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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดพ้ฒันาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เพื่อหาการลงทุนดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและการเป็นโรคอว้น โดยใชว้ิธี Discrete Time Optimization  
รวมทั้งยงัใช ้ A State Preference Model เพ่ือพฒันาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมข้ึนมา และใช ้Random Effect Model และ Logit 
Model เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
 ผลการศึกษาประการท่ีหน่ึงพบวา่ คนไทยมีแนวโนม้เป็นโรคอว้นมากข้ึน โดยจดัอยูใ่นกลุ่ม Pre-obese ประการท่ี
สอง ผลการพฒันาแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เพื่อวิเคราะห์โรคอว้นพบวา่ ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการลงทุนดา้น
สุขภาพเพ่ือลดความน่าจะเป็นท่ีเกิดการเจ็บป่วยในอนาคตก็คือ เง่ือนไขท่ีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสินคา้ท่ีมีแคลอรีสูง
ในช่วงเวลาท่ี 1   อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสินคา้ท่ีแคลอรีต ่าในช่วงเวลาท่ี 1  อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสินคา้อ่ืนๆใน
ช่วงเวลาท่ี 1   อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของการออกก าลงักายในช่วงเวลาท่ี 1 และอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของน ้ าหนกัใน
ช่วงเวลาท่ี 1  มีค่าเท่ากบัประโยชน์ส่วนเพ่ิมท่ีคาดการณ์ไวจ้ากการใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนดา้นสุขภาพในช่วงเวลาท่ี 2  
 ประการท่ีสาม  ผูบ้ริโภคยงัพอใจท่ีป้องกนัโอกาสท่ีเกิดโรคอว้นมากกว่าการลดการบริโภคโดยวิธีซ้ือประกัน
สุขภาพในตลาด นอกจากน้ีภาครัฐควรเก็บภาษีจากผูท่ี้มีรายไดสู้งและสุขภาพแข็งแรง และอุดหนุนเงินงบประมาณแก่ผูท่ี้มี
ฐานะยากจน ซ่ึงเป็นจุดการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
   ส่ิงท่ีส าคญัในการประมาณค่าตามแบบจ าลอง Random Effect model พบวา่ รายไดส่้งผลกระทบในทางบวกต่อ
ดชันีมวลกายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือยิง่คนไทยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โอกาสการเกิดภาวะโรคอว้นยิง่มีมากข้ึน ดงันั้นการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเพื่อลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย ท าใหด้ชันีมวลกายลดลง ส่งผลใหร้ายไดสุ้ทธิลดลง 
 ประการสุดทา้ย ผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Logistic Regression Model พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสการเกิด
โรคอว้นของคนกรุงเทพมหานครในทิศทางลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นั่นหมายความวา่ เพศชายมีโอกาสเกิดภาวะโรค
อว้นมากกวา่เพศหญิง แต่อายกุลบัส่งผลกระทบต่อโอกาสการเกิดโรคอว้นในทิศทางบวกอย่างนยัส าคญัทางสถิติ ในทาง
ตรงกนัขา้มการออกก าลงักายและการใชจ่้ายเพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วยส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อโอกาสการเกิด
โรคอว้นอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ 
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Abstract 

  

 This research derives a health economic model to find the optimal level 

of health investment and mitigate the consequences of overweight and obesity 

by using the discrete time optimization. 

 The methods used in this research were a state preference model of 

endowment economy to develop an optimal health model, the Random Effect 

Model, and the Logit model for robustness.  

 Firstly, the finding shows that Thai people are more likely to be pre-

obese. Secondly, the optimal level of health investment to mitigate the 

probability of sickness in the future that the marginal utility of three types of 

good (high-calorie good, low-calorie good and other consumption good), 

exercise, and weight in the first period are equal to the expected marginal 

benefit from spending on health development in the second period in the state 

preference model of endowment economy under uncertainty with perfect capital 

market. 

 Thirdly, agents are willing to prevent the probability of getting obesity 

rather than reduce the size of utility loss by purchasing the market insurance. 

Indeed, agents prefer self-insurance to market insurance. Furthermore, the social 

planner would collect tax on healthy wealthy people and subsidize the poor 

people which would satisfy the social optimal condition.  

 In particular, the estimation from the Random Effect Model demonstrates 

that income has a significantly positive effect on the body mass index which 

implies that the higher Thai people’s income, the more obesity. Therefore, a rise 

in risk-mitigating spending results in a fall in body mass index, which leads to a 

decline in net income.      

 Finally, the Logit Model shows the relevant results that gender has a 

significantly negative effect on the probability of being obese. This means that 

men have a higher probability of being obese than women. Still, the effect of 

age on the probability of being obese is positive and statistically significant. 

Conversely, exercise and the risk-mitigating spending from getting obese 

negatively affect on the probability of being obese. The estimated coefficients 

are statistically significant.     
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