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คํานํา 

หนังสือเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน” เป็นหนังสือที่รวบรวมผลการ
ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรตั้งแต่วัยทํางานจนถึงระยะ
ท้ายของชีวิต ด้วยเล็งเห็นความสําคัญว่า ในสังคมที่คนอายุยืนขึ้น คนควรมีสุขภาวะที่ดีด้วย 
การมีพฤติกรรมเส่ียงตั้งแต่วัยทํางานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จนอาจทําให้
มีอายุยืนแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุทําให้เกิดความต้องการบริการ
สุขภาพที่เปล่ียนไป การดูแลระยะยาวมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และการเข้าสู่ระยะท้าย
ของชีวิตของคนไทย เราควรมีทางเลือกที่จะทําให้สามารถจากไปอย่างสง่างามได้ 

ขอขอบคุณสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล อาสาสมัครทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 27 แห่งที่ช่วยประสานงาน
การเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การกําหนด sampling frame ของการเก็บข้อมูล  

การวิจัยในหนังสือเล่มนี้ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยคําแนะนําที่ เป็นประโยชน์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ประกอบด้วย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา  
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย นพ.ต่อพงษ์  
อัศวิษณุ ภญ.ดร.นพคุณ ธรรมธัชอารี รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ขอบคุณคุณพสิษฐ์ พัจนา และ
คุณปริวัฒน์  รัตนาศิริภิรมย์ ที่ช่วยจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และอีกหลายท่านที่ไม่สามารถ
เอ่ยถึงได้หมดในที่นี้  

คณะผู้นิพนธ์ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ที่สนับสนุนทุนวิจัยและการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และคุณจิรากร  
ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ที่ได้ช่วยรังสรรค์ให้หนังสือเล่มนี้สวยงามน่าอ่านและน่าติดตาม  

ความคิดเห็นในหนังสือเล่มนี้เป็นความเห็นของคณะผู้วิจัย ไม่ใช่ความคิดเห็นของ
องค์กรที่นักวิจัยสังกัด หากพบข้อบกพร่องประการใดในหนังสือเล่มนี้ คณะผู้วิจัยขอน้อมรับ
ความบกพร่องที่มิได้คาดคิดเหล่านั้น  

 
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย ์ 
วรรณภา คุณากรวงศ์  
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 1
บทนํา 

การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนจํานวนมากให้
ความสําคัญกับสุขภาพมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ดังเช่นในสังคมไทยมักมีการอ้างถึงพุทธ
พจน์ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” การสํารวจโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2555 พบว่า คนไทยให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2555) และการศึกษาของ Chandoevwit and Thampanishvong (2015) ยัง
พบว่า สุขภาพดีเป็นส่ิงพึงประสงค์และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยมากกว่า
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว หรือชุมชน  

การได้มาซึ่งสุขภาพดีต้องมีการลงทุน ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม การลงทุน
ส่วนตัวประกอบด้วยการลงทุนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การไม่ทานอาหารหวาน มัน 
เค็มจัด หรืออาหารรสจัด การไม่ทานพร่ําเพรื่อ หรือทานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ การ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการไม่สูบบุหรี่ พฤติกรรมที่ดีเหล่านี้ต้องใช้ความพยายาม
ส่วนบุคคลที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน อาจจะด้วยเหตุผลทางรสนิยมความชอบล้ิมรส
อาหาร การรู้จักอดทนรอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต หรือการพยายามอดกล้ันเพื่อต่อสู้กับ
กระแสการบริโภคในสังคม ส่วนการลงทุนโดยส่วนรวมเป็นการร่วมกันรับภาระภาษีของ
ประชาชน และการจัดการโดยภาครัฐเพื่อให้คนมีสุขภาพดี เช่น การมีนโยบายทางภาษี
เพื่อให้สินค้าที่มีผลเสียกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ําตาล ยาสูบ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ราคาแพงขึ้น การส่งเสริมป้องกันโรค รวมถึงการรักษาพยาบาลเพื่อให้หายป่วยจากโรค  

การศึกษาโดย Institute for Health Metrics Evaluation (2018) พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2560 พฤติกรรมเส่ียงจากการบริโภคอาหารเป็นสาเหตุของการตายและการพิการของ
คนไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อนหน้า 
(รูปที่ 1-1) และการมีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) สูงเป็นสาเหตุการตายและ
การพิการอันดับ 3 มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 62.3 เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อนหน้า 
นอกจากน้ี การสํารวจสุขภาพคนไทยปี พ.ศ. 2557 (วิชัย เอกพลากร, บก., 2557) พบว่า 
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ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ม.2) สูงถึงร้อยละ 37.5 ของคนไทยท่ีสํารวจ 
โดยเฉพาะคนไทยในวัยทํางานช่วงอายุ 30-59 ปีที่เกือบร้อยละ 45 มีภาวะอ้วนมากกว่ากลุ่ม
อายุอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ (รูปที่ 1-2) ปัจจัยเส่ียงจากการบริโภคอาหารและค่าดัชนีมวล
กายที่สูงเหล่าน้ีน่าจะเป็นผลมาจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปของคนไทย เช่น การกินเล้ียงสังสรรค์ 
กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร และยังรวมไปถึงการที่
ประชาชนมีอายุยืนขึ้นจนเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผล
ต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นด้วย (WHO, 2013)  

รูปท่ี 1-1:  ปัจจัยเสี่ยงสําคญัท่ีเป็นสาเหตุของการตายและการพิการของคนไทย เปรียบเทียบ
ระหว่างปี ค.ศ. 2007 และ 2017 
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ความเส่ียงจากการรับประทานอาหาร 12.6%

การสูบบุหร่ี 6.8%

ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI สูง 62.3%

fasting plasma glucose สูง 51.2%

การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 14.3%

ความดันโลหิตสูง 24.5%

มลพิษทางอากาศ 3.5%

การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน -2.6%

ความเส่ียงจากการทํางาน 2.9%

ภาวะการทํางานของไตบกพร่อง 24.3%

ภาวะทุพโภชนาการ -33.8%

การสูบบุหร่ี

ความเส่ียงจากการรับประทานอาหาร

การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ความดันโลหิตสูง

การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

fasting plasma glucose สูง

ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI สูง

มลพิษทางอากาศ

ความเส่ียงจากการทํางาน

ภาวะทุพโภชนาการ

ภาวะการทํางานของไตบกพร่อง

2007 % การเปลี่ยนแปลง 2007-20172017ความเส่ียงจากพฤติกรรม

ความเส่ียงจากระบบการเผาผลาญในร่างกาย

ความเส่ียงจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

  
ที่ ม า :   Institute for Health Metrics and Evaluation, 2018, “What risk factors drive the most death 
and disability combined?” 

รูปท่ี 1-2:  ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ม.2) ของคนไทย จําแนกตามกลุ่มอายุ 

 
ที่มา: วิชัย เอกพลากร, บก., 2557.  
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คนไทยมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นแต่กลับมีสุขภาพที่แย่ลง เพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง และต้องเสียค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ระบบประกันสุขภาพของไทยให้การ
ดูแลผู้สูงอายุทุกคนที่เจ็บป่วยโดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีผู้เจ็บป่วยมากขึ้นย่อมทําให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐสูงขึ้นด้วย การประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสังคมสูงวัยในอีก 15 ปีข้างหน้า1 พบว่า ประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก 5.3 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 1.4 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 
2575 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561) 

ถ้าคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นก็น่าจะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไม่แพงไปกว่า
นี้ได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าพฤติกรรมสุขภาพในอนาคตแย่ยิ่งกว่าปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพย่อมสูงขึ้นไปกว่านี้ ดังนั้น การศึกษาถึงมูลเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การมีพฤติการณ์ทาง
สุขภาพไม่พึงประสงค์ และการมองไปข้างหน้าเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐ 
จะช่วยเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดนโยบายสุขภาพ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประเทศได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาวะ 
และเตรียมความพร้อมของระบบการประกันสุขภาพของรัฐให้มีบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และสามารถรับมือกับสถานการณ์สังคมอายุยืนโดยไม่
เป็นภาระด้านภาษีอากรกับคนวัยทํางานมากเกินไป 

สรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะ 
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามช่วงชีวิตของคน ตั้งแต่วัยทํางานไปจนถึง

วาระสุดท้ายของชีวิต ในส่วนแรกเป็นเรื่องพฤติกรรมด้านสุขภาพของคนวัยทํางาน ส่วนนี้มี
ทั้งหมด 4 บท  

บทที่ 2 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมทางสุขภาพของคน
วัยทํางานที่มีอายุ 18-59 ปี กระจายอยู่ในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดขอนแก่นใน
สัดส่วนพอๆ กัน นอกจากน้ี ยังทําการทดลอง lab-in-the-field experiment เพื่อเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมความชอบ/ไม่ชอบความเส่ียง และพฤติกรรมการรู้จักอดทนรอของ
อาสาสมัคร โดยใช้การเล่นเกมส์คือ เกมส์ชอบ/ไม่ชอบความเส่ียงและเกมส์การอดทนรอ 
จากข้อมูลพบว่า อาสาสมัครเพศหญิงมี BMI เฉล่ีย 25.39 กก./ม.2 อยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับที่ 
1 ส่วนอาสาสมัครเพศชายมี BMI เฉล่ีย 24.53 กก./ม.2 อยู่ในเกณฑ์มีภาวะนํ้าหนักเกิน 
อาสาสมัครที่อาศัยในเขตชนบทอยู่ในเกณฑ์อ้วนมากกว่าในเขตเมือง  

บทที่ 3 นําเสนอพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของคนไทยที่ได้จากการสํารวจ พบว่า 
ปัจจุบันคนวัยทํางานที่อาศัยในเขตเมืองไม่ค่อยรับประทานอาหารม้ือเช้า ไม่ค่อยทําอาหาร
ทานเอง ชอบรับประทานอาหารม้ือดึกและขนมขบเค้ียว และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงกว่าคน

                                                       
1  ประมาณการโดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต่อค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 0.8 หมายถึง ถ้าประเทศมีรายได้

เพ่ิมขึ้น 1 เท่า แล้วค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น 0.8 เท่า  



4  วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ วรรณภา คุณากรวงศ์ และกัญญาภัค เงาศรี 

ในชนบท หน่ึงสัปดาห์ก่อนการสอบถาม คนในชนบทรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกวันและ
ยังชอบรับประทานอาหารรสจัดมากกว่าคนเมือง จึงพบว่าคนในชนบทมีภาวะอ้วนมากกว่า
คนเมือง ส่วนคนไม่อ้วนมีความตระหนักต่อพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพน้อย คนเมืองและคน
อ้วนมีพฤติกรรมชอบเส่ียง (risk preference) ที่หลากหลายกว่าคนในชนบทและคนไม่อ้วน 
ส่วนความชอบด้านเวลา (time preference) พบว่าคนอ้วนมีความอดทนรอน้อยกว่าคนไม่
อ้วนเล็กน้อย 

บทที่ 4 นําเสนอผลการวิจัยความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสุขภาพกับความชอบ
ทางเศรษฐศาสตร์ (economic preference) เช่น ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงและการ
รู้จักอดทนรอ พฤติกรรมด้านการบริโภคกับการรู้จักรอ การศึกษาพบว่า คนที่ชอบเส่ียงหรือ
คนที่เห็นว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัวมักชอบรับประทานอาหารรสจัด ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ส่วนคนที่ไม่ชอบความเส่ียงมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มคือ การเติมน้ําปลาพริกทุกครั้งที่รับประทานอาหารตาม
ส่ังน้อยลง คนที่ไม่รู้จักอดทนรอหรือคนที่ไม่ชอบวางแผนทางการเงินมีอัตราคิดลดสูง มักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือดื่มอย่างหนักมากกว่าคนกลุ่มอื่น การมีประกันสุขภาพ
ทําให้คนมีพฤติกรรมเส่ียงในด้านการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 

บทที่ 5 นําเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านสุขภาพที่มีผลต่อภาวะน้ําหนักเกิน
ของคนไทย โดยใช้ตัวอย่างคนเมืองและคนชนบทในจังหวัดขอนแก่น การวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลองสมการโครงสร้างพบว่า ภาวะน้ําหนักเกินของคนไทยได้รับอิทธิพลโดยตรงมา
จากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผ่านมาจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยการเสริมแรง
มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์ต่อการมีภาวะนํ้าหนักเกินอย่าง
ชัดเจน โดยปัจจัยการเสริมแรงได้แก่ การรับประทานอาหารหรือขนมเม่ือรู้สึกเครียดไม่มี
ความสุขหรือเบื่อหน่าย การนัดเจอหรือพบปะเพ่ือนตามร้านอาหารหรือร้านขนม เมื่อเห็น
เพื่อนลงรูปอาหารหรือขนมในโซเชียลฯ แล้วมักจะตามไปรับประทานอาหารหรือขนมที่ร้าน
นั้นด้วย การไปรับประทานอาหารหรือขนมเพียงเพราะต้องการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ และการ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อฉลองในโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก หรือ
เล้ียงส่ง ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับจากอาหารและพลังงานที่ใช้ใป
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการมีภาวะน้ําหนักเกิน 

โดยสรุปส่วนที่ 1 ทําให้เห็นว่าพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทํางานยังคงมีปัญหา ใน
สังคมยุคใหม่ที่มีส่ิงเร้า ส่ิงกระตุ้น ทั้งในโลกจริง และผ่านส่ือโซเชียลฯ คนทั้งในเมืองและ
ชนบทมีปัญหาภาวะน้ําหนักเกินซึ่งเส่ียงกับการเป็นโรคติดต่อเรื้อรังหลายโรค คนที่ยังไม่ถึง
ขั้นอ้วนก็ไม่ตระหนักเรื่องการบริโภค การศึกษาส่วนนี้จึงเสนอให้มีการใช้โซเชียลฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพมากข้ึน เช่น การกระตุ้นการออกกําลังกาย หรือการ
บริโภคอาหารไขมันต่ํา ด้วยการใช้วิธีการเดียวกับการตลาดของอาหารจานด่วน ส่วนการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคและโทษของอาหารไขมันสูงยังคงต้องทําต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
การศึกษานี้จะได้ข้อสรุปว่า ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได้ 



เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  5  

เนื้อหาส่วนที่สองเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ส่วนนี้
ประกอบด้วย 2 บท 

บทที่ 6 ความเหลื่อมลํ้าของการใช้จ่ายเพ่ือรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่ใช้สวัสดิการ
รักษาที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชนิดเดียวกันพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของการดูแลผู้ป่วยปีสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความ
แตกต่างของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปีสุดท้ายของ
ชีวิตมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการมีอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและมี
ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
เหล่ือมลํ้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐ 

บทที่ 7 เป็นค่าใช้จ่ายในระยะท้ายของชีวิตที่มักจะสูงขึ้นเมื่อใกล้วาระสุดท้าย โดย
ใช้แบบจําลอง Two-part model ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้เข้า
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่อายุ 65 จนถึงเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุ เพศ เขต
สุขภาพที่รักษา และระยะเวลาที่ เหลือก่อนเสียชีวิต ส่ิงสําคัญต่อการเพิ่มขึ้นของค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยในคือ การเป็นโรคที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง และระยะเวลาที่ใกล้เสียชีวิต 
ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็งที่มีเวลาเหลืออีก 1 ไตรมาส
สุดท้ายก่อนตายมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่ากรณีรอดชีวิตถึง 17,000 บาท 
ผู้ป่วยที่รักษาในไตรมาสสุดท้ายก่อนตายที่มีวันนอนรักษาตัวนานกว่า 60 วันมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่ากรณีรอดชีวิตเกินกว่า 2.5 แสนบาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างของค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาลและตามประเภทของการจําหน่ายอีกด้วย 

โดยสรุปส่วนที่สองแสดงให้ เห็นถึงความไม่ เป็นธรรมทางสุขภาพในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ อัตราการจ่ายเงินของสวัสดิการรักษาพยาบาลและหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าไม่เท่ากัน มีผลไปถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แตกต่างกันระหว่างสวัสดิการ 
การที่ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุแพงขึ้น ยังเป็นผลมาจากการใช้จ่ายที่สูงในช่วงสุดท้ายของ
การเสียชีวิต ข้อเสนอเชิงนโยบายของส่วนนี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ระบบสุขภาพ
ของสังคมอายุยืน ด้วยการปรับอัตราการรักษาพยาบาลระหว่างสวัสดิการให้สอดคล้องกัน 
โดยเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการรักษาพยาบาลจริง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลควรให้ข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติได้เข้าใจถึงการย้ือชีวิตที่ทําให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง ในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนควรช่วยกันสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตายอย่างสงบและปราศจากความกลัว 

เนื้อหาส่วนที่สามประกอบด้วย 3 บท เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุเมื่ออยู่ในวันที่เปราะบาง เช่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และในวาระสุดท้ายของชีวิต  

บทที่ 8 เป็นผลการศึกษาความต้องการประกันการดูแลระยะยาวของคนไทย บทนี้
อธิบายความชอบของคนไทยเกี่ยวกับการประกันการดูแลระยะยาวและความเต็มใจจ่าย
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เพื่อให้ได้รับการดูแลระยะยาวเม่ือถึงเวลาดูแลตนเองไม่ได้ การศึกษาความต้องการประกัน
การดูแลระยะยาวของคนไทยโดยใช้แบบจําลองการทดลองพฤติกรรมทางเลือกพบว่า 
ประมาณร้อยละ 86 ของอาสาสมัครต้องการการประกันการดูแลระยะยาวและยินดีจะจ่าย
ประมาณ 500–2,000 บาทเพื่อให้เกิดระบบการประกันการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 
โดยรสนิยมความชอบของอาสาสมัครต่อชุดสิทธิประโยชน์ของประกันการดูแลระยะยาวมี
ความแตกต่างกัน บางคนชอบความคุ้มครองต่ําและจ่ายเบี้ยประกันต่ํา แต่บางคนก็ยินดีจ่าย
เบ้ียประกันที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้การคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น  

บทที่ 9 เป็นการทบทวนประสบการณ์การดูแลแบบประคับประคองในต่างประเทศ 
บทเรียนการดูแลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care ในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีมีผลต่อทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจต่อการ
ดูแลแบบประคับประคอง เมื่อวัฒนธรรมปิดกั้นทัศนคติของประชาชนทําให้คนหลีกเล่ียงที่
จะพูดคุยหารือหรือเตรียมการเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ เคยมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือมีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รักมักจะมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
มากกว่าคนกลุ่มอื่น นอกจากน้ียังพบว่า คนส่วนมากในต่างประเทศยังเห็นว่าบ้านเป็น
สถานที่ที่ตนอยากจะอยู่ในช่วงสุดท้ายและจากโลกน้ีไปอย่างสงบ 

บทที่  10 นํ า เสนอผลการ สํารวจความรู้ ความเข้ า ใจด้ านการดูแลแบบ
ประคับประคองในประเทศไทย การสํารวจทั่วประเทศ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยคิด
เรื่องระยะท้ายของชีวิต โดยเฉพาะคนอายุน้อย แต่เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือมีปัญหา
สุขภาพโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การนึกถึงเรื่องระยะท้ายของชีวิตจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น มี
คนไทยเพียงร้อยละ 24 เท่าน้ันที่เคยได้ยินหรือรู้จักบริการการดูแลแบบประคับประคอง คน
ส่วนใหญ่เข้าใจในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหนังสือแสดงเจตนารมย์ตาม
มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แต่มีเพียงร้อยละ 14 ที่ได้จัดทําหนังสือ
แสดงเจตนารมย์ดังกล่าวไว้ ทัศนคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของไทยยังเป็นอุปสรรคต่อ
การพูดคุยเรื่องการตายและการเตรียมตัวในช่วงสุดท้ายของชีวิต  

โดยสรุปส่วนที่สามเป็นการศึกษาความต้องการการดูแลระยะยาวและการดูแล
แบบประคับประคองเมื่อเข้าสู่วัยที่เปราะบาง การริเริ่มดําเนินการประกันการดูแลระยะยาว
เป็นเรื่องใหม่และท้าทายในสังคมไทย โดยเฉพาะการเก็บเบ้ียประกันหรือภาษีเฉพาะเพื่อ
นํามาจัดสวัสดิการให้แก่คนไทยทุกคนซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ในทางปฏิบัติจริงจําเป็นต้อง
มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันการดูแลแบบประคับประคองก็เป็นเรื่องใหม่ คน
หลีกเล่ียงการพูดคุยเกี่ยวกับความตาย เนื้อหาในส่วนที่สามน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในสังคมอายุ
ยืน ข้อเสนอเชิงนโยบายจึงเป็นเรื่องการสร้างความตระหนัก การสร้างสถานการณ์ให้เกิด
การพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมการ และการทําโครงการนําร่องการดูแลระยะยาวที่บ้านและ
การดูแลแบบประคับประคองในสถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล  
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ส่วนที่ 1 

ในวัยทํางาน 

 ภาพ: วัฒนา กาญจนานิจ 
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 ภาพ: fb Lithong  Phatharapreeyakul 
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2 
การเก็บข้อมูลพฤตกิรรมทางสุขภาพ  

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มคนวัยทํางานมักจะมีผลระยะยาวต่อสุขภาพเม่ือเข้าสู่วัย
สูงอายุ เช่น การบริโภคอาหารไม่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยทํางาน จนเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเมื่อมีอายุมากขึ้น การเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มคนวัยทํางานน่าจะช่วย
ให้สามารถออกแบบนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้  

ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มคนวัยทํางานในส่วนที่ 1 นี้เป็นการศึกษาเชิง
ประจักษ์ มีการเก็บข้อมูลสามประเภทตามลําดับต่อไปนี้ คือ (1) การทดลองเชิงพฤติกรรม
เพื่อวัดความชอบหรือไม่ชอบเส่ียงและการรู้จักอดทนรอ (2) การวัดรอบเอว การชั่งน้ําหนัก 
และการวัดส่วนสูง และ (3) การใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรม 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลทั้งสามประเภทมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ใช้เวลาและ
ทรัพยากรที่สูง ในการวิจัยนี้จึงได้จํากัดตัวอย่างเพียงหน่ึงจังหวัด โดยเลือกจังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองใหญ่และยังคงมีพื้นที่ที่เป็นชนบท มี
การผสมผสานของวิถีชีวิตเมืองแบบคนสมัยใหม่และวิถีชีวิตแบบชนบท และมีการผสมผสาน
ของการประกอบอาชีพทั้งแบบแรงงานในระบบและนอกระบบ การเลือกจังหวัดขอนแก่นจึง
เป็นตัวแทนของความเป็นทวิลักษณะของสังคมไทยได้ระดับหนึ่ง การเก็บข้อมูลสําหรับการ
วิจัยนี้ทําในช่วงเดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2562 

บทนี้อธิบายการกําหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม การชั่งนํ้าหนักวัดส่วนสูง และการทดลองด้านความชอบหรือไม่ชอบความ
เส่ียงและด้านการรู้จักอดทนรอ 
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2.1 ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายเป็นคนวัยทํางานอายุ 18-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล กระจายอยู่ทั่วจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน ปี 
พ.ศ. 2560 ระบุว่า ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่นอายุ 18–
59 ปี มีจํานวน 1,149,291 คน เป็นชาย 567,659 คน และหญิง 581,632 คน (สํานัก
บริหารการทะเบียน, 2560) 

การกําหนดขนาดตัวอย่างเป็นแบบเจาะจงจํานวน 600 ตัวอย่าง โดยให้กระจายอยู่
ในเขตเมืองและชนบทพอๆ กัน และกําหนดให้มีตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษาจํานวน 
10% หรือ 60 ตัวอย่าง เนื่องจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลมักไม่พบนักเรียน/ นักศึกษา เพราะ
เป็นวัยที่ย้ายถิ่นชั่วคราวไปพักอาศัยอยู่ในบริเวณสถาบันการศึกษา  

สํานักงานสถิติแห่งชาติแนะนําวิธีการกําหนด sampling frame สําหรับการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือ กําหนดพื้นที่ศึกษาคือจังหวัดขอนแก่นมี 26 อําเภอ อันดับ
แรก สุ่มระดับอําเภอจํานวน 6 อําเภอ จากน้ันทําการสุ่มระดับตําบลให้มีการกระจายในเขต
เมืองและชนบทพอๆ กัน ได้กลุ่มตัวอย่าง 27 ตําบลๆ ละ 20 คน (ตารางท่ี 2-1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่พักอาศัยในเขตเมืองจํานวน 60 คน  

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เป็นผู้ประสานประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้าร่วมกระบวนการให้ข้อมูล เป็นรอบๆ 
ละ 10 คน สถานที่ในการเก็บข้อมูลเป็นที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้ผู้ที่เข้า
ร่วมมีความไว้วางใจต่อการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ส่วนตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาได้รับสมัคร
อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย  

อาสาสมัครทุกคนได้รับคําชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัย การนําข้อมูลไปใช้ และการปกปิด
ข้อมูลรายบุคคลในผลการศึกษา จากนั้นจึงให้อาสาสมัครลงนามแสดงความยินยอมในการ
เข้าร่วมการวิจัยและให้ข้อมูล เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่เกิน 2 ชั่วโมง อาสาสมัครได้รับค่า
เสียเวลาและค่าเดินทาง 500 บาท สําหรับการอาสาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
นโยบายสาธารณะ และมีอาสาสมัครบางท่านจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการเล่นเกมส์ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกคําตอบและการจับรางวัลของอาสาสมัคร 
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ตารางท่ี 2-1:  รายชื่ออําเภอและตําบลท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย และขนาดตัวอย่างใน 
แต่ละตําบล 

2.2 การเก็บข้อมูลด้วยการทดลองความชอบหรอืไม่ชอบความเสีย่งและการอดทนรอ 

การเก็บข้อมูลด้วยการทดลอง ( lab-in-the-field experiment) ต้องการให้
อาสาสมัครแสดงพฤติกรรมด้านความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียง และด้านการอดทนรอ ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมความชอบทางเศรษฐศาสตร์ (economic preference) พฤติกรรมเหล่านี้
อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การบริโภคอาหารหรือการออม การทดลองที่ใช้ใน
การศึกษานี้ได้ดัดแปลงมาจากงานของ Andersen et al. (2008) ทั้งนี้ นักวิจัยได้ประยุกต์
การส่ือสารระหว่างการทดลองให้เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจของคนไทย ด้วยการทําวีดิ

อําเภอ ตําบล กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เมืองขอนแก่น 
 

ตําบลบ้านหว้า 20 
ตําบลโคกสี 20 
ตําบลท่าพระ 20 
ตําบลศิลา 20 
ตําบลในเมือง 20 
ตําบลพระลับ 20 
ตําบลแดงใหญ่ 20 
ตําบลดอนช้าง 20 
ตําบลบึงเนียม 20 
ตําบลบ้านทุ่ม 20 
ตําบลบ้านเป็ด 20 
ตําบลสําราญ 20 

ภูเวียง 
 

ตําบลห้วยโจด 20 
ตําบลหนองโน 20 
ตําบลหนองกุงเซิน 20 

น้ําพอง 
 

ตําบลพังทุย 20 
ตําบลหนองกุง 20 
ตําบลบัวใหญ่ 20 

หนองสองห้อง 
 

ตําบลดงเค็ง 20 
ตําบลตะก่ัวป่า 20 
ตําบลหนองไผ่ล้อม 20 

บ้านไผ่ 
 

ตําบลภูเหล็ก 20 
ตําบลบ้านไผ่ 20 
ตําบลหนองนํ้าใส 20 

อุบลรัตน์ 
 

ตําบลโคกสูง 20 
ตําบลนาคํา 20 
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 20 

เมืองขอนแก่น นักเรียน/นักศึกษา 60 
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ทัศน์อธิบายรายละเอียดการทดลอง มีการยกตัวอย่างและทดสอบความเข้าใจ ก่อนการ
ทดลองด้วยการเล่นเกมส์ การทดลองทั้งสองพฤติกรรม (เกมส์) มีการจับสลากให้รางวัล
เพื่อให้อาสาสมัครตัดสินใจแบบมีส่วนได้ส่วนเสีย เสมือนกับเป็นการตัดสินใจที่แสดง
ความชอบอย่างแท้จริง กระบวนการทดลองใช้เวลาประมาณหน่ึงชั่วโมงครึ่ง ขั้นตอนการเล่น
เกมส์ในแต่ละการทดลองมีดังต่อไปนี้ 

เกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยง 

เกมส์นี้มีอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กระดาษคําตอบ 4 ชุด ถังสีดําและสีแดงอย่างละ 
1 ถัง ลูกปิงปองสีส้มและสีขาวอย่างละ 10 ลูก กระดาษคําตอบแต่ละชุดมี 10 เหตุการณ์ที่
อาสาสมัครต้องตัดสินใจเลือกคําตอบที่ตนเองชอบมากที่สุดจนครบทุกข้อ (Holt and 
Laury, 2002; Andersen et al., 2008)  

เกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงถูกออกแบบมาเพื่อวัดความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์โดยดูจากการตัดสินใจเกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบเส่ียงของอาสาสมัคร มีเงิน
รางวัลเป็นส่ิงจูงใจเพื่อให้อาสาสมัครรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจ อาสาสมัครจะ
ได้รับกระดาษคําตอบจํานวน 4 ชุด ในกระดาษคําตอบ 1 ชุดมี 10 เหตุการณ์ ซึ่งแต่ละ
เหตุการณ์จะมีมูลค่ารางวัลแตกต่างกันไปตามความเป็นไปได้ของการจับลูกปิงปองสีที่อยู่ใน
ถัง ถังสีดําและถังสีแดงจะบรรจุลูกปิงปองสีขาวและสีส้มคละกัน 10 ลูก จํานวนของลูก
ปิงปองสีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ (ดูภาคผนวก ก รูปที่ ก1) เช่น กระดาษคําตอบชุด
สาธิต เหตุการณ์ที่ 1 ในถังสีดําและถังสีแดงจะมีลูกปิงปองสีส้ม 1 ลูกและลูกปิงปองสีขาว 9 
ลูก รวมถังละ 10 ลูก ลูกปิงปองแต่ละสีมีมูลค่ารางวัลกํากับไว้ในกระดาษคําตอบ (ถังสีดําลูก
ปิงปองสีส้ม 1,000 บาท ลูกปิงปองสีขาว 800 บาท, ถังสีแดงลูกปิงปองสีส้ม 1,925 บาท 
ลูกปิงปองสีขาว 50 บาท) ลูกปิงปองสีส้มมีมูลค่ามากกว่าลูกปิงปองสีขาวเสมอ และมูลค่า
รางวัลของลูกปิงปองในถังสีดําและถังสีแดงก็จะแตกต่างกันด้วย อาสาสมัครพิจารณาดูความ
เป็นไปได้ที่จะจับได้ลูกปิงปองสีอะไร และดูมูลค่าของลูกปิงปองแต่ละสีของแต่ละเหตุการณ์
ในแต่ละถัง เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแต่ละเหตุการณ์จะเลือกได้เพียงคําตอบเดียวคือ 
เลือกถังสีดํา หรือถังสีแดง หรือทั้งสองถังไม่แตกต่างกัน และต้องตัดสินใจเลือกจนครบทุกข้อ
หรือทุกบรรทัดของกระดาษคําตอบ  

ในการเล่นเกมส์จริงอาสาสมัครจะต้องตอบในกระดาษคําตอบทั้งหมด 4 ชุด มูลค่า
รางวัลของลูกปิงปองแต่ละสีในถังสีดําและถังสีแดงของกระดาษคําตอบแต่ละชุดดูในตารางที ่
2-2 
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ตารางท่ี 2-2:  มูลค่ารางวัล (payoff) ในกระดาษคําตอบท้ัง 4 ชุด ของเกมส์ความชอบหรือ 
ไม่ชอบความเสี่ยง 

ข้อ 

จํานวน
ปิงปอง 
สีส้ม 

จํานวน
ปิงปอง 
สีขาว 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

ถังสีดํา ถังสีแดง ถังสีดํา ถังสีแดง 

ส้ม ขาว ส้ม ขาว ส้ม ขาว ส้ม ขาว 

1 1 9 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

2 2 8 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

3 3 7 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

4 4 6 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

5 5 5 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

6 6 4 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

7 7 3 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

8 8 2 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

9 9 1 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

10 10 0 1000 800 1925 50 1125 750 2000 250 

ข้อ 

จํานวน
ปิงปอง 
สีส้ม 

จํานวน
ปิงปอง 
สีขาว 

ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ถังสีดํา ถังสีแดง ถังสีดํา ถังสีแดง 

ส้ม ขาว ส้ม ขาว ส้ม ขาว ส้ม ขาว 
1 1 9 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

2 2 8 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

3 3 7 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

4 4 6 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

5 5 5 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

6 6 4 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

7 7 3 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

8 8 2 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

9 9 1 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

10 10 0 1000 875 2000 75 1250 500 2250 25 

ผลตอบแทนที่อาสาสมัครจะได้จากการเล่นเกมส์ขึ้นอยู่กับการเลือกและความ
น่าจะเป็นที่จะหยิบหมายเลขรางวัล กระบวนการออกรางวัลเป็นดังนี้  

1. ผู้จัดการเกมส์สุ่มเลือกชุดของกระดาษคําตอบที่จะออกรางวัล (สุ่ม 1 ชุดจาก 4 ชุด) 
โดยหยิบลูกปิงปองที่มีเลข 1 ถึง 4 ในถัง ออกมาหนึ่งลูก ถ้าได้เลข 1 หมายถึง ใช้
กระดาษคําตอบเลข 1 สําหรับพิจารณารางวัล  

2. ผู้จัดการเกมส์สุ่มเลือกเหตุการณ์ที่จะออกรางวัลโดยการหยิบลูกปิงปองที่มีเลข 1 ถึง 10 
จากถังออกมา 1 ลูก แต่ละหมายเลขแทนเหตุการณ์หรือบรรทัดในกระดาษคําตอบ ถ้า
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สุ่มได้เลข 9 หมายถึง เลือกเหตุการณ์ที่ 9 ในการให้รางวัล โดยใส่ลูกปิงปองสีส้ม 9 ลูก 
ลูกปิงปองสีขาว 1 ลูกลงในถัง จากนั้น จึงสุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากถัง สมมุติได้สีส้ม 
อาสาสมัครที่ เลือกถังสีดําจะได้รางวัลตามมูลค่าลูกปิงปองสีส้มในถังสีดํา ส่วน
อาสาสมัครที่เลือกถังสีแดงจะได้รางวัลตามมูลค่าลูกปิงปองสีส้มในถังสีแดง กรณีที่มี
อาสาสมัครเลือกไม่แตกต่างกัน กรณีนี้จะต้องหยิบลูกปิงปองจากกล่องที่มีลูกปิงปองสี
ส้มและสีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มอาสาสมัครจะได้เงินรางวัลตามที่
ระบุไว้ในถังสีดํา แต่ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวอาสาสมัครจะได้เงินรางวัลตามที่ระบุไว้
ในถังสีแดง  

3. อาสาสมัครจะได้เงินรางวัลหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งความน่าจะเป็นในการ
ได้รับรางวัลเท่ากับ 0.1 กล่าวคือ อาสาสมัครจะต้องเสี่ยงจับลูกปิงปองในถังที่แยกไว้
เฉพาะอีก 1 ถังด้วยตนเอง ในถังดังกล่าวนี้จะมีลูกปิงปองเขียนหมายเลข 1-10 ไว้ 
อาสาสมัครมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการจับลูกปิงปอง อาสาสมัครต้องจับให้ได้ลูก
ปิงปองหมายเลข 1 เท่าน้ันจึงจะได้รับเงินรางวัลในขั้นตอนที่ 2  

กระบวนการเล่นเกมส์เป็นดังต่อไปนี้ 

1) เริ่มต้นกระบวนการด้วยการให้อาสาสมัครลงทะเบียน และนั่งประจําหมายเลข
ที่กําหนด นักวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และขอความยินยอมในการเข้าร่วม
โครงการและให้ข้อมูลจากอาสาสมัคร  

2) เมื่ออาสาสมัครทุกท่านพร้อมแล้ว นักวิจัยเปิดวีดิทัศน์อธิบายการเล่นเกมส์
ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียง และวีดิทัศน์วิธีการออกรางวัล ดังคําอธิบายแสดงในกรอบ
ที่ 2-1 จากน้ันเปิดโอกาสให้อาสาสมัครซักถามข้อสงสัย 

3) ทําการสาธิตเสมือนจริง 1 รอบ โดยยังไม่จ่ายเงินรางวัล และอาสาสมัครซักถาม
ข้อสงสัยอีกครั้ง 

4) อาสาสมัครเล่นเกมส์จริงจํานวน 4 ชุดกระดาษคําตอบ ในแต่ละชุดจะมีคําตอบ
ให้ตอบ 10 ข้อ กระดาษคําตอบแต่ละชุดมีมูลค่ารางวัลที่แตกต่างกัน อาสาสมัครดูรูปภาพ
ประกอบการตัดสินใจ นักวิจัยให้อิสระแก่อาสาสมัครทุกคนในการเลือกคําตอบ และ
อาสาสมัครแต่ละคนงดส่ือสารกัน  

5) เมื่ออาสาสมัครทุกท่านเลือกคําตอบที่ชอบมากที่สุดจนครบทุกข้อทุกชุดแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกระดาษคําตอบ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการออกรางวัล 

6) สําหรับการจ่ายเงินรางวัล เจ้าหน้าที่จะจดบันทึกชื่ออาสาสมัครที่ได้รับรางวัล 
ให้ผู้ได้รับรางวัลลงนามในเอกสารใบสําคัญรับเงิน และจ่ายเงินรางวัลหลังจากเสร็จส้ิน
กระบวนการทั้งหมด  
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กรอบท่ี 2-1: บทบรรยายเกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยง 
การเล่นเกมส์ส่วนท่ี 1 นี้ เพ่ือดูความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงของท่าน ขอให้ท่านตอบเหมือนกับ
เหตุการณ์จริงในชีวิตประจําวันของท่าน การเลือกของท่านอาจทําให้ท่านได้รางวัลเพ่ิมเติมข้ึนอยู่
กับความเสี่ยงท่ีท่านเลือกและโชคของท่าน เจ้าหน้าท่ีจะเริ่มต้นด้วยการสอนวิธีการเล่นเกมส์ 
อธิบายวิธีออกรางวัล และให้ท่านทดลองเล่นเป็นการสาธิต 1 รอบ ก่อนท่ีจะไปสู่ของจริง สิ่งท่ีท่าน
ต้องทําในการเล่นเกมส์คือ ท่านต้องเลือกทางเลือกท่ีมีให้ระหว่างถังสีดําและถังสีแดง  
 ทุกท่านมีโอกาสได้รับรางวัล 1 ใน 10 ของการออกรางวัล ในข้ันตอนสุดท้ายเจ้าหน้าท่ีจะให้
ท่านหยิบลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1-10 ไว้ออกมาจํานวน 1 ลูก ถ้าท่านหยิบได้ปิงปองหมายเลข 
1 ท่านจะได้รับเงินรางวัลนั้นไป ซ่ึงจํานวนเงินรางวัลข้ึนกับการเลือกของท่าน การเลือกของท่าน
เป็นความลับ ผู้เล่นเกมส์คนอ่ืนจะไม่ทราบว่าท่านได้รับรางวัลเท่าไร 
 คลิปวิดีโอนี้จะอธิบายวิธีการเล่นเกมส์และวิธีการให้รางวัล ขอให้ทุกท่านต้ังใจชมคลิปวิดีโอนี้
ด้วยค่ะ เร่ิมต้น เจ้าหน้าท่ีจะแจกสมุดภาพท่ีมีรูปถังสีดําและถังสีแดง และแจกกระดาษคําตอบ ใน
กระดาษคําตอบท่านจะต้องทําเคร่ืองหมาย  ในช่องสีดําหรือสีแดง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ทุก
ท่านลองดูรูปเหตุการณ์ท่ี 1 ในสมุดภาพ นั่นคือข้อมูลในบรรทัดท่ี 1 ในกระดาษคําตอบ ท่าน
จะต้องดูข้อมูลตัวเลขในบรรทัดท่ี 1 และตัดสินใจเลือกระหว่างถังสีดําหรือสีแดง 
 ตัวอย่าง ในถังสีดําประกอบด้วยปิงปองสีส้ม 1 ลูก และสีขาว 9 ลูก โอกาสท่ีจะหยิบได้สีส้ม
คือ 1 ใน 10 โดยมีเงินรางวัล 300 บาท โอกาสที่จะหยิบได้สีขาวคือ 9 ใน 10 แต่เงินรางวัลน้อย
กว่าคือ 200 บาท ส่วนในถังสีแดงประกอบด้วยปิงปองสีส้ม 1 ลูก และสีขาว 9 ลูกเช่นกัน ถ้า
เจ้าหน้าท่ีหยิบได้สีส้มเงินรางวัลคือ 760 บาท แต่ถ้าได้สีขาวเงินรางวัลคือ 10 บาท ความแตกต่าง
ระหว่างเงินรางวัลบนลูกปิงปองสีส้มและสีขาวจะแตกต่างกัน และเงินรางวัลของลูกปิงปองสีส้มใน
ถังสีดําจะน้อยกว่าถังสีแดง ส่วนเงินรางวัลของลูกปิงปองสีขาวในถังสีดําจะมากกว่าถังสีแดง  
 ในการเลือก ถ้าท่านเลือกถังสีดําให้ทําเคร่ืองหมาย  ในช่องสีดํา แต่ถ้าท่านเลือกถังสีแดง
ให้ทําเคร่ืองหมาย  ในช่องสีแดง ในกรณีท่ีท่านเห็นว่า ท้ังถังสีดําและถังสีแดงไม่แตกต่างกัน ให้
ท่านทําเคร่ืองหมาย  ในช่องสุดท้ายของกระดาษคําตอบ  
 จากนั้นเลื่อนไปบรรทัดท่ี 2 จนถึงบรรทัดท่ี 10 ท่านจะเห็นว่าแต่ละเหตุการณ์ลูกปิงปองสีส้ม
จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนเหตุการณ์ละ 1 ลูก จนกระท่ังเหตุการณ์ท่ี 10 ในถังสีดําและถังสีแดงจะมีเพียง
ลูกปิงปองสีส้มเท่านั้น ท่านจะเห็นว่าในกระดาษคําตอบ 1 ชุดจะมีเหตุการณ์ท่ีต้องตัดสินใจเลือก
ท้ังหมด 10 เหตุการณ์ ท่านต้องเลือกคําตอบจนครบทั้ง 10 บรรทัด โดยมีกติกาท่ีสําคัญคือ ในแต่
ละบรรทัดให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  เลือกได้แค่ช่องเดียว และให้ทําเคร่ืองหมายให้ครบทุกบรรทัด 
 สําหรับกระบวนการให้รางวัลข้ันสุดท้ายเราจะใช้วิธีหยิบลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1-10 ไว้ 
เจ้าหน้าท่ีจะหยิบลูกปิงปองจํานวน 1 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองหมายเลขใด เจ้าหน้าท่ีจะไปออก
รางวัลในบรรทัดนั้นของกระดาษคําตอบ ยกตัวอย่าง สมมุติว่าเจ้าหน้าท่ีหยิบลูกปิงปองได้หมายเลข 
2 เราทุกคนจะกลับไปดูข้อมูลในบรรทัดท่ี 2 ของกระดาษคําตอบ หรือเหตุการณ์ท่ี 2 ในสมุดภาพ 
เราจะเห็นว่าในถังท้ัง 2 สีจะมีลูกปิงปองสีส้มจํานวน 2 ลูก และลูกปิงปองสีขาวจํานวน 8 ลูก 
เจ้าหน้าท่ีก็จะนําลูกปิงปองสีส้ม 2 ลูกและลูกปิงปองสีขาว 8 ลูก ใส่ในถังเปล่าท่ีเตรียมไว้รวมกัน
เป็น 10 ลูก จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะหยิบลูกปิงปองออกมาจากถังดังกล่าวนี้เพียง 1 ลูก เพ่ือดูว่าเราจะ
หยิบได้ลูกปิงปองสีส้มหรือสีขาว 
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กรอบท่ี 2-1: (ต่อ) 
 กรณีท่ีหยิบได้ลูกปิงปองสีส้ม ถ้าท่าน  เลือกถังสีดําในบรรทัดท่ี 2 ไว้ ท่านจะได้เงิน
รางวัลมูลค่า 300 บาท แต่ถ้าท่าน  เลือกถังสีแดงไว้ ท่านจะได้เงินรางวัลมูลค่า 760 บาท หรือ
ถ้าเจ้าหน้าท่ีหยิบได้ลูกปิงปองสีขาว ถ้าท่าน  เลือกถังสีดําไว้ ท่านจะได้เงินรางวัลมูลค่า 200 
บาท แต่ถ้าท่าน  เลือกถังสีแดงไว้ ท่านจะได้เงินรางวัลมูลค่า 10 บาท แต่ถ้าท่านเลือกคําตอบ
ว่า “ไม่แตกต่าง” เจ้าหน้าท่ีจะหยิบลูกปิงปองจากกล่องท่ีมีลูกปิงปองสีส้มและสีขาวอย่างละ 1 
ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มการให้เงินรางวัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในถังสีดํา แต่ถ้าหยิบได้ลูกปิงปอง
สีขาวการให้เงินรางวัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในถังสีแดง 
 เม่ือทราบมูลค่ารางวัลท่ีแต่ละท่านจะได้แล้ว ทุกท่านจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัล 1 ใน 10 
โดยการหยิบลูกปิงปอง เจ้าหน้าท่ีจะให้ท่านหยิบลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1–10 ออกมาจํานวน 
1 ลูก ถ้าท่านหยิบได้ลูกปิงปองหมายเลข 1 ท่านจะได้เงินรางวัล แต่ถ้าท่านหยิบได้ลูกปิงปอง
หมายเลข 2-10 ท่านจะไม่ได้เงินรางวัล 
 การจ่ายเงินรางวัลสําหรับเกมส์นี้ เจ้าหน้าท่ีจะจดบันทึกชื่อผู้ท่ีได้รับรางวัลไว้ และให้ท่านลง
นามในเอกสารใบสําคัญรับเงิน เจ้าหน้าท่ีจะจ่ายเงินให้ท่านภายหลังจากจบกระบวนการเล่นเกมส์
ท้ังหมดและท่านได้ทําแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เกมส์การอดทนรอ 

หลังจากเสร็จส้ินการเล่มเกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงแล้ว อาสาสมัครจะ
ได้พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที เมื่อพักเรียบร้อยแล้ว อาสาสมัครกลับมาน่ังประจําที่
เพื่อเ ล่นเกมส์การอดทนรอ (Coller and Williams, 1999; Andersen et al., 2008) 
นักวิจัยเปิดวีดิทัศน์อธิบายการเล่นเกมส์การอดทนรอ และวีดิทัศน์วิธีการออกรางวัล จากน้ัน
เปิดโอกาสให้อาสาสมัครซักถามข้อสงสัย  

เกมส์การอดทนรอ อาสาสมัครจะได้รับกระดาษคําตอบที่เป็นตาราง payoff 
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 15 ข้อ และในแต่ละชุดมี 2 ทางเลือกคือ สีส้มกับสีขาว แต่ละสีจะ
กําหนดมูลค่ารางวัลที่ต่างกัน (ดูภาคผนวก ก รูปที่ ก2) มูลค่ารางวัลและระยะเวลาที่ต้องรอ
คอยเพื่อรับเงินรางวัลจะแตกต่างกันในแต่ละชุดกระดาษคําตอบดูในตารางที่ 2-3 เช่น 
กระดาษคําตอบชุดสาธิต ข้อที่ 1 ทางเลือกสีส้มมีมูลค่ารางวัล 500 บาท โดยจะได้รับเงินนี้
ในอีก 1 เดือนข้างหน้า และทางเลือกสีขาวมีมูลค่ารางวัลเพิ่มขึ้นเป็น 506.25 บาท (ได้อัตรา
ดอกเบ้ีย 5% ต่อปีและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละข้อ) แต่จะได้รับเงินพร้อมอัตราดอกเบี้ยนี้
ในอีก 4 เดือนข้างหน้า อาสาสมัครต้องพิจารณา คิดและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ชอบมาก
ที่สุดเพียงคําตอบเดียวคือ สีส้ม หรือสีขาว หรือทั้งสองสีไม่แตกต่างกัน อาสาสมัครต้องตอบ
ให้ครบทุกข้อ    
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ตารางท่ี 2-3: มูลค่ารางวัล (payoff) ในกระดาษคําตอบท้ัง 4 ชุด ของเกมส์การอดทนรอ 
ข้อ อัตราดอกเบี้ย

ประสิทธิผล (%) 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

รอ 1 
เดือน  

)บาท(  

รอ 4 
เดือน 

)บาท(  

รอ 1 
เดือน 

)บาท(  

รอ 7 
เดือน 

)บาท(  

รอ 4 
เดือน 

)บาท(  

รอ 7 
เดือน  

)บาท(  

รอ 1 
เดือน  

)บาท(  

รอ 7 
เดือน  

)บาท(  
1 5.09 500 506.25 500 512.58 500 506.25 1000 1025.16 
2 10.38 500 512.50 500 525.31 500 512.50 1000 1050.63 
3 15.87 500 518.75 500 538.20 500 518.75 1000 1076.41 
4 21.55 500 525.00 500 551.25 500 525.00 1000 1102.50 
5 27.44 500 531.25 500 564.45 500 531.25 1000 1128.91 
6 33.55 500 537.50 500 577.81 500 537.50 1000 1155.63 
7 39.87 500 543.75 500 591.33 500 543.75 1000 1182.66 
8 46.41 500 550.00 500 605.00 500 550.00 1000 1210.00 
9 53.18 500 556.25 500 618.83 500 556.25 1000 1237.66 
10 60.18 500 562.50 500 632.81 500 562.50 1000 1265.63 
11 74.90 500 575.00 500 661.25 500 575.00 1000 1322.50 
12 90.61 500 587.50 500 690.31 500 587.50 1000 1380.63 
13 107.36 500 600.00 500 720.00 500 600.00 1000 1440.00 
14 125.19 500 612.50 500 750.31 500 612.50 1000 1500.63 
15 144.14 500 625.00 500 781.25 500 625.00 1000 1562.50 

กระบวนการออกได้รับรางวัลมีดังนี้ 

1. ผู้จัดการเกมส์สุ่มเลือกชุดของกระดาษคําตอบที่จะออกรางวัลจากลูกปิงปองที่
มีเลข 1 ถึงเลข 4 (สุ่ม 1 ชุดจาก 4 ชุด)  

2. ผู้จัดการเกมส์สุ่มเลือกเหตุการณ์ที่จะออกรางวัลจากถังที่มีปิงปองเลข 1 ถึง
เลข 15 (สุ่ม 1 ข้อจาก 15 ข้อ) มูลค่ารางวัลจะขึ้นอยู่กับทางเลือกที่อาสาสมัคร
ตอบไว้ เช่น สุ่มได้ข้อที่ 10 อาสาสมัครที่เลือกสีส้มก็จะได้รับเงินรางวัลและ
ต้องรอรับรางวัลตามที่กําหนดไว้ในทางเลือกสีส้ม แต่ถ้าอาสาสมัครเลือกสีขาว
ไว้ก็จะได้รับเงินรางวัลและต้องรอรับรางวัลตามที่กําหนดไว้ในทางเลือกสีขาว 
กรณีมีอาสาสมัครเลือกไม่แตกต่างกัน กรณีนี้จะต้องหยิบลูกปิงปองจากกล่อง
ที่มี ลูกปิงปองสีส้มและสีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีส้ม
อาสาสมัครจะได้เงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในทางเลือกสีส้ม แต่ถ้าหยิบได้ลูก
ปิงปองสีขาวอาสาสมัครจะได้เงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในทางเลือกสีขาว  

3. อาสาสมัครหยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากถังที่แยกไว้เฉพาะอีก 1 ถังด้วยตนเอง ใน
ถังดังกล่าวนี้จะมีลูกปิงปองเขียนหมายเลข 1-10 ไว้ อาสาสมัครมีโอกาส 1 ใน 
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10 ในการได้รับรางวัล ถ้าจับได้ลูกปิงปองหมายเลข 1 เท่านั้นจึงจะได้รับเงิน
รางวัลตามขั้นตอนที่ 2  

ก่อนการเล่นเกมส์การอดทนรอรอบจริง อาสาสมัครทุกคนจะได้ดูวีดิทัศน์อธิบาย
การเล่นเกมส์การอดทนรอ และวีดิทัศน์วิธีการออกรางวัล (กรอบที่ 2-2) อาสาสมัครเล่น
เกมส์ทั้งหมดจํานวน 4 ชุดกระดาษคําตอบ 

เมื่ออาสาสมัครทุกท่านเลือกคําตอบที่ชอบมากที่สุดจนครบทุกข้อแล้ว เจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบกระดาษคําตอบ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการออกรางวัล สําหรับการจ่ายเงิน
รางวัล เจ้าหน้าที่จะจดบันทึกชื่ออาสาสมัครที่ได้รับรางวัล ให้ผู้ได้รับรางวัลลงนามในเอกสาร
ใบสําคัญรับเงิน จากน้ันเจ้าหน้าที่จะขอเลขบัญชีธนาคารและตั้งค่าระบบการโอนเงิน (แบบ
รายการล่วงหน้า) ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ตามระยะเวลาที่อาสาสมัครเลือกไว้ในเกมส์ที่
ออกรางวัล เช่น 1 เดือน 4 เดือน หรือ 7 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ได้รับรางวัล 

กรอบท่ี 2-2: บทบรรยายเกมส์การอดทนรอ 
การเล่นเกมส์ส่วนท่ี 2 นี้ เพ่ือดูความอดทนรอคอยเพ่ือผลตอบแทนท่ีดีข้ึน ขอให้ท่านตอบ
เหมือนกับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจําวันของท่าน การเลือกของท่านอาจทําให้ท่านได้รางวัล
เพ่ิมเติมข้ึนอยู่กับว่าท่านเลือกการรอคอยทางเลือกใด เจ้าหน้าท่ีจะเร่ิมต้นด้วยการสอนวิธีการเล่น
เกมส์ และให้ท่านทดลองเล่น 1 รอบ ก่อนท่ีจะไปสู่ของจริง สิ่งท่ีท่านต้องทําในการเล่นเกมส์คือ 
ท่านต้องเลือกระหว่างทางเลือกช่องสีส้มหรือช่องสีขาว ซ่ึงแต่ละช่องมีรางวัลของการรอคอยไม่
เท่ากัน  

ทุกท่านมีโอกาส 1 ใน 10 ในการได้รับเงินรางวัล ในข้ันตอนสุดท้ายเจ้าหน้าท่ีจะให้ท่านหยิบ
ลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1-10 ไว้ออกมาจํานวน 1 ลูก ถ้าท่านหยิบได้ปิงปองหมายเลข 1 ท่าน
จะได้รับเงินรางวัล ส่วนจํานวนเงินรางวัลข้ึนกับการเลือกของท่าน การเลือกของท่านเป็นความลับ 
ผู้เล่นเกมส์คนอ่ืนจะไม่ทราบว่าท่านได้รับรางวัลเท่าไร เจ้าหน้าท่ีจะคํานวณเงินรางวัล เม่ือท่าน
ตอบแบบสอบถามส่วนท่ีสามเสร็จเรียบร้อย 

คลิปวิดีโอนี้จะอธิบายวิธีการเล่นเกมส์และวิธีการให้รางวัล ขอให้ทุกท่านต้ังใจชมคลิปวิดีโอนี้ 
เร่ิมต้น เจ้าหน้าท่ีจะแจกกระดาษคําตอบให้ทุกท่าน โดยกระดาษคําตอบบรรทัดท่ี 1 ประกอบด้วย
ทางเลือก 2 ทางเลือกคือสีส้มกับสีขาว จากภาพตัวอย่าง ช่องสีส้มหมายถึงท่านจะได้รับเงินรางวัล
ในอีก 1 เดือนข้างหน้าเป็นเงิน 100 บาท ส่วนช่องสีขาวหมายถึงท่านจะได้รับเงินรางวัลในอีก 7 
เดือนข้างหน้าเป็นเงิน 102 บาท 52 สตางค์ สําหรับช่องสีม่วงเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีท่ีท่านจะ
ได้รับจากการรอ 7 เดือน และตารางขวามือของกระดาษคําตอบท่ีวงกลมสีแดงไว้นี้ คือช่องท่ีให้
ท่านเลือกคําตอบท่ีท่านชอบมากท่ีสุด ด้วยการทําเคร่ืองหมาย  เลือกช่องสีส้มหรือสีขาว ช่องใด
ช่องหนึ่ง 

หน้าท่ีของท่านคือดูข้อมูลในกระดาษ แล้วตัดสินใจเลือกคําตอบท่ีท่านชอบมากท่ีสุด บรรทัด
ละ 1 คําตอบ คือ สีส้มหรือสีขาว เพียงคําตอบเดียว ดูตัวอย่างในบรรทัดท่ี 1 ถ้าท่านชอบสีส้มให้
ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องสีส้ม ถ้าท่านชอบสีขาวให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องสีขาว  
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กรอบท่ี 2-2: (ต่อ) 
แต่ถ้าท่านคิดว่าสีส้มและสีขาวไม่ต่างกัน ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องไม่แตกต่าง โดยทุกท่าน
ต้องเลือกคําตอบท่ีท่านชอบต้ังแต่บรรทัดท่ี 1-15 จนครบถ้วน การเลือกของท่านจะเป็นความลับ 
เจ้าหน้าท่ีจะไม่บอกใครว่าท่านเลือกสีอะไร  

เรามาดูตัวอย่างบรรทัดท่ี 1 และ 2 จากภาพบรรทัดท่ี 1 ช่องสีส้ม ท่านจะได้รับเงินรางวัล 
100 บาท ถ้าท่านรอรับในอีก 1 เดือนข้างหน้า ส่วนช่องสีขาว ท่านจะได้รับเงินรางวัล 102 บาท 
52 สตางค์ ถ้าท่านรอรับในอีก 7 เดือนข้างหน้า เปรียบได้กับว่า ท่านได้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  
ถ้าท่านชอบสีส้มให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องสีส้ม ถ้าท่านชอบสีขาวให้ท่านทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ีช่องสีขาว แต่ถ้าท่านคิดว่าสีส้มและสีขาวไม่ต่างกัน ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องไม่
แตกต่าง เลื่อนลงมาดูบรรทัดท่ี 2 ช่องสีส้ม ท่านจะได้รับเงินรางวัล 100 บาท ถ้าท่านรอรับในอีก 
1 เดือนข้างหน้า ส่วนช่องสีขาว ท่านจะได้รับเงินรางวัล 105 บาท 6 สตางค์ ถ้าท่านรอรับในอีก 7 
เดือนข้างหน้า เปรียบได้กับว่าท่านได้ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ถ้าท่านชอบสีส้มให้ท่านทํา
เคร่ืองหมาย  ท่ีช่อง สีส้ม ถ้าท่านชอบสีขาวให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ท่ีช่องสีขาว แต่ถ้าท่าน
คิดว่าสีส้มและสีขาวไม่ต่างกัน ให้ท่านทําเครื่องหมาย  ท่ีช่องไม่แตกต่าง ท่านต้องเลือกคําตอบ
ท่ีท่านชอบจนครบท้ัง 15 บรรทัด เลือกได้บรรทัดละ 1 คําตอบเท่านั้น 

สําหรับกระบวนการให้รางวัลข้ันสุดท้ายเราจะใช้วิธีหยิบลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1-15 ไว้ 
เจ้าหน้าท่ีจะหยิบลูกปิงปองจํานวน 1 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองหมายเลขใด เจ้าหน้าท่ีจะใช้การ
เลือกของท่านในบรรทัดนั้นเพ่ือให้รางวัล ยกตัวอย่าง สมมุติว่าเจ้าหน้าท่ีหยิบลูกปิงปองได้
หมายเลข 5 เราทุกคนจะกลับไปดูข้อมูลในบรรทัดท่ี 5 ของกระดาษคําตอบ ถ้าท่านเลือกช่องสีส้ม
ไว้ ท่านจะได้เงินรางวัล 100 บาท ในอีก 1 เดือนข้างหน้า แต่ถ้าท่านเลือกช่องสีขาวไว้ ท่านจะได้
เงินรางวัล 112 บาท 89 สตางค์ ในอีก 7 เดือนข้างหน้า เปรียบได้กับว่าท่านได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 
25 ต่อปีในบรรทัดนี้ ถ้าท่านเลือกช่องไม่แตกต่างระหว่างสีส้มกับสีขาว เจ้าหน้าท่ีจะหยิบลูก
ปิงปองจากกล่องท่ีมีลูกปิงปองสีส้มและสีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มการให้เงิน
รางวัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในช่องสีส้ม แต่ถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวการให้เงินรางวัลเป็นไปตามท่ี
ระบุไว้ในช่องสีขาว 

เม่ือทราบมูลค่ารางวัลท่ีแต่ละท่านจะได้แล้ว ทุกท่านจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัล 1 ใน 10 
โดยการหยิบลูกปิงปอง เจ้าหน้าท่ีจะให้ท่านหยิบลูกปิงปองท่ีเขียนหมายเลข 1–10 ออกมาจํานวน 
1 ลูก ถ้าท่านเองหยิบได้ลูกปิงปองหมายเลข 1 ท่านจะได้รับเงินรางวัล แต่ถ้าท่านหยิบได้ลูก
ปิงปองหมายเลข 2-10 ท่านจะไม่ได้รับเงินรางวัล 

การจ่ายเงินรางวัลสําหรับเกมส์นี้ เจ้าหน้าท่ีจะจดบันทึกชื่ออาสาสมัครท่ีได้รับรางวัล ให้ผู้
ได้รับรางวัลลงนามในเอกสารใบสําคัญรับเงิน จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะขอเลขบัญชีธนาคารและตั้งค่า
ระบบการโอนเงิน (แบบรายการล่วงหน้า) ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารให้ผู้ได้รับรางวัล ตาม
ระยะเวลาท่ีเลือกไว้ในเกมส์ท่ีออกรางวัล เช่น 1 เดือน 4 เดือน หรือ 7 เดือนข้างหน้านับจากวันท่ี
ได้รับรางวัล 
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2.3 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการชัง่น้ําหนัก 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน2 ได้แก่ ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน
การบริโภคอาหาร ซึ่งครอบคลุมเรื่องพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการเสริมแรง ความรู้
ด้านการบริโภค ทัศนคติและความเช่ือด้านการบริโภคอาหาร ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านการออม ซึ่งครอบคลุมเรื่องพฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน และ
ทัศนคติด้านการเงิน และส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และทําการชั่งน้ําหนัก
และวัดส่วนสูงในสถานที่เก็บข้อมูล เพื่อหลีกเล่ียงความเอนเอียงของข้อมูลที่ผู้ตอบมักตอบ
ค่าน้ําหนักและส่วนสูงที่คลาดเคล่ือนจากความจริง (Cawley, 2015)  

นักวิจัยได้ทําการทดสอบเครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ครั้ง และทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha ได้ 0.9236 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือ  

2.4 ผลการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามได้ครบสมบูรณ์มีจํานวน 589 คน (ตารางที่ 
2-4) อาศัยในเขตเทศบาล (เขตเมือง) จํานวน 294 คน และอาศัยนอกเขตเทศบาล (เขต
ชนบท) จํานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 และ 50.1 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์สถิติ
พรรณนาลักษณะของตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 401 คน 
(ร้อยละ 68.1) และเป็นเพศชายจํานวน 188 คน (ร้อยละ 31.9) มีอายุเฉล่ียของตัวอย่าง
ทั้งหมดเท่ากับ 41.3 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ปวช. จํานวน 196 คน (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า และ
ระดับปริญญาตรีที่มีจํานวนเท่ากันคือ 130 คน (ร้อยละ 22.1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างเอกชนและลูกจ้างภาครัฐจํานวน 242 คน (ร้อยละ 41.1) รองลงมาเป็นแรงงานนอก
ระบบ เช่น เกษตรกร รับจ้างทั่วไปจํานวน 235 คน (ร้อยละ 39.9) และเป็นนักเรียน
นักศึกษาจํานวน 65 คน (ร้อยละ 11.0) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่อยู่
ด้วยกันจํานวน 373 คน (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือสถานภาพโสดจํานวน 161 คน (ร้อยละ 
27.3)  
  

                                           
2 สําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดูแบบสอบถามได้ที่ worawan@tdri.or.th หรือ cworaw@kku.ac.th 
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ตารางท่ี 2-4: ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n = 589)  
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 188 31.9 

หญิง 401 68.1 
รวม 589 100 

2. อายุ  18 - 25 ปี 85 14.4 
26 - 45 ปี 251 42.6 
46 - 59 ปี 253 43.0 
รวม 589 100 

3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 130 22.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 66 11.2 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 196 33.3 
อนุปริญญา/ปวส. 42 7.1 
ปริญญาตรี 130 22.1 
ปริญญาโทขึ้นไป 25 4.2 
รวม 589 100 

4. อาชีพ ลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล 242 41.1 
แรงงานนอกระบบ 235 39.9 
นักเรียน/นักศึกษา 65 11.0 
อ่ืนๆ 47 8.0 
รวม 589 100 

5. สถานภาพสมรส โสด 161 27.3 
สมรส/มีคู่อยู่ด้วยกัน 373 63.3 
หย่า/แยกกันอยู่ 30 5.1 
หม้าย 25 4.2 
รวม 589 100 

รูปท่ี 2-1: การกระจายของค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง  

 
หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย (WHO expert consultation, 2004) 
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เมื่อจําแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีค่าดัชนีมวลกายเฉล่ีย 25.39 กก./ม.2 และ
เพศชายมีค่าดัชนีมวลกายเฉล่ีย 24.53 กก./ม.2 ถ้าพิจารณาที่ค่าเฉล่ียแล้วจะพบว่า เพศ
หญิงอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 และเพศชายอยู่ในเกณฑ์มีภาวะนํ้าหนักเกิน หรือถ้าหาก
จําแนกตามเขตพื้นที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตเมืองมีค่าดัชนีมวลกายเฉล่ีย 24.69 
กก./ม.2 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตชนบทมีค่าดัชนีมวลกายเฉล่ีย 25.54 กก./ม.2 ถ้า
พิจารณาที่ค่าเฉล่ียแล้วจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตเมืองอยู่ในเกณฑ์มีภาวะนํ้าหนัก
เกิน และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตชนบทอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 (ตารางที่ 2-5) 

ตารางท่ี 2-5: ค่าเฉล่ียดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศและเขตท่ีอาศัย 
การจําแนก จํานวน ค่าดัชนีมวลกายเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ตัวอย่างท้ังหมด 589 25.12 4.69 15.60 46.91 
เพศ      
หญิง 401 25.39 4.98 16.03 46.91 
ชาย 188 24.53 3.93 15.60 37.26 
เขตที่อาศัย      
ในเขตเทศบาล 294 24.69 4.94 15.60 42.86 
นอกเขตเทศบาล 295 25.54 4.38 16.41 46.91 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (body fat percentage) ของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 30.52 เปอร์เซ็นต์ เพศหญิงมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 34.79 เปอร์เซ็นต์ 
และเพศชายมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 21.42 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยใน
เขตเมืองมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 29.58 เปอร์เซ็นต์ และประชากรตัวอย่างที่
อาศัยในเขตชนบทมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 31.46 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2-6) 
เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างในชนบทมีค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในเมือง  

ตารางท่ี 2-6: ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศและเขตท่ีอาศัย 

การจําแนก จํานวน 
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ 
ไขมันในร่างกาย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ตัวอย่างทั้งหมด 589 30.52 9.35 5.00 58.60 
เพศ      
หญิง 401 34.79 7.28 16.20 58.60 
ชาย 188 21.42 6.25 5.00 38.90 
เขตที่อาศัย      
ในเขตเทศบาล 294 29.58 9.48 5.00 56.40 
นอกเขตเทศบาล 295 31.46 9.14 7.70 58.60 
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ตารางท่ี 2-7: สรุปข้อมูลการเล่นเกมส์ 
เกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียง ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

จํานวนตัวอย่างอายุ 18-59 ปี รวม (คน) 589 589 589 589 
1. เข้าใจเกมส์และตอบคงเส้นคงวา 429 426 439 431 
2. ไม่เข้าใจเกมส์และตอบไม่มีเหตุผล 160 160 150 158 

เกมส์การอดทนรอ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
จํานวนตัวอย่างอายุ 18-59 ปี รวม (คน) 589 589 589 589 
1. เข้าใจเกมส์และตอบคงเส้นคงวา 517 519 513 530 
2. ไม่เข้าใจเกมส์และตอบไม่มีเหตุผล 72 70 76 59 

ผลจากการเล่นเกมส์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 589 คน มีอาสาสมัครเล่นเกมส์ที่
ตอบอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดร้อยละ 73 สําหรับเกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียง 
และร้อยละ 88 สําหรับเกมส์การอดทนรอ การตอบที่ไม่มีเหตุผลหมายถึง การตอบสลับไป
สลับมาระหว่างคําตอบในแต่ละข้อ หรือการเลือกถังสีดําทั้งหมดในเกมส์ความชอบหรือไม่
ชอบความเส่ียง หรือการเลือกรอแล้วเปลี่ยนเป็นไม่รอในเกมส์การอดทนรอ สัดส่วนคนที่
ตอบไม่สมเหตุสมผลทั้ง 4 ชุดในเกมส์ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงเท่ากับร้อยละ 19 
สัดส่วนคนที่ตอบไม่สมเหตุสมผลทั้ง 4 ชุดในเกมส์การอดทนรอเท่ากับร้อยละ 7 และสัดส่วน
ของคนที่ตอบไม่สมเหตุสมผลทั้ง 8 ชุดใน 2 เกมส์นี้เท่ากับร้อยละ 6  

 ภาพ: วัฒนา กาญจนานิจ 
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 ภาพ: วัฒนา กาญจนานิจ 
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3 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของคนไทยวัยทํางาน 

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในประเทศมีความสําคัญต่อการออกแบบ
มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การมีหรือไม่มีกิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมด้านความชอบเส่ียง (risk 
preference) และการรู้จักอดทนรอ (time preference) มักจะมีความสัมพันธ์กับความ
เส่ียงของการเกิดโรคและความเจ็บป่วย (Berrigan et al., 2003) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น 
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือมะเร็งบางชนิดเป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ชีวิตและพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพที่นําไปสู่การตายก่อนวัยอันควรของคนในยุค
ปัจจุบัน (Woolf and Aron, 2013) 

บทน้ีอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนวัยทํางานในประเทศไทยที่อาศัย
อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท (กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น) และแบ่งกลุ่มพฤติกรรมตามการ
เป็นคนอ้วนกับคนไม่อ้วน โดยใช้ข้อมูลการสํารวจดังที่ได้อธิบายในบทที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทในสัดส่วนพอๆ กัน (ร้อยละ 49.9 และ 50.1 ตามลําดับ)  

WHO Expert Consultation (2004) จําแนกค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย ตั้งแต่ 
23-24.9 กก./ม.2 คืออยู่ในเกณฑ์มีภาวะนํ้าหนักเกิน และ 25 กก./ม.2  ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์
อ้วน ในการศึกษานี้นักวิจัยให้ความสนใจคนวัยทํางานที่มีภาวะนํ้าหนักเกินไปจนถึงขั้นอ้วน 
จึงแบ่งกลุ่มคนที่มีค่าดัชนีมวลกาย 23 กก./ม.2 ขึ้นไป ถือว่า “มีภาวะน้ําหนักเกินจนถึงอ้วน” 
และหลังจากการน้ีจะรวมเรียกคนที่อยู่ในเกณฑ์นี้ว่า “มีภาวะอ้วน”  

การสํารวจพบว่าร้อยละ 63.3 ของตัวอย่างทั้งหมดมีภาวะน้ําหนักเกินจนถึงขั้น
อ้วน การกระจายของค่าดัชนีมวลกายของคนเมืองและคนชนบทแสดงในรูปที่ 3-1 จากรูป
จะสังเกตเห็นว่า ในเขตชนบทมีสัดส่วนคนน้ําหนักเกินและอ้วนมากกว่าในเขตเมือง (ร้อยละ 
68.3 และ 58.2 ตามลําดับ)  
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รูปท่ี 3-1: การกระจายของดัชนีมวลกายของคนในเขตเมืองและชนบท  

 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 

คนวัยทํางานประมาณร้อยละ 80 บริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อต่อวัน คนใน
เมืองมีสัดส่วนการบริโภคอาหารไม่ครบสามมื้อมากกว่าคนในชนบท โดยมักจะไม่บริโภค
อาหารมื้อเช้า ทั้งนี้ คนในชนบทเกือบร้อยละ 80 บริโภคอาหารเช้าทุกวัน ขณะที่คนในเมือง
เพียงร้อยละ 54 บริโภคอาหารเช้าทุกวัน นอกจากนี้คนอ้วนเป็นกลุ่มที่บริโภคอาหารว่าง
ระหว่างวันถึงร้อยละ 17 ซึ่งมากกว่าคนไม่อ้วนสองเท่า และคนในเมืองเกินกว่าครึ่งหนึ่งมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อดึกหรือหลังเวลา 20:00 น. (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ข)  
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รูปท่ี 3-2: สัดส่วนการรับประทานอาหารม้ือเช้า  

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

คนในชนบท (ร้อยละ 67.8) นิยมประกอบอาหารรับประทานเองท่ีบ้านทุกวัน 
มากกว่าคนในเมือง (ร้อยละ 34.7) ในขณะที่คนในเมืองมักรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่ง
ร้อยละ 20 ของคนในเมืองไม่เคยทําอาหารรับประทานเองเลย และร้อยละ 43.5 ของคนใน
เมืองรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว 1-3 วันต่อสัปดาห์  

รูปท่ี 3-3: สัดส่วนการทําอาหารรับประทานเอง 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

คนในเมืองประมาณครึ่งหนึ่งรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด 1-3 วันในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ในขณะที่คนในชนบทร้อยละ 60 ไม่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
แต่มีคนในชนบทร้อยละ 3.05 ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกวัน คนในเมืองเพียงร้อยละ 
1.75 ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกวัน จึงไม่แปลกอะไรที่พบว่า สัดส่วนคนอ้วนในชนบท
มีมากกว่าในเมือง  
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คนที่อ้วนแล้วค่อนข้างระมัดระวังในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยร้อยละ 56 
ของคนอ้วนไม่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือไม่ทานไอศกรีมเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่
ประมาณร้อยละ 30 ของคนไม่อ้วนยังชอบที่จะรับประทานอาหารหรือขนมเมื่อรู้สึกเครียด
ไม่มีความสุข คนวัยทํางานโดยรวมชอบรับประทานอาหารขบเค้ียว โดยร้อยละ 52 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดรับประทานอาหารขบเค้ียว 1-3 วันในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัดส่วนคนในเมือง
ชอบรับประทานอาหารขบเค้ียวมากกว่าคนในชนบท แต่คนในชนบทที่ชอบรับประทาน
อาหารขบเค้ียวและขนมไทยหรือขนมเค้กทุกวันมีมากกว่าคนในเมือง (ดูเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ข) 

รูปท่ี 3-4: สัดส่วนการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

คนในเมืองและคนไม่อ้วนประมาณร้อยละ 12 ดื่มน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือ
น้ําอัดลมทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนคนที่ไม่ดื่มเลยมีประมาณร้อยละ 20 และประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างดื่มน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลม 1-3 วันในสัปดาห์ที่
ผ่านมา คนที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทชง เช่น กาแฟโบราณ ชาไทย โกโก้ มีมากกว่าการดื่มน้ํา
ผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลม โดยประมาณร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างดื่ม
เครื่องดื่มชงทุกวัน พฤติกรรมการบริโภคเช่นนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากเครื่องดื่ม
ประเภทชงมักมีรสหวานและปริมาณน้ําตาลสูง 
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รูปท่ี 3-5: สัดส่วนการด่ืมน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลม 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

คนวัยทํางานชอบกินอาหารรสจัด ร้อยละ 48 ของกลุ่มตัวอย่างเติมน้ําตาลเพิ่มทุก
ครั้งที่กินก๋วยเตี๋ยว และร้อยละ 20 เติมน้ําปลาพริกทุกครั้งที่กินอาหารตามส่ัง คนในชนบทมี
พฤติกรรมการกินอาหารรสจัดมากกว่าคนในเมือง  

รูปท่ี 3-6: การเติมน้ําตาลในก๋วยเต๋ียว 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 
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% ความถี่ในการด่ืมน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลมในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไม่เลย 1-3 วัน 4-6 วัน ทุกวัน
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% ความถี่ในการเติมน้ําตาลในก๋วยเต๋ียว

ไม่เคย บางคร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่เก่ียว
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รูปท่ี 3-7: การเติมน้ําปลาพริกเม่ือกินอาหารตามส่ัง 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

ในการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค นักวิจัยได้เตรียมอาหารว่างสองประเภท 
ประกอบด้วยขนมหวานและผลไม้ สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามผลปรากฏว่าร้อยละ 62 ของ
กลุ่มตัวอย่างเลือกกินขนมหวาน ทั้งนี้ คนในชนบทมีสัดส่วนการเลือกกินขนมหวานมากกว่า
คนในเมือง คนไม่อ้วนมีสัดส่วนการเลือกกินขนมหวานมากกว่าคนอ้วน (ดูเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ข) 

3.2 การสูบบุหรี่และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

อัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างมีประมาณร้อยละ 10 โดยพบว่าคนในเมืองมี
อัตราการสูบบุหรี่สูงกว่า (ร้อยละ 12) คนในชนบท (ร้อยละ 9) และคนในเมืองยังมีอัตราการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าคนในชนบทด้วย ส่วนคนไม่อ้วนมีอัตราการสูบบุหรี่และการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าคนอ้วน  

รูปท่ี 3-8: อัตราการสูบบุหร่ีและดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 
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% ความถี่ในการเติมน้ําปลาพริก 

ไม่เคย บางคร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่เก่ียว
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3.3 กิจกรรมทางกายและกิจกรรมทางสังคม 

คนไม่อ้วนร้อยละ 31 เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรรมเนือยนิ่ง (นั่งเฉยๆ ติดต่อกันเกิน 
2 ชั่วโมง) ทุกวันในหน่ึงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่คนในชนบทเกือบร้อยละ 40 ไม่เคยน่ัง
เฉยๆ ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่ผ่านมา  

รูปท่ี 3-9: สัดส่วนการนั่งเฉยๆ ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

ในการพบปะกับเพื่อน คนวัยทํางานส่วนใหญ่นิยมที่จะนัดเจอกันตามร้านอาหาร
หรือร้านขนม ร้อยละ 75 ของคนในเมืองนัดเจอเพื่อนตามร้านอาหารหรือร้านขนมใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยร้อยละ 12 ของคนในเมืองนัดเจอเพื่อนตามร้านอาหารทุกครั้งที่นัดกัน 
และคนในเมืองยังชอบที่จะตามไปรับประทานอาหารตามร้านที่เพื่อนลงรูปในโซเชียลมีเดีย 
นอกจากนี้ คนในเมืองร้อยละ 2 มักไปรับประทานอาหารหรือขนมเพียงเพราะต้องการ
ถ่ายรูปลงในโซเชียลฯ ส่วนคนในชนบทมีร้อยละ 72 ที่ไม่มีพฤติกรรมไปรับประทานอาหาร
เพื่อเป้าหมายการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ และร้อยละ 25 ของคนในชนบทไม่เคยไปรับประทาน
อาหารเพื่อฉลองในโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก หรือเล้ียงส่ง ส่วนคนในเมืองที่
ไปฉลองทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพิเศษเหล่านี้มีร้อยละ 13  
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ไม่เลย 1-3 วัน 4-6 วัน ทุกวัน
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รูปท่ี 3-10: การนัดเจอกันตามร้านอาหาร การรับประทานอาหารตามร้านท่ีเพ่ือนลงรูปในโซเชียลฯ 
การกินฉลอง  

 

 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

คนไม่อ้วนเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วง เพราะมีความตระหนักในด้านพฤติกรรม
สุขภาพค่อนข้างน้อย นอกจากจะไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายแล้ว ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ลดนํ้าหนักโดยมีถึงร้อยละ 51 ส่วนคนอ้วนน้ันร้อยละ 60 เคยเข้าร่วมแข่งขันลดน้ําหนัก (ดู
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% ความถี่ในการนัดเจอเพ่ือนที่ร้านอาหารหรือร้านขนม

ไม่เคย บางคร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่เก่ียว
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ไม่เคย บางคร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่เก่ียว
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เพิ่มเติมในภาคผนวก ข) และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ําหนักแล้วคนในครอบครัวมักให้การ
สนับสนุน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะคนในครอบครัวตระหนักว่าความอ้วนนั้นเป็นปัญหา 

รูปท่ี 3-11: คนในครอบครัวสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้ําหนัก 

 
หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

3.4 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม โรคท่ีมากับความอ้วน และ
การได้รับและการใช้พลังงาน 

กลุ่มตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 10 มีความรู้เกี่ยวกับปริมาณแคลอรีในข้าวผัดกะเพราไข่
ดาวหน่ึงจานซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของคนไทย ในแบบสํารวจมีคําถามด้านปริมาณ
พลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ผลการสํารวจพบว่า คนในเมือง
สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องมากกว่าคนในชนบท และคนไม่อ้วนตอบถูกมากกว่าคนอ้วน 
สัดส่วนของคนอ้วนที่ไม่เคยอ่านฉลากที่อธิบายเกี่ยวกับอาหารมีมากกว่าคนไม่อ้วน (ดู
เพิ่มเติมในภาคผนวก ข) คนในเมืองและคนไม่อ้วนยังมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานในการ
ขึ้นบันไดและเดินเร็วดีกว่าคนในชนบทและคนอ้วน อย่างไรก็ดี คนอ้วนมีความตระหนัก
เกี่ยวกับโรคที่มากับความอ้วนค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่รู้ว่าอาหารที่มีรสหวาน รสเค็ม และมี
ความมัน มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง (ร้อยละ 94.64) และคนอ้วนส่วนใหญ่
สามารถบอกได้ว่ามีโรคใดบ้างที่มาจากความอ้วน (ร้อยละ 98.12)  
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ไม่เคย บางคร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่เก่ียว
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ตารางท่ี 3-1: สัดส่วนผู้ตอบคําถามเกี่ยวกับความรู้ถูกต้อง 

พฤติกรรม / การจําแนก 
เขตที่อยู่อาศัย ภาวะอ้วน รวม 

(n= 
589) 

เขตเมือง
(n=294)

เขตชนบท 
(n=295) 

ไม่อ้วน 
(n=216)

อ้วน 
(n=373)

ความรู้เก่ียวกับการบริโภค การใช้พลังงาน การได้รับพลังงานจากอาหาร (ร้อยละที่ตอบคําถามถูกต้อง) 
ทราบว่าขึ้นบันได 1 ชั้น ใช้พลังงาน 4 แคลอรี 20.75 8.47 21.76 10.46 14.60 
ทราบว่าเดินเร็ว 30 นาที ใช้พลังงาน 225 แคลอรี 14.97 8.81 13.89 10.72 11.88 
ทราบว่าข้าวผัดกะเพราไข่ดาว 1 จาน ให้พลังงาน 580 
แคลอรี 

8.84 5.76 9.26 6.17 7.30 

ทราบว่าน้ําผลไม้กล่อง 200 มิลลิลิตร ให้พลังงาน 120 
แคลอรี 

17.69 7.46 14.35 11.53 12.56 

ตอบถูกว่าอาหารในรูปใดที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ 64.63 69.15 73.15 63.27 66.89 
ทราบว่าอาหารที่มีรสหวาน รสเค็ม และมีความมัน มีผล
ต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคเร้ือรัง 

93.88 93.22 91.67 94.64 93.55 

ทราบว่าโรคที่มาพร้อมกับความอ้วนมีโรคอะไรบ้าง 97.28 98.31 97.22 98.12 97.79 

หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป  

3.5 พฤติกรรมความเสี่ยงและการรู้จักอดทนรอ 

การประเมินความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียง และการรู้จักอดทนรอ ด้วยวิธีที่
อธิบายในบทที่ 22 พบว่า คนในเมืองมีความชอบเส่ียงมากกว่าคนในชนบท (รูปที่ 3-12) โดย
ร้อยละ 1.3 ของคนในเมืองชอบความเส่ียงมากที่สุด (risk loving) และร้อยละ 7.2 ชอบ
ความเส่ียงเล็กน้อย ขณะที่คนในชนบทประมาณครึ่งหนึ่งเป็นกลางกับความเส่ียง (risk 
neutral) อย่างไรก็ดี คนในเมืองที่ไม่ชอบความเส่ียงเลย (risk averse) ก็มีมากกว่าคนใน
ชนบทด้วย ดังน้ัน ความชอบหรือไม่ชอบความเส่ียงนั้นจะพบว่าคนในเมืองมีความ
หลากหลายมากกว่าคนในชนบท สําหรับคนไม่อ้วนมีความเป็นกลางกับความเส่ียงประมาณ
ร้อยละ 40 ซึ่งน้อยกว่าคนอ้วน คนอ้วนมีความชอบความเส่ียงสูงร้อยละ 1.2 และไม่ชอบ
ความเส่ียงเลยร้อยละ 14.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าคนไม่อ้วนทั้งสองกรณี 

                                           
2  ไม่รวมเกมส์ที่ผู้ตอบเปล่ียนไปมาระหว่างสี เกมส์ที่ผู้ตอบเลือกสีดําในเกมส์สุดท้ายที่ให้ผลตอบแทนตํ่าและโอกาส

ถูกรางวัลเท่ากับศูนย์ และเกมส์ที่ผู้ตอบรอแล้วเปล่ียนเป็นไม่รอเม่ือผลตอบแทนสูงขึ้น นอกจากน้ี ในการ
วิเคราะห์ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีจุดเปล่ียนเป็นค่าจํานวนเต็ม จึงไม่รวมเกมส์ที่ผู้ตอบตอบไม่แตกต่างระหว่าง
ทางเลือกสองทางเลือก 
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รูปท่ี 3-12: ความชอบด้านความเสี่ยง  
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รูปท่ี 3-13: ความชอบด้านเวลา (การอดทนรอเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน)  

 
 

 

 

1.9 0.9 1.3

7.2

3.7 3.3

6.7

19.6

5.1
7.9

10.4

5.8

16

7.5

2.7

0

5

10

15

20

25

5.1% 10.4% 15.9% 21.6% 27.4% 33.6% 39.9% 46.4% 53.2% 60.2% 74.9% 90.6% 107.4% 125.2% 144.1%

%
 ค

นที่
มีค

วา
มช

อบ
ด้า

นเ
วล

า

อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล (%)

เขตเมือง

2.2
0.5 1.2

3.6 4.1 5.1
6.5

15.1

6.9

10.5 10.7
8.8

15.6

5.9
3.4

0

5

10

15

20

5.1% 10.4% 15.9% 21.6% 27.4% 33.6% 39.9% 46.4% 53.2% 60.2% 74.9% 90.6% 107.4% 125.2% 144.1%

%
 ค

นที่
มีค

วา
มช

อบ
ด้า

นเ
วล

า

อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล (%)

เขตชนบท

1.6 1.2 1.5

6.3
3.9 3.4

6.9

13.9

5.1

9.0 7.7 7.3

21.1

8.5

2.7

0

5

10

15

20

25

5.1% 10.4% 15.9% 21.6% 27.4% 33.6% 39.9% 46.4% 53.2% 60.2% 74.9% 90.6% 107.4% 125.2% 144.1%

%
 ค

นที่
มีค

วา
มช

อบ
ด้า

นเ
วล

า

อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล (%)

ไม่อ้วน



เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  37  

 

หมายเหตุ: อ้วนในท่ีนี้คือ คนที่มีน้ําหนักเกินจนถึงอ้วนขึ้นไป หรือต้ังแต่ 23 กก./ม.2 ขึ้นไป 

3.6 สรุป 

พฤติกรรมการบริโภคของคนในเมืองและคนในชนบทค่อนข้างแตกต่างกัน คนใน
เมืองไม่ค่อยบริโภคอาหารเช้า ชอบกินอาหารม้ือดึก ชอบกินอาหารขบเคี้ยว และคนในเมือง
มีสัดส่วนการไม่ประกอบอาหารกินเองสูงกว่าคนชนบท แต่คนในชนบทที่บริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดทุกวันกลับมากกว่าคนในเมือง ทําให้พบสัดส่วนคนอ้วนในชนบทค่อนข้างสูง คนใน
ชนบทยังชอบกินอาหารรสจัดมากกว่าคนในเมือง 

คนอ้วนกินอาหารว่างระหว่างวันสูงกว่าคนไม่อ้วนมากถึงสองเท่า แต่คนไม่อ้วนมี
พฤติกรรมการบริโภคหลายประการท่ีน่าเป็นห่วงคือ ดื่มน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือ
น้ําอัดลมทุกวันในสัดส่วนที่สูง ทั้งยังชอบกินอาหารหรือขนมเม่ือรู้สึกเครียดไม่มีความสุข 
และมีอัตราการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าคนอ้วน นอกจากนี้ คนไม่
อ้วนไม่ตระหนักถึงปัญหาภาวะนํ้าหนักเกิน ไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมทางกาย และไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับความอ้วน 

คนในเมืองและคนอ้วนชอบความเส่ียงที่หลากหลายมากกว่าคนในชนบทและคนไม่
อ้วน คนชนบทประมาณครึ่งหนึ่งเป็นกลางกับความเส่ียง คนเมืองและคนชนบทมีความชอบ
ด้านเวลาหรือมีการอดทนรอคล้ายกัน คนอ้วนมีความอดทนรอน้อยกว่าคนไม่อ้วนเล็กน้อย 
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4 
ความชอบเสี่ยงและการอดทนรอกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ 

รสนิยม ความชอบ และพฤติกรรมของคนมีความแตกต่างกัน บางคนชอบความ
ตื่นเต้นหรือความรวดเร็วทันใจจึงมีพฤติกรรมเส่ียงและขาดการอดทนรอ เช่น การใช้สารเสพ
ติด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง หรือบาง
คนชอบที่จะอยู่เฉยไม่สนใจผลที่จะเกิดในอนาคต เช่น การนั่งนิ่งเล่นเกมส์ ดูทีวี ใช้โทรศัพท์
หรือคอมพิวเตอร์ เป็นเวลายาวนาน หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่มีการวางแผนชีวิต 
เป็นต้น การอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคหรือพฤติกรรมด้านสุขภาพเช่นตัวอย่างเหล่านี้กับ
ความชอบทางเศรษฐศาสตร์ (economic preference) มักประกอบด้วยความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมน้ันๆ กับความชอบด้านความเส่ียง (risk preference) และ/หรือ ความชอบด้าน
เวลา (time preference) การตัดสินใจด้านพฤติกรรมของคนมักอยู่บนพื้นฐานความชอบ
ทางเศรษฐศาสตร์และตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะเป็นการคาดหวังถึงเหตุการณ์ในอนาคต การ
รับรู้ ความเชื่อ การพินิจพิจารณาเรื่องของราคาและข้อจํากัดต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดเป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคล (Becker et al., 2012) 

ความชอบด้านความเส่ียงมีความสําคัญอย่างมากในการอธิบายการตัดสินใจเลือก
ว่าจะทําหรือไม่ทําส่ิงใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น คนที่กล้าได้กล้าเสีย 
ชื่นชอบความผาดโผน หรือชอบทําเรื่องตื่นเต้นท้าทาย มักเป็นพวกชอบความเส่ียง (risk 
loving) มักกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เส่ียงและอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อ
แลกกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การเล่นการพนัน ทําให้ผู้เส่ียงมีโอกาสรวยในเวลาอันรวดเร็ว 
การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ทําให้ผู้เส่ียงรู้สึกมีความสุขช่วงส้ันและเร็ว การขับ
ขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง ทําให้ผู้เส่ียงสนุกสนานเบิกบานใจ เป็นต้น ส่วนคนที่ไม่ชอบ
ความเสี่ยง (risk averse) คนกลุ่มนี้อาจจะยินดีกับผลลัพธ์เหล่านั้น แต่ความยินดีนั้นไม่สูง
พอที่จะยินยอมแลกกับความเส่ียงที่จะได้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม จึงมักจะหลีกเล่ียงความ
เส่ียง เช่น ไม่เล่นการพนัน เพราะไม่ชอบความเส่ียงที่จะสูญเสียเงิน ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่ม 
เพราะไม่ชอบความเส่ียงที่จะติดสารเสพติด หรือไม่ขับรถเร็ว เพราะไม่ชอบความเส่ียงจาก
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อุบัติเหตุ สูญเสียเงินและชีวิต ความไม่ชอบเส่ียงมีความสัมพันธ์ในทางลบกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (Anderson & Mellor, 2008; 
Chabris et al., 2008) คนที่ชอบเส่ียงมักมีค่าดัชนีมวลกายสูง (Andersen et al., 2008; 
de Oliveira et al., 2016; Sutter et al., 2013) การหลีกเล่ียงความเส่ียงของแต่ละบุคคล
นั้นจะนําไปสู่ชุดของพฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การตรวจสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ซื้อประกันสุขภาพ เป็นต้น  

ความชอบด้านเวลาเป็นการอธิบายพฤติกรรมของคนที่ว่า เรามักจะต้องเลือก 
(trades off) อรรถประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการบริโภค ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
(ปัจจุบันกับอนาคต) แนวคิดนี้นําไปสู่การอธิบาย อัตราการคิดลด (discount rate) หรือ
ระดับการอดทนรอ/ไม่รอ (patience/impatience) ของบุคคล จากการเลือกบริโภคสินค้า
หรือบริการระหว่าง 2 ช่วงเวลาขึ้นไป (Frederick, Loewenstein, & O'Donoghue, 2002) 
เช่น ในการเลือกกินอาหาร คนจะต้องตัดสินใจเลือกอาหารที่รสชาติอร่อยและให้ความสุขใน
ปัจจุบันกับอาหารที่อร่อยน้อยลงแต่มีประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต คนมักชอบเลือกกิน
อาหารอร่อย (มักมีแคลอรีสูง) มากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ (แคลอรีต่ํากว่า) เนื่องจาก
ความสุขที่ได้จากการกินอาหารที่ชอบและอร่อยมักให้อรรถประโยชน์ทันทีในปัจจุบัน แต่ผล
จากการกินซ่ึงอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพนั้นอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ส่วน
การกินอาหารที่มีประโยชน์มักให้อรรถประโยชน์ในปัจจุบันต่ํากว่า เพราะรสชาติอาหาร
อาจจะไม่อร่อยเท่า แต่ประโยชน์ของแคลอรีที่ต่ําหรือสารอาหารดีจะเกิดขึ้นในระยะยาวซ่ึง
เป็นส่ิงที่เกิดในอนาคตท่ีมีความไม่แน่นอนเช่นกัน คนที่เห็นแก่ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างมาก
และไม่ชอบการรอประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต เป็นคนที่มีอัตราคิดลดสูง (high discount 
rate) เรียกว่ามีความชอบเอียงมาทางปัจจุบัน (present bias) งานวิจัยมักพบว่าคนที่มี
อัตราคิดลดสูง มักสูบบุหรี่จัด (Harrison et al., 2018) มีน้ําหนักเกินหรือดัชนีมวลกายสูง 
(Barlow et al., 2016; Chabris et al., 2008; Komlos, Smith, & Bogin, 2004; Seeyave 
et al., 2009; Sutter et al., 2013) หรือมีกิจกรรมทางกายน้อย (Hunter et al., 2018)  

ข้อค้นพบของงานวิจัยด้านความชอบ/ไม่ชอบความเส่ียงและความชอบด้านเวลายัง
เป็นที่ถกเถียงกันไม่ส้ินสุด เช่น ประเด็นด้านความสัมพันธ์ของความชอบความเส่ียงและ
ความชอบด้านเวลา ประเด็นด้านประสบการณ์ในอดีตที่มีผลกับความไม่ชอบความเส่ียง 
Andersen et al. (2008) พบว่าการทดลองที่นําไปสู่การวัดระดับความเส่ียงและการอดทน
รอพร้อมกัน ทําให้ได้อัตราการคิดลดที่ต่ํากว่าการวัดความชอบทางด้านเวลาอย่างเดียว เรา
จึงมักพบว่าการประมาณค่าอัตราคิดลดของคนในหลายๆ งานวิจัยที่ไม่คํานึงถึงความชอบ
เส่ียงด้วยนั้นมีค่อนข้างสูง นอกจากนี้ อัตราคิดลดในมิติทางสุขภาพมักสูงกว่าอัตราคิดลด
ทางการเงิน Anderhub et al. (2001) พบว่า คนที่ไม่ชอบความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์สูง มักจะ
คิดลดอนาคตมากกว่าคนท่ีชอบความเส่ียง หรือกล่าวได้ว่าพวกที่ไม่ชอบเส่ียงมักจะมีความ
อดทนรอต่ํา ในทางตรงกันข้าม Sutter et al. (2013) กลับพบว่าผู้เยาว์ที่ไม่ชอบความเส่ียง
มักมีความอดทนรอสูงกว่าหรือมีอัตราคิดลดต่ํากว่า การที่สังคมมีอัตราคิดลดทางสุขภาพที่
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สูงนั้นมีนัยต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ รัฐบาลที่เชื่อว่าอัตราคิดลดทางสังคมสูงจะไม่
ลงทุนด้านการป้องกันโรค (Lawless, Drichoutis, & Nayga, 2013) แต่จะให้ความสําคัญ
กับการรักษามากกว่า 

ส่วน Cassar, Healy, and von Kessler (2017) ศึกษาคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านที่
ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงเช่น แผ่นดินไหว น้ําท่วม พบว่าคนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบ
ความเส่ียง การผ่านเหตุการณ์รุนแรงแบบไม่รู้ตัว ได้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงรสนิยมหรือ
ความชอบ และมีแนวโน้มว่าจะมีความกลัวว่าเหตุการณ์รุนแรงจะเกิดขึ้นซ้ําอีก และยังพบว่า
ชาวบ้านที่ประสบเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 มีแนวโน้มว่าไม่ชอบ
ความเส่ียงเพิ่มขึ้นและอดทนรออนาคตลดลง แต่ Eckel, El-Gamal, and Wilson (2009) 
กลับพบว่า คนที่ล้ีภัยจากพายุเฮอร์ริเคนแคทรีน่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2548 
มีแนวโน้มชอบความเส่ียงมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าองค์ความรู้ด้านความชอบทางเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมด้าน
ต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุปที่นักวิจัยเห็นพ้องต้องกัน ผลการศึกษายังคงมีความขัดแย้งกัน ทั้งนี้ 
อาจมีปัจจัยหลายประการท่ีทําให้คนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เราพบว่ามี
การศึกษาความชอบทางเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมทางสุขภาพจํานวนมากในต่างประเทศ 
แต่พบการศึกษาประเด็นนี้ในประเทศไทยค่อนข้างจํากัด    

ในบทนี้จึงทําการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของความชอบทางเศรษฐศาสตร์กับ
การมีพฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยโดยเน้นกลุ่มวัยทํางาน เนื่องจากกลุ่มนี้ยังต้องคิด
แลกเปล่ียนพฤติกรรมปัจจุบันกับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่จะเกิดในอนาคตอีกยาวนาน ในการ
ประเมินความชอบทางเศรษฐศาสตร์ดูจากการตัดสินใจเกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบความ
เส่ียงและการอดทนรอ โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการทดลองภาคสนาม (lab-in-the-field 
experiment) และมีส่ิงจูงใจเป็นเงินรางวัลเพื่อให้เป็นการทดลองที่อาสาสมัครมีส่วนได้ส่วน
เสียกับการตัดสินใจ การทดลองได้ดัดแปลงมาจาก Andersen et al. (2008) ดังได้อธิบาย
อย่างละเอียดแล้วในบทที่ 2 การทดลองเชิงพฤติกรรมด้านความชอบเส่ียงและความชอบ
ด้านเวลาที่ ศึกษาในประเทศไทยมักเป็นประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและความไว้วางใจ 
(Boonmanunt, 2017; Cassar et al., 2017) งานวิจัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นงานแรกท่ีใช้ lab-
in-the-field experiment ศึกษาด้านความชอบทางเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
คนไทย  

นอกจากการประเมินความชอบทางเศรษฐศาสตร์จากการทดลองแล้ว ใน
การศึกษานี้ยังใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนเกี่ยวกับความเส่ียงและการ
อดทนรอ เช่น การซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตมักเป็นพฤติกรรมของคนไม่ชอบความ
เส่ียง การมีการออมหรือจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยเป็นพฤติกรรมของการรู้จักอดทนรอ 
(Smith, Bogin, & Bishai, 2005) พฤติกรรมเหล่านี้จะถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร ความชอบทางเศรษฐศาสตร์ที่
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ได้จากการทดลองกับพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนความชอบทางเศรษฐศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

4.1 วิธีการศึกษาและข้อมูล 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวแปรด้านพฤติกรรมทางสุขภาพในท่ีนี้รวมพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร

แคลอรีสูง การมีพฤติกรรมเนือยน่ิง การสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมเหล่าน้ีให้อรรถประโยชน์ในระยะสั้นแบบทันที แต่อาจจะมีผลลัพธ์ด้านลบ
ต่อสุขภาพในอนาคต เช่น การมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดหัวใจ เบาหวาน หรือมะเร็ง พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย การดื่ม
น้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลมบ่อยๆ (มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์) การเติมน้ําตาล
ในก๋วยเตี๋ยวทุกครั้ง การเติมน้ําปลาพริกเมื่อกินอาหารตามส่ังทุกครั้ง  

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคพบปัญหาว่าผู้ให้สัมภาษณ์มักรายงานปริมาณ
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีแคลอรีต่ํากว่าความเป็นจริง เช่น การสํารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ชายรายงานปริมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีแคลอรีต่ํากว่า
ความจริง 281 แคลอรีต่อวัน ส่วนผู้หญิงรายงานต่ํากว่าความจริง 365 แคลอรีต่อวัน ซึ่ง
คล้ายกับปัญหาที่คนมักรายงานนํ้าหนักตนเองต่ํากว่าความเป็นจริง (Archer, Hand, & 
Blair, 2013) การเก็บข้อมูลในการศึกษานี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์
ก่อนการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความถี่ในการดื่มน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือน้ําอัดลม การ
เติมน้ําตาลในก๋วยเตี๋ยว การเติมน้ําปลาพริกเมื่อกินอาหารตามสั่ง และการมีพฤติกรรมเนือย
นิ่ง การถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เพิ่งเกิดไม่นานและรายละเอียดคําถามที่ไม่มากเกินไป เพื่อ
ป้องกันปัญหาคุณภาพของข้อมูลที่เกิดจากอาสาสมัครลืมว่าได้ทําอะไรไปบ้างในอดีต ตาราง
ที่ 4-1 นําเสนอรายการตัวแปรพฤติกรรมสุขภาพที่ใช้ในการศึกษานี้ อาสาสมัครที่สูบบุหรี่มี
ประมาณร้อยละ 10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําร้อยละ 23 ดื่มน้ําผลไม้กล่อง ชา
นมไข่มุกหรือน้ําอัดลมตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปร้อยละ 22 เติมน้ําตาลในก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งร้อยละ 
48 เติมนํ้าปลาพริกทุกครั้งที่กินอาหารตามส่ังร้อยละ 29 และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่า 
4 วันขึ้นไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 42 
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ตารางท่ี 4-1: ตัวแปรพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวแปร ตัวแปรหุ่น =1 ในกรณี ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
smoke  ปัจจุบันสูบบุหรี่ 0.104 0.305 
drink  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา หรือดื่มอย่างหนักในเดือนท่ีแล้ว 0.234 0.424 
juice  ดื่มนํ้าผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือนํ้าอัดลมในสัปดาห์ท่ีผ่านมาตั้งแต่ 4 วัน

ข้ึนไป 
0.217 0.413 

sugar  เติมนํ้าตาลในก๋วยเตี๋ยวทุกครั้ง 0.481 0.500 
salt  เติมนํ้าปลาพริกเมื่อกินอาหารตามสั่งทุกครั้ง 0.191 0.394 
inactive มีพฤติกรรมเนือยน่ิงในสัปดาห์ท่ีผ่านมาตั้งแต่ 4 วันข้ึนไป 0.423 0.494 

 

ความชอบทางเศรษฐศาสตร์ 
การประเมินความชอบทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยความชอบด้านความเส่ียง

และการรู้จักอดทนรอ การประเมินวิธีแรกใช้ lab-in-the-field experiment ดังที่อธิบาย
ขั้นตอนการทดลองในบทที่ 2 อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองได้รับค่าเสียเวลาและค่า
เดินทาง 500 บาทและมีโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมทดลองทั้งหมด 8 เกมส์ แบ่งเป็น
เกมส์ความชอบด้านความเส่ียงและเกมส์การรู้จักอดทนรออย่างละครึ่ง เกมส์ที่ใช้ดัดแปลง
มาจาก  Coller and Williams (1999) Holt and Laury (2002) และ  Andersen et al. 
(2008) รางวัลสําหรับเกมส์ความชอบเส่ียงที่อาสาสมัครได้มีมูลค่าเฉล่ีย 1,132 บาท และ
สําหรับเกมส์การรู้จักอดทนรอมีมูลค่าเฉล่ีย 646 บาท การประเมินความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์วิธีที่สองคือ การใช้แบบสอบถามเพื่อถามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและสามารถ
เป็นตัวแทน (proxy) ที่สะท้อนความชอบด้านความเส่ียงและการอดทนรอของอาสาสมัคร 

การทดลองประเมินความชอบด้านความเส่ียงจากการตัดสินใจว่าอาสาสมัครพึง
พอใจกับทางเลือกใดมากที่ สุดจากทางเลือกทั้งหมด 10 แถว ทางเลือกแต่ละแถว
ประกอบด้วยถังสีดําและถังสีแดง แถวที่ 1 ถังสีดํามี expected payoff มากกว่าสีแดง 
(ตารางที่ 4-2) เมื่อเล่ือนจากแถวที่ 1 ไปถึงแถวที่ 10 ค่า expected payoff ของถังสีดํา
และแดงต่างก็เพิ่มขึ้น แต่ตั้งแต่แถวที่ 5 เป็นต้นไป ค่า expected payoff ของถังสีแดงเริ่ม
สูงกว่าสีดํา สําหรับคนที่ชอบความเส่ียง (risk loving หรือ more risk tolerance) จะเลือก
ถังสีแดงก่อนแถวที่ 5 เพราะมีโอกาสได้รางวัลที่สูง เช่น 1,925, 2,000 และ 2,250 บาท (ดู
ความน่าจะเป็นของค่าตอบแทนเพิ่มเติมในบทที่ 2) และสําหรับคนเป็นกลางกับความเส่ียง 
(risk neutral) จะเลือกถังสีดําจากแถวท่ี 1 ถึง 4 แล้วจึงเริ่มสลับไปเลือกสีแดงตั้งแต่แถวที่ 
5 คนที่ไม่ชอบความเส่ียง (risk averse) จะสลับสีช้าที่สุดตั้งแต่แถวที่ 6 ขึ้นไป เพราะ
หลีกเล่ียงการได้รับผลตอบแทนต่ํา เช่น 50, 250, 75 และ 25 บาท 
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ตารางท่ี 4-2: ค่าคาดหวังของผลตอบแทน (expected payoff) แต่ละทางเลือกในเกมส์ความชอบ
ด้านความเสี่ยง 
แถว ชุดท่ี 1  

(1000, 800: 1925, 50) 
ชุดท่ี 2 

(1125, 750: 2000, 250) 
ชุดท่ี 3 

(1000, 875: 2000, 75) 
ชุดท่ี 4 

(1250, 500: 2250, 25) 
 ดํา แดง ดํา แดง ดํา แดง ดํา แดง 
1 820.0 237.5 787.5 425.0 887.5 267.5 575.0 247.5 
2 840.0 425.0 825.0 600.0 900.0 460.0 650.0 470.0 
3 860.0 612.5 862.5 775.0 912.5 652.5 725.0 692.5 
4 880.0 800.0 900.0 950.0 925.0 845.0 800.0 915.0 
5 900.0 987.5 937.5 1,125.0 937.5 1,037.5 875.0 1,137.5 
6 920.0 1,175.0 975.0 1,300.0 950.0 1,230.0 950.0 1,360.0 
7 940.0 1,362.5 1,012.5 1,475.0 962.5 1,422.5 1,025.0 1,582.5 
8 960.0 1,550.0 1,050.0 1,650.0 975.0 1,615.0 1,100.0 1,805.0 
9 980.0 1,737.5 1,087.5 1,825.0 987.5 1,807.5 1,175.0 2,027.5 
10 1,000.0 1,925.0 1,125.0 2,000.0 1,000.0 2,000.0 1,250.0 2,250.0 

 

ในการศึกษาน้ีใช้จํานวนแถวที่อาสาสมัครเลือกแบบปลอดภัย (เลือกสีดํา) เป็น
ตัวแทนของระดับความไม่ชอบเส่ียง (ตัวแปร nsafe) ถ้า nsafe เท่ากับ 4 หมายความว่า 
อาสาสมัครเลือกสีดํา (แบบปลอดภัย) 4 แถวแล้วจึงสลับไปเลือกสีแดงในแถวที่ 5 จุดที่เลือก
สลับจากถังสีดําไปสีแดงจึงวัดระดับความเส่ียง ยิ่งมีการสลับสีช้า หรือค่า nsafe มาก ยิ่งไม่
ชอบความเส่ียง อย่างไรก็ดี ถ้าจํานวนการเลือกแบบปลอดภัย (nsafe) มีค่าเท่ากับ 10 แสดง
ว่าเป็นการเลือกที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะทางเลือกสีแดงให้ผลตอบแทนมากกว่าอย่าง
แน่นอน ตัวอย่างที่เลือกไม่สมเหตุผลเหล่านี้ถูกคัดออก ทําให้จํานวนตัวอย่างที่ใช้เหลือ 570 
ตัวอย่าง จากทั้งหมด 589 ตัวอย่าง 

ส่วนตัวแปรด้านพฤติกรรมและทัศนคติที่ใช้แทนความชอบเส่ียงจากแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ทัศนคติการมีชีวิตไปวันๆ ไม่ชอบวางแผนตัวเองในอนาคต และทัศนคติที่คิด
ว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัว พฤติกรรมที่แทนความไม่ชอบเส่ียงคือ การซื้อประกัน
สุขภาพ และการซ้ือประกันชีวิต 

ความชอบด้านเวลาดูจากระดับอัตราคิดลดที่อาสาสมัครเลือก ระดับอัตราคิดลด
โดยทั่วไปคิดจากความยินดีที่จะแลกการได้รับเงินทันที 100 บาท กับการรับ x บาทอีกหนึ่ง
ปีข้างหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่ารับเงิน 100 บาททันทีหรือ x บาทในหน่ึงปีข้างหน้า ให้ความ
พึงพอใจเท่ากัน คนที่มีระดับอัตราคิดลด 20% หมายถึง การได้รับเงินทันที 100 บาทให้
ความพอใจเท่ากับการได้รับเงิน 120 บาทในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อาสาสมัครอาจจะมีความไม่
สมเหตุผลของการคิดลด เช่น การให้ความสําคัญกับอนาคตอันใกล้มากกว่าอนาคตที่ไกล
ออกไป ทําให้อัตราคิดลดในอนาคตอันใกล้สูงกว่าอนาคตท่ีไกลออกไป เช่น คนรู้สึกไม่
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แตกต่างในการได้รับเงิน 100 บาททันที กับ 120 บาทในปีหน้า แต่ถ้าให้รออีก 2 ปี คนนี้
อาจจะชอบ 120 บาทในอีก 2 ปีข้างหน้ามากกว่า 100 บาทในหน่ึงปีข้างหน้า แม้ว่า
ช่วงเวลาที่รอของสองกรณีนี้คือ 1 ปีเท่ากัน แต่คนก็ให้ความชอบต่ออัตราคิดลดต่างกัน 
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า present-biasedness ในกรณี time consistent discounting นั้น 
อัตราคิดลดจะคงที่ไม่ว่าจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือที่ห่างออกไป present-biasedness เกิด
กับคนที่มีปัญหาในการควบคุมตนเอง ทําให้มักเลือกประโยชน์เล็กน้อยในปัจจุบันมากกว่า
การรอเพื่อรับประโยชน์ที่มากกว่าในอนาคต แต่ถ้าให้ส่ิงจูงใจสูงยิ่งขึ้นก็อาจจะสามารถรอได้ 
(stake effect) อย่างไรก็ดี การศึกษาในบทนี้ไม่มีการทดสอบ present-biasedness และ 
stake effect 

เกมส์การอดทนรออธิบายอยู่ในบทที่ 2 การศึกษานี้ให้ทุกเกมส์ทั้ง 4 ชุดต้องรอ
อย่างน้อย 1 เดือน (front-end-delay) เพื่อลดปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับ impulsiveness 
และความไม่ไว้วางใจของอาสาสมัครต่อการได้รับเงินรางวัลจากการเล่นเกมส์ จนอาจมีผล
ทําให้อาสาสมัครเลือกรับเงินทันทีด้วยต้องการฉวยส่ิงที่ได้แน่นอนเอาไว้ก่อน 

ตัวแปรการไม่อดทนรอคือ impatient ซึ่งแทนจํานวนแถวที่มีการเปล่ียนระหว่าง
ทางเลือกในการรับเงินในอนาคตอันใกล้ ไปเป็นทางเลือกที่รอรับเงินในอนาคตที่ไกลกว่า 
เพราะอนาคตที่ไกลให้ผลตอบแทนที่ให้ความพึงพอใจสูงกว่า เช่น ถ้าในเกมส์ชุดที่ 1 
impatient เท่ากับ 2 แสดงว่า อาสาสมัครยินดีรอ 4 เดือนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน 512.50 
บาทในอีก 3 เดือนข้างหน้า แทนที่จะรับ 500 บาทในอีก 1 เดือนข้างหน้า อัตราคิดลดจึง
เท่ากับ 10% (ดูรายละเอียดตารางที่ 2-3 และชุดที่ 1 ในตารางที่ 4-3) การเลือกรอตั้งแต่
แถวแรก (ค่า impatient น้อย) แสดงว่ามีอัตราคิดลดต่ํา หรือมีการรู้จักอดทนรอสูง ถ้า
ค่าตัวแปร impatient สูง แสดงว่ามีการรู้จักอดทนรอต่ํา  

ตัวแปรด้านพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนของการรู้จักอดทนรอประกอบด้วย พฤติกรรม
การออมเงิน ที่แบ่งเป็น 4 ระดับคือ ไม่ออมเลย ออมบ้างเท่าที่มีเงินเหลือ ออมทุกเดือน
จํานวนคงที่เท่าๆ กัน ออมทุกเดือนและเพิ่มมากขึ้นตามรายได้ และพฤติกรรมการทําบัญชี
รายรับรายจ่ายประจําเดือน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ไม่ทําเลย ค่อนข้างน้อย บางครั้ง บ่อยครั้ง 
และทําเป็นประจํา 
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ตารางท่ี 4-3: ผลตอบแทนจากการรอ 
แถว อัตราดอกเบี้ย

ประสิทธิผล  
(%) 

ชุดที่ 1 และ 3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 4 
ผลตอบแทน 

จากการรอ 3 เดือน 
ผลตอบแทน 

จากการรอ 6 เดือน 
ผลตอบแทน 

จากการรอ 6 เดือน 
1 5 506.25 512.58 1,025.16 
2 10 512.50 525.31 1,050.63 
3 15 518.75 538.20 1,076.41 
4 20 525.00 551.25 1,102.50 
5 25 531.25 564.45 1,128.91 
6 30 537.50 577.81 1,155.63 
7 35 543.75 591.33 1,182.66 
8 40 550.00 605.00 1,210.00 
9 45 556.25 618.83 1,237.66 
10 50 562.50 632.81 1,265.63 
11 60 575.00 661.25 1,322.50 
12 70 587.50 690.31 1,380.63 
13 80 600.00 720.00 1,440.00 
14 90 612.50 750.31 1,500.63 
15 100 625.00 781.25 1,562.50 

หมายเหตุ:  เกมส์ชุดที่ 1 เปรียบเทียบรับเงิน 500 บาทในอีก 1 เดือนหรือ 4 เดือนข้างหน้า 
 เกมส์ชุดที่ 2 เปรียบเทียบรับเงิน 500 บาทในอีก 1 เดือนหรือ 7 เดือนข้างหน้า 
 เกมส์ชุดที่ 3 เปรียบเทียบรับเงิน 500 บาทในอีก 4 เดือนหรือ 7 เดือนข้างหน้า 
 เกมส์ชุดที่ 4 เปรียบเทียบรับเงิน 1,000 บาทในอีก 1 เดือนหรือ 7 เดือนข้างหน้า 

 

แบบจําลองที่ใช้และตัวแปรอธิบาย 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความชอบทางเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมทาง

สุขภาพ (ตารางที่ 4-1) ใช้แบบจําลองโพรบิท (Probit) นอกจากจะมีตัวแปรด้านความชอบ
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นตัวแปรอธิบายในแบบจําลองแล้ว ในการศึกษานี้ได้ใช้ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic factors) และปัจจัยด้านสุขภาพ เช่น การมีโรค
ประจําตัว และการมีสุขภาพดีโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่น เป็นตัวแปรอธิบายเพ่ิมเติม ตัวแปร
อธิบายทั้งหมดแสดงในตารางที่ 4-4 จํานวนตัวอย่าง 570 ตัวอย่าง จากการเล่นเกมส์คนละ 
4 ชุด จึงได้แปลงข้อมูลเป็น long form ทําให้มีตัวอย่าง 2,280 ตัวอย่าง   
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ตารางท่ี 4-4: ตัวแปรอธิบายและค่าสถิติ 
ตัวแปร ตัวแปรหุ่น = 1 ในกรณีที่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

male เป็นเพศชาย 0.316 0.465 
age1825 อายุ 18-25 ป ี(กรณีฐาน) 0.147 0.355 
age2645 อายุ 26-45 ป ี 0.430 0.495 
age4660 อายุ 46-60 ป ี 0.423 0.494 
mor3 จบมัธยม 3 หรือตํ่ากว่า (กรณีฐาน) 0.328 0.470 
mor6 จบสูงกว่ามัธยม 3 จนถึงมัธยม 6 0.404 0.491 
portri จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0.268 0.443 
single เป็นโสด (กรณีฐาน) 0.279 0.449 
married สมรสและอยู่ด้วยกัน 0.625 0.484 
div_sep หย่าหรือแยกกันอยู่ 0.053 0.223 
widow หม้าย 0.044 0.205 
student เป็นนักเรียน (กรณีฐาน) 0.114 0.318 
informal ทํางานเป็นแรงงานนอกระบบ 0.458 0.498 
private ทํางานเป็นลูกจ้างเอกชน 0.016 0.125 
govt ทํางานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 0.412 0.492 
consume ค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อคนต่อเดือน (1,000 บาท) 8.769 9.319 
disease มีโรคประจําตัว 0.205 0.404 
betterh คิดว่ามีสุขภาพดีกว่าผู้อ่ืน 0.412 0.492 
nsafe จํานวนแถวท่ีเลือกแบบปลอดภัย 4.337 2.187 
impatient จํานวนแถวท่ีไม่รอ 5.507 4.554 
plan0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการมีชีวิตไปวันๆ ไม่ชอบวางแผนตัวเองในอนาคต (กรณีฐาน) 0.561 0.496 
plan1 ไม่เห็นด้วย กับการมีชีวิตไปวันๆ ไม่ชอบวางแผนตัวเองในอนาคต 0.284 0.451 
plan2 เห็นด้วย กับการมีชีวิตไปวันๆ ไม่ชอบวางแผนตัวเองในอนาคต 0.102 0.302 
plan3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการมีชีวิตไปวันๆ ไม่ชอบวางแผนตัวเองในอนาคต 0.053 0.223 
retire0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับเร่ืองการเกษียณอายุเป็นเร่ืองไกลตัว (กรณีฐาน) 0.404 0.491 
retire1 ไม่เห็นด้วย กับเร่ืองการเกษียณอายุเป็นเร่ืองไกลตัว 0.323 0.468 
retire2 เห็นด้วย กับเร่ืองการเกษียณอายุเป็นเร่ืองไกลตัว 0.158 0.365 
retire3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับเร่ืองการเกษียณอายุเป็นเร่ืองไกลตัว 0.116 0.320 
private-h มีประกันสุขภาพเอกชน 0.205 0.404 
private-l มีประกันชีวิต 0.367 0.482 
save0 ไม่ออม (กรณีฐาน) 0.144 0.351 
save1 ออมเม่ือมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย 0.588 0.492 
save2 ออมประจําทุกเดือนเป็นจํานวนเท่าๆ กัน 0.165 0.371 
save3 ออมประจําทุกเดือนและออมมากขึ้นเมื่อรายได้เพ่ิม 0.104 0.305 
list0 ไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือนเลย (กรณีฐาน) 0.432 0.495 
list1 ทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน ค่อนข้างน้อย 0.160 0.366 
list2 ทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน เป็นบางคร้ัง 0.230 0.421 
list3 ทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน บ่อยคร้ัง 0.063 0.243 
list4 ทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน เป็นประจํา 0.116 0.320 
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4.2 ผลการศึกษา 

ตารางที่ 4-5 แสดงผลการประมาณการของแบบจําลอง Probit ของ
พฤติกรรมทางสุขภาพทั้งด้านการสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การบริโภค
หวานและเค็ม และการมีพฤติกรรมเนือยน่ิง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เป็นผลจากการทดลอง ประกอบด้วยการไม่ชอบความเสี่ยง (nsafe) มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมนํ้าปลาพริกทุกครั้งที่กินอาหารตามสั่งอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ แสดงว่า คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมักจะ
ไม่ค่อยเติมนํ้าปลาพริกทุกครั้งที่ กินอาหารตามส่ัง ส่วนตัวแปรการไม่อดทนรอ 
(impatient) มีความสัมพันธ์กับโอกาสการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือ
การด่ืมอย่างหนัก ย่ิงเป็นคนไม่อดทนรอ (มีอัตราคิดลดสูง) ก็ย่ิงมีโอกาสด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นประจําหรือด่ืมอย่างหนัก นอกจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งสองนี้แล้ว ไม่
พบว่าตัวแปรไม่ชอบเสี่ยงและไม่อดทนรอมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทาง
สุขภาพทั้ง 5 ตัวแปรอย่างแตกต่างกัน ตัวแปรด้านเพศชาย การทํางานเป็นแรงงาน
นอกระบบหรือทํางานในภาครัฐ และการมีค่าใช้จ่ายสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
สูบบุหรี่ เพศชายยังมีโอกาสที่จะด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจํา เติมนํ้าตาลทุก
ครั้งที่กินก๋วยเต๋ียว และเติมนํ้าปลาพริกทุกครั้งมากกว่าเพศหญิง คนที่แต่งงานแล้วมี
โอกาสด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจําลดลง ตัวแปรค่าใช้จ่ายในการบริโภคมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับโอกาสที่จะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจํามากขึ้น เพศ
ชายมีพฤติกรรมในการด่ืมนํ้าผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก หรือนํ้าอัดลม และการมี
พฤติกรรมเนือยน่ิงน้อยกว่าเพศหญิง คนมีอายุน้อย สถานภาพหย่าหรือแยกกันอยู่ 
และมีโรคประจําตัว มักมีพฤติกรรมเนือยน่ิงมากขึ้น 

เมื่อใช้ตัวแปรที่สะท้อนความชอบทางเศรษฐศาสตร์เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจริง และทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงและการอดทนรอแทนการใช้ตัวแปรที่ได้
จากการทดลอง พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมจริงที่สะท้อนความไม่ชอบเสี่ยงและไม่อดทน
รออธิบายพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมได้ดีขึ้น (ตารางที่ 4-6) ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพอธิบายพฤติกรรมสุขภาพได้ใกล้เคียงกันทั้งสองแบบจําลอง 

เมื่อใช้ตัวแปรด้านการวางแผนทางการเงิน การเตรียมการด้านเกษียณอายุ 
การซ้ือประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตเป็น proxy แทนตัวแปรด้านการไม่ชอบเสี่ยง 
ผลการศึกษา พบว่า คนที่ไม่ชอบวางแผนทางการเงินมีโอกาสด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นประจํา คนที่มีประกันสุขภาพมีโอกาสสูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
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ประจํามากขึ้น และมีโอกาสเติมนํ้าตาลทุกคร้ังหรือเติมนํ้าปลาพริกทุกคร้ังที่กินอาหาร
ตามสั่งน้อยลง แต่ถ้ามีประกันชีวิตจะมีโอกาสสูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
ประจําน้อยลง คนที่เห็นว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัวมีพฤติกรรมในการเติม
นํ้าตาลทุกคร้ังที่กินก๋วยเต๋ียว และเติมนํ้าปลาพริกทุกครั้งที่กินอาหารตามส่ัง 

การรู้จักอดทนรอด้วยการออมเป็นประจํามีผลต่อโอกาสที่จะด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นประจําหรือด่ืมอย่างหนักอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่การออมเป็น
ประจําหรือรู้จักอดทนรอมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริโภคอาหารเค็มและการมี
พฤติกรรมเนือยน่ิงลดลง การอดทนรอด้วยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน
เป็นประจํามีผลต่อการลดโอกาสสูบบุหรี่ และโอกาสในการกินอาหารหวานหรือเค็ม
เป็นประจํา 

4.3 อภิปรายและสรุป 

การทดลอง lab-in-the-field-experiment เพื่อประเมินว่าคนมีความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ประกอบด้วยการไม่ชอบความเส่ียงและการไม่รู้จักอดทนรอเป็นการทดลอง
ที่แพร่หลาย และมักถูกนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ในการศึกษานี้ได้ใช้
ทั้งการทดลองและพฤติกรรมของประชากรในจังหวัดขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์
ว่าความชอบทางเศรษฐศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพหรือไม่ อย่างไร  

ผลการศึกษาจากการทดลองพบว่า การประเมินความไม่ชอบเส่ียงและไม่อดทนรอ
ของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพสองด้านคือ ด้านการบริโภคอาหารและ
ด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ชอบความเส่ียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เติมน้ําปลาพริกทุกครั้งที่กินอาหารตามส่ัง คนที่ไม่ชอบความเส่ียงมักจะไม่ค่อยเติมน้ําปลา
พริกทุกครั้งที่กินอาหารตามส่ัง ส่วนตัวแปรการไม่อดทนรอมีความสัมพันธ์กับโอกาสการด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือการดื่มอย่างหนัก ยิ่งเป็นคนที่มีค่าอัตราคิดลดสูง
หรือไม่อดทนรอ ก็ยิ่งมีโอกาสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําหรือดื่มอย่างหนักมากกว่า
คนกลุ่มอื่น  

นอกจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งสองนี้แล้ว การประเมินความเส่ียงทางเศรษฐศาสตร์
ที่ได้จากการทดลอง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพอื่นอีกสามด้าน แต่เมื่อเปล่ียนไป
ใช้การประเมินความเส่ียงทางเศรษฐศาสตร์จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและทัศนคติของคน 
กลับพบว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและทัศนคติในฐานะที่เป็นตัวแทนของความชอบทาง
เศรษฐศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์ของความไม่ชอบความเส่ียงและการไม่อดทนรอกับ
พฤติกรรมสุขภาพได้มากกว่า 
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ตารางท่ี 4-5: แบบจําลอง Probit โดยใช้การประเมินความชอบทางเศรษฐศาสตร์จากการเล่นเกมส์ 
ตัวแปร smoke drink juice sugar salt inactive 
male 2.471*** 0.913*** -0.149* 0.191** 0.667*** -0.233*** 

 (0.187) (0.069) (0.069) (0.060) (0.068) (0.064) 
age2645 -0.605* 0.500** -0.244 0.195 0.530* -0.582*** 

 (0.293) (0.184) (0.166) (0.163) (0.219) (0.169) 
age4660 -0.482 -0.216 -0.537** 0.315 0.357 -0.780*** 

 (0.308) (0.197) (0.178) (0.171) (0.228) (0.178) 
mor6 -0.307* 0.202* -0.186* 0.219** 0.138 0.063 

 (0.127) (0.090) (0.084) (0.071) (0.083) (0.074) 
portri -0.704*** -0.073 -0.169 0.269** -0.007 0.228* 

 (0.181) (0.114) (0.108) (0.096) (0.115) (0.100) 
married -0.224 -0.558*** -0.281** 0.231** 0.045 -0.186* 

 (0.156) (0.094) (0.092) (0.085) (0.100) (0.086) 
div_sep 0.23 0.262 -0.044 -0.410** -0.902*** 0.293* 

 (0.275) (0.146) (0.148) (0.144) (0.235) (0.138) 
widow -0.176 0.022 -0.189 0.388** 0.057 -0.236 

 (0.414) (0.178) (0.168) (0.150) (0.183) (0.156) 
informal 0.898** -0.334 0.104 -0.331 -0.346 -0.592** 

 (0.318) (0.196) (0.181) (0.176) (0.228) (0.188) 
private 0.424 0.078 -0.364 -0.063 -0.414 0.231 

 (0.451) (0.276) (0.307) (0.259) (0.325) (0.286) 
govt 0.921** -0.241 0.271 -0.404* -0.358 -0.429* 

 (0.312) (0.192) (0.175) (0.172) (0.227) (0.184) 
consume 0.013** 0.016*** 0 -0.014*** -0.016*** -0.003 

 (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) 
disease 0.156 -0.125 -0.02 -0.049 0.029 0.193** 

 (0.117) (0.084) (0.078) (0.068) (0.080) (0.071) 
betterh -0.007 0.084 -0.098 0.077 0.081 0.023 

 (0.100) (0.067) (0.063) (0.055) (0.066) (0.058) 
nsafe 0 -0.028 -0.003 -0.003 -0.037* 0.007 

 (0.023) (0.015) (0.014) (0.012) (0.015) (0.013) 
impatient 0.013 0.015* -0.004 -0.002 -0.006 0.008 

 (0.011) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 
ค่าคงท่ี -3.055*** -0.879*** -0.199 -0.186 -0.976*** 0.824*** 

 (0.291) (0.147) (0.140) (0.126) (0.149) (0.136) 
pseudo R-sq 0.399 0.186 0.038 0.027 0.08 0.115 
Log-likelihood -455.68 -1012.155 -1148.306 -1536.757 -1023.241 -1374.096 
chi2 605.865 462.492 91.832 83.839 178.793 357.997 
N 2280 2280 2280 2280 2280 2280 

หมายเหตุ: Std.err. ในวงเล็บ * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001 
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ตารางท่ี 4-6: แบบจําลอง Probit โดยใช้การประเมินความชอบทางเศรษฐศาสตร์จากพฤติกรรม
และทัศนคติ 
ตัวแปร smoke drink juice sugar salt inactive 
male 2.953*** 0.979*** -0.148* 0.160* 0.694*** -0.187** 

 (0.265) (0.075) (0.072) (0.063) (0.072) (0.066) 
age2645 -0.44 0.650*** -0.169 0.174 0.473* -0.607*** 

 (0.337) (0.196) (0.170) (0.167) (0.232) (0.173) 
age4660 -0.235 -0.089 -0.424* 0.289 0.346 -0.835*** 

 (0.352) (0.211) (0.183) (0.175) (0.240) (0.182) 
mor6 -0.334* 0.095 -0.202* 0.331*** 0.237** 0.101 

 (0.142) (0.102) (0.090) (0.074) (0.087) (0.078) 
portri -0.713*** -0.119 -0.163 0.387*** 0.174 0.256* 

 (0.201) (0.126) (0.114) (0.102) (0.122) (0.105) 
married -0.255 -0.578*** -0.294** 0.258** 0.082 -0.16 

 (0.168) (0.098) (0.094) (0.087) (0.105) (0.088) 
div_sep 0.163 0.361* -0.019 -0.388** -0.853*** 0.294* 

 (0.308) (0.152) (0.151) (0.148) (0.252) (0.141) 
widow -0.047 0.12 -0.186 0.400** 0.139 -0.196 

 (0.504) (0.189) (0.174) (0.152) (0.191) (0.159) 
informal 0.637 -0.464* 0.05 -0.259 -0.309 -0.615** 

 (0.356) (0.212) (0.185) (0.181) (0.241) (0.193) 
private -0.154 -0.378 -0.521 0.283 -0.264 0.19 

 (0.512) (0.294) (0.317) (0.271) (0.351) (0.293) 
govt 0.767* -0.34 0.194 -0.381* -0.351 -0.421* 

 (0.344) (0.204) (0.179) (0.176) (0.240) (0.188) 
consume 0.013** 0.017*** 0.001 -0.013*** -0.015** -0.004 

 (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.005) (0.003) 
disease 0.001 -0.205* -0.006 -0.06 0.032 0.227** 

 (0.134) (0.090) (0.081) (0.070) (0.084) (0.073) 
betterh -0.006 0.104 -0.081 0.125* 0.122 0.002 

 (0.112) (0.071) (0.065) (0.057) (0.068) (0.060) 
plan1 -0.291 0.069 -0.1 -0.05 -0.335*** 0.275*** 
 (0.151) (0.084) (0.076) (0.067) (0.087) (0.071) 
plan2 0.358* 0.487*** 0.019 0.028 0.204 0.061 
 (0.170) (0.110) (0.107) (0.096) (0.106) (0.100) 
plan3 0.359 0.799*** 0.021 -0.639*** -0.418* 0.164 
 (0.217) (0.151) (0.146) (0.136) (0.165) (0.132) 
retire1 0.115 0.401*** 0.067 0.138* 0.083 -0.406*** 
 (0.145) (0.086) (0.076) (0.069) (0.084) (0.073) 
retire2 0.202 0.309** -0.15 0.002 -0.283** -0.439*** 
 (0.150) (0.100) (0.098) (0.085) (0.108) (0.090) 
retire3 -0.523** -0.007 0.155 0.280** 0.310** 0.099 
 (0.181) (0.125) (0.104) (0.094) (0.105) (0.097) 
   (ต่อหน้าถัดไป) 
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ตารางท่ี 4-6 (ต่อ) 
ตัวแปร smoke drink juice sugar salt inactive 
private_h 0.442** 0.515*** -0.025 -0.236** -0.498*** 0.038 
 (0.146) (0.105) (0.096) (0.083) (0.107) (0.088) 
private_l -0.575*** -0.251** -0.071 0.160* -0.09 -0.114 
 (0.139) (0.096) (0.082) (0.070) (0.083) (0.075) 
save1 -0.186 0.323** 0.047 -0.127 -0.264** -0.144 
 (0.154) (0.106) (0.090) (0.082) (0.094) (0.086) 
save2 0.503* -0.266 -0.405** -0.137 -0.133 -0.199 
 (0.198) (0.144) (0.124) (0.104) (0.119) (0.108) 
save3 0.247 0.515*** -0.305* -0.138 -0.059 -0.297* 
 (0.212) (0.146) (0.138) (0.115) (0.134) (0.123) 
list1 0.347* 0.353*** 0.179* -0.226** 0.311** 0.087 
 (0.157) (0.094) (0.090) (0.083) (0.096) (0.088) 
list2 -0.178 -0.106 0.137 -0.297*** -0.099 0.160* 
 (0.151) (0.096) (0.083) (0.074) (0.091) (0.077) 
list3 1.008*** 0.586*** 0.024 -0.442*** -0.067 0.126 
 (0.227) (0.138) (0.134) (0.120) (0.151) (0.122) 
list4 -0.400* 0.019 -0.093 -0.430*** -0.248* 0.09 

 (0.201) (0.123) (0.114) (0.095) (0.117) (0.099) 
ค่าคงท่ี -3.319*** -1.559*** -0.227 -0.101 -0.963*** 1.101*** 

 (0.374) (0.172) (0.152) (0.137) (0.162) (0.149) 
pseudo R-sq 0.463 0.256 0.06 0.056 0.127 0.137 
Log-likelihood -407.344 -925.279 -1122.719 -1489.577 -971.311 -1341.073 
chi2 702.537 636.243 143.006 178.2 282.653 424.043 
N 2280 2280 2280 2280 2280 2280 

หมายเหตุ: Std.err. ในวงเล็บ * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001 

 

การประกันสุขภาพและประกันชีวิตเป็นตัวแทนของความไม่ชอบเส่ียง ในการศึกษา
นี้พบว่าการมีประกันสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจํา ในทางตรงกันข้าม การมีประกันชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา การประกันสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่บรรเทา
ความเส่ียงในช่วงที่มีชีวิตอยู่ แต่การประกันชีวิตเป็นการบรรเทาความเส่ียงในช่วงที่เสียชีวิต
ไปแล้ว การประกันทั้งสองจึงมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพต่างกัน เมื่อมีประกันสุขภาพแล้ว 
ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยจึงมีพฤติกรรมเส่ียงเช่น การสูบบุหรี่หรือดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัญหา moral hazard ของการประกัน และ
อาจมีผลกระทบไปถึงเบี้ยประกันสุขภาพให้สูงขึ้น ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ยังพบในประเทศ
อื่น เช่น สหรัฐอเมริกาพบว่า ปัญหา moral hazard ของประกันสุขภาพกับพฤติกรรมการ
บริโภคนําไปสู่โรคอ้วน เน่ืองจากคนที่อ้วนจนต้องรักษาพยาบาลไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
รักษาเต็มจํานวน ทําให้ไม่ใส่ใจกับการป้องกันไม่ให้อ้วน ไม่ค่อยลงทุนกับสุขภาพ ไม่มี
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กิจกรรมทางกาย บริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับโรค
อ้วนมักจ่ายโดยผู้อื่น ในปี พ.ศ. 2548 ประมาณร้อยละ 88 ของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่
เกี่ยวกับโรคอ้วนมาจากบริษัทประกันสุขภาพ Medicare และ Medicaid (Cawley, 2015) 
นอกจากนี้ ยังพบว่าคนที่มีประกันสุขภาพมักมีสุขภาพแย่และมีแนวโน้มอ้วน (de Oliveira 
et al., 2016) 

อย่างไรก็ดี ผลของการประเมินความเสี่ยงจากตัวแปรการรู้จักวางแผนทาง
การเงินหรือการมีประกันสุขภาพกับความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพอ่ืนๆ ค่อนข้าง
หลากหลายและตรงข้ามกับความรู้สึก เช่น การไม่ชอบวางแผนทางการเงินเป็นตัวแทน
ของการชอบความเสี่ยง พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นประจํา ส่วนคนที่มีประกันสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมกินหวาน
และกินเค็ม ซึ่งตรงข้ามกับพฤติกรรมเสี่ยงประเภทการสูบบุหรี่และด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ดังน้ัน อาจตีความได้ว่าปัญหา moral hazard เกิดขึ้นกับคนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงประเภทสูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ไม่เกิดกับกลุ่มอ่ืนๆ 

Smith et al. (2005) ใช้การมีเงินออมหรือไม่มีเงินออมเป็นตัวแทนของความชอบ
ด้านเวลาหรือการรู้จักอดทนรอหรือไม่รอ และพบว่าคนที่ไม่มีการออมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับดัชนีมวลกาย การออมยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของคนอเมริกา 
ในช่วง 30 ปีสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 อัตราการออมของคนอเมริกันลดลงร้อยละ 83 
แต่อัตราเพิ่มของคนอ้วนสูงขึ้นร้อยละ 112 (Komlos et al., 2004)  

ในการศึกษาน้ีพบว่า การรู้จักอดทนรอมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การออม
เป็นประจํามีผลต่อการบริโภคอาหารเค็มและการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงลดลง อาจจะ
เป็นแนวโน้มเดียวกันกับคนอเมริกัน ผลยังพบว่าตัวแทนของการอดทนรอด้านการทํา
บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจํามีผลต่อการกินอาหารหวานหรือเค็มลดลงด้วย 
โดยรวมคือ การรู้จักอดทนรอมีผลต่อการบริโภคในทางที่ดีขึ้นและมีพฤติกรรมเนือยน่ิง
ลดลง 

ตัวแทนที่อธิบายความชอบด้านเวลาอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งได้ดีกว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก
การศึกษาจึงพอสรุปได้ว่า ความชอบด้านเวลาอธิบายพฤติกรรมทางสุขภาพได้บางประเภท
เท่าน้ัน ทั้งนี้ การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าการทดลองพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย lab-in-the-field-
experiment ที่ไม่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ต้องการทดสอบหรือหาความสัมพันธ์ค่อนข้างมี
ปัญหา เช่นเดียวกับการศึกษาโดย Dohmen et al. (2011) ที่พบว่า ตัวแปรด้านรสนิยม
ความชอบเส่ียงอธิบายพฤติกรรมทั่วๆ ไปได้ไม่ค่อยดีนัก แต่สามารถอธิบายพฤติกรรมเฉพาะ
เรื่องที่ต้องการทดสอบได้ดีกว่า (domain-specific component) de Oliveira et al. 
(2016) และ Rustichini et al. (2016) สรุปเช่นเดียวกันว่าความชอบทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้
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ข้อมูลจากการทดลองอธิบายการตัดสินใจทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรม
อื่นๆ ได้ไม่ค่อยดีนัก การตีความความสัมพันธ์ของความชอบทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากผล
การทดลองกับพฤติกรรมผู้บริโภคจึงควรทําอย่างระมัดระวัง 

 

 ภาพ: วัฒนา กาญจนานิจ 
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5 
ภาวะนํ้าหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภค 

ของคนไทยวัยทํางาน 

ในยุคปัจจุบัน คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปล่ียนไปจากอดีตอย่างเห็น
ได้ชัด ซึ่งมีแนวโน้มนําไปสู่การมีภาวะน้ําหนักเกินและเป็นโรคอ้วน ภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอ้วนเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (Banjare and Bhalerao, 2016) นอกจากนี้ ภาวะน้ําหนัก
เกินยังนําไปสู่ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต เกิด
ความเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง ปัญหาการแยกตัวออกจากสังคมเพราะรู้สึกอาย
ในรูปร่างของตนเอง ปัญหาการนอนหลับ และปัญหาการหายใจ เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น
ร่วมกันจะทวีความรุนแรงของโรคที่เกิดจากภาวะนํ้าหนักเกินให้มากยิ่งขึ้น และทําให้
คุณภาพชีวิตแย่ลง สาเหตุของการมีน้ําหนักเกินและโรคอ้วนมักเกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม (Lim et al., 2012; Verstraeten et al., 2016) 

ปัญหาและความรุนแรงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากภาวะนํ้าหนักเกิน
และโรคอ้วน มิได้เป็นเพียงปัญหาของประชากรไทยเท่านั้น แต่ประชากรทั่วโลกต่างมี
แนวโน้มที่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน นานาประเทศทั่วโลกจึงมีนโยบายสาธารณะใน
การป้องกันและเฝ้าระวังภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน และหามาตรการเพื่อลดความรุนแรง
ของปัญหาดังกล่าวลง (WHO, 2010) 

สถานการณ์เช่นนี้นําไปสู่การสร้างข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
สุขภาพทั่วโลก เช่น องค์การอนามัยโลกและประเทศภาคีร่วมกันกําหนด 9 เป้าหมายในการ
ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้สําเร็จในปี พ.ศ. 2568 
โดย 1 ใน 9 เป้าหมายคือการยับยั้งการเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน 
(WHO, 2013) นอกจากน้ี International Food Policy Research Institute ได้กล่าวถึง
ความสําคัญในด้านการบริโภคอาหารว่า การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีจะนําไปสู่การ
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พัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การเพ่ิมอํานาจให้แก่ผู้หญิง การลดความยากจน
และความเหลื่อมลํ้าของประชาชน ซึ่งมีส่วนในการช่วยให้ประเทศต่างๆ ประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustained Development Goals; SDGs) อย่าง
น้อย 12 ใน 17 เป้าหมายได้ (IFPRI, 2016)  

เมื่อคนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า การมีน้ําหนักเกินเป็นส่ิงไม่พึงประสงค์ และคน
ส่วนใหญ่ทราบว่า การบริโภคอาหารแบบไม่ระมัดระวังนํามาซ่ึงการมีภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอ้วน แต่การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคนั้นมีความซับซ้อน และอาจจะเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหลายด้านประกอบกัน นั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่สามารถอาศัยเพียงหลักการ
หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช้อธิบายพฤติกรรมการบริโภคของคนได้ แต่อาจจะต้องใช้
หลายๆ ทฤษฎีมาประกอบกันเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของคน และนําไปสู่
การวางมาตรการในการป้องกันปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงนําแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะนํ้าหนัก
เกินของคนไทยวัยทํางาน ด้วยการผสมผสานทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายความสัมพันธ์
ของความรู้ เรื่องปริมาณแคลอรี ทัศนคติต่อเรื่องอ้วน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมจากการเสริมแรง และความเช่ือด้านสุขภาพ กับภาวะน้ําหนักเกินของคนไทยทั้ง
ในเขตเมืองและชนบท  

5.1 ทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  

ทฤษฎีที่นักวิจัยจํานวนมากพยายามนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพมีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล 
( Theory of Reasoned Action)  ทฤษฎีพฤติ ก รรมตามแผน  ( Theory of Planned 
Behavior) ทฤษฎี ลําดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง  (Transtheoretical and Stage of 
Change) โมเดลนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาเชิงสังคม (Ecological Model and Social 
Ecological Model) (Baranowski et al., 2003) และทฤษฎีที่ มี การนํ ามาใ ช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคอาหารและภาวะน้ําหนักเกินอย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ แบบจําลองความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (Knowledge, Attitudes and 
Behaviors หรือ  KAB Model)  ทฤษฎีการเ รียนรู้ ก ลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behavioral 
Learning Theory) และแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model) (ดู 
Baranowski et al. , 2003; Tolvanen et al., 2012; Epstein and Saelens, 2000; 
Logue, 2000; Duncan et al., 2011; Yaemsiri et al., 2011; Blake et al., 2013; Sapp 
and Jensen, 1998; สุระเดช ไชยตอกเกี้ย, 2558; อนุกุล พลศิริ, 2551; และ มัณฑินา  
จ่าภา, 2557)  
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แบบจําลองความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAB Model)  

แบบจําลอง KAB เป็นหนึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอธิบายไว้ว่า
พฤติกรรมของคนจะค่อยๆ เปล่ียนไป เมื่อมีการสะสมความรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงที่ทัศนคติ เมื่อเวลาผ่านไปการสะสมทัศนคติที่ดีจะนําไปสู่การค่อยๆ 
เปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม  

แบบจําลอง KAB มักถูกนํามาใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ (Baranowski et al., 2003; Tolvanen et al., 2012) ตัวแปรด้านความรู้ ทัศนคติ 
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันอย่างชัดเจน เช่นงานวิจัย
ในประเทศไทยพบว่า ความรู้และทัศนคติของคนไทยต่อการบริโภคอาหาร และการรับรู้
ข่าวสารด้านการดูแลภาวะโภชนาการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (สุระเดช ไชยตอกเก้ีย, 2558) และพบว่าความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กันในทางบวก (อนุกุล พลศิริ, 2551) ส่วนทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อเส้นรอบเอวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(มัณฑินา จ่าภา, 2557)  

นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคยังมีผลมาจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านประชากร
และลักษณะทางสังคมของบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรเพศนั้นยัง
ไม่พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (สุระเดช ไชยตอกเกี้ย, 2558) อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยในต่างประเทศที่นําแบบจําลอง KAB มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
แนวคิดของแบบจําลอง KAB ได้เป็นอย่างดี และพบว่าความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมน้อย
กว่าทัศนคติ (Tolvanen et al., 2012) 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Learning Theory)   

Behavioral Learning Theory เป็นทฤษฎีด้านจิตวิทยาซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้มอง
ว่า ธรรมชาติของคนมักเป็นกลาง (ไม่ดีไม่เลว) การกระทําเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทําซ้ํา มีทั้งการ
ให้รางวัลและการลงโทษ (ทัศนา แขมมณี, 2545) หมายความว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
มาจากการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องของตัวเสริมแรง (reinforcement) เมื่อเกิดขึ้นซํ้าๆ จะช่วย
ตอกย้ําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ เช่น การที่แม่ต้องการเปลี่ยน
พฤติกรรมของลูกให้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยแม่จะให้ขนมเพียงเล็กน้อย ถ้าลูกออกไป
วิ่งเล่น การให้ขนมถือว่าเป็นตัวเสริมแรง ซึ่งมีอํานาจในการส่ังการให้เด็กออกไปวิ่งเล่น การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีไม่เกี่ยวกับความรู้แต่เกี่ยวข้องกับความจําและตัวกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ เมื่อไรก็ตามที่แม่ให้ขนมเด็กก็จะออกไปวิ่งเล่น (Baranowski et al., 2003)  
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ทฤษฎีนี้ยังอธิบายด้วยว่า ตัวเสริมแรงในแต่ละเหตุการณ์จะใช้ได้กับพฤติกรรม
เฉพาะเรื่องเท่าน้ัน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อตัวเสริมแรงมีได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ตัวอย่างของ reinforcement ทางลบ เช่น เมื่อไรก็ตามที่เด็กได้กิน 
ป๊อปคอร์น เด็กก็จะเฝ้าดูการแข่งขันฟุตบอลไม่ออกไปวิ่งเล่นที่ไหน ป๊อปคอร์นถือเป็น 
reinforcement ที่เกิดผลทางลบ เป็นต้น การได้รับการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนหลังจาก
แสดงพฤติกรรมไปแล้ว เช่น การกระตุ้นเตือน การชมเชยยกย่อง การให้กําลังใจ หรือแม้แต่
การไม่ยอมรับพฤติกรรมนั้นๆ เป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนทั้งส้ิน การวิจัยใน
ประเทศไทยพบว่า ปัจจัยเสริมดังกล่าวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากบุคคลอื่นรอบตัว เช่น พ่อแม่ 
ญาติ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น (สุระเดช ไชย
ตอกเกี้ย, 2558) 

นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้นําทฤษฎีดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ เช่น งานวิจัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า คนอเมริกันมีสัดส่วนสูงมากที่กินอาหารและได้รับพลังงานมาก
เกินกว่าที่ร่างกายต้องการ มีผลให้เกิดความชุกของโรคอ้วนเพ่ิมสูงขึ้น (Epstein and 
Saelens, 2000) การกินกลายเป็นส่ิงสําคัญในการสร้างความสุขให้กับคนจํานวนมากและ
ยากที่จะหากิจกรรมใดมาแข่งขันกับความสุขที่ได้จากการกิน ในขณะที่มีคนบางกลุ่มเท่านั้น
ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมอื่นมากกว่าการกิน นอกจากน้ี งานวิจัยบางช้ินยังทําการทดสอบ
การควบคุมตนเองของคน โดยการใช้อาหารเป็นตัวเสริมแรง อาสาสมัครที่เข้าร่วมการ
ทดสอบจะต้องเลือกระหว่างการได้กินอาหารจํานวนน้อยในปัจจุบันและการได้กินอาหาร
จํานวนมากกว่าถ้าอาสาสมัครอดทนรอรับอาหารในอนาคต คนที่เลือกอดทนรอเพื่อให้ได้รับ
อาหารท่ีมากขึ้นในอนาคต คนกลุ่มนี้เป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองได้ (self-control) ส่วน
คนที่เลือกรับอาหารจํานวนน้อยกว่าแต่ได้รับทันทีไม่ต้องรอ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ (impulsive) (Logue, 2000) นอกจากกรณีนี้ที่กําหนดให้อาหารเป็นตัว
เสริมแรงน้ัน ยังมีตัวเสริมแรงอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น กรณีที่บุหรี่
เป็นตัวเสริมแรง คนที่ตอบสนองต่อตัวเสริมแรงด้วยการเลือกสูบบุหรี่ เพื่อประโยชน์
ทันทีทันใด คนกลุ่มนี้เป็นคนที่ขาดการอดทนรอ ส่วนคนที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี 
คนกลุ่มนี้เป็นคนที่รู้จักอดทน (Logue and King, 1991) 

แบบแผนความเช่ือด้านสขุภาพ (Health Belief Model) 

แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพเป็นอีกหน่ึงทฤษฎีที่สําคัญในการประยุกต์ใช้กับการ
สร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานว่า เมื่อบุคคลเกิดความกลัวและรับรู้ถึงภาวะคุกคาม
จากการมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพที่จะมาถึงตัวเอง บุคคลน้ันจะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ต่างๆ เพื่อป้องกันโรคและจัดการปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนั้น โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ตน
จะได้รับ (สุปรียา ตันสกุล, 2550) ส่ิงจูงใจที่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดจาก (1) 
การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค (perceived susceptibility) เป็นความเชื่อที่คิดว่า
ตนเองมีโอกาสที่จะเป็นโรคนั้น (2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (perceived severity) 
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เป็นความเช่ือที่ได้ประเมินความรุนแรงของการเกิดโรคที่มีต่อตนเอง โดยการรับรู้โอกาสเส่ียง
และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคจะทําให้บุคคลรับรู้ภาวะคุกคามของโรคว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่จะหลีกเล่ียงภาวะคุกคามนั้น (3) การรับรู้
ประโยชน์ที่จะได้รับ (perceived benefits) เป็นความเช่ือที่จะกระทําหรือปฏิบัติตนเพ่ือจะ
ลดโอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคลงได้ (4) การรับรู้อุปสรรค (perceived barriers) 
เป็นความเช่ือที่ว่าการกระทําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําต่างๆ จะสร้างความยุ่งยาก เสียเงิน 
และเสียเวลา ซึ่งการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนั้น จึงขึ้นอยู่กับการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์กับอุปสรรคหรือต้นทุนในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

นอกจากน้ี การจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลได้นั้นยังต้องอาศัย
ปัจจัยที่จะชักนําไปสู่การเปล่ียนแปลง (cues of action) เพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ
พร้อมในการลงมือทํา เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนําจากบุคลากร คําชวนจากเพื่อน 
เป็นต้น และที่สําคัญคือบุคคลจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง (self-efficacy) ว่าจะสามารถ
ลงมือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของตนเองได้ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพจึงจะสําเร็จผล (National 
Cancer Institute, 2005) 

ตัวอย่างการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ชายอ้วนประมาณร้อยละ 71 
และผู้หญิงอ้วนประมาณร้อยละ 65 เชื่อว่าตนเองมีน้ําหนักน้อยหรือน้ําหนักกําลังพอดียังไม่
เป็นปัญหากับสุขภาพ และคนส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้มักไม่เคยคิดที่จะลดน้ําหนักและมักมี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Duncan et al., 2011) ส่วนคนที่พยายามลดนํ้าหนักมักมีการรับรู้หรือ
เชื่อว่าตนเองนํ้าหนักเกิน (Yaemsiri et al., 2011) ผู้ชายอ้วนที่พึงพอใจกับน้ําหนักตนเองมี
สัดส่วนของการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่และเป็นนักดื่มระดับปานกลางถึงระดับหนักในอัตราที่สูง
กว่ากลุ่มที่ไม่พอใจกับน้ําหนักตนเอง แต่ทว่างานวิจัยพบว่าคนที่มีภาวะนํ้าหนักเกินหรืออ้วน
และที่ไม่พอใจกับน้ําหนักตนเองโดยเปรียบเทียบแล้วมีสุขภาพแย่ที่สุด (Blake et al., 2013) 
ส่วน Sapp and Jensen (1998) พบว่าแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพมีความสามารถใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากรในประเทศ
อเมริกาได้เป็นอย่างดี 

แบบจําลองสมการโครงสรา้ง (SEM)  

การอธิบายพฤติกรรมและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่ง เนื่องจากพฤติกรรมมีความซับซ้อนเกิดจากหลายๆ ตัวแปรทั้งที่เป็นตัวแปรกํากับ 
(moderator) และตัวแปรค่ันกลาง (mediator) เชื่อมโยงประกอบกัน ดังนั้น การวิจัยนี้จึง
ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้างจากแนวคิดของ 3 
ทฤษฎีดังกล่าวคือ (1) แบบจําลอง KAB ที่อธิบายว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญคือความรู้และทัศนคติ (2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
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อธิบายไว้ว่า ตัวเสริมแรงที่เป็นส่ิงแวดล้อมภายนอกที่เข้ามากระตุ้นตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ซ้ําๆ จะกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม และ (3) แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพอธิบายว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การ
รับรู้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่มีต่อสุขภาพ และการรับรู้
อุปสรรคจากการลงมือปฏิบัติเพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยง สมมุติฐานของการศึกษานี้คือ 
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทัศนคติต่อเรื่องอ้วน การเสริมแรงจากส่ิงที่ทําซํ้าๆ และ
ความเชื่อด้านสุขภาพ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะ
น้ําหนักเกินของคนไทยทั้งในเขตเมืองและชนบท 

เส้นทางความสัมพันธ์ (pathway) ของตัวแปรในแบบจําลองสมการโครงสร้างที่
พัฒนาขึ้น (แสดงในรูปที่ 5-1) ประกอบด้วยตัวแปรแฝง (latent variables) ที่ เป็น 
common factors ได้แก่ ตัวแปรภาวะน้ําหนักเกิน ความรู้เรื่องปริมาณแคลอรี ทัศนคติต่อ
เรื่องอ้วน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมจากการเสริมแรง และความเช่ือด้าน
สุขภาพ ในเชิงทฤษฎีอธิบายว่าตัวแปรแฝงดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สังเกตได้ 
(observed variables) ดังปรากฏในกล่องส่ีเหล่ียมในรูปที่ 5-1 และชื่อของแต่ละตัวแปร
อธิบายไว้ในตารางที่ 5-1  

รูปท่ี 5-1: แบบจําลองสมการโครงสร้างท่ีอธิบายภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน  
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ตารางท่ี 5-1: ตัวแปรในแบบจําลองสมการโครงสร้างท่ีอธิบายภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
KNOW  
ความรู้เร่ือง
ปริมาณแคลอรี 
 

KNR1 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินขึ้นบันได 1 ชั้น 
KNR2 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินเร็ว 30 นาที 
KNR3 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีของข้าวผัดกะเพราไข่ดาว 1 จาน 
KNR4 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีของน้ําผลไม้กล่องขนาด 220 มิลลิลิตร 

ATTI  
ทัศนคติต่อเร่ือง
อ้วน 

ATR6 เห็นว่าคนอ้วนมีเสน่ห์ 
ATR7 เห็นว่าคนอ้วนมีสุขภาพดี 
ATR8 เห็นว่าคนอ้วนคือคนท่ีครอบครัวมีฐานะดี 

BEHA  
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
 

BHR1 ความถี่ในการทานอาหารว่างระหว่างวัน 
BHR2 ความถี่ในการทานอาหารมื้อดึก 
BHR3 ความถี่ในการทานอาหารฟาสต์ฟู้ด 
BHR4 ความถี่ในการด่ืมน้ําผลไม้หรือชานมไข่มุกหรือน้ําอัดลม 
BHR6 ความถี่ในการทานไอศกรีม 
BHR7 ความถี่ในการทานขนมขบเคี้ยว 
BHR8 ความถี่ในการทานขนมไทย-ขนมเค้ก 
BHR9 ความถี่ในการทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัว 

BEIL  
ความเช่ือด้าน
สุขภาพ 
 

BL1 มีความกังวลถงึความเส่ียงที่มากับความอ้วน 
BL2 มีความเช่ือที่ว่าภาวะอ้วนถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง 
BL3 มีความเช่ือที่ว่าการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพ่ือลดนํ้าหนักตามที่ต้ังเป้าหมายไว้จะทําให้
ตนเองรู้สึกดี 
BL6 มีความเช่ือที่ว่าการควบคุมน้ําหนักเป็นประโยชน์กับสุขภาพของตนเอง 

REIN  
พฤติกรรมจากการ
เสริมแรง  
 

RER1 มีการทานอาหารหรือขนม เมื่อรู้สึกเครียด ไม่มีความสุข หรือเบื่อ 
RER2 มีการนัดเจอเพ่ือนในสถานท่ีที่มักเป็นร้านอาหารหรือร้านขนม 
RER3 เม่ือเห็นเพ่ือนลงรูปอาหารหรือขนมในโซเชียลฯ ตนเองมักจะไปทานร้านน้ันด้วย 
RER4 การไปทานอาหารหรือขนมเพราะต้องการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ  
RER5 การทานเพ่ือฉลอง เมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก เล้ียงส่ง 

OVER  
ภาวะน้ําหนักเกิน  

BMI ค่าดัชนีมวลกาย (kg/m2) 
PFAT ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (%)  

หมายเหตุ: ค่าคะแนนของคําตอบในแต่ละตัวแปรดูในภาคผนวก ค 

5.2 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผล
ต่อภาวะนํ้าหนักเกิน (OVER) โดยมีตัวแปรสาเหตุที่เป็นตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ความรู้เรื่องอาหาร (KNOW) ทัศนคติต่อเรื่องอ้วน (ATTI) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(BEHA) ความเชื่อด้านสุขภาพ (BEIL) และพฤติกรรมจากการเสริมแรง (REIN) ซึ่งตัวแปร
แฝงเหล่านี้สามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวนทั้งส้ิน 24 ตัวแปร (ตารางที่ 5-1) และ
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (ตารางที่ 5-2) และผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 5-3) สรุปได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 5-2: ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์ CFA 
องค์ประกอบ น้ําหนักองค์ประกอบ 
องค์ประกอบด้านความรู้เรื่องปริมาณแคลอรี (KNOW)  
KNR1 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินขึ้นบันได 1 ชั้น 0.55 
KNR2 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินเร็ว 30 นาที 0.71 
KNR3 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีของข้าวผัดกะเพราไข่ดาว 1 จาน 0.34 
KNR4 มีความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรีของน้ําผลไม้กล่องขนาด 220 มิลลิลิตร 0.63 
องค์ประกอบด้านทศันคติต่อเรื่องอ้วน (ATTI)  
ATR1 เห็นว่ามีความสุขกับการกินมากกว่าการออกกําลังกาย 0.16 
ATR6 เห็นว่าคนอ้วนมีเสน่ห์ 0.56 
ATR7 เห็นว่าคนอ้วนมีสุขภาพดี 0.88 
ATR8 เห็นว่าคนอ้วนคือ คนที่ครอบครัวมีฐานะดี 0.52 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (BEHA)  
BHR1 ความถี่ในการทานอาหารว่างระหว่างวัน 0.31 
BHR2 ความถี่ในการทานอาหารมื้อดึก 0.35 
BHR3 ความถี่ในการทานอาหารฟาสต์ฟู้ด 0.58 
BHR4 ความถี่ในการด่ืมนํ้าผลไม้หรือชานมไข่มุกหรือน้ําอัดลม 0.57 
BHR6 ความถี่ในการทานไอศกรีม 0.55 
BHR7 ความถี่ในการทานขนมขบเคี้ยว 0.50 
BHR8 ความถี่ในการทานขนมไทย-ขนมเค้ก 0.48 
BHR9 ความถี่ในการทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัว 0.34 
องค์ประกอบด้านความเช่ือด้านสุขภาพ (BELI)  
BL1 มีความกังวลถงึความเส่ียงที่มากับความอ้วน 0.58 
BL2 มีความเช่ือท่ีว่าภาวะอ้วนถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง 0.42 
BL3 มีความเช่ือท่ีว่าการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพ่ือลดนํ้าหนักตามที่ต้ังเป้าหมายไว้จะทํา
ให้ตนเองรู้สึกดี 

0.37 

BL6 มีความเช่ือท่ีว่าการควบคุมน้ําหนักเป็นประโยชน์กับสุขภาพของตนเอง 0.62 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมจากการเสริมแรง (REIN)  
RER1 มีการทานอาหารหรือขนม เม่ือรู้สึกเครียด ไม่มีความสุข หรือเบื่อ 0.51 
RER2 มีการนัดเจอเพ่ือน ในสถานที่ที่มักเป็นร้านอาหารหรือร้านขนม 0.76 
RER3 เมื่อเห็นเพ่ือนลงรูปอาหารหรือขนมในโซเชียลฯ ตนเองมักจะไปทานร้านนัน้ด้วย 0.66 
RER4 การไปทานอาหารหรือขนมเพราะต้องการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ  0.44 
RER5 การทานเพ่ือฉลอง เมื่อมีโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก เล้ียงส่ง 0.40 
องค์ประกอบด้านภาวะน้ําหนักเกิน (OVER)  
BMI ค่าดัชนีมวลกาย (kg/m2) 1.05 
PFAT ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (%) 0.85 
WAIST เส้นรอบเอว (cm.) 0.71 
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ตารางท่ี 5-3: ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองท่ีได้จากการวิเคราะห์ CFA  
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ผล การผ่านเกณฑ์ 
องค์ประกอบด้านความรู้เร่ืองปริมาณแคลอรี (KNOW) 

= 1.463 df = 1 (p = 0.2264.) relative Chi-square < 2.00 1.463 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.028 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.010 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.999 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.999 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.988 ผ่าน 
องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อเร่ืองอ้วน (ATTI) 

 = 3.216 df = 2 (p = 0.2003) relative Chi-square < 2.00 1.608 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.0321 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.018 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.996 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.997 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.987 ผ่าน 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (BEHA) 

= 31.012 df = 20 (p = 0.0550) relative Chi-square < 2.00 1.550 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.030 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.030 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.978 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.987 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.976 ผ่าน 
องค์ประกอบด้านความเช่ือด้านสุขภาพ (BELI) 

= 0.552 df = 1 (p = 0.4575) relative Chi-square < 2.00 0.552 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.000 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.008 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 1.000 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 1.000 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.995 ผ่าน 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมจากการเสริมแรง (REIN) 

= 4.789 df = 4 (p = 0.3090) relative Chi-square < 2.00 1.197 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.018 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.016 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.998 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.997 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.988 ผ่าน 
องค์ประกอบด้านภาวะนํ้าหนักเกิน (OVER) 

= 0.000 df = 0 (p = 1.0000) relative Chi-square < 2.00 1.000 The fit is perfect. 
หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์ของ Hair et al. (2006) 
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องค์ประกอบด้านความรู้เรื่องปริมาณแคลอรี (KNOW) วัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
4 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้เรื่องปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินขึ้นบันได 1 ชั้น 
(KNR1) ความรู้เรื่องปริมาณแคลอรีที่ใช้ไปในกิจกรรมการเดินเร็ว 30 นาที (KNR2) ความรู้
เรื่องปริมาณแคลอรีของข้าวผัดกะเพราไข่ดาว 1 จาน (KNR3) และความรู้เรื่องปริมาณ
แคลอรีของน้ําผลไม้กล่องขนาด 220 มิลลิลิตร (KNR4) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.34–
0.71 โดยแบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit statistics) กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก พิจารณาจาก 	เท่ากับ 1.463 degree of freedom เท่ากับ 1 ค่า p-
value เท่ากับ 0.2264 relative Chi-square เท่ากับ 1.463 RMSEA เท่ากับ 0.0280 CFI 
เท่ากับ 0.999 GFI เท่ากับ 0.999 และ AGFI เท่ากับ 0.988  

องค์ประกอบด้านทัศนคติต่อเรื่องอ้วน (ATTI) วัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ เห็นว่ามีความสุขกับการกินมากกว่าการออกกําลังกาย (ATR1) เห็นว่าคนอ้วนมีเสน่ห์ 
(ATR6) เห็นว่าคนอ้วนมีสุขภาพดี (ATR7) และเห็นว่าคนอ้วนคือคนที่ครอบครัวมีฐานะดี 
(ATR8) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.16–0.88 โดยแบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ภายหลังได้ตัดตัวแปร ATR1 แบบจําลองออกเน่ืองจากมีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบต่ํา 

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (BEHA) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 8 
ตัวแปร ได้แก่ ความถี่ในการทานอาหารว่างระหว่างวัน (BHR1) ความถี่ในการทานอาหาร
มื้อดึก (BHR2) ความถี่ในการทานอาหารฟาสต์ฟู้ด (BHR3) ความถี่ในการดื่มน้ําผลไม้หรือชา
นมไข่มุกหรือน้ําอัดลม (BHR4) ความถี่ในการทานไอศกรีม (BHR6) ความถี่ในการทานขนม
ขบเค้ียว (BHR7) ความถี่ในการทานขนมไทย-ขนมเค้ก (BHR8) ความถี่ในการทานข้าวนอก
บ้านกับครอบครัว (BHR9) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.31–0.58 โดยแบบจําลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  

องค์ประกอบด้านความเชื่อด้านสุขภาพ (BELI) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ มีความกังวลถึงความเส่ียงที่มากับความอ้วน (BL1) มีความเช่ือที่ว่าภาวะอ้วนถือเป็น
โรคชนิดหน่ึง (BL2) มีความเชื่อที่ว่าการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพื่อลดน้ําหนักตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้จะทําให้ตนเองรู้สึกดี (BL3) และมีความเช่ือที่ว่าการควบคุมน้ําหนักเป็น
ประโยชน์กับสุขภาพของตนเอง (BL6) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.37–0.62 โดย
แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมจากการเสริมแรง (REIN) วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 
ตัวแปร ได้แก่ มีการทานอาหารหรือขนมเมื่อรู้สึกเครียด/ ไม่มีความสุขหรือเบื่อ (RER1) มี
การนัดเจอเพื่อนในสถานที่ที่มักเป็นร้านอาหารหรือร้านขนม (RER2) เมื่อเห็นเพื่อนลงรูป
อาหารหรือขนมในโซเชียลฯ ตนเองมักจะไปทานร้านน้ันด้วย (RER3) การไปทานอาหารหรือ
ขนมเพราะต้องการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ (RER4) และการทานเพื่อฉลองเมื่อมีโอกาสพิเศษ 
เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก เล้ียงส่ง (RER5) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.40–0.76 โดย
แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  
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องค์ประกอบด้านภาวะน้ําหนักเกิน (OVER) เป็นตัวแปรผลลัพธ์ที่ต้องการศึกษา 
วัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันใน
ร่างกาย (PFAT) และเส้นรอบเอว (WAIST) ซึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.71–1.05 โดย
แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจาก	 2	 
เท่ากับ 0.000 degree of freedom เท่ากับ 0 ค่า p-value เท่ากับ 1.000 หมายถึง
แบบจําลองมีปัญหา perfectly fitted ซึ่งภายหลังได้ตัดตัวแปรเส้นรอบเอวออกเพื่อจัดการ
ปัญหาภาวะร่วมของตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง (multicollinearity)  

ตารางท่ี 5-4 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่มีค่าความเที่ยงสูง (ค่ามากกว่า 0.60) 
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ OVER REIN ATTI BEHA KNOW องค์ประกอบที่มีความ
เที่ยงต่ําสุดคือ BELI ที่มีความเที่ยงเพียง 0.51 และองค์ประกอบที่อธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรในองค์ประกอบได้สูง (ค่ามากกว่า 0.50) ได้แก่ OVER และ ATTI  

ตารางท่ี 5-4: ค่าความเท่ียงของตัวแปรแฝงและค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกัดได้ 

ตัวแปรแฝง ความเท่ียง (ρc) ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (ρv) 
OVER 0.87 0.90 
REIN 0.70 0.41 
ATTI 0.70 0.56 
BEHA 0.68 0.26 
KNOW 0.65 0.41 
BELI 0.51 0.25 

5.3 การวิเคราะหอิ์ทธิพลของตัวแปรด้วย Path Analysis 

เมื่อนําตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้างต้นมาทําการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาวะน้ําหนัก
เกิน ตามสมมุติฐานที่แสดงในรูปที่ 5-1 การวิเคราะห์อิทธิพลจําแนกเป็น 3 แบบจําลอง 
ได้แก่ แบบจําลองที่ 1 (ภาพรวม) วิเคราะห์จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แบบจําลอง
ที่ 2 (เขตเมือง) วิเคราะห์จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตเทศบาล และแบบจําลอง
ที่ 3 (เขตชนบท) วิเคราะห์จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยนอกเขตเทศบาล  

ตารางที่ 5-5 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลองที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองที่ 1 (ภาพรวม) มีความสอดคล้อง 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบผ่านเกณฑ์จํานวน 6 เกณฑ์ ได้แก่ 
relative Chi-square เท่ากับ 1.729 RMSEA เท่ากับ 0.036 SRMR เท่ากับ 0.045 CFI 
เท่ากับ 0.921 GFI เท่ากับ 0.940 และ AGFI เท่ากับ 0.926 ส่วนแบบจําลองที่ 2 (เขตเมือง) 
และแบบจําลองที่ 3 (เขตชนบท) มีความสอดคล้องกลมกลืมกับข้อมูลเชิงประจักษ์น้อยกว่า
แบบจําลองที่ 1 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบผ่านเกณฑ์จํานวน 4 เกณฑ์ 
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ตารางท่ี 5-5: ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลอง  
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ผล การผ่านเกณฑ์ 
แบบจําลองท่ี 1 (ภาพรวม) 	= 489.47 df = 283 (p = 0.00) relative Chi-square < 2.00 1.729 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.036 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.045 ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.921 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.940 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.926 ผ่าน 
แบบจําลองท่ี 2 (เขตเมือง) 	= 393.21 df = 281 (p = 0.00) relative Chi-square < 2.00 1.399 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.039 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.057 ไม่ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.910 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.907 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.884 ไม่ผ่าน 
แบบจําลองท่ี 3 (เขตชนบท) 	= 368.59 df = 285 (p = 0.00) relative Chi-square < 2.00 1.293 ผ่าน 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05 0.031 ผ่าน 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) < 0.05 0.054 ไม่ผ่าน 
CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0.90 0.933 ผ่าน 
GFI (Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.912 ผ่าน 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥ 0.90 0.892 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์ของ Hair et al., 2006 

 

รูปที่ 5-2 ถึง 5-4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปร
สังเกตได้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ําหนักเกินคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(BEHA) ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการมีภาวะนํ้าหนักเกิน และการเสริมแรง 
(REIN) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากที่สุดในทุกๆ 
แบบจําลอง ในขณะที่ความรู้เรื่องปริมาณแคลอรี (KNOW) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (ค่า |r| เข้าใกล้ 0) ความรู้เรื่อง
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนชนบทมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกัน 
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รูปท่ี 5-2: ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงสาเหตุ แบบจําลองท่ี 1 (ภาพรวม)  

 
 
รูปท่ี 5-3: ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงสาเหตุ แบบจําลองท่ี 2 (เขตเมือง)  
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รูปท่ี 5-4: ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงสาเหตุ แบบจําลองท่ี 3 (เขตชนบท)  

 
 

ตารางที่ 5-6 แสดงให้เห็นขนาดของอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (BEHA) ความเชื่อด้านสุขภาพ (BELI) ทัศนคติต่อเรื่อง
อ้วน (ATTI) พฤติกรรมจากการเสริมแรง (REIN) และความรู้เรื่องปริมาณแคลอรี (KNOW) 
ที่มีส่งผลต่อภาวะน้ําหนักเกิน (OVER) ดังนี้ 

แบบจําลองที่ 1 (ภาพรวม) ภาวะนํ้าหนักเกินได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.317 
และภาวะน้ําหนักเกินยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากการเสริมแรงและความเช่ือด้าน
สุขภาพ โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.205 และ 0.054 ตามลําดับ 

ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผ่านไปสู่ปัจจัยภาวะ
น้ําหนักเกินน้ัน ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากการเสริมแรงและความเช่ือด้านสุขภาพ โดย
ขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.622 และ 0.172 ตามลําดับ นอกจากน้ี พฤติกรรมการบริโภค
อาหารยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากทัศนคติต่อเรื่องอ้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
ขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.052   

สําหรับความเช่ือด้านสุขภาพได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากทัศนคติต่อเรื่องอ้วน โดย
ขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.302 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากการเสริมแรง โดยขนาด
ของอิทธิพลเท่ากับ 0.077 นอกจากนี้ ทัศนคติต่อเรื่องอ้วนยังได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
การเสริมแรง โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.256 
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แบบจําลองที่ 2 (เขตเมือง) ภาวะน้ําหนักเกินได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.183 
และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากการเสริมแรงและทัศนคติต่อเรื่องอ้วน โดยขนาดของ
อิทธิพลเท่ากับ 0.124 และ 0.035 ตามลําดับ ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้รับ
อิทธิพลทางตรงมาจากการเสริมแรงและทัศนคติต่อเรื่องอ้วน โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 
0.660 และ 0.159 ตามลําดับ สําหรับความเชื่อด้านสุขภาพได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
ทัศนคติต่อเรื่องอ้วน โดยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.282  

แบบจําลองที่ 3 (เขตชนบท) ภาวะนํ้าหนักเกินได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.180 และ
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากการเสริมแรง โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.106 ในขณะที่
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากการเสริมแรงและความเช่ือด้าน
สุขภาพ โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.587 และ 0.194 ตามลําดับ สําหรับความเชื่อด้าน
สุขภาพยังได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากทัศนคติต่อเรื่องอ้วน และอิทธิพลทางอ้อมมาจากการ
เสริมแรง โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.443 และ 0.123 ตามลําดับ นอกจากน้ี ทัศนคติ
ต่อเรื่องอ้วนยังได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากการเสริมแรง โดยขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 
0.277 

ผลข้างต้นได้ชี้ให้เห็นจุดสําคัญว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีอิทธิพลต่อภาวะ
น้ําหนักเกินของคนเมืองและคนชนบทโดยมีขนาดของอิทธิพลพอๆ กัน และภาวะนํ้าหนัก
เกินของคนเมืองและคนชนบทยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากการเสริมแรงเหมือนกัน แต่
เฉพาะคนเมืองเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากทัศนคติต่อเรื่องอ้วนด้วย ซึ่งแตกต่างไป
จากคนชนบท  

การเสริมแรงหรือตัวกระตุ้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของทั้งคนเมืองและคนชนบทมากที่สุด โดยมีอิทธิพลต่อคนเมืองสูงกว่าคนชนบท จากการ
สํารวจที่พบว่าคนเมืองมักมีการนัดเจอเพื่อนในสถานที่ที่เป็นร้านอาหารหรือร้านขนมทุกครั้ง
ที่นัดเจอกัน และเม่ือเห็นเพื่อนลงรูปอาหารหรือขนมในโซเชียลฯ คนเมืองมักจะตามไปทาน
อาหารหรือขนมร้านนั้น นอกจากน้ี ความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญ เพราะคนเมือง
มักจะทานอาหารหรือขนมเมื่อรู้สึกเครียดไม่มีความสุขหรือเบ่ือ  

ทัศนคติต่อเรื่องอ้วนยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมือง แต่ไม่
มีอิทธิพลต่อคนชนบท เนื่องจากคนเมืองมองว่าคนท่ีมีรูปร่างอ้วนท้วนนั้นคือคนที่มีเสน่ห์ อีก
ทั้งยังคิดว่าคนอ้วนก็คือคนที่มีสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องเป็นคนเจ็บป่วย และยังเห็นว่ารูปร่าง
อ้วนแสดงถึงฐานะที่ดีของครอบครัว  

ในขณะที่ความเชื่อด้านสุขภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน
ชนบท เนื่องจากคนชนบทมีความเชื่อและกังวลถึงความเส่ียงต่างๆ ที่จะตามมากับความอ้วน 
และเชื่อว่าภาวะอ้วนนั้นถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ คนชนบทยังเชื่อว่าการควบคุม
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น้ําหนักเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง และเชื่อว่าการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพื่อการลด
น้ําหนักให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะทําให้ตนเองรู้สึกดี ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลต่อคน
เมือง 

การเสริมแรง ทัศนคติต่อเรื่องอ้วน และความเชื่อด้านสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จะส่งผลต่อการมีภาวะนํ้าหนักเกินของคนไทยวัย
ทํางาน แต่ประเด็นที่น่าสังเกตคือ อิทธิพลของความรู้เรื่องปริมาณแคลอรีกลับไม่มีนัยสําคัญ
ต่อตัวแปรใดๆ เลยใน 3 แบบจําลอง  

5.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

แบบจําลองสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นยืนยันว่า ภาวะนํ้าหนักเกินได้รับอิทธิพล
โดยตรงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผ่านมาจากปัจจัยอื่น โดยเฉพาะ
ปัจจัยการเสริมแรงซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับภาวะ
น้ําหนักเกินของคนไทยวัยทํางานอย่างเด่นชัด การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมสามารถอธิบายภาวะน้ําหนักเกินและความอ้วนของคนไทยได้ค่อนข้างดี โดย
ทฤษฎีนี้ได้อธิบายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดจากการกระตุ้นของแรงเสริมที่
กระทําอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อมีการทําซ้ําๆ กันจะช่วยทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
แบบอัตโนมัติขึ้น ตัวเสริมแรงในการวิจัยนี้ ได้แก่ การทานอาหารหรือขนมเมื่อรู้สึกเครียด ไม่
มีความสุขหรือเบื่อหน่าย การนัดเจอเพื่อนในสถานที่ที่มักเป็นร้านอาหารหรือร้านขนม เมื่อ
เห็นเพื่อนลงรูปอาหารหรือขนมในโซเชียลฯ ตนเองมักจะไปทานร้านนั้นด้วย การไปทาน
อาหารหรือขนมเพราะต้องการถ่ายรูปลงโซเชียลฯ และการทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
ฉลองเม่ือมีโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก หรือเล้ียงส่ง ปัจจัยเสริมแรงเหล่านี้ได้
ตอกยํ้าให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันที่มี ผู้มีอิทธิพล 
(influencers) เช่น เพื่อน คนในครอบครัว นักรีวิวอาหาร ยูทูปเบอร์รายการอาหาร รวมถึง
บล็อกเกอร์ในส่ือโซเชียลต่างๆ เป็นตัวเสริมแรงช้ันดีในการดึงดูดให้คนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและนําไปสู่ภาวะนํ้าหนักเกิน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า อิทธิพลของเพื่อน การยอมรับทางสังคม และรูปแบบการปฏิบัติ
สัมพันธ์ของคนในครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยเชิงบรรทัดฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความตั้งใจและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Houts 
& Warland, 1989; Sapp & Harrod, 1989; Schafer, 1978; Zey & McIntosh, 1992) 

อีกหนึ่งข้อค้นพบสําคัญของการศึกษาน้ีคือ ปัจจัยด้านความรู้ที่เคยคิดว่าจะมีผลต่อ
การบริโภคของคนไทย ทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับจากอาหารและพลังงานที่ใช้ไป
กลับไม่มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการมีภาวะนํ้าหนักเกินตามแบบจําลองสมการ
โครงสร้างนี้ นั่นหมายความว่าการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารหรือการให้ข้อมูลปริมาณ
แคลอรีของอาหารและเครื่องดื่มอาจจะจําเป็นแต่ไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารไปในทางที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ การศึกษาของนพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ 
(2560) พบว่าการให้ข้อมูลปริมาณแคลอรีของรายการอาหารและการให้ข้อมูลปริมาณ
แคลอรีที่พึงบริโภคต่อวันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ 
งานวิจัยในสหรัฐอเมริกายังพบว่า คนอเมริกันที่มีความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการที่ดี แต่
นักวิจัยด้านโภชนาการกลับพบว่าคนอเมริกันต้องการความรู้และปัจจัยอื่นที่ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อแปลงความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม (Sheeshka, 
Woolcott, and Mackinnon, 1993) และ Tolvanen et al. (2012) ยังพบว่าความรู้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมน้อยกว่าทัศนคติ  

ข้อเสนอแนะหนึ่งที่ได้จากการศึกษานี้คือ การให้ความรู้อย่างเดียวในยุคปัจจุบันไม่
เพียงพอแก่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ดีต่อสุขภาพได้ ทั้งๆ ที่ผู้บริโภค
จํานวนมากมีความรู้ที่สําคัญว่าควรบริโภคอย่างไรจึงจะดีหรือไม่ดีกับสุขภาพ แต่การถูกแรง
กระตุ้นรอบด้านและการอยู่ท่ามกลางแรงดึงดูดของสังคม ทําให้ยากต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ดังนั้น แนวนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมจึงควรเน้นการประยุกต์ใช้ Behavior Learning 
Theory ด้วยการวิจัยที่ค้นหาแรงเสริมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีกับสุขภาพ และการ
หาแรงดึงดูดทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมอัตโนมัติในการบริโภคอาหารที่ดีกับสุขภาพ  

 
  

ภาพ: วัฒนา กาญจนานิจ 
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สู่วันสงูวยั 

 
ภาพ: วีรพงษ์ กาญจนานิจ 
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 6 
ความเหลื่อมล้ําของการใช้จ่าย 

เพื่อรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาสุขภาวะและภาระโรคของผู้สูงอายุ 
(ในที่นี้หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ (Bromfield and Muntner, 2013; Prince et al., 
2014) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของ
การสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) ของผู้สูงอายุไทยเกิดจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ (IHPP, 2015) ถ้าสถานการณ์ด้านสุขภาพยังคงเป็นเช่นปัจจุบัน 
อาจคาดได้ว่าอัตราการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะรุนแรงมากขึ้น เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เมื่อจํานวนผู้ที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในสถานการณ์เช่นนั้นจะมีจํานวนผู้ป่วย
และการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น (Denton and Spencer, 2010)   

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีที่ใช้รักษาและเหตุผลทางด้าน
โครงสร้างประชากร (Gregersen, 2014; OECD, 2013) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ในช่วงสุดท้ายของชีวิตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกเมื่อมีการพยายามต่อสู้ยื้อชีวิตผู้ป่วยที่กําลังเข้าใกล้กบั
ความตาย (Felder et al., 2000; Geue et al., 2014; Moorin and Holman, 2008; 
Seshamani and Grey, 2004 ; Tanuseputro et al., 2015 ) นอกจากนี้  การรั กษา
จนกระทั่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลมีผลต่อค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย (Lubitz 
and Riley, 1993)  

ความต้องการด้านการดูแลมักจะสูงขึ้นสําหรับครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัญหา
สุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากขาดการป้องกันและการเตรียมการทางการเงินที่ดี
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ครอบครัวก็อาจจะต้องเผชิญกับความเส่ียงด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และปัญหา
ความยากจนได้ (Bhojani et al., 2012; Mwangi, Kulane and Van Hoi, 2015) ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิตมักสอดคล้องกับเศรษฐานะและสังคมของผู้ป่วย 
(Cunningham et al., 2011; Felder et al., 2000; Hanratty et al., 2007) 

นับเป็นโชคอันดี สําหรับประชากรไทยที่สามารถเข้ารับบริการสุขภาพใน
สถานพยาบาลได้อย่างถ้วนหน้าด้วยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐที่มีอยู่ 3 สิทธิหลักๆ 
คือ สวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ สวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสําหรับประชาชนทุกอาชีพที่ยังไม่มี
สวัสดิการอื่นๆ ของรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) อยู่ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองมาคือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งทั้ง 2 ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐมีความแตกต่างกัน เช่น สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม กลไกและ
อัตราการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาล ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าด้านสุขภาพของ
ประชากรที่มีความแตกต่างกันด้านเศรษฐานะและลักษณะทางสังคม (Anutrakulchai et 
al., 2016; Dilokthornsakul et al., 2016)  

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น Osornprasop and Sondergaard (2016) 
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในปีสุดท้ายของชีวิตที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการสูงกว่าผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการใช้บริการดูแลผู้ป่วยใน
ของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดลงหลังจากผู้ป่วยมีอายุ 82 ปี แต่ผู้ป่วยในของสิทธิ
การรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามอายุของผู้ป่วย  

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและความเหล่ือมลํ้าที่เกิดขึ้นคือ วิธีและอัตราการ
จ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลและชุดสิทธิประโยชน์ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
มีอัตราการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลสูงกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้ง
เงื่อนไขในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล ที่ ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในขณะที่ ผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจําเป็นต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาลปฐมภูมิก่อน แล้วจึง
ได้รับการส่งต่อหากมีความจําเป็น (Anutrakulchai et al., 2016; Dilokthornsakul et 
al., 2016) และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการของข้าราชการสามารถเข้าถึงยาที่มีราคาสูงกว่า 
(Dilokthornsakul et al., 2016) ขณะที่ ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าถึง
บริการการรักษาที่มีคุณภาพน้อยกว่า (Anutrakulchai et al., 2016; Dilokthornsakul et 
al., 2016; Sermsri et al., 2014)  

การใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลและผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาความเหล่ือมลํ้าด้านสุขภาพในช่วงสุดท้ายของชีวิตระหว่างระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐทั้งสองระบบ ในช่วงปัจจุบันประเด็นความเหล่ือมลํ้าได้รับความสนใจจาก
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สาธารณชนมากยิ่งขึ้น แต่การศึกษาความเหล่ือมลํ้าด้านการใช้ทรัพยากรในการรักษาและ
รวมถึงค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาลในปีสุดท้ายของชีวิตเชิงการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มเศรษฐานะและสังคมและระหว่างสิทธิหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยยังมี
อยู่อย่างจํากัด 

ในบทนี้นําเสนอให้เห็นถึง ความเหล่ือมลํ้าที่ประชาชนสองกลุ่มได้รับจากการ
สนับสนุนจากรัฐในด้านการให้สวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในให้แก่สถานพยาบาล3 กรอบการศึกษาเน้นการใช้จ่ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 โรค คือ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ในช่วงปี
สุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ การกําหนดกรอบตัวอย่างของกลุ่มประชากรน้ีเพื่อให้เห็นการ
เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน และมีส่ิงรบกวนจากปัจจัยอื่นๆ น้อยลง การเปรียบเทียบความ
เหล่ือมลํ้าจะศึกษากรณีประชาชนที่ใช้สวัสดิการ 2 ระบบคือ สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากเป็นสวัสดิการสองประเภทที่
ครอบคลุมผู้สูงอายุในปัจจุบัน  

ในส่วนต่อไปเป็นการฉายภาพให้เห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แล้วจึงต่อด้วยข้อมูลที่ใช้
ศึกษา และผลการศึกษา  

6.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

ประชาชนไทยมีสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลที่จัดให้โดยรัฐหนึ่งสิทธิ
ภายใต้ระบบใหญ่ 3 ระบบ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลภาครัฐทั้งสามระบบนี้มีจุดเริ่มต้น 
กลุ่มเป้าหมาย สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการและการเงินการคลังที่แตกต่างกันดังแสดง
ในตารางที่ 6-1 

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มีความแตกต่างกันที่สําคัญ คือ ลักษณะบริการที่ครอบคลุม กลไกการจ่ายเงินสําหรับการ
ดูแลผู้ป่วยนอกและอัตราการจ่ายเงินการดูแลผู้ป่วยใน (Anutrakulchai et al., 2016; 
Hanvoravongchai, 2013; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2559ก)  

  

                                                       
3  อ้างอิงจากการศึกษาเร่ือง Inpatient care expenditure of the elderly with chronic diseases who use 

public health insurance: Disparity in their last year of life. (Chandoevwit and Phatchana, 2018) 
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ตารางท่ี 6-1: ระบบประกันสุขภาพหลักของประเทศไทย  
 สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ 
สวัสดิการสําหรับลูกจ้าง

ผู้ประกันตน 
หลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคม  สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ปีที่เร่ิม พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2545 
ลักษณะ สวัสดิการ ประกันภาคบังคับ สวัสดิการ 
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ บิดา มารดา  

คู่สมรส และบุตร 
ลูกจ้างภาคเอกชน และ
ประชาชนภาคสมัครใจ 

ประชาชนท่ัวไปท่ีไม่มี 
สิทธิอ่ืน 

ประชากร 4.97 ล้านคน (ร้อยละ 12) 14.47 ล้านคน (ร้อยละ 16) 48.8 ล้านคน (ร้อยละ 72) 
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อจํานวนผู้มีสิทธิ 

เฉล่ีย 12,676 บาท/หัว  
(พ.ศ. 2561) 

เหมาจ่าย 3,355 บาท/หัว  
(พ.ศ. 2560) 

เหมาจ่าย 2,593 บาท/หัว  
(พ.ศ. 2561) 

แหล่งเงิน งบประมาณภาครัฐ การสมทบจาก 3 ส่วน คือ 
นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ 

งบประมาณภาครัฐ 

ผู้ให้บริการหลัก สถานพยาบาลรัฐเป็นหลัก สถานพยาบาลรัฐและเอกชน
คู่สัญญาและสถานพยาบาล
ในเครือ 

สถานพยาบาลรัฐและเอกชน
คู่สัญญาและสถานพยาบาล
ในเครือ 

สิทธิประโยชน์ บริการผู้ป่วยนอก/ใน  
ทันตกรรม ค่ายา เวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและห้องพิเศษ  
ค่าคลอดบุตร 

บริการผู้ป่วยนอก/ใน  
ทันตกรรม ค่ายา เวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและห้องสามัญ 
ชดเชยกรณีคลอดบุตร พิการ
เสียชีวิต  

บริการผู้ป่วยนอก/ใน   
ทันตกรรม ค่ายา เวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารและห้องสามัญ  
ค่าคลอดบุตร 

วิธีการจ่ายเงิน 
ผู้ให้บริการ 

ผู้ป่วยนอก ตามบริการและ
ราคาที่เรียกเก็บย้อนหลัง 
ผู้ป่วยในตามรายการป่วยใน
อัตราท่ีกําหนด DRG 
การจ่ายเงินแบบปลายเปิด 
ทําให้สถานพยาบาลไม่ต้อง
ระวังเร่ืองค่าใช้จ่าย ควบคุม
ค่าใช้จ่ายไม่ได้  

ผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายรายหัว 
ผู้ป่วยใน จัดสรรตามยอด
รวมนํ้าหนักสัมพันธ์ DRG 
การจ่ายเงินแบบปลายปิด 
ทําให้ผู้ให้บริการต้อง
ระมัดระวังในการให้บริการ  

ผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายรายหัว 
ผู้ป่วยใน จัดสรรตามยอด
รวมนํ้าหนักสัมพันธ์ DRG 
การจ่ายเงินแบบปลายปิด 
ทําให้ผู้ให้บริการต้อง
ระมัดระวังในการให้บริการ 

หมายเหตุ: ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 19 มีนาคม 2562 จาก รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 148 โดยปรับปรุงจากเอกสาร 
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพแห่งชาติ 

 

กลไกการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการอาจจะเป็นปัญหาสําคัญในการสร้างความเหลือ่ม
ลํ้าด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างด้านเศรษฐานะและลักษณะ
ทางสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการใช้วิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในกรณีการรักษาผู้ป่วยนอก และใช้ระบบจ่ายเงินโดยแบ่งตาม
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การวินิจฉัยกลุ่มโรคร่วมของไทย (Thai Diagnostic Related Group: Thai DRG)4 สําหรับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้วิธีการจ่ายเงินแบบ
เหมาจ่ายรายหัว (capitation) สําหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ Thai DRG ภายใต้
งบประมาณรวม (global budget) สําหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  

การจ่ายเงินตาม DRG คือ การจ่ายตามสัดส่วนการใช้ทรัพยากร ซึ่งการใช้
ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพของแต่ละ DRG ถูกคํานวณโดยการถ่วงน้ําหนักสัมพัทธ์ (DRG 
Relative Weight: DRG RW) จากน้ันนํามาปรับตามจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล (DRG 
adjusted RW) และนํามาใช้ในการคํานวณเพื่อการจ่ายเงินสําหรับบริการการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน ซึ่งอัตราการจ่ายต่อ DRG adjusted RW ที่สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ใช้มีมากกว่า 20 อัตรา ทั้งสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ใช้คู่มือการวินิจฉัยกลุ่มโรคร่วมไทย (Thai DRG) รุ่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะใช้วิธีการคํานวณ DRG RW และ DRG adjusted RW คล้าย
กับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แต่ก็ใช้อัตราการจ่ายเงินสําหรับแต่ละระดับ
โรงพยาบาลและเขตบริการสุขภาพที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการซ้ือสินค้าหรือบริการ
ชนิดเดียวกันในนํ้าหนักหรือประเภทเดียวกันแต่จ่ายคนละราคา ซึ่งถ้ากลไกตลาดทํางาน
ตามปกติ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะคาดการณ์ว่า ผู้ที่จ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาที่สูงกว่า
มีโอกาสในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่า  

นอกจากประเด็นความแตกต่างข้างต้นแล้ว วิธีการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
ของทั้ง 2 สิทธิก็มีความแตกต่างกัน ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจําเป็นต้อง
ลงทะเบียนกับสถานพยาบาลหลัก และเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลหลักก่อนเท่านั้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่คือ โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลในพื้นที่หรือใกล้บ้าน และผู้ป่วยจะได้รับ
การส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้นเมื่อผู้ป่วยเผชิญกับปัญหาและความวิกฤติที่
ต้องการศักยภาพของบริการที่สูงขึ้น เช่น ถ้าลงทะเบียนกับโรงพยาบาลชุมชนก็จะได้รับการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมื่อ
โรงพยาบาลชุมชนไม่มีศักยภาพในการรักษาโรคนั้นๆ ในขณะที่ ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิของรัฐ 
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์) ที่ตรงกับความต้องการได้ทันที  

                                                       
4  DRG ที่ใช้ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก United States Medicare DRG (World Health 

Organization, Regional Office for the Western Pacific, 2015) รายละเอียดการใช้งานและบันทกึรหัส DRG 
ของไทยสามารถดูได้ที่ Pongpirul et al. (2011) 
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6.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตในระหว่างปี 2550-
2554 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในด้วยสิทธิใดสิทธิหนึ่งในสองสิทธิ
คือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยในกลุ่ม
ที่ศึกษาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ระบุไว้ในการวินิจฉัยโรคหลัก (Principle Diagnosis: PDx) 
และโรคอื่นๆ (Secondary Diagnosis: SDx) ตามรหัสโรคของ the 10th Revision of the 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
หรือ ICD-10 (WHO, 2004) กลุ่มโรคที่ศึกษาประกอบด้วยโรคเบาหวาน (รหัส E10-E14, 
E160 และ E162) โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง (รหัส I10-I15 และ I60-
I69) โรคหัวใจขาดเลือด (รหัส I20-I25) และโรคมะเร็ง (รหัส C00-C09 และ D00-D09) 
กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 1 ครั้ง และได้รับการวินิจฉัยโรคหลักที่
แตกต่างกัน การศึกษาจะพิจารณาโรคที่ได้รับการวินิจฉัยในการเข้ารับการรักษาในครั้ง
สุดท้ายในการจัดประเภทของผู้ป่วยว่าอยู่ในกลุ่มโรคใด  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยฐานข้อมูลทะเบียนการตาย จากสํานัก
ทะเบียนการบริหาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลผู้ป่วยในของ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จากสํานักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข้อมูล
การป่วยและการตายถูกเชื่อมโยงกันด้วยรหัสประจําตัวใหม่ที่สร้างโดยหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล ทําให้ไม่สามารถทราบชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยได้ ตัวแปรต่างๆ ที่ถูกนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์มีดังน้ี 

 เพศ และอายุ 
 โรงพยาบาลและจังหวัดที่เข้ารับการรักษาครั้งสุดท้าย 
 การวินิจฉัยโรคหลัก (PDx) ของการเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้าย 
 การวินิจฉัยโรคอื่นๆ (SDx) ของการเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้าย 
 ประเภทการจําหน่ายครั้งสุดท้าย 
 ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้าย 
 DRG RW จากการเข้ารับบริการแต่ละครั้ง 
 DRG adjusted RW จากการเข้ารับบริการแต่ละครั้ง 
 จํานวนเงินที่หน่วยงานจ่ายให้เป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับกรณีสวัสดิการ

ข้าราชการ 
 อ้ตราการจ่ายเงินต่อ Adjusted RW สําหรับกรณีหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ให้กับ
โรงพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายจริง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสําหรับหลักประกันสุขภาพ
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ถ้วนหน้าได้จากการคํานวณ เนื่องจากงบประมาณสําหรับผู้ป่วยในที่เป็น global budget 
ถูกจัดสรรไปยังเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขต ค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยในจึงคํานวณได้จาก
อัตราการใช้ทรัพยากรและอัตราการจ่ายเงินต่อการใช้ทรัพยากรที่กําหนดโดยเขตสุขภาพ ใน
ที่นี้จึงใช้ Adjusted RW คูณกับอัตราการจ่ายเงินต่อ Adjusted RW  

การวิเคราะห์ใช้เฉพาะข้อมูลของผู้เสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 
365 วันก่อนเสียชีวิต และคํานวณการใช้ทรัพยากรในปีสุดท้ายของผู้เสียชีวิตแต่ละคน โดย
การนําผลรวมของ DRG RW ของการเข้ารับการรักษาในช่วง 365 วันก่อนเสียชีวิต ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายที่ระบุในการศึกษานี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐจ่าย
สําหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการ
รักษาของโรงพยาบาล และค่าตอบแทนของบุคลากร เป็นต้น  

ผลการศึกษาจะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าใช้จ่าย การใช้
ทรัพยากรและอัตราการจ่ายเงินระหว่างสวัสดิการรักษาพยาบาล ด้วยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ีย มีการแสดง confident interval (CI) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และแสดง
ค่าสถิติ t-test ในตารางเพื่อเสนอผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

6.3 ความเหลื่อมล้ําของการสนับสนุนจากรัฐในการให้การรักษาพยาบาล 

ผู้สูงอายทุี่เสยีชวีิตด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 จํานวนทั้งส้ิน 2,010,499 
คน กว่าร้อยละ 62 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
เหล่านี้ จํานวน 488,486 คน (ร้อยละ 40) ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 ใน 4 
โรคของกลุ่มโรคที่ทําการศึกษาและผู้เสียชีวิตทุกคนได้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในปีสุดท้ายของชีวิต (ตารางที่ 6-2) 

กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า โดยมีอายุ ณ วันที่เสียชีวิตเฉล่ีย 74.8 ปี ซึ่งน้อยกว่าประชากรตัวอย่างที่ใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่อายุ ณ วันที่เสียชีวิตเฉล่ีย 77.9 ปี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 43 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 15 วัน โดยระยะเวลา
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเฉล่ีย 22.1 วัน และสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉล่ีย 20.05 วัน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 47 เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล  

ถึงแม้ว่าสาเหตุหรือการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx) ของการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในครั้งสุดท้ายของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากโรคอื่นๆ แต่ผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มี
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย 1 ใน 4 โรคของโรคศึกษาร่วมกับโรคอื่นๆ (SDx) ด้วย 
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุกว่า
ร้อยละ 40 และ 60 ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ตามลําดับ เขา้รับบริการครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  

ตารางท่ี 6-2: กลุ่มประชากรท่ีศึกษา ปี 2550-2554 
หลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมท้ังหมด 81,584 (17%) 100% 406,902 (83%) 100% 
เพศ 
หญิง  41,064 50%  207,293 51% 
ชาย  40,520 50%  199,609 49% 
กลุ่มอายุ 
60-69 ปี  12,463 15%  116,679 29% 
70-79 ปี  34,235 42%  177,284 44% 
80-89 ปี  29,361 36%  96,780 24% 
มากกว่า 89 ปี  5,525 7%  16,159 4% 
จํานวนวันนอน 
1-3 วัน  16,953 21%  76,906 19% 
4-7 วัน  14,074 17%  71,943 18% 
8-14 วัน  15,567 19%  84,224 21% 
15-30 วัน  17,013 21%  93,405 23% 
มากกว่า 30 วัน  17,977 22%  80,424 20% 
จํานวนวันหลังจากถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล จนเสียชีวิต 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล  38,556 47%  191,475 47% 
1-3 วัน  3,454 4%  30,779 8% 
4-7 วัน  2,693 3%  20,796 5% 
8-14 วัน  3,617 3%  25,152 6% 
15-30 วัน  5,855 7%  32,762 8% 
มากกว่า 30 วัน  27,409 34%  105,938 26% 
โรคหลักของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรคเบาหวาน  2,694 3%  14,686 4% 
โรคความดันโลหิตและ 
โรคหลอดเลือดสมอง 

 10,082 12%  55,869 14% 

โรคหัวใจ  4,493 6%  25,200 6% 
โรคมะเร็ง  13,304 16%  73,542 18% 
โรคอ่ืนๆ  51,011 63%  237,605 58% 
ประเภทโรงพยาบาลของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  8,978 11%  102,844 25% 
โรงพยาบาลศูนย์  22,869 28%  152,170 37% 
โรงพยาบาลทั่วไป  21,022 26%  103,787 26% 
โรงพยาบาลชุมชน  13,690 17%  10,098 2% 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  15,025 18%  38,003 9% 
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ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาพยาบาลในปีสุดท้ายของชีวิต 

ค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉล่ียสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 90 (ตารางที่ 6-3) โดยผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกกลุ่มอายุ หากพิจารณา
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลตามกลุ่มอายุของทั้งสองสวัสดิการแล้ว จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
จะลดลงเม่ือผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มมากขึ้น  

ระยะเวลาที่ เข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีผลต่อค่าใ ช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล กล่าวคือ ยิ่งมีจํานวนวันนอนนาน ยิ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
สูงขึ้น และผู้ป่วยที่มีชีวิตรอดมีค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยกว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิต  

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลระหว่างสิทธิ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาลเฉล่ียของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกกรณี เช่น ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ที่รักษานานกว่า 30 วัน มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 135 ของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่นเดียวกับกรณีการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 123 และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายโรคจะเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการสูงกว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคิด
เป็นร้อยละ 130 และร้อยละ 106 สําหรับกรณีที่ ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง 
ตามลําดับ นอกจากนี้ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของผู้ป่วยสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังมีค่าใชจ้่ายที่สูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 279 ของค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า      

ทั้งนี้ หากนําค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุนี้มากระจายเป็นกลุ่มควอนไทล์  
1-10 ตามระดับของค่าใช้จ่ายในการรักษาจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด (รูปที่ 6-1) จะเห็นได้
ว่ากลุ่มควอนไทล์ที่ 10 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดมีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรหรือมี
ค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 50 และ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 6-3: ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเฉลี่ยในช่วงปีสุดท้ายของชีวิต 
 ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาท) (95% CI) t-test 
หลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า p-value 
รวมท้ังหมด  99,672  (98,440–100,903)  52,472  (52,283–52,661) <0.001 
เพศ 
หญิง  96,871  (95,159–98,583)  50,455  (50,200–50,710) <0.001 
ชาย  102,510  (100,739–104,281)  54,567  (54,288–54,845) <0.001 
กลุ่มอายุ 
60-69 ปี  107,112  (103,836–110,387)  58,490  (58,116–58,863) <0.001 
70-79 ปี  102,377  (100,457–104,297)  53,322  (53,035–53,609) <0.001 
80-89 ปี  93,897  (91,921–95,872)  45,821  (45,464–46,177) <0.001 
มากกว่า 89 ปี  96,818  (91,911–101,726)  39,535  (38,724–40,346) <0.001 
จํานวนวันนอน 
1-3 วัน  13,388  (12,939–13,836)  13,262  (13,184–13,339) 0.588 
4-7 วัน  23,693  (23,058–24,329)  23,155  (23,036–23,273) 0.103 
8-14 วัน  44,764  (43,917–45,610)  36,003  (35,850–36,156) <0.001 
15-30 วัน  90,470  (89,144–91,796)  58,562  (58,308–58,815) <0.001 
>30 วัน  296,779  (292,613–300,945)  126,367 (125,736–126,998) <0.001 
จํานวนวันหลังจากถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลจนเสียชีวิต 
เสียชีวิตใน รพ.  141,588  (139,357–143,818)  63,545  (63,233–63,857) <0.001 
1-3 วัน  72,285  (67,568–77,002)  52,487  (51,854–53,120) <0.001 
4-7 วัน  67,150  (62,766–71,535)  50,219  (49,490–50,948) <0.001 
8-14 วัน  67,026  (63,400–70,653)  48,448  (47,787–49,108) <0.001 
15-30 วัน  66,747  (63,647–69,848)  47,650  (47,066–48,233) <0.001 
มากกว่า 30 วัน  58,697  (57,385–60,008)  35,343  (35,068–35,618) <0.001 
โรคหลักของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรคเบาหวาน  60,860  (55,573–66,147)  38,915  (38,129–39,701) <0.001 
โรคความดันโลหิตและ 
โรคหลอดเลือดสมอง 

 75,673  (72,677–78,670)  41,676  (41,174–42,177) <0.001 

โรคหัวใจ  108,700  (103,128–114,273)  47,261  (46,555–47,967) <0.001 
โรคมะเร็ง  126,932  (123,559–130,305)  61,578  (61,123–62,034) <0.001 
โรคอ่ืนๆ  98,560  (97,009–100,111)  53,583  (53,335–53,831) <0.001 
ประเภทโรงพยาบาลของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  182,652  (177,090–188,214)  48,155  (47,805–48,504) <0.001 
โรงพยาบาลศูนย์  82,980  (81,204–84,757)  46,876  (46,603–47,148) <0.001 
โรงพยาบาลทั่วไป  75,968  (74,185–77,751)  55,002  (54,616–55,388) <0.001 
โรงพยาบาลชุมชน  35,663  (34,310–37,015)  80,795  (79,233–82,358) <0.001 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  166,980  (163,088–170,871)  72,128  (71,332–72,924) <0.001 
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รูปท่ี 6-1: ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสะสมตามกลุ่มจําแนกเป็นควอนไทล์  

 
หมายเหตุ: CS: สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ UCS: สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

แกนนอนเป็นกลุ่มประชากร กลุ่มควอนไทล์แรกหมายถึงร้อยละ 10 แรกของประชากรที่มีค่ารักษาพยาบาลตํ่าท่ีสุด 
และกลุ่มควอนไทล์ท่ีสองคือ ประชากรร้อยละ 20 แรกท่ีมีค่ารักษาตํ่า จนกระท่ังกลุ่มควอนไทล์ท่ี 10 คือเป็น
ประชากรสะสมท้ังร้อยละ 100   

แกนต้ังเป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลสะสมของแต่ละควอนไทล์ เช่น เส้น CS ท่ีควอนไทล์ 8 (ประชากร
ร้อยละ 80) มียอดสะสมของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเท่ากับร้อยละ 10 ของยอดค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสวัสดิการ
ข้าราชการ   

การใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพ 

ปัจจัยที่สําคัญและมีผลมากต่อการใช้ทรัพยากรทางด้านสุขภาพของทั้งสองระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ คือ ระยะเวลาการรักษาที่นานกว่า 30 วัน การเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล และการเป็นโรคมะเร็ง ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในช่วง 365 วัน
ก่อนเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 2 ระบบ จะเห็นว่า ผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้ทรัพยากรโดยเฉล่ียมากกว่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ค่าเฉล่ียของ DRG RW เท่ากับ 7.05 และ 6.22 ตามลําดับ (ตารางที่ 6-4) ผู้ป่วย
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจะใช้ทรัพยากรมากกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าใน 3 กรณี คือ 1) ผู้ป่วยอายุมากกว่า 89 ปี 2) ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูงและหลอดเลือดสมอง และ 3) ผู้ป่วยรับบริการในโรงพยาบาลตติยภูมิ  

ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับการรักษาและใช้ทรัพยากรใน
โรงพยาบาลชุมชนมากที่ สุด หรือ DRG RW เท่ากับ 10.63 โดยเข้ารักษาพยาบาลใน
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โรงพยาบาลชุมชนในปีสุดท้ายของชีวิตเฉล่ียเท่ากับ 2.8 ครั้ง มากกว่าสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการที่เข้ารับการรักษาเฉล่ีย 1.8 ครั้ง   

ตารางท่ี 6-4: ผลรวมของ DRG RW ในปีสุดท้ายของชีวิต ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 
 ผลรวมเฉลี่ยของ DRG RW (95% CI) t-test 
หลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า p-value 
รวมท้ังหมด  6.22  (6.16–6.27)  7.05 (7.03–7.08) <0.001 
เพศ 
หญิง  6.01  (5.93–6.08)  6.77  (6.74–6.81) <0.001 
ชาย  6.43  (6.35–6.51)  7.34  (7.31–7.38) <0.001 
กลุ่มอายุ    
60-69 ปี  6.65  (6.51–6.78)  7.88  (7.83–7.93) <0.001 
70-79 ปี  6.40  (6.32–6.49)  7.17  (7.14–7.21) <0.001 
80-89 ปี  5.95  (5.86–6.04)  6.14  (6.09–6.18) <0.001 
มากกว่า 89 ปี  5.47  (5.28–5.67)  5.24  (5.14–5.34) 0.036 
จํานวนวันนอน 
1-3 วัน  2.31  (2.27–2.34)  2.33  (2.32–2.34) 0.212 
4-7 วัน  2.92  (2.88–2.96)  3.34  (3.32–3.36) <0.001 
8-14 วัน  4.18  (4.13–4.23)  4.98  (4.95–5.00) <0.001 
15-30 วัน  6.50  (6.42–6.59)  7.87  (7.84–7.91) <0.001 
มากกว่า 30 วัน  13.97  (13.79–14.14)  16.12  (16.03–16.20) <0.001 
จํานวนวันหลังจากถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลจนเสียชีวิต 
เสียชีวิตใน รพ.  8.16  (8.07–8.25)  8.57  (8.54–8.61) <0.001 
1-3 วัน  5.69  (5.47–5.92)  7.14  (7.06–7.23) <0.001 
4-7 วัน  5.27  (5.03–5.51)  6.73  (6.64–6.83) <0.001 
8-14 วัน  5.10  (4.90–5.30)  6.46  (6.37–6.55) <0.001 
15-30 วัน  4.99  (4.83–5.16)  6.33  (6.26–6.41) <0.001 
มากกว่า 30 วัน  4.05  (3.98–4.11)  4.70  (4.66–4.74) <0.001 
โรคหลักของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรคเบาหวาน  3.78  (3.55–4.00)  5.19  (5.09–5.29) <0.001 
โรคความดันโลหิตสูงและ 
โรคหลอดเลือดสมอง 

 5.78  (5.62–5.94)  5.57  (5.50–5.63) 0.013 

โรคหัวใจ  6.80  (6.58–7.03)  6.57  (6.48–6.66) 0.052 
โรคมะเร็ง  7.71  (7.58–7.84)  8.31  (8.25–8.37) <0.001 
โรคอ่ืนๆ  5.99  (5.92–6.06)  7.18  (7.15–7.21) <0.001 
ประเภทโรงพยาบาลของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  8.32  (8.13–8.50)  6.46  (6.41–6.50) <0.001 
โรงพยาบาลศูนย์  6.62  (6.52–6.72)  6.36  (6.33–6.40) <0.001 
โรงพยาบาลทั่วไป  5.45  (5.36–5.55)  7.46  (7.41–7.51) <0.001 
โรงพยาบาลชุมชน  3.29  (3.21–3.37)  10.63  (10.44–10.83) <0.001 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  8.08  (7.93–8.23)  9.36  (9.26–9.46) <0.001 
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อัตราค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยใน จําแนกตามประเภทโรงพยาบาล 

อัตราการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยอัตราการจ่ายเงินต่อ DRG adjusted RW สําหรับผู้ป่วยสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกตัวแปรที่
ศึกษา โดยอัตราการจ่ายเฉล่ียของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อ DRG 
adjusted RW เท่ากับ 15,641 บาท ในขณะที่อัตราการจ่ายเฉล่ียของระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเท่ากับ 7,942 บาท อีกทั้งอัตราจ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการยังมีความแตกต่างในแต่ละปัจจัยตัวแปรที่ศึกษา ในขณะที่ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามีอัตราการจ่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก (ตารางที่ 6-5) 

นอกจากน้ี อัตราการจ่ายเงินของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจะสูง
กว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 2 เท่า หากผู้ป่วยอยู่ในกรณีใดๆ ใน 3 กรณี
ต่อไปนี้ 1) ผู้ป่วยอายุมากกว่า 89 ปี 2) ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 15 วัน และ 
3) ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังมีอัตรา
การจ่ายให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลพิเศษอื่นๆ สูงกว่าอัตราการจ่ายของ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 3 เท่า   

6.4 สรุปและข้อเสนอแนะ   

การดูแลผู้ป่วยในถือว่าเป็นส่วนสําคัญของบริการทางการแพทย์ และมีสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่สูง (Lubitz and Riley, 1993; 
Rolden et al., 2014) เมื่อเปรียบเทียบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั
เดียวกัน พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของการดูแลผู้ป่วยปีสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะที่ การใช้
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนจากผลรวมของ DRG RW ในปีสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วย
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้ทรัพยากรที่สูงกว่า ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
สถานพยาบาลมีการทํา cost shift ด้วยการนําค่าใช้จ่ายที่สูงจากสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการไปช่วยคํ้าจุนสวัสดิการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ cost shift 
น่าจะสร้างปัญหาด้านความเหล่ือมลํ้า โดยหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ถ้ามีการจ่าย
ค่าบริการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ผู้มีสิทธิในสองสวัสดิการน่าจะได้รับบริการที่แตกต่าง
กัน 
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ตารางท่ี 6-5: อัตราการจ่ายต่อ DRG adjusted RW ปี 2550-2554 (หน่วย: บาท) 
 อัตราการจ่ายเฉล่ียต่อ DRG adjusted RW (95% CI) t-test 
หลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า p-value 
รวมท้ังหมด  15,641  (15,523–15,758)  7,942  (7,941–7,944) <0.001 
เพศ 
หญิง  15,611  (15,445–15,778)  7,944  (7,942–7,946) <0.001 
ชาย  15,670  (15,505–15,836)  7,941  (7,939–7,943) <0.001 
กลุ่มอายุ 
60-69 ปี  15,882  (15,555–16,210)  7,942  (7,940–7,945) <0.001 
70-79 ปี  15,661  (15,480–15,841)  7,941  (7,939–7,943) <0.001 
80-89 ปี  15,393  (15,203–15,582)  7,944  (7,941–7,946) <0.001 
มากกว่า 89 ปี  16,290  (15,843–16,736)  7,946  (7,940–7,952) <0.001 
จํานวนวันนอน 
1-3 วัน  8,132  (7,959–8,305)  7,945  (7,942–7,948) 0.034 
4-7 วัน  10,316  (10,161–10,471)  7,933  (7,930–7,936) <0.001 
8-14 วัน  13,774  (13,575–13,974)  7,940  (7,938–7,943) <0.001 
15-30 วัน  18,529  (18,271–18,788)  7,943  (7,940–7,946) <0.001 
มากกว่า 30 วัน  25,772  (25,437–26,107)  7,949  (7,946–7,952) <0.001 
จํานวนวันหลังจากถูกจําหน่ายออกจาก รพ. จนเสียชีวิต 
เสียชีวิตใน รพ.  17,541  (17,349–17,733)  7,977  (7,976–7,979) <0.001 
1-3 วัน  12,930  (12,469–13,392)  7,958  (7,954–7,963) <0.001 
4-7 วัน  12,810  (12,333–13,286)  7,956  (7,951–7,962) <0.001 
8-14 วัน  13,372  (12,951–13,793)  7,955  (7,950–7,960) <0.001 
15-30 วัน  13,331  (13,007–13,656)  7,953  (7,949–7,958) <0.001 
>30 วัน  14,380  (14,194–14,566)  7,865  (7,862–7,868) <0.001 
โรคหลักของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรคเบาหวาน  14,550  (13,985–15,115)  7,925  (7,918–7,932) <0.001 
โรคความดันโลหิตสูงและ 
โรคหลอดเลือดสมอง 

 12,984  (12,720–13,247)  7,952  (7,948–7,955) <0.001 

โรคหัวใจ  14,139  (13,724–14,554)  7,966  (7,961–7,971) <0.001 
โรคมะเร็ง  15,630  (15,355–15,905)  7,933  (7,930–7,936) <0.001 
โรคอ่ืนๆ  16,358  (16,200–16,517)  7,942  (7,940–7,943) <0.001 
ประเภทโรงพยาบาลของการรักษาคร้ังสุดท้าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  22,885  (22,385–23,385)  7,946  (7,943–7,948) <0.001 
โรงพยาบาลศูนย์  13,416  (13,240–13,592)  7,939  (7,937–7,941) <0.001 
โรงพยาบาลทั่วไป  14,369  (14,159–14,578)  7,946  (7,944–7,949) <0.001 
โรงพยาบาลชุมชน  10,285  (10,122–10,448)  7,929  (7,921–7,938) <0.001 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  21,358  (21,024–21,692)  7,940  (7,936–7,944) <0.001 
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลในปีสุดท้ายของชีวิตภายใต้ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะ
หากผู้ป่วยอยู่ในกรณีใดๆ เหล่าน้ี คือ 1) การรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งร้อย
ละ 10 ของผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดมีระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 2 
เดือน 2) การเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง 3) การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ 
และ 4) การเสียชีวิตในโรงพยาบาล   

ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปีสุดท้ายของชีวิต มีสาเหตุหลักมาจากอัตราการจ่ายเงินที่แตกต่าง
กัน เมื่อสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า 
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดีกว่าผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (Anutrakulchai et al., 2016; Dilokthornsakul et al., 2016; Sermsri et al., 
2014) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหล่ือมลํ้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ดังนั้น 
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าดังกล่าวควรมีการพัฒนากลไกทางการเงิน และการกําหนดอัตราการ
จ่ายเงินของหลักประกันสุขภาพที่สามารถสะท้อนต้นทุนการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลที่เหมาะสม 

นอกจากน้ี เนื่องจากสิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐครอบคลุมเฉพาะบริการใน
สถานพยาบาลเท่านั้น ผู้ป่วยจึงเลือกที่จะรับบริการกระทั่งเสียชีวิต การพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาว หรือสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุในช่วงสุดท้าย
ของชีวิต และตัวเลือกเหล่าน้ีสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Hogan, 2015; Levinsky et al., 2001; Taylor et al., 2007) และถือเป็น
แนวทางหน่ึงในการรับมือกับสถานการณ์ความต้องการของสังคมสูงอายุ โดยพิจารณาให้
เป็นหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพภาครัฐ   

การศึกษานี้มีจุดแข็งคือ การใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลักทั้ง 4 
โรค และใช้บริการสุขภาพจากหลักประกันสุขภาพในปีสุดท้ายของชีวิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ครอบคลุมร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทั้งหมด ผลการวิจัยสะท้อนภาพความเหล่ือม
ลํ้าของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงอายุระหว่างสิทธิประกันสุขภาพได้อย่างดี แต่การศึกษา
ก็มีข้อจํากัด คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เฉพาะค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
เท่านั้น ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยกลไกการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแตกต่างกันระหว่างสวัสดิการทําให้การเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นไปได้ยาก 2) ข้อมูลเรื่องความรุนแรงของภาวะโรคของ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอาจมีความรุนแรงของโรคมากกว่าผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่สูงกว่า และ  
3) ขาดข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลต่อ
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การเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกัน ส่ิงที่ทําได้ในการศึกษานี้จึงเป็นการ
เปรียบเทียบในประเด็นที่มีข้อมูล คือ ระยะเวลาการเข้ารับการรักษา ระยะเวลาที่รอดชีวิต
หลังการถูกจําหน่ายครั้งสุดท้าย การวินิจฉัยเบื้องต้น และประเภทของโรงพยาบาล   

 ภาพ: fb Lithong Phatharapreeyakul 



เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  93  

7 
ค่าใช้จ่ายในระยะท้ายของชีวิต 

ประเทศไทยกําลังเป็นสังคมอายุยืน โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและอายุคาด
เฉล่ียสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไปเรามักสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุจะมีสุขภาพไม่ดี เข้าโรงพยาบาล
บ่อย จึงไม่แปลกอย่างใดที่คนในสังคมจะกังวลว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ
จะสูงขึ้น โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลที่ใช้เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศใช้กันอยู่ ถ้าค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุสูงขึ้นก็จะเป็นปัญหากับการใช้จ่ายของเงินงบประมาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราคิด
กันว่าคนอายุยืนจะทําให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มต้นทุน
ทางด้านสังคมของประเทศให้สูงขึ้นด้วย 

การประมาณค่าใช้จ่ายด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อการพัฒนา
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  (Organisation for Economic Co-operation and 
Development: OECD) ที่เกี่ยวเน่ืองกับการเป็นสังคมสูงวัยคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 19 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 
2050) (Gray, 2005) ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินบํานาญ ค่ารักษาพยาบาล 
และการดูแลระยะยาว ทั้งน้ี การประมาณการค่าใช้จ่ายบํานาญสามารถทําได้อย่าง
ตรงไปตรงมากว่าการประมาณค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เพราะปัจจัยด้านประชากร
ที่มีผลต่อการรักษาพยาบาลมีหลายปัจจัย เช่น จํานวนผู้สูงอายุที่ป่วยถึงขั้นพิการช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ การเป็นโรคหลักและการมีโรคร่วม และจํานวนและความเรื้อรังของผู้ป่วยระยะ
ท้าย ดังนั้น การประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากจํานวนผู้สูงอายุปัจจัยเดียว
จึงอาจจะไม่แม่นยํานัก  

การศึกษาของ OECD (2006) ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2593 ยังพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพียงร้อยละ 5.7 ในปี พ.ศ. 
2548 และร้อยละ 6.3 ในปี พ.ศ. 2593 แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลแรงกว่าคือปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการรักษาคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของ GDP นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกจํานวนมากที่
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พบว่า ช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนตายน้ันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลมากกว่าปัจจัยด้านอายุ เหตุผลคือ ในระยะใกล้การเสียชีวิตอาจมีการ
พยายามเต็มที่ในการยื้อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุซึ่งในที่สุดทําให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก และโรคที่
ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงคือ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง (Riley et al., 1987; Polder et al., 2006) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับผู้สูงอายุ เรียกว่า 
Medicare ซึ่งประมาณร้อยละ 28-30 ของค่าใช้จ่ายของ Medicare ในปี พ.ศ. 2519–2528 
ใช้สําหรับการรักษาผู้ป่วยในปีสุดท้ายก่อนตาย และประมาณร้อยละ 62 เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายก่อนตาย (Lubitz and Riley, 1993) เช่นเดียวกับ Seshamani 
and Gray (2004) และ Moorin and Holman (2008) ที่พบว่าระยะเวลาที่เหลือน้อยลง
ก่อนเสียชีวิตสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ สูงขึ้น Tanuseputro et al. 
(2015) ยังพบว่าค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงมากในช่วง 120 วันก่อนที่ผู้ป่วยจะตาย การศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และเกาหลี มีข้อ
ค้นพบในทางเดียวกันว่า ค่าใช้จ่ายในปีสุดท้ายก่อนตายมักสูงกว่าในระยะอื่นๆ ของชีวิต 
(Lubitz and Riley, 1993; Seshamani and Gray, 2004; Zweifel et al., 1999; Felder 
et al., 2000; Brockmann, 2002; Polder et al., 2006; Hyun et al., 2016) 

การศึกษาในต่างประเทศจึงชี้ให้เห็นว่าความรู้และความเข้าใจที่ว่า การเป็น
ผู้สูงอายุจะทําให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลสูงขึ้นด้วย จึงอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป 
ผู้สูงอายุประกอบด้วยผู้ที่มีสุขภาพดีจนสามารถอยู่ได้จนอายุเกินอายุคาดเฉล่ีย และผู้สูงอายุ
ที่สุขภาพไม่ดีซึ่งมีปีสุขภาวะต่ํากว่าอายุจริงมาก การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุที่มีอายุยืน
ยาวกว่าอายุคาดเฉล่ียจึงช่วยให้ค่าใช้จ่ายในระยะท้ายของชีวิตลดลงด้วย (Dang et al., 
2001; Cutler and Sheiner, 1998) ดังนั้น ในภาพรวมระดับประเทศการเป็นสังคมสูงอายุ
ที่มีผู้อายุยืนเพิ่มขึ้นจึงไม่ได้ทําให้ยอดรวมของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไปด้วย (Lubitz et al., 2003)  

Hazra et al. (2018) ยังได้ชี้ถึงความสําคัญของสถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุว่า
มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย ตัววัดสถานะทางสุขภาพประกอบด้วยภาวะ
ความเส่ือมถอยของสุขภาพและระดับความพิการ (impairment and disability) ความ
เส่ือมถอยของร่างกายประกอบด้วย ภาวะสมองเส่ือมและปัญหาความจํา โรคเครียด สับสน
และเพ้อ การล้มกระดูกหัก ปัญหาการได้ยิน ปัญหาการกล้ันปัสสาวะอุจจาระ ปัญหาการ
เดิน ปัญหาทางสายตา และปัญหาการปวดกระดูกและกล้ามเน้ือ ดังนั้น การลดภาวะความ
พิการและปัญหาด้านสุขภาพสามารถลดความต้องการใช้บริการสุขภาพได้ 

ในบทนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยว่ามีความสัมพันธ์กับอายุ ระยะเวลาที่เหลือของชีวิต การเป็นโรค และโรงพยาบาลที่
รักษาหรือไม่ โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในที่นี้เป็นค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ของ
ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผล
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การศึกษาจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ในสังคมอายุยืนของไทย และยังสามารถเสนอแนะเชิงนโยบายที่อาจจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลในอนาคตได้ด้วย 

7.1 วิธีการศึกษาและข้อมูล 

ลักษณะของข้อมูลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลมักมีความเบ้ (skew) 
เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรที่เจ็บป่วยและมีการใช้จ่ายรักษาพยาบาลน้อย และยังมี
สัดส่วนของประชากรที่มีการใช้จ่ายที่สูงมากๆ น้อยกว่าอีก เราจึงมักเห็นการกระจายของ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เบ้ทางขวา การประมาณการด้วยวิธีกําลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) กับข้อมูลลักษณะน้ีจะมีปัญหา ทั้งปัญหา bias และ
ปัญหา consistency ของค่าพารามิเตอร์ วิธีการที่มักใช้ในการแก้ปัญหาคือ การใช้
แบบจําลองของ Heckman (1976) หรือแบบจําลองคู่แข่งที่เรียกว่า Two-part model 

Zweifel et al. (1999) พัฒนาแบบจําลองที่ศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
โดยใช้ข้อมูลแบบ longitudinal data ของกลุ่มตัวอย่างชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุตั้งแต่ 
65 ปีขึ้นไป เริ่มต้นนับระยะเวลาที่เหลือก่อนตายตั้งแต่วันที่เสียชีวิต และย้อนกลับไป 8 ไตร
มาสก่อนเสียชีวิต แทนการใช้ข้อมูลแบบ cross-sectional ที่ไม่สามารถติดตามข้อมูลของ
คนเดียวกันในหลายๆ ปีได้ Zweifel et al. (1999) ใช้แบบจําลองของ Heckman (1976) 
ที่แก้ปัญหา selection bias ที่เกิดจากความไม่เป็นจริงของข้อสมมุติพื้นฐานของการ
ประมาณการด้วย OLS  

วิธีการของ Heckman คือการประมาณสมการแรกด้วยสมการความน่าจะเป็นใน
การเจ็บป่วยและมีค่ารักษาพยาบาลมากกว่าศูนย์ด้วย Probit model และประมาณค่า 
inverse of Mill’s ratio นําไปเป็นตัวแปรหนึ่งในสมการที่สอง ที่ประมาณการด้วย OLS 
ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ผลการ ศึกษาของ  Zweifel et al. (1999) สรุปว่ า ค่าใช้ จ่ ายทาง สุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเสียชีวิต แต่ไม่สัมพันธ์กับตัวแปรด้าน
อายุเลย ซึ่งไม่ว่าจะอายุ 60 หรือ 90 ปี หากอยู่ในระยะท้ายก่อนเสียชีวิตแล้ว ก็มีค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพไม่ต่างกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะสัดส่วนของ
ประชากรจํานวนมากถูกย้ายไปอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ การกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะอายุมากทําให้
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงได้ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือน red herring เป็นการเปรียบเทียบให้
เห็นว่าเราไปจ้องจับผิดไม่ถูกเรื่อง ดังนั้น งานวิจัยหลังจากงานของ Zweifel et al. (1999) 
จึงมักกล่าวถึงการทดสอบความมีนัยสําคัญของอายุต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลว่าเป็น 
red herring hypothesis ซึ่งหมายถึง “เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาที่เหลือของชีวิตแล้ว 
การมีอายุสูงขึ้นไม่ได้ทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น” 
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Felder et al. (2000) ยืนยันผลตามงานวิจัยของ Zweifel et al. (1999) อีกครั้ง
ด้วยการใช้ข้อมูลของ Swiss Health Insurance Company ในกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิต 415 
คน ในปี พ .ศ. 2520-2535 และใช้แบบจําลองเดียวกับ Zweifel et al. (1999) ต่อมา 
Seshamani and Gray (2004) ได้เปล่ียนมาใช้แบบจําลอง Two-part และเป็นแบบจําลอง
หลักที่ใช้กันในงานวิจัยต่อๆ มา (Werblow et al., 2007; Hyun et al., 2016; Hazra et 
al., 2018) เน่ืองจากค่าใช้จ่ายมีความเบ้มากและนําไปสู่การประมาณการที่ error terms มี
ความเบ้มากด้วยเช่นกัน ในวิธี Two-part model มีการใช้ Generalized Least Square 
(GLM) แทน OLS ซึ่งมีความเหนือกว่าในการจัดการกับปัญหาความเบ้ของข้อมูล ในการวิจัย
นี้จึงใช้ Two-part model เช่นเดียวกันงานที่พัฒนาในระยะหลังๆ  

ส่วนแรกของแบบจําลองจึงประกอบด้วย สมการท่ี (1) โอกาสที่ประชากรจะไปรับ
การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Pr(HCE > 0))  ( > 0	| ) = ( )	 (1)	
โดยที่ HCE คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่วน X คือ matrix ของตัวแปรที่อธิบายการ
ใช้จ่ายรักษาพยาบาล และ b คือ vector ของค่าพารามิเตอร์ สมมุติให้มี link function (g) 
ที่เช่ือมค่าเฉล่ีย (mean) ของ HCE และ Xb ส่วนที่สองของแบบจําลอง คือ ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ดังสมการที่ (2) = { ( 	| )}	 	E(HCE	|X) = 	g (Xb) (2) 

สมการแบบ Two-part model นี้สมมุติว่า error terms ของสมการ (1) และ
สมการ (2) เป็นอิสระกัน การประมาณการสมการท่ี (1) ใช้ Probit และสมการที่ (2) ใช้ 
GLM log-link with gamma family การประมาณค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลได้
จากสมการที่ (3)  E(HCE	|X) = Pr(HCE > 0	|X) E(HCE	|HCE > 0, X) (3) 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลการจ่ายเงินรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในของ
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเวลา 11 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2559 (หรือ ค.ศ. 
2006–2016) ตัวแปรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเพื่อให้
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทําการจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการได้ 
ข้อจํากัดของฐานข้อมูลนี้คือ การขาดตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 
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ประชากรตัวอย่างคือ ผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ใช้สิทธิสวัสดิการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และเสียชีวิตภายในวันที่ 1 ตุลาคม 25605 ข้อมูลเป็น longitudinal รายไตรมาส 
และประชากรตัวอย่างรวมเฉพาะผู้ที่มีชีวิตรอดอย่างน้อยหนึ่งไตรมาสในช่วงของระยะเวลา
ตามปีงบประมาณ 2549-2559  

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถูกคํานวณให้เป็นมูลค่าแท้จริง โดยให้ปี 2561 เป็น
ปีฐาน มูลค่าของค่าใช้จ่ายได้จากการนํา adjusted RW คูณด้วยอัตราการจ่ายต่อหน่ึง 
adjusted RW ค่าใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสได้จากการนําค่าใช้จ่ายการรักษาแต่ละครั้ง 
(episode) หารด้วยจํานวนวันนอน เป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน แล้วจึงนําค่าใช้จ่ายในช่วงวันที่
รักษาพยาบาลรวมกันในแต่ละไตรมาส ดังน้ัน ถ้าผู้ป่วยมีการรักษาพยาบาล 2 ครั้งในหน่ึง
ไตรมาส ค่าใช้จ่ายของไตรมาสนั้นๆ จะรวมค่าใช้จ่ายทั้งสองครั้งเข้าด้วยกัน ถ้าการรักษา
คาบเกี่ยวระหว่างไตรมาส การรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส ใช้ค่าใช้จ่ายที่หารด้วยจํานวน
วันที่พักในโรงพยาบาลแล้วจึงนํามารวมกัน  

จํานวนประชากรตัวอย่างมีทั้งหมด 199,909 คน รวมเป็นข้อมูลรายไตรมาส
ทั้งหมด 4,852,914 ไตรมาส ประมาณร้อยละ 20 ของตัวอย่างมีค่ารักษาพยาบาลมากกว่า
ศูนย์ คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 16,318 บาทต่อคนต่อไตรมาส จากรูปที่ 7-1 จะเห็นว่าข้อมูลมี
ความเบ้ และเม่ือใช้ OLS ในการประมาณค่าใช้จ่ายจะทําให้ residual มีความเบ้เช่นเดียวกัน 
OLS จึงไม่เหมาะกับการใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์กับข้อมูลชุดน้ี 

รูปท่ี 7-1: การกระจายตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 7-1 แสดงจํานวนผู้สูงอายุของประชากรตัวอย่างจําแนกตามเพศ กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นประชากรเพศหญิงมากกว่าชาย อายุเฉล่ีย ณ วันที่ตาย ประมาณ 78 ปีสําหรับ
ชาย และ 79 ปีสําหรับหญิง ประชากรสูงอายุกลุ่มน้ีมีวันนอนเฉลี่ย 34 วัน และค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่อายุ 65 ปีจนกระทั่งเสียชีวิตประมาณ 79,000 บาท  
                                                            
5  ไม่เลือกใช้ภายในเดือนสุดท้ายหรือ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากต้องการให้ทุกตัวอย่างมีเวลาอย่างน้อยหนึ่ง

ไตรมาสสุดท้ายก่อนตาย หรือมี 1 quarter = 1 
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ตารางท่ี 7-1: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต้ังแต่อายุ 65 ปีจนเสียชีวิต  
 ชาย หญิง รวม 
อายุเฉล่ีย ณ วันที่ตาย 78.40 ± 6.55 79.12 ± 6.79 78.79 ± 6.70 
วันนอนเฉลี่ย 35.56 ± 40.98 32.99 ± 36.19 34.17 ± 38.48 
ค่ารักษาพยาบาลเฉล่ีย (หน่วย 1,000 บาท) 83.13 ± 83.54 75.36 ± 76.36 78.91 ± 79.82 
จํานวนผู้สูงอายุ 91,414 108,495 199,909 

ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในสมการที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยตัวแปรต่อเนื่อง คือ อายุ 
(age) อายุยกกําลังสอง (age squared) และจํานวนวันนอน (length of stay) และตัวแปร
หุ่น ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7-2: ตัวแปรท่ีใช้ในแบบจําลอง  
ตัวแปร ความหมาย 
age อายุ (ปี) 
age squared อายุยกกําลังสอง 
female = 1 คือ เพศหญิง 
length of stay จํานวนวันนอน 
Registered region / admission 
region 

เขตที่ใช้บริการ ประกอบด้วย 
region 1 คือ เขต 1 (เป็นกลุ่มอ้างอิง)  
จนถึง region 13 คอื เขต 13  

quarter เวลาที่เหลือก่อนตาย ประกอบด้วย 
quarter 1 คือ 1 ไตรมาสสุดท้ายก่อนตาย 
จนถึง quarter 20 คือ 20 ไตรมาสสุดท้ายก่อนตาย  

year ปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ปี ค.ศ. 2016 (เป็นกลุ่มอ้างอิง) 
morbidity โรคที่เป็นสาเหตุให้มาโรงพยาบาล ประกอบด้วย  

diabetes คือ เบาหวาน (เป็นกลุ่มอ้างอิง)  
hypertension คือ ความดันโลหิตสูง 
heart disease คือ หัวใจและหลอดเลือด 
cerebrovascular disease คือ หลอดเลือดสมอง  
cancer คือ มะเร็ง  
mental disorder คือ โรคจิต  
injuries คือ การบาดเจ็บ  
others คือ อ่ืนๆ  

hospital type ประเภทโรงพยาบาลท่ีรับการรักษา ประกอบด้วย  
regional hospital คือ โรงพยาบาลศูนย์ (เป็นกลุ่มอ้างอิง)  
general hospital คือ โรงพยาบาลทั่วไป 
community hospital คือ โรงพยาบาลชุมชน 
university hospital คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
non-moph non-university hospital คือ โรงพยาบาลอ่ืนนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
other hospitals คือ โรงพยาบาลอ่ืนๆ ของรัฐ 

discharge dead ประเภทการจําหน่าย คือตาย  
refer to higher level hospital มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นไป  
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7.2 โอกาสท่ีจะเข้ารับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ตารางที่ 7-3 แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่ผู้สูงอายุจะเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น
ผู้ป่วยในตั้งแต่อายุ 65 จนกระทั่งเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอายุ เพศ เขตสุขภาพที่
รักษา และระยะเวลาที่เหลือก่อนตาย สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอายุเป็นบวก และอายุยก
กําลังสองเป็นลบ หมายความว่า โอกาสที่จะมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นตามอายุ 
แต่เมื่อถึงอายุระดับหนึ่งโอกาสในการรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในกลับลดลง อายุที่มี
โอกาสรับการรักษาพยาบาลสูงสุดคือ 71 ปีสําหรับผู้ชาย (คํานวณได้จาก (0.081 / 2 x 
(0.00057)) และอายุ 66 ปีสําหรับผู้หญิง (คํานวณได้จาก (0.081-0.00635) / 2 x (0.00057))   

ตัวแปรอายุไม่มีผลต่อสมการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (สมการที่ 2) 
และตัวแปรอายุกําลังสองมีผลต่อค่าใช้จ่ายน้อยมาก ตัวแปรที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายสูงมากคือ 
โรคที่เป็น และระยะเวลาที่ใกล้ตาย ถ้าเป็นโรคหัวใจ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าโรคเบาหวาน (กรณี
อ้างอิง) ร้อยละ 77-80 ถ้าเป็นโรคมะเร็ง ค่ารักษาจะสูงกว่าโรคเบาหวานร้อยละ 74-77 
และถ้ารักษาด้วยอาการบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าประมาณร้อยละ 11-15 โรคที่มี
ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดคือ โรคจิต ส่วนการรักษาไตรมาสสุดท้ายก่อนตาย ค่าใช้จ่ายสูงกว่าไตร
มาสอื่นๆ ร้อยละ 58  

สถานพยาบาลที่ให้บริการมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาเช่นกัน ถ้าผู้ป่วยในเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
31 ถ้าผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ํากว่า
โรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 32 แต่ถ้าโรงพยาบาลระดับต่างๆ ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 นอกจากนี้ ถ้าผู้ป่วย
ตายในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลจะสูงกว่าปกติอีกร้อยละ 25  

เมื่อนําผลการประมาณการไปคํานวณ marginal effect ของการรักษาในไตรมาส
สุดท้ายก่อนตาย กับการเป็นโรคและจํานวนวันนอน (รูปที่ 7-2 และ 7-3) จะเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีอายุเหลืออีก 1 ไตรมาสก่อนตายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนมีชีวิตรอดประมาณ 
7,000-8,000 บาทกรณีที่เป็นโรคจิตหรือโรคความดันโลหิตสูง และค่าใช้จ่ายในไตรมาส
สุดท้ายสูงกว่ากรณีมีชีวิตรอดถึง 17,000 บาทกรณีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ
โรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่รักษาในไตรมาสสุดท้ายก่อนตายมีวันนอนนานกว่า 60 วันมีค่ารักษาสูง
กว่าผู้ป่วยที่รอดชีวิตเกินกว่า 2.5 แสนบาท ถ้ายิ่งมีวันนอนนานความแตกต่างของค่าใช้จ่าย
ระหว่างผู้ป่วยไตรมาสสุดท้ายกับผู้มีชีวิตรอดยิ่งสูงขึ้น รูปที่ 7-4 และ 7-5 แสดงให้เห็นความ
แตกต่างของค่ารักษาพยาบาลตามประเภทโรงพยาบาลและตามประเภทการจําหน่าย จะ
เห็นว่าการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายสูงสําหรับทุกโรค ความแตกต่างของ
ค่ารักษาสูงที่สุดสําหรับกรณีโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ การเข้าพัก
รักษาจนกระทั่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลมีค่ารักษาสูงกว่าผู้มีชีวิตรอดประมาณ 500-1,200 
บาทต่อไตรมาส
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รูปท่ี 7-2: Marginal effect ของไตรมาสสุดท้ายก่อนเสียชีวิตกับโรค 

 
หมายเหตุ: 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคหลอดเลือดสมอง 

 5. โรคมะเร็ง 6. โรคจิต 7. บาดเจ็บ 8. โรคอ่ืน 

รูปท่ี 7-3: Marginal effect ของไตรมาสสุดท้ายก่อนเสียชีวิตกับจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล 

 
หมายเหตุ: 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคหลอดเลือดสมอง 

 5. โรคมะเร็ง 6. โรคจิต 7. บาดเจ็บ 8. โรคอ่ืน 
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รูปท่ี 7-4: Marginal effect ของโรคท่ีรับการรักษากับประเภทโรงพยาบาล 

 
หมายเหตุ: 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคหลอดเลือดสมอง 

 5. โรคมะเร็ง 6. โรคจิต 7. บาดเจ็บ 8. โรคอ่ืน 

รูปท่ี 7-5: Marginal effect ของโรคท่ีรับการรักษากับการจําหน่าย 

 
หมายเหตุ: 1. โรคเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคหลอดเลือดสมอง 

 5. โรคมะเร็ง 6. โรคจิต 7. บาดเจ็บ 8. โรคอ่ืน 
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7.3 สรุปและข้อเสนอแนะ 

เมื่อประเทศเป็นสังคมอายุยืน เรามักจะพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ผู้สูงอายุมีการเติบโตเร็วกว่าของประชากรกลุ่มอื่นๆ (Gregersen, 2014) และทําให้เข้าใจไป
ว่าผู้สูงอายุทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น OECD (2006) ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ด้านประชากรมีส่วนน้อยกว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีในการทําให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านอายุไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสําหรับประชากรตัวอย่างที่ใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าในประเทศไทย ผลการศึกษาสอดคล้องกับในหลายๆ 
ประเทศ (Zweifel et al., 1999; Felder et al., 2010; Hyun et al., 2016; Hazra et al., 
2018) ในบางประเทศยังพบว่า ความเต็มใจจ่ายเพื่อการรักษาชีวิตเมื่อยามเจ็บป่วยจะลดลง
ตามอายุ ถ้าหากเป็นวัยสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีรายได้จากการทํางานลดลง แต่ถ้าเป็นคน
วัยหนุ่มสาวความเต็มใจจ่ายเพ่ือให้มีชีวิตรอดจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ (Felder et al., 2000; 
Seshamani and Gray, 2004; Brockmann, 2002; Levinsky et al., 2001; Polder et 
al., 2006; Moorin and Holman, 2008) 

การที่คนมีอายุยืนขึ้นจึงไม่ได้หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะต้อง
สูงขึ้นด้วย ส่ิงที่ สําคัญต่อการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลคือ การเป็นโรคที่มี ค่า
รักษาพยาบาลสูง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโรค
ร่วม (Riley et al. 1987; Polder et al., 2006; Hazra et al., 2018) ดังนั้น การส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและปลอดจากโรคเหล่านี้ จะช่วยลดความต้องการใช้บริการสุขภาพ 
นอกจากน้ี การป้องกันโรคและการป้องกันความเส่ือมถอยของสุขภาพ เช่น ภาวะสมอง
เส่ือม โรคเครียด การล้มกระดูกหัก ปัญหาการได้ยิน กล้ันปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ปัญหาการ
เดิน ปัญหาทางสายตา การปวดกระดูกและกล้ามเน้ือ ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุด้วย (Hazra et al., 2018) 

ความรุนแรงของโรคที่ผู้สูงอายุเป็นจนต้องมีการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่
ใหญ่ขึ้น และการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น Menec, Lix, 
Nowicki and Ekuma (2007) พบว่า การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าการเสียชีวิตในสถานดูแลระยะยาว การสนับสนุนให้เกิดการดูแลที่ดีที่บ้านเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงที่สามารถช่วยลดการใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (Hyun et al., 
2016) 

การศึกษานี้ให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับการศึกษาในกรณีต่างประเทศ อย่างไรก็ดี 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในการศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยใน ไม่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้านอย่างเช่นในงานวิจัยของ Hazra et al. (2018) ผลการศึกษาจึง
อาจจะให้ภาพเพียงส่วนหน่ึงของการรักษา แต่เป็นภาพที่สําคัญของค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
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ของการรักษาพยาบาล (Lubitz and Riley, 1993; Rolden et al., 2014; Tanuseputro 
et al., 2015) เช่น ในประเทศแคนาดาค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 43 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และประมาณร้อยละ 75 ของผู้ตายมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (Tanuseputro 
et al. 2015) หรือประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าประมาณร้อยละ 70-78 ของค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล Medicare เป็นค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (Lubitz and Riley, 1993) ส่วนประเทศ
เกาหลีมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในคิดเป็น 4-7 เท่าของผู้ป่วยนอก (Hyun et al., 2016) สําหรับ
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Chandoevwit and Phatchana, 2018) 

ข้อวิจารณ์ประการหน่ึงของการใช้ Two-part model เช่นงานวิจัยนี้และงานวิจัย
ของ Zweifel et al. (1999) คือ ปัญหา endogeneity ของตัวแปรระยะเวลาที่เหลือก่อน
ตาย (Salas and Raftery, 2001) ซึ่งเกิดจากการลงทุนรักษาพยาบาลที่แพงขึ้นเพื่อให้มีชีวิต
รอดในอดีตทําให้มีอายุยืนขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าค่ารักษาพยาบาลมีผลต่อตัวแปรระยะเวลาที่
เหลือก่อนตายให้ยาวขึ้น การศึกษาของ  Felder et al. (2010) พยายามแก้ปัญหา 
endogeneity ในแบบจําลองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ดี ผลการศึกษายังคง
ไม่สามารถปฏิเสธ red herring hypothesis ได้  

การแก้ปัญหา endogeneity ยังคงเป็นความท้าทายเน่ืองจาก Felder et al. 
(2010) ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ให้หมดไป ข้อเสนออีกประการหน่ึงในการพัฒนา
แบบจําลองคือ การใช้แบบจําลองที่มี random effect ในทั้งสองสมการคือ ทั้งสมการ 
probit และ GLM (Olsen and Schafer, 2001; Farewell et al., 2017) เพื่อจัดการกับ
ความเอนเอียงของค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จาก Two-part model  
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ส่วนที่ 3 

สู่วันที่เปราะบาง 

 
 

 
  

ภาพ: อุ้ยสม กับ อุ้ยน้อย 
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8 
ความต้องการประกันการดูแลระยะยาว5 

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่จัดให้มีระบบประกันการดูแลระยะยาวใน
ปี พ.ศ. 2511 (Schut and Van den Berg, 2012) ในขณะนั้นประเทศเนเธอร์แลนด์มี
สัดส่วนของประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ประมาณร้อยละ 10 หลังจากน้ันประมาณ 
25 ปี ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศในกลุ่ม OECD หลายประเทศก็เริ่มจัดให้มีระบบ
ประกันการดูแลระยะยาวขึ้น โดยประเทศเหล่านั้นมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อย
ละ 10-17 การจัดการระบบประกันการดูแลระยะยาวส่วนใหญ่เป็นระบบที่ภาครัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

สําหรับประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2563 ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 11-13 และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2573 
(UN, 2017) ประชากรสูงอายุในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองจากระบบหลักประกัน
สุขภาพของภาครัฐ ที่ครอบคลุมการเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเป็นส่วนที่ครอบครัวต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทําให้ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาวประสบความยากลําบากและมีความ
ต้องการได้รับการดูแลต่อในโรงพยาบาล อัตราครองเตียงโดยผู้สูงอายุสูงขึ้น การบริหาร
ทรัพยากรโรงพยาบาลที่มีอย่างจํากัดจะขาดประสิทธิภาพได้ สถานการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้น
เช่นเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการจัดให้มีระบบประกันการดูแลระยะยาว 
(Shimizutani, 2014) 

การดูแลระยะยาวเป็นหนึ่งในบริการที่ภาครัฐกําลังดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทั้งผู้สูงอายุ ครอบครัว รวมถึงสังคม ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวนหน่ึงได้รับ
บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในปี พ.ศ. 2560 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 900 ล้านบาท เพื่อจัดบริการการ

                                                       
5 เป็นผลงานวิจัยจาก Chandoevwit and Wasi (2019) 
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ดูแลระยะยาวให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (NHSO, 2017) และได้จัดสรรงบประมาณอีก 
600 ล้านบาทในปีต่อมา อย่างไรก็ดี การให้บริการยังไม่ครอบคลุมและยังไม่เป็นระบบ
ประกันการดูแลระยะยาว 

ตลาดการประกันการดูแลระยะยาวในประเทศไทยมีขนาดเล็กมาก เนื่องจากเป็น
แนวคิดใหม่ในการบริหารความเส่ียงทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุไทย การขาดการตระหนักถึง
ความสําคัญและการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น ขาดการประเมินความเส่ียงต่อการ
เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงเมื่อถึงวัยสูงอายุ ขาดการเก็บออมทรัพย์สินและการซื้อประกันการดูแล
ระยะยาวเพื่อบรรเทาความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น (Brau and Lippi Bruni, 2008; Cremer and 
Roeder, 2013) การได้รับการดูแลโดยลูกหลาน รวมถึงการขาดประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทัศนคติต่อความต้องการบริการการดูแลระยะยาวลดลง (Coe 
et al., 2015; Brown and Finkelstein, 2 0 1 1 ; Bacon et al., 1989; Pauly, 1 9 9 0 ) 
สําหรับประเทศไทยยังมีภาคเอกชนน้อยรายที่มีการเสนอขายกรมธรรม์การประกันการดูแล
ระยะยาว การขาดข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ของฝ่ายผู้บริโภคและความล้มเหลวของตลาดทํา
ให้ภาครัฐจําเป็นต้องเข้ามามีบทบาท ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐสามารถดําเนินนโยบายประกัน
การดูแลระยะยาวได้ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาด้าน 
อุปสงค์และความชอบหรือรสนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันการดูแลระยะยาว  

บทนี้นําเสนอให้เห็นความต้องการการประกันการดูแลระยะยาวของประชากรไทย
และความเต็มใจจ่าย ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าความพึงพอใจแบบถามตรง (stated 
preference method) โดยการใช้เทคนิคการทดลองพฤติกรรมทางเลือก (discrete 
choice experiment) เพื่อให้สามารถบอกได้ว่าคุณลักษณะของบริการใดบ้างที่ตรงกับ
ความต้องการของประชากรไทย และด้วยคุณลักษณะของการประกันการดูแลระยะยาวที่
เลือกนั้น บุคคลมีความเต็มใจจ่ายแต่ละคุณลักษณะเท่าใด ในส่วนต่อไปเป็นการฉายภาพให้
เห็นสถานการณ์ของสังคมสูงอายุและความต้องการการดูแลระยะยาว ส่วนต่อมาเป็น
แบบจําลองและข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษา และในส่วนสุดท้ายเป็นผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ  

8.1 สังคมสูงอายุและความต้องการการดูแลระยะยาว  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการประเมินความต้องการการดูแล
ระยะยาวโดยการใช้คะแนนการประเมินการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน 
(Activities of Daily Living: ADL)6 จําแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ คือ “ผู้สูงอายุติด
เตียง” หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (คะแนน ADLs รวม ≤ 4 คะแนน) “ผู้สูงอายุติด

                                                       
6 Activities of daily living score: ADLs คือ การประเมินการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันขั้นพ้ืนฐาน มี
คะแนนเต็มเท่ากับ 20 คะแนน  



เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  113  

บ้าน” หรือช่วยเหลือและดูแลตนเองได้บ้าง (คะแนน ADLs รวม 5-11 คะแนน) และ 
“ผู้สูงอายุติดสังคม” หรือช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และ
สังคมได้ (คะแนน ADLs รวม 12-20 คะแนน) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงคือ กลุ่มผู้สูงอายุติด
บ้านและกลุ่มติดเตียง (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไปที่มีภาวะพึ่งพิงประเภทติดบ้านถึงร้อย
ละ 18 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และร้อยละ 14 เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง (รูปที่ 8-1) 
นอกจากน้ี จํานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณการจํานวน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงถึง 
5.6 แสนคน (Chandoevwit et al., 2018) โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน 3.5 แสนคน 
และผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงจํานวน 2 แสนคน (ตารางที่ 8-1)  

รูปท่ี 8-1: สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ปี พ.ศ. 2560 

 
ที่มา: ประมวลผลจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2560 โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ตารางท่ี 8-1: ประมาณการจํานวนผู้สูงอายุในอนาคต 

พ.ศ. 
จํานวนผู้สูงอายุทั้ง
ประเทศ (พันคน) 

จํานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (พันคน) 
ติดบ้าน ติดเตียง รวม 

2565 14,263 293 169.3 462.3 
2570 16,844 357.4 209.2 566.6 
2575 19,246 434.5 256.1 690.6 
2580 21,186 526.2 311.2 837.4 
2585 22,474 628.7 374.2 1,002.9 
2590 23,029 727.1 434.7 1,161.8 

ที่มา: Chandoevwit et al. (2018) 

ในปัจจุบัน ประชากรสูงอายุในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองด้านการ
รักษาพยาบาลจากระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐ ความครอบคลุมของหลักประกัน
สุขภาพประกอบด้วยการเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีในสถานพยาบาล สิทธิประโยชน์ไม่ได้
ครอบคลุมถึงการดูแลที่บ้านเม่ือผู้ป่วยได้รับการจําหน่ายออก เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านค่าใช้จ่ายที่

0.36

0.48

0.62

1.32

2.49

6.35

14.2

0.67

0.72

1.57

1.62

5.55

7.27

17.97

60-64 ปี

65-69 ปี

70-74 ปี

75-79 ปี

80-84 ปี

85-89 ปี

90 ปี ขึ้น… 

ติดบ้าน
ติดเตียง
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เกิดขึ้นเป็นส่วนที่ครอบครัวจําเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็น เช่น รถเข็น เตียงผู้ป่วย ไม้เท้า ผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับผู้ใหญ่ และค่าใช้จ่ายด้าน
ผู้ดูแลที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก (Langa et al., 2001) การศึกษาของวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 
และยศ วัชระคุปต์ (2560) พบว่าการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวัน มีผู้ดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการความ
ช่วยเหลือ มีการดูแลเยี่ยมบ้านโดยทีมแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข และมี
บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันเพื่อให้ผู้ดูแลได้พักหรือทําธุระส่วนตัว เช่น ติดต่อธุระทาง
ราชการ ค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนที่มีภาวะพึ่งพิงแบบติดบ้าน ประมาณ 
120,000 บาทต่อปี แต่หากเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบติดเตียงค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากขึ้น 
หรือประมาณ 230,000 บาทต่อปี  

การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นการจัดการกันเองภายในครอบครัว การสํารวจ
ประชากรไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า คนที่ทําหน้าที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงส่วน
ใหญ่คือ ญาติที่เป็นผู้หญิง เช่น ร้อยละ 63 ของผู้สูงอายุชายที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้าน และร้อย
ละ 72 ของผู้สูงอายุชายที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียง ได้รับการดูแลจากลูกสาวและภรรยา 
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลําพังมักประสบปัญหาขาดคนดูแล การสํารวจเดียวกัน
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียงเพศชายร้อยละ 5 และเพศหญิงร้อยละ 7 ขาดผู้ดูแล 
(วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และยศ วัชระคุปต์, 2560) 

เมื่อครอบครัวและสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องทําให้การ
พึ่งพาญาติผู้หญิงในครอบครัวให้ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ การ
เปล่ียนแปลงที่กล่าวถึงคือ สัดส่วนของผู้สูงอายุในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตรา
การเจริญพันธุ์หรือการเกิดของเด็กลดลง ขนาดของครอบครัวที่เล็กลงและการอยู่เป็นโสดที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้หญิงในยุคปัจจุบันมีโอกาสและส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้น ต้นทุนค่า
เสียโอกาสในการมาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (Chandoevwit  
et al., 2016) 

8.2 แบบจําลองและข้อมูลที่ใชใ้นการศึกษา 

การทดลองพฤติกรรมทางเลือก 
การศึกษาใช้การทดลองพฤติกรรมทางเลือกเป็นเทคนิคการประเมินความต้องการ

สินค้าหรือบริการที่ยังไม่มีอยู่ในตลาด Brau and Lippi Bruni (2008) และ Nieboer et al. 
(2010) ใช้การทดลองพฤติกรรมทางเลือกในการศึกษาความต้องการการประกันการดูแล
ระยะยาวในประเทศอิตาลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ในการสํารวจเพื่อทําการทดลองพฤติกรรมทางเลือก เราจะให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกทางเลือกที่ชอบมากที่สุดจากหลายๆ ทางเลือกที่เสนอ ในแต่ละทางเลือกจะมี
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คุณลักษณะของการประกันการดูแลระยะยาวที่แตกต่างกัน การออกแบบคุณลักษณะของ
การประกันการดูแลระยะยาวนั้นมีความสําคัญมาก ควรสะท้อนความต้องการแท้จริงมาก
ที่สุดของผู้บริโภค การศึกษานี้ได้ออกแบบคุณลักษณะหรือสิทธิประโยชน์ของการประกัน
การดูแลระยะยาวจากการสนทนากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ แพทย์และพยาบาลที่
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนอายุระหว่าง 20-75 ปี นอกจากนี้ ยังมีการสนทนาเพ่ิมเติมกับผู้
ปฏิบัติการในโรงพยาบาลต่างๆ หลายแห่งทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพได้คุณลักษณะหรือบริการท่ีมีความสําคัญและเป็นบริการ
ขั้นพื้นฐานของการดูแลระยะยาวที่บ้าน 5 คุณลักษณะ คือ 1) วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น 2) การ
เยี่ยมบ้านโดยทีมพยาบาลและสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
ผู้ดูแลโดยภาครัฐ 4) การรับบริการด้านสังคมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวัน และ 5) เบ้ีย
ประกันเป็นรายปี ซึ่งตัวเลือกมีรายละเอียดดังตารางที่ 8-2 

ตารางท่ี 8-2: คณุลักษณะของการประกันการดูแลระยะยาว 
คุณลักษณะ ชื่อตัวแปร คําอธิบายระดับ 
วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็น Material มี / ไม่มี 
ทีมพยาบาลมาเยี่ยมบ้าน CM_Visit มี / ไม่มี 
รัฐช่วยจ่ายบางส่วนของค่าผู้ดูแล Subsidy ไม่มี / จ่าย 25% / จ่าย 50% 
บริการด้านสังคมสัปดาห์ละ 1 วัน Daycare มี / ไม่มี 
เบี้ยประกันรายปี (บาท) Premium 300 / 500 / 1,000 / 2,000  

คุณลักษณะทั้ง 5 ประการนํามาออกแบบชุดทางเลือก ในการศึกษานี้จัดชุด
ทางเลือกโดยใช้วิธี D-efficient design (Carlsson and Martinsson, 2003) สําหรับ
ทางเลือก 16 คู่จากทางเลือกทั้งหมดจํานวน 96 ทางเลือก (คํานวณได้จาก 2x2x3x2x4) 
จากน้ันจัดชุดทางเลือกออกเป็น 2 ชุดคือ บล็อก A และ B โดยที่แต่ละบล็อกประกอบด้วย 8 
ชุดทางเลือก ดูตัวอย่างในรูปที่ 8-2 สําหรับหนึ่งชุดทางเลือกในบล็อก A ที่ประกอบด้วย
ทางเลือกที่ 1 และ 2 ส่วนทางเลือกที่ 3 เป็น status quo สําหรับคนที่ไม่ต้องการทางเลือก
ที่ 1 และ 2   

ประชากรตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับนักวิจัยในการกําหนดขนาดตัวอย่าง 

sampling frame และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรใน
ประเทศ ตามภาคและเขตการปกครอง ประชากรตัวอย่างคือ ประชากรไทยที่มีอายุ 25-60 
ปี จํานวน 2,019 คน ซึ่งอาศัยในพื้นที่ศึกษาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเก็บข้อมูล พื้นที่
การศึกษาประกอบด้วย 11 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น มุกดาหาร 
กาญจนบุรี ชัยนาท สุราษฎร์ธานี พัทลุง นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ครอบคลุม
พื้นที่แจงนับทั้งส้ิน 43 พื้นที่  
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รูปท่ี 8-2: ตัวอย่างหนึ่งชุดทางเลอืก 

 
การสุ่มเลือกตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (stratified three-stage sampling) 

โดยมีกรุงเทพฯ และภูมิภาคเป็นชั้นภูมิ (stratum) และเขตการปกครองเป็นช้ันภูมิย่อย 
(sub-stratum) หน่วยตัวอย่างชั้นที่ 1 คือ ตัวแทนอําเภอของแต่ละจังหวัด สุ่มตัวอย่าง
อําเภอด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยแต่ละจังหวัดเลือก 2 อําเภอ 
และ 3 เขตสําหรับกรุงเทพฯ หน่วยตัวอย่างชั้นที่ 2 คือ ชุมรุม หรือพื้นที่แจงนับ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาล ในแต่ละอําเภอสุ่มแบบมีระบบ เลือก 1 พื้นที่เขตเทศบาล 
และ 1 พื้นที่นอกเขตเทศบาล ส่วนในเขตกรุงเทพฯ เป็นเขตเทศบาลทั้งหมด หน่วยตัวอย่าง
ชั้นที่ 3 คือ ครัวเรือน ทําการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling)   

การเก็บข้อมูลทําระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แบบ face-to-face โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามหลังจากได้รับคําชี้แจงจากคณะวิจัยและลงช่ือในแบบยินยอมอาสาสมัคร 
ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ประสบการณ์ด้านการดูแลระยะยาว 2) ชุด
ทางเลือกของแผนประกันการดูแลระยะยาว 3) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
และ 4) สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายครัวเรือน ในการตอบส่วนที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้ชม
วีดิทัศน์สถานการณ์การดูแลระยะยาวของประเทศไทยความยาวประมาณ 5 นาที (เนื้อหาดู
ในภาคผนวก จ.) ผู้ตอบจะตอบเพียงชุดทางเลือกบล็อก A หรือ B เท่านั้น นักวิจัยเป็นผู้สุ่ม
บล็อก A หรือ B ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2,019 คน แต่ละคนตอบ 8 ชุดทางเลือก ได้ข้อมูลที่
นํามาวิเคราะห์เท่ากับ 16,038 ชุด ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 68) และมีอายุระหว่าง 46-60 ปี (ร้อยละ 48) ตัวอย่างกว่าร้อยละ 43 สําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า และร้อยละ 48 ประกอบอาชีพในภาคบริการ การบริโภคต่อ
ครัวเรือนโดยเฉล่ียต่อคนต่อปีอยู่ที่ 72,373 บาท และมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้นที่
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 3 คนเท่านั้นที่มีการจ้างผู้ดูแลใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ ลักษณะของตัวอย่างมีการกระจายในลักษณะ
ใกล้เคียงกับการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (ตารางที่ 8-3) 

ตารางท่ี 8-3: ลักษณะของประชากรศึกษาเปรียบเทียบกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ลักษณะของประชากร ตัวอย่าง (คน) ร้อยละ * 
เพศ   
     หญิง 67.61 47.48 
     ชาย  32.39 52.52 
อายุ   
     25-35 ปี 24.57 25.34 
     36-45 ปี 27.39 29.78 
     46-60 ปี 48.04 44.87 
มีบุตร 20.95 n.a. 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 43.09 50.07 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 16.30 14.40 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 16.99 11.72 
     ประกาศนียบัตร (ปวช./ ปวส.) 5.40 3.66 
     ปริญญาบัตร 18.23 20.15 
สถานะการทํางาน   
     ว่างงาน/ไม่ได้ทํางาน 10.20 11.37 
     ภาคเกษตรกรรม  36.80 28.33 
     ภาคอุตสาหกรรม  5.40 21.02 
     ภาคบริการ  47.60 39.27 
อาศัยในเขตเทศบาล 53.74 47.80 
มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ 19.27 ไม่มีข้อมูล 
คาดหวังสุขภาพดีในอนาคต 4.36 ไม่มีข้อมูล 
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในครอบครัว 4.16 ไม่มีข้อมูล 
รายจ่ายครัวเรือน (บาท/คน/ปี) 72,373 88,488 
รายจ่ายครัวเรือน (0-25 percentile) (บาท/คน/ปี)  27,546 33,019 
รายจ่ายครัวเรือน (26-100 percentile) (บาท/คน/ปี) 87,323 105,184 
จํานวนตัวอย่าง 2,019 36,005 

หมายเหตุ: *การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 2558 
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แบบจําลองการทดลองพฤติกรรมทางเลอืก 
การศึกษานี้ใช้แบบจําลอง Random Utility Model (RUM) ของ McFadden 

(1974) ซึ่งกําหนดให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (utility function) ของบุคคล n ที่ได้จากการ
เลือกทางเลือก j ในชุดทางเลือก t คือ  เขียนได้อยู่ในรูปดังนี้ U = β X + ε     for n = 1,…,N; j = 1,…,J; and t=1,…,T,         (1) 

โดยที่  เป็นเวกเตอร์ของคุณลักษณะของแต่ละทางเลือก  เป็นเวกเตอร์ของน้ําหนัก
อรรถประโยชน์ที่ได้จากการบริโภคคุณลักษณะของสินค้า และ  เป็น idiosyncratic 
random component ในแบบจําลอง ให้   ประกอบด้วยตัวแปรหุ่น dLTCI ที่เท่ากับ 
1 ถ้าบุคคลเลือกการประกันการดูแลระยะยาว (Long Term Care Insurance: LTCI) 
ทางเลือกที่ 1 หรือ 2 หรือเรียกได้ว่าบุคคลน้ันไม่ได้เลือกสถานการณ์ปัจจุบัน (status quo 
หรือ no LTCI) ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ dLTCI เป็นลบ แสดงว่า บุคคลนั้นไม่ชอบการประกันการ
ดูแลระยะยาว โดยไม่คํานึงถึงว่าชุดสิทธิประโยชน์จะเป็นอย่างไร และราคาเบ้ียประกันจะ
เป็นเท่าไหร่ (Chandoevwit and Wasi, 2019) 

ความน่าจะเป็นที่บุคคล n เลือกทางเลือก j ในชุดทางเลือก t คือ ความน่าจะเป็นที่
ทางเลือก j ให้ความพึงพอใจสูงที่สุด นั่นคือ  ( = 1| ) = − > 0 	∀ ≠  																																= ( + ) − ( + ) > 0 	∀ ≠  																																= − < − 	∀ ≠ 	.					    (2) 

การประมาณการสมการที่ 2 ทําได้หลายวิธีขึ้นกับข้อสมมุติเกี่ยวกับ  และ  

McFadden (1974) สมมุติว่าผู้บริโภคมีรสนิยมต่อคุณลักษณะของสินค้าที่ เหมือนกัน 
กล่าวคือ 	 =  และ ~ iid extreme value ข้อสมมุตินี้ทําให้สามารถประมาณการ
ด้วย multinomial logit model (MNL)  

McFadden and Train (2000) นําเสนอ mixed logit model โดยอนุญาตให้
แบบจําลองมี random coefficient ขึ้นกับตัวแปรสังเกตได้แต่ยังคงให้ ~ iid extreme 
value  U = (β + η )X + ε   for n = 1,…,N; j = 1,…,J; and  t=1,…,T,  (3) 

โดยที่  เป็นเวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักอรรถประโยชน์ที่ได้จากการบริโภค
คุณลักษณะของ X ค่า  เป็นความเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียของบุคคล n ซึ่งส่วนใหญ่สมมุติ
ให้มีการกระจายแบบ normal หรือ lognormal ในกรณีที่สมมุติให้มีการกระจายแบบ 
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multivariate normal แล้วเราสามารถเขียนความน่าจะเป็นของการเลือกของบุคคลได้เป็น
แบบเดียวกับแบบจําลองโลจิต 

( = 1| , ) = ∑ ( ).  (4) 

อย่างไรก็ดี  ข้อสมมุติของ  multivariate normal distribution ของ   ไม่
อนุญาตให้ผู้บริโภคมีรสนิยมที่แตกต่างกันในแบบจําลอง หรือผู้บริโภคที่มีรสนิยมแบบ 
“ lexicographical preference”  Kamakura and Russell (1989) และ  Fiebig et al. 
(2010) จึงได้พัฒนาแบบจําลองให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็น latent class model และ 
generalized-MNL โดยสมมุติให้  มีการกระจายแบบตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ส่วน Burda et 
al. (2008) และ Train (2008) ได้พัฒนา mixture-of-normal mixed MNL (MM-MNL) 
แบบจําลอง MM-MNL เป็นกรณีพิเศษของแบบจําลอง mixed logit และ latent class 
และได้รับการกล่าวว่ามีผลลัพธ์ที่ดีกว่า latent class model และ generalized-MNL 
(Keane and Wasi, 2013) ในส่วนต่อไปของการศึกษานี้จึงประมาณการแบบจําลองสาม
ประเภทคือ MNL mixed logit และ MM-MNL และเปรียบเทียบผลการประมาณการของ
ทั้งสามแบบจําลอง 

อุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิการ 
การวัดการเปล่ียนแปลงเชิงสวัสดิการเม่ือราคาสินค้าเปล่ียน สามารถทําได้ด้วยการ

ประมาณพื้นที่ใต้เส้น compensated demand หรือการเปล่ียนแปลงใน consumer 
surplus (CS) ของ Marshallian demand curve โดยสมมุติให้ income effect มีค่าน้อย
มาก การวัดการเปล่ียนแปลงด้านสวัสดิการในกรณีของ RUM ที่ใช้ในการศึกษานี้ เรา
สามารถวัดการเปล่ียนแปลงของ CS เมื่อคุณลักษณะของตัวแปร X เปล่ียนแปลงได้ (Small 
and Rosen, 1981) เมื่อคุณลักษณะเปล่ียนจาก  เป็น  เราประมาณ consumer 
surplus ได้ดังนี้ 
 ∆ = − = 1| , , … ,   (5) 

โดยที่  เป็น marginal utility of income ซึ่งในทางปฏิบัติได้มาจากค่าสัมประสิทธิ์ของ
ราคา ในกรณีที่ความน่าจะเป็นก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของ X เท่ากับ 1 การ
เปล่ียนแปลงของ consumer surplus เท่ากับ ∆ = − −  

ถ้าคุณลักษณะของการประกันการดูแลระยะยาวเปล่ียนเพียงลักษณะเดียว เช่น k 
เปล่ียนและ  แทนค่าด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของราคาหรือเบี้ยประกัน การเปลี่ยนแปลงของ 
consumer surplus จะ เท่ ากั บ  marginal willingness to pay ของการ เป ล่ี ยนแปลง
คุณลักษณะ k 
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, = −  . (6) 

8.3 ผลการประมาณการความตอ้งการการดูแลระยะยาว 

การประมาณการด้วย MNL (ดู Model 1 ตารางที่ 8-4) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ทุกคุณลักษณะมีค่าเป็นบวก กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 51-60 ปี ผู้มีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่ว่างงาน หรืออยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํา มักจะให้ความสําคัญต่อ
เบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง แสดงถึงข้อจํากัดของความสามารถในการจ่ายเบ้ียประกันของ
ครัวเรือนเหล่านี้  

แบบจําลอง mixed logit แบบจําลองที่ 2 (mixed logit I) ไม่รวมคุณลักษณะที่
สังเกตได้ และแบบจําลองที่ 3 (mixed logit II) รวมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่สังเกต
ได้และเบ้ียประกัน (mean-shifting) ผลการประมาณแบบจําลอง mixed logit  มีความ
น่า เชื่ อถือมากกว่าแบบจําลองที่  1 (MNL)  เมื่ อ ค่า  Log-likelihood เพิ่ มขึ้ น  จาก  
–14,267 (แบบจําลองที่ 1) เป็น –10,772 (แบบจําลองที่ 2) และ –10,757 (แบบจําลองที่ 
3) แสดงให้เห็นว่า unobserved heterogeneity มีความสําคัญมาก เมื่อเราประมาณการ
โดยให้มีอิทธิพลของ unobserved heterogeneity อยู่ด้วยแล้ว การเพิ่มตัวแปรสังเกตได้
เข้ามาไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้แก่แบบจําลองอย่างมีนัยสําคัญ ถ้าดูจาก Bayes Information 
Criteria (BIC) จะเห็นว่า แบบจําลองที่ 2 เป็นแบบจําลองที่ดีกว่าแบบจําลองที่ 3 เล็กน้อย 
ค่าประมาณของการเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าค่อนข้างใหญ่และมีนัยสําคัญทางสถิติ  

แบบจําลองที่ 4 ประมาณด้วย MM-MNL โดยกําหนดตัวอย่างเป็น 3 class จาก
ผลจะเห็นว่า กลุ่มที่ 3 มีความเหนือกว่าสองกลุ่มแรก และเหนือกว่าแบบจําลองที่ 2 เมื่อดู
จากค่า BIC แบบจําลองที่ 4 นี้ทําให้เห็นว่าความชอบของตัวอย่างแบ่งได้เป็นสามกลุ่มซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 48 ร้อยละ 24 และร้อยละ 28 ตามลําดับ โดยเฉล่ียแล้ว กลุ่มที่ 1 ให้ความสนใจ
คุณลักษณะต่างๆ พอๆ กัน แต่ชื่นชอบด้านวัสดุอุปกรณ์มากที่สุด กลุ่มที่ 2 มีความอ่อนไหว
กับเบี้ยประกันน้อยที่สุดและชื่นชอบคุณลักษณะของการช่วยเหลือด้านผู้ดูแลเป็นอย่างมาก 
ส่วนกลุ่มที่ 3 คล้ายกับกลุ่มที่ 2 ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือด้านผู้ดูแล แต่กลุ่มที่ 3 มี
ความอ่อนไหวกับราคาเบ้ียประกันมากกว่า นอกจากนี้ ภายในกลุ่มเดียวกัน เรายังพบว่ามี 
unobserved heterogeneity ดูได้จากการมีค่าประมาณของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่
ค่อนข้างสูง 
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รูปที่ 8-3 แสดงการประมาณความเต็มใจจ่าย (MWTP) สําหรับแต่ละคุณลักษณะ
ของการประกันการดูแลระยะยาว จะเห็นว่า MWTP มีการกระจายค่อนข้างสูง มียอดหลาย
ยอด และมีหางยาว การมีหางยาวแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความชอบคุณลักษณะบาง
ประเภทโดยไม่สนใจว่าเบี้ยประกันจะเป็นเท่าไร ถ้าเราใช้การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของ
ความเต็มใจจ่ายจะพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบคุณลักษณะด้านวัสดุและอุปกรณ์เป็น
อันดับแรก รองมาคือ ด้านการช่วยเหลือค่าผู้ดูแล (เงินช่วยเหลือที่ร้อยละ 50) และการเยี่ยม
บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสิทธิประโยชน์ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อช่วย
ในการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็น รวมถึงวัสดุส้ินเปลือง เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
เป็นส่ิงที่จําเป็นในการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในบ้าน ในขณะที่เงินช่วยเหลือค่า
ผู้ดูแลอาจถูกมองว่าไม่จําเป็นสําหรับบางครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง ในขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้รับความนิยมมากนัก อาจ
เป็นเพราะประโยชน์หลักเกิดกับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ  

อย่างไรก็ตาม ค่าของ MWTP ที่สูงมากนั้น ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นค่าที่ผู้บริโภค
ต้องการจ่ายจริง เนื่องจากเบ้ียประกันในการศึกษานี้กําหนดเป็นค่าที่ไม่สูงมากคือเพียง 
300–2,000 บาท ผู้บริโภคที่ไม่อ่อนไหวกับราคา และทําให้ MWTP สูงมากอาจจะมีความ
อ่อนไหวกับราคาในความเป็นจริงถ้าได้รับการเสนอให้เลือกในราคาที่สูงกว่า 2,000 บาท 
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ส่วนต่อไปเป็นการนําผลการศึกษามาประมาณการต่อว่า การประกันการดูแลระยะ
ยาวที่มีความคุ้มครองต่างกัน จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคต่างกันอย่างไร ตารางที่ 8-4 
แสดงรูปแบบการประกันการดูแลระยะยาว 5 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่ 1 เป็นแบบเบ้ีย
ประกันต่ํา 300-500 บาท และความคุ้มครองต่ํา ในรูปแบบน้ีปรากฏว่าทางเลือกที่มีความ
คุ้มครองด้านวัสดุอุปกรณ์และมีการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ เป็นที่นิยมมากที่สุด มีผู้
เลือกถึงร้อยละ 53  

ในรูปแบบประกันที่ 2 เพิ่มทางเลือกที่เบี้ยประกันสูงและความคุ้มครองสูง โดย
ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ทั้งหมด 7 ทางเลือก ผลปรากฏว่า ทางเลือกที่ 7 ซึ่งมีเบี้ยประกันสูง
ถึง 2,000 บาท เป็นที่พึงปรารถนามากที่สุด และทางเลือกที่ 4 มีผู้บริโภคเลือกมากเป็น
อันดับสอง ซึ่งเราจะเห็นว่าผู้บริโภคสองกลุ่มนี้มีความชอบที่แตกต่างกัน ส่วนทางเลือกที่ 1 
และ 2 ที่ราคาเบี้ยประกันถูกที่สุดไม่เป็นที่นิยมมากนัก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไม่ได้เลือก
ของที่ถูกที่สุดเสมอไป 

ในรูปแบบประกันที่ 3 เหมือนกับรูปแบบที่ 2 แต่เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือก “ไม่ซื้อ” ประกันการดูแลระยะยาว ในทั้งหมด 8 ทางเลือกนี้ ผลปรากฏว่ามีผู้บริโภค
ร้อยละ 10 เลือก “ไม่ซื้อ”  

เนื่องจากการมีรูปแบบประกันมากเกินไปอาจสร้างปัญหาในการเลือกแก่ผู้บริโภค 
และอาจนําไปสู่การเลือกผิดได้ ในการทดลองรูปแบบที่ 4 และ 5 จึงได้ตัดทางเลือกที่ไม่เป็น
ที่นิยมออก (ทางเลือก 1 2 และ 3) ผลปรากฏว่า เมื่อไม่มีทางเลือก 1-3 ผู้บริโภคจํานวนมาก
ได้เทกันไปเลือกทางเลือกที่ 4 และอีกจํานวนหนึ่งกระจายไปทางเลือก 5-7 ในรูปแบบ
ประกันที่ 5 เมื่ออนุญาตให้ผู้บริโภค “ไม่ซื้อ” ประกันการดูแลระยะยาวได้ ผลปรากฏว่าร้อย
ละ 14 ได้เปล่ียนจากการ “ซื้อ” เป็น “ไม่ซื้อ”  

จากรูปแบบที่ 5 ในตารางที่ 8-5 เราทําการประมาณการความต้องการการดูแล
ระยะยาวโดยแบ่งตามอายุและรายได้ ทางเลือกที่ 4 ถึง 7 ถูกนํามาใช้และเรียกใหม่ว่า ความ
คุ้มครองต่ํา ความคุ้มครองปานกลาง 1 ความคุ้มครองปานกลาง 2 และความคุ้มครองสูง ดัง
แสดงในตารางท่ี 8-6 ผลการประมาณการพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ําชอบที่จะเลือก “ไม่
ซื้อ” ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนมีรายได้ต่ํามีความสามารถในการจ่ายต่ําด้วย ผลจากตารางยัง
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยไม่ค่อยเลือก “ไม่ซื้อ” ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Brau and 
Lippi Bruni (2008) และ Costa-Font and Rovira-Forns (2008) ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้บริโภค
ที่มีอายุน้อยมักจะยังไม่มีบุตร และอาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีครอบครัว จึงลดความเส่ียงจากการ
ขาดผู้ดูแลเม่ือเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงด้วยการซื้อประกันการดูแลระยะยาว 
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ตารางท่ี 8-6: ประมาณการความต้องการระบบการดูแลระยะยาว จําแนกตามอายุและรายได้ 

 
คุ้มครองตํ่า 

คุ้มครอง 
ปานกลาง 1 

คุ้มครอง 
ปานกลาง 2 

คุ้มครองสูง ไม่ซื้อ 

  Low-tier Medium-1-tier Medium-2-tier High-tier no LTC 

วัสดุและอุปกรณ์ มี มี มี มี  
การเย่ียมบ้าน มี มี มี มี  
การช่วยเหลือค่าผู้ดูแล 0% 25% 50% 50%  
ศูนย์ Daycare ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี  
เบี้ยประกัน (บาท) 500 1,000 1,500 2,000  
อายุ 25-35 ป ี      
รายได้ปานกลางถึงสูง 32% 17% 19% 25% 7% 
รายได้ตํ่า 26% 14% 18% 23% 19% 
อายุ 36-45 ป ี      
รายได้ปานกลางถึงสูง 32% 17% 18% 23% 9% 
รายได้ตํ่า 24% 15% 19% 26% 15% 
อายุ 46-60 ป ี      
รายได้ปานกลางถึงสูง 30% 16% 18% 24% 13% 
รายได้ตํ่า 24% 12% 15% 20% 29% 

เมื่อผู้บริโภคมีความชอบที่แตกต่างกัน และมีความสามารถในการจ่ายที่แตกต่างกัน 
ภาครัฐควรที่จะออกแบบการประกันการดูแลระยะยาวอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด ในกรณีที่เป็นสินค้าปกติทั่วไปการให้ทางเลือกอย่างอิสระกับผู้บริโภค
ย่อมได้สวัสดิการสูงที่สุด แต่ไหนแต่ไรสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การประกันสุขภาพหรือ
ประกันการดูแลระยะยาวต้องเผชิญกับปัญหา adverse selection ถ้าเราให้มีการเลือก 
“ไม่ซื้อ” ได้อย่างอิสระ เช่น ผู้มีรายได้น้อยซ่ึงควรที่จะมีประกันเพื่อคุ้มครองความเส่ียง แต่
กลายเป็นว่า ผู้บริโภคเหล่านี้มีความสามารถในการจ่ายต่ําและเลือก “ไม่ซื้อ” ผลกลับ
กลายเป็นว่าคนรายได้น้อยเข้าไม่ถึงการดูแลระยะยาวเมื่อถึงคราวจําเป็นต้องใช้บริการ 
นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากเกินไปอาจจะเลือกส่ิงที่ไม่เหมาะกับตนเพราะไม่รู้จะ
เลือกรูปแบบไหนดี (Ericson and Sydnor, 2017; Louviere et al., 2008) 

ตารางที่ 8-7 แสดง consumer surplus ของรูปแบบประกันที่แสดงในตารางที่ 8-
6 โดยครึ่งแรกของตารางเป็นกรณีที่ทุกคนจ่ายเบ้ียประกันราคาเดียวกัน บรรทัดที่ 1-4 เป็น
ประกันภาคบังคับ รูปแบบที่ให้สวัสดิการสูงสุดคือ รูปแบบความคุ้มครองตํ่า รูปแบบน้ียังให้
สัดส่วนผู้บริโภคที่มี consumer surplus เป็นลบต่ําที่สุดด้วย บรรทัดที่ 5 เป็นแบบให้
ผู้บริโภคเลือกได้ 4 แบบ ซึ่งทําให้ consumer surplus สูงกว่าการบังคับ บรรทัดที่ 6 เพิ่ม
ทางเลือก “ไม่ซื้อ” ให้แก่ผู้บริโภค ทําให้ในกรณีนี้ไม่มีผู้ที่มี consumer surplus เป็นลบเลย 
เมื่อพิจารณาจากทุกรูปแบบในครึ่งแรกของตาราง จะเห็นว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ําได้รับ 
 



  

 128  วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ วรรณภา คุณากรวงศ์ และกัญญาภัค เงาศรี 

ตา
รา
งท

ี ่8-
7: 

กา
รก

ระ
จา

ยข
อง

 co
ns

um
er 

su
rpl

us
 จา

กส
ถา

นก
าร

ณ์น
โยบ

าย
ที่แ

ตก
ต่า

งก
ัน 

  
  

รา
ยไ

ด้ป
าน

กล
าง

ถึง
สูง

 
รา

ยไ
ด้ต่ํ

า 
เก็

บร
าค

าเดี
ยว

 
25

th
 

50
th

 
75

th
 

%
ne

ga
tiv

e 
CS

 
25

th
 

50
th

 
75

th
 

%
ne

ga
tiv

e 
CS

 
 

1 
คุ้ม

คร
อง

ต่ํา
แบ

บเ
ดีย

ว  
1,0

70
 

3,0
40

 
6,0

82
 

10
%

 
26

 
1,6

12
 

5,9
35

 
25

%
 

 
2 

คุ้ม
คร

อง
ปา

นก
ลา

ง 1
 แ

บบ
เดี

ยว
 

85
1 

2,9
06

 
6,2

63
 

14
%

 
-2

30
 

1,5
98

 
6,2

71
 

30
%

 
 

3 
คุ้ม

คร
อง

ปา
นก

ลา
ง 2

 แ
บบ

เดี
ยว

 
64

4 
2,7

69
 

6,5
73

 
16

%
 

-5
76

 
2,0

43
 

6,6
75

 
35

%
 

 
4 

คุ้ม
คร

อง
สูง

 แ
บบ

เดี
ยว

 
32

9 
2,6

29
 

6,6
84

 
20

%
 

-1
,01

7 
1,7

70
 

6,7
14

 
39

%
 

 
5 

คุ้ม
คร

อง
 4

 แ
บบ

 ให้
เลื

อก
 

1,3
98

 
3,5

86
 

7,7
36

 
8%

 
24

9 
3,0

29
 

8,0
43

 
22

%
 

 
6 

คุ้ม
คร

อง
 4

 แ
บบ

ให้
เลื

อก
หรื

อเ
ลือ

กไ
ม่ซ

ื้อ 
1,4

32
 

3,5
86

 
7,8

12
 

0%
 

38
0 

3,0
30

 
8,0

60
 

0%
 

คน
รา

ยไ
ด้ต่ํ

าจ่
าย

น้อ
ยก

ว่า
 

25
th

 
50

th
 

75
th

 
%

ne
ga

tiv
e 

CS
 

25
th

 
50

th
 

75
th

 
%

ne
ga

tiv
e 

CS
 

 
7 

คุ้ม
คร

อง
ต่ํา

แบ
บเ

ดีย
ว  

97
0 

2,9
40

 
5,9

82
 

11
%

 
27

6 
1,8

62
 

6,1
85

 
18

%
 

 
8 

คุ้ม
คร

อง
ปา

นก
ลา

ง 1
 แ

บบ
เดี

ยว
 

65
1 

2,7
06

 
6,0

63
 

16
%

 
27

0 
2,0

98
 

6,7
71

 
20

%
 

 
9 

คุ้ม
คร

อง
ปา

นก
ลา

ง 2
 แ

บบ
เดี

ยว
 

34
4 

2,4
69

 
6,2

73
 

20
%

 
17

4 
2,7

93
 

7,4
25

 
23

%
 

 
10

 ค
ุ้มค

รอ
งสู

ง แ
บบ

เดี
ยว

 
-7

1 
2,2

29
 

6,2
84

 
26

%
 

-1
7 

2,7
70

 
7,7

14
 

26
%

 
 

11
 ค

ุ้มค
รอ

ง 4
 แ

บบ
 ให้

เลื
อก

 
1,2

51
 

3,4
02

 
7,5

09
 

9%
 

61
4 

3,5
99

 
8,6

30
 

15
%

 
 

12
 ค

ุ้มค
รอ

ง 4
 แ

บบ
ให้

เลื
อก

หรื
อเ

ลือ
กไ

ม่ซ
ื้อ 

1,2
94

 
3,4

03
 

7,5
37

 
0%

 
67

1 
3,6

08
 

8,6
36

 
0%

 

 



 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  129  

สวัสดิการต่ํา ซึ่งดูได้จากการมีสัดส่วนคนที่มี consumer surplus เป็นลบสูงกว่ากลุ่มอื่น 
อย่างไรก็ดี อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้มีความสามารถในการจ่ายต่ํามากกว่าเพราะไม่ชอบความ
คุ้มครอง ดังนั้น ในส่วนล่างของตารางเราจึงทดลองให้ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจ่าย
ค่าเบี้ยประกันมากกว่าเบี้ยประกันในตารางที่ 8-5 ถึงร้อยละ 20 และให้ผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่ําจ่ายน้อยกว่าเดิมร้อยละ 50 ผลการคํานวณพบว่า ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมีส่วนเกินทาง
สวัสดิการลดลงเล็กน้อย แต่ผู้มีรายได้ต่ําได้รับสวัสดิการสูงขึ้นมาก  

8.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ถ้าพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพของคนไทยไม่เปล่ียนแปลง เราคาดว่าจํานวนผู้สูงอายุที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพิงและ
ต้องการผู้ดูแลระยะยาวจะเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ระบบสุขภาพของประเทศไทยยังไม่รวมการ
ดูแลระยะยาวในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพ การศึกษานี้จึงศึกษาความ
ต้องการการประกันการดูแลระยะยาวของคนไทยว่ามีลักษณะอย่างไร ความชอบของคนแต่
ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร และรัฐทําอย่างไรได้บ้างในการช่วยให้คนรับสวัสดิการ
สูงขึ้นเมื่อเรามีระบบการประกันการดูแลระยะยาวแบบที่ประชาชนต้องร่วมจ่าย 

ผลการศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 86 ของผู้บริโภคต้องการการประกันการดูแล
ระยะยาวและยินดีที่จะจ่ายประมาณ 500-2,000 บาท เพื่อให้มีระบบการประกันการดูแล
ระยะยาว แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่
เพียงพอกับความต้องการและความคาดหวังของคน อย่างไรก็ตามรสนิยมความชอบของ
ผู้บริโภคต่อชุดสิทธิประโยชน์นั้นมีความแตกต่างกัน บางคนชอบความคุ้มครองต่ําและจ่าย
เบี้ยประกันต่ํา แต่บางคนยินดีที่จะจ่ายเบ้ียประกันที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น
ด้วย การเร่ิมต้นดําเนินการประกันการดูแลระยะยาวนั้นเป็นความท้าทายอย่างมาก
โดยเฉพาะกับสังคมไทยที่ไม่เคยมีการเก็บเบ้ียประกันหรือภาษีเฉพาะเพื่อมาจัดสวัสดิการ
ให้แก่คนไทยทุกคนที่รวมถึงคนที่เป็นแรงงานนอกระบบด้วย ดังนั้น ในการปฏิบัติจริงจําเป็น
จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม  

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสําหรับการศึกษานี้ประกอบด้วย  

1. ถ้าต้องดําเนินการนโยบายประกันการดูแลระยะยาวภาคบังคับ ควรให้มีความ
คุ้มครองพ้ืนฐาน เช่น มีเฉพาะวัสดุอุปกรณ์และการเย่ียมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ และมีการ
เก็บเบี้ยประกันรายปีที่ไม่สูงเกินไป เช่น 500 บาทต่อปี รูปแบบน้ีจะทําให้คนจํานวนมาก
ได้รับสวัสดิการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบความคุ้มครองพ้ืนฐานยังจําเป็นต้องพึ่งพิงระบบ
การดูแลจากครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น และในกรณีที่ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงยากลําบากเข้า
ไม่ถึงการช่วยเหลือจากครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ภาครัฐควรมีกลไกในการช่วยเหลือผู้ที่
ยากลําบากเหล่าน้ันด้วย 
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์
์

2. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคประมาณสองในสามยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อให้
ได้รับความคุ้มครองสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างที่รัฐสามารถสร้างความแตกต่างให้กับ
ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นได้ เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําชุดสิทธิประโยชน์เสริม
เพิ่มจากระบบบังคับที่ทุกคนได้รับเหมือนกัน ผู้บริโภคที่ต้องการชุดสิทธิประโยชน์เสริมต้อง
จ่ายเงินเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่ละท้องถิ่นสามารถมีชุดสิทธิประโยชน์
เสริมที่แตกต่างกันขึ้นกับความชอบของคนในแต่ละพื้นที่ 

3. ถ้าระบบประกันการดูแลระยะยาวเป็นแบบสมัครใจมีแนวโน้มว่าคนรายได้ต่ํา
จะ “ไม่ซื้อ” ประกันเพราะความสามารถในการจ่ายต่ํา ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีความเส่ียง
ต่อการเป็นผู้พึ่งพิงเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น แต่จะประสบความยากลําบากมากกว่าเมื่อ
ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ดังนั้นในการดําเนินการให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ประเทศไทย
อาจเลือกใช้วิธีเก็บเบ้ียประกันเช่นเดียวกับที่ใช้ในประเทศอื่น เช่น การเก็บเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันการดูแลระยะยาวเป็นสัดส่วนกับรายได้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม และ
เยอรมนี หรือให้โอกาสในการเข้าถึงบริการฟรีสําหรับกลุ่มคนรายได้ต่ําที่ผ่าน means-
tested เช่น ประเทศอังกฤษ และแคนาดา หรือระบบบังคับที่อนุญาตให้คนรายได้สูงและมี
ผู้ที่มีประกันเอกชนเท่าน้ันเลือกที่จะ “ไม่ซื้อ” เช่น ในประเทศเยอรมนี  
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9 
การดูแลแบบประคับประคองในต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 54.6 ล้านคน ในจํานวนนี้ประมาณ
ร้อยละ 60 เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง โดยร้อยละ 82 ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังนี้ เสียชีวิต
ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และระบบทางเดินหายใจ ในจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
ประมาณ 29 ล้านคนมีความต้องการใช้บริการการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) โดยเป็นความต้องการของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ถึงประมาณ
ร้อยละ 70 (WHO, 2014) 

World Health Organization (WHO) ได้กล่าวไว้ว่า “คนทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพระหว่างการเจ็บป่วยร้ายแรง จนกระทั่งจากไปอย่างสง่างาม โดย
ปราศจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน อีกทั้งไม่ขัดกับความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละ
คน” (WHO, 2004)  

คํากล่าวข้างต้นอาจเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าสังคมโลกเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายและการส้ินอายุขัยอย่างสงบ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความ
เกี่ยวเนื่องกับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วโลกมีผู้สูงอายุมากกว่า 500 
ล้านคน (ร้อยละ 8.7) (CIA World Factbook, 2016) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกใน
อนาคต นอกจากน้ันแล้วรูปแบบของการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีการเปล่ียนแปลงจาก
การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โรคระบาด เป็นการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากความเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและ
โรคมะเร็งชนิดต่างๆ เป็นต้น  

ในช่วงท้ายของชีวิตผู้ป่วยจํานวนหน่ึงอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการ
เจ็บปวด ภาวะจิตใจที่ย่ํ าแย่ หรือภาษาชาวบ้านคือ อาการกินไม่ได้ นอนไม่หลับ 
กระสับกระส่าย รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากความเส่ือมของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น การ
สูญเสียการควบคุมระบบขับถ่าย และการเคล่ือนไหวต่างๆ ดังนั้นปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงเป็นส่ิงที่ควรตระหนักและให้ความสําคัญเพื่อให้การจากไปของ
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ผู้ป่วยดําเนินไปอย่างสงบและไม่ทุกข์ทรมานหรือทุรนทุราย การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) จึงเป็นรูปแบบการดูแลที่ให้ความสําคัญในการจัดการกับ
อาการเจ็บปวดของโรคที่เป็นในระยะท้ายของชีวิต การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
รวมถึงการให้การดูแลสนับสนุนของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนและคนในครอบครัวของ
ผู้ป่วย (WHO, 2011) 

อย่างไรก็ตาม บริการการดูแลแบบประคับประคองในหลายประเทศยังคงมี
ข้อจํากัด โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ข้อจํากัดและความท้าทายนั้นมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อ ตลอดจน
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและความพร้อมในการจัดบริการ 

การนําเสนอในบทนี้ประกอบด้วยลักษณะรูปแบบของการจัดบริการการดูแลแบบ
ประคับประคองในต่างประเทศ ภาพรวมของการประเมินค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และการฉายภาพ สถานการณ์ ทัศนคติ และการประมาณการความต้องการ
ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ผลการสํารวจองค์ความรู้จากต่างประเทศช่วยเป็น
ประสบการณ์สําหรับประเทศไทยในการกําหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนารูปแบบ
และแนวทางในการจัดระบบบริการการดูแลแบบประคับประคองต่อไป  

9.1 การจัดบริการการดูแลแบบประคับประคองในต่างประเทศ 

บริการการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับความสนใจจาก
หลายๆ ประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองที่
เพิ่มขึ้นด้วย แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่มีการดําเนินการอย่างไม่ชัดเจนมากนัก เห็นได้จากใน
ปัจจุบันประชากรโลกมากกว่า 40 ล้านคนต้องการการดูแลแบบประคับประคอง แต่มีเพียง
แค่ร้อยละ 14 เท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงบริการ และมีเพียง 20 ประเทศเท่านั้นที่จัดบริการ
การดูแลแบบประคับประคองภายใต้ระบบการดูแลสุขภาพ ส่วนประกอบสําคัญของการดูแล
แบบประคับประคองคือการจัดการกับความเจ็บปวดจากอาการของโรคให้แก่ผู้ป่วยระยะ
ท้าย และการจัดการกับความเจ็บปวดนั้นมักต้องใช้ยาประเภท opioid อย่างไรก็ตาม การ
เข้าถึงบริการและการเข้าถึงยา opioid ยังมีข้อจํากัด กว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั่วโลก
ยังไม่สามารถเข้าถึงยา opioid ได้ (Lancet Neurol, 2014) 

การจัดการการบริการการดูแลระยะท้ายในประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือต่ํากว่า
มักประสบข้อจํากัดและความท้าทายหลายด้าน อาทิเช่น การขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งได้รับผลกระทบมาจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม เมื่อการพูดคุยถึงความตายเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการยอมรับให้
เป็นประเด็นในการสนทนา (Anderson and Grant, 2017) 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างประเทศหน่ึงที่ ให้บริการการดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยกําหนดเกณฑ์ของผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยที่ประเมินแล้วว่าสามารถมี
ชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีใดๆ ต่อมาเกณฑ์การประเมินได้
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยิ่งขึ้น (Groeneveld et al., 2017)   

ในขณะที่บางประเทศมีการจัดบริการการดูแลแบบประคับประคองแต่สิทธิ
ประโยชน์ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแล ซึ่งการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายจําเป็นต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม (Raphael et al., 
2001) เช่น ประเทศฮังการี ผู้ป่วยและครอบครัวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับบริการการ
เยี่ยมบ้าน ซึ่งการเยี่ยมบ้านตลอดช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ไม่เกิน 150 ครั้ง โดยไม่จํากัด
ระยะเวลาในแต่ละครั้ง แต่สําหรับกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งการเยี่ยมบ้านมักจะมากกว่า 150 
ครั้ง หรือมากกว่ากรณีผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆ  

ในประเทศสเปนผู้ป่วยระยะท้ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยนอกเอง
ทั้งหมด (Groeneveld et al., 2017) ในขณะที่การดูแลแบบประคับประคองในกรณีผู้ป่วย
ในเป็นบริการด้านการจัดการความเจ็บปวดตามอาการและให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ครอบคลุมผู้รับบริการโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ในระยะท้าย (Paz-ruiz et al., 2009)  

แหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการการดูแลแบบประคับประคองในแต่ละ
ประเทศก็มีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศโปแลนด์ มีแหล่งเงินสําคัญจากการบริจาคซึ่ง
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่บางประเทศใช้การจ่ายตรงแก่ผู้ให้บริการ (out of 
pocket) และการร่วมจ่าย (co-payment) โดยผู้ใช้บริการ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา 

ประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเงินการคลังของ
ระบบ ช่วงแรกของการจัดบริการการดูแลแบบประคับประคองประสบปัญหาด้านสภาพ
คล่องทางการเงินซึ่งส่งผลต่อบริการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายเงิน
ประมาณ 90 ยูโรต่อวันในการรับบริการ ต่อมาได้ปฏิรูประบบใหม่โดยขยายความครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายของบริการกว่าร้อยละ 95 ของค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลทั้งหมด ในขณะที่
สถานพยาบาลเองอาศัยกลไกอื่นๆ เช่น การรับบริจาคเพื่อมารองรับค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ 5 ที่
เหลือ (Groeneveld et al., 2017) 

รัฐบาลบางประเทศกําหนดสัดส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลแบบ
ประคับประคองในสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบการดูแล
แบบประคับประคอง เช่น รัฐบาลนิวซีแลนด์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายหน่วยบริการผู้ป่วยในของ
การดูแลแบบประคับประคองไว้ในอัตราคงที่ร้อยละ 70 ส่วนสหราชอาณาจักรใช้การ
สนับสนุนแบบเหมาจ่ายเป็นก้อน (Groeneveld et al., 2017) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ปฏิรูประบบการควบคุมค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบความ
คุ้มค่าของระบบการดูแลแบบประคับประคองโดยการก่อตั้งคณะทํางานด้านวิชาการ และ
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จัดตั้งศูนย์เพื่อคณะทํางานนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า academic hospital expert centres 
พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขสําหรับการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ของระบบและให้สามารถให้บริการการดูแลได้อย่างต่อเนื่อง (Groeneveld et al., 2017) 

9.2 การประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในการดูแลแบบประคับประคอง 

ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในช่วงระยะท้ายมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วง
อื่นๆ ของชีวิต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดภาวะส้ินเนื้อประดาตัวของครอบครัว
ได้ โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือยากจนอยู่แล้ว รวมไปถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและคนในครัวเรือนด้วย (Groeneveld et al., 2017) นอกจากผลกระทบใน
ระดับครัวเรือนแล้ว ความต้องการบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองท่ีเพิ่มขึ้นยัง
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐหากยังไม่มีระบบการดูแลแบบประคับประคองที่
ชัดเจน (Rolden et al., 2014)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะท้าย เช่น ปัจจัยด้านประชากร (เช่น 
อายุ และเพศ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (เช่น การศึกษา และรายได้) และปัจจัยด้านอื่นๆ (เช่น 
ระยะเวลาก่อนเสียชีวิต และโรคที่เป็น) (Serup-Hansen et al., 2002) 

แนวโน้มของการเข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในช่วง 1 ปีสุดท้ายของชีวิต การศึกษาในกลุ่มสมาชิก Medicare ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) พบว่า การใช้บริการทางการแพทย์ในช่วง 1 ปีสุดท้ายของชีวิต
สูงกว่า 2 ปีสุดท้ายประมาณ 6.6 เท่า และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในช่วง 1 ปีสุดท้ายมากกว่า 
1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด (Batljan and Lagergren, 2004) เช่นเดียวกัน 
Breyer and Felder (2006) ศึกษาผลกระทบของลักษณะของประชากรต่อค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพในประเทศเยอรมนี พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต
เทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดมีสัดส่วนที่สูงมาก และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในช่วง 1-2 
เดือนก่อนเสียชีวิต คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด 
(Brockmann, 2002) 

การศึกษาของ Polder et al. (2006) ใช้ข้อมูลประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 
1999) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในช่วง 1 ปีสุดท้ายคิดเป็น
ประมาณ 13.5 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉล่ียทั้งหมด โดยการรักษาโรคมะเร็งมี
ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ใน Ontario ประเทศแคนาดา พบว่า ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเฉล่ีย
ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิตประมาณ 53,661 ดอลล่าร์แคนาดา และค่าใช้จ่ายในช่วง 120 วัน
ก่อนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุสูง
ที่สุดมีค่าใช้จ่ายต่ําที่สุด (Tanuseputro et al., 2015)  
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การศึกษาด้านค่าใช้จ่ายระยะท้ายแบ่งตามลักษณะการรับบริการทําให้สามารถ
สะท้อนภาพความต้องการการดูแลได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านยา การดูแลที่บ้านและ
ชุมชน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(Serup-Hansen et al., 2002) และการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุทําให้ภาพของ
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยการรักษาผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ป่วยที่อายุ
มากกว่า (Polder et al., 2006) และเมื่อเข้าสู่อายุช่วงหนึ่งค่าใช้จ่ายลดลง (Seshamani 
and Gray, 2004) จากตัวอย่างการศึกษาดังกล่าว เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะ
ท้ายมีสัดส่วนที่สูงมาก ดังนั้น กลไกการดูแลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care จึง
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (quality of life) ของผู้ป่วยระยะท้าย
และครอบครัว ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและครัวเรือนได้ด้วย 
(Anderson and Grant, 2017; Khandelwal and Curtis, 2015; Lancet Neurol, 2014; 
Paz-ruiz et al., 2009; Smith et al., 2014; Tanuseputro et al., 2015; Zhang et al., 
2010) การดูแลระยะท้ายเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดเน่ืองจากภาวะ
โรคที่รักษาไม่หาย (incurable diseases) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดูแลด้านจิตใจ
ของตัวผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยด้วย (Anderson & Grant, 2017; Colello et al., 
2009; Lancet Neurol, 2014) 

9.3 การรับรู้ของประชาชนและทัศนคติที่มีต่อการดูแลแบบประคับประคอง 

การศึกษาสํารวจสถานการณ์ ทัศนคติ และประมาณการความต้องการด้านการ
ดูแลแบบประคับประคอง นํามาสู่การสนับสนุนการกําหนดทิศทางและนโยบายในการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดระบบบริการ และการสร้างความตระหนักรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผ่านมุมมองการศึกษาของประเทศ
ตัวอย่างคือ ประเทศนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และมาเลเซีย 

ประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศหน่ึงที่กําลังเผชิญความท้าทายเมื่อจํานวน

ประชากรสูงอายุ เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว และจํานวนผู้ที่ต้องการการดูแลแบบ
ประคับประคองก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน Hospice New Zealand เป็นองค์กรสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว โดยเป้าประสงค์หลักคือ การประชาสัมพันธ์แนวคิด มุมมองและ
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยมี New Zealand 
Palliative Care Strategy เป็นหน่วยงานที่วางกลยุทธ์ แนวทางในการจัดระบบ และจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบริการและดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และมี hospices ซึ่งเป็นองค์กรการ
กุศลที่สนับสนุนการดูแลผู้ที่กําลังจะเสียชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บริการท้ังด้านกายภาพ 
สังคม อารมณ์และความเชื่อทางจิตวิญญาณ  
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การสํารวจการรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อการดูแลแบบประคับประคอง
ดําเนินการผ่านการสํารวจออนไลน์ (E-mail) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2553 
(ค.ศ. 2010) โดยแบบสํารวจถูกส่งไปยังสมาชิก Hospice อายุ 18 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้มีความแตกต่างและหลากหลายทั้งอายุ ศาสนา และเพศ ผู้ตอบแบบสํารวจทั้งส้ิน 
1,101 ราย โดยร้อยละ 52 เป็นผู้หญิง และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-49 ปี (ร้อยละ 57) 

อายุเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อประสบการณ์และทัศนคติต่อบริการการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง (MacLeod et al. 2012) สัดส่วนของผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมี
ประสบการณ์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปีถึง 2 เท่า ส่วนด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือ Hospice มีเพียงร้อยละ 50 ส่วนมากเข้าใจว่า
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นบริการท่ีรวมอยู่ในบริการทางการแพทย์ มีเจ้าหน้าที่
ดูแลผู้ป่วยและให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยด้วย แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นที่สามารถ
บอกช่ือ Hospice ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง   

สหราชอาณาจักร 
St. Christopher’s Hospice เป็นสถานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแห่งแรกๆ 

ทางใต้ของลอนดอน ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2510 เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นสถานดูแลแบบ
ประคับประคองแบบสมัยใหม่ จากการริเริ่มนั้นส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวและพัฒนาสถาน
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ต่อมามีการก่อตั้ง Modern Hospice ขึ้นในรูปแบบของการ
กุศลโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายเป็นหลัก ปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ได้มี
ก า ร จั ด ตั้ ง  The National Council for Hospice and Specialist Palliative Care 
Services เพื่อกลุ่มประเทศในสหราชอาณาจักร ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น National Council 
for Palliative Care ใน ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ถึงแม้จะมีการพัฒนาเป็นระยะ แต่ด้วย
ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มขึ้น จึงขยายความครอบคลุมจากผู้ป่วยกลุ่ม
โรคมะเร็งเป็นผู้ป่วยระยะท้ายอื่นๆ ด้วย 

ทีมวิจัยนําโดย Sonja Mcllfatrick นักวิจัยจาก All Ireland Institute of Hospice 
and Palliative Care (AIIHPC) ดําเนินการสํารวจระดับของความตระหนักและทัศนคติต่อ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในกลุ่มชาวไอร์แลนด์เหนือ โดยมีสมมุติฐานว่า ความ
ตระหนักต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีนัยยะสําคัญเกี่ยวข้องกับบริการการดูแล 
ทีมวิจัยเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) โดยส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และออนไลน์ แบบสํารวจได้รับการตอบกลับและใช้ในการวิเคราะห์จํานวน 600 
ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 69) และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปี (ร้อยละ 45) 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ เกษียณงานแล้ว และร้อยละ 54 ของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส 
(Mcllfatrick et al., 2013) 
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ประชากรส่วนใหญ่เคยได้ยินคําว่า “การดูแลแบบประคับประคอง” แต่น้อยคนนัก
ที่จะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นบริการในลักษณะใด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายและผู้ที่ยังไม่เข้าสู่
วัยสูงอายุ อย่างไรก็ตาม หากสามารถเลือกรับบริการการดูแลแบบประคับประคองได้ 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการที่บ้าน (ร้อยละ 61) รองลงมาคือ Hospice (ร้อยละ 7) 
และร้อยละ 18 ต้องการรับบริการทั้งที่โรงพยาบาล hospice และบ้าน โดยบริการที่ต้องการ
นั้น เน้นบริการที่สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง การไปรับ-ส่งระหว่างบ้านและ
สถานพยาบาล (ร้อยละ 82) และบริการที่ช่วยลดความเจ็บปวดทรมาน (ร้อยละ 81) อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที่ต้องการข้อมูล การสอบถามคนใกล้ชิด เช่น เพื่อน คนในครอบครัว เป็น
แหล่งข้อมูลหลักที่ประชาชนนึกถึง รองมาคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ร้อย
ละ 24)  

ความท้าทายหน่ึงที่ เป็นปัจจัยกีดกั้นความตระหนักรู้ถึงการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง คือ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความ
ตาย เนื่องจากมีทัศนคติว่าการพูดถึงเรื่องความตายเป็นส่ิงที่สร้างความรู้สึกไม่สบายใจ สร้าง
ความกลัว เรื่องดังกล่าวจึงมักเป็นข้อห้าม หรือเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างไม่เปิดเผย  

ประเทศออสเตรเลีย 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นที่รู้จักในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2523 (ค.ศ. 1980) และความต้องการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองท่ีเพิ่มขึ้นจาก
จํานวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ เพิ่มขึ้น (Australian Institute of Health and 
Welfare, 2013) ในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) Australian Department of Health and 
Ageing ร่วมกับ Quantum Market Research สํารวจความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 850 ราย แบ่งเป็น
ประชาชนทั่วไป จํานวน 750 ราย จาก 5 รัฐหลัก ครอบคลุมทั้งเขตเมืองและนอกเขตเมือง 
และผู้ป่วยและครอบครัว จํานวน 100 ราย เพื่อเป็นข้อมูลแก่ The National Palliative 
Care Strategy ในการกําหนดแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยแบ่งประเด็นศึกษา คือ ความตระหนักและทัศนคติของ
ชุมชนต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ แหล่งข้อมูล 
รวมถึงประเมินการรับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ของ National Palliative Care 
Week   

ประชาชน 3 ใน 4 เคยได้ยินคําว่า “การดูแลแบบประคับประคอง” แต่มีเพียงร้อย
ละ 41 เท่าน้ันที่สามารถอธิบายถึงลักษณะและบริการได้ ซึ่งประสบการณ์การใช้บริการหรือ
การให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมาก่อนเป็นปัจจัยสําคัญต่อความเข้าใจบริการการ
ดูแลแบบประคับประคอง และเมื่อต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แพทย์จะเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ที่ประชาชนจะสอบถาม (ร้อยละ 51) รองมาคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ร้อยละ 33) แต่เป็นที่
น่าแปลกใจว่าประชาชนจะหาข้อมูลก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นเนื่องจากสถานการณ์บีบบังคับ
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เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการตระหนักรู้และการตื่นตัวจากการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของ 
National Palliative Care Week ที่พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  

ประเทศแคนาดา 
Hospice palliative care ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

มะเร็งที่ เพิ่มจํานวนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) หน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นที่ Winnipeg's St. Boniface General Hospital และ
มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2534 (ค.ศ. 1991) ได้มีการจัดตั้ง The Canadian Palliative Care Association (CPCA) 
อย่ า ง เป็ นทางการ  และ เป ล่ียนชื่ อ เป็ น  The Canadian Hospice Palliative Care 
Association (CHPCA) ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหา
กําไร (Canadian Hospice Palliative Care Association, 2017) 

ในปี พ .ศ .  2556 (ค .ศ .  2013) บริษัทวิจัยทางการตลาด Harris Interactive 
Company หรือ Harris/ Decima ได้ทําการสํารวจความเข้าใจ ทัศนคติและการรับรู้
เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง (Hospice palliative และ end-of-life care) เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากรอบแนวทางในการพัฒนาในระดับชาติที่ดําเนินการโดย 
CHPCA การสํารวจใช้แบบสอบถามออนไลน์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สํารวจกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 2,976 ราย เก็บข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปี 
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)  ข้อมูลกระจายอยู่ใน 10 จังหวัด และทําการถ่วงน้ําหนักข้อมูลโดย
ใช้ข้อมูลสํามะโนประชากร ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เพื่อให้ข้อมูลสามารถเป็นตัวแทน
ประชากรทั้งประเทศ (Harris Interactive Company, 2013)  

การสํารวจ พบว่า ชาวแคนาดาส่วนใหญ่มีสุขภาพดี และคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ดี
ในอนาคต (ร้อยละ 82) มีเพียงร้อยละ 32 ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และร้อยละ 39 มีสมาชิก
ในครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จากข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,327 ราย การเสียชีวิต
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมากกว่าที่บ้าน (ร้อยละ 62 และร้อยละ 19 ตามลําดับ) ซึ่ง
เป็นไปตามความต้องการของผู้เสียชีวิต (รูปที่ 9-1) โดยร้อยละ 50 เห็นว่าช่วงสุดท้ายของผู้
ที่เสียชีวิตมีความเจ็บปวดเล็กน้อยและสามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี และ
กรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่บ้านกว่าร้อยละ 32 จากไปโดยสงบปราศจากการเจ็บปวดและอาการ
ใดๆ  
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รูปท่ี 9-1: สถานท่ีเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย 

 
ที่มา: Harris Interactive Company, (2013) 

การวางแผนในช่วงสุดท้ายของชีวิตยังมีข้อจํากัด เมื่อการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความ
ตายน้ันถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมภายใต้บริบทของวัฒนธรรม การพูดคุยหารือถึงช่วงสุดท้าย
ของชีวิตจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนในครอบครัว ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท่านั้น โดยคน
ส่วนใหญ่ต้องการบริการการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (ร้อยละ 52) และต้องการ
เสียชีวิตที่บ้านเช่นกัน (ร้อยละ 75) อย่างไรก็ตาม การวางแผนเตรียมการสําหรับช่วงสุดท้าย
ของชีวิตมีแนวโน้มที่ดี ประชาชนเริ่มให้ความสําคัญต่อการวางแผนสําหรับช่วงท้ายของชีวิต
ตั้งแต่ที่ยังมีสุขภาพที่ดี และไม่จําเป็นต้องเริ่มเมื่ออยู่ในภาวะที่มีโรคเรื้อรังคุกคาม  

เนื่องจากระบบบริการสุขภาพของประเทศแคนาดาที่ประชาชนมีแพทย์ประจํา
ครอบครัว ส่งผลให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นไปได้อย่างสะดวก รวมถึงผู้ที่มีเศรษ-
ฐานะที่ดีก็ส่งผลให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชน
บางส่วนยังคงไม่แน่ใจถึงสถานพยาบาลที่สามารถรับบริการการดูแลแบบประคับประคองได้ 
แต่เมื่อต้องการข้อมูลดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ก็จะปรึกษากับแพทย์ประจําครอบครัว  

Hospice Palliative Care ได้รับการสนับสนุนจากชาวแคนาดาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมองว่าบริการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สามารถช่วยลดภาระและความเครียดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นควรให้ความสําคัญกับ Hospice Palliative Care มากยิ่งขึ้น 
(Harris Interactive Company, 2013) 

ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียตั้งเป้าที่จะให้บริการด้าน Palliative care ที่มีคุณภาพ กว่า 25 

ปีที่ได้พัฒนารูปแบบของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผ่านกระบวนการรณรงค์ให้คน

บ้าน (ตามต้องการ)
17%

บ้าน (ไม่ตามต้องการ)
2%

รพ. (ตามต้องการ)
43%รพ. (ไม่ตามต้องการ)

19%

สถานที่อ่ืนๆ (ตามต้องการ)
13%

สถานที่อ่ืนๆ (ไม่ตามต้องการ)
6%
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ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กําหนดรูปแบบการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงพัฒนาการให้บริการการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Hospis Malaysia, 2016)  

Hospis Malaysia ได้ดําเนินการสํารวจทัศนคติ การรับรู้และความคาดหวังต่อการ
ดูแลแบบประคับประคองของประชาชนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยร่วมมือกับบริษัท
วิจัยการตลาดสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอายุ 21 ปีขึ้นไปแบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสอบถามที่
ประยุกต์จากแบบสํารวจการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศแคนาดา “The 
Way Forward Survey Report, Dec 2013” สุ่มเลือกตัวอย่างในพื้นที่เขตเมืองและชาน
เมืองจํานวนทั้งส้ิน 600 ราย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 อายุต่ําว่า 56 ปี ส่วนใหญ่เป็นชาว
มาเลย์ (ร้อยละ 57) รองลงมาคือชาวจีน (ร้อยละ 32) และชาวอินเดีย (ร้อยละ 10) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายอย่างละเท่าๆ กัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง 
(ร้อยละ 83)  

ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคเรื้อรัง (ร้อยละ 53) และกว่า 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเรื้อรังในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และกว่า 3 ใน 4 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีคนในครอบครัวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล อีกทั้งการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองยังเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัว และกว่าร้อยละ 93 ของผู้ดูแลต้องลาออก
จากงานเพื่อทําหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กว่าร้อยละ 60 เคยสูญเสีย
คนในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและบ้าน (ร้อยละ 51 และร้อย
ละ 43 ตามลําดับ) นอกจากน้ีส่วนใหญ่ยังเห็นว่าช่วงสุดท้ายของผู้ที่เสียชีวิตมีความเจ็บปวด
เล็กน้อยและสามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 54) กรณีผู้ป่วยที่มี
อาการและความเจ็บปวดสามารถจัดการได้อย่างดีเมื่อผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล และเป็นที่
น่าสนใจในกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตที่บ้านกว่าร้อยละ 45 เสียชีวิตโดยสงบปราศจากการเจ็บปวด
และอาการใดๆ 

การตระหนักถึงความสําคัญและการเตรียมการสําหรับช่วงท้ายของชีวิตมัก
สอดคล้องกับอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมักตระหนักถึงช่วงเวลา
วันสุดท้าย และคนส่วนใหญ่ต้องการรับบริการการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านมากกว่าที่
โรงพยาบาล (ร้อยละ 53 และร้อยละ 22 ตามลําดับ) เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายและจากไป
อย่างสงบที่บ้านมากกว่าเลือกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่ใดๆ (ร้อยละ 61)  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงมีข้อจํากัดด้านความรู้ความเข้าใจของลักษณะบริการ
การดูแลแบบประคับประคอง เมื่อมีเพียงร้อยละ 24 เท่านั้นที่เข้าใจรูปแบบบริการการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างถูกต้อง  ส่วนใหญ่ เข้ า ใจว่าการดูแล ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองเป็นการบริการที่เฉพาะบริการทางการแพทย์เป็นหลัก และอาจจะไม่
ครอบคลุมบริการทางด้านสังคม และมีความคาดหวังให้บริการการดูแลแบบประคับประคอง
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เป็นบริการที่ภาครัฐสนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ร้อยละ 72) หรือเป็นบริการ
ที่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพ (ร้อยละ 19) 

Hospis Malaysia ยังดําเนินการประเมินและจัดระดับศักยภาพในการให้บริการ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาล เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาที่มีความเฉพาะและเหมาะสม โดยแบ่งหน่วยให้บริการท้ัง 26 หน่วยตามระดับ
การพัฒนาศักยภาพออกเป็น 4 กลุ่ม (ตารางท่ี 9-1) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการให้บริการ
ยังคงเผชิญกับความท้าทาย เช่น ทิศทางนโยบายในการพัฒนา การให้ความสนใจของผู้นํา 
การบริหารจัดการและทัศนคติการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่แตกตา่ง
กันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ความพร้อมของบุคลากร ทั้งจํานวนและศักยภาพ และ
งบประมาณ 

ตารางท่ี 9-1: หน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองในประเทศมาเลเซีย ปี 2555 
ระดับศักยภาพของหน่วยบริการ จํานวน 
ระดับ 0 อาสาสมัคร/ระดับบริการทางสังคม  7 
ระดับ 1 ปฐมภูมิ/ระดับบริการพ้ืนฐานของสิทธิประโยชน์ ให้บริการดูแลโดยพยาบาล 4 
ระดับ 2 ทุติยภูมิ/ระดับบริการพ้ืนฐานของการดูแลระยะท้ายหรือแบบประคับประคอง  4 
ระดับ 3 ตติยภูมิ/ระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ 5 
ไม่มีข้อมูล 6 

ที่มา: Hospis Malaysia, (2016) 

นอกจากนี้  Hospis Malaysia ได้ประมาณการความต้องการการดูแลแบบ
ประคับประคองในเด็กและผู้ใหญ่ของประเทศ โดยใช้กรอบการคํานวณของ World Health 
Organization การคํานวณดังสมการต่อไปนี้  

 
ผลจากการประมาณการข้างต้นพบว่า ปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีผู้ป่วยที่

ต้องการการดูแลแบบประคับประคองจํานวน 56,384 ราย คิดเป็นผู้ใหญ่ร้อยละ 96 และ
เด็กร้อยละ 4 (ตารางที่ 9-2) โดยโรคหลักของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ต้องการบริการการดูแลแบบ
ประคับประคอง คือ โรคหัวใจ มะเร็ง ปอด และเบาหวาน ในขณะที่โรคหรือภาวะทาง
สุขภาพของเด็กที่ต้องการการบริการการดูแลแบบประคับประคองมากที่สุด คือ เด็กที่มี
ปัญหาความพิการแต่กําเนิด เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และมะเร็ง 
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ตารางท่ี 9-2: ประมาณความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสําหรับผู้ใหญ่และเด็ก 
 ในปี พ.ศ. 2555  
โรค จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่

ต้องการ Palliative care 
ความชุกของ 

การเจ็บป่วย (%) 
จํานวนผู้ป่วยที่ต้องการ 

Palliative care 
ประมาณความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสําหรับผู้ใหญ่ 
โรคหัวใจ 35,443 67% 23,747 
มะเร็ง 21,100 84% 17,724 
ปอดอุดตันเร้ือรัง 6,800 67% 4,556 
โรคเบาหวาน 4,800 64% 3,072 
HIV/AIDS 4,800 55% 2,640 
โรคไต 2,800 50% 1,400 
โรคอ่ืน ๆ  2,124 - 1,043 
รวม 77,867 - 54,182 
ประมาณความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสําหรับเด็ก 
ความพิการแต่กําเนิด 1,050 67% 704 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  1,000 67% 670 
มะเร็ง 400 80% 320 
โรคหัวใจ 134 67% 90 
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ 425 67% 67 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 100 67% 67 
รวม 3,209  285 

หมายเหตุ: โรคอ่ืนๆ ประกอบด้วยอัลไซเมอร์ โรคตับแข็ง โรคเส้นเลือดตีบ พาร์กินสัน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  
วัณโรคด้ือยา 
ที่มา: Hospis Malaysia, (2016) 

9.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

ภาพรวมจากการศึกษาประเทศตัวอย่างสะท้อนให้เห็นสถานการณ์และความท้า
ทายที่เกิดขึ้น ดังน้ันแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา ตลอดจนการ
สร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจึงป็นปัจจัย
สําคัญที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีมีผลต่อทัศนคติ ความรู้และความเข้าใจ
ต่อการดูแลแบบประคับประคอง เมื่อวัฒนธรรมปิดกั้นทัศนคติของประชาชน ทําให้คน
หลีกเล่ียงที่จะพูดคุยหารือหรือเตรียมการก่อนการเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต กล่าวคือ ใน
หลายวัฒนธรรมเช่ือว่า การพูดคุยหารือที่เกี่ยวข้องกับความตายเป็นเรื่องที่ควรหลีกเล่ียง 
เป็นประเด็นที่ไม่สร้างความสุขและความสบายใจ ส่งผลให้ผู้รับฟังเกิดความหดหู่ใจ รวมถึง
ความเชื่อของประชาชนว่าการพูดถึงความตายเป็นการแช่งตนเองและคนในครอบครัว  

ข้อจํากัดด้านความรู้และความเข้าใจต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมัก
สอดคล้องกับความสนใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว กล่าวคือ ผู้ที่มี
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ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือมีประสบการณ์การสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักมักจะมีความรู้ความเข้าใจต่อบริการและการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบดังกล่าว
มากกว่าผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ และผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และตระหนักถึง
ความสําคัญและเตรียมการสําหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตมากกว่ากลุ่มคนอายุน้อย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมักมีทัศนคติว่าตนมีโอกาสที่จะใช้บริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
มากกว่ากลุ่มอื่น หรือมีโอกาสที่จะเข้าใกล้กับช่วงท้ายของชีวิตมากกว่ากลุ่มที่อายุน้อย  

นอกจากน้ี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองที่มักจะ
ประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ซึ่ง
อาจมีความเช่ือมโยงกับงบประมาณและทรัพยากร นอกจากน้ี การสร้างความตระหนักรู้ยัง
อาจอยู่ในรูปของการรณรงค์และการใช้ส่ือสาธารณะ รวมถึงการเปิดเวทีพูดคุยโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Mcllfatrick 
et al., 2013)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้
ความเห็นว่า บ้านเป็นสถานที่ที่ตนอยากจะอยู่ในช่วงสุดท้าย ได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายกับ
บุคคลอันเป็นที่รัก ครอบครัว และเพื่อน และจากไปอย่างสงบ โดยเชื่อมั่นว่าถึงแม้จะ
เลือกใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตที่บ้านก็สามารถได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่จําเป็นจากทีม
แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม รวมถึงคาดหวังให้บริการการดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นบริการที่ภาครัฐสนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
เช่นเดียวกับบริการสุขภาพอื่นๆ  

 ภาพ: Sakun Siripanich 
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ภาพ: fb Lithong Phatharapreeyakul 
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10 
ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแล 

แบบประคับประคองในประเทศไทย 

จํานวนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจํานวน 61,082 คน เพิ่มเป็น 73,938 
คนในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ในช่วงปี พ.ศ. 
2554-2558 กว่าร้อยละ 23 ของผู้เสียชีวิตเป็นโรคมะเร็งและเนื้องอก และกว่าร้อยละ 61 
ของผู้เสียชีวิตกลุ่มน้ีเป็นผู้สูงอายุ (สํานักงานโรคไม่ติดต่อ, 2558) ทั้งนี้ กลุ่มโรคมะเร็งคือ
กลุ่มโรคหลักที่ผู้ป่วยมักต้องการการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง 

การเพิ่มขึ้นของจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการ
บริการด้านการดูแลแบบประคับประคอง ในช่วงท้ายของชีวิตผู้ป่วยมักจะทนทุกข์ทรมาน
จากอาการเจ็บปวด ภาวะจิตใจที่ย่ําแย่ รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย เช่น การสูญเสียการควบคุมระบบขับถ่าย และการขาดความสามารถใน
การเคลื่อนไหว ดังนั้น ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยระยะท้ายจึงเป็นส่ิงที่ควรตระหนัก
และให้ความสําคัญเพื่อให้การจากไปของผู้ป่วยดําเนินไปอย่างสงบและไม่ทุกข์ทรมาน  

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต (palliative care) จึงเป็นรูปแบบการดูแลที่ให้
ความสําคัญในการประคับประคองอาการเจ็บป่วยของโรคที่ต้องเผชิญ เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในระยะท้าย รวมถึงดูแลสนับสนุนคนรอบกายทั้งเพื่อนและครอบครัวของผู้ป่วยให้คลาย
ความห่วงกังวลกับอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย (WHO, 2011) 

เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ชัดเจน บริการการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นบริการที่จํากัดในบางสถานพยาบาลเท่านั้น ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะท้ายจํานวนมากขาดความเข้าใจ จึงเลือกเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลทั้งๆ ที่การรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านอาจเป็นทางเลือกที่ผู้ป่วยต้องการ 
นอกจากน้ี ครอบครัวของผู้ป่วยบางครอบครัวเลือกที่จะพึ่งพิงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้น
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สูงในการยื้อชีวิตผู้ป่วย ดังนั้น การเสียชีวิตจึงเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเป็นหลัก (กรมการ
แพทย์, 2557) แนวโน้มการเข้าใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยระยะท้ายทําให้ค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจําต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากยังไม่มีระบบ
การดูแลระยะท้ายที่ชัดเจน (Rolden et al., 2014) 

การศึกษาความต้องการ ความคาดหวังและสถานการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายของประเทศไทยยังมีข้อจํากัด และการศึกษาก็จํากัดเพียงในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น 
การศึกษาความต้องการในการได้รับการดูแลเมื่อป่วยระยะสุดท้ายของประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราชของเพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล (2554) ซึ่งได้สํารวจเพื่อประเมินความ
ต้องการการได้รับการดูแลเม่ือป่วยระยะสุดท้ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจํานวน 1,564 ราย  ทําให้ทราบว่า “บ้าน” เป็นสถานที่
ที่ผู้ป่วยต้องการพักพิงเป็นที่สุดท้ายก่อนจะเสียชีวิต ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ประชากร
ตัวอย่างมีความต้องการรับบริการการดูแลแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด 
และต้องการรับบริการทางด้านสังคมและศาสนา เช่น การสวดมนต์ รวมถึงการได้รับ
คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น 

บทน้ีนําเสนอการสํารวจการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคับประคองของประชาชนไทย ทัศนคติเกี่ยวกับระยะท้ายของชีวิตและบริการการดูแล
แบบประคับประคอง การเตรียมการและวางแผนสําหรับช่วงท้ายของชีวิต และความรู้ความ
เข้าใจต่อสิทธิการตายตามธรรมชาติ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
ผลการสํารวจช่วยสะท้อนทัศนคติของประชาชนและเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา การ
กําหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดระบบบริการการ
ดูแลแบบประคับประคอง 

10.1 การดูแลแบบประคบัประคองของประเทศไทย 

สถานพยาบาลบางแห่งในประเทศไทยมีการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนใน
สถานพยาบาลเพื่อให้การดูแลแก่ผู้ป่วยระยะท้าย ในขณะที่บางสถานพยาบาลให้บริการแก่
ผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 
หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ความเห็นว่าการพัฒนาระบบบริการการดูแลแบบประคับประคองยังคงมีข้อจํากัดและความ
ท้าทาย ทั้งปัจจัยทางด้านสังคม ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2559ข) เนื่องจากสังคมไทยค่อนข้างขาดความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง การรับรู้และทัศนคติต่อการดูแลแบบ
ประคับประคองที่มีข้อจํากัดจากวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ข้อจํากัดของผู้รับบริการหรือ
ผู้ป่วยระยะท้ายด้านข้อมูลที่ทําให้ขาดโอกาสในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับบริการ ข้อจํากัดใน
การเข้าถึงยา opioids (ยาแก้ปวดที่มีสารเสพติด เช่น Morphine) ซึ่งเป็นยาสําคัญในการ
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จัดการอาการปวดและทรมานของผู้ป่วยระยะท้าย ข้อจํากัดของสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุม
การดูแลที่บ้าน การให้บริการแก่ผู้ป่วยระยะท้ายจึงมักเป็นบริการที่ให้ในโรงพยาบาล และ
ตามข้อจํากัดของงบประมาณและทรัพยากรทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อการให้บริการ    

แม้ว่าการแสดงเจตนาของผู้ป่วยสําหรับความต้องการช่วงท้ายของชีวิตจะค่อนข้าง
จํากัดในทางปฏิบัติ แต่ในทางกฎหมายประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงการรับบริการสุขภาพ
ในระยะท้ายของชีวิตไว้ในมาตรา 12 ดังนี้  

“มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วยได้  

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึง
แล้ว  มิ ให้ถือว่ าการกระทํา น้ันเ ป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้ งปวง” 
(พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550, 2550) 

มาตรา 12 ถือเป็นกฎหมายที่บัญญัติเพื่อให้บุคคลสามารถแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า
เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเป็น “สิทธิการตายธรรมชาติ หรือตายดี” การแสดงเจตนา
ไว้ล่วงหน้านี้เรียกว่า “Living will” หรือสิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติ โดยไม่พึ่งเครื่องมือ
และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยื้อความตายออกไป หลักการของกฎหมายไม่ต้องการให้บุคคลใด
สามารถเร่งการตายได้ และไม่ต้องการให้ผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง หากแต่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ป่วยในการจากไปอย่าง
สงบและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

การดูแลเช่นนี้นําไปสู่ “การุณยฆาต” ประเภทหนึ่ง และเป็น “การุณยฆาตเชิงรับ” 
(Passive euthanasia) คือ การปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบโดยแพทย์ยกเลิกหรือไม่ส่ัง
การรักษาที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วย หรือการให้ผู้ป่วยตายตามธรรมชาติ โดยการไม่พึ่งเครื่องมือ
และเทคโนโลยีเพื่อยืดความตาย (NHCO, 2017) ดังที่ระบุในมาตรา 12 ว่า “…หรือเพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บป่วยได้” ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 12 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตาม
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายใน
วาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553 โดยนิยามคําว่า 
“บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วย” และ “การทรมานจากการเจ็บป่วย” (กฎกระทรวงสาธารณสุข, 
2553) ดังนี้  
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“บริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อ
ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย” หมายความว่า วิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนํามาใช้
กับผู้ทําหนังสือแสดงเจตนาเพื่อประสงค์จะยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตออกไป โดย
ไม่ทําให้ผู้ทําหนังสือแสดงเจตนาพ้นจากความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ 
ผู้ทําหนังสือแสดงเจตนายังคงได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง” 

“การทรมานจากการเจ็บป่วย” หมายความว่า ความทุกข์ทรมานทางกายหรือ
จิตใจของผู้ทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่ไม่อาจรักษาให้หาย
ได้” 

ในบางประเทศได้มีการให้บริการแบบประคับประคองครอบคลุมไปถึง “การุณย
ฆาตเชิงรุก” (active euthanasia) คือ การกระทําเพื่อจงใจยุติชีวิตของบุคคลเพื่อช่วย
บรรเทาความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวด การยุติการรักษา หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ การ
ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาโดยวิธีการที่ไม่รุนแรง ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ ซึ่ง
มักเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงถึงขอบเขตและความเหมาะสม ทั้งทางด้านกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชน บางประเทศกําหนดการ “การุณยฆาต” เป็นบริการการดูแลระยะท้ายอย่าง
ถูกกฎหมาย เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่กําหนดให้ “การุณยฆาต” ถูก
กฎหมาย และเป็นบริการที่สามารถให้กับพลเมืองของประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามารับบริการด้วย อย่างไรก็ตาม มีประเทศอีกไม่น้อยที่ให้บริการการุณยฆาตจํากัด
เพียงพลเมืองของตนเท่านั้น เช่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เบลเยียม โคลัมเบีย 
อินเดีย ลักเซมเบิร์ก อเมริกา และญี่ปุ่น (Bosshard et al., 2002; Nunes and Rego, 
2016) 

10.2 การเก็บข้อมูลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลแบบ
ประคบัประคอง 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2561 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้
ทําการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการการบริการการดูแลระยะท้ายในประเทศไทย โดย
ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสถิติแห่งชาติในการกําหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในประเทศ ตามภาคและเขตการ
ปกครอง ประชากรตัวอย่าง คือ ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20-80 ปี จํานวน 2,394 ราย 
อาศัยในพื้นที่ศึกษาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเก็บข้อมูล พื้นที่การศึกษาประกอบด้วย 9 
จังหวัด คือ เชียงราย สุโขทัย ระยอง อยุธยา ขอนแก่น บุรีรัมย์ ตรัง สุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่แจงนับทั้งส้ิน 120 พื้นที่  

การเลือกประชากรตัวอย่างเป็นไปอย่างสุ่มแบบ 4 ขั้นตอน (stratified four-stage 
sampling) โดยมีภาค (กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค) เป็นชั้นภูมิ (stratum)  และเขตการ
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ปกครอง (ในและนอกเขตเทศบาล) เป็นช้ันภูมิย่อย (sub-stratum) หน่วยตัวอย่างช้ันที่ 1 
คือ จังหวัด ในแต่ละภาคทําการเลือกจังหวัดตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน ด้วยวิธีการสุ่มแบบมี
ระบบ หน่วยตัวอย่างชั้นที่ 2 คือ เขตแจงนับ ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัด) ทํา
การเลือกเขตแจงนับตัวอย่างในแต่ละเขตการปกครองอย่างอิสระต่อกัน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
มีระบบ โดยจัดเรียงเขตแจงนับในแต่ละเขตการปกครองของแต่ละจังหวัดตัวอย่างตามพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ หน่วยตัวอย่างชั้นที่ 3 คือ ครัวเรือนส่วนบุคคล ในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่าง
ได้มีการคัดเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลจํานวน 20 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย หน่วย
ตัวอย่างชั้นที่ 4 คือ สมาชิกที่มีอายุ 20-80 ปีในแต่ละครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่สามารถ
ตอบคําถามได้   

การสัมภาษณ์เป็นแบบ face-to-face โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
ต้นแบบของแบบสอบถามมาจากการศึกษาของประเทศมาเลเซียและแคนาดา (Hospis 
Malaysia, 2016; CHPCA, 2017) โดยมีการปรับข้อคําถามของแบบสอบถามให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามหลังจากได้รับคําช้ีแจงจาก
ผู้ช่วยวิจัยและลงช่ือในแบบยินยอมให้ข้อมูล การตอบแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 20 
นาที8 

10.3 ผลการสาํรวจ  

การสํารวจประชากรตัวอย่าง 2,394 ราย เป็นผู้หญิงร้อยละ 60 เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 40-59 ปีร้อยละ 47 ประชากรกว่าร้อยละ 74 สมรสหรือมีคู่อยู่ด้วยกัน และ
ประชากรครึ่งหนึ่งมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า ร้อยละ 38 ของกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นนายจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และร้อยละ 
28 เป็นผู้ว่างงาน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73 มีสิทธิรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อปีเท่ากับ 316,645 ต่อปี (ตารางท่ี 10-1) ประชากรท่ี
อาศัยในภาคใต้มีรายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อปีสูงที่สุดคือ 467,214 บาท ขณะที่ประชากรภาค
อีสานมีรายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อปีเพียง 135,901 บาท  
  

                                                       
8 สําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดูแบบสอบถามได้ที่ worawan@tdri.or.th หรือ cworaw@kku.ac.th 
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ตารางท่ี 10-1: ลักษณะของประชากรตัวอย่าง 
 จํานวน (คน) สัดส่วน (%) 
ประชากรรวม 2,394 100.00 
เพศ ชาย 954 39.85 

หญิง 1,440 60.15 
อายุ   20-39 ปี 577 24.10 

  40-59 ปี 1,128 47.12 
  60-80 ปี 689 28.78 

สถานภาพสมรส   โสด 356 14.87 
  สมรส/อยู่ด้วยกัน 1,774 74.10 
  หม้าย 205 8.56 
  หย่า/แยกกันอยู่ 59 2.46 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 1,215 50.75 
  มัธยมศึกษา 737 30.79 
  มหาวิทยาลัย 442 18.46 

สถานการทํางาน   ข้าราชการ 46 1.92 
  ลูกจ้างรัฐบาล/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 59 2.46 
  ลูกจ้างเอกชน 371 15.50 
  นายจ้าง/ทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 920 38.43 
  นายจ้าง 23 0.96 
  ไม่ได้ทํางาน/ไม่มีรายได้ 658 27.49 
  อ่ืน ๆ 340 14.20 

สวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

  ข้าราชการ 108 4.51 
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,770 73.93 
  ประกันสังคม 472 19.72 
  อ่ืน ๆ 44 1.84 

รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อปี (บาท) 316,645 

ทัศนคติเก่ียวกับระยะท้ายของชีวิต  

ผลการสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับระยะท้ายของชีวิต พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยคิด
เรื่องระยะท้ายของชีวิต (ร้อยละ 57) มีเพียงร้อยละ 20 ของประชากรอายุ 20-29 ปีและ 
30-39 ปีที่คิดถึงระยะท้ายของชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุยังน้อยคนส่วนใหญ่ไม่คิดถึง
ระยะท้ายของชีวิต แต่เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือมีปัญหาสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังมากยิ่งขึ้นการคิดถึงระยะท้ายของชีวิตมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ดังรูปที่ 10-
1) ทั้งน้ี ในกลุ่มคนส่วนน้อย (ร้อยละ 43) ที่คิดถึงช่วงระยะท้ายของตนเองมักเลือกที่จะ
พูดคุยและบอกถึงความต้องการของตน โดยส่วนใหญ่เลือกพูดคุยกับคนในครอบครัวเป็น
หลัก   



เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน  151  

รูปท่ี 10-1: การคิดถึงช่วงท้ายของชีวิต จําแนกตามกลุ่มอายุ  

 
การพูดคุยถึงเรื่องช่วงท้ายของชีวิตและความตายเป็นประเด็นการสนทนาที่คนไทย

ยังไม่ยอมรับกันมากนัก อาจเน่ืองมาจากทัศนคติและวัฒนธรรมที่ตีกรอบว่าการพูดคุยถึง
ความตายเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลต่อชีวิตและครอบครัว ถ้าพูดเรื่องความตายก็จะถูกตีความว่า
เป็นการสาปแช่ง การเริ่มต้นพูดคุยในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องยาก บางคนมองว่าความตายเป็น
เรื่องที่หลีกเล่ียงไม่ได้และไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่สามารถเตรียมการได้ซึ่งแตกต่างไปจาก
การให้กําเนิดเด็กที่กําหนดวันได้ จึงเลือกปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมและไม่มีความ
จําเป็นต้องเตรียมการใดๆ  

ทัศนคติต่อเรื่องระยะท้ายของชีวิตหรือความตายเป็นความท้าทายที่สําคัญในการ
สนทนา คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเปิดประเด็นการสนทนาหัวข้อดังกล่าวอย่างไร แต่
หากมีผู้อื่นเปิดประเด็นสนทนาเรื่องดังกล่าวก่อน คนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดทัศนคติ
และเริ่มพูดคุยมากขึ้น มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 6) ที่ยังไม่เปิดรับการสนทนาในหัวข้อ
ดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากคนไทยสามารถเลือกสถานที่รับบริการสําหรับช่วงท้ายของชีวิต
ได้ คนส่วนใหญ่เลือกบ้านเป็นสถานที่สําหรับช่วงท้ายของชีวิต (ร้อยละ 59) รองมาคือ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 41) อายุมีผลต่อการเลือกรับบริการ คนอายุน้อยมักเลือกรับบริการ
แบบประคับประคองที่โรงพยาบาล แต่เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น สถานที่ที่ต้องการได้รับบริการ
กลับเป็นที่บ้าน9 (รูปที่ 10-2)  

เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตมีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยที่ต้องการรับบริการการดูแลแบบ
ประคับประคองที่บ้าน แต่เมื่อเหตุการณ์ระยะท้ายของชีวิตมาถึงจริงกลับกลายเป็นว่ามีเหตุ
ให้ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล สาเหตุที่ทําให้เกิดการตัดสินใจ
ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล คือ ทําตามคําแนะนําของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทํา

                                                       
9  การทดสอบค่าไคสแควร์แสดงให้เห็นว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อความต้องการรับบริการท่ีบ้านและ

โรงพยาบาล (Chi-square = 73.493, df = 4, P-value = 0.000) 
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ตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัวให้ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ เหตุผลถัด
มาที่ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในระยะท้ายของชีวิต คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เช่ือว่า แพทย์และ
พยาบาลสามารถจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ดีกว่า  

รูปท่ี 10-2: สถานท่ีท่ีต้องการรับบริการการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตของคนไทย จําแนกตามกลุ่ม
อายุ  

 

ความเข้าใจและความคาดหวังต่อบริการการดูแลแบบประคบัประคอง 

การดูแลแบบประคับประคองถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทย มีเพียงร้อยละ 24 
เท่านั้นที่เคยได้ยินหรือรู้จักบริการการดูแลแบบประคับประคองมาก่อน ส่วนใหญ่ของผู้ที่
รู้จักการดูแลแบบประคับประคอง คือ ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายมาก่อน ในกลุ่มคนที่อายุน้อยยังมีข้อจํากัดถึงการรับรู้ คนอายุน้อยกว่า 40 ปี มีเพียง
ร้อยละ 19 เท่านั้นที่เคยได้ยินการบริการการดูแลแบบประคับประคองมาก่อน  

เมื่อการสํารวจถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลด้านการดูแลแบบประคับประคองของคน
ไทยว่าควรมาจากที่ใด คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) คิดว่าควรได้ข้อมูลจากการสอบถามจาก
แพทย์ รองมาคือ ข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) และครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19 และ
ร้อยละ 14 ตามลําดับ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการการดูแลแบบ
ประคับประคองมีความสํา คัญ  ในทุกช่วงอายุประชากร  และควรมีแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เฉพาะสําหรับกลุ่มคนอายุน้อยและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มการรับรู้ของประชาชนมากยิ่งขึ้น   

เมื่อการสํารวจสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการการดูแลแบบประคับประคอง คน
ไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) เข้าใจว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นบริการที่จัดใน
โรงพยาบาลเป็นหลัก และคนไทยร้อยละ 37 เข้าใจว่าผู้ป่วยสามารถรับบริการที่บ้านได้ 
นอกจากนี้ ร้อยละ 88 ของคนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการดูแลแบบประคับประคอง
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เป็นบริการสําหรับผู้ป่วยที่เข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิต ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคใด อย่างไรก็ตาม คน
ไทยบางส่วน (ร้อยละ 5) ยังคงเข้าใจว่าการดูแลแบบประคับประคองนั้นจํากัดให้เฉพาะ
ผู้ป่วยที่กําลังจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันส้ันจากโรคเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และ 
HIV/AIDS (ตารางที่ 10-2) 

ตารางท่ี 10-2: ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการการดูแลแบบประคับประคอง 
ความเข้าใจเก่ียวกับบริการการดูแลแบบประคับประคอง จํานวน สัดส่วน 
เคยได้ยินเก่ียวกับการดูแลระยะสุดท้ายหรือแบบประคับประคอง 594 24.81 
ความรู้เก่ียวกับสถานที่ให้บริการการดูแลระยะสุดท้าย (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
โรงพยาบาลรัฐ 
บ้าน 
โรงพยาบาลเอกชน 
สถานดูแลระยะยาว/Nursing home 
สถานดูแลในชุมชน 
ไม่ทราบ 

2,094 
797 
577 
531 
185 
80 

87.47 
33.29 
24.10 
22.18 
7.73 
3.34 

คิดว่าการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคองมีไว้สําหรับผู้ป่วยประเภทใด 
ช่วงสุดท้ายของชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคใด 
เฉพาะผู้ป่วยท่ีกําลังจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันส้ันจากโรค เช่น มะเร็ง HIV/AIDS  
ไม่ทราบ 

2,109 
127 
158 

88.10 
5.30 
6.60 

เมื่อการสํารวจถามเกี่ยวกับการคาดหวังจากการดูแลแบบประคับประคอง พบว่า 
คนไทยคาดหวังว่าบริการการดูแลแบบประคับประคองเป็นบริการที่เน้นบริการทาง
การแพทย์เป็นหลัก เช่น บริการด้านการให้ยาเพื่อระงับอาการปวดและจัดการกับอาการ
ต่างๆ ของโรค รองมาคือความคาดหวังด้านบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีเพียงส่วน
น้อยที่คาดหวังบริการด้านจิตใจและสังคม เช่น การดูแลด้านจิตวิญญาณ/ความเช่ือ และการ
ช่วยเหลืองานบ้าน  

ความคาดหวังต่อบริการการดูแลแบบประคับประคองของคนไทยคล้ายคลึงกับ
ต่างประเทศ (Anderson and Grant, 2017; Groeneveld et al., 2017; Harris Interactive 
Company, 2013) และสอดคล้องกับบริการหลักของการดูแลแบบประคับประคอง ที่มัก
เ ริ่ ม ต้ น ให้ บริ ก า รทางการแพทย์ เ ป็ นห ลัก  ( Harris Interactive Company, 2013; 
Mcllfatrick et al., 2013; MacLeod et al., 2012) จากน้ันพัฒนารูปแบบบริการให้มี
ความหลากหลายและครอบคลุมบริการในด้านอื่นๆ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ เช่น บริการ
ทางความเชื่อ และบริการดูแลสภาพจิตใจญาติหลังการสูญเสียบุคคลที่รัก (Bereavement 
care)  

นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่คาดหวังให้การดูแลแบบประคับประคองบูรณาการ
ร่วมกับบริการด้านอื่นๆ  ของการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  สามารถให้การดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยและครอบครัว ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย รวมถึงสามารถลดความตึงเครียดและภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพที่รัฐและครอบครัวต้อง
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แบกรับ โดยคนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) คาดหวังให้ภาครัฐจัดให้การดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ ในขณะที่ร้อยละ 
17 เห็นว่าครอบครัวควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลแบบประคับประคอง 

การวางแผนสาํหรับช่วงท้ายของชีวิต  

การวางแผนการดูแลล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต (Advance care planning) เป็น
กระบวนการสะท้อนและส่ือสารถึงความปรารถนาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อื่นทราบ
ความต้องการของผู้ป่วยในกรณีที่ไม่สามารถแสดงเจตนารมย์ในการรับหรือปฏิเสธการรักษา
ได้ การวางแผนล่วงหน้าช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน   

แม้กฎหมายไทยได้รับรองและให้สิทธิประชาชนในการเลือกรับหรือปฏิเสธบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่ง 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แต่ประเด็นการจัดทําหนังสือแสดงเจตนารมย์ ยังมีข้อ
ถกเถียงกันอยู่ คนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) มีความรู้และเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําหนังสือแสดงเจตนารมย์ อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79) 
กลับไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลล่วงหน้าก่อนเสียชีวิตมาก่อน มีเพียงร้อยละ 
14 เท่าน้ันที่ได้จัดทําแผนการดูแลล่วงหน้าก่อนเสียชีวิตไว้แล้ว และคนไทยร้อยละ 72 มี
แนวโน้มที่จะจัดทําหนังสือแสดงเจตนารมย์ หลังจากที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดและเห็นถึง
ความสําคัญของการวางแผนการดูแลก่อนเสียชีวิต ร้อยละ 13 ของคนไทยยังยืนยันที่จะไม่
จัดทําแผนล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต  

10.4 สรุปและข้อเสนอแนะ  

หนึ่งในเรื่องที่หลายคนเล่ียงไม่อยากพูดถึง คือเรื่อง "ความตาย" ช่วงวาระท้ายก่อน
ตายที่ต้องอาศัยการดูแลแบบประคับประคองเป็นช่วงสําคัญที่ผู้ป่วย ญาติ และแพทย์ ต้อง
ตัดสินใจร่วมกันถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเลือกรักษาต่อหรือยุติการรักษา ต่าง
ส่งผลต่อระยะเวลา ความทรมานกับอาการ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ การสนทนาหรือ
หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยรวมถึงการเตรียมการไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ต่างจาก
การวางแผนชีวิตในช่วงอื่นๆ 

คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อความตายที่เป็นส่ิงแปลกปลอมจากชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมทางสังคมต่อช่วงท้ายของชีวิตและการเตรียมการสําหรับช่วงท้ายของชีวิตยัง
เป็นของต้องห้ามในการพูดคุย เพราะเห็นว่าการพูดคุยเรื่องของความตายเป็นเรื่องไม่เป็น
มงคล เป็นการแช่งตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้ คนไทยไม่ได้ต่างไปจากประชากรในประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทย (Anderson 
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and Grant, 2017; Groeneveld et al., 2017; Harris Interactive Company, 2013) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการดูแลระยะท้ายของชีวิต คือ การสร้าง
ทัศนคติที่ดีหรือปรับมุมมอง ให้มองเรื่องของความตายเป็นส่วนประกอบหน่ึงของมนุษย์ ที่คู่
กับการเกิดและเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มีวัฏจักรของทุกส่ิง การสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญในการเตรียมการและสิทธิของการตายดี โดยการประชาสัมพันธ์และสอดแทรก
องค์ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองในช่องทางต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์โดย
แพทย์ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล (Mcllfatrick et al., 2013; MacLeod et al., 2012) 
รวมถึงการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และส่ือสาธารณะต่างๆ 
นอกจากนั้นการเพิ่มการสนทนาในสังคมวงกว้างที่บ่อยขึ้นก็อาจช่วยให้เกิดความคุ้นเคยและ
ยอมรับมากขึ้นได้ 

การส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หากเลือกได้คนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องการรับบริการแบบประคับประคองที่บ้าน 
เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน (Mcllfatrick et al., 2013; 
MacLeod et al., 2012; Cohen et al., 2015) การพัฒนาการบริการดูแลที่บ้านเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยควรสร้างระบบที่มีการเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างการดูแลที่โรงพยาบาลและบ้าน (WHO, 2018a, 2018b) ดังนั้น การสร้างระบบการ
ให้บริการและสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านอย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้แม้จะเลือกรับการบริการที่บ้าน นอกจากนั้นยังช่วยให้
การบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วรวรรณ ชาญด้วย
วิทย์ และยศ วัชระคุปต์, 2560)  

แม้กฎหมายไทยจะรับรองและให้สิทธิประชาชนในการเลือกตายอย่างธรรมชาติ
แบบ Passive Euthanasia คือการปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ โดยแพทย์ยกเลิกหรือไม่ส่ัง
การรักษาที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ด้วย
การจัดทําหนังสือแสดงเจตนารมย์ เพื่อให้แนวทางการรักษาเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ป่วย และช่วยลดความขัดแย้งของครอบครัวของผู้ป่วยเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่
สถานการณ์ปัจจุบันคือ คนไทยยังมีทัศนคติที่ปิดกั้นเรื่องของ “ความตาย และช่วงท้ายของ
ชีวิต” ส่งผลให้ขาดการเตรียมการและวางแผนสําหรับช่วงท้ายของชีวิตที่เหมาะสม และตรง
ตามความต้องการของผู้ป่วย 
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ภาพ: fb Suteera Apinya 
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ภาคผนวก ก 

รูปท่ี ก1: ตัวอย่างกระดาษคําตอบและภาพประกอบการเล่นเกมส์การชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยง 

บรรทัด ถังสีดํา ถังสีแดง  ท่านเลือก  ไม่แตกต่าง 
ปิงปองสีสม้ บาท ปิงปองสีขาว บาท ปิงปองสีสม้ บาท ปิงปองสีขาว บาท  ดํา แดง   

1 1 1000 9 800 1 1925 9 50      
2 2 1000 8 800 2 1925 8 50      
3 3 1000 7 800 3 1925 7 50      
4 4 1000 6 800 4 1925 6 50      
5 5 1000 5 800 5 1925 5 50      
6 6 1000 4 800 6 1925 4 50      
7 7 1000 3 800 7 1925 3 50      
8 8 1000 2 800 8 1925 2 50      
9 9 1000 1 800 9 1925 1 50      
10 10 1000 0 800 10 1925 0 50      
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รูปท่ี ก2: ตัวอย่างกระดาษคําตอบการเล่นเกมส์การอดทนรอ 

บรรทัด 
สีสม้ สีขาว คิดเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียต่อปี 
(%) 

 ท่านเลือก  
ไม่แตกต่าง จะได้รับเงินในอีก 1 เดอืนข้างหน้า จะได้รับเงินในอีก 4 เดอืนข้างหน้า  สีสม้ สีขาว  

1 500 506.25 5%      
2 500 512.50 10%      
3 500 518.75 15%      
4 500 525.00 20%      
5 500 531.25 25%      
6 500 537.50 30%      
7 500 543.75 35%      
8 500 550.00 40%      
9 500 556.25 45%      
10 500 562.50 50%      
11 500 575.00 60%      
12 500 587.50 70%      
13 500 600.00 80%      
14 500 612.50 90%      
15 500 625.00 100%      
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ภาคผนวก ข 

ตารางท่ี ข1: พฤติกรรมด้านสุขภาพและความเสี่ยง (ร้อยละ) 

พฤติกรรม / การจําแนก 
เขตที่อยู่อาศัย ภาวะอ้วน รวม 

(n=589) เขตเมือง 
(n=294) 

เขตชนบท 
(n=295) 

ไม่อ้วน 
(n=216) 

อ้วน 
(n=373) 

การบริโภค 
ทานอาหารม้ือหลักก่ีม้ือ/วัน 
1 ม้ือ 0.34 0.68 0.93 0.27 0.51 
2 ม้ือ 28.57 14.24 23.15 20.38 21.39 
3 ม้ือ 70.07 84.75 75.00 78.82 77.42 
4 ม้ือ 1.02 0.00 0.93 0.27 0.51 
5 ม้ือ 0.00 0.34 0.00 0.27 0.17 
โดยปกติใน 1 วันทานอาหารว่างหรือไม่ 
ไม่ทานเลย 87.41 84.75 91.67 82.84 86.08 
ทาน 12.59 15.25 8.33 17.16 13.92 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานอาหารม้ือเช้าก่ีวัน 
ไม่เลย 6.80 2.37 6.80 2.37 4.58 
1-3 วัน 23.47 9.15 23.47 9.15 16.30 
4-6 วัน 15.65 9.49 15.65 9.49 12.56 
ทุกวัน 54.08 78.98 54.08 78.98 66.55 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานอาหารม้ือดึก (หลัง 2 ทุ่ม) ก่ีวัน 
ไม่เลย 42.52 65.08 40.28 61.66 53.82 
1-3 วัน 33.33 21.69 34.26 23.59 27.50 
4-6 วัน 14.97 7.12 16.67 7.77 11.04 
ทุกวัน 9.18 6.10 8.80 6.97 7.64 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทาํอาหารทานเองก่ีวนั 
ไม่เลย 19.05 5.08 18.06 8.58 12.05 
1-3 วัน 26.53 13.90 23.61 18.23 20.20 
4-6 วัน 19.73 13.22 18.06 15.55 16.47 
ทุกวัน 34.69 67.80 40.28 57.64 51.27 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานข้าวนอกบ้านกับครอบครวัก่ีวัน 
ไม่เลย 47.28 68.81 52.31 61.39 58.06 
1-3 วัน 43.54 28.47 42.59 32.17 35.99 
4-6 วัน 6.80 2.03 3.24 5.09 4.41 
ทุกวัน 2.38 0.68 1.85 1.34 1.53 
โดยปกติมักจะอ่านฉลากก่อนซ้ืออาหาร 
ไม่เคย 7.14 7.80 6.02 8.31 7.47 
บางครั้ง  31.63 26.78 29.63 28.95 29.20 
เกือบทุกครัง้ 25.51 18.98 24.54 20.91 22.24 
ทุกครั้ง 32.31 44.07 35.19 39.95 38.20 
ไม่เก่ียว 3.40 2.37 4.63 1.88 2.89 
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พฤติกรรม / การจําแนก 
เขตที่อยู่อาศัย ภาวะอ้วน รวม 

(n=589) เขตเมือง 
(n=294) 

เขตชนบท 
(n=295) 

ไม่อ้วน 
(n=216) 

อ้วน 
(n=373) 

สัปดาห์ที่ผ่านมาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดก่ีวัน 
ไม่เลย 45.24 59.66 46.30 56.03 52.46 
1-3 วัน 49.32 36.27 47.22 40.21 42.78 
4-6 วัน 3.74 1.02 3.70 1.61 2.38 
ทุกวัน 1.70 3.05 2.78 2.14 2.38 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานไอศกรีมก่ีวัน 
ไม่เลย 57.14 51.53 50.93 56.30 54.33 
1-3 วัน 40.48 45.42 45.83 41.29 42.95 
4-6 วัน 2.38 2.37 2.78 2.14 2.38 
ทุกวัน 0.00 0.68 0.46 0.27 0.34 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานขนมขบเคี้ยวก่ีวนั 
ไม่เลย 21.77 25.76 17.59 27.35 23.77 
1-3 วัน 54.08 49.49 53.70 50.67 51.78 
4-6 วัน 14.29 12.20 15.28 12.06 13.24 
ทุกวัน 9.86 12.54 13.43 9.92 11.21 
สัปดาห์ที่ผ่านมาทานขนมไทยหรือขนมเค้กก่ีวัน 
ไม่เลย 41.50 47.12 35.65 49.33 44.31 
1-3 วัน 52.04 46.10 58.80 43.43 49.07 
4-6 วัน 5.78 4.07 3.70 5.63 4.92 
ทุกวัน 0.68 2.71 1.85 1.61 1.70 
สัปดาห์ที่ผ่านมาด่ืมน้ําผลไม้กล่อง ชานมไข่มุก น้ําอัดลมก่ีวัน 
ไม่เลย 21.43 32.54 18.98 31.64 26.99 
1-3 วัน 52.04 51.19 54.17 50.13 51.61 
4-6 วัน 14.97 8.81 14.81 10.19 11.88 
ทุกวัน 11.56 7.46 12.04 8.04 9.51 
สัปดาห์ที่ผ่านมาด่ืมเครื่องด่ืมชง เชน่ กาแฟโบราณ ชาไทย โกโก้ ก่ีวัน 
ไม่เลย 24.49 25.42 21.76 26.81 24.96 
1-3 วัน 35.71 29.49 36.57 30.29 32.60 
4-6 วัน 13.95 10.17 11.57 12.33 12.05 
ทุกวัน 25.85 34.92 30.09 30.56 30.39 
โดยปกติเม่ือไปทานก๋วยเต๋ียวมักเติมน้ําตาลเพ่ิมในก๋วยเตี๋ยว 
ไม่เคย 20.07 16.27 16.67 19.03 18.17 
บางครั้ง  20.41 21.02 22.22 19.84 20.71 
เกือบทุกครัง้ 14.63 8.81 11.11 12.06 11.71 
ทุกครั้ง 44.22 52.54 48.15 48.53 48.39 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 0.68 1.36 1.85 0.54 1.02 
โดยปกติเม่ือไปทานอาหารตามสั่งมักเติมน้ําปลาพริกหรือสิ่งเพ่ิมความเค็ม 
ไม่เคย 25.85 34.58 30.56 30.03 30.22 
บางครั้ง  38.78 34.92 38.89 35.66 36.84 
เกือบทุกครัง้ 15.65 8.81 12.04 12.33 12.22 
ทุกครั้ง 18.03 21.36 17.59 20.91 19.69 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 1.70 0.34 0.93 1.07 1.02 
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พฤติกรรม / การจําแนก 
เขตที่อยู่อาศัย ภาวะอ้วน รวม 

(n=589) เขตเมือง 
(n=294) 

เขตชนบท 
(n=295) 

ไม่อ้วน 
(n=216) 

อ้วน 
(n=373) 

ในขณะสํารวจ ผู้ตอบเลือกอาหารว่างเป็นขนมหวานหรือชากาแฟ 
เลือกทานของหวาน 56.80 67.80 65.74 60.32 62.31 
เลือกทานผลไม้ 43.20 32.20 34.26 39.68 37.69 
การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ปัจจุบันสูบบุหรีห่รอืไม่ 
ไม่สูบ 88.10 90.85 86.11 91.42 89.47 
สูบ 11.90 9.15 13.89 8.58 10.53 
รวม 100 100 100 100 100 
โดยปกติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอืไม่ 
ไม่ดื่ม 37.07 43.05 34.26 43.43 40.07 
ดื่มแต่ไม่บ่อย 58.84 55.59 62.04 54.42 57.22 
ดื่มประจํา 4.08 1.36 3.70 2.14 2.72 
รวม 100 100 100 100 100 
กิจกรรมทางกายและกิจกรรมทางสังคม 
สัปดาห์ที่ผ่านมานัง่เฉย ๆ ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมงก่ีวัน (ไม่รวมเวลานอนหลับ) 
ไม่เลย 18.71 38.98 21.30 33.24 28.86 
1-3 วัน 29.25 30.17 26.85 31.37 29.71 
4-6 วัน 24.49 9.15 20.37 14.75 16.81 
ทุกวัน 27.55 21.69 31.48 20.64 24.62 
โดยปกติมักไปทานอาหาร/ขนมเม่ือรูส้ึกเครียด/ไม่มีความสุข/เบื่อ 
ไม่เคย 34.35 51.53 31.94 49.33 42.95 
บางครั้ง  30.95 24.75 31.94 25.47 27.84 
เกือบทุกครัง้ 12.24 3.05 9.72 6.43 7.64 
ทุกครั้ง 8.50 4.75 10.19 4.56 6.62 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 13.95 15.93 16.20 14.21 14.94 
รวม 100 100 100 100 100 
โดยปกติมักจะนัดเจอเพ่ือนที่ร้านอาหาร/ร้านขนม 
ไม่เคย 25.85 48.14 26.85 42.90 37.01 
บางครั้ง  39.80 28.47 35.65 33.24 34.13 
เกือบทุกครัง้ 14.29 6.44 14.81 7.77 10.36 
ทุกครั้ง 12.59 3.73 11.57 6.17 8.15 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 7.48 13.22 11.11 9.92 10.36 
โดยปกติมักจะตามไปทานอาหาร/ขนมตามร้านที่เพ่ือนลงรูปในโซเชียลฯ 
ไม่เคย 34.01 65.08 37.04 56.84 49.58 
บางครั้ง  45.58 23.39 39.81 31.37 34.47 
เกือบทุกครัง้ 10.54 1.69 11.11 3.22 6.11 
ทุกครั้ง 4.42 0.68 3.70 1.88 2.55 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 5.44 9.15 8.33 6.70 7.30 
โดยปกติมักจะไปทานอาหาร/ขนมเพียงเพราะต้องการถ่ายรูปลงในโซเชียลฯ 
ไม่เคย 48.64 72.54 52.31 65.42 60.61 
บางครั้ง  27.55 12.88 25.00 17.43 20.20 
เกือบทุกครัง้ 7.14 2.03 7.87 2.68 4.58 
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พฤติกรรม / การจําแนก 
เขตที่อยู่อาศัย ภาวะอ้วน รวม 

(n=589) เขตเมือง 
(n=294) 

เขตชนบท 
(n=295) 

ไม่อ้วน 
(n=216) 

อ้วน 
(n=373) 

ทุกครั้ง 2.38 1.02 2.31 1.34 1.70 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 14.29 11.53 12.50 13.14 12.90 
โดยปกติมักจะกินฉลอง เม่ือมีโอกาสพิเศษ เช่น ถูกหวย เงินเดือนออก หรอืเลี้ยงส่ง 
ไม่เคย 12.93 25.42 14.35 21.98 19.19 
บางครั้ง  46.26 50.85 44.44 50.94 48.56 
เกือบทุกครัง้ 22.11 8.81 17.13 14.48 15.45 
ทุกครั้ง 12.93 10.17 16.67 8.58 11.54 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 5.78 4.75 7.41 4.02 5.26 
โดยปกติเม่ือเพ่ือนแข่งกันลดน้ําหนักมักจะเข้าร่วมด้วย 
ไม่เคย 42.86 44.41 51.39 39.14 43.63 
บางครั้ง  27.89 17.97 20.37 24.40 22.92 
เกือบทุกครัง้ 12.59 8.47 11.11 10.19 10.53 
ทุกครั้ง 10.20 26.10 10.65 22.52 18.17 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 6.46 3.05 6.48 3.75 4.75 
โดยปกติเม่ือลดน้ําหนัก คนในครอบครัวมักให้การสนับสนุน 
ไม่เคย 22.79 16.61 26.85 15.55 19.69 
บางครั้ง  19.05 15.93 16.67 17.96 17.49 
เกือบทุกครัง้ 16.33 11.86 16.67 12.60 14.09 
ทุกครั้ง 32.99 49.49 27.31 49.33 41.26 
คําถามนี้ไม่เก่ียวข้องกับผู้ตอบ 8.84 6.10 12.50 4.56 7.47 
รวม 100 100 100 100 100 
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ภาคผนวก ง 

1 บทบรรยาย ส่วนท่ี 2: ชุดทางเลือกของแผนประกันการดูแลระยะยาว 
ให้ท่านดูคลิปวิดีโอแผนการประกันการดูแลระยะยาว หรืออ่านบทความแผนการประกันการดูแล

ระยะยาวด้านล่างนี้ จากนั้นตอบคําถาม ชุด A หรือ B เพียงชุดเดียว คําถามท้ังหมดมี 8 ชุดคําถาม 

แผนการประกันการดูแลระยะยาว  
ปัจจุบัน ผู้สูงอายุจํานวนมากมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะมีสุขภาพแย่ลงจนถึงข้ันมีภาวะติดบ้านหรือติดเตียง 

ปัญหาของการติดบ้านหรือติดเตียง เช่น แปรงฟันเองไม่ได้ เข้าห้องน้ําเองไม่ได้ อาบน้ําแต่งตัวเองไม่ได้ ทาน
อาหารเองไม่ได้ เป็นต้น ซ่ึงทําให้ต้องการผู้ดูแลมาช่วยเหลือในกิจกรรมเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นหลายประเภท เช่น เตียงลม รถเข็น ไม้เท้า ผ้าอ้อม เป็นต้น ท้ังนี้ วัสดุ
อุปกรณ์เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขอนามัยท่ีดี  

โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างผู้ดูแลในแต่ละปีมีมูลค่าค่อนข้างสูง 
เช่น 

สําหรับคนติดบ้าน ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 34,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ประกอบด้วย ไม้เท้า โครงจับเดิน รถเข็น เบาะนอน เตียงนอน เก้าอ้ีนั่งถ่าย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชําระ สําลี 
และแผ่นรองซับ ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ดูแลคิดเป็นประมาณ 81,000 บาทต่อปี ต้องมีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการเย่ียมบ้านให้คําแนะนําติดตามดูแลสุขภาพอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง มีค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง 
1,800 บาทต่อปี รวมท้ังหมดนี้ ประมาณ 120,000 บาทต่อปี  

สําหรับคนติดเตียง ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 46,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ประกอบด้วย รถเข็น เบาะนอน/ท่ีนอนลม-น้ํา ผ้ายาง โต๊ะคร่อมเตียง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชําระ สําลี และ
แผ่นรองซับ และยังมีค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ดูแลคิดเป็นประมาณ 180,000 บาทต่อปี และต้องมีทีมพยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการเย่ียมบ้านให้คําแนะนําติดตามดูแลสุขภาพเดือนละสองคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางอีกประมาณ 3,600 บาทต่อปี รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดนี้ ประมาณ 230,000 บาทต่อปี 

การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจําเป็นต้องมีผู้ดูแล ซ่ึงอาจเป็นลูกหลาน คู่สมรส หรือจ้างผู้ดูแล แต่
การดูแลผู้สูงอายุเป็นงานหนัก การมีศูนย์ให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการได้พบปะเพ่ือนเป็นบางวัน ซ่ึงมีลักษณะคล้าย
กับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะช่วยให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนบ้างหรือทําธุระส่วนตัวบ้าง และทําให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสเข้าสังคม ได้เปลี่ยนอิริยาบถบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่สําหรับประเทศไทย เราเรียกบริการแบบนี้ว่า 
บริการด้านสังคมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

การท่ีประเทศไทยไม่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนี้ ครอบครัวหรือตัวผู้สูงอายุเองต้องเป็นผู้ท่ี
ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าดูแลผู้สูงอายุตามค่าใช้จ่ายข้างต้น ถ้าผู้สูงอายุไม่มีเงินจ่ายก็อาจจะต้องอยู่อย่างลําบาก 
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น และขาดการดูแล  
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ถ้าประเทศไทยจะมีประกันรูปแบบใหม่ข้ึน เรียกว่า การประกันการดูแลระยะยาว เป็นประกันท่ีให้
ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ีแพทย์ประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือใน
กิจวัตรประจําวัน หรือเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ครอบครัวหรือผู้สูงอายุก็ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเมื่ออยู่ใน
ภาวะติดบ้านติดเตียง หรือจ่ายบ้างเป็นบางส่วน แต่ว่าเราต้องช่วยกันจ่ายเบี้ยประกันก่อนล่วงหน้าซ่ึงมักมี
ค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า  

วิธีการคือ ระบบประกันเก็บเบี้ยประกันการดูแลระยะยาวจากประชาชนที่อายุ 40 ถึง 65 ปี ท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ เพ่ือนําเงินดังกล่าวมาซ้ือวัสดุอุปกรณ์และจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีติดบ้านติดเตียง เบี้ย
ประกันรายปีมีราคาไม่สูงมากนัก แต่ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเบี้ยประกัน การประกันการดูแลระยะยาว
แบบนี้ก็จะไม่เกิดข้ึน  

เม่ือถามว่าท่านมีโอกาสในการใช้ประโยชน์ระบบประกันการดูแลระยะยาวหรือไม่ เราสามารถ
ประเมินจากปัจจุบันนี้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 78 ปี ซ่ึงหมายถึงว่าท่านจะเป็นคนหน่ึงท่ีมีโอกาสอายุ
ยืน และได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า นอกจากนี้ ทุกวันนี้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง การหวังพ่ึงคนในครอบครัว
เป็นผู้ดูแลก็เป็นไปได้น้อยลง และลูกหลานต่างมีภาระในการทํางานมากขึ้น การมีประกันการดูแลระยะยาวช่วย
แบ่งเบาภาระคนในบ้านได้ ระบบการประกันการดูแลระยะยาวใช้กันแล้วในประเทศใกล้เคียง เช่น ญี่ปุ่น และ
จีน และประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 

ต่อไปน้ี เราจะสอบถามท่านเกี่ยวกับความชอบหรือความพึงพอใจกับแผนประกันการดูแลระยะยาว 
ก่อนท่ีท่านจะเลือกแผนประกันฯ ขอให้ท่านคิดอย่างจริงจัง พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีท่านจะได้รับเม่ือท่านเป็น
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และสามารถแบ่งเบาภาระแก่ลูกหลาน สิทธิประโยชน์มีต้ังแต่ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ทีม
บุคลากรสาธารณสุขเย่ียมดูแลท่ีบ้าน รัฐช่วยจ่ายค่าผู้ดูแล และบริการด้านสังคมที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  

อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันท่ีท่านต้องจ่ายในแต่ละปีจะมีผลทําให้ท่านมีเงินเหลือสําหรับใช้จ่ายเรื่อง
อ่ืนๆ ในปัจจุบันน้อยลง แต่ว่าจะทําให้ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ขอให้ท่านคิดพิจารณา
อย่างรอบคอบระหว่างค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคตด้วย 
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