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1.1  ท่ีมาและความสําคัญของการศึกษา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งเสพติดที่เปนจุดเริ่มตนของการเสพยส่ิงเสพติดชนิดอื่นๆ 
องคการอนามัยโลก ไดจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสารเสพติด ประเภทหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทําลายจิต
ประสาทและทําลายการทํางานของรางกาย ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดโรคตางๆ หากดื่มเปนประจํา 160 
กรัม/วัน ติดตอกันนาน 5-10 ป เชน โรคตับแข็ง โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งที่กระเพาะ ตับ หลอด
อาหาร และโรคระบบประสาท  เมื่อสุราเขาสูรางกาย แอลกอฮอลจะถูกสงผานจากหลอดอาหารลง
สูกระเพาะอาหาร และจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดที่กระเพาะอาหารเปนที่แรก รอยละ 20 ของ
แอลกอฮอลที่ดื่ม และที่เหลืออีกรอยละ 80 จะถูกดูดซึมบริเวณลําไสเล็กสวนตน แอลกอฮอลที่
หมุนเวียนในรางกาย จะมีผลตออวัยวะตางๆ  แตกตางกัน ปริมาณแอลกอฮอลที่มากจะไปกดระบบ
ประสาทสวนกลาง ทําใหเสียการทํางาน มีอาการมึนเมาตัดสินใจไมดี ขาดความรับผิดชอบ ขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ มองเห็นไมดี  ทําลายสุขภาพ สามารถทําใหเกิดโรคตางๆ  มากมาย ประมาณ 50% ของผู
ดื่มมักจะประสบกับโรคสมองฝอในที่สุด (คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548) 
อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงที่พบบอย มักเกี่ยวของกับการดื่มสุรา จากการศึกษาพบวาผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร ทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิต มากกวารอยละ 60 เมื่อตรวจพิสูจนแลวจะพบ
แอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด (มากกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) (บริษัทฟาสซิ
โน, 2550) 

จากฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป        
พ.ศ.2543  ซ่ึงไดขอมูลจากป พ.ศ.2550  พบวาคนไทยมีการบริโภคแอลกอฮอลสูงเปนอันดับ 5 ของ
โลกรองจากประเทศ โปรตุเกส สาธารณรัฐไอรแลด  บาฮามาส และสาธารณรัฐเชก ตามลําดับโดยมี
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลบริสุทธิ์สูงสุดถึง 13.59 ลิตรตอคนตอป โดยคนไทยบริโภค
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเทาตัวในชวง 10 ป ที่ผานมาขณะที่ในป พ.ศ. 2533 คนไทยบริโภค
แอลกอฮอลบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยตอคนตอปเพียง 7.46 ลิตร   จากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติคร้ังลาสุดป 2546 คนไทยอายุ 11 ปขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีจํานวน 18.61 ลาน
คน หรือคิดเปนรอยละ 29.13 ของประชากรทั้งหมด 63.88 ลานคน คนไทยบริโภคเฉพาะ
แอลกอฮอลที่ผลิตเองภายในประเทศรวมทั้งหมดประมาณ 3,691 ลานลิตร คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 
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1.5 แสนลานบาทในทองตลาด ที่นาตกใจคือ ในปงบประมาณ พ.ศ.2546 กรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากรเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงถึง 6.27 หมื่นลานบาท คิดเปนมูลคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากการขายกวา 1.5 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันลานบาท ในป 2536 เปนการเพิ่มเกือบ 10 เทา  
ในชวงเวลา 10 ป ดังแสดงในตารางที่ 1.3  เฉพาะอัตราการบริโภคเบียรตอหัวตอปเพิ่มขึ้นในป 2546 
เทียบกับป 2532 มากกวา 8 เทา จากอัตราเฉลี่ย 4.4 ลิตรตอคนในป 2532 เพิ่มเปน 39.4 ลิตรตอคน 
ในป 2546 (คิดจากจํานวนประชากร 63.88 ลานคน)  มีการคาดการณวาในอนาคตมีแนวโนมที่
จํานวนผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเพิ่มมากขึ้นในทุกเพศและทุกกลุมอายุ และดื่มปริมาณ
เพิ่มขึ้น 1 เทา ทุก 3 ป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2550) 

ศูนยวิจัยปญหาสุรามีรายงานในป พ.ศ.2550 กลาววาเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้นเปนที่นิยม
ดื่มกันมากทุกชนชาติ ประเมินวากลุมผูทีด่ื่มอยางมากมถึีงประมาณ 6.5 – 10% ของประชากร 
แบงเปน 1/2  เกี่ยวของในคดีอุบัติเหตุ ฆาตัวตาย 1/3  เกี่ยวของในการจมน้ําตาย อุบัตเิหตุทางเรอื  
และ 1/2  เกี่ยวของในอบุัติเหตุทางรถยนต นอกจากนี้กย็ังทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ  และ
พฤติกรรม ความสัมพันธภายในครอบครวั การทํางาน อีกทั้งทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมาไดแก 
โรคทางสมอง มะเร็ง โรคหัวใจ ตับแข็ง ฯลฯ  

การบริโภคเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอลกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เชน  ความ
เสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร ประมาณถึง 2/3  ของรายไดประชาชาติ หรือ ราวหนึ่งแสนลานบาท 
ตอป   อุบัติเหตุจราจรที่มีแอลกอฮอลเปนสาเหตุเกิดขึ้นในชวงสงกรานตสูงจาก รอยละ 40  เปนรอย
ละ 50 – 60 ในชวงสงกรานตและปใหมในป พ.ศ.2548  ครอบครัวที่ดื่มสุรามีโอกาสเกิดความ
รุนแรงในครอบครัวเปน 3. 84 เทา เมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไมดื่มสุรา  สุราทําใหเกิดโรคตางๆ
มากกวา 60 โรค เชน มะเร็ง ตับ โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมอง ทําใหมีปญหาสุขภาพจิตและสังคม 
คนดื่มจะมีความเครียดไดรอยละ 51.2  อาการซึมเศรารอยละ 48.8 (ในระดับตองรักษา คิดฆาตัวตาย 
11.9%  คิดฆาผูอื่น11.3 % )  วัยรุนที่มีบิดาเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง มีปญหาสุขภาพจิตมากกวาวัยรุน
ทั่วไป 11.5 เทา (ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร, 2550) 

โรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขางตนนั้น  สวนใหญเปนโรคเรื้อรังที่รักษา
ใหหายขาดไดยากหรือตองใชระยะเวลานานมากในการักษา  และในขณะที่ปวยอยูนั้น  ผูปวยจะ
ไดรับความทรมานมากทั้งทางรางกายและจิตใจ  และมักจบชีวิตลงดวยความทรมานกอนเวลาอัน
ควร  กอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ตอครอบครัวของผูปวยและประเทศชาติโดย
สวนรวม  การเปนโรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร 2 ทาง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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      1. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรง  ไดแก ตนทุนที่เกิดจากการจัดบริการดาน
สาธารณสุขแกผูปวย คาใชจายที่ผูปวยหรือครอบครัวผูปวยตองจายไปเพื่อใชในการรักษาโรคที่เกิด
จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  เชน คาใชจายในการรักษาพยาบาล  คาเดินทางเพื่อไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาล  คาใชจายในการซื้ออาหารหรือยาบํารุงรางกาย  เปนตน ทําใหเสียโอกาสที่จะ
นําเงินไปใชในทางอื่นอันจะกอใหเกิดกิจกรรมตางๆ  ในระบบเศรษฐกิจขึ้น  เชน  การผลิต การ
ลงทุน  การบริโภค  เปนตน 

      2. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยออม  ไดแก  รายไดที่ผูปวยควรจะไดรับแตไมไดรับ
เพราะไมสามารถทํางานไดหรือทําไดแตไมเต็มที่  เนื่องมาจากการเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนี้  ทําใหสังคมตองสูญเสียมูลคาผลผลิตที่ควรจะเกิดขึ้นของผูปวย
เนื่องจากทํางานไมไดไปดวย เนื่องจากสุขภาพจะเปนตัวกําหนดทั้งปริมาณและคุณภาพของแรงงาน  
การมีสุขภาพดีทําใหคนมีอายุขัยสูงขึ้น ชวงวัยทํางานจะยาวนานตามไปดวย  แรงงานที่มีสุขภาพที่ดี
ของมนุษยจึงสะทอนออกมาในรูปผลผลิตหรือรายไดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผลกระทบที่มีตอสุขภาพของ
แรงงาน เชน การเจ็บปวย พิการ ตาย จะสะทอนออกมาในรูปของผลผลิตหรือรายไดที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

ดังนั้นจากขอมูลดังกลาว  ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจึงเปนปญหา
สําคัญมาก  ซ่ึงรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีการรณรงคใหงดเหลา เชน งดเหลา
เขาพรรษา เปนระยะเวลา 3 เดือน  โครงการเมาไมขับโดยมีการตั้งดานตรวจจับการขับขี่ขณะขับขี่ 
เปนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในรางกาย  หากมีปริมาณเกินที่กฎหมายกําหนดก็จะมีมาตรการ
ลงโทษที่เขมงวด  ซ่ึงเปนการชวยลดอุบัติเหตุทางทองถนนไดมาก   อยางไรก็ตามยังขาดขอมูลที่
เปนระบบที่เกี่ยวของกับตนทุนของผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  
และยิ่งไปกวานั้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลยังเปนแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาล  ซ่ึงมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกปตามปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่เพิ่มขึ้น  จึงทําใหรัฐบาลยังไมมีนโยบายที่
แนนอนเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของประชากรในป 2547 โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 พบวาประชากรไทยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
เปนประจํารอยละ 17.8  ดื่มนานๆ คร้ัง รอยละ 14.9  และในป 2549 พบวามีจํานวนผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  29.2 และดื่มนานๆ คร้ังเพิ่มเปนรอยละ 22.1 โดยสวนมากแลว
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปนประชากรที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมากกวาในเขตเทศบาล 

การที่จํานวนผูปวยจากโรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหทรัพยากรของประเทศถูกจัดสรรไปยังโครงการดูแลและรักษาสุขภาพมากขึ้น  ทําใหเหลือ
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ทรัพยากรไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่นๆ  ที่มีประโยชนในการพัฒนาประเทศลดลง ซ่ึงไมเปน
ผลดีตอการพัฒนาประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานภาวะสังคมไทย
ในป พ.ศ.2549 พบวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนไทยยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ยอดจําหนายเหลา เบียร เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป จาก 2,307  ลานลิตรในป พ.ศ.2546 เปน 2,446  ลาน
ลิตรในป พ.ศ.2548 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)  
 

ตารางที่  1.1  แสดงจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
โรค 2544 

(คน) 
2545 
(คน) 

2546 
(คน) 

2547 
(คน) 

2548 
(คน) 

คาเฉลี่ย 
(รอยละ) 

มะเร็งตับ 
(Cancer of Liver) 

25,725 22,312 18,951 19,925 19,519 29.72 

โรคความดันโลหิตสูง
(Hypertension disease) 

15,221 16,640 21,734 21,756 18,171 26.13 

โรคหัวใจ 
(Disease of the heart) 

18,807 15,361 17,462 16,766 17,539 24.01 

โรคตับแข็ง 
(Disease of liver) 

7,761 8,025 8,202 7,492 9,061 11.33 

โรคอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 
(Other Diseases) 

6,284 6,751 6,906 6,076 5,534 8.81 

รวม 73,798 69,089 73,255 72,015 69,824 100% 
ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข (2548) 
 

 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นวาจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ตั้งแตป พ.ศ.2544  ถึง พ.ศ.2548  โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคมะเร็งตับ 
มีสัดสวนรอยละ 29.72 รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง และ โรคหัวใจมีสัดสวนรอยละ 26.13
และ 24.01  ตามลําดับ และเปนที่นาสังเกตคือ โรคตับแข็ง มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในชวง 5 
ปที่ผานมา  นั่นหมายถึงการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนไทย ยังมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นใน
ทุกๆ ป 
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ตารางที่  1.2   ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนไทย พ.ศ.2540-2549 
สุรา (พันลิตร) เบียร (พนัลิตร) ป การบริโภคทั้งสิ้น

(พันลิตร) ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

2,013,469 
1,979,652 
2,464,519 
1,649,057 
1,351,846 
1,727,101 
3,691,346 
4,548,917 
10,712,594 
13,901,563 

1,090,285 
1,083,199 
1,404,218 
503,408 
134,772 
504,826 

1,185,110 
1,541,187 
8,646,119 
11,997,613 

45,349 
17,642 
24,448 
34,698 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

876,739 
877,922 

1,035,139 
1,110,198 
1,217,074 
1,222,275 
2,506,236 
3,007,730 
2,066,475 
1,903,950 

1,096 
889 
714 
753 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ที่มา:  สถิติปริมาณแอลกอฮอลที่เสียภาษีสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต (2550) 
 

 จากตารางที่ 1.2 จะเห็นไดวาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนไทยมีปริมาณที่
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ป โดยในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทสุรามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นในชวง 3 ป  ประมาณ 10 เทา ซ่ึงเปนตัวเลขที่นาเปนหวงที่จะสงผลใหคนไทย
เจ็บปวยจากโรคที่เกี่ยวเนื่องจากแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น  เกิดการทะเลาะวิวาทของกลุมเด็กวัยรุน 
ปญหาภายในครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มที่มีแอลกอฮอลมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ปญหาเหลานี้ยอมเปนปญหาหลักของประเทศชาติที่จะตองหามาตรการมาแกไขตอไป 

 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหอัตราการเก็บภาษี
สรรพากรจากเครื่องดื่มประเภทนี้จึงมีจํานวนมากขึ้นในทุกๆ ป ซ่ึงรายไดจากการเก็บภาษี
สรรพสามิตจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนรายไดหลักของภาษีสรรพสามิต  ดังแสดงในตารางที่ 
1.3  ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหรัฐบาลยังไมมีมาตรการมาแกปญหาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
อยางจริงจัง สงผลใหเกิดผลกระทบที่ตามมา  
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ตารางที่  1.3   รายไดภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของรัฐบาล พ.ศ. 2540-2549 
รายไดภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) ป รายไดภาษีสรรพสามิต

ทั้งหมด (ลานบาท) ภาษีสุรา  ภาษีเบยีร 
ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP)(ลานบาท) 

2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

44,146.44 
43,448.04 
42,900.01 
42,450.00 
40,400.00 
41,570.00 
52,340.00 
70,200.00 
77,491.37 
83,761.15 

22,763.33 
20,257.35 
20,600.00 
10,500.00 
10,000.00 
8,700.00 
20,690.00 
26,500.00 
27,214.51 
34,479.38 

21,383.11 
23,190.69 
22,300.01 
31,950.00 
30,400.00 
32,870.00 
31,650.00 
43,700.00 
50,276.86 
49,281.77 

4,191,912 
4,150,240 
4,165,138 
4,440,419 
4,620,684 
4,863,087 
5,242,087 
5,790,065 
6,319,333 
7,816,598 

หมายเหต:ุ  อัตราภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล คิดตามปริมาณลิตรแหงแอลกอฮอล 
     บริสุทธิ์ 

ที่มา:  อัตราภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต (2550) 
          รายงานรายไดประชาชาติป 2540-2549  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
           แหงชาติ (2550) 
 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาวิธีการประเมินความสูญเสีย
หรือตนทุนจากการเปนโรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ออกมาเปนตัวเงินตาม
หลักการทางเศรษฐศาสตรเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและจําหนาย
แอลกอฮอล  เพื่อปองกันและลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในประเทศไทยในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูปวยที่มารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  
 1.2.2 เพื่อประเมินตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยที่มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในจังหวัดเชียงใหม 
 1.2.3  เพื่อประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยที่เจ็บปวยเนื่องจากพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในจังหวัดเชียงใหม 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษานี้กําหนดขอบเขตของการศึกษาผูปวยที่เจ็บปวยเปนโรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอลใน  4 กลุมโรคสําคัญ คือกลุมโรคมะเร็ง  กลุมโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด  กลุมโรค
เกี่ยวกับระบบยอยอาหาร  และกลุมอื่นๆ  ทั้งผูที่มีประวัติดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใน
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 300 ราย จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  โรงพยาบาลนครพิงค  
โรงพยาบาลแมแตง  โรงพยาบาลหางดง  โรงพยาบาลสารภี  และโรงพยาบาลสันทราย โดยประเมิน
ตนทุนของการเปนโรคซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการรักษาพยาบาลซึ่งเปนตนทุนทางตรงและคา
เสียโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเปนตนทุนทางออมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งป คือ ชวงเดือนกันยายน 
พ.ศ.2549 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2550  แลวนําตนทุนที่ประเมินได ไปคํานวณหาคาสัดสวนของ
คาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องมาจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและคาใชจาย
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  โดยระยะเวลาที่ทําการเก็บขอมูลคือตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2550 
 

1.4 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษามาจาก 2 แหลงสําคัญคือ 
 1.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณผูปวยตัวอยางจากโรงพยาบาลตางๆ  ใน
จังหวัดเชียงใหม ทั้งโรงพยาบาลประจําจังหวัดเชียงใหม และโรงพยาบาลประจําอําเภอในจังหวัด
เชียงใหม โดยทําการสุมไปสัมภาษณผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยใชแบบสอบถาม
ที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลจากผูปวย ประกอบดวยขอมูลหลักๆ  4 สวนคือ สวนที่ 1 เปนขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย  สวนที่ 2 เปนประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและสภาวะ
สุขภาพของผูปวย สวนที่ 3 เปนขอมูลคาใชจายรักษาพยาบาลและตนทุนทางออมที่เกิดขึ้นของ
ผูปวย และสวนที่ 4 เปนขอมูลของญาติพี่นองของผูปวย 
 1.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลรายงานสถิติของฝายสถิติและเวชระเบียน ฝายบัญชีและ
หนวยงานตางๆ  ที่ตองการศึกษาจากโรงพยาบาล  รวมทั้งขอมูลซ่ึงรวบรวมจากกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่
ผูปวยตองเสียไปจากการปวยเปนโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และทําให
ทราบถึงมูลคาของตนทุนของโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
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1.6 องคประกอบของการคนควาแบบอิสระ 
 การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด  5  บท ดังนี้ 
 บทแรก    กลาวถึงบทนํา  ซ่ึงประกอบไปดวย  ที่มาและความสําคัญของการศึกษา 
วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา แหลงที่มาของขอมูล ประโยชนของการศึกษา 
รวมถึงองคประกอบของการคนควาแบบอิสระตามลําดับ 
 บทที่สอง    กลาวถึงการทบทวนวรรณกรรมและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของ  ซ่ึงเปนการ
กลาวถึงงานวิจัยที่ศึกษา  โรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และงานวิจัยที่ศึกษา
วิธีการประเมินตนทุนของการเจ็บปวยที่ทําการศึกษาดวยวิธีความเสี่ยงสัมพัทธและวิธีทางเศรษฐมิติ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 บทที่สาม  ระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงแบงออกเปนสองหัวขอคือ กรอบแนวคิดและทฤษฏี  
และระเบียบวิธีการศึกษา  
 บทที่ส่ี  ผลการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยลักษณะขอมูลของประชากรที่ศึกษา ซ่ึงประกอบไป
ดวยลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย  ประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ภาวะ
สุขภาพของผูปวย พฤติกรรมความเสี่ยงตางๆ ของผูปวย ลักษณะคารักษาพยาบาลรายปของผูปวย 
ซ่ึงแบงเปน 5 กลุม คือ คาใชจายของผูปวยใน คาใชจายของผูปวยนอก คาใชจายซื้อยารักษาโรค 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  และคาใชจายอื่น ๆ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ญาติของผูปวย   ผลการศึกษาตนทุนคารักษาพยาบาลที่ เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ซ่ึงแบงออกเปนสองสวนคือ การคํานวณหาคาสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Alcohol- Attributable Fractions:AAFs)  
ของประชากรที่ศึกษา และการนําเอาคาสัดสวนดังกลาวไปคํานวณหาคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Alcohol-Attributable Expenditures:AAEs) ของประชากรที่ศึกษา 

 บทที่หา  กลาวถึงบทสรุปของการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจาก
การศึกษาและขอเสนอแนะทางการศึกษาดวย 
 
 
 
 
 


