
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ปจจุบันจํานวนคนไทยที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยูในระดับสูงติดอันดับโลก 
กอใหเกิดตนทุนดานสุขภาพ  ตนทุนสังคมตามมาอีกมากมาย ที่ผานมารัฐบาลมีการพยายามผลักดัน
มาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  การโฆษณาผลเสียของการดื่มเหลา  การจํากัดอายุ
ผูบริโภค  การจํากัดสถานที่ในการบริโภค  การรณรงคงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  แตใน
จังหวัดเชียงใหมยังไมมีมาตรการใดๆ อยางจริงจังเนื่องจากวาเปนเมืองทองเที่ยว และมีนักทองเที่ยว
จากทั้งตางประเทศและในประเทศเขามาเที่ยวตลอดทั้งป  สวนมากแลวในการรับประทานอาหาร  
การสังสรรค ก็มักจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลควบคูไปดวย อีกทั้งในปจจุบันนี้จะเห็นไดชัดเจน
วามีรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มประเภทนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้น การหาซื้อก็สะดวกขึ้น แตส่ิงที่สําคัญที่สุด
ในการดึงดูดการบริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้มากที่สุดคือ สถานบันเทิงตางๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน ไมเวน
แมกระทั่งใกลกับสถานศึกษาใหญๆ  เนื่องจากเปนจุดดึงดูดใหนักเรียน และนักศึกษาในกลุมวัยรุน
มารวมตัวกันในวันหยุดสุดสัปดาห  ทั้งมีโปรโมชั่น อีกทั้งราคาของเครื่องดื่มประเภทนี้ก็เปนราคาที่
สามารถซื้อหาไดไมแพงจนเกินไป  มีแรงจูงใจจากสาวเชียรเบียรในการดื่มเครื่องดื่มนั้นๆ ทําใหอายุ
เฉลี่ยของผูบริโภคในกลุมนี้มีจํานวนที่นอยลง เปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุตามทอง
ถนน และยังกอใหเกิดความเสี่ยงใหเกิดโรคตางๆ ตามมาอีกมากมาย 
 การเจ็บปวยจากโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ทําใหประเทศเกิดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก คือ สูญเสียทรัพยากรเพื่อใชในการรักษาพยาบาล
ผูปวยจากโรคซึ่งเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  สูญเสียรายไดหรือผลผลิตที่ควรจะได
หากผูปวยไมเจ็บปวยเปนโรคซึ่งเกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  สูญเสียทรัพยากร
มนุษยอันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของสังคมไปกอนเวลาอันควร  รวมทั้งยังกอใหเกิดตนทุนดาน
จิตใจของผูปวย ไดแก การเจ็บปวด ทุกขทรมาน เปนตน แตรายไดซ่ึงรัฐบาลไดรับจากการเก็บภาษี
อากรจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในแตละปมีจํานวนมากและเปนรายไดหลักของรัฐบาลเชนกัน จึง
ทําใหรัฐบาลจําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมปริมาณการนําเขาและผลิตเครื่องดื่มประเภทนี้
อยางครอบคลุม เพื่อที่ไมใหประเทศสูญเสียรายไดจากภาษีสรรพสามิตมากเกินไป  
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 การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
รวมทั้งเพื่อประเมินตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาล  และตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการ
เจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การศึกษาในครั้งนี้จะแตกตางจาก
การศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของกับการประเมินตนทุนของการเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องจากการศึกษาเหลานั้นไมไดคํานวณออกมาวาตนทุนเหลานั้นเกิดจาก
ผูปวยที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และไมไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ตนทุนของการเจ็บปวยประกอบ 

การศึกษานี้ใชวิธีการสํารวจขอมูลที่ เกี่ยวกับผูปวยคือ ขอมูลลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูปวย พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของผูปวย  พฤติกรรมความเสี่ยง
ตางๆ ของผูปวย และลักษณะการรับการรักษาพยาบาลของผูปวยรวมทั้งคาใชจายดานสุขภาพที่
เกิดขึ้นของผูปวย  โดยทําการศึกษาจากผูปวยจํานวน 300 ราย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม   โรงพยาบาลนครพิงค   โรงพยาบาลแมแตง   โรงพยาบาลหางดง  
โรงพยาบาลสารภี  โรงพยาบาลสันทราย ทําการเก็บขอมูลชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2550   และขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลของผูปวยในป พ.ศ.2549   โดยใช
วิธีแบบจําลองที่มีสองสวน (The Two-Part Model) 

ผลการศึกษาพบวาจากจํานวนผูปวยทั้งหมด 300 คน พบผูปวยที่เปนเพศชาย 199 คน เพศ
หญิง 101 คน และพบผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทั้งสิ้น 180 คน และไมเคยดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเลยจํานวน 120 คน โดยอายุเฉลี่ยของผูปวยคือ 51.09 ป สวนมากผูปวยไมไดประกอบ
อาชีพเพราะมีอายุมากแลวจํานวน 101 คน และผูปวยสวนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จํานวน 153 คน รายไดตอครัวเรือนในหนึ่งเดือนของผูปวยโดยเฉลี่ยเทากับ 16,745.27 บาท ผูปวย
สวนมากมีรูปรางผอมและรูปรางพอดีตัวจํานวน 124 และ 127 คนตามลําดับ ผูปวยสวนมากอาศัย
อยูนอกเขตเทศบาลจํานวน 213 คนและนับถือศาสนาพุทธ  จากผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
จํานวน 180 คน พบวาโดยเฉลี่ยดื่มมานาน 10.53 ป โดยดื่มเฉลี่ยจํานวน 2.43 วันตอสัปดาห  พบวา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทเหลาเปนที่นิยมมากที่สุดโดยดื่มเฉลี่ยจํานวน 5.96 หนวยสุราตอ
วัน และผูปวยที่เคยดื่มแตปจจุบันเลิกดื่มแลวจํานวน 117 คน โดยพบวาเลิกดื่มมานานเฉลี่ย 3.3 ป 
สาเหตุของการเลิกดื่มเนื่องจากอยากเลิกดื่มเองเพราะสุขภาพไมดีจํานวน 82 คน และมีลักษณะการ
เลิกคือเลิกเลยทีเดียวจํานวน 80 คน  จากผูปวยทั้งหมดนี้พบผูปวยที่เปนโรคในกลุมมะเร็งจํานวน 57 
คน  กลุมโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดจํานวน 121 คน กลุมโรคเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร
จํานวน 45 คน และกลุมอื่นๆ อีก 77 คน ผูปวยโดยสวนมากออกกําลังกายเปนประจําจํานวน 166 
คน โดยเฉลี่ย 3.65 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ผูปวยที่สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งจํานวน 
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172 คน มีผูปวยที่สูบบุหร่ีเปนประจําจํานวน 116 คน โดยสูบเฉลี่ย 40.78 มวนตอสัปดาห  ผูปวย
โดยสวนมากไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 239 คน ซ่ึงพบวาไดรับการ
รักษาจากแพทยและพยาบาล 276 คน และจายคารักษาพยาบาลโดยใชบัตรประกันสุขภาพของ
รัฐบาล(บัตรทอง)  มากที่สุดจํานวน  155 คน จากผูปวยจํานวน 300 คน พบวามีผูปวยที่เขารับการ
รักษาในฐานะผูปวยในจํานวน 236 คน โดยเฉลี่ย 2.17 คร้ังตอป  ผูปวยที่เขารับการรักษาในฐานะ
ผูปวยนอกจํานวน 234 คน โดยเฉลี่ย 6.34 คร้ังตอป  ผูปวยที่มีคาใชจายในการซื้อยารักษาโรค
จํานวน 135 คน โดยซ้ือเฉลี่ย 3.57 คร้ังตอป  ผูปวยที่มีคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจํานวน 88 คน 
โดยเฉลี่ย 1.08 คร้ังตอป และพบวาผูปวยที่มีคาใชจายดานอื่นๆ อีกจํานวน 73 คน  จากการสํารวจใน
คร้ังนี้พบวาผูปวยที่มีญาติมาดวยมีจํานวนทั้งสิ้น 217 คน โดยเดินทางมากับผูปวยเฉลี่ย 5.01 คร้ังตอ
ป และตองรอผูปวยรับการรักษากรณีผูปวยนอกเฉลี่ย 2.84 ช่ัวโมงตอคร้ัง  

ตนทุนสวนบุคคลของการเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ในระยะเวลา 1 ป มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ  86,106.64  บาทตอรายตอป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตนทุนทางตรง มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ 82,660.48  บาทตอรายตอป ประกอบดวย ตนทุนคา
รักษาพยาบาลสําหรับผูปวยใน  มีคา เฉลี่ย เทากับ  94,397.29  บาทตอรายตอป  ตนทุนคา
รักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอก  มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ 4,668.36  บาทตอรายตอป  ตนทุนคายารักษา
โรค  มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ  769.64 บาทตอรายตอป  ตนทุนคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของผูปวย          
มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ 8,048.31 บาทตอรายตอป  และตนทุนคาใชจายอื่นๆ มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ   
8,489.08   บาทตอรายตอป  
 ตนทุนทางออมมีมูลคาเฉลี่ยเทากับ   3,446.16  บาทตอรายตอป ประกอบดวยรายไดของ
ผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานเพราะการเจ็บปวย  มีมูลคาเฉลี่ยตอปเทากับ 5,480.75   บาท
ตอรายตอป  รายไดของญาติผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานมาอยูดูแลผูปวย  มีมูลคาเฉลี่ย
เทากับ  1,175.35  บาทตอรายตอป  ตนทุนคาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการตรวจของผูปวย  
มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ  486.02  บาทตอรายตอป และตนทุนคาเสียเวลาในการเดินทางและรอขณะ
ผูปวยรับการตรวจรักษาของญาติผูปวย  มีมูลคาเฉลี่ยเทากับ  760.72  บาทตอรายตอป 
 สําหรับคาสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (AAFs)  ที่คํานวณไดโดยใชแบบจําลองที่มีสองสวน (Two-Part Model)  พบวามี
คาเฉลี่ยเทากับรอยละ  64.44  โดยคา AAFs ของคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยในมีคาสูงสุดคือรอย
ละ  88.45  รองลงมาคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรอยละ   79.82  คารักษาพยาบาลสําหรับผูปวย
นอกรอยละ  71.98 คาใชจายอื่นๆรอยละ   39.57 และคายารักษาโรครอยละ  13.92   
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 เมื่อนําคาสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (AAFs) ที่คํานวณไดมาประมาณคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (AAEs) ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.2549 พบวามีมูลคาเฉลี่ยทั้งสิ้น 3,528.71  ลาน
บาท และคิดเปนรอยละ 3.14 ของผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 0.045 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product : GDP) พ.ศ.2549 คํานวณตนทุนทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไดมูลคาเทากับ 3,676.12  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
3.28 ของผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม   
 เมื่อใหคาสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (AAFs) ของจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ.2549 เปนตัวแทนของคา AAFs ของประชากร
ทั้งประเทศ มาประมาณคาคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (AAEs) ของ
ประชากรทั้งประเทศพบวามีมูลคาทั้งสิ้น  138,280  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1.77  ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP)  ป พ.ศ.2549 
 

5.2  ขอจํากัดในการศึกษา 
  การศึกษาถึงตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของจังหวัด
เชียงใหมในครั้งนี้ มีขอจํากัดในการศึกษาทั้งในเรื่องของงบประมาณการศึกษา  ระยะเวลาในการ
วิจัยซ่ึงมีระยะเวลาที่จํากัด  รวมทั้งขอมูลที่นํามาใชในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 5.2.1  เนื่องจากงบประมาณในการศึกษา และระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคอนขางจํากัด 
ดังนั้นในการสํารวจการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจึง
ตองจํากัดขอบเขตไวเฉพาะกลุมผูปวยใน 4 กลุมโรคที่สําคัญ ซ่ึงเปนกลุมโรคที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพียงพื้นที่เดียวเทานั้น อีก
ทั้งยังทําการสัมภาษณผูปวยในบางโรงพยาบาลที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม  ทําใหผลการศึกษาที่ได
อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากภาพรวมของผูปวยทั้งประเทศได 
 5.2.2 ขอมูลที่ใชในการคํานวณหาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลบางสวนเปนขอมูลที่ไดจากการประมาณการของผูปวยเอง เชน คาใชจายในการเดินทาง
มารับการรักษา ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาในการรอรับการตรวจ คาใชจายในการดูแล
ผูปวย เปนตน ทําใหผลการคํานวณตนทุนทั้งตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมอาจมีความ
คลาดเคลื่อนได 
 5.2.3  ขอมูลตางๆที่ไดจากการสัมภาษณผูปวยอาจไมตรงตามความเปนจริง เนื่องจากผูปวย
อาจลืม หรือผูปวยไมมีความสนใจที่จะใหความรวมมือ ทําใหตองสอบถามขอมูลสวนตัวของผูปวย
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จากญาติของผูปวยแทน ซ่ึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยาง
ผูปวยในโรคที่กําหนด จะมีความทอแททั้งรางกายและจิตใจ และเปนกลุมผูปวยที่เปนผูสูงอายุ ทํา
ใหเกิดปญหาในการสื่อสารและขาดความเขาใจในการที่จะใหขอมูลแกผูสัมภาษณ จึงอาจทําให
ขอมูลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนได 
 

5.3 ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
 จากการศึกษาพบวาตนทุนจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีมูลคาคิดเปน  0.0314 เทา
ของผลิตภัณฑในจังหวัดเชียงใหมหรือรอยละ  3.14  ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนคาที่คอนขางสูง   รัฐบาลจึง
ควรคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมานี้      แมวารัฐบาลจะไดรายไดจากการนําเขาหรือผลิตเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเปนจํานวนมากในแตละป แตผลกระทบที่ตามมานั้นไมใชแตเพียงการสูญเสีย
งบประมาณของรัฐบาลในการจัดสรรเพื่อใชจายในดานสุขภาพของประชาชนเทานั้น ปญหาหลักที่
สําคัญคือประชาชนไดรับการเจ็บปวยทั้งทางกาย จิตใจ และความสัมพันธภายในครอบครัว ซ่ึงการ
เจ็บปวยที่ยากจะประเมินคาออกมาได   อีกทั้งในปจจุบันนี้จะเห็นวาเยาวชนเริ่มที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลกันมากขึ้นเนื่องจากหาซื้อไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องดื่มประเภทเบียร  กอใหเกิด
ปญหาดานอุบัติเหตุ   การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบอยครั้ง  ทรัพยากรของประเทศที่สูญเสียไปในแตละ
ปกับคาใชจายสวนนี้จํานวนมาก    เนื่องจากเงินคาใชจายดานสุขภาพมาจากงบประมาณของรัฐบาล  
เงินชวยเหลือจากภาคเอกชน  และเงินชวยเหลือจากตางประเทศ   ทําใหงบประมาณรายจายประจําป
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใชสําหรับผูปวยดานอื่นๆ ก็จะลดลงเชนกัน  สงผลใหงบประมาณ
สําหรับงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีประโยชนตอประเทศชาติมีจํานวนลดลง เชน งบประมาณในการ
ซ้ืออุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย  งบประมาณในการคนควาวิจัยทางการแพทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประเทศมากขึ้น  เพื่อใหประเทศมีความกาวหนาทางดานการแพทยและดาน
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น   
 สําหรับนโยบายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และลดจํานวนผูดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลงของภาครัฐที่อาจดําเนนิการได แบงเปน 2  ลักษณะที่สําคัญ คือ 
มาตรการเชิงรุก (Aggressive measures) และมาตรการเชิงรับ (Passive measures) ซ่ึงแตละมาตรการ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

5.3.1 มาตรการเชิงรุกในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีสําคัญ คือ 
 ขอแรก เพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิดที่มีดีกรีใกลเคียงกันให
เพิ่มขึ้นเทาๆ กัน ซ่ึงจะสงผลใหราคาจําหนายเครื่องดื่มประเภทนี้มีราคาที่สูงขึ้น หากเลือกเพิ่มภาษี
ในเครื่องดื่มบางชนิดจะทําใหผูบริโภคเลือกที่บริโภคเครื่องดื่มชนิดอื่นที่มีราคาถูกกวาทดแทน  จาก



 
134

ผลการศึกษาจํานวนมากในหลายประเทศพบวา  การเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเปนวิธีที่ไดผลที่สุดในการลด
บริโภคการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องจากกลไกของอุปสงคและอุปทานชี้ใหเห็นวา เมื่อราคา
สินคาแพงขึ้นเทาใด ประชาชนก็มีแนวโนมซื้อสินคานอยลงเทานั้น  แตแมวาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลจะเปนสารเสพติด แตผูบริโภคมีแนวโนมที่จะเสพนอยลงหากเครื่องดื่มประเภทนี้มี
ราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ถาราคาเครื่องดื่มประเภทนี้มีราคาถูกลงก็จะเปนการที่เยาวชนเขามาบริโภค
ไดเพิ่มขึ้น  และควรกําหนดอัตราภาษีในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตามระดับแอลกอฮอลหรือเก็บ
ภาษีแอลกอฮอลในอัตรากาวหนา คือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลชนิดไหนที่มีดีกรีแรง ยิ่งตองจายภาษี
แพงเพราะมีฤทธิ์ทําลายสุขภาพรุนแรง 
 ขอที่สอง   มีมาตรการเพิ่มอายุเยาวชนโดยไมใหเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 20 ป เขาสถาน
บันเทิง  บริโภคและซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจากเดิมที่รัฐบาลกําหนดไมใหเยาวชนที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อีกทั้งกําหนดบทลงโทษรานคาที่จําหนายเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแกเยาวชนที่อายุต่ํากวา 20 ป อยางจริงจัง 
 ขอที่สาม  หามไมใหมกีารโฆษณาชวนเชือ่ทางโทรทัศน วิทยุ หรือส่ืออ่ืนๆ ทั้งทางตรงและ
ทางแฝง การโฆษณาทางตรงมักอยูในการถายทอดสดกีฬา  แทรกในสารคดี และสกูปขาวภาคค่ํา 
สวนการโฆษณาแฝงมักอยูในรูปของกราฟก ฉากหลงัสัญลักษณตางๆ  ไมควรมีการใหเงนิ
สนับสนุนจากผูผลิตโดยสิ้นเชิง ซ่ึงจะสงผลใหการบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้ลดลงไดมาก  
 ขอที่ส่ี  รัฐบาลควรมีการผูกขาดการจําหนายสุราทุกชนิด ยกเวนเบียรที่มีดีกรีออนมากเชน 
1.5 หรือ 1.7 ซ่ึงเปนเบียรที่สามารถซื้อไดในรานคาหรือซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป สวนเบียรที่มี
แอลกอฮอลมากกวา 3.5 ดีกรีขึ้นไปนั้นตองซื้อในรานของรัฐบาลเทานั้น โดยรานของรัฐบาลนั้น
ควรตั้งกระจัดกระจายอยูทุกจังหวัด และจัดจําหนายใหแกผูที่บรรลุนิติภาวะเทานั้น รานของรัฐบาล
ควรมีเวลาเปด-ปดตามเวลา คือ 8.00-17.00 น. สวนในวันเสารและวันอาทิตยปดการจําหนาย  เมื่อ
รัฐบาลเปนผูผูกขาดการจําหนายสุรานั้นรัฐบาลตองมีปรัชญาท่ีแนชัดวา การจําหนายสุราให
ประชาชนบริโภคนั้นจะตองไมแสวงหากําไรเหมือนเอกชน เพราะเมื่อไมมีแรงจูงใจที่จะแสวงหา
กําไรแบบเอกชน รานของรัฐบาลก็ไมมีความจําเปนตองเพิ่มยอดขาย หรือพยายามกระตุนใหมีการ
ดื่มมากขึ้น อีกทั้งเจาหนาที่ในรานของรัฐบาลนี้มีหนาที่ใหความรูอยางถูกตองวาการดื่มสุราหรือ
เหลา ไวนอยางไรเพื่อสุขภาพ หรือการดื่มสุราหรือเหลาไวนชนิดใดในเทศกาลหรือกับอาหารชนิด
ใดจึงจะไดรสชาติที่ดี วิธีการนี้รัฐบาลของสวีเดนไดนํามาใชในประเทศของตนเองเมื่อกวา 150 ป
มาแลวและไดผลมากกวาการลดการโฆษณาชวนเชื่อของผลิตภัณฑประเภทนี้ เนื่องจากทําใหการ
บริโภคหรือการดื่มสุราในสวีเดนลดลงเปนอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุมประเทศอุต
สากรรม โดยรานของรัฐบาลในประเทศสวีเดนเปนที่รูจักในชื่อ ซิสเต็มบลูเก็ต (Systembolaget) ซ่ึง
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กระจายอยูในเมืองตางๆ ของสวีเดน ปจจุบันระบบการจัดจําหนายเชนนี้มีหลายประเทศไดนําไปใช 
เชน นอรเวย ฟนแลนด ไอซแลนด แคนาดา และบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในสวนของพื้นที่
จําหนายอื่นๆ   ควรจํากัดพื้นที่จําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  คือ  หามตั้งใกลโรงเรียน 
สถานศึกษา  วัด  โรงพยาบาล ควรมีมาตรการกําหนดชวงเวลาขายที่แนนอนแมวาในปจจุบันนี้มี
การกําหนดชวงเวลาในการขายแลว แตยังมีบางรานคาที่ยังละเมิดกฎดังกลาวและยังไมไดรับการ
ลงโทษอยางจริงจัง เนื่องจากเมื่อมีลูกคาเขามาซื้อเครื่องดื่มประเภทนี้ก็ไมสามารถจะปฏิเสธไดวา
เวลานี้ไมสามารถขายได เพราะกลัววาจะเสียลูกคาและเสียรายไดสวนนี้ไป โดยเฉพาะรานขายของ
ชําทั่วไปหรือรานตามชนบทตางๆ  ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหลดชองทางการซื้อและและปดชองวางไมให
คนติดเหลามากขึ้น   อีกทั้งควรมีการออกใบอนุญาตสถานบันเทิงและรานคาสุรา และเก็บภาษีธุรกิจ
พิเศษและสถานบันเทิง เพิ่มคาธรรมเนียมการจําหนายสุราและใหมีมาตรการกลไกตรวจสอบราน
จําหนายสุราใหปฏิบัติตามกฏหมายและจัดทําประวัติรานที่ผิดกฏหมาย 
 ขอที่หา  เนื่องจากสุราและเบียรไมใชสินคาปกติ ตามหลักเศรษฐศาตรนั้นสินคาเหลานี้ถือ
เปนสินคาที่กอใหเกิดโทษ (Demerti goods) ทั้งตอตัวเองและตอผูอ่ืนไดเสมอ ดังนั้นรัฐบาลควรมี
การลดการผลิต  จํากัดการผลิตในกรณีสินคาประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตัวใหม งดการตั้ง
โรงงานสุราที่กําลังจะเกิดขึ้น  และลดการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยเฉพาะการหามผลิต
สุราเพื่อดื่มเองเชน สุราแช เหลาขาว สุราพื้นบาน เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้มีราคาถูกกวา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลชนิดอื่นๆ  หาดื่มไดงายในชนบท และมีความเชื่อวาเครื่องดื่มชนิดนี้เปนยา
รักษาโรคได  ทําใหผูบริโภคในชนบทยังมีการบริโภคในปริมาณที่ไมลดลง อีกทั้งยังกําหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน หากยังมีประชาชนที่ตองการดําเนินกิจการคาขายสุราแช หรือเหลาขาว ก็ควร
ใหมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดวยเพื่อควบคุมไมใหมีการผลิตมากเกินความจําเปนและชวยให
รัฐบาลไมขาดรายไดเนื่องจากการผลิตสุราเถื่อน   ในกรณีที่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่เปนสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เชน ไวนผลไม  เหลาสาโท เปนตน ในความเปนจริงแลวรัฐบาล
ไมตองการสนับสนุนใหชุมชนผลิตสินคาประเภทนี้แตดวยเหตุผลทางการเมืองทําใหตองอนุญาต
ใหมีการผลิตแตตองควบคุมใหอยูในขอบเขตที่กําหนด อยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2544  เพื่อลดปญหาในการผลิตรัฐบาลควรจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อควบคุม
กระบวนการผลิตและตรวจสอบการผลิต  ควรลดระดับดีกรีแอลกอฮอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอลลง 
เชน กําหนดใหเหลาขาวมีดีกรีไมเกิน 35 ดีกรี  ไวนไมเกิน 10  ดีกรี จากเดิมซึ่งกําหนดใหคือ 40 
ดีกรี และ 15 ดีกรี ตามลําดับเปนตน และใหมีการจัดทํารายงานการผลิตประจําเดือน คือรายงานยอด
การผลิตจริง   รายงานยอดขายจริง อีกทั้งยังตองจัดเจาหนาที่เพื่อสุมตรวจสอบปริมาณการผลิตจริง
ประจําทุก 3 เดือน  เพื่อควบคุมการผลิตในปริมาณที่กําหนด ปองกันการลักลอบผลิตเกินปริมาณที่
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กําหนด เนื่องจากการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนการผลิตระดับชุมชนซึ่งควบคุมการ
ผลิตยาก 
 ขอที่หก  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ควรกําหนดใหสุราเปนสินคาควบคุมดานฉลาก 
เหมือนกับบหุร่ี และมีพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคสุราที่มีเนื้อหาเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง
และเปนประโยชนตอสังคมไทย ซ่ึงจะคุมครองประชาชนจากภัยอันตรายที่เกดิจากเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล 
 ขอที่เจ็ด  เพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน ในการรณรงคใหมีการลดการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลอยางจริงจัง โดยเฉพาะในเยาวชนและผูหญิงที่ตั้งครรภ อีกทั้งปลูกฝงคานิยมในกลุม
เยาวชนถึงการบริโภคแอลกอฮอล เชน จัดกิจกรรมสงเสริมไมใหเยาวชนสนใจในการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล   จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอนัตรายหรือโทษที่ไดรับจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ตามโรงเรียนประถม มัธยม  และในมหาวิทยาลัย  สรางวัฒนธรรมและปลูกฝงจิตสํานึกใหแก
เยาวชนในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อปองกันการริเร่ิมที่จะดื่มแอลกอฮอลเนื่องจากมี
การพบวาเด็กที่เร่ิมดื่มเมื่ออายุ 13 ป มีโอกาสติดแอลกอฮอลไปจนโต  และสรางจิตสํานึกใหพอ แม 
ผูปกครอง ครู อาจารย ควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับเยาวชน หากพอ แม หรือครูยังดื่มเหลา สูบบุหร่ี 
แลวบอกวามันไมดีเยาวชนที่ไหนจะเชื่อ ดังนั้นควรเริ่มตั้งแตครอบครัว ใหครอบครัวรับผิดชอบใน
การสรางภูมิคุมกันตั้งแตในบาน 
 

5.3.2  มาตรการเชิงรับในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีสําคัญ คือ 
 ขอแรก   เพิ่มความเขมงวดใหมีการตรวจจับในกรณีที่ดื่มแลวขับ  โดยการสุมตรวจ เชน สุม
สถานที่ที่จะตรวจจับ  ตรวจจับในชวงเวลาแบบสุม  และเพิ่มความถี่ในการรณรงคของหนวยงานที่
ทําหนาที่ในการดําเนินการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน โครงการเมาไมขับ  งด
เหลาเขาพรรษา  อีกทั้งมีบทลงโทษทางกฏหมายเขมงวด  เชน เพิ่มบทลงโทษโดยใหไปบําเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน  เขารับการอบรมตลอด 1 ป  และเพิ่มคาปรับผูขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอลเกิน
คาที่กฏหมายกําหนด   
 ขอที่สอง  ตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด และเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงานโดยเพิ่มทางเลือกในการ
ลด  เลิกในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสําหรับผูที่ตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   ใน
กรณีผูที่ไมสามารถเลิกดื่มไดเองก็ควรไดรับการรักษาจากแพทยเฉพาะทาง  ซ่ึงหนวยงานเหลานี้จะ
มีหนาที่ใหการชวยเหลือสําหรับผูที่ตองการเลิกอยางจริงจัง  และในกรณีผูที่ไมตองการเลิกดื่มก็ตอง
มีมาตรการโดยเพิ่มขอจํากัดในการดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้ใหมากขึ้น เชน ระยะเวลาในการจําหนาย  
สถานที่จําหนาย  ลดความหลากหลายของผลิตภัณฑ  จํากัดกลุมอายุใหแคบมากขึ้น เปนตน 
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ยังมีขอบกพรองบางประการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป

เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูที่สนใจทําการศึกษาสามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุง
งานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

5.4.1 คา AAFs ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี ้ เปนคารักษาพยาบาลของป พ.ศ.2549 ซ่ึงเปนตนทุน
ทางตรงเทานัน้ และศึกษาเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม ดังนั้นควรจะมีการศกึษาเพิ่มเติมในระดบั
ภูมิภาค หรือระดับประเทศตอไป 

5.4.2 คา AAFs ที่ไดจากการการศึกษาครั้งนี้ เปนคารักษาพยาบาลของป พ.ศ.2549 เทานั้น ควร
มีการศึกษาเพิม่เติมในการประเมินหาคา AAFs สําหรับปอ่ืนๆ และแนวโนมของคา AAFs ใน
อนาคต เปนตน 

5.4.3 ควรมีการศึกษาตนทุนคารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
เฉพาะโรค เชนโรคตับแข็ง  โรคมะเร็งตับ เปนตน ซ่ึงทั้งสองโรคนี้เปนโรคที่พบมากในผูปวยที่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5.4.4  ควรมีการศึกษาตนทุนคารักษาพยาบาลเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของ
เยาวชนไทย ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5.4.5 ควรมีการศึกษาถึงตนทุนทางออมเนื่องจากการเจ็บปวย (Morbidity) และตนทุนทางออม
เนื่องจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (Mortality) จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพราะเปนที่
ทราบกันดีวาตนทุนเหลานี้มีสัดสวนที่สูงมากในตนทุนทางเศรษฐศาสตร 

5.4.6 การศึกษานี้มุงความสนใจไปที่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่มีผลตอ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล  แตสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ซ่ึงเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงอื่นๆ 
เชน คารักษาพยาบาลเนื่องจากการไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย  คารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุบนทองถนนเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณมากเกินกําหนด  เปนตน 

5.4.7 ควรศึกษาถึงผลกระทบทางออมที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่เปนปญหาใน
สังคมและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันในปจจุบัน  เชน ปญหาครอบครัว  ปญหาทะเลาะวิวาทของ
กลุมวัยรุน  ปญหาในทางศาล  เปนตน 

5.4.8  ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบในกรณีคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแตไมไดเจ็บปวย
ถึงขั้นมารักษาที่โรงพยาบาลแตมีการลาหยุดงาน   มีประสิทธิภาพในการทํางานหรือการเรียนลดลง 
เปนตน 

5.4.9  ควรมีการศึกษาวาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณ 1 ขวด เชน เหลา 1 ขวด  หรือเบียร 
1 ขวด  สงผลกระทบหรือความเสียหายตอรางกาย  ประเทศชาติ  และอื่นๆ อยางไรบาง  


