
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 
2.1 การศึกษาโรคที่เก่ียวของกับการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 จากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493  สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือ
ของเหลวอยางอื่นแลว สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา 

แอลกอฮอลเปนของเหลวไมมีสี แอลกอฮอลในเครื่องดื่มมึนเมาคือ เอทิลแอลกอฮอล 
เครื่องดื่มมึนเมาชนิดตางๆ  ไดแก เหลา เบียร วิสกี้ บร่ันดี เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละชนิดจะมี
ปริมาณของเอทิลแอลกอฮอลที่ตางกัน เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล เปนแอลกอฮอลที่ไดจาก
การแปรรูปจากพืชจําพวกแปงและน้ําตาล  เชน ออย  ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฤทธิ์ในทางเสพ
ติดของแอลกอฮอลคือ ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจ  

การศึกษาทางระบาดวิทยาในประเทศตางๆ  พบวา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยง
ตอโรคหลายชนิด ทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรงคือปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่มจะสงผล
เสียตอสุขภาพทําใหเกิดโรคตางๆ  เชนโรคตับแข็ง  มะเร็งตับ  ตับอักเสบ ตับมัน โรคพิษสุราเรื้อรัง  
โรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ และผลทางออมจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลคือมันจะ
ทําลายความตานทานของรางกายทําใหมีการติดเชื้อและปวยมากขึ้น (อดิศวร หลายชูไทย และคณะ, 
2544) 

ประมวลขาวของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปที่ 15 ฉ. 148 อางถึงการศึกษาของ
สมาคมโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา (2535)  พบวา ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําปริมาณ 
160 กรัมตอวัน จะมีความเสี่ยงตอการเปนโรค 4  กลุมใหญๆ  คือ กลุมมะเร็ง  กลุมเกี่ยวกับหัวใจ 
กลุมโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด  และกลุมอื่นๆ  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้   คือ 
 

2.1.1 กลุมโรคที่เกิดจากการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
1) กลุมโรคมะเร็ง (Malignant Neoplasm)  ไดแก 
 1.1) มะเร็งหนาอก (Breast Cancer)  มีโอกาสเปนรอยละ 15  
 1.2) มะเร็งลําไสใหญ (Colorectal Cancer) มีโอกาสเปนรอยละ 33  สําหรับเพศ   
          ชาย และรอยละ 18 สําหรับเพศหญิง 
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 1.3) มะเร็งตับ (Liver Cancer) มีโอกาสเปนรอยละ 18 
 1.4) มะเร็งคอหอย (Oral/Pharyngeal Cancer) มีโอกาสเปนรอยละ 100 สําหรับเพศ 

       ชาย 
  1.5) มะเร็งในปากและชองปาก (Oropharyngeal Cancer) 

1.6) มะเร็งหลอดอาหาร (Oesophageal Cancer) 
1.7) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) 
1.8) มะเร็งรังไข (Ovarian Cancer) 

2) กลุมโรคเกีย่วกับหลอดเลอืด (Cardiovascular Disease) 
 2.1) โรคหัวใจ (Cardiomyopathy) มีโอกาสเปนรอยละ 37 สําหรับเพศชาย 

2.2) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertensive disease) มีโอกาสเปนรอยละ 18 
2.3) โรคหัวใจทํางานบกพรอง (Cardio vascular defects) 
2.4) โรคหัวใจเตนไมสม่ําเสมอ (Cardiac arrhythmias) 
2.5) โรคหัวใจลมเหลว (Heart failure) 
2.6) โรคหัวใจอื่นๆ (Other heart disease) 

3) กลุมโรคเกีย่วกับระบบยอยอาหาร (Digestive System) 
 3.1) โรคตับแข็ง (Cirrhosis) มีโอกาสเปนรอยละ 72 
 3.2) โรคแผลในลําไสเล็กสวนตน (Duodenal Ulcers) มีโอกาสเปนรอยละ 46  

        สําหรับเพศชาย รอยละ 3 สําหรับเพศหญิง 
 3.3) โรคตับออนอักเสบแบบเฉียบพลัน (Pancreatitis / Acute) มีโอกาสเปนรอยละ  

        90 สําหรับเพศชาย 
 3.4) โรคตับออนอักเสบแบบเรื้อรัง (Chronic Pancreatic) 
 3.5) โรคกระเพาะ (Stomach Ulcers) มีโอกาสเปนรอยละ 29 สําหรับเพศชาย      

        รอยละ 8 สําหรับเพศหญิง 
 3.6) โรคตับมัน (Fatty Liver) 
 3.7) โรคตับอักเสบ (Hepatitis)  

3.8) โรคเบาหวาน  
4) กลุมโรคอื่นๆ (Other) 
 4.1) ไฟไหม (Burns) มีโอกาสเปนรอยละ 23 
 4.2) โรคจิตเสื่อม (Dementia) มีโอกาสเปนรอยละ 11 
 4.3) โรคลมบาหมู (Epilepsy) มีโอกาสเปนรอยละ 27 
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 4.4) โรคลมชัก (Seizures) มีโอกาสเปนรอยละ 22 
 4.5) โรควัณโรค (Tuberculosis) มีโอกาสเปนรอยละ 25 
 4.6) โรคความจําเสื่อม (Korsakoff’s Syndrome) 
 4.7) โรควิกลจริต (Alcoholic Dementia ) 
 4.8) โรคนอนไมหลับ (Insomnia ) 
 4.9) โรคสมองพิการ (Ataxia due to Cerebella Dysfunction ) 
 4.10) โรคซึมเศรา (Depression) 
 4.11)  กลามเนือ้สวนปลายแขน ขา ออนแรง / ปลายประสาทพิการ (Alcoholic  
                       Peripheral Myopathy) 
 4.12) โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcohol – Dependence Syndrome) 

4.13)  กลุมโรคความผิดปกติของเด็กในครรภที่มารดาดืม่แอลกอฮอล (Fetal     
          Alcohol  Syndrome) 

 4.14)  ปอดปวม (Pneumonia) 
 4.15)  เกาต (Gout) 

4.16)  อุบัติเหตุและการบาดเจ็บโดยไมไดตั้งใจ (Unintentional injuries) 
  

 หนวยสุรา (Units)  หมายถึง ปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มเขาไปในรางกายโดยเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแตละชนิดจะมีปริมาณที่ตางกันดังนี้ สําหรับเบียร คือดื่ม 360 ซีซี  ไวนคือดื่ม 150 ซีซี 
เหลาคือดื่ม 45 ซีซี  เปนตน ซ่ึงหากดื่มเกินปริมาณที่กําหนดจะกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย โดย
กําหนดวาเพศชายไมควรดื่มเกิน 21 หนวยสุราตอสัปดาห  และเพศหญิงไมควรดื่มเกิน 14 หนวย
สุราตอสัปดาห  หากดื่มเกินปริมาณที่กําหนดนานกวา 10 ป แลวจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ตางๆ  ตามมา (สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ, 2550) 
   

2.2 การศึกษาวิธีการประเมินตนทุนของการเจ็บปวย 
 วิธีการคํานวณหาคาตนทุนของการเจ็บปวยมีแนวคิดในการศึกษาอยูสองวิธีที่สําคัญ คือ 
วิธีการความเสี่ยงสัมพัทธซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีแรกๆ  ในการคํานวณหาตนทุนของการเจ็บปวยโดย
อาศัยขอมูลการรักษาพยาบาลของผูปวย  และอีกวิธีหนึ่งคือวิธีทางเศรษฐมิติซ่ึงเปนวิธีที่กําลังนิยม
ใชในการคํานวณหาคาตนทุนของการเจ็บปวยในปจจุบัน 
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2.2.1 การศึกษาโดยวิธีการความเสี่ยงสัมพัทธ 
 Minnesota Department of Health (2006)  ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนทางมนุษยและ
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในเมืองมินเนสโซตา  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยจําแนกประเภทการเสียชีวิตออกเปนสาเหตุตาง ๆ จากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลในป 2001 พบวาเกิดจากความรุนแรง 6,961 คน มะเร็ง 3,266 คน โรคกระเพาะ 6,184 
โรคตับแข็ง 251 คน ความผิดปกติทางจิต 2,420 คน และไดรับบาดเจ็บ 13,343 คน จากผลการศึกษา
พบวาตนทุนทางเศรษฐศาสตรแบงเปน คาใชจายทางดานรักษาสุขภาพ เชนการรักษาพยาบาล  
$649,000,000  ผลกระทบจากการผลิต เชน การเสียโอกาสในการทํางานเนื่องจากปวย 
$2,949,000,000 และผลกระทบดานอื่นๆ ตอสังคม เชน อุบัติเหตุรถชน อาชญากรรม ไฟไหม เปน
ตน $4,561,000,000  และตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตอรายตอคนมี
คามากกวา $900 ตอคน  ซ่ึงมากกวาอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึง 19 เทา 
 

       Health Department (2005) ไดทําการศึกษาเรื่องอันตรายและตนทุนทางเศรษฐศาสตรของ
การดื่มแอลกอฮอลในทางที่ผิด โดยใชวิธีคํานวณตนทุนของการรักษาพยาบาลจากอันตรายที่เกิด
จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Alcohol-related medical costs)  และตนทุนของการสูญเสีย
ผลผลิตที่เกิดจากการไมไดทํางาน (Lost workplace productivity cost) เปนการศึกษาเพื่อพิสูจนให
เห็นวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอใหเกิดผลเสียตอรางกายมากกวาประโยชนที่จะไดรับ 
พบวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้นกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย ดังนี้ แอลกอฮอลกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพรางกาย เชน โรค มะเร็งตับ โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง 
มะเร็งหนาอก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งริมฝปาก มะเร็งกลองเสียงและกระเพาะ ฯลฯ  แอลกอฮอล
กอใหเกิดโรคหัวใจโดยที่ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมากกวา 2 แกวตอวัน จะสงผลเสียตอหัวใจ 
และมีโอกาสเปนโรคหัวใจสูง โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป  แอลกอฮอลกับการไดรับบาดเจ็บ 
พบวาเกิดคดีฆาตกรรม 46% จมน้ําตาย 38% ตกมาจากที่สูง 35% ไฟไหมตาย 45% อุบัติเหตุตาม
ทองถนน 42% และฆาตัวตาย ประมาณคาออกมาไดเปน คนเสียชีวิตในแตละปจากการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล 275 คน เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 13,400 คนตอป เสียชีวิตกอนวัยอันควร 
3,800 คนตอป และ มีจํานวนคนไขนอกที่รอการรักษาอีก 48,700 คนตอป  จากการศึกษาโดย
เปรียบเทียบตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกับอัตราภาษีสรรพสามิต
ของสุราแลวจะพบวา รัฐวอชิงตันจะเสียคาตนทุนทางเศรษฐศาสตร $12.00  การไดรับภาษี
สรรพสามิตจากสุราแค $1.00  และยังพบอีกวากลุมวัยรุนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจะนิยมดื่มเบียร
มากกวาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลชนิดอื่นเนื่องจากหาซื้องายกวา 
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Worman (2005) ไดทําการศึกษาเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตับเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล  โดยใชวิธีทางความเสี่ยงสัมพัทธ (Relative-risk approach) หรือแนวทางระบาดวิทยา 
โดยขอมูลจะอยูบนพื้นฐานอัตราการตาย (Mortality)  และอัตราการเจ็บปวย (Morbidity)  จาก
การศึกษาพบวาโรคที่เกี่ยวกับตับจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลคือ  1)โรคตับมัน (Fatty Liver 
หรือ Steatosis)  2) ตับอักเสบ (Hepatitis) 3) โรคตับแข็ง (Cirrhosis) และยังพบวาโรคดังกลาวทั้ง 3 
ชนิดขางตนสามารถเกิดขึ้นพรอมกันได   

 

Department of Health (1990) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตร
จากผลกระทบจากโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของเมืองวิสคอนซิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในป 1988 โดยใชวิธีทางความเสี่ยงสัมพัทธ (Alcohol-related risk factors) โดย
คาดการณคาสัดสวนจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Alcohol-attributable fractions:AAFs)  
โดยใชขอมูลจากพื้นฐานการตาย (Alcohol-related mortality: ARM) พบวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร
มีคาประมาณ $1.47  พันลาน แบงเปนตนทุนทางตรง  $344  ลาน  และตนทุนทางออม  $1.13  
พันลาน คิดเปน $305  ตอครอบครัว 
 

2.2.2 การศึกษาโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติ 
 Renna (2005)  ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของวัยรุนจํานวน 12,686 คน ชวงอายุ 14-21 ป  เปนการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของนักเรียนผูหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จบการศึกษาตรงเวลา โดยใชวิธีเศรษฐ
มิติในการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจบการศึกษากับการดื่มแอลกอฮอล โดยมี
แบบจําลองดังนี้ 
 

        ),( XBINGEfEDUC =  
 

โดยที ่ EDUC  คือ   การจบการศึกษา 
BINGE  คือ    ปริมาณที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
X  คือ    ตัวแปรตน เชน  เชื้อชาติ  สภาพครอบครัว รายได  

  

 iiii XEDUCEDUC 22
*

22
* 2 εγβα +++=   

 iiii XEDUCBINGE 11
*

11
* 1 εγβα +++=  

  

โดยที ่ X1, X2  คือ ปจจัยในการดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

21 , εε   คือ  ตัวแปรสุม 
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ตัวแปรตามคือการจบการศึกษาพบวาวัยรุนผูหญิงที่จบการศึกษาตรงเวลาจะมีอัตราการดื่ม
แอลกอฮอลที่ลดลง 17.5% เนื่องจากหากจบการศึกษาแลวยังไมไปสมัครงานมัวแตดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลก็จะเปรียบเหมือนคนที่จบชากวาเวลาที่กําหนด ทําใหไดรับคาจางตอช่ัวโมงที่ลดลงถึง 
$0.90  โดยที่ในแตละปวัยรุนผูหญิงจะเสียเงินไปกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลถึง $315      

 

Miller, et al. (2006) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนทางสังคมของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของวัยรุนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยใชวิธี General approach ในการศึกษา ซ่ึงเปน
การศึกษาเพื่อประมาณคาของตนทุนจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ  แบงออกเปน อุบัติเหตุรถชน  ความรุนแรง การจี้ชิงทรัพย  การฆาตัวตาย ไฟไหม จมน้ําตาย 
การมีเพศสัมพันธที่สูง กินยาตาย และ โรคจิต โดยนําเอามูลคาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการเปน
โรคไปคูณกับสัดสวนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Alcohol attributable fractions : 
AAFs) เพื่อใหงายแกการคํานวณ  ปจจุบันการคํานวณตนทุนเหลานี้มีการพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา
ใช เพื่อคํานวณตนทุนทางตรงและคํานวณตนทุนทางออมเนื่องจากการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัย
อันควรได และทําการเปรียบเทียบตนทุนของเหตุการณดังกลาวขางตนกับปริมาณการจําหนาย
แอลกอฮอล  โดยแบงปญหาดังกลาวออกเปน 2  แบบ คือ ถึงแกชีวิต และไมถึงแกชีวิต กับปริมาณ
แอลกอฮอลของคนที่ไมบรรลุนิติภาวะดื่ม  โดยประมาณคาตนทุนของแตละปญหา  จากผล
การศึกษาพบวาวัยรุนที่ดื่มแอลกอฮอลมีทั้งสิ้น 16 % จากยอดจําหนายแอลกอฮอล ในป 2001  มี
จํานวนคนเสียชีวิต 3,170 คน และ 2.6 ลาน คนไดรับบาดเจ็บ  และเสียคาใชจายทั้งหมด $61.9 
พันลาน แบงเปน คารักษาพยาบาล $5.4  พันลาน  คาเสียโอกาสในการทํางาน  $14.9 พันลาน  และ
คุณภาพชีวิตที่เสียไป  $41.6 พันลาน   

 

Pacific Institute (1999)  ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  โดยใชวิธีการศึกษาเพื่อประมาณคาของ
ตนทุนจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของคนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยใชวิธีคํานวณจากคา
สัดสวนจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (AAFs)  พบวาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของปญหา
ทั้งหมดเทากับ $52.8  พันลาน   แยกไดเปนตนทุนทางความเจ็บปวดและสูญเสียคุณภาพชีวิตเทากับ   
$13.1  พันลาน  ตนทุนการรักษาพยาบาลเทากับ  $1.1  พันลาน  และตนทุนการสูญเสียการทํางาน
และตนทุนอื่นๆ เทากับ  $5.3  พันลาน 

จําแนกปญหาไดเปนอุบัติเหตุทางถนน  $19.5 พันลาน อาชญากรรมและความรุนแรง  
$29.4 พันลาน ไฟไหม  $189  ลาน  จมน้ําตาย  $426  ลาน  ฆาตัวตาย  $1.51  พันลาน  ความผดิปกติ
ของทารกในครรภ  $493  ลาน  พิษเฉียบพลันจากแอลกอฮอล  $340  ลาน  และการบําบัดรักษา  $1  
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พันลาน  โดยแตละปญหาแยกเปนตนทุน  3  ประเภท คือ  1) ตนทุนทางความเจ็บปวดและสูญเสีย
คุณภาพชีวิต  2)  ตนทุนการรักษาพยาบาล  3)  ตนทุนการสูญเสียการทํางานและตนทุนอื่นๆ 
 

2.3 การศึกษาที่เก่ียวของในประเทศไทย 
วันชัย วัฒนศัพท และคณะ (2535) ทํารายงานการวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบตนทุนการ

รักษาโรคหัวใจและปอดที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของผูปวยที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลศรี
นครินทรและโรงพยาบาลศูนยขอนแกน” วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อหาตนทุนการรักษาและ
ตนทุนทางออมของผูปวยโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดลม และโรคถุงลมโปง
พอง อันเนื่องมาจากการสูบบุหร่ี การศึกษาเปนแบบบรรยายโดยใชขอมูลประวัติการรักษาผูปวย
ตั้งแตป 2532 – 2534 เปนระยะเวลา 3 ป โดยมีการแบงความรุนแรงของโรคออกเปน 3 ระยะ คือ 
กลุมผูปวยที่มีอาการนอย อาการปานกลาง และกลุมที่มีอาการหนัก  ขอมูลที่ใชในการคํานวณ
ตนทุนทางตรง ไดแก จํานวนวันที่มารับการรักษาหรือจํานวนครั้งของการมารับการรักษา ตนทุน
เวชภัณฑทางการแพทย (จะใชตนทุนจริงจากราคาทองตลาด) ตนทุนคาตรวจทางหองปฏิบัติการ  
และตนทุนการผาตัด  โดยจะจดบันทึกวาขอมูลตั้งแตวันแรกที่มารับการรักษา จนครบ 1 ป  ของการ
มารับการรักษา สวนการคํานวณตนทุนทางออม อาศัยการสัมภาษณผูปวยโดยตรง และการรักษา
โรคที่เปนอยูรวมทั้งระยะเวลาที่เจ็บปวยแตไมไดมาโรงพยาบาลและระยะเวลาที่ขาดงานจากผล
การศึกษาพบวาในบรรดา 3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีนั้น กลุมโรคหลอดเลือดหัวใจจะตองอยูใน
โรงพยาบาลนานกวาอีก 2 โรค แตจํานวนครั้งที่มาติดตามการรักษาจะนอยกวา สรุปการสูญเสียที่
เกิดจากผูปวยโรคมะเร็งปอดประมาณ  111.71  ลานบาท/ป  รวมการสูญเสียจาก 3 โรค เทากับ 
1,274.81 ลานบาทตอป 
 

คุณาลักษณ คันธารราษฎร (2539)  ไดศึกษาการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรของ
โรคมะเร็งปอดที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีในประเทศไทย  โดยใชวิธีการตามหลักการทุนมนุษย 
(Human Capital) และการสํารวจความยินดีจะจาย (Willingness to pay) เพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรค  
โดยการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผูปวย  คือ ขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยและญาติผูปวย  
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ลักษณะการไปรับการรักษาและความยินดีที่จะจายของผูปวยและการบันทึก
ขอมูลจากโรงพยาบาลคือ ประวัติการรักษาของผูปวย คายา คาวัสดุ คาครุภัณฑทางการแพทย 
ตลอดจนคาแรงงานแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล  โดยทําการศึกษาจากผูปวย
ตัวอยาง จํานวน 306 ราย จากโรงพยาบาลศิริราช 228 ราย และสถาบันมะเร็งแหงชาติ 78 ราย ซ่ึง
ไดมาจากการสุมตัวอยางผูปวยแบบวิธีการจัดชั้นแบบสุมอยางงาย (Stratified Random Sampling)  
การประเมินตนทุนการเปนโรคมะเร็งปอดจะครอบคลุมตนทุนตั้งแตเร่ิมวินิจฉัยและรักษาจนกระทัง่
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หายหรือเสียชีวิต  โดยในขั้นแรกจะประมาณออกมาเปนตนทุนในระยะเวลา 1 ปกอน ซ่ึงประกอบ
ไปดวยตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนคาเดินทาง ตนทุนคาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการ
ตรวจ รายไดของผูปวยที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานเพราะการปวย  และรายไดของญาติ
ผูปวยที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการดูแลผูปวย  ตอจากนั้นจึงประมาณตนทุนตั้งแตเร่ิมรักษา
จนกระทั่งหายหรือเสียชีวิต  ซ่ึงรวมตนทุนรายไดของผูปวยที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการตายกอน
วัยอันควร 

โดยรูปแบบสมการความสัมพันธของตนทนุการเปนโรคกับตัวแปรตางๆ แสดงไดดังนี้ 
 

     ),,,( iiiiii TMSVIPDDIPDTOPDTfCH =   
 

เมื่อ CHi คือ   ตนทุนการเปนโรคมะเร็งปอดของผูปวยคนที ่i 
 OPDTi คือ   จํานวนครั้งที่มาตรวจรกัษาที่แผนกผูปวยนอก 
 IPDTi คือ   จํานวนครั้งที่มาตรวจรกัษาที่แผนกผูปวยใน 
 IPDDi คือ   ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล (วัน) 
 SVi คือ   ความรุนแรงของโรค 
 TMi คือ   วิธีการรักษา 
 

 ผลการศึกษาพบวา ตนทุนของการเปนโรคมะเร็งปอดตามหลักการทุนมนุษยในระยะเวลา 
1 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 56,227 บาทตอรายตอป  แบงเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ดังนี้ 
ตนทุนทางตรง ไดแก 1) ตนทุนคารักษาคือ ตนทุนคายา 21,330 บาท/ราย/ป  ตนทุนคาแรงงาน 
6,369 บาท/ราย/ป  ตนทุนคาวัสดุ 3,044 บาท/ราย/ป  ตนทุนครุภัณฑทางการแพทย 53 บาท/ราย/ป 
ตนทุนอาคารสถานที่ 273 บาท/ราย/ป ตนทุนที่ดิน 261 บาท/ราย/ป 2) ตนทุนคาเดินทาง คือ ตนทุน
คาเดินทางของผูปวย 3,571 บาท/ราย/ป  ตนทุนคาเดินทางของญาติผูปวย 823 บาท/ราย/ป  ตนทุน
ทางออม คือ 1) ตนทุนคาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการตรวจของผูปวย 3,030 บาท/ราย/ป 2) 
รายไดที่ตองสูญเสียไปของผูปวย 6,126 บาท/ราย/ป  3) รายไดที่ตองสูญเสียไปของญาติผูปวย 1,303 
บาท/ราย/ป สวนตนทุนตั้งแตเร่ิมวินิจฉัยและรักษาจนกระทั่งหายหรือเสียชีวิตมีคาเฉลี่ยเทากับ  
732,083 บาท/ราย  โดยตนทุนการเปนโรคมะเร็งปอดตามหลักการนี้ที่ประมาณจากสมการ
ความสัมพันธมีคาเทากับ 843,134  บาท/ราย  นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ระยะความรุนแรง
ของโรคมีความสัมพันธกับอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี  จํานวนปที่สูบบุหร่ี  และลักษณะการอัดควันเขาใน
ปอด สําหรับตนทุนของการเปนโรคมะเร็งปอด จากการสํารวจความยินดีจะจาย  จะใชวิธีการ 
Contingent Valuation  ในการสํารวจจากกลุมตัวอยาง  คําถามที่ใชในการสัมภาษณมีลักษณะ 
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Interactive Bid Game เร่ิมดวยการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในลักษณะ Payment 
Card (การด A, B) อันไดแกธรรมชาติของโรค  อาการสําคัญในระยะเริ่มแรกของโรค อาการทั่ว ๆ 
ไป อาการสําคัญในระยะรุนแรง  และวิธีการรักษาใหผูปวยฟง  เมื่ออธิบายรายละเอียดแลว ก็จะถาม
ผูปวยเกี่ยวกับอาการหลังการรักษาในชวงปที่ผานมา  ตลอดจนคาใชจายที่เสียไป  ผลกระทบที่
ไดรับผูปวยคิดวามากนอยแคไหน  จากนั้นจึงจะถามถึงความยินดีที่จะจายของผูปวยวา “ถาผูปวย
สามารถหลีกเลี่ยงการปวยเปนโรคนี้ เพื่อไมตองประสบกับผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผาน
มา ทานยินดีจะจายเปนมูลคาเทาไร” จากการสัมภาษณจะไดมูลคาจํานวนเงินที่ยินดีจะจายโดยมี
รูปแบบสมการความสัมพันธ ดังนี้ 
 

    ),,,,( iiiiii EFFPROTECTCAREBAHTAGEINCfCW =  
 

เมื่อ CWi คือ        ตนทุนความยนิดีทีจ่ะจายของการเปนโรคมะเร็งปอดที่เกี่ยวของกับการสูบ             
      บุหร่ี 

 INCi คือ        ระดับรายได 
 AGEi คือ  อายุ 
 CAREBAHTi คือ คาใชจายในการรักษา 
 PROTECTi คือ คาใชจายในการปองกันสุขภาพ 
 EFFi คือ    ผลกระทบจากการเปนโรค 
 

ผลการศึกษาพบวา ตนทุนของการเปนโรคมะเร็งปอดจากการสํารวจความยินดีจะจาย มีคา
โดยเฉลี่ยเทากับ 1,028,349 บาท/ราย/ป  ตนทุนตั้งแตเร่ิมวินิจฉัยและรักษาจนกระทั่งหายหรือ
เสียชีวิตเทากับ 1,930,496 บาท/ราย โดยตนทุนตามหลักความยินดีจะจายที่ประมาณจากสมการ
ความสัมพันธมีคา 2,691,208 บาท/ราย 

เมื่อนําผลการศึกษานี้มาประมาณตนทุนที่เกิดจากการเปนโรคมะเร็งปอดทั้งหมดใน 
ประเทศไทยโดยประมาณจากจํานวนผูปวยทั้งประเทศในแตละป  ปรากฏวาตนทุนของการเปน
โรคมะเร็งปอดคิดเปน 0.05 – 0.6 เทาของงบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงสาธารณสุข
และ 0.09 – 0.11 เทาของรายไดของรัฐจากบุหร่ี 
 

กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2546)  ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตร
ของการสูบบุหร่ี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป  พ.ศ. 2546  จํานวน 600 คนโดยการศึกษาในครั้งนี้
อาศัยแนวคิดตามวิธีเศรษฐมิติ (Econometric approach) ใชแบบจําลอง Probit และ Log-Lin ในการ
ประมาณตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการเปนโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี โดยใหผูที่สูบบุหร่ีคือ
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ผูที่สูบบุหร่ีติดตอกันนาน 15 ป โดยจะแบงตนทุนของการเปนโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี
ออกเปน 2 ประเภท ใหญๆ ตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม    ผลการศึกษาพบวาตนทุนทางตรง
ไดแก ตนทุนคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยใน มีคาเฉลี่ยเทากับ  15,670.18  บาทตอรายตอป  
ตนทุนคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกมีคาเฉลี่ยเทากับ 14,465.77 บาทตอคนตอป ตนทุนคายา
รักษาโรคที่ผูปวยตองซื้อหามาดวยตนเอง มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ 3,329.81 บาทตอรายตอป  และ
ตนทุนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมีมูลคาเฉลี่ยเทากับ 6,009.29  บาทตอรายตอป  และสวนที่สอง
เปนตนทุนทางออม ไดแก รายไดของผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานเพราะการเจ็บปวย  มี
มูลคาเฉลี่ยเทากับ 4,174.42 บาทตอรายตอป  รายไดของญาติผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาด
งานเพราะดูแลผูปวย  มีมูลคาเฉลี่ยตอปเทากับ 6,624.29 บาทตอรายตอป ตนทุนคาเสียเวลาในการ
เดินทางและรอรับการตรวจของผูปวย มีมูลคาเฉลี่ยตอปเทากับ 695.58 บาทตอรายตอป และตนทุน
คาเสียเวลาในการเดินทาง และรอขณะผูปวยรับการตรวจรักษาของญาติผูปวย มีมูลคาเฉล่ียตอป
เทากับ 777.13  บาทตอรายตอป 

คาสัดสวนที่เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหร่ี (Smoking- Attributable Fractions: SAFs)  ที่
คํานวณไดเทากับรอยละ 7.22  โดยคา SAFs ของยารักษาโรคมีคาเทากับรอยละ 26.64  คา SAFs 
ของคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องรอยละ 20  คา SAFs  ของคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยในรอยละ 
7.06  และคา SAFs ของคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกมีคาเทากับรอยละ 0.62 นอกจากนี้ผล
การศึกษายังชี้ใหเห็นวาคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหร่ี (SAEs )  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในป พ. ศ.  2546  มีมูลคาทั้งสิ้น 8,678.20  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ  1.37 ของผลิตภัณฑภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีตนทุนทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหร่ีไดมูลคาเทากับ 11,025.33 
ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 1.75 ของผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 
 
 
 
 


