่ือม่ันในระดับมากถึงมากท่ีสุดว่าการตรวจคัดกรองแบบใหม่น้ีจะช่วยลดความรุนแรงของโรคทางเดินหายใจได้ 
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ด้วยความเช่ือม่ันดังกล่าวจะเห็นว่าสอดคล้องกับจํานวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าตนเองมีความยินดีจ่าย โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจให้คนในครอบครัวเข้ารับการตรวจคัดกรองแบบ
ใหม่น้ี (ร้อยละ 74.67) และคิดว่าประโยชน์ท่ีสําคัญของการตรวจคัดกรองแบบใหม่น้ีคือการป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.67) และรองลงมาคือการลดความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิต
จากโรคท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควัน (ร้อยละ 34.00) (ตาราง 6.11)  
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ตาราง 6.9 ความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 

ความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี
จํานวน (คน) 
(n = 600) ร้อยละ 

ไม่เต็มใจจ่าย 217 36.17
เต็มใจจ่าย  383 63.83 

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อคร้ังต่อปี) 1,371.49 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1,976.66 
ค่าต่ําสุด (Min) 30.00 
ค่าสูงสุด (Max) 15,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 600.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีรัฐไม่สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่ (n = 217) 
ไม่เต็มใจจ่าย 137 63.13
เต็มใจจ่าย 80 36.87  

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉล่ีย (บาทต่อครั้งต่อปี) 1,046.25 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1,472.55 
ค่าต่ําสุด (Min) 100.00 
ค่าสูงสุด (Max) 10,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่ (n = 217) 
ไม่เต็มใจจ่าย 156 71.89 
เต็มใจจ่าย 61 28.11  

มูลค่าความเต็มใจจ่ายค่าตรวจคัดกรองวิธีใหม่เฉล่ีย (บาท) 820.49 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 963.17 
ค่าต่ําสุด (Min) 50.00 
ค่าสูงสุด (Max) 5,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 

ความเต็มใจจ่าย กรณีมีคนอ่ืนในชุมชนป่วยจากปัญหามลพิษมากขึ้น (n = 217) 
ไม่เต็มใจจ่าย 130 59.91 
เต็มใจจ่าย 87 40.09  

มูลค่าความเต็มใจจ่ายค่าตรวจคัดกรองวิธีใหม่เฉล่ีย (บาท) 901.15 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) 1,294.08 
ค่าต่ําสุด (Min) 50.00 
ค่าสูงสุด (Max) 10,000.00 
ค่ามัธยฐาน (Median) 500.00 
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ตาราง 6.10 เหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 

เหตุผลท่ีไม่เต็มใจจ่าย 
จํานวน 

(n = 217) ร้อยละ 
เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบจัดการตรวจคัดกรองให้ฟรี 140 64.52 
ไม่มีเงินค่าตรวจคัดกรอง 87 40.09 
มีโอกาสป่วยน้อย/สุขภาพแข็งแรง 46 21.20
ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมาก 37 17.05
ไม่ได้สนใจเรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากหมอกควัน 2 0.92
อื่นๆ อาทิ ใช้สิทธ์ประกันสังคมจ่าย 14 6.45 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ตาราง 6.11 ความเช่ือม่ันต่อเทคโนโลยี ผู้ท่ีมีบทบาทในการตัดสินใจ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 
จํานวน (คน) 
(n = 600) ร้อยละ 

ความเช่ือม่ันต่อการตรวจคัดกรองแบบใหม่ 
มากท่ีสุด 62 16.23 
มาก 224 58.64 
ปานกลาง 71 18.59
น้อย 2 0.52 
น้อยท่ีสุด 7 1.83 
ไม่แน่ใจ 16 4.19

ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจให้คนในครอบครัวตรวจคัดกรองแบบใหม่ 
ตัวผู้ตอบเอง 448 74.67
พ่อ-แม่ 78 13.00 
คู่สมรส 51 8.50 
บุตรของผู้ตอบ 16 2.67
อ่ืนๆ เช่น ทุกคนในครอบครัว 7 1.17 

ประโยชน์ของตรวจคัดกรองประจําปี     
ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ 346 57.67
ลดความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากปัญหาหมอกควัน 204 34.00 
ลดค่ารักษาพยาบาลท่ีต้องจ่ายหากเจ็บป่วย 50 8.33
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ค. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําป ี

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี ใช้
การวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโทบิต (Tobit model) โดยกําหนดตัวแปรตามคือมูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีสมมติข้ึน ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างจะระบุถึงมูลค่าความเต็มใจจ่ายหลังจากท่ีได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับ
สถานการณ์หมอกควัน ความรุนแรงของโรคท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควัน เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัด
กรองและคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของเครื่องมือในการตรวจคัดกรองท่ี
กําหนดข้ึน 

เช่นเดียวกับกรณีโควิด-19 ท่ีพบว่าผู้ท่ีระบุว่าไม่เต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัด
กรองประจําปีชนิดใหม่จํานวน 217 คน (ร้อยละ 36.17) (ตาราง 6.9) โดยในจํานวนน้ีมีบางส่วน (ร้อยละ 
64.52 ของผู้ท่ีระบุว่าไม่เต็มใจจ่าย) ท่ีจริงๆ แล้วมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP > 0) แต่เหตุผลท่ีไม่จ่ายเพราะ
คิดว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐ ในขณะท่ีกลุ่มอย่างท่ีระบุเหตุผล เช่น ไม่มีเงินค่าตรวจคัดกรอง มีโอกาสป่วยน้อย/
สุขภาพแข็งแรง หรือไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมาก เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสะท้อนได้ว่าไม่มีความเต็มใจ
ท่ีจะจ่ายจริง (WTP = 0) ด้วยเหตุผลท่ีเกิดจากสุขภาพและไม่เห็นถึงปัญหาท่ีกระทบถึงตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายท่ีไม่เพียงพอ (ตาราง 6.10) ดังน้ันจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในแบบจําลอง สำหรับคนท่ี
ไม่ยอมจ่ายเพราะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐ (WTP > 0 แต่ไม่ยอมจ่าย หรือ Protest bid) (Halstead, et al., 
1992; Rankin & Robinson, 2018) จะไม่นํามาพิจารณาในแบบจําลอง ในขณะท่ีผู้ท่ีไม่จ่ายเพราะเหตุผลอ่ืน 
เช่น ไม่มีเงินค่าตรวจคัดกรอง มีโอกาสป่วยน้อย/สุขภาพแข็งแรง หรือไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันมาก 
จะนํามาวิเคราะห์ต่อ โดยกําหนดให้ WTP = 0 ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีจํานวน 520 ตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยทําให้มีความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรอง
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน การมีคนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวกับหมอกควัน จํานวนปีท่ีใช้ใน
การศึกษาเพ่ิมข้ึน และการมีโรคประจําตัวและมีอาการกําเริบในช่วงหมอกควัน โดยเฉพาะการมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน
และการท่ีมีคนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวข้องกับหมอกควันจะพบว่ามีผลทําให้มีความเต็มใจจ่ายสําหรับ
การตรวจคัดกรองมากข้ึนมากท่ีสุด (ตาราง 6.12) 

จากความสัมพันธ์ เห็นได้ว่าการที่บุคคลจะตัดสินใจใช้จ่ายเพ่ือสุขภาพของตนเองน้ัน นอกจากปัจจัย
ด้านรายได้แล้ว ปัจจัยภายนอกเช่น การพบเห็นหรือรับรู้ถึงการเจ็บป่วยของคนในชุมชนเดี่ยวกันท่ีต้องประสบ
กับปัญหาหมอกควันมีส่วนสําคัญท่ีจะกระตุ้นให้คนตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดข้ึนกับตนเองได้ 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะรายได้ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ ซ่ึงสําหรับผู้ท่ีมีรายได้น้อยหรือมีความสามารถใน
การจ่ายตํ่าก็จะทําให้คนเหล่าน้ีไม่สามารถเข้าถึงหรือสามารถที่จะจ่ายเพ่ือบริการสุขภาพได้ 

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีน่าสังเกตคือความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันหรือการอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีค่า PM 2.5 
เกินมาตรฐานกลับไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยสําคัญ อาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี
สถานการณ์หมอกควันเป็นประจําทุกปี และส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มาโดยตลอดจากสื่อต่างๆ 
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อาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเหล่าน้ีมีความคุ้นชิน และคิดว่าสามารถใช้วิธีการในการป้องกันด้วยรูปแบบอ่ืนๆ 
ทดแทนการจ่ายเงินเพ่ือเข้ารับการตรวจคัดกรองได้  
 
ตาราง 6.12 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 

 

ความเต็มใจจ่าย 
Beta Standard error

เพศชาย 0.174 – 0.40
อายุ 0.002 – 0.03 
จํานวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 0.134** – 0.06 
อาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ – 0.706 – 0.43 
สมรส – 0.340 – 0.36 
รายได้ 1.112*** – 0.31 
โรคประจําตัวและอาการกําเริบในช่วงหมอกควัน 0.620* – 0.35
สูบบุหรี่ทุกวัน – 1.054 – 0.67
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน 0.084 – 0.10
คนในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวกับหมอกควัน – 0.153 – 0.53 
คนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคที่เก่ียวกับหมอกควัน 1.072*** – 0.41 
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเกินค่ามาตรฐานของ PM 2.5 0.141 – 0.35 
เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองประจําปี – 0.813 – 0.52 
ค่าคงท่ี – 8.564*** – 2.79 
sigma 3.754*** – 0.15
pseudo R-squared 0.0272 
จํานวนตัวอย่าง 520 

หมายเหตุ: *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05,  
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 
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6.3 ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทาง
อากาศ 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศซ่ึง
ใช้การประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยด้วยการวัดความเต็มใจจ่ายในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย โดย
ค่าความเต็มใจจ่ายจากโรคโควิด-19 เท่ากับ 1,152.80 บาทต่อคนต่อปี และโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศ
เท่ากับ 1,199.04 บาทต่อคนต่อปี (ตาราง 6.13 และตาราง 6.14)  

การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายรวมจากประชากรช่วงอายุ 25 – 50 ปี จํานวน 606,477 คนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ดําเนินแบ่งช่วงของความเต็มใจจ่ายและใช้ค่ากลางในแต่ละช่วงของความเต็มใจจ่าย
เพ่ือใช้ในการคํานวณร่วมกับจํานวนประชากรท่ีมีความเต็มใจจ่ายในแต่ละช่วงท่ีกําหนดข้ึน โดยจํานวน
ประชากรในแต่ละช่วงของความเต็มใจจ่าย คํานวณจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเต็มใจจ่ายในแต่ละช่วงน้ัน 
และเม่ือนําจํานวนประชากรในแต่ช่วงคูณกับค่ากลางของความเต็มใจจ่ายจะได้ค่าความเต็มใจจ่ายรวมในแต่ละ
ระดับ ซ่ึงผลรวมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะเป็นมูลค่าต้นทุนรวมท้ังหมด ดังน้ันมูลค่ารวมจากจํานวนประชากรช่วงอายุ 
25 – 50 ปี จํานวน 606,477 คน จะเป็นมูลค่าต้นทุนด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และโรคจากปัญหาหมอก
ควัน เท่ากับ 699,148,953 บาท และ 727,189,249 บาทตามลําดับ (ตาราง 6.13 และตาราง 6.14) 

ท้ังน้ีจากตาราง 6.13 และตาราง 6.14 เม่ือนําค่ากลางของค่าความเต็มใจจ่ายในแต่ละช่วงกับจํานวน
ประชากรท่ีเต็มใจจ่ายในแต่ละช่วงมาสร้างกราฟจะได้อุปสงค์ต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ (รูปที่ 6.1) 
และอุปสงค์ต่อเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี (รูปท่ี 6.2) จากรูปจะเห็นได้ว่าเส้นอุปสงค์มีความ
ชันเป็นลบแสดงว่าอุปสงค์ต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองน้ันจะลดลงเม่ือ
ราคาค่าบริการเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือกําหนดให้สิ่งอ่ืนๆ คงที่  

สําหรับการประเมินมูลค่าต้นทุนด้านสุขภาพในช่วงเวลา 20 ปี โดยอาศัยอัตราลดที่ได้จากการ
ทดลองในบทท่ี 4 คือ อัตราลดสําหรับสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.3 และอัตราลดสําหรับสุขภาพจากสถานการณ์
ท้ังสองคือ สถานการณ์โควิด-19 และมลพิษทางอากาศเท่ากับร้อยละ 2.4 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ จาก
ตาราง 6.15 พบว่ามูลค่ากระทบด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 25 – 50 ปี จากโรคโควิด-19 อยู่ระหว่าง 
11,002.81 ถึง 12,243.47 ล้านบาท จากโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ อยู่ระหว่าง 12,734.51 ถึง 
13,527.55 ล้านบาท  
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ตาราง 6.13 มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ 

กลุ่ม 
ช่วง WTP  
(บาท/ปี)

ค่ากลาง  
(บาท/ปี) 

จํานวน
(คน)

ร้อยละของ
กลุ่ม

ตัวอย่าง
ร้อยละ
สะสม

จํานวน
ประชากร
จริง (คน) 

WTP รวม  
(บาท/ปี)

1 0-500 250 173 32% 100% 196,113 49,028,281 
2 501-1000 750 101 19% 68% 114,494 85,870,342 
3 1001-1500 1,250 127 24% 49% 143,967 179,959,297 
4 1501-2000 1,750 31 6% 25% 35,142 61,497,901 
5 2001-2500 2,250 67 13% 19% 75,951 170,890,482 
6 2501-3000 2,750 1 0% 7% 1,134 3,117,405
7 3001-3500 3,250 22 4% 7% 24,939 81,052,534
8 3501-4000 3,750 1 0% 2% 1,134 4,251,007
9 4001-4500 4,250 2 0% 2% 2,267 9,635,616 
10 4501-5000 4,750 10 2% 2% 11,336 53,846,089 

 รวม 1,152.80 535 100% 0 606,477 699,148,953 
หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลท่ีได้จากโครงการวิจัย 

 
รูป 6.1 การประมาณอุปสงค์ต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลท่ีได้จากโครงการวิจัย 
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ตาราง 6.14 มูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปี 

กลุ่ม 
ช่วง WTP  
(บาท/ปี) 

ค่ากลาง  
(บาท/ปี) 

จํานวน
(คน)

ร้อยละของ
กลุ่ม

ตัวอย่าง
ร้อยละ
สะสม

จํานวน
ประชากร
จริง (คน) 

WTP รวม  
(บาท/ปี)

1 0-500 250 225 43% 100% 262,418 65,604,483 
2 501-1000 750 115 22% 57% 134,125 100,593,541 
3 1001-1500 1,250 91 18% 35% 106,133 132,666,844 
4 1501-2000 1,750 13 3% 17% 15,162 26,533,369 
5 2001-2500 2,250 24 5% 15% 27,991 62,980,304 
6 2501-3000 2,750 5 1% 10% 5,832 16,036,651
7 3001-3500 3,250 12 2% 9% 13,996 45,485,775
8 3501-4000 3,750 0 0% 7% - -
9 4001-4500 4,250 1 0% 7% 1,166 4,956,783 
10 4501-5000 4,750 0 0% 7% - - 
11 5001-5500 5,250 22 4% 7% 25,659 134,707,872 
12 5501-6000 5,750 0 0% 2% - - 
13 6001-6500 6,250 0 0% 2% - - 
14 6501-7000 6,750 0 0% 2% - -
15 7001-7500 7,250 0 0% 2% - -
16 7501-8000 7,750 2 0% 2% 2,333 18,077,680 
17 8001-8500 8,250 0 0% 2% - - 
18 8501-9000 8,750 0 0% 2% - - 
19 9001-9500 9,250 0 0% 2% - - 
20 9501-10000 9,750 9 2% 2% 10,497 102,342,994 
21 10001-10500 10,250 0 0% 0% - -
22 10501-11000 10,750 0 0% 0% - -
23 11001-11500 11,250 0 0% 0% - -
24 11501-12000 11,750 0 0% 0% - - 
25 12001-12500 12,250 0 0% 0% - - 
26 12501-13000 12,750 0 0% 0% - - 
27 13001-13500 13,250 0 0% 0% - - 
28 13501-14000 13,750 0 0% 0% - - 
29 14001-14500 14,250 0 0% 0% - -
30 14501-15000 14,750 1 0% 0% 1,166 17,202,953
 รวม 1,199.04 520 100% 0 606,477 727,189,249

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลท่ีได้จากโครงการวิจัย 
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รูป 6.2 การประมาณอุปสงค์ต่อเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลท่ีได้จากโครงการวิจัย 
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ตาราง 6.15 มูลค่าปัจจุบันของผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศ ประเมินจากประชากรช่วงอายุ  25 – 50 ปี 

หน่วย: ล้านบาท 
 โรคโควิด-19 โรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ

ปีท่ี มูลค่า 1.3% 0.7% มูลค่า 1.30% 2.4% 
1 699.15 690.18 682.76 727.19 717.86 722.13 
2 699.15 681.32 666.76 727.19 708.64 717.11
3 699.15 672.58 651.13 727.19 699.55 712.13 
4 699.15 663.94 635.87 727.19 690.57 707.18
5 699.15 655.42 620.97 727.19 681.71 702.26 
6 699.15 647.01 606.42 727.19 672.96 697.38 
7 699.15 638.71 592.20 727.19 664.33 692.53
8 699.15 630.51 578.32 727.19 655.80 687.72 
9 699.15 622.42 564.77 727.19 647.38 682.94 
10 699.15 614.43 551.53 727.19 639.08 678.19
11 699.15 606.55 538.60 727.19 630.88 673.48 
12 699.15 598.76 525.98 727.19 622.78 668.80
13 699.15 591.08 513.65 727.19 614.79 664.15 
14 699.15 583.50 501.61 727.19 606.90 659.53 
15 699.15 576.01 489.86 727.19 599.11 654.95
16 699.15 568.62 478.38 727.19 591.42 650.39 
17 699.15 561.32 467.17 727.19 583.83 645.87 
18 699.15 554.11 456.22 727.19 576.34 641.38
19 699.15 547.00 445.52 727.19 568.94 636.92 
20 699.15 539.98 435.08 727.19 561.64 632.50
รวม 13,982.98 12,243.47 11,002.81 14,543.78 12,734.51 13,527.55 
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บทท่ี 7 

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

7.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

อัตราลดถูกนํามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการด้านสาธารณสุขหรือ
นโยบายสาธารณะ ท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการต่อเน่ืองกันเกิน 1 ปี เพ่ือปรับลดมูลค่าในอนาคตให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน ในปัจจุบันการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ยังใช้อัตราลดท่ีร้อยละ 3 ตามคู่มือการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศไทย ฉบับท่ี 1 จัดทําเม่ือปี พ.ศ. 2552 และฉบับท่ี 2 จัดทําเม่ือปี พ.ศ. 
2556 อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการมีโรคอุบัติใหม่
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง นําไปสู่การพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราลดท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย การศึกษาคร้ัง
น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินอัตราลดของเงินและสุขภาพอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพสําหรับการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ และเปรียบเทียบอัตรา
ลดของผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษทางอากาศ และโรคระบาด โดยผลการศึกษาที่ได้นําไปใช้เป็น
ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นสําหรับการพิจารณากําหนดอัตราลดท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ใน
บริบทของประเทศไทย โดยข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคม สถานะและพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินอัตราลด และการประเมินต้นทุนผลกระทบด้านสุขภาพท้ังสองกรณี เป็นดังน้ี 

 
ก. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม สถานะและพฤติกรรมด้านสุขภาพ 

จากการสํารวจผู้ ท่ีพํานักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และหมอกควัน 
จํานวน 602 และ 600 คน ตามลําดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกินกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 37 ปี โดยพํานักในครัวเรือนขนาดเล็กท่ีมี
สมาชิกประมาณ 4 คน ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ นอกจากน้ียังพบว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงประมาณร้อยละ 5 ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 38, 26 
และ 20 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ อาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป และเป็นเจ้าของกิจการ/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามลําดับ โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 13,000 บาทต่อ
เดือน ขณะท่ีครัวเรือนมีรายได้รวมไม่เกิน 32,000 บาทต่อเดือน 

ในด้านสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 79 ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ และประมาณร้อยละ 
82 ไม่มีโรคประจําตัว แต่ร้อยละ 47 ของผู้ท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับหมอกควัน มีอาการทางด้านระบบทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะอาการระคายเคืองตา/ ตาแดง และคัดจมูก/ นํ้ามูกไหล ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์หมอกควัน 
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ขณะท่ีตัวอย่างร้อยละ 80 ของผู้ท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 มีความกังวลต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง โดยคิดว่าอาจจะกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันในบาง
ด้าน และมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมความกังวลสูงข้ึนได้หากไม่มีวิธีปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม 

สําหรับการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์หมอกควันและโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มากกว่ากึ่งหน่ึงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเม่ือเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันและการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ขณะท่ีผลการประเมินความรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย 
สาเหตุการเกิด และผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่น PM2.5 โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันประมาณร้อยละ 70 (8.3.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
สําหรับผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของโรคโควิด-19 พบว่า ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่าง
ดีในเรื่องเก่ียวกับลักษณะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอาการโดยท่ัวไปของผู้ติดเช้ือ แต่กลับมีความ
เข้าใจท่ีไม่ถูกต้องในบางเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือลดโอกาสในการแพร่เช้ือหรือป้องกันตัวเองจากโรค 
โควิด-19 เช่น ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ีควรใช้ในการล้างมือ การใช้หน้ากากป้องกันใบหน้าจากเช้ือ
โควิด-19 (Face shield) แทนหน้ากากอนามัย ประสิทธิภาพของหน้ากากแบบใช้ซํ้าในการป้องกันเช้ือโควิด-
19 และวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคโควิด-19 ประมาณร้อยละ 70 เช่นเดียวกัน (10.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน) 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงปัญหาหมอกควัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 มีการสวม
ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากกรองอากาศในช่วงท่ีเกิดปัญหาหมอกควัน แต่มีการใช้เครื่องฟอกอากาศเพียง
ร้อยละ 27 และกว่าร้อยละ 77 มีการหลีกเลี่ยงหรือลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาอยู่ในบ้านเท่าเดิมแม้จะเผชิญกับสถานการณ์หมอกควัน 

ขณะท่ีผลการสํารวจพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโรคโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมดมีการสวม
ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกรองอากาศเพ่ือป้องกันตนเอง และมากกว่าร้อยละ 90 ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์
ล้างมือ รวมถึงการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และนํ้า และพยายามหลีกเลี่ยงการไปสถานท่ีท่ีมีฝูงชนแออัด ท้ังน้ีมี
ตัวอย่างเพียงร้อยละ 14 เท่าน้ันท่ีเคยเข้ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 160 
บาท/ ครั้ง 
 
ข. การประเมินอัตราลด  

การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการวัดอัตราลดทางตรงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,202 ราย โดยแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด 
ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
แบ่งเป็นกลุ่มท่ีตอบคําถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ
ทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด ตามลําดับ หลังจากน้ันวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา 
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(Time preference) จากชุดข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญในปัจจุบันหรือใน
อนาคตข้ึนอยู่กับการคิดลด (Discounting) ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสามารถวัดได้จากพ้ืนท่ีใต้กราฟของฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์ถ่วงนํ้าหนักคิดลดสะสมท่ีสร้างมาจากข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานจากข้อมูล Indifference 
value ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการประเมินขนาดพ้ืนท่ีใต้กราฟและการทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับ
เงินและสุขภาพสรุปได้ว่าการคิดลดในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับเงินมีค่าสูงกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ แต่เม่ือ
เปรียบเทียบสถานการณ์ด้านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ ขนาดพ้ืนท่ีใต้กราฟมีค่า
ใกล้เคียงกัน และเม่ือทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติพบว่าการคิดลดในสถานการณ์ท้ังสองไม่แตกต่างกัน 

เม่ือนําข้อมูลไปทดสอบกับแบบจําลองคิดลด (Discounting model) ต่างๆ กัน พบว่าแบบจําลอง
อัตราลดคงท่ี (Constant discounting) เหมาะสมในการการนําไปใช้มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากค่าความ
แม่นยําในการพยากรณ์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า อัตราลดสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพ โดยมี
อัตราลดเท่ากับร้อยละ 6.2 และ 1.3 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับสุขภาพ พบว่า อัตรา
ลดสําหรับสุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรค
ระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 2.4 และ 0.7 ตามลําดับ) ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคท่ีติดต่อ แตกต่างกับโรคท่ีไม่ติดต่อ ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเส่ียง (Risk 
perception) ท่ีต่างกัน (Huynh, 2020) 

เม่ือพิจารณาอัตราลดสําหรับเงินท่ีสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพในการศึกษาน้ี เปรียบเทียบกับ
การศึกษาก่อนหน้าท่ีศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพ อัตราลดท่ีวิเคราะห์ได้จาก
การศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ Attema et al, 2018b ท่ีทําการทดลองโดยใช้วิธีวัดอัตราลดทางตรง 
พบว่า อัตราลดสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพ (ร้อยละ 6.5 และ 2.2 ตามลําดับ) ท้ังน้ีผลของ
การศึกษาน้ี แตกต่างจากการศึกษาของ Fredslund et al, 2018 ท่ีรายงานอัตราลดสําหรับเงินตํ่ากว่าอัตรา
ลดสําหรับสุขภาพ (ร้อยละ 27.8 และ 29.4 ตามลําดับ) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการคิดลดในการศึกษาน้ี ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มเจเนเรชัน X 
(อายุ 42 ปีข้ึนไป) ในครัวเรือนมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจําตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การคิดลด และระดับรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด สอดคล้องกับการศึกษาของ Attema 
et al, 2018b พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับการคิดลดในลักษณะรูปตัวยู (U-shape) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีอายุประมาณ 40 ปีจะมีการคิดลดตํ่าที่สุด แล้วเพ่ิมข้ึน  ปัจจัยด้านระดับรายได้ครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด ขณะเดียวกันการใช้ข้อมูลระดับรายได้ส่วนบุคคลแทนให้ระดับรายได้
ครัวเรือนผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดการคิดลดใน
การศึกษาก่อนหน้าของ Cropper et al. (1994) และ Enzler et al. (2013) ท่ีพบว่าระดับรายได้บุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการคิดลด  
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นอกจากน้ี ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลด
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความว่าการคิดลดสําหรับเงินมีค่าสูงกว่าการคิดลดสําหรับสุขภาพ  สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Attema et al, 2018b พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามในสถานการณ์เกี่ยวกับเงินเป็น
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคิดลดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นการยืนยันเชิงประจักษ์ว่าการคิด
ลดของเงินและสุขภาพไม่เท่ากัน โดยการคิดลดสําหรับสุขภาพจะมีค่าตํ่ากว่าเงิน 

 
ค. การประเมินต้นทุนผลกระทบด้านสุขภาพ 

การประเมินความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยจากปัญหาหมอกควันและ
การระบาดของโควิด-19 ซ่ึงใช้วิธีการประเมินค่าโดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation 
Method: CVM) โดยในกรณีของโรคโควิด-19 จะกําหนดด้วยวัคซีนโควิด-19 ท่ีสร้างข้ึนใหม่ซ่ึงครอบคลุมถึง
กลุ่มไวรัสกลายพันธ์ุ และกรณีของหมอกควันจะสมมติเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีเพ่ือให้
สามารถตรวจพบความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ 

สําหรับกรณีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 71 เต็มใจจ่าย
สําหรับวัคซีนชนิดใหม่ โดยมีมูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 1,196 บาทต่อคนต่อปี ท้ังน้ีสําหรับผู้ท่ีไม่มีความเต็ม
ใจจ่ายอีกร้อยละ 29 ให้เหตุผลว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบในการการให้บริการวัคซีน ความกลัวต่อ
ผลข้างเคียงของวัคซีนชนิดใหม่ และบางส่วนระบุว่าไม่มีเงินค่าวัคซีน  

เม่ือสร้างสถานการณ์สมมติใน 3 กรณีเพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่เต็มใจจ่าย คือ กรณีท่ีมี
สถานการณ์ท่ีทําให้วัคซีนท่ีรัฐจัดสรรให้ฟรีมีความล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกําหนด กรณีท่ีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้า
รับการฉีดวัคซีน และกรณีท่ีมีคนอ่ืนในชุมชนติดเช้ือไวรัสโควิด-19 พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 799, 
763 และ 730 บาทต่อคนต่อปี ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยท่ีมีผลทําให้ความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนชนิดใหม่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน
ปีท่ีใช้ในการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน และม ีคะแนนความรู้เก่ียวกับโควิด-19 เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนพบว่ามี
ผลทําให้มีความเต็มใจจ่ายมากข้ึนมากท่ีสุดซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาจํานวนมาก (García & Cerda, 2020; 
Sarasty et al., 2020; Wong et al, 2020; Cerda & García, 2021; Wang et al., 2021) ในขณะท่ีการมี
คะแนนความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนก็พบเช่นเดียวกับการศึกษาของ García & Cerda (2020) แต่สําหรับการศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึนทําให้มีความเต็มใจจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Wong et al. (2020) 
และ Cerda & García (2021) แต่การศึกษาของ García & Cerda (2020) กลับพบในทิศทางตรงกันข้าม 

ท้ังน้ีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงวิธีการในการ
ป้องกันมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการฉีดวัคซีนป้องกัน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ท่ีพบว่ารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้มี
ความเต็มใจจ่ายมากข้ึนน้ันเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการจ่ายมากก็จะยินดีจ่ายมากข้ึน และหาก
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ได้รับการศึกษาท่ีมากข้ึนรวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันท่ีมากข้ึนก็จะกระตุ้นให้คน
เห็นถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคและสะท้อนด้วยความเต็มใจจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในกรณีของสถานการณ์หมอกควันท่ีเกิดจากฝุ่น PM 2.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเต็มใจจ่าย
สําหรับเทคโนโลยีใหม่น้ี (ร้อยละ 63.83) โดยมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 1,371.48 บาทต่อคนต่อปี และมี
ความเต็มใจจ่ายมากท่ีสุดถึง 15,000 บาทต่อคนต่อปี สําหรับเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีความเต็มใจจ่าย
เพราะเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจคัดกรองฟรีสําหรับประชาชน รองลงมา
คือไม่มีเงินค่าตรวจคัดกรอง สะท้อนให้เห็นว่าสําหรับการป้องกันโรคน้ัน กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่าควรเป็น
หน้าท่ีท่ีรัฐต้องรับผิดชอบในการให้บริการกับประชาชน หรือควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายเพียง
บางส่วนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้ง่าย  

ท้ังน้ีเม่ือสร้างสถานการณ์สมมติใน 3 กรณีเพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าไม่เต็มใจจ่าย คือ กรณี
ท่ีรัฐไม่สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีใหม่ให้ได้ กรณีท่ีมีคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง 
และกรณีท่ีมีคนอ่ืนในชุมชนป่วยจากปัญหามลพิษมากขึ้น พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 1,046, 820 และ 
901 บาทต่อคนต่อปี ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน การมีคนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับหมอกควัน จํานวนปีท่ีทใช้ในการศึกษา
เพ่ิมข้ึน และการมีโรคประจําตัวและมีอาการกําเริบในช่วงหมอกควัน โดยเฉพาะการมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนและการ
ท่ีมีคนในชุมชนเคยป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวข้องกับหมอกควันจะพบว่ามีผลทําให้มีความเต็มใจจ่ายสําหรับการตรวจ
คัดกรองมากข้ึนมากที่สุด  

ท้ังน้ีปัจจัยในด้านรายได้ สอดคล้องกับการศึกษาต่างๆ ท่ีผ่านมา (Alberini et al., 1997; Alberini & 
Krupnick, 2000; Hammitt & Zhou, 2006; Sun et al., 2016; Akhtar et al., 2017; Guo et al., 2020) 
ท้ังน้ีการศึกษาเหล่าน้ียังพบว่าการมีโรคประจําตัวหรือมีอาการทางสุขภาพในช่วงหมอกควัน และจํานวนปีท่ีใช้
ในการศึกษามีผลต่อการความเต็มใจจ่าย  

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีน่าสังเกตคือความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันหรือการอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีค่า PM 2.5 
เกินมาตรฐานกลับไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยสําคัญ อาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี
สถานการณ์หมอกควันเป็นประจําทุกปี และส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มาโดยตลอดจากสื่อต่างๆ 
อาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเหล่าน้ีมีความคุ้นชิน และคิดว่าสามารถใช้วิธีการในการป้องกันด้วยรูปแบบอ่ืนๆ 
ทดแทนการจ่ายเงินเพ่ือเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ 

สําหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ ค่าความเต็มใจจ่าย
จากโรคโควิด-19 เท่ากับ 1,152.80 บาทต่อคนต่อปี และโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศเท่ากับ 1,199.04 
บาทต่อคนต่อปี โดยมูลค่าต้นทุนด้านสุขภาพในช่วงเวลา 20 ปี โดยอาศัยอัตราลดท่ีได้จากการทดลอง คือ 
อัตราลดสําหรับสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.3 และอัตราลดสําหรับสุขภาพจากสถานการณ์ท้ังสองคือ สถานการณ์
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โควิด-19 และมลพิษทางอากาศเท่ากับร้อยละ 2.4 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ พบว่ามูลค่ากระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชนอายุ 25 – 50 ปี จากโรคโควิด-19 อยู่ระหว่าง 11,002.81 ถึง 12,243.47 ล้านบาท จากโรค
ทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ อยู่ระหว่าง 12,734.51 ถึง 13,527.55 ล้านบาท 

เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะท่ีมีความเต็มใจจ่ายกับการศึกษาต่างๆ 
ท่ีผ่านมา พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีได้จากการศึกษาซ่ึงมีค่าประมาณ 36 
ดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศจีน (Wang et al. 2021) และมาเลเซีย (Wong et al., 2020)  
(36.8 และ 30.7 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ) แต่การศึกษาในประเทศจีนของ Dong et al. (2020) กลับมีมูลค่า
ความเต็มใจจ่ายสูงถึง 299.9 ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับการศึกษาในอินโดนีเซีย (Harapan et al., 2020) ชิลี 
(García & Cerda, 2020; Cerda & García, 2021) เอควาดอร์ (Sarasty et al., 2020) และออสเตรเลีย 
(Borriello et al., 2021) ท่ีพบว่ามีมูลค่าความเต็มใจจ่ายมากกว่า โดยอยู่ในช่วง 70 – 232 ดอลลาร์สหรัฐ 

ในขณะท่ีกรณีของปัญหาหมอกควัน มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยจากปัญหาหมอก
ควันท่ีได้จากการศึกษาซ่ึงมีค่าประมาณ 37 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีค่าท่ีมากกว่าการศึกษา Guo et al. (2020) 
ในประเทศจีนท่ีพบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายของคนในเขตเมืองเท่ากับ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่สําหรับ
การศึกษาของ Sun et al. (2016) ในประเทศจีนกลับพบว่ามีมูลค่าความเต็มใจจ่ายสูงถึง 246 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี และการศึกษาของ Akhtar et al. (2017) ในประเทศปากีสถานพบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือปรับปรุง
คณุภาพอากาศเท่ากับ 118 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  

การท่ีมูลค่าความเต็มใจจ่ายท่ีได้จากการศึกษาค่อนข้างตํ่าส่วนหน่ึงอาจด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยค่อนข้างตํ่า ประกอบกับการที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกับบทบาทของรัฐท่ีจะต้องจัดหา
หรือให้บริการทางสุขภาพให้กับประชาชน ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่าย
ตํ่า เช่น ร่วมจ่ายเพียง 30 บาทต่อคน ทําให้กลุ่มตัวอย่างระบุถึงมูลค่าความเต็มใจจ่ายท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
นอกจากน้ีในกรณีของโควิด-19 ในช่วงของการเก็บข้อมูลเริ่มมีการเสนอวัคซีนทางเลือกท่ีโรงพยาบาลเอกชนได้
กําหนดราคาจําหน่าย ก็อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้มีผลต่อการกําหนดมูลค่าความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่าง 
และสําหรับกรณีปัญหาหมอกควัน มูลค่าความเต็มใจจ่ายไม่สูงมากนักส่วนหน่ึงอาจเกิดจากสถานการณ์หมอก
ควันเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําทุกปีและเกิดข้ึนมาอย่างยาวนานในพ้ืนท่ี จนอาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเหล่าน้ีมี
ความคุ้นชิน และคิดว่าสามารถใช้วิธีการในการป้องกันด้วยรูปแบบอื่นๆ ทดแทนการจ่ายเงินเพ่ือเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองได้ 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การกําหนดอัตราลดสําหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของแต่ละประเทศน้ัน ส่วนใหญ่

กําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอนาคตท่ีเท่ากันสําหรับการวิเคราะห์กรณีฐาน โดย
พิจารณาจากการลงทุนในระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหน้ี ตราสารทุน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยตลาด
ของประเทศในระยะยาว เป็นหลัก รวมถึงคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทยท่ี
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กําหนดให้ใช้อัตราลดสําหรับต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในอัตราเท่ากันท่ีร้อยละ 3 ต่อปีสําหรับการ
วิเคราะห์กรณีฐาน โดยพิจารณาจากแนวคิดความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา ต้นทุนค่าเสียโอกาส และการ
ทบทวนวรรณกรรมจากแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของ
ประเทศต่าง ๆ (Permsuwan et al., 2014)   

 ผลการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่น้ี แสดงให้เห็นว่า อัตราลดสําหรับเงินควรสูงกว่าอัตราลดสําหรับ
สุขภาพ อย่างไรก็ตาม อัตราลดท่ีจะกําหนดใช้สําหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ของประเทศจึงควรมีการศึกษาข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือนําไปใช้ในการพิจารณาปรับอัตราลดสําหรับต้นทุน
ให้สูงกว่าอัตราลดสําหรับผลลัพธ์สุขภาพ ซ่ึงการใช้อัตราลดท่ีแตกต่างกันน้ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
หลายๆ ประเทศ ท่ีกําหนดอัตราลดสําหรับต้นทุนสูงกว่าอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพร้อยละ 1.5 – 5 
( Agency for Health Technology Assessment, 2 0 0 9 ; The Center for Healthcare Quality 
Assessment and Control of the Ministry of Health of the Russian Federation,2 0 16 ; National 
Health Care Institute,2016; Cleemput I,2012) ประเทศท่ีกําหนดให้ใช้อัตราลดแตกต่างกันได้แก่ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเบลเย่ียม ท่ีกําหนดอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพให้ตํ่ากว่าอัตราลดสําหรับต้นทุน จาก
หลักการของผลลัพธ์ทางสุขภาพจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป (National Health Care Institute, 2016; 
Cleemput I, 2012)  

2. ผลการศึกษาพบว่าการคิดลดในสถานการณ์โควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์หมอกควัน แสดงให้เห็น
ว่าความรุนแรงของโรคและการรับรู้ความเสี่ยงจากโรค (Risk perception) มีผลต่ออัตราลดสําหรับผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ จึงอาจพิจารณาใช้ค่าคิดลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับโรคท่ีมีความรุนแรงและเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพอย่างรวดเร็วแตกต่างจากค่าคิดลดสําหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับโรคท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 

3. ผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า กลุ่ม Generation X คิดลดด้านสุขภาพมากกว่า ซ่ึงอาจเป็น
เพราะมีช่วงเวลาท่ีเหลือน้อยกว่ากลุ่ม Generation Y จึงอาจให้ความสําคัญกับโครงการท่ีให้ผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพในระยะส้ันมากกว่าโครงการท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระยะยาว นอกจากน้ีผลการศึกษายืนยัน
ว่าการคิดลดแตกต่างกันตามรายได้ กลุ่มรายได้น้อยมีการคิดลดมากกว่าจึงอธิบายได้ว่าผู้มีรายได้น้อยยินดีจ่าย
อัตราดอกเบ้ียเพ่ือกู้ยืมสูงกว่า ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาหน้ีค้างชําระได้   

4. จากการศึกษาความเต็มใจจ่ายท่ีพบว่าเม่ือมีสมาชิกในชุมชนป่วยหรือเข้ารับบริการเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนจากท้ังกรณีของโรคโควิด-19 (เช่น การเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงการต้องถูกกักตัว) 
และสถานการณ์หมอกควัน (เช่น การเข้ารับการตรวจคัดกรอง) ทําให้มีจํานวนผู้ท่ีเต็มใจจ่ายมากข้ึน แสดงว่า
การพบเห็นหรือรับรู้ถึงการเจ็บป่วยของคนในชุมชนมีส่วนสําคัญท่ีจะกระตุ้นให้คนตระหนักถึงการป้องกัน
ตนเอง ดังน้ันวิธีการหน่ึงท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้กระตุ้นให้เกิดการเข้ารับบริการป้องกันโรคคือ
การใช้พลังสังคมจากชุมชนผ่านการสื่อสารของชุมชนในรูปแบบท่ีให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วย การเข้ารับบริการการป้องกันโรคของสมาชิกในชุมชน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทําตามผู้อ่ืนใน
สังคมและเข้ารับบริการทางสุขภาพมากข้ึน 
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5. จากเหตุผลของการท่ีไม่เต็มใจจ่ายสําหรับทั้งกรณีของโรคโควิด-19 และปัญหาหมอกควัน ท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดบริการด้านการป้องกันสุขภาพ จากประเด็น
ดังกล่าวหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อปท. หรอื อบต. อาจต้อง
พิจารณาในการจัดบริการสุขภาพท่ีประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วเพ่ือป้องกันการเกิดโรคท่ี
รุนแรงมากข้ึนได้ โดยบริการท่ีจัดให้อาจอยู่ในรูปของการให้บริการฟรีสําหรับผู้ท่ีไม่มีความสามารถในการจ่าย 
แต่สําหรับผู้ท่ีมีความสามารถจ่ายได้อาจใช้ระบบร่วมจ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการการป้องกันโรคมาก
ข้ึน โดยบริการดังกล่าวอาจระบุไว้ในสิทธิของระบบประกันสุขภาพเพ่ือให้เกิดความม่ันใจกับประชาชนว่า
สามารถท่ีจะได้รับบริการการป้องกันโรคได้อย่างแท้จริง 

6. การประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสุขภาพในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเพียงการประเมินจากความเต็มใจ
จ่ายเพ่ือหลีกเล่ียงความเจ็บป่วยท่ีจะเกิดข้ึน ดังน้ันค่าท่ีได้จึงไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนจากผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาโรคท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมถึงต้นทุน
ทางอ้อมท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียผลิตภาพในการทํางาน ดังน้ันมูลค่าผลกระทบท่ีได้จากการศึกษาจึงอาจมีค่าท่ี
ตํ่ากว่าต้นทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

7. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีประเมินจากจํานวนประชากรท้ังหมดของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นเพียงการประเมินจากจํานวนประชากรในระบบทะเบียนราษฎร์ แต่ในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงเป็น
จังหวัดใหญ่และมีประชากรแฝงอีกเป็นจํานวนมาก ดังน้ันมูลค่าต้นทุนท่ีแท้จริงของการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย
อาจมีมูลค่าท่ีสูงกว่าท่ีคํานวณได้จากการศึกษา 

 
7.3 ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

1. การศึกษาน้ีเป็นการประเมินอัตราลดสําหรับเงินและสุขภาพจากการออกแบบการทดลองโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาน้ีอาจมีข้อจํากัดในการนําผลการศึกษาไปอ้างอิงใน
ประชากรไทยท้ังหมด เน่ืองจากบริบทหรือภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับบุคคลและครัวเรือนอาจมีความ
แตกต่างในพ้ืนท่ีแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการพัฒนา
งานวิจัยในอนาคตเพ่ือหาอัตราลดที่เหมาะสมสําหรับโครงการท่ีเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทาง
สาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป 

2. สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพท่ีใช้ในการศึกษาน้ีท้ังการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ เป็นสถานการณ์ท่ีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กําลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือน
มกราคม – เมษายนของทุกปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก 
การประยุกต์ใช้สถานการณ์ดังกล่าวสําหรับการประเมินอัตราลดอาจมีข้อจํากัดหากนําไปใช้ในพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ 
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ผลการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะสามารถดําเนินการได้ก็ต่อเม่ือได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรม หรือ
หนังสือรับรองการยกเว้นการพิจารณาด้านจริธยยมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ดังน้ัน 
กระบวนการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย จึงเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยหรือทดลอง
ในมนุษย์ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยตระหนักถึงหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ หลักการเคารพในบุคคล 
(Respect for person) หลกัคุณประโยชน์ (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice)  
 ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัตินักวิจัย (ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563) แบ่งประเภทการย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 1) โครงการวิจัยท่ีเข้าเกณฑ์ท่ีสามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม (Exemption) 
 2) โครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (Minimal risks) ท่ีสามารถย่ืนขอรับการ
พิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)  
 3) โครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงเกินความเสี่ยงเล็กน้อย ต้องขอรับการพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย (Full board review) 

โดยสรุปข้ันตอนสําหรับการดําเนินการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รูป 1ก)  
ดังน้ี 

1. การย่ืนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ผู้วิจัยจัดเตรียมและย่ืนเอกสารประกอบการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัตินักวิจัย (ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563)  

2. การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตรวจสอบเอกสาร 

3. การพิจารณากระบวนการขอรับการพิจารณา 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณากระบวนการขอรับการพิจารณา 

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย 
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5. การแจ้งผลการพิจารณา 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ โดยผล

การพิจารณาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
(1) เห็นชอบ 
(2) เห็นชอบหลังปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเสนอแนะ 
(3) ให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพิจารณา 
(4) ไม่เห็นชอบ 

6. การออกหนังสืออนุมัติรับรองจริยธรรมการวิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะออกหนังสืออนุมัติรับรองจริยธรรมงานวิจัยในกรณีที่เห็นชอบ

หรือเห็นชอบหลังปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยเสนอแนะ  
 

รูป 1ก   กระบวนการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาสําหรับเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโค
วิด-19 และมลพิษทางอากาศ (ระยะที่ 2) จะดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรไทยตาม
ทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2539 และอาศัยอยู่ในภูมิลําเนาพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
16 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ปี ณ วันท่ีเก็บข้อมูล จํานวน 1,200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงโครงการวิจัยน้ีเข้าข่ายขอรับพิจารณาแบบเร่งด่วน ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัตินักวิจัย (ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เน่ืองจากรูปแบบของ
โครงการวิจัยเข้าตามหลักเกณฑ์ของการวิจัยพฤติกรรมบุคคลหรือพฤติกรรมกลุ่ม หรือการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้
เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงย่ืนเอกสารประกอบการ
ขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในประเภทพิจารณาแบบเร่งด่วนโดยขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยตรวจสอบและรับเอกสารเม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 และเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจัยจะตัดสินใจเลือกวิธีพิจารณาเลือกประเภทการขอรับพิจารณาแบบเร่งด่วนเม่ือวันท่ี 15 
มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
โครงการวิจัยดังตาราง 1ก 

ภายหลังจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณาโครงการวิจัย ผู้ช่วยเลขานุการฯแจ้งผลการ
พิจารณาให้คณะผู้วิจัยทราบเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ซ่ึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณา
รับรองงานวิจัย มีมติเห็นชอบหลังปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเสนอแนะ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการออกแบบวิจัย วิธีการวิจัย 
เอกสารข้อมูลโครงการวิจัย และประเด็นอ่ืน ๆ โดยสรุปดังตาราง 2ก จากน้ันคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
โครงการและย่ืนเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการวิจัยในขอบเขตท่ีเสนอได้ โดยออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ ให้มีผลวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และหนังสือรับรอง
หมดอายุวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะผู้วิจัยส่งรายงานปิดโครงการและบทคัดย่อหลัง
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน 
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ตาราง 1ก  รายละเอียดการดําเนินการขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย 
 

ท่ี ขั้นตอน ผลการดําเนินการ 
1 การย่ืนเอกสารประกอบการ

ข อ รั บ พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารและย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย
แบบเร่งด่วน เน่ืองจากรูปแบบของโครงการวิจัยเข้าตามหลักเกณฑ์ของการวิจัย
เชิงสํารวจที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัตินักวิจัย (ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2563) โดยย่ืนเอกสารต่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย เมื่อ
วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยรายการเอกสารประกอบด้วย 
1) บันทึกนําส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยท่ี

เกี่ยวกับมนุษย์ 
2) คําขอรับรองเชิงจริยธรรมในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคน 
3) ข้อมูลพื้นฐานของโครงการวิจัย 
4) ประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 
5) โครงการวิจัย 
6) ข้อมูลสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย (subject information sheet)  
7) หนังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (informed 

consent form) 
8) แบบสอบถามของโครงการวิจัย 

2 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย ตรวจสอบและรับเอกสาร 
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564

3 การพิจารณากระบวนการ
ขอรับการพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยพิจารณากระบวนการขอรับการ
พิจารณาแบบเร่งด่วน และแจ้งเวียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เมื่อวันท่ี 
15 มกราคม พ.ศ. 2564 

4 คณะก ร รมก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม
ง าน วิ จั ย พิ จ า รณา รั บ ร อ ง
จริยธรรมงานวิจัย 

- 

5 การแจ้งผลการพิจารณา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ทราบ เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
พิจารณารับรองงานวิจัยโดยเห็นชอบหลังปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเสนอแนะ ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยรายละเอียด
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแกไ้ข คณะผู้วิจัยได้สรุปดังตารางท่ี 2ก 
คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสารโครงการฉบับท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

6 การออกหนังสืออนุมัติรับรอง
จริยธรรมงานวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการวิจัยในขอบเขตท่ี
เสนอได้ โดยให้มีผลวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และหนังสือรับรอง
หมดอายุวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ตาราง 2ก  ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของกรรมการจริยธรรมการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไขของคณะผู้วิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของกรรมการ ข้อช้ีแจง/การแก้ไขปรับปรุง 
1. ช่ือโครงการ  

1.1 ให้ปรับช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน รวมท้ังให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลา (Time preferences) เป็น
คําศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยอ้างอิงจาก
คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย ฉบับ
ท่ี 1 (พ.ศ. 2552)3 และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556)4  ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนายาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-
2558 และใช้เป็นแนวทางในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพใน
บริบทของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 
สําหรับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาน้ีเพ่ือประเมินอัตราลดของ
เงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพน้ัน เป็นการประเมินอัตราลดท่ีได้จาก
ค่าความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาท่ีเท่ากัน (Indifference 
value) ดั ง น้ัน  ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอ ยืน ยัน ช่ื อ เ รื่ อ งภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีจะใช้ในการขอรับ
รองจริยธรรมงานวิจัยในคร้ังน้ี 

2. การออกแบบวิจัย  
2.1 ในเอกสารคําขอฯ หน้า 2 ข้อ 8 สรุปย่อ
โครงการวิจัย ขอให้เพ่ิมรายละเอียดในการศึกษา
ท่ี (1) ความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาว่า
หมายถึงอะไร ประเมินได้อย่างไร และนําข้อมูลใน
โครงร่าง วิทยานิพนธ์หน้า  17-26 มาสรุปใน
เอกสารคําขอฯ หัวข้อสรุปย่อโครงการวิจัยใน
การศึกษาท่ี (1) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยอธิบายรายละเอียดของการศึกษาท่ี 
1 และการประเมินอัตราลดท่ีได้จากค่าความพึงพอใจในการ
บริโภคต่างเวลาท่ีเท่ากัน 

2.2 ขอให้พิจารณาว่าช่ือเรื่อง ความพึงพอใจใน
การบริโภคต่างเวลาฯ มีความเหมาะสมกับการ
วิจัยท่ีขอจริยธรรมหรือไม่ เน่ืองจากในตอนท้ายไม่
มีการอธิบายว่าจะประเมินความพึงพอใจดังกล่าว
อย่างไร 

ความพึงพอใจในช่ือเรื่องของงานวิจัยน้ี มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คื อ  Preferences ซ่ึ ง หม ายถึ ง  “ก า ร ใ ห้ คุณ ค่ า”  ใ นท า ง
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมีความแตกต่างจากระดับความพึงพอใจท่ีมาจาก
ศัพท์ภาษาอังกฤษ Satisfaction ดังน้ัน ผลการศึกษาของงานวิจัย
น้ีจึงจะเป็นอัตราลดท่ีได้จากค่าความพึงพอใจในการบริโภคต่าง
เวลาท่ีเท่ากัน 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอยืนยันช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีจะ
ใช้ในการขอรับรองจริยธรรมงานวิจัยในครั้งน้ี 

                                                         
3 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2552 บทที่ 7 หน้า 161-186 
4 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 บทที่ 7 หน้า 89-104 
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ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของกรรมการ ข้อช้ีแจง/การแก้ไขปรับปรุง 
2.3 หากผู้วิจัยจะเปรียบเทียบอัตราลดของผลลัพธ์
ด้านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากโรคระบาดโควิด-19 
เท่าน้ัน ขอให้ผู้วิจัยระบุในวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
และเพิ่มในทุกเอกสาร 

งานวิจัยน้ีเลือกสถานการณ์ท่ีจะใช้ในการประเมินอัตราลดของเงิน
และผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์มลพิษทาง
อากาศ และโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและ
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีเกิดขึ้นภายใต้ท้ัง 2 สถานการณ์ โดยผู้วิจัยได้
แก้ไขวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองให้ตรงกันในทุก
เอกสาร

2.4 ในเอกสารคําขอ หน้า 2 ข้อ 8 วัตถุประสงค์
ของการศึกษา  ขอให้แก้ไขให้สอดคล้อง กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย หน้า 1 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ในเอกสารคําขอ หน้า 3 ข้อ 9.2 และข้อมูล
พื้นฐานหน้า 7 ข้อ 6.6.2 จากเคร่ืองมือท่ีระบุมา
เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมี 2 ชุด ควรให้รายละเอียด
ของแบบสอบถามแต่ละชุดว่าประกอบด้วยเน้ือหา
อะไรบ้าง การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) และความเช่ือม่ัน ขอให้ระบุ
ว่ามีวิธีดําเนินการอย่างไร จะทํากับแบบสอบถาม
ท้ังฉบับหรือบางส่วน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายละเอียดของแบบสอบถาม
แต่ละชุด และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

3.2 การศึกษาอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพควรมีรูปตัวอย่างสําหรับ t0.25, t0.75 และ 
t0.875 ให้ครบ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายละเอียดและรูปตัวอย่าง
ประกอบในการอธิบายวิธีการหาค่าความพึงพอใจเท่ากันของท้ัง 5 
จุดเวลา

3.3 ในเอกสารข้อมูลพื้นฐานหน้า 8 และ 9 ปรับ
การเขียนโดยใช้ตารางและรูปในการอธิบาย 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายละเอียดและรูปตัวอย่าง
ประกอบในการอธิบายวิธีการหาค่าความพึงพอใจเท่ากันของท้ัง 5 
จุดเวลา 

3.4 ในเอกสารคําขอหน้า 3 ข้อ 9 หากประชากร
คือผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 25-50 ปี กลุ่มตัวอย่างควร
เป็นผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2514-2539

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยกําหนดเป็นผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 
พ.ศ.2514-2539 

4. Equitable selection of subjects. Additional 
protection for vulnerable groups 

 

4 .1 ขอเสนอแนะใ ห้ ใ ช้  flow chart หรือ รูป
ประกอบการอธิบายการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
เอกสารข้อมูลพื้นฐานหน้า 4-5 ข้อ 6.2.2

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรูปประกอบการอธิบาย 

4.2 ข้อมูลพื้นฐานหน้า 5 ข้อ 7 ระบุว่า "กลุ่ม
ตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย..." ขอให้เพิ่ม
รายละเอียดว่าจะแบ่งอย่างไร 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายละเอียดการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ากลุ่มโดยจับฉลาก 

5. Subject Information Sheet  
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ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของกรรมการ ข้อช้ีแจง/การแก้ไขปรับปรุง 
5.1 หน้า 1 ข้อ 3 ทําไมถึงต้องทําวิจัย ขอให้เพิ่ม
ข้อมูลเพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจก่อนว่าการบริโภค
ต่างเวลาสําหรับเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
หมายถึงอะไร และประเมินความพึงพอใจได้
อย่างไร และในส่วนของข้อมูลความสําคัญของ
โครงการ ผู้วิจัยสามารถสรุปย่อๆได้

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยอธิบายความหมายของความพึง
พอใจในการบริโภคต่างเวลา และการประเมินอัตราลดจากค่า
ความพึงพอใจเท่ากันของกลุ่มตัวอย่าง  

5.2 หน้า 2 ข้อ 6 (3) ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะให้
อาสาสมัครตอบแบบเก็บข้อมูล  หรือ  แบบ
สัมภาษณ์ และอธิบายให้ชัดเจนว่าเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูลมีกี่ชนิด มีแบบเก็บข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม หรืออย่างไร 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็น แบบสอบถาม เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

5.3 หน้า 2 ข้อ 7 เพิ่มคํา "ท่านจะตอบแบบเก็บ
ข้อมูล..." 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และแก้ไขเป็น แบบสอบถาม ตามข้อ 
5.2 

5.4 ข้อ 10 ขอให้ระบุว่าของท่ีระลึกคืออะไร ราคา
ประมาณเท่าไหร่ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยระบุของท่ีระลึก (คูปองสําหรับซ้ือ
สินค้าอุปโภคบริโภค) จํานวน 1 ใบ มูลค่า 50 บาท   

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
6.1 เพิ่มรายละเอียดในข้อมูลพื้นฐาน หน้า 7 ข้อ 
6.6.2 ดังน้ี 
- (1) ออกแบบแบบสอบถามเก่ียวกับ... (ขอให้เพิ่ม
รายละเอียด) 
- (2) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) ของแบบสอบถามโดยจัดการประชุม... 
- (3) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face 
validity) ของแบบสอบถามโดยทดสอบนําร่อง... 
- (4) ทดสอบหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ... (ขอให้เพ่ิมรายละเอียด)

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายละเอียดของแบบสอบถาม
แต่ละชุด และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

6.2 ข้อมูลพื้นฐานหน้า 9 ข้อ 6.7.1 ขอให้พิจารณา
ข้อมูลในตารางในกลุ่มท่ี 4 ว่าจํานวนอําเภอท่ี
เลือก/จํานวนอําเภอท้ังหมดควรเป็น 2/6 หรือไม่
และ Total ควรเป็น 16/25 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

6.3 ขอให้พิจารณาสัญลักษณ์ในสมการในข้อมูล
พื้นฐานหน้า 12 ว่า ρ แทนค่าพารามิเตอร์ใด 
เน่ืองจากสัญลักษณ์น้ีไม่มีในสมการหน้า 11-12 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยแก้ไขจาก ρ เป็น  𝛿 แทน
ค่าพารามิเตอร์แบบจําลองคิดลด Constant discounting 

6.4 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารอ้างอิงในข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับท่ีมีในเน้ือหาของเอกสารดังกล่าว 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

6.5 ขอให้แก้ไขคําผิดในแบบสอบถามชุดท่ี 1 ดังน้ี ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของกรรมการ ข้อช้ีแจง/การแก้ไขปรับปรุง 
- ข้อ 1.12 จาก อาการ เป็น อาหาร 
- ข้อ 13 จาก แอลกอฮอร์ เป็น แอลกอฮอล์ 
- ตอนท่ี 5 ข้อ 18 ปรับวันท่ีให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง
แก้ไขในแบบสอบถามชุดท่ี 2 ข้อ 17 ด้วย 

ท้ังน้ีในแบบสอบถามชุดท่ี 1 ผู้วิจัยได้เพิ่มข้อคําถามในตอนท่ี 1 
จํานวน 3 ข้อ (ข้อ 1.13-1.15) ซ่ึงเป็นข้อคําถามท่ีได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม 
 

6.6 ในแบบสอบถามชุดท่ี 1 ตอนท่ี 6 หน้า 8-9 
และแบบสอบถามชุดท่ี 2 ตอนท่ี 6 หน้า 10-11 
ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่า 

 
 
 

- คําถามรอบที่ 1, 2, 3 และ 4 ต่างกันอย่างไรบ้าง 
 

-คําถามท่ีใช้ในแต่ละรอบไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยจะเปล่ียนแปลง
เฉพาะช่วงอายุในตัวเลือก A หรือ B ตามท่ีคํานวณได้ด้วยวิธี 
Choice-based elicitation 

- ในการเลือก  A หรือ B อาสาสมัครควรใ ช้
เคร่ืองหมาย × หรือ  

-ผู้ วิจัยจะเป็นผู้บันทึกคําตอบในส่วนน้ี โดยได้เพิ่มข้อความ 
“สําหรับเจ้าหน้าท่ี” 

- คําถามรอบท่ี 1, 2, 3 และ 4 ต้องเลือกในการ
ตอบแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวใช่หรือไม่ 

-ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบคําถามใน 5 จุดเวลา โดยแต่ละ
จุดเวลาจะต้องตอบคําถาม 4 รอบ ท้ังน้ี ได้ปรับแก้ตารางบันทึกผล
การตอบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมการตอบคําถามท้ัง 5 จุดเวลา 

- Indifference Value จะถูกคํานวณโดยผู้วิจัย
หรือผู้ตอบแบบสอบถาม หากผู้วิจัยเป็นผู้คํานวณ 
ควรเติมคําว่า "สําหรับเจ้าหน้าท่ี" ในช่องน้ีด้วย 

-Indifference value และข้อมูลท้ังหมดในแบบสอบถาม จะถูก
บันทึก/คํานวณโดยผู้วิจัย ท้ังน้ี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดย
เพิ่มข้อความว่า “สําหรับเจ้าหน้าท่ี” ในตาราง 

  



-140- 

รูป 2ก  เอกสารรับรองโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับมนุษย์  
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รูป 3ก  ข้อมูลสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย (Subject information sheet) 
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รูป 4ก หนังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed consent form) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 
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(1) แบบสอบถามลักษณะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ก. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองหมอกควัน 
ข. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองโควิด-19 
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คณะวิจัยนําแบบสอบถามท้ังสองชุดไปปรึกษาผู้ท่ีมีความรู้/เช่ียวชาญเกี่ยวกับโรคท่ีเกิดจากปัญหา
หมอกควันและโรคโควิด-19 และมีการปรับตามคําแนะนํา ก่อนนําไปใช้ทดสอบกับตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่นอก
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 คน เพ่ือทดสอบความเช่ือม่ันของชุดคําถามก่อนนําชุดคําถามดังกล่าวมาใช้ใน
การสัมภาษณ์ โดยชุดคําถามท่ีใช้ในส่วนน้ีประกอบด้วยชุดคําถามความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหา
หมอกควันและโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นคําถามในลักษณะการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เกิดปัญหา ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกันตัวเองจากปัญหาสุขภาพดังกล่าว 
คําถามแต่ละข้อจะมีสามตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ ซ่ึงในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า
ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ ให้ถือว่าตอบผิดในข้อคําถามดังกล่าว 

ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) หมายถึง ความคงท่ีของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
หลายครั้ง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม หรืออีกนัยหน่ึง คือวัดก่ีครั้งก็ได้คําตอบท่ีคงท่ีเหมือนเดิม โดยคํานวณหา
ในรูปของสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน ซ่ึงในกรณีน้ีใช้วิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson 
Procedure) เน่ืองจากเหมาะสําหรับแบบทดสอบท่ีมีคําตอบสองตัวเลือกหรือเป็นตัวแปรทวิ (Binary) และมี
การให้คะแนน แบบตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน โดยมีวิธีการคํานวณ 2 สูตร คือ การใช้ 

20
KR  

ในกรณีท่ีข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายไม่เท่ากัน และ 
21

KR  ซ่ึงใช้ในกรณีท่ีข้อคําถามแต่ละข้อมีค่า
ความยากง่ายเท่ากัน 
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เม่ือ 
20

KR  = ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
k  = จํานวนข้อคําถามท้ังหมด 

j
p  = จํานวนผู้ท่ีตอบคําถามข้อ j ได้ถูกต้อง 

j
q  = จํานวนผู้ท่ีตอบคําถามข้อ j ไม่ถูกต้อง 
2s  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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เม่ือ 

21
KR  = ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
k  = จํานวนข้อคําถามท้ังหมด 

m  = ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ผู้ตอบท้ังหมดทําได้ = คะแนนท้ังหมดท่ีได้
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 
2s  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ผลการคํานวณค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในส่วนของชุดคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเก่ียวกับปัญหาหมอกควัน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 12 ข้อคําถาม พบว่า มีค่าความเช่ือม่ัน KR20 เท่ากับ 
0.640 และ KR21 = 0.481 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีข้อคําถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันจํานวน 1 ข้อท่ีมีผู้ตอบ
ถูกท้ังหมด ดังน้ันหากตัดคําถามข้อดังกล่าวออกไป เน่ืองจากไม่มีความแปรปรวนของคําตอบ ก่อนท่ีจะคํานวณ
ค่าความเช่ือม่ันจากคําถามท่ีเหลืออีก 11 ข้อ ทําให้ได้ค่าความเช่ือม่ัน KR20 เท่ากับ 0.645 และ KR21 = 0.506 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าความเช่ือม่ันของชุดคําถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาหมอก
ควันตามแบบสอบถามท่ีมีการออกแบบในระยะท่ี 1 (ค่า KR20 เท่ากับ 0.063 และ KR21 = -0.353) จะเห็นได้
ว่าข้อคําถามท่ีได้รับการปรับปรุงน้ี ทําให้ชุดคําถามมีค่าความเช่ือม่ันเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ผลการคํานวณค่า
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในส่วนของชุดคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 15 ข้อคําถาม มีค่าความเช่ือม่ัน KR20 เท่ากับ -0.162 และ KR21 = -1.823 

อย่างไรก็ตาม มีคําถามจํานวน 5 ข้อท่ีมีผู้ตอบถูกท้ังหมด ซ่ึงเม่ือตัดข้อคําถามดังกล่าวออกไป 
เน่ืองจากไม่มีความแปรปรวนของคําตอบ ก่อนท่ีจะคํานวณค่าความเช่ือม่ันจากคําถามท่ีเหลืออีก 10 ข้อ พบว่า
มีค่าเช่ือม่ัน KR20 เท่ากับ -0.168 KR21 = -1.240 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าความเช่ือม่ันของชุดคําถามเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตามแบบสอบถามท่ีมีการออกแบบในระยะที่ 1 (ค่า KR20 
เท่ากับ -0.929 และ KR21 = -2.697) จะเห็นได้ว่าข้อคําถามท่ีได้รับการปรับปรุงน้ี ทําให้ชุดคําถามมีค่าความ
เช่ือม่ันเพ่ิมข้ึน 
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(2) ข้อมูลการสอบถามความเต็มใจจ่ายเพ่ือประเมินมูลค่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย 
 

ก. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองหมอกควัน 
ข. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองโควิด-19 
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คลิปวิดิทัศน์เก่ียวกับหมอกควัน 

 
1. สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ 

 
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีต้องเผชิญกับปัญหา

หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี และมีแนวโน้มท่ีความ
รุนแรงจะมากข้ึนตามลําดับ ผลของหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) คือ มลพิษฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ด้วยขนาดท่ีเล็กจนสามารถเล็ดลอดจมูกเข้าสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายไป
ตามอวัยวะได้ และด้วยลักษณะของฝุ่นท่ีมีลักษณะท่ีขรุขระจึงนําสารอ่ืนเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท 
โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็ง เม่ือฝุ่น PM2.5 เข้าไปถึงเน้ือเย่ือจึงเป็นสาเหตุของโรคทางเดิน
หายใจ มะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ท้ังน้ีค่า PM2.5 เฉลี่ยท้ังปีของจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 34 μg/m3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ซ่ึงสูง
มากเม่ือเทียบกับค่าปกติตามมาตรฐานของ WHO (10 μg/m3) จากข้อมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่พบว่าจํานวนผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนมกราคม 2564 – 5 
มีนาคม 2564 มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ประกอบด้วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจ 
หลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ โดยมีผู้ป่วยรวมท้ังสิ้น 
31,788 คน 

โดยในจํานวนผู้ป่วยท้ังหมด มากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ ซ่ึงประกอบด้วยโรค
หลอดลมอักเสบ การอักเสบของไซนัส ปอดเป็นพังผืดจากการระคายเคืองเรื้อรัง โดยผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ 
เช่น ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก หายใจมีเสียงดังหวีด นอกจากน้ียังอาจเกิดโรคมะเร็งของระบบ
ทางเดินหายใจ หรือถึงข้ันระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และนําไปสู่การเสียชีวิตได้ 

อย่างไรก็ตามในบางกรณี ผู้ป่วยบางรายไม่แสดงอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจน จึงไม่ทราบว่าตนเอง
เจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่ระยะท่ี 3 หรือ 4 ซ่ึงเป็นระยะท่ีลุกลามหรือ
รุนแรง ซ่ึงรักษาได้ยาก มีโอกาสหายขาดได้น้อย และมีค่าใช้จ่ายสูง 

 

Hypothetical medicine 
สมมติในทางการแพทย์มีเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองประจําปีเพ่ือให้สามารถตรวจพบความ

ผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงหากตรวจพบก็จะนําไปสู่กระบวนการดูแลรักษาหรือป้องกันได้อย่าง
ทันท่วงที ซ่ึงจะลดความรุนแรงของโรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะระบบหายใจล้มเหลว หรือมะเร็งปอด โดย
คุณสมบัติของเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองประจําปีชนิดใหม่น้ีคือ 
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1. เ ป็นวิ ธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสี ตํ่า ( low-dose computed 
tomography, LDCT) ประจําปี5 ทําให้ได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจ น้อยกว่าการตรวจด้วยวิธี
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมาตรฐาน (Computed Tomography (CT)) 

2. ไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษใดๆ ท้ังสิ้น สามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ปกติ เน่ืองจาก
ไม่มีการฉีดสารทึบรังสี 

3. ผลข้างเคียงตํ่าและไม่มีความเจ็บปวดในระหว่างการตรวจ 
4. การตรวจใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 5 – 10 นาที 
5. ทราบผลการตรวจภายใน 3 ช่ัวโมง หลังเข้ารับการตรวจ 
6. เข้ารับการตรวจคัดกรองท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน ผลการตรวจครอบคลุมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
7. หากการตรวจคัดกรองตรวจพบความผิดปกติก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดูแลรักษาต่อไปตาม

ระบบประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะช่วยลดความเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจที่รุนแรง  

8. การตรวจคัดกรองมีประสิทธิผลหรือมีความแม่นยําร้อยละ 95 
 

(อธิบายความหมายของประสิทธิผลและประเมินความเข้าใจโดยนักวิจัย) 
อธิบายความหมายของ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) เท่ากับร้อยละ 95 (แบบสอบถามตัวอย่างใช้
รูปภาพ + ผู้สัมภาษณ์อธิบาย เพ่ือจะสามารถใช้รูปภาพเพ่ือทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค่าประสิทธิผลได้) 

 
จากรูปจะอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจคัดกรอง ท่ีมีประสิทธิผลหรือความแม่นยําร้อยละ 95  

สมมติจุดต่างๆ ในรูปแสดงคนในชุมชน โดยจุดในในวงกลมแทนคนจํานวน 100 คนท่ีเข้ารับการตรวจ
คัดกรองประจําปีด้วยเทคนิคใหม่น้ี ในขณะท่ีจุดสีส้มท่ีอยู่นอกวงกลมคือผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง

                                                         
5 สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้สูงถึงร้อยละ 20 ในคนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด  
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ประจําปี ซ่ึงการตรวจคัดกรองน้ันไม่ได้ให้ผลท่ีถูกต้อง 100% น่ันคือมีประสิทธิผลเพียง 95% เท่าน้ัน 
หมายความว่าในคน 100 คนท่ีอยู่ในวงกลมที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจะมี 95 คน ท่ีผลการตรวจคัดกรอง
ให้ผลท่ีถูกต้อง ซ่ึงคนกลุ่มน้ีคือกลุ่มคนสีนํ้าเงินในรูป 

ในขณะท่ีอีก 5 คนท่ีเหลือ (หรือจุดสีแดง 5 จุดในวงกลม) ซ่ึงเข้ารับการคัดกรอง แต่ได้ผลท่ีไม่ถูกต้อง 
ทําให้คนเหล่าน้ีไม่ได้ประโยชน์จากการตรวจคัดกรอง จนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะป่วยเหมือนคนท่ีไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจคัดกรอง (คนหรือจุดสีส้มท่ีอยู่นอกวงกลม)  
 
คําถามทดสอบความเข้าใจเรื่องประสิทธิผล 

(1) ใครเป็นคนที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง (ให้ผู้ตอบช้ีท่ีรูป และผู้ถามเป็นผู้เช็คคําตอบส่วนน้ีเอง โดยหากตอบ
ผิดให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 

(2) ใครเป็นคนท่ีเข้ารับการตรวจคัดกรองและผลการตรวจถูกต้อง (ให้ผู้ตอบช้ีท่ีรูป และผู้ถามเป็นผู้เช็ค
คําตอบส่วนน้ีเอง โดยหากตอบผิดให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 

(3) คนท่ีได้รับการตรวจคัดกรองแต่ผลการตรวจไม่ถูกต้องมีจํานวนกี่คน (ผู้ถามเป็นผู้เช็คคําตอบส่วนน้ีเอง 
โดยหากตอบผิดให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 

 
กรณีผู้ตอบตอบผิดให้เฉลยคําตอบท่ีถูกต้องโดยมีแผนภาพประกอบ 
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2. คําถามเก่ียวกับความเต็มใจจ่าย 
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการตรวจคัดกรองน้ีเป็นวิธีการใหม่ซ่ึงไม่รวมอยู่ในระบบประกันสุขภาพทุก

ประเภท ดังน้ันผู้ท่ีต้องการตรวจคัดกรองวิธีใหม่น้ีก็ต้องจ่ายค่าตรวจเอง 
บางคนท่ีรู้ข้อมูลเรื่องการตรวจคัดกรองน้ีก็อาจจะไม่คัดกรองเพราะไม่มีเงินพอหรือคิดว่าตนเองมีวิธี

ป้องกันสุขภาพท่ีดี จึงไม่จําเป็นต้องคัดกรอง 
แต่บางคนอาจจะตรวจคัดกรอง เพราะคิดว่าการตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจ ทํา

ให้ร่างกายแข็งแรงและใช้ชีวิตเป็นปกติได้ 
สําหรับคนท่ีจะจ่ายค่าตรวจคัดกรอง ก็อาจจะลืมว่าเงินท่ีจ่ายเพ่ือตรวจคัดกรองสามารถจะเอาไปใช้

เพ่ือใช้จ่ายสิ่งอ่ืนท่ีจําเป็นในชีวิตได้ ดังน้ันขอให้ท่านตัดสินใจให้ดีว่าท่านจะจ่ายเงินเพ่ือการตรวจคัดกรองแบบ
ใหม่น้ีหรือไม่ ซ่ึงคําตอบของท่านไม่มีถูกหรือผิด เพราะต้องการเพียงความคิดเห็นว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไร
เท่าน้ัน 

(ข้อมูลเพ่ิมเติม) สําหรับค่าตรวจคัดกรองโรคทางเดินหายใจด้วยวิธีการเอกซเรย์ทรวงอกโดยท่ัวไปท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 – 1,000 บาท และหากเจ็บป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาโรค
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดอักเสบ เริ่มต้นอยู่ท่ี 5,000 – 10,000 บาทต่อครั้ง โรคถุง
ลมโป่งพอง เริ่มต้นอยู่ท่ี 50,000 -100,000 บาทต่อครั้ง และโรคมะเร็งปอด ค่ารักษาจะอยู่ท่ี 100,000 –  
1 ล้านบาท 
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คลิปวิดิทัศน์เก่ียวกับ Covid-19 
 

1. สถานการณ์ Covid-19  
 

โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการค้นพบล่าสุด ขณะน้ีโรคโควิด-19 มีการ
ระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก ส่งผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้ีโดยหลักแล้ว 
แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซ่ึงขับออกมาเม่ือผู้ป่วย ไอ จาม หรือพูด และบุคคลจะ
ได้รับเช้ือได้จากการหายใจเอาฝอยละอองจากผู้ป่วยเข้าไป หรือจากการเอามือไปจับพ้ืนผิวท่ีมีเช้ือไวรัสแล้วมา
จับตามใบหน้า โดยระยะเวลานับจากการติดเช้ือจนแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีต้ังแต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 5-6 วัน มากกว่าร้อยละ 97 ของผู้ป่วยเร่ิมมีอาการภายใน 14 วัน 

โรคโควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ท่ีติดเช้ือส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ ไอแห้ง หรือ
อ่อนเพลีย ซ่ึงอาการจะมีต้ังแต่เล็กน้อย จนหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม
ผู้ติดเช้ือก็อาจมีอาการรุนแรงได้ ได้แก่ หายใจลําบาก หอบเหน่ือย เจ็บหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถ
ในการพูดและเคลื่อนไหว ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ติดเช้ือสะสม 25,599 ราย จํานวนผู้เสียชีวิตสะสม 
83 ราย และมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.32 (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

ท้ังน้ีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึนตามอายุและในผู้ท่ีมีโรคประจําตัวเช่น ความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง และโรคมะเร็ง 

ขณะเดียวกันประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 นับต้ังแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ท้ังน้ีจากข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนผู้ติดเช้ือท้ังหมด 69 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2564) ซ่ึงการระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก 

ท้ังน้ีการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 นอกจากการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การ
กําหนดระยะห่างทางสังคมแล้ว ยังมีการใช้วัคซีนเพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ได้ 

 
Hypothetical vaccine 

แม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับประชาชนในประเทศแล้ว แต่ปัญหาคือ 
ไวรัสกลุ่มน้ีสามารถเปล่ียนตัวเองได้เรื่อยๆ และส่งผลให้ไวรัสกลายพันธ์ุสามารถแพร่ระบาดหรือติดต่อกันได้
ง่ายข้ึนมากกว่าไวรัสสายพันธ์ุเดิม และผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงข้ึน โดยผลของการกลายพันธ์ุของ
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ไวรัสทําให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ เช่น ในสหรัฐอเมริกา6 อังกฤษ แอฟริกาใต้ หรือบราซิล7  รวมถึงประเทศ
ใกล้เคียงเช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และสิงคโปร์8 โดยวัคซีนท่ีได้ฉีดแล้วก็อาจไม่รู้จักไวรัสกลายพันธ์ุ9 ทําให้
ไม่สามารถป้องกันโรคได้หรือมีประสิทธิผลลดลง เช่นหากวัคซีนสําหรับสายพันธ์ุเดิมมีประสิทธิผลร้อยละ 90 
แต่เม่ือมีผู้ติดเช้ือไวรัสกลายพันธ์ุประสิทธิผลของวัคซีนอาจเหลือเพียงร้อยละ 1010 ดังน้ันอาจมีความเป็นไปได้
ว่าจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ท่ีจะต้องฉีดวัคซีนทุกปี ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถท่ีจะจัดหาวัคซีนเพ่ือท่ีจะให้บริการกับ
ประชาชนทุกคนในประเทศได้ทุกปี  

สมมติมีการพัฒนาวัคซีนท่ีช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิผลดีกว่าวัคซีนทุกตัวในปัจจุบัน โดย
คุณสมบัติของวัคซีนชนิดใหม่น้ีคือ 

1. วัคซีนให้การป้องกันท่ีครอบคลุมถึงไวรัสกลายพันธ์ุ 
2. มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง โดยพบได้ไม่เกินร้อยละ 5 เช่น ปวดแขน บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ตํ่า ปวด

เม่ือยตัว หรืออ่อนเพลีย 
3. ฉีดเพียงคร้ังเดียว ท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน มีผลครอบคลุมเป็นระยะเวลา 1 ปี  
4. หากผู้ท่ีเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนมีเช้ือ Covid-19 อยู่ แต่ไม่มีอาการ เม่ือฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลทํา

ให้ลดการแพร่เช้ือไวรัสไปยังบุคคลอ่ืน 
5. ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการป้องกันการติดเช้ือ Covid-19 เท่ากับร้อยละ 95 และหากผู้

ท่ีไม่ได้รับประสิทธิผลจากวัคซีนซ่ึงมีจํานวนร้อยละ 5 ติดเช้ือจะทําให้มีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง 

(อธิบายความหมายของประสิทธิผลและประเมินความเข้าใจโดยนักวิจัย) 
อธิบายความหมายของ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) เท่ากับร้อยละ 95 (แบบสอบถามตัวอย่างใช้รูปภาพ 
+ ผู้สัมภาษณ์อธิบาย เพ่ือจะสามารถใช้รูปภาพเพ่ือทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค่าประสิทธิผลได้) 

                                                         
6 ทําเนียบขาวเตือน ‘โควิด-19 กลายพันธ์ุชนิดใหม่’ ระบาดในสหรัฐฯ. สํานักข่าวซินหัว (ออนไลน์) : 
https://www.xinhuathai.com/high/168060_20210112  
7 เฝ้าระวัง 3 สายพันธ์ุโควิด19 เป็นไวรัสกลายพันธ์ุ. สํานักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. Mon, 2021-02-15 19:28  : 
https://www.hfocus.org/content/2021/02/21060 
8 รู้จักโควิด-19 กลายพันธ์ุ 3 ชนิดท่ีโลกกําลังจับตามอง. PPTV Online เผยแพร่ 3 ม.ค. 2564,10:02น. : 
https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/139205 
9 โควิด-19 : เช้ือกลายพันธ์ุเกิดขึ้นได้อย่างไร วัคซีนจะป้องกันได้ไหม. BBC News (ออนไลน์) : 
https://www.bbc.com/thai/international-55706301 
10 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ. ‘โควิด-19’กลายพันธ์ุ...แบบไหนอันตราย ? :ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไขข้อข้องใจ. 
กรุงเทพธุรกิจ (ออนไลน์). 28 ธันวาคม 2563 : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914387 
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จากรูปจะอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิผลของการฉีดวัคซีน Covid-19 ท่ีมีประสิทธิผลร้อยละ 95  
สมมติจุดต่างๆ ในรูปแสดงคนในชุมชน โดยจุดในในวงกลมแทนคนจํานวน 100 คนท่ีเข้ารับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขณะท่ีจุดสีส้มท่ีอยู่นอกวงกลมคือผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซ่ึงการฉีดวัคซีน
น้ันไม่ได้มีประสิทธิผล 100% น่ันคือมีประสิทธิผลเพียง 95% เท่าน้ัน หมายความว่าในคน 100 คนท่ีอยู่ใน
วงกลมท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีเพียง 95% (หรือ 95 คน จาก 100 คน) ท่ีวัคซีนจะมีผลในการป้องกันการติด
เช้ือไวรัส covid-19 อย่างเต็มท่ี ซ่ึงคนกลุ่มน้ีคือกลุ่มคนสีนํ้าเงินในรูป 

ในขณะท่ีอีก 5 คนท่ีเหลือ (หรือ 5%) หรือจุดสีแดง 5 จุดในวงกลมซ่ึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเหมือนกัน 
แต่วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเช้ือในคนกลุ่มน้ี ทําให้คนเหล่าน้ีมีความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือไวรัส Covid-19 เหมือน
คนท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนท่ีอยู่นอกวงกลม (จุดสีส้มนอกวงกลม) อย่างไรก็ตามถ้าคนเหล่าน้ี (สีแดง) ติดเช้ือ
ไวรัสก็จะมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงเท่ากับผู้ท่ีไม่ได้รับวัคซีน 

อย่างไรก็ตามผู้ท่ีฉีดวัคซีนท้ังหมดก็จะไม่มีทางทราบได้ว่าวัคซีนน้ันมีประสิทธิผลกับตนเองหรือไม่ และ
ก็ไม่มีทางทราบว่าใครจะติดเช้ือไวรัส Covid-19 บ้าง แต่คนท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน (สีส้มนอกวงกลม) ก็จะได้รับ
ประโยชน์จากคนท่ีฉีดเพราะความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือไวรัส Covid-19 ลดลงไปด้วย 

 
คําถามทดสอบความเข้าใจเรื่องประสิทธิผล 

(1) ใครเป็นคนท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีน (ให้ผู้ตอบช้ีท่ีรูป และผู้ถามเป็นผู้เช็คคําตอบส่วนน้ีเอง โดยหากตอบผิด
ให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 
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(2) ใครเป็นคนท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนและวัคซีนมีประสิทธิผลป้องกันร้อยละ 95 (ให้ผู้ตอบช้ีท่ีรูป และผู้ถาม
เป็นผู้เช็คคําตอบส่วนน้ีเอง โดยหากตอบผิดให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 

(3) คนท่ีได้รับการฉีดวัคซีนแต่ยังคงติดเช้ือไวรัส Covid-19 มีจํานวนก่ีคน (ผู้ถามเป็นผู้เช็คคําตอบส่วนน้ีเอง 
โดยหากตอบผิดให้ผู้ถามอธิบาย + เฉลยจากแผนภาพ) 

o ผู้ตอบ-ตอบถูก 
o ผู้ตอบ-ตอบไม่ถูก 
o ผู้ตอบ-ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 
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2. คําถามเก่ียวกับความเต็มใจจ่าย 
 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวัคซีนน้ีพัฒนาข้ึนมาใหม่ซ่ึงไม่รวมอยู่ในระบบประกันสุขภาพทุกประเภท 
ดังน้ันผู้ท่ีต้องการฉีดวัคซีนก็ต้องจ่ายค่าวัคซีนเอง 

บางคนท่ีรู้ข้อมูลวัคซีนน้ีก็อาจจะไม่ฉีดวัคซีนเพราะไม่มีเงินพอหรือคิดว่าตนเองมีวิธีป้องกันสุขภาพท่ีดี 
จึงไม่จําเป็นต้องฉีด 

แต่บางคนอาจจะฉีดวัคซีนน้ีเพราะคิดว่าวัคซีนช่วยป้องกันโรค/ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยท่ีจะ
เกิดข้ึน  

สําหรับคนท่ีจะจ่ายค่าวัคซีน ก็อาจจะลืมว่าเงินท่ีจ่ายเพื่อวัคซีนก็จะเอาไปใช้เพ่ือใช้จ่ายสิ่งอ่ืนท่ีจําเป็น
ในชีวิตได้ด้วย ดังน้ันขอให้ท่านตัดสินใจให้ดีว่าท่านจะจ่ายเงินเพ่ือวัคซีนชนิดใหม่น้ีหรือไม่ ซ่ึงคําตอบของท่าน
ไม่มีถูกหรือผิด เพราะต้องการเพียงความคิดเห็นว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรเท่าน้ัน 

(ข้อมูลเพ่ิมเติม) สําหรับค่าวัคซีน Covid-19 ในปัจจุบันท่ีได้พัฒนาข้ึนมีราคาประมาณ 200 – 2,000 
บาท และข้อมูลค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด–19 ท่ีต้องรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ยประมาณ 100,000 – 150,000 บาทต่อคน และหากรุนแรงในระดับท่ีต้องเข้ารับการ
รักษาในห้อง ICU อาจสูงถึง 5 แสนบาท 
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(3) การทดลองเพื่อประเมินอัตราลด 
 

ก. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองหมอกควัน 
ข. กลุ่มตัวอย่างเร่ืองโควิด-19 
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ก. การประเมินอัตราลดในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 คําอธิบายการทดลองสําหรับการประเมินอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ  

โรคโควิด-19 เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนทางละออง
นํ้ามูก-นํ้าลาย อาการของผู้ติดเช้ือโดยท่ัวไปท่ีพบ ได้แก่ ไข้ ไอ และอ่อนเพลีย อย่างไรก็ตาม ท่านมีโอกาสติด
เช้ือโควิด-19 ซ่ึงอาจเจ็บป่วยและมีอาการรุนแรงได้ โดยส่งผลทําให้ปอดอักเสบและระบบหายใจล้มเหลว และ
นําไปสู่การเสียชีวิตได้ ท้ังน้ี การได้รับวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ได้ โดยในแต่ละรอบ ท่านต้อง
เลือกระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายในช่วงเวลา 20 ปีจากอายุ
ปัจจุบันของท่าน ระหว่าง 2 ตัวเลือก (ตัวอย่างคําถามแสดงดังรูป 1รูป ) ได้แก่  

 
1) ตัวเลือก A ระยะเวลาที่มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงแรก (A ปี) 

ของระยะเวลา 20 ปี  
2) ตัวเลือก B ระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงหลัง (B ปี) 

ของระยะเวลา 20 ปี 
 

รูป 1ข  ตัวอย่างคําถามรอบท่ี 1 ในการประเมินอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรณีกลุ่มตัวอย่างอายุ 30 ปี 

 
คําถามรอบท่ี 1 – ท่านจะเลือกระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใน
ตัวเลือกใด 

ตัวเลือก A 
มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-

19 
ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี 

ตัวเลือก B 
มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-

19 
ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี  
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 คําอธิบายการทดลองสําหรับการประเมินอัตราลดสําหรับเงิน 

ท่านมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ในปัจจุบัน โดยในแต่ละรอบ ท่านต้องเลือก
ระยะเวลาท่ีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน (โดยกําหนดให้ราคาสินค้าคงท่ี) ภายในช่วงเวลา 20 
ปีจากอายุปัจจุบันของท่าน ระหว่าง 2 ตัวเลือก (ตัวอย่างคําถามแสดงดังรูป 2) ได้แก่  

 
1) ตัวเลือก A ระยะเวลาท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในช่วงแรก (A ปี) ของ

ระยะเวลา 20 ปี  
2) ตัวเลือก B ระยะเวลาท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในช่วงหลัง (B ปี) ของ

ระยะเวลา 20 ปี 
 

รูป 2ข ตัวอย่างคําถามรอบท่ี 1 การประเมินอัตราลดสําหรับเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในกรณีกลุ่มตัวอย่างอายุ 30 ปี 

 
คําถามรอบท่ี 1 – ท่านจะเลือกระยะเวลาที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในตัวเลือกใด 

ตัวเลือก A 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน  

ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี 

ตัวเลือก B 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน  

ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี  
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ข. การประเมินอัตราลดในกรณีสถานการณ์มลพิษทางอากาศ 
 

 คําอธิบายการทดลองสําหรับการประเมินอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ 

มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านในระยะแรก 
ได้แก่ อาการระคายเคืองตาและจมูก ไอ หายใจติดขัด อย่างไรก็ตาม หากท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ท่านมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังหรือถุงลมโป่งพอง ซ่ึงเป็นโรคเรื้อรังท่ีทําให้ท่านมีอาการหายใจลําบาก หายใจมีเสียงดังหวีด ไอและมี
เสมหะ ท้ังน้ี การได้รับยาใหม่สามารถรักษาอาการของโรคดังกล่าวได้ โดยในแต่ละรอบ ท่านต้องเลือก
ระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากการได้รับยาใหม่ ภายในช่วงเวลา 20 ปีจากอายุปัจจุบันของท่าน ระหว่าง 2 
ตัวเลือก (ตัวอย่างคําถามแสดงดังรูป 3) ได้แก่  

 
1) ตัวเลือก A ระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับยาใหม่ ในช่วงแรก (A ปี) ของระยะเวลา 20 ปี  
2) ตัวเลือก B ระยะเวลาท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับยาใหม่ ในช่วงหลัง (B ปี) ของระยะเวลา 20 ปี 
 

รูป 3ข  ตัวอย่างคําถามรอบท่ี 1 การประเมินอัตราลดสําหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพในสถานการณ์มลพิษทาง
อากาศ ในกรณีกลุ่มตัวอย่างอายุ 30 ปี 

 
คําถามรอบท่ี 1 – ท่านจะเลือกระยะเวลาที่มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับยาใหม่ ในตัวเลือกใด 

ตัวเลือก A 
มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับยาใหม่ 

ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี 

ตัวเลือก B 
มีสุขภาพสมบูรณ์จากได้รับยาใหม่ 

ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี  
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 คําอธิบายการทดลองสําหรับการประเมินอัตราลดสําหรับเงิน 

ท่านมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ในปัจจุบัน โดยในแต่ละรอบ ท่านต้องเลือก
ระยะเวลาท่ีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน (โดยกําหนดให้ราคาสินค้าคงท่ี) ภายในช่วงเวลา 20 
ปีจากอายุปัจจุบันของท่าน ระหว่าง 2 ตัวเลือก (ตัวอย่างคําถามแสดงดังรูป 4) ได้แก่  

 
1) ตัวเลือก A ระยะเวลาท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในช่วงแรก (A ปี) ของ

ระยะเวลา 20 ปี  
2) ตัวเลือก B ระยะเวลาท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในช่วงหลัง (B ปี) ของ

ระยะเวลา 20 ปี 
 

รูป 4ข  ตัวอย่างคําถามรอบท่ี 1 การประเมินอัตราลดสําหรับเงินในสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ในกรณีกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 30 ปี 

 
คําถามรอบท่ี 1 – ท่านจะเลือกระยะเวลาที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน ในตัวเลือกใด 

ตัวเลือก A 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน  

ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี 

ตัวเลือก B 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรายได้ปัจจุบัน  

ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี  

 
 
 


