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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานศึกษาชิน้นีท้ าการทบทวนงานศึกษาเร่ืองการประเมินต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากสี่ประเทศหลกัคือ ประเทศแคนาดา สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ระเบียบวิธีของประเทศเหล่านัน้เพ่ือให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมลูท่ี
สามารถหาได้จากหน่วยงานในประเทศไทยในปี 2011 

จากการศึกษาพบว่าระเบียบวิธีในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในแตล่ะประเทศมกัมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของข้อมลูท่ีผู้ วิจยัสามารถเก็บรวบรวม
ได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเหตผุลดงักล่าว จึงเป็นการยากท่ีจะเปรียบเทียบตวัเลขท่ีได้จากงาน
ศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากคนละประเทศ หรือแม้แต่ผล
การศึกษาของประเทศเดียวกันแต่ศึกษาในช่วงเวลาท่ีต่างกันเน่ืองจากลักษณะของข้อมลูท่ีสามารถ
รวบรวมได้อาจมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัในตา่งช่วงเวลา 

นอกจากนัน้แล้ว งานศึกษาชิน้นีไ้ด้ท าการพัฒนาไฟล์ต้นแบบในรูปแบบของไฟล์ไมโครซอฟท์เอก็เซล 
(Microsoft Excel) ท่ีได้ท าการผูกสตูรต่างๆโดยอ้างอิงจากระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาผลกระทบทาง
สงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศแคนาดา สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศ
ไทย โดยในการพัฒนาดงักลา่ว ผู้ วิจัยพยายามท าให้การค านวณมีความครอบคลมุมากท่ีสดุและมีความ
เฉพาะเจาะจงน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนคา่ตัง้ต้นท่ีส าคญัในการค านวณได้
ทุกค่า และในงานศึกษาจะมีการอธิบายลักษณะและประเภทของข้อมูลซึ่งผู้ ท่ีสนใจท าการประเมิน
ดงักลา่วจ าเป็นต้องหามาเพ่ือประกอบการค านวณ 

จากการทดสอบใช้ไฟล์ต้นแบบกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้จากปี 2011 พบวา่ ต้นทนุทางสงัคมจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 76,783,075,906.44 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.93 ของมลูคา่ GDP โดยต้นทนุสว่นท่ีคิดเป็นมลูคา่มากท่ีสดุในต้นทนุดงักลา่วคือต้นทนุจากการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควร (ทัง้จากโรคและอบุัติเหต)ุ โดยคิดเป็นมลูค่า 65,523,316,786.17 บาท (ร้อยละ 85.34 
ของต้นทุนทัง้หมด) ต้นทุนส่วนท่ีรองลงมา ได้แก่ ต้นทุนจากการขาดงานอนัเกิดจากพฤติกรรมบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานในประเทศไทย คือคิดเป็นมลูคา่ 5,067,260,850.77 บาท (ร้อยละ 6.60) 

จากการทบทวนงานศึกษาในหลายๆประเทศล้วนบ่งชีว้่ารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้
ความส าคญักับปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในหมูป่ระชาชนชาวไทยอย่างจริงจงั โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการพิจารณาว่าต้นทุนท่ีเกิดขึน้จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้มีเพียงต้นทุนทาง
ตรงท่ีรัฐต้องเสียไปในรูปของค่าใช้จ่ายท่ีสงูขึน้เท่านัน้ แต่ยังมีต้นทุนทางอ้อมในรูปของค่าเสียโอกาสท่ี
เกิดขึน้ด้วย เพราะต้นทุนผลกระทบของพฤติกรรมดงักล่าวจ านวนมากจะอยู่ในรูปของการสญูเสียผลิต
ภาพของแรงงานท่ีควรจะสร้างมลูค่าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มากกวา่นีห้ากประเทศไมม่ีปัญหา
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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Executive Summary 
This study reviews previous studies that tried to quantify the size of social cost of alcohol 

consumption in four countries, namely, Australia, Canada, Scotland, and Thailand. The study 
then applies the methodologies so that they are suitable with the type of data available in 
Thailand in 2011. 

We found that there are significant variations in the methodologies used in different countries’ 
studies; the availability of data largely determines the means and assumptions chosen by the 
researchers. We conclude that it is thus very difficult to compare the estimates obtained in 
different countries or even within the same country but from different time periods. 

This study also develops a Microsoft Excel template file that could be used for the cost 
estimation in the future. The template is constructed using the methodologies applied from the 
guideline by the WHO and those employed in the studies in various countries. It is made to be 
generalized and user-friendly so that it could be used by anyone who is interested in the 
estimation of social cost of alcohol consumption. In the file, the default parameters are set to be 
those from year 2011, but they could be changed as seen appropriate. The explanations on the 
formula employed, the type, and sources of parameters that could be changed are elaborated 
in the study.  

The pilot test of the file using the data in 2011 suggests the total social cost of approximately 
76,783,075,906.44 Baht, or 0.93  % of GDP. The largest portion of the cost comes from the 
opportunity cost of premature mortality (diseases and accidents) (65,523,316,786.17 Baht or 
85.34% of total social cost), the second largest portion is the opportunity cost of absenteeism 
among workers from alcohol consumption (5,067,260,850.77 Baht or 6.60% of total social cost). 

The government and relevant agencies should pay more attention on the alcohol 
consumption issues and should recognize that the cost of this behavior is not confined to just 
the direct cost that requires actual government outlay, but rather the opportunity cost of lost 
productivities that could contribute to the economic growth had the alcohol consumption 
problems not occurred.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีลกัษณะเป็นสินค้าท่ีมิใช่สินค้าทัว่ไป เน่ืองจาก เป็นสินค้าท่ีมิได้ก่อให้เกิดต้นทนุ

จากการบริโภคตอ่ตวัผู้บริโภคเองเท่านัน้ (เช่น ต้นทนุในการซือ้หา สขุภาพท่ีแย่ลงหรือต้นทนุในการรักษา
โรคท่ีเกิดจากการบริโภค) แตย่งัก่อให้เกิดต้นทนุตอ่สงัคมและผู้ อ่ืนท่ีมิได้เก่ียวข้อง (Externality Cost) ด้วย
ทัง้ในแง่ การเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากโรคหรืออบุัติเหตอุนัมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ต้นทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยุติธรรมท่ีต้องดแูลคดีความท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  หรือแม้แต่ ต้นทุนของระบบสาธารณสุขท่ีต้องดูแลผู้ ป่วยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

ในอดีตมีการศกึษาจ านวนมากทัง้ในและตา่งประเทศท่ีท าการประเมินต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือชีใ้ห้สงัคมได้ตระหนักถึงผลร้ายจากการบริโภคสินค้าประเภทนีว้า่ 
ประโยชน์ท่ีได้จากการอนุญาตให้มีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างอิสระมกัไม่คุ้มค่ากับต้นทนุท่ี
เกิดขึน้เมื่อมองต้นทุนอย่างครอบคลมุทุกด้าน อาทิเช่น ผลการศึกษาในประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สก็อตแลนด์ ออสเตรเลียและ ประเทศไทย พบว่า ต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีมลูคา่สงูถึง  20.3 พันล้านโครนสวีเดน (2002) 148 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1992) 
14.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2002) 2476.6-4635.4 ล้านปอนด์ (2007) 15.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(2004/2005) และ 156 พนัล้านบาท (2006) ตามล าดบั  

ทัง้นี ้เราไมส่ามารถน าตวัเลขดงักลา่วมาเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากวิธีการในการประเมินมลูคา่ในแต่
ละประเทศยงัมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัในรายละเอียด เน่ืองจากบริบทท่ีแตกตา่งกนั เช่น ในประเทศสวีเดน 
วฒันธรรมการดื่มแตกต่างกบัวฒันธรรมการดื่มในประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้ ผู้ วิจัยในสวีเดนเลือกท่ีจะ
ประเมินต้นทนุผลกระทบโดยใช้ข้อมลูของตวัแปรท่ีแตกต่างจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา หรือกรณีของ
ประเทศแคนาดาท่ีใช้การประมาณการค่าตวัแปรหลายๆตวัขึน้มาใหมเ่น่ืองจากไมม่ีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
เก็บรวบรวมข้อมลูเหล่านัน้ เป็นต้น เหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีบ่งชีว้่าในการประเมินต้นทนุผลกระทบทางสงัคม
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในแตล่ะประเทศจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดย
ค านึงถึงบริบทและลกัษณะของข้อมลูท่ีมีอยู่ในประเทศนัน้ๆด้วย 

งานวิจัยชิน้นีม้ีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาระเบียบวิธีในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทของประเทศไทยโดยปรับระเบียบวิธีดังกล่าวจากงานศึกษาของ
ประเทศอ่ืน ได้แก่ ประเทศแคนาดา สก็อตแลนด์ และออสเตรเลีย เพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมลูท่ีสามารถ
รวบรวมได้ในปี 2011 จากหน่วยงานตา่งๆในประเทศไทย และพฒันาไฟลค์อมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) 
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ส าหรับการประเมินท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ท่ีอ่ืนๆของประเทศไทยได้ 

 

2. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
2.1 เพ่ือศึกษาระเบียบวิธีการค านวณต้นทุนทางตรงและทางอ้อมจากการบริ โภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์จากรายงานในประเทศแคนาดา สกอตแลนด์ ออสเตรเลียและประเทศไทย 
2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมลูทุติยภมูิต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณต้นทุนผลกระทบทางสงัคมทัง้

ทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
2.3 เพ่ือพฒันาระเบียบวิธีและไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการค านวณต้นทนุผลกระทบ

ทางสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทท่ีแตกต่างกันในแตล่ะ
พืน้ท่ีของประเทศไทย 

2.4  เพ่ือประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทยในปี 2011 
 

3. วิธีการศกึษาและแผนการด าเนินงาน 
เดือนท่ี 

กิจกรรม                          
1 2 3 4 5 6 

1. ศกึษาวรรณกรรมปริทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบั 
1.1 การประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคม
จากการบริโภคเค ร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ประเทศต่างๆ โดยเ น้นผลการศึกษาจาก
หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศแคนาดา 
สกอตแลนด์ ออสเตรเลียและประเทศไทย ทัง้
ต้นทนุทางตรงและต้นทนุทางอ้อม 
1.2 ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประเมินมลูคา่ต้นทนุส าหรับนโยบายสาธารณะ 

      

2.เ ก็ บ รวบรวม ข้อมูล ท่ี จ า เ ป็น ต้องใ ช้ ใน
การศกึษาจากหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

      

3. น าข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาท าการค านวณเพ่ือ
จดัท า 
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3.1 ไฟล์คอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณต้นทนุ
ทางสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในแตล่ะพืน้ท่ีของ
ประเทศไทย 
3.2 เขียนผลการศึกษาทัง้หมดในรายงานวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์ 
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บทท่ี 2 
ระเบียบวธีิวจิยัในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เนือ้หาของรายงานในบทนีจ้ะเป็นการสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัของระเบียบวิธีวิจัยในการประเมิน

ต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมีการเผยแพร่ในรายงาน International 
Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse ขององค์การอนามยัโลกเป็นหลกั (WHO, 
2003) 

ตามนิยามของ องค์การอนามยัโลก ต้นทุนของการบริโภคใดๆหมายถึงมลูค่าของทรัพยากรท่ีสงัคม
สามารถจะน าไปใช้ท ากิจกรรมอ่ืนๆได้หากไม่มีการบริโภคนัน้ๆเกิดขึน้ โดยในการประเมินต้นทุน
ผลกระทบของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ แบบ 
Prevalence-based และแบบ Incidence-based ซึ่งการประเมินแบบ Prevalence-based จะค านวณ
มลูค่าของทรัพยากรท่ีถกูใช้ไปเพ่ือเพ่ือรักษาความเจ็บป่วยหรือมลูค่าจากการเสียชีวิตก่อนวนัอนัควรซึ่ง
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตัง้แต่ในอดีตถึงปัจจุบันในปีใดปีหนึ่งเป็นหลกัโดยความ
เจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเหลา่นัน้อาจเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนกัดื่มหน้าใหม ่นกั
ดื่มปัจจุบันหรือแม้แต่นักดื่มในอดีตท่ีเลิกดื่มไปแล้วก็ได้ ในขณะท่ี การประเมินแบบ Incidence-based 
นัน้ จะเป็นการประเมินต้นทนุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบรรดานกัดื่มหน้าใหมท่ี่เกิดขึน้ในปี
หนึ่งๆโดยอาศยัการค านวณมลูคา่ของทรัพยากรท่ีจะต้องถกูใช้ไปกบันกัดื่มแตล่ะรายในปีท่ีเร่ิมดื่ม (ซึ่งคือ
ปีท่ีมีการประเมิน) และปีต่อๆไปในอนาคต โดยอาศยัการค านวณมลูคา่ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในแตล่ะปีกบั
นักดื่มแต่ละคนประกอบกับระยะเวลาท่ีนักดื่มหน้าใหม่ท่ีเกิดขึน้จะมีชีวิตอยู่ถึงอายุขยัของตน (WHO, 
2003)  กล่าวคือ Prevalence-based จะมุ่งประเมิน ต้นทุนท่ีเ ป็นผลมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ตัง้แต่ในอดีตจนถึงปีท่ีสนใจ ในขณะท่ีการประเมินแบบ Incidence-based จะมุ่งเน้นไปท่ี
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีสนใจและปีตอ่ๆไปในอนาคต  อนึ่ง เพ่ือเป็นการลดความไมแ่น่นอนในอนาคตท่ีอาจ
ท าให้ตัวเลขการประเมินเกิดความคลาดเคลื่อน รายงานฉบับนี ้(และรายงานส่วนใหญ่)จะใช้วิธีการ
ประเมินแบบ Prevalence-based เป็นหลกั 

ในกรณีของต้นทนุผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ เราสามารถแบ่งผู้ ท่ีต้องแบกรับ
ต้นทุนเป็นหลกัๆได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. ตวัผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เอง 2. คนอ่ืนๆในสงัคม 3. 
หน่วยธุรกิจท่ีผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีความเก่ียวข้อง และ 4. รัฐบาลของประเทศท่ีผู้บริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อาศยัอยู่ 

ในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัยจะมุ่งเน้นไปท่ีการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กลา่วคือ ต้นทนุท่ีเกิดขึน้กบัสว่นอ่ืนๆในสงัคมท่ีมิได้เกิดขึน้กบัตวัผู้บริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เองเท่านัน้ โดยมุ่งไปท่ีการประเมินต้นทุนท่ีเกิดขึน้กับรัฐบาลและหน่วยธุรกิจในสังคม
(เน่ืองจากมีตวัเลขต้นทุนต่างๆท่ีบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ) ทัง้นีก้ารประเมินด้วยวิธีดงักล่าวตัง้อยู่บน
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สมมติฐานท่ีว่า ท้ายท่ีสุดแล้วต้นทุนท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเกิดกับรัฐบาลหรือหน่วยธุรกิจ ท้ายท่ีสุด ต้นทุน
เหลา่นีจ้ะถกูโอนถ่ายไปยงักลุม่คนอ่ืนๆในสงัคมอยู่ดี(อาจจะเป็นในรูปแบบของภาษีท่ีสงูขึน้ คา่จ้างท่ีต ่าลง 
หรือโรงพยาบาลท่ีแออดัมากขึน้ เป็นต้น) 

โดยเราสามารถแบ่งต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ออกเป็น 2 
ประเภทกว้างๆ ดงันี ้
1. ต้นทนุทางตรง 

ต้นทุนทางตรงในท่ีนีห้มายถึง ทรัพยากรท่ีต้องใช้ไปในการแก้ไขปัญหาหรือผลท่ีเกิดจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเกิดกบัภาคสว่นตา่งๆในสงัคมในลกัษณะของคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง โดยทัว่ไปนัน้ 
ต้นทนุทางตรงท่ีถกูประเมินมี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ต้นทนุในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วย
โรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 2. ต้นทุนในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัคดีความท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น ต้นทนุในการด าเนินงานของศาล อยัการ 
สถานีต ารวจหรือเรือนจ า เป็นต้น) และ 3. ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายจากอบุตัิเหตอุนัมีสาเหตมุา
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การศกึษาจ าเป็นท่ีจะต้องมีข้อมลูคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และน าข้อมลูดงักลา่ว
มาใช้ประกอบกบัระเบียบวิธีท่ีองค์การอนามยัโลกก าหนดให้ไว้เป็นแนวทาง ซึ่งตวัเลขต้นทุนทางตรงตอ่
สงัคมในแตล่ะประเทศมกัไมส่ามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได้เน่ืองจากข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเทศ
อาจไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ท าให้รายละเอียดในการค านวณต้นทนุแตล่ะหมวดหมูม่ีความแตกตา่งกนั 

 
2. ต้นทนุทางอ้อม 

ต้นทุนทางอ้อมในท่ีน่ีกล่าวรวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด แม้ว่า
ต้นทนุดงักลา่วอาจจะไมไ่ด้เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงของภาคสว่นในสงัคมก็ตาม ต้นทนุทางอ้อมท่ีส าคญั
อนัเกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีจ าเป็นต้องถูกประเมิน ได้แก่ มลูค่าของผลิตภาพท่ีสญูเสีย
ไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ แม้การ
เสียชีวิตดงักล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดต้นทุนโดยตรงต่อสงัคมแต่ก็ท าให้เกิดค่าเสียโอกาสขึน้เพราะว่า หาก
บคุคลดงักลา่วยงัคงมีชีวิตอยู่จนถึงอายขุยัท่ีควรเป็นย่อมจะสามารถสร้างผลผลิตให้แก่สงัคมได้อีกจ านวน
หนึ่ง ซึ่งมลูคา่ของผลิตผลดงักลา่วท่ีสงัคมสญูเสียอนัมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
ต้นทุนส่วนหนึ่งท่ีส าคัญและควรน ามารวมกับต้นทุนผลกระทบทางตรงจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เสมอ 

นอกจากต้นทนุจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรท่ีสมควรได้รับประเมินว่าเป็นต้นทนุทางอ้อมของการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีต้นทุนท่ีเกิดจากการท่ีผลิตภาพในการท างานของบุคคลท่ีบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มกัลดลงกว่าในสภาวะปรกติ(ท่ีไม่มีการดื่ม)ด้วย เช่น ผลิตภาพท่ีหายไปจากการ
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หยดุงานหรือประสิทธิภาพในขณะท างานน้อยลงเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้นทนุสว่น
นีม้ักถูกมองข้ามในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน
รายงานทัว่ไป 
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ตารางท่ี 2.1 ต้นทนุของผู้บริโภคและต้นทนุทางสงัคม 
 
 
 

Costs   

Private Costs (not 
generally included) 

Social Costs(included in cost estimates) 

Costs to Users Costs to Users and 
Individuals 

Costs to Federal and 
Other Governments 

Costs to Business and 
Other Private 

(A) Tangible Costs 
1.Consequencesto 
healthandwelfaresystem 

 

- Treatmentforsubstance 
abuse 

userpaidinsurance; 
out-of-pocket costs 

Excess insurance 
premiums 

Hospital + other health 
costs 

Contribution to health 
insurance 

- Treatment for comorbidities 
and trauma 

Userpaidinsurance; 
out-of-pocket costs 

Excess insurance Hospital + other health 
costs 

Contribution to health 
insurance 

- Prevention, research, health 
& welfare services 

  Research, training, 
Prevention, 
welfare 

Corporate research+ 
prevention(EAP) 

2. Productivity Costs, i.e. 
consequences to the 
workplace 
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- Premature mortality   Forgone taxes Production losses due to 
premature death 

- Lost employment or 
productivity 

Forgone income net of 
taxes 

Victim’s forgone income 
net of taxes 

Forgone taxes Workman’s comp., 
reduced productivity 

3. Law enforcement and 
criminal justice costs 

 

- Criminal justice response Penalties (e.g. fines) Victim’s time Enforcement, court 
incarceration costs 

Victim’s time (productivity 
loss) ; criminal careers 

4. Other costs, e.g., property 
destruction 

 

 Unreimbursed property 
damage 

Fire losses, accident 
property damage 

Accident and fire 
prevention, fire 

Fire losses+accident 
damage to industry 

(B) Intangible costs (not 
included in estimates) 

 

 Pain and suffering to, user 
quality life years lost 

Suffering to dependents 
crime victims, 
+restrictions of public’s 
legal rights to expedite 

  

ท่ีมา: Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse, WHO (2003) 
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ตารางท่ี 2.2 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคแอลกอฮอล์, บหุร่ี, และสารเสพติดอ่ืนๆ 
Costs  Costs associated with the use of  

1. Consequences to health 
and welfare system 

Alcohol Tobacco  Other Drugs  

- Treatment for substance 

abuse:hospital costs, 

physician fees, costs of 

medication 

+ other health costs 

multiplied by appropriate 

attributable fraction 

 

100% attributabletoalcohol 

use: alcoholicpsychosis, alcohol 

dependence, alcohol abuse, 

alcoholic polyneuropathy, 

alcoholic cardiomyopathy, 

alcoholic gastritis,alcoholic 

livercirrhosis, ethanol toxicity, 

methanol toxicity, other alcohol  

poisonings 

Partly attributeable to alcohol: 

lip cancer, oral cancer, 

100% attributed to tobacco: 

Tobacco abuse 
 
partlyattributed to tobacco: 

respiratoryTB,lipcancer,oral cancer, 

pharyngeal cancer, 

esophagealcancer,gastric cancer, 

pancreatic cancer, laryngealcancer, 

lungcancer, bladder 

cancer,renalparenchymalcancer,renalpe

lviccancer, respiratorycarcinoma-in-

situ, Parkinson's disease,ischemicheart 

100% attributed to drugs: 

opioid dependence,opiate 

nondependent abuse, 

opioidaccidental poisoning, 

opioidcause suicide, other 

opioid poisonings, barbiturate 

dependence, barbituratenon-

dependent 

abuse,barbiturateaccidental 

poisoning,barbituratesuicide, 

other barbiturate poisonings, 
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pharyngeal cancer, esophageal 

cancer,colon 

cancer,rectalcancer, hepatic 

cancer,pancreatic cancer, 

laryngeal cancer,breast cancer, 

pellagra, hypertension, 

ischemicheart disease, 

cardiacdysrhythmias, heart 

failure, stroke, 

esophagealvarices, gastro-

esophagealhaem, cholelithiasis, 

acute pancreatitis,low birth 

weight, roadinjuries, fall 

injuries, fire injuries, drowning, 

disease,pulmonary 

circulatorydisease,cardiacdysrhythmias

, heart failure, stroke, atherosclerosis, 

peripheralcular disease, pneumonia 

and influenza, chronicbronchitis, 

peptic ulcerulcerativecolitis, low birth 

weight,sudden infant death syndrome, 

fire injuries 

 

other drugdependence,other 

drugnon-dependentabuse, 

other drug accidental 

poisoning, other drugsuicide, 

other drug poisonings, 

drugpsychosis, maternaldrug 

dependence, 

newborndrugtoxicity 

Partlyattributedtodrugs:viral 

hepatitis, 

infectiveendocarditis, 

opiatecaused low birth weight, 

HIV/AIDS 
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aspiration, machine 

injuries,suicide, assault, child 

abuse 

-

Prevention,researchand 

health services 

Research,training, dependent 

welfare costs 

Research,training, dependent welfare 

costs 

Research, training, dependent 

welfare costs 

2.Productivitycosts:conseq
uences tothe workplace 
- Premature mortality 
- Lost employment or 
productivity 

Production losses due to 
prematuredeath. 
Workman'scompensation, 
absenteeism, 
reducedproductivity. 

Production losses due to 
prematuredeath. 
Workman'scompensation, 
absenteeism, reducedproductivity. 

Production losses due to 
prematuredeath. 
Workman'scompensation, 
absenteeism, 
reducedproductivity. 

3. Law enforcementand 
criminal justice costs 
Criminaljusticeresponse 

(includingdrugrelated 
crime) 

Enforcement, 

court+incarceration 

costs;criminalcareer costs 

Enforcement, court+incarceration 

costs; criminalcareer costs 

Enforcement, 

court+incarcerationcosts;crim

inalcareer costs 
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4. Other costs,e.g., 
property destruction 

Firelosses+accidentdamage, 

accidentandfire prevention 

Firelosses+accidentdamage, 

accidentandfire prevention 

 

ท่ีมา: Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse, WHO (2003)
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ระเบียบวิธีท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินต้นทุนผลกระทบในแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี  ้
(WHO, 2003) 
1. ต้นทนุทางตรง 

1.1 ต้นทุนทางตรงในระบบสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
(Healthcare Cost attributable to Alcohol consumption) 

ในการค านวณต้นทนุในการรักษาผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
นัน้ งานศึกษาจ าเป็นต้องหาอตัราความชุก (Prevalence rate) ในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดบัต่างๆกันในสงัคมมาประกอบกับผลการศึกษาทางระบาดวิทยา(ท่ีมีความน่าเช่ือถือและไม่ได้เป็น
ผลลพัธ์ท่ีใช้ได้กบักลุม่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึ่งเท่านัน้)ท่ีแสดงถึงตวัเลขปัจจยัเสี่ยงสมัพทัธ์ (Relative risk)
ในการเกิดโรคต่างๆเมื่อบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในหลายๆระดบัเพ่ือค านวณหาสดัส่วนของการเกิด
โรคประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: 
AAF) แล้วน าสดัส่วนดงักล่าวมาค านวณหาจ านวนผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆท่ีมี
สาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปีหนึ่งๆ และเมื่อใช้ตวัเลขดงักล่าวประกอบกบัต้นทนุ
เฉล่ียในการรักษาผู้ป่วยแตล่ะโรคเราก็จะสามารถค านวณมลูคา่การรักษาพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบั
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปีหนึ่งๆได้ 

1.2 ต้นทุนในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้องกับคดีความท่ีมีสาเหตุจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Justice System Cost attributable to Alcohol Consumption) 

เช่นเดียวกันกับการค านวณต้นทุนในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย ในการค านวณ ต้นทุนใน
กระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   งานศึกษา
จ าเป็นต้องหาสดัสว่นของการเกิดคดีความประเภทตา่งๆ เช่น คดีท าร้ายร่างกาย คดีลกัทรัพย์ หรือ คดีลว่ง
ละเมิดทางเพศ เป็นต้น ท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable 
Fraction: AAF) จากงานศกึษาอ่ืนๆท่ีมีความน่าเช่ือถือมาใช้เพ่ือค านวณหาจ านวนคดีความในปีหนึ่งๆท่ีมี
สาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเดียวกนั งานศกึษาก็ต้องค านวณต้นทนุเฉล่ียท่ีเกิดขึน้
ในการด าเนินคดีความแตล่ะประเภทของหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยตุิธรรมทัง้หมดไม่ว่า
จะเป็น ศาล อยัการสถานีต ารวจ หรือเรือนจ าเพ่ือน ามาประกอบกับสัดส่วนดงักล่าวแล้วค านวณเป็น
มลูคา่ทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการยตุิธรรมท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในปีหนึ่งๆได้ 

1.3 ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหายท่ีเกิดจากอบุัติเหตอุนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

ตวัเลขท่ีส าคญัท่ีนกัวิจยัต้องเก็บรวบรวมคือตวัเลขมลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดจากอบุตัิเหตทุัง้หมด
ไม่ว่าจากการจราจรทางบก หรือเหตกุารณ์ไฟไหม้ เป็นต้น แล้วน าตวัเลขดงักลา่วมาปรับด้วยค่าสดัสว่น
ของแตล่ะเหตกุารณ์วา่เป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูคา่เท่าไหร่ ซึ่งใน
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การหาค่าสดัส่วนดงักล่าวจ าเป็นท่ีต้องอาศยังานศกึษาท่ีท าการศึกษาด้วยระเบียบวิธีท่ีน่าเช่ือถือในการ
หาความสมัพันธ์ของเหตกุารณ์ต่างๆกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เช่นเดียวกับงานวิจัยในทาง
ระบาดวิทยาท่ีหาคา่ความเสี่ยงสมัพทัธ์ของโรคตา่งๆด้วยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสม) 

 
2 ต้นทนุทางอ้อม 

2.1 มลูค่าของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Premature Deaths) 

การประเมินต้นทนุทางอ้อมท่ีสงัคมต้องสญูเสียเน่ืองจากประชากรจ านวนหนึ่งต้องเสียชีวิตด้วย
สาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลักๆคือ วิธี Human 
Capital Approach และวิธี Willingness-to-pay Approach 

ส าหรับวิธี Human Capital Approach นัน้ประเมินมูลค่าชีวิตของประชากรคนหนึ่งว่าเท่ากับ
มลูคา่ของผลผลิต (รายได้) รวมท่ีประชากรผู้นัน้จะสามารถผลิตได้ตัง้แต่อายท่ีุเสียชีวิตจนถึงอายุเกษียณ
โดยมลูค่าดงักล่าวจะต้องถูกปรับด้วยอตัราลดทอน (discount rate) เพ่ือให้มลูค่าผลผลิต (รายได้) ใน
อนาคตสามารถเทียบเคียงเป็นมลูคา่ในปัจจบุนั (Present Value) ได้อย่างถกูต้อง ซึ่งการหาอตัราลดทอน
(discount rate)ท่ีเหมาะสมและข้อวิจารณ์ท่ีว่าการให้มลูค่าชีวิตในลักษณะนีเ้ป็นการให้ความส าคญั
เฉพาะแตค่นท่ีมีรายได้ซึ่งเป็นการไม่ถกูต้องนกั เพราะประชากรหลายคนอาจไม่ได้ท างานมีรายได้แตก่็มี
ความส าคญัในสงัคม (เช่น คนท่ีเกษียณอายุแล้ว) หรือ ประชากรหลายคนอาจไม่ได้ท างานในภาคการ
ผลิตท่ีมีการตีมลูค่ารายได้ท่ีชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคญัในสงัคม อาทิเช่น คนท่ีมีอาชีพเป็น
แม่บ้านดแูลครอบครัว หรือพวกอาสาสมคัร เป็นต้นมลูค่าชีวิตท่ีค านวณด้วยวิธีนีจ้ึงอาจมีค่าน้อยกว่า
ความเป็นจริง  

ส่วนวิธี Willingness-to-pay Approach นัน้เป็นการประเมินมลูค่าท่ีประชากรคนหนึ่งยินดีท่ีจะ
จ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ (หรือลดโอกาสท่ีจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ) แล้วน ามลูคา่
ดงักลา่วมาค านวณตอ่เพ่ือแปลงเป็นมลูคา่ของชีวิต1 ชีวิต ซึ่งมลูคา่ของชีวิตท่ีค านวณได้ด้วยวิธีนี ้มกัมีคา่
สงูกวา่มลูคา่ผลผลิตท่ีคนคนนัน้จะสามารถผลิตได้ตลอดช่วงอายกุารท างานเสมอ โดยวิธีการท่ีใช้ประเมนิ
สามารถท าได้โดยอาศยัทฤษฎี 2 ทฤษฎีด้วยกนั (Linnerooth, 1979) กลา่วคือ 1. Revealed preference 
ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีกลา่ววา่มลูค่าของชีวิตจะสามารถค านวณได้โดยการสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของ
คนในตลาดแรงงาน หลกัส าคญัของทฤษฎีนีค้ือการเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีตา่งกนัของบคุคลท่ีท างาน
ในสายอาชีพท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตแตกตา่งกนั แล้วน าผลตอบแทนท่ีตา่งกนันัน้มาค านวณมลูคา่ของ
ชีวิต (Thaler & Rosen, 1974; Viscusi 1978a, b; Ashenfelter, 2006) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ของ Vicusi & Aldy (2003) พบว่า มูลค่าชีวิตของคนคนหนึ่งจากงานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามี
มลูคา่ระหวา่ง 4-9 ล้านเหรียญสหรัฐ 2. Contingent Valuation ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีกลา่ววา่มลูคา่ของชีวิตจะ
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สามารถค านวณได้โดยการสอบถามบุคคลโดยตรงถึงความยินดีจ่ายเพ่ือจะรักษาชีวิต (ของตนเองหรือ
ของคนในครอบครัว) 1 ชีวิต ซึ่งมกัใช้แบบสอบถามท่ีมีสถานการณ์สมมติต่างๆให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ประเมินตนเองแล้วน าค าตอบท่ีได้เหลา่นัน้มาค านวณมลูค่าชีวิต อย่างไรก็ตามในการประเมินทัง้ 2 แบบ 
ยังคงมีข้อวิจารณ์และปัญหาในเร่ืองความถูกต้องอยู่มากอาทิเช่น การค านวณมูลค่าชีวิตโดยวิธี 
Revealed preference นัน้มกัถกูวิจารณ์วา่ผลตอบแทนท่ีตา่งกนัของอาชีพท่ีมีความเสี่ยงแตกตา่งกนัอาจ
เกิดจากความแตกตา่งด้านอ่ืนๆของคนท่ีชอบความเสี่ยงกบัคนท่ีไมช่อบความเสี่ยง(ซึ่งจะเลือกท างานกัน
คนละอาชีพ)ผลประเมินท่ีได้จากวิธีนีจ้ึงอาจบ่งบอกถึงความแตกตา่งเหลา่นัน้มากกวา่ท่ีจะเป็นมลูคา่ท่ีคน
คนหนึ่งยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต ส่วนวิธี Contingent Valuation ก็อาจได้มูลค่าชีวิตท่ี
คลาดเคลื่อนได้ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ข้าใจค าถามดีพอ หรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตอบค าถามท่ี
แสดงถึงความความยินดีจ่ายของตนเองจริงๆเน่ืองจากค าถามในแบบสอบถามมกัเป็นเพียงสถานการณ์
สมมติไมใ่ช่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

เพ่ือให้ตวัเลขของการประเมินในรายงานฉบบันีส้ามารถเปรียบเทียบได้กบัมลูค่าผลผลิตรวมของ
ประเทศไทย (GDP) การประเมินต้นทุนจากการสญูเสียชีวิตก่อนวนัอนัควรอนัเน่ืองมากจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรายงานฉบบันีจ้ะใช้วิธี Human Capital Approach เป็นหลกั2 

2.2 ต้นทุนท่ีเกิดจากการท่ีผลิตภาพในการท างานของบุคคลท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มกัลดลง
กว่า ในสภาวะปรกติ  (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Absenteeism and 
Presenteeism) 

ในการค านวณผลิตภาพท่ีหายไปเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ มีหลายวิธีท่ีถกูพดู
ถึง อาทิเช่น การค านวณจ านวนวนัหรือเวลาท่ีผู้ใช้สารเสพติดต้องใช้ในการไปท าการรักษาอาการป่วยของ
ตนเองท่ีโรงพยาบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดการขาดงานหรือท างานได้น้อยลง โดยวิธีดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัการ
ค านวณจ านวนครัง้ท่ีมีการเข้ารักษาพยาบาลด้วยอาการป่วยท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีลกัษณะคล้ายกับการค านวณมลูค่าต้นทุนในการรักษาพยาบาลข้างต้นหรือวิธีท่ีใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยด้วยอาการตา่งๆของพนกังานซึ่งท าให้ท างานไม่ได้
หรือท าได้น้อยลงมาประมาณการมลูค่าของงานท่ีหายไป โดยอาศยัรหสัโรคท่ีเป็นสาเหตขุองการเจ็บป่วย
เหลา่นัน้ในการเช่ือมโยงมลูคา่ของงานท่ีหายไปกบัการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภท (โดยใช้ AAF) หรือการ
ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับสภาวะการท างานของประชากรเพ่ือส ารวจค่าตอบแทนของพนักงานและ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงค่าตอบแทนท่ีต่างกันระหว่างคนท่ีมี
พฤติกรรมใช้สารเสพติดท่ีระดบัตา่งๆกนั แล้วน าตวัเลขดงักลา่วไปประมาณคา่รายได้ท่ีหายไปทัง้หมดจาก

                                                   
2เนื่องจากมูลค่าจากวิธี Willingness-to-pay Approach เป็นมลูค่าที่ค านวณจากความต้องการจ่ายจงึมกัมีค่าสงู
มากกว่ามูลค่าผลผลติมาก จงึยากที่จะน ามาเปรียบเทียบกนั  (WHO, 2003) 
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กลุม่ประชากรท่ีใช้สารเสพติดระดบัตา่งๆกนัในสงัคม (โดยใช้อตัราความชกุของการใช้สารเสพติดท่ีระดบั
ตา่งๆกนัในการค านวณจ านวนประชากรแตล่ะกลุม่) 

ทัง้นีก้ารค านวณดงักลา่วยงัมีข้อจ ากดัอยู่เน่ืองจากในกรณีท่ีตลาดแรงงานไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้
สมบูรณ์ ผลกระทบจากประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลงของผู้ ใช้สารเสพติดอาจไม่ได้อยู่ในรูปของ
รายได้ท่ีลดลงของพนกังานเพียงอย่างเดียว แตอ่าจอยู่ในรูปของก าไรท่ีลดลงของเจ้าของบริษัท งานท่ีต้อง
ท าหนกัขึน้ของเพ่ือนร่วมงานของผู้ใช้สารเสพติด หรือราคาสินค้าท่ีแพงขึน้ท่ีผู้ ซือ้ต้องจ่ายก็ได้ การค านวณ
โดยใช้ข้อมลูส ารวจดงักลา่วจึงยงัอาจจะไมค่รอบคลมุมากนกั  
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บทท่ี 3 
วรรณกรรมปริทัศน์ผลการศกึษาต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในประเทศต่างๆ 
ในบทนีจ้ะเป็นการปริทัศน์วรรณกรรมงานศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการใช้สารเสพติด 

(หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างเดียว) ของ 4 ประเทศด้วยกนั กล่าวคือ ประเทศแคนาดา 
สก็อตแลนด์ ออสเตรเลียและประเทศไทย ตามล าดบั เน่ืองจากระเบียบวิธีค านวณต้นทนุดงักล่าวไม่ได้มี
ลกัษณะป็นกฎตายตวั งานศกึษาในแตล่ะประเทศจึงมกัมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของระเบียบวิธีท่ีใช้
ค านวณเพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภทของข้อมลูท่ีสามารถหาได้จากหน่วยงานในประเทศของตน ดงันัน้การ
ปริทศัน์นีจ้ะมุง่เน้นไปท่ีการสรุประเบียบวิธีท่ีงานศกึษาของแต่ละประเทศใช้มากกวา่จะมุง่เน้นไปท่ีมลูค่า
สดุท้ายท่ีค านวณได้เน่ืองจากยอ่มเป็นการยากหากจะน าตวัเลขเหลา่นัน้มาเปรียบเทียบกนัหากระเบียบวิธี
ท่ีใช้ค านวณมีความแตกตา่งกนั  

งานวจิัยของประเทศแคนาดา 
สว่นนีจ้ะเป็นการสรุปเนือ้หาส าคญัท่ีมาจากการศกึษาของ Rehm et al. (2006) ทัง้หมด 
งานวิจัยของประเทศแคนาดาท าการศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการใช้สารเสพติดรวม 3 

ประเภทคือ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  บุหร่ี และยาเสพติด ในปี 2002 โดยใช้วิธีแบบ Counterfactual 
Scenario หรือการเปรียบเทียบมลูค่าของทรัพยากรในกรณีท่ีมีการบริโภคสารเสพติดแต่ละประเภทกบั
กรณีท่ีไม่มีการบริโภคใดๆทัง้สิน้ในสงัคม และปรับการค านวณต้นทุนแต่ละประเภทตามวิธีท่ีแนะน าใน 
Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse (Single et al., 2001 ตาม ท่ี อ้าง อิง ใน
รายงาน) โดยระเบียบวิธีของการคิดมลูคา่ต้นทนุแตล่ะประเภทตา่งๆมีดงันี ้(ซึ่งจะมีมลูคา่ตา่งกนัตามแต่
ละประเภทสารเสพติด) 
1.  ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

ในงานศึกษาของประเทศแคนาดาแบ่งแยกต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลออกเป็นหลาย
ส่วนย่อยด้วยกัน ได้แก่ ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉิน การรักษาใน
โรงพยาบาลท่ีรักษาเฉพาะโรคจิตเวช การรักษาแบบผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในในโรงพยาบาลท่ีรักษาโรค
เฉพาะทาง ต้นทุนท่ีเป็นค่าธรรมเนียมแพทย์จากการเข้ารับค าปรึกษาเก่ียวกับการติดสารเสพติด และ 
มลูคา่การซือ้ยาซึ่งเช่ือมโยงกบัการใช้สารเสพติดและเป็นยาประเภทท่ีต้องใช้ใบสัง่จากแพทย์ 

โดยในการประเมินต้นทุนดงักล่าว มีการด าเนินการเป็น 4 ขัน้ตอนด้วยกนั กล่าวคือ เร่ิมด้วยการระบุ
กลุ่มโรคท่ีมีความเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดและมีการใช้ข้อมูลปริมาณการใช้สารเสพติดแต่ละ
ประเภทในกลุม่ประชากร (อตัราความชกุ) จากแบบส ารวจหลายแบบ เช่น อตัราความชกุของการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้มาจาก Canadian Addiction Survey (CAS 2003-2004) ในขณะท่ี อตัราความ
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ชกุของการสบูบหุร่ีได้มาจาก Canadian Community Health Survey (CCHS 2003) จากนัน้ ข้อมลูความ
เสี่ยงสมัพัทธ์ในการเกิดโรคชนิดตา่งๆท่ีระดบัการใช้สารเสพติดท่ีต่างกันจากงาน  Meta-analysis จะถกู
น ามาแทนคา่ในสตูร (Walter, 1976, 1980 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) เพ่ือค านวณหาสดัส่วนของการเกิด
โรคหนึ่งๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Attributable Fraction: AF) ดงัตอ่ไปนี ้

𝐴𝐹 = ∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1)/(∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1) + 1) 

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=1

 

เมื่อ 𝑃𝑖 = อตัราความชกุของการใช้สารเสพติดท่ีระดบั 𝑖, โดย 𝑖 = 0 เป็นกลุม่ท่ีไม่ได้ใช้สารเสพ
ติดเลย, 𝑅𝑅𝑖 = ความเสี่ยงสมัพทัธ์ของการเกิดโรคชนิดหนึ่งจากการใช้สารเสพติดท่ีระดบั 𝑖 

ทัง้นีม้ีข้อยกเว้นในกรณีของการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุสดัส่วนดงักล่าวจะถูกค านวณจากตวัเลข
ทางสถิติท่ีมีการรายงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวา่มีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดโดยตรง (เช่น 
สดัสว่นอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่) โดยไมใ่ช้ตวัเลขความเสี่ยงสมัพทัธ์มาค านวณ 

เมื่อได้ข้อมลูครบทกุส่วนแล้ว ข้อมลูสถิติการเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยสาเหตุจากแตล่ะโรคจะถูก
น ามาประกอบกับสัดส่วนของโรคท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือ
ค านวณมลูคา่ต้นทนุรวมท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดในโรงพยาบาลแตล่ะประเภท กลา่วคือ 
สัดส่วนท่ีค านวณได้จะถูกน าไปประกอบกับข้อมูลความถ่ี จ านวนครัง้และจ านวนวันท่ีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทตา่งๆโดยใช้โรคท่ีเป็นสาเหตหุลกั (Most Responsible Diagnosis: 
MRD) ในการเข้ารับการรักษาเป็นตัวก าหนดส าหรับตัวเลขต้นทุนต่อวนัต่อคนในการรักษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาลประเภทต่างๆนัน้ได้มาจากรายงานต้นทุนของโรงพยาบาลแต่ละประเภท ซึ่งตัวเลขและ
รายงานส่วนใหญ่ได้มาจากฐานข้อมลูของ Canadian Institute for Health Information (CIHI) ทัง้นีใ้น
งานศกึษาดงักลา่ว มีการค านวณตวัเลขต้นทนุผลกระทบแยกออกเป็นทัง้ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั 
โดยในจงัหวดัท่ีไมม่ีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องงานศกึษาจะใช้ตวัเลขประมาณการจากข้อมลูระดบัประเทศ (โดยใช้
สมมติฐานตา่งๆกนัในการประมาณการ) 

ในสว่นของต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมของแพทย์นัน้ รายงานฉบบันี ้ใช้ตวัเลขคา่ธรรมเนียมใน
การเข้าพบแพทย์จาก National Physician Database ของทัง้ปีมาปรับเพ่ือให้เป็นต้นทุนของผู้ ป่วยท่ีมี
อายุมากกว่า 15 ปี แล้วจึงน าค่าดังกล่าวมาประกอบกับสัดส่วนของการเข้ารับค าปรึกษาท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดโดยใช้สมมติฐานท่ีว่าตวัเลขดงักล่าวเป็นตวัเลขเดียวกับคา่สดัสว่นท่ีใช้ใน
การค านวณต้นทนุจากการเจ็บป่วยแบบฉกุเฉิน 

ส าหรับต้นทนุจากการซือ้ยาท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดนัน้ รายงานใช้ข้อมลูสถิติมลูค่าการซือ้ยา
แบบท่ีต้องใช้ใบสัง่จากแพทย์และมลูคา่ในการซือ้ยาเฉล่ียรายบคุคลของทัง้ประเทศและรายจงัหวดัเพ่ือหา
จ านวนครัง้ทัง้หมดของการซือ้ยาแตล่ะประเภทในหมูป่ระชากร มาประกอบกบัสดัสว่นของการใช้ยาแตล่ะ
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ประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดเพ่ือประมาณการจ านวนครัง้ของการซือ้ยาแตล่ะประเภท
ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด และเมื่อน ามาประกอบกบัต้นทนุต่อหน่วยของยาแตล่ะประเภท 
รายงานจึงสามารถประเมินมลูคา่ต้นทนุของการบริโภคยาแบบใช้ใบสัง่จากแพทย์ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับ
การใช้สารเสพติดได้ 
2. ต้นทนุทางตรงในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีมีการประเมินในงานศกึษาของประเทศแคนาดา ประกอบด้วย 3 สว่น
หลกัๆ ดงันี ้ส่วนของต้นทนุในขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด 
(เช่น การด าเนินงานของต ารวจ ศาล และเรือนจ า) ต้นทุนในการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ี
ออกใบอนุญาตการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และต้นทุนในการปราบปรามป้องกันยาเสพติดบาง
ชนิดเป็นพิเศษ 

โดยประเภทของคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดท่ีได้รับการพิจารณาในงานศึกษา
ดงักลา่ว ประกอบด้วย การขบัรถภายใต้ฤทธ์ิของสารเสพติด การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ เยาว์ 
การผลิตหรือน าเข้าสารเสพติด การละเมิดกฎระเบียบเก่ียวกับการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และ
บางสว่นของคดีความอฉุกรรจ์ทัง้หลายท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด ซึ่งในการประเมินตวัเลข
สดัสว่นของคดีความประเภทตา่งๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Attributable Fractions: AF)
นัน้ รายงานของประเทศแคนาดาใช้ข้อมูลจากงานศึกษาท่ีค านวณตัวเลขสัดส่วนจากการตอบ
แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ผู้ต้องหาจากคดีความประเภทตา่งๆ  เช่น จากงานศกึษาของ Brochu et 
al. (2005) หรือ Pernanen et al. (2002) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) โดยในรายงานมีการปรับค่าตัวเลข
จากงานศกึษาตามขนาดของกลุม่ตวัอย่าง และมีการแยกสดัสว่น AF ตามเพศของผู้ต้องหาด้วย 

โดยข้อมูลสถิติจ านวนคดีความประเภทต่างๆและต้นทุนในการด าเนินคดีได้มาจากฐานข้อมูล 
Canadian Centre for Justice Statistics (2002) ซึ่งเมื่อน ามาประกอบกับสดัสว่น AF ข้างต้น จะได้เป็น
ต้นทนุทัง้หมดในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

ในส่วนของต้นทุนในการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีออกใบอนุญาตการจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ รายงานระบวุา่ไมม่ีข้อมลูดงักลา่วในปี 2002 ตวัเลขท่ีมีการรายงานจึงเป็นตวัเลข
เดิมท่ีมีการประมาณในปี 1992 ใน Single et al. (1996) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ท่ีน ามาปรับด้วยอตัรา
เงินเฟ้อในปี 2002 และต้นทนุในการปราบปรามป้องกนัยาเสพติดบางชนิดเป็นพิเศษ ได้มาจาก Treasury 
Board of Canadian Secretariat 
3. ต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและงานป้องกนัการใช้สารเสพติด 

เน่ืองจากการค านวณต้นทนุในสว่นนีย้งัไมม่ีระเบียบวิธีท่ีชดัเจน รายงานฉบบัดงักลา่วจึงประมาณการ
ต้นทนุในสว่นนีโ้ดยใช้มลูคา่ทนุวิจยัและรางวลัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและการป้องกนัการใช้สารเสพ
ติดในกลุม่ประชาชน โดยใช้ข้อมลูจาก 2 แหลง่ใหญ่ คือ จาก Canadian Institutes of Health Research 
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และ Health Canada ซึ่งในรายงานได้ระบุด้วยว่าต้นทนุท่ีค านวณได้น่าจะเป็นเพียงตวัเลขขัน้ต ่าเท่านัน้
เพราะยงัมีอีกหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแต่รายงานไมไ่ด้น าข้อมลูมาใช้ 
4. ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

ในส่วนของต้นทุนส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด งานศึกษาชิน้นีไ้ด้ประมาณการต้นทนุ3 
สว่นด้วยกันได้แก่ ต้นทุนจากอบุัติเหตไุฟไหม้และอบุัติเหตบุนท้องถนน ต้นทุนความเสียหายท่ีเกิดในท่ี
ท างานและต้นทนุในการด าเนินโครงการสวสัดิการสงัคมตา่งๆเพ่ือผู้ใช้สารเสพติด 

ในสว่นของต้นทนุท่ีเกิดจากเหตไุฟไหม้และคา่ความเสียหายจากอบุตัิเหตบุนท้องถนนนัน้  รายงานได้
ใช้ตวัเลขความเสียหายรวมของความเสียหายแต่ละประเภทท่ีได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น Council 
of Canadian Fire Marshals and Fire Commissioners (2003) ห รือ  The Road Safety and Motor 
Vehicle Regulations Directorate (2003)  (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน ) มาประกอบกับสัดส่วนของ
เหตกุารณ์ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Attributable Fractions: AF) ตามท่ีได้มีการรายงาน
ในงานศึกษาอ่ืนๆ (เช่น จากงานศึกษาของ Rehm et al.( 2004) และ Rehm et al. (2006) ตามท่ีอ้างอิง
ในรายงาน) เพ่ือค านวณต้นทุนความเสียหายจากอบุัติเหตไุฟไหม้และอุบัติเหตบุนท้องถนนท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด  

ส่วนต้นทุนท่ีเกิดในท่ีท างานนัน้ แบ่งออกเป็น ต้นทุนจากการด าเนินโครงการช่วยเหลือพนักงานท่ีมี
ปัญหาจากการใช้สารเสพติด (Employee Assistance Program: EAP) ต้นทุนในการด าเนินการเพ่ือ
ทดสอบหาสารเสพติดในท่ีท างาน และต้นทุนในส่วนของการขาดงานและประสิทธิภาพในการท างานท่ี
ลดลงอนัเน่ืองจากการใช้สารเสพติด ซึ่งในรายงานฉบบัปี 2002 ระบวุา่ ไมส่ามารถหาตวัเลขประมาณการ
ใหมไ่ด้จึงต้องน าข้อมลูเก่าท่ีมีการรายงานไว้ในปี 1996 (Single et al., 1996 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) มา
ใช้โดยปรับด้วยอตัราเงินเฟ้อขึน้เท่านัน้ 

ส าหรับต้นทุนในการด าเนินโครงการสวสัดิการสงัคมต่างๆเพ่ือผู้ ใช้สารเสพติดนัน้ มีเพียงการปรับตวั
เลขเดิมในปี 1996 (Single et al., 1996 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ด้วยอตัราเงินเฟ้อเท่านัน้ โดยส่วนของ
มลูคา่เงินทดแทนส าหรับพนกังานค านวณมาจาก มลูคา่เงินทดแทนรวมของทัง้ปีและสดัสว่นของอบุตัิเหตุ
ในท่ีท างานท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Attributable Fractions: AF for occupational and 
machine accidents) ซึ่งได้มาจากงานศกึษาของ Single et al. (1996) 
5. ต้นทุนทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการ
การใช้สารเสพติด 

ผลิตภาพท่ีสญูเสียจากการใช้สารเสพติด ถกูแบ่งออกเป็น ผลิตภาพท่ีสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยั
อนัควร และผลิตภาพท่ีสญูเสียจากการเจ็บป่วยระยะยาวและระยะสัน้ โดยในส่วนของความเจ็บป่วยใน
ระยะสัน้นัน้ แยกออกได้เป็นในลักษณะของการเจ็บป่วยท่ีท าให้ขาดงาน และการเจ็บป่วยท่ีท า
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
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ในการค านวณตวัเลขความสญูเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อนัเน่ืองมาจากการใช้สาร
เสพติดนัน้รายงานของประเทศแคนาดาใช้วิธีการค านวณซึ่งแตกต่างจากวิธีท่ีรายงานทัว่ไปใช้ กล่าวคือ 
รายงานทัว่ไปมกัใช้วิธีทนุมนษุย์ (Human Capital Approach) ซึ่งใช้การประเมินมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ทัง้หมดในอนาคตตลอดช่วงชีวิตการท างานของคนๆหนึ่งมาเป็นค่าประมาณมลูค่าผลผลิตท่ีประเทศต้อง
สูญเสียไปเน่ืองจากคนผู้นัน้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งรายงานของประเทศแคนาดาระบุว่าการ
ประเมินด้วยวิธีดงักลา่วตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีส าคญัคอื ตลาดแรงงานมีการวา่จ้างงานแบบสมบรูณ์ จึงท า
ให้การท่ีมีแรงงานลดลงหนึ่งคนเทียบได้กบัผลผลิตท่ีประเทศสญูเสีย  แต่ในประเทศแคนาดา สมมติฐาน
ดงักลา่วอาจไมเ่ป็นจริง จึงท าให้ต้องมีการปรับระเบียบวิธีในการประเมินมลูคา่ความสญูเสียดงักลา่ว 

รายงานของประเทศแคนาดาจึงใช้ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาของ Koopmanschap, Ruten, Van 
Ineveld, & Van Rojen (1995) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ท่ีเสนอว่า ต้นทุนจากการเสียชีวิตของคนหนึ่ง
คนก่อนวยัอนัควรในกรณีท่ีตลาดแรงงานไม่ได้มีการว่าจ้างงานแบบสมบูรณ์ควรเท่ากบัมลูค่าของผลิต
ภาพทีเสียไปในช่วงท่ีต้องหาแรงงานคนใหมม่าแทนท่ีแรงงานคนเดิมท่ีเสียชีวิตไปมากกวา่ (Friction Cost 
Approach) โดยในงานวิจยัชิน้ดงักล่าวเสนอวา่ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการน ามาค านวณต้นทุนในการ
หาแรงงานคนใหมค่ือประมาณ 3 เดือน (Koopmanschap & Rutten, 1996 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ทัง้นี ้
ในรายงานของประเทศแคนาดา ได้พิจารณาเพ่ิมเติมจากงานชิน้ดงักลา่วด้วยวา่ในการหาแรงงานคนใหม่
มาแทนแรงงานท่ีเสียชีวิต นอกจากเกิดต้นทนุในช่วงท่ีหาแรงงานใหม่แล้ว ยังมีต้นทุนคา่เสียโอกาสของ
แรงงานคนใหมท่ี่ต้องเปลี่ยนสถานะจากไม่ต้องท างาน (มีเวลาวา่ง) มาท างานซึ่งถือเป็นต้นทนุทางสงัคม
ของการท่ีมีแรงงานเสียชีวิตจากการใช้สารเสพติดด้วย โดยในการค านวณต้นทนุสว่นดงักลา่ว รายงานของ
ประเทศแคนาดาใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยจากการท างานบ้านหลายๆประเภทเป็นคา่ประมาณรายได้ขัน้ต ่า 
(ต้นทนุของเวลาวา่ง) ท่ีแรงงานท่ีเข้ามาท างานใหมต้่องสญูเสียไป3 

ในการค านวณมลูคา่ความสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรนัน้ จึงประกอบไปด้วย มลูคา่ต้นทนุ
ในการหาแรงงานมาทดแทนและมลูคา่ของเวลาว่างท่ีแรงงานท่ีมาทดแทนต้องสญูเสียไป มารวมกนั แบ่ง
ตามอายแุละเพศของผู้ เสียชีวิต โดยสตูรท่ีใช้ได้แก่ 

𝑃𝐶𝑚 = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑚[

𝑝(𝐸)𝑖𝑗
𝑚 ∗ 𝑌(𝐸)𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝑖𝑗
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𝑖

 

เมื่อ𝑖 = ประเภทเพศ , 𝑗 = กลุม่อาย,ุ 𝑡 = อายท่ีุเสียชีวิต , 𝑟 = อตัราการลดทอน (ร้อยละตอ่
ปี),  𝑁𝑖𝑗

𝑚 = จ านวนผู้ เสียชีวิตเพศ 𝑖 ในกลุ่มอายุ 𝑗 จากโรค 𝑚, 𝑝(𝐸)𝑖𝑗
𝑚 = อัตราการเข้าร่วม

                                                   
3โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของต้นทนุดงักลา่วทัง้หมดในอนาคต (จนอายุเกษียณ) ด้วยอตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 5 และอตัราการเพิม่ของ
รายได้ท่ีร้อยละ 3 
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ตลาดแรงงาน ของแรงงานเพศ 𝑖 ในกลุ่มอาย ุ 𝑗 ท่ีเป็นโรค 𝑚, 𝑌(𝐸)𝑖𝑗 = รายได้ต่อปีของแรงงาน
เพศ 𝑖 ในกลุ่มอายุ 𝑗,  𝑊𝑖𝑗

𝑚 = ร้อยละของรายได้ต่อปีของแรงงานเพศ 𝑖 ในกลุ่มอายุ 𝑗 ท่ีผู้ ป่วยด้วย

โรค 𝑚 สามารถหาได้, 𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 = รายได้ขัน้ต ่า (มลูค่าต้นทุนของเวลาว่าง) ของแรงงานเพศ 𝑖 ใน

กลุม่อาย ุ𝑗 ณ อาย ุ𝑡, 𝐹𝑃 = ระยะเวลาหาแรงงานทดแทน (เดือน) , 𝑘 = กลุม่อายทุัง้หมด 
ส่วนของผลิตภาพท่ีสูญเสียไปจากการเจ็บป่วยระยะยาว รายงานใช้ตัวเลขสถิติของจ านวนคนท่ี

เจ็บป่วยระยะยาวจากการใช้สารเสพติดจากข้อมลูในการส ารวจ Canadian Community Health Survey 
(CCHS 2002) เพ่ือค านวณหาจ านวนปีท่ีสญูเสีย (ไม่สามารถท างานได้) จากการเจ็บป่วยนัน้ๆ ประกอบ
กบัมลูคา่การสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรเพ่ือให้ได้ตวัเลขต้นทนุดงักลา่ว 

สว่นต้นทนุจากการเจ็บป่วยในระยะสัน้ท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดนัน้ รายงานใช้ข้อมลูจากการส ารวจ 
Canadian community Health Survey (CCHS 2002) จากหน่ วยงาน  Statistics Canada ในการ
วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุนาม (Multivariate Regression Analysis) กับกลุ่มประชากรใน
ตลาดแรงงานท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-74 ในปี 2002 เพ่ือประมาณคา่ความแตกตา่งของรายได้ระหวา่งแรงงาน
ท่ีมีการใช้และไม่มีการใช้สารเสพติด4ซึ่งตวัเลขท่ีได้จะถกูน ามาใช้ในการหามลูคา่ต้นทนุของผลิตภาพท่ี
ลดลงจากการใช้สารเสพติด 

ต้นทุนทัง้หมดจากการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภทแยกตามประเภทต้นทนุของประเทศแคนาดาในปี 
2002 สรุปรวมดงัตารางท่ี 3.1 

                                                   
4พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเทา่นัน้ 
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ตารางท่ี 3.1 มลูคา่ต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการใช้สารเสพติดทัง้ 3 ประเภท 
   หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 
  วิธีพืน้ฐาน Friction Cost Approach Human Capital Approach 

ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุ    
แอลกอฮอล์ 3,306.20 3,306.20 3,306.20 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 1,134.60 1,134.60 1,134.60 
บหุร่ี 4,360.20 4,360.20 4,360.20 
รวม 8,800.90 8,800.90 8,800.90 
ต้นทนุทางตรงในกระบวนการยตุิธรรม    

แอลกอฮอล์ 3,072.20 3,072.20 3,072.20 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 2,335.50 2,335.50 2,335.50 
บหุร่ี    
รวม 5,407.80 5,407.80 5,407.80 
ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและงาน
ป้องกนั 

   

แอลกอฮอล์ 53.00 53.00 53.00 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 16.50 16.50 16.50 
บหุร่ี 78.10 78.10 78.10 
รวม 147.60 147.60 147.60 
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ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ    
แอลกอฮอล์ 996.10 996.10 996.10 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 79.10 79.10 79.10 
บหุร่ี 87.00 87.00 87.00 
รวม 1,162.20 1,162.20 1,162.20 
ผลรวมต้นทนุทางตรง 15,518.50 15,518.50 15,518.50 
ต้นทุนทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสูญเสียจากการ
เจ็บป่วยระยะสัน้ 

   

แอลกอฮอล์ 39.50 39.50 39.50 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 21.70 21.70 21.70 
บหุร่ี 60.60 60.60 60.60 
รวม 121.80 121.80 121.80 
ต้นทุนทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสูญเสียจากการ
เจ็บป่วยระยะยาว 

   

แอลกอฮอล์ 6,163.90 133.10 9,848.50 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 4,408.40 93.10 7,046.90 
บหุร่ี 10,536.80 235.90 16,821.60 
รวม 21,109.10 462.10 33,717.00 



25 
 

ต้นทุนทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

   

แอลกอฮอล์ 923.00 30.00 1,822.70 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย 248.50 7.20 468.60 
บหุร่ี 1,873.50 68.70 3,148.60 
รวม 3,045.00 105.80 5,440.00 
ผลรวมต้นทนุทางอ้อม 24,275.90 689.70 39,278.80 
ต้นทนุทัง้หมด 39,794.40 16,208.30 54,797.30 
ท่ีมา: Rehm et al. (2006)
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งานวจิัยของประเทศสก็อตแลนด์ 
งานวิจัยของประเทศสก็อตแลนด์โดย Scottish Government Social Research (2010) ซึ่งศึกษา

ต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แต่เพียงอย่างเดียวในปี 2007 โดยใช้
ระเบียบวิธีท่ีมีลกัษณะเดียวกบัระเบียบวิธีท่ีเสนอโดยองค์การอนามยัโลกในการศกึษาต้นทนุผลกระทบ
ทางสังคมจากการใช้สารเสพติดทั่วไป โดยใช้การประเมินแบบ prevalence-based และ ใช้วิธีการ
ค านวณแบบ Human Capital Approach เป็นหลัก โดยอาจมีการปรับแก้ไขในรายละเอียดของการ
ค านวณเพ่ือให้เหมาะสมกบัข้อมลูท่ีสามารถหาได้  
1. ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

งานศึกษาของประเทศสก็อตแลนด์ประเมินต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัภาคสาธารณสขุในระหว่างปี 2007-
2008 โดยรายละเอียดของต้นทนุแตล่ะประเภทมีดงันี ้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมการเข้ารับค าปรึกษาจากแพทย์ทั่วไปและ นางพยาบาลปฏิบัติการ  (GP and 
Practice Nurse Consultations) 

ต้นทุนในส่วนนีไ้ด้มาจากข้อมลูจ านวนครัง้ของการเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์กับแพทย์
ทั่วไปและนางพยาบาลปฏิบัติการโดยแยกเป็นการประมาณต้นทนุเฉพาะโรคท่ีมีสาเหตโุดยตรงมาจาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โรคพิษสรุาเรือ้รัง หรือโรคตบัแข็งจากแอลกอฮอล์ (Attributable 
Fraction เท่ากบั 100%) และ ต้นทนุจากโรคท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทางอ้อมกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Attributable Fraction น้อยกว่า 100%)  เช่น โรคมะเร็งต่างๆ  หรือโรคหัวใจ โดยใช้การเช่ือมต่อข้อมลู
จ านวนครัง้ของการเข้ารับการปรึกษาด้วยสาเหตขุองโรคแตล่ะประเภทจากฐานข้อมลูของPractice Team 
Information กับค่าสดัส่วนของโรคแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Population Attributable Fractions: PAF) ซึ่งประเมิน โดย ISD Scotland5 เพ่ือค านวณหาจ านวนการ
เข้ารับการปรึกษาท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อน าจ านวนดงักล่าวมา
ประกอบกับต้นทุนเฉลี่ยต่อครัง้ในการให้ค าปรึกษา ต้นทุนทัง้หมดท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องการกับบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก็จะถกูประเมินออกมาได้ 

1.2 ต้นทุนในการติดต่อกับทีมรักษาโรคทางจิตเวชในระดบัชุมชน (Community psychiatric team 
contacts) 

ต้นทนุสว่นนีค้ านวณโดยใช้วิธีการ 2 แบบด้วยกนั กลา่วคือ 
1.2.1 ใช้ต้นทุนรวมทัง้ปีของการติดต่อรักษากับทีมรักษาโรคทางจิตเวชในระดบัชมุชนประกอบ

กับค่าสัดส่วนของต้นทุนทัง้หมดท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยสัดส่วน

                                                   
5 Information Services Division Scotland เป็นหนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสาธารณสขุ และให้
ค าแนะน าและสนบัสนนุการด าเนินนโยบายของระบบสาธารณสขุในประเทศสก็อตแลนด์ (http://www.isdscotland.org/) 
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ดงักลา่วค านวณจากคา่มธัยฐานระหวา่งสดัสว่นของการเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์กบัแพทย์ทัว่ไปท่ี
มีสาเหตุเ ก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับสัดส่วนของการเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกบับริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.2.2 ใช้จ านวนครัง้ตอ่ปีในการเข้ารับค าปรึกษาจากทีมรักษาโรคทางจิตเวชในระดบัชมุชนของ
ประชากรกลุ่มท่ีมีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดบัสงูกับตวัเลขประมาณการจ านวนประชากร
ชาวสก็อตแลนด์ท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดบัสงู และต้นทนุตอ่หน่วยในการให้ค าปรึกษา6 

1.3 ต้นทนุในการซือ้ยาท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาอาการติดสรุา (Community Dispensed Drugs) 
ต้นทุนในส่วนนีใ้ช้สมมติฐานท่ีว่า มูลค่าการซือ้ยา Acamprosate Calcium และ Disulfiram  

ทัง้หมด เก่ียวข้องกับการรักษาอาการติดสุรา ในขณะท่ีร้อยละ 50 ของมูลค่าการซือ้ยา Naltrexone 
Hydrochloride เก่ียวข้องกับการรักษาอาการติดสรุา (ยาดงักล่าวใช้รักษาอาการติดยาเสพติดประเภท
อ่ืนๆได้ด้วย) ส่วนยา Benzodiazepines (เช่น Chlordiazepoxide) ซึ่งรักษาโรคได้หลายอาการ เช่น 
อาการจากการถอนพิษสรุา อาการวิตกกงัวล อาการนอนไมห่ลบั นัน้ รายงานได้ใช้ตวัเลขสดัสว่นท่ีตา่งกนั
ตัง้แต่ ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 25 ของมลูค่าการซือ้ยาดงักลา่วในการค านวณมลูคา่ทัง้หมดในการซือ้ยาท่ีมี
สาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.4 ต้นทนุในการท าการทดสอบทางแลบ็ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Laboratory 
Tests) 

ต้นทนุในสว่นนีค้ านวณจากการทดสอบทางแลบ็เพียงสองประเภทคือ การทดสอบทางเคมีวิทยา 
(Gamma-GlutamylTranferase, CGT) และการทดสอบโดยใช้ผลเลือด (Mean Corpuscular Volume, 
MCV) ซึ่งรายงานใช้ข้อสมมติฐานวา่ ในการเข้ารับค าปรึกษาจากแพทย์ทัว่ไปและนางพยาบาลปฏิบตัิการ
ด้วยโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงทัง้หมดนัน้ ประมาณร้อยละ 25 
ของการเข้ารับการปรึกษาดงักลา่วจะต้องมีการใช้ผลทางแลบ็ทัง้สองประเภท สว่นการเข้ารับการปรึกษา
ด้วยโรคท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงนัน้ แม้จะมีการใช้ผลทางแลบ็ ก็ไม่
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นต้นทนุจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง ในรายงานจึงค านวณเฉพาะ
จ านวนการทดสอบทางแลบ็ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประกอบกบัต้นทุนต่อ
หน่วยของการทดสอบแต่ละประเภท เพ่ือค านวณต้นทุนทัง้หมดในการทดสอบทางแล็บท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.5 ต้นทนุในการเข้าพกัรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalizations) 

                                                   
6การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัสงูหมายถึง การด่ืมมากกวา่ 50 หนว่ยต่ออาทติย์ส าหรับผู้ชายและมากกว่า 35 หน่วยต่ออาทติย์
ส าหรับผู้หญิง โดยสดัสว่นของประชากรแต่ละกลุม่ได้จากข้อมูลจากการส ารวจ  Scottish Health Survey 2008 
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ต้นทนุในสว่นนีแ้ยกการศกึษาออกเป็น 2 แบบด้วยกนั กลา่วคือ รายงานเสนอคา่ประมาณการทัง้
แบบท่ีมีการระบใุนข้อมลูทางสถิติว่า เข้ารักษาด้วยโรคท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตหุลกัของการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล (Primary Diagnosis) และด้วยโรคท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุรอง (Diagnosis in any 
position) เน่ืองจากในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล อาจมีสาเหตขุองการเข้าพักรักษาได้ถึง 6 สาเหตุ
ด้วยกนั โดยในการค านวณ ใช้ตวัเลขจ านวนการเข้าพกัรักษาในโรงพยาบาลจาก ISD Scotland ตามรหสั
โรค ICD-10 (แยกเป็นด้วยสาเหตหุลกัและสาเหตรุอง) ประกอบกบัจ านวนวนันอนรวมในการเข้าพกัรักษา
ด้วยโรคแต่ละประเภทและต้นทนุเฉลี่ยในการดแูลผู้ ป่วยต่อ 1 วนันอน (ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทการ
รักษา กลา่วคือ การรักษาท่ีเก่ียวกบัจิตเวชจะมีคา่ต ่าสดุ ในขณะท่ีการรักษาเก่ียวกบัมารดาจะมีคา่สงูสดุ) 

โดยในกรณีของโรคท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทางอ้อมกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้กรณีท่ีเป็น
สาเหตหุลกัและสาเหตรุองนัน้จะมีการใช้ค่าสัดส่วนของโรคแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Population Attributable Fractions: PAF) มาประกอบในการค านวณหา
ต้นทุนทัง้หมดในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์7 

1.6 ต้นทนุในการรักษาพยาบาลกรณีอบุตัิเหตหุรือกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน (Accident and Emergency 
attendances) 

จ านวนการเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีอบุัติเหตหุรือกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉินทั่วประเทศในปีท่ี
ศกึษาได้มาจาก ISD Scotland และสดัสว่นของการเข้ารับการรักษาพยาบาลลกัษณะดงักลา่วท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้มาจากหลายแหลง่ข้อมลู เช่น จาก Scottish Emergency 
Department Alcohol Audit, Charalambous (2002), Durnford et al. (2008), Scottish Government, 
U.K. Department of Health (2008) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) เพ่ือมาประกอบกับต้นทุนเฉลี่ยในการ
รักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินต่อ 1 ครัง้ จาก Scottish Health Service Costs Book ในการค านวณช่วง
ตวัเลขต้นทุนของการรักษาพยาบาลกรณีอบุัติเหตหุรือกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉินท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.7 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient attendances) 
ต้นทุนส่วนนีใ้ช้จ านวนครัง้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ ป่วยนอกทัง้ปีของทัง้

ประเทศ จาก ISD Scotland ประกอบกับค่าสัดส่วนของการรักษาท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องการกับบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยสดัส่วนดงักล่าวประมาณจากค่ากึ่งกลางระหว่างสดัส่วนของการเข้ารับการ
ปรึกษาทางการแพทย์กบัแพทย์ทั่วไปท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกบับริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับสดัสว่น
ของการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อน า

                                                   
7ในกรณีของโรคท่ีมีสาเหตุทางอ้อมนัน้ ตวัเลขท่ีรายงานมีเฉพาะการเข้ารับการรักษาท่ีไม่เก่ียวกบัจิตเวช 
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ต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกต่อครัง้มาคณู ก็จะได้เป็นตวัเลขต้นทนุในการเข้า
รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ ป่วยนอกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดย
แยกตวัเลขเป็นกรณีท่ีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตหุลกัและเป็นสาเหตรุองของการเข้ารับการรักษาด้วย 

1.8 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหวา่งวนั (Day hospital attendances) 
เช่นเดียวกับต้นทุนอ่ืนๆท่ีไม่สามารถประมาณการตัวเลขสัดส่วนท่ีเก่ียวข้องการกับบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้นทุนในส่วนนีค้ านวณจากจ านวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหวา่ง
วันทัง้จากผู้ ป่วยทั่วไปและผู้ ป่วยสูงอายุท่ีมีอาการจิตเวชของทัง้ประเทศจาก ISD Scotland และค่า
สัดส่วนประมาณการจากสดัส่วนของการเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์กับแพทย์ทั่วไปท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับสดัส่วนของการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการ รายงานจึง
สามารถค านวณตวัเลขต้นทนุรวมของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างวนัท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้อง
การกบับริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้กรณีท่ีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตหุลกัและเป็นสาเหตรุองได้ 

1.9 ต้นทนุของรถพยาบาล (Ambulance journeys) 
สดัส่วนของการใช้รถพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกับบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ ไม่มี

ตัวเลขรายงานท่ีแน่นอน ในรายงานของประเทศสก็อตแลนด์จึงใช้จ านวนครัง้ทัง้หมดท่ีมีการเรียกใช้
รถพยาบาลในปี 2007-2008 ท่ีมีการรายงานไว้โดย ISD Scotland ประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยในการ
ให้บริการจาก  Scottish Health Service Costs Book และตัวเลขสัดส่วนต่างๆกัน ตัง้แต่ ร้อยละ 1 ถึง 
ร้ อ ย ล ะ  35 (Brown et al., 2001; London Ambulance Service; Vardy et al., 2009; Scottish 
Government, 2008; U.K. Department of Health,2008 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) มาใช้ในการค านวณ
ต้นทนุการให้บริการรถพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องการกบับริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.10 ต้นทุนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น ทุนวิจยั 
งานสงเคราะห์ตา่งๆ) (Alcohol Services) 

ต้นทนุสว่นอ่ืนๆนีใ้ช้ตวัเลขจากรายงานของ Audit Scotland ในการระบตุวัเลขต้นทนุท่ีภาครัฐใช้
ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดอ่ืนๆโดยตรง และต้นทนุ
ประเภทเดียวกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทัง้แอลกอฮอล์และยาเสพติดในสว่นนีร้ายงานใช้สมมติฐาน 2 แบบในการ
ประเมินสดัส่วนของต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับทัง้แอลกอฮอล์และยาเสพติดเพ่ือหาต้นทุนส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั
แอลกอฮอล์แต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ใช้สมมติฐานท่ีว่า ร้อยละ 25 หรือ ร้อยละ 50 ของต้นทุนส่วน
ดงักลา่วมีสว่นเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์แตเ่พียงอย่างเดียวเพ่ือน ามาประกอบกับตวัเลขจากงานศกึษาอีก
งานหนึ่งซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูตวัเลขการได้รับทนุเพ่ือใช้กบังานท่ีเก่ียวกบัแอลกอฮอล์ (Drummond et al., 
2009 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) เพ่ือหาต้นทุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆส าหรับต้นทนุในฝ่ังภาคเอกชน
นัน้ ตวัเลขท่ีสนบัสนนุการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดโดย
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มูลนิธิต่างๆท่ีรายงานโดย Audit Scotland (2009) ถูกน ามารวมกัน แล้วจึงรวมด้วยต้นทุนท่ีจ่ายโดย
รัฐบาลสก็อตแลนด์ รายงานฉบบันีจ้ึงสามารถหาช่วงประมาณการของต้นทนุสว่นนีไ้ด้ 

 
2. ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

2.1 ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์เก่ียวกบัเดก็และครอบครัว (Children and Families) 
ต้นทุนในส่วนนีค้ านวณมาจากตวัเลขค่าใช้จ่ายเก่ียวกบังานสงัคมสงเคราะห์ท่ีเก่ียวกับเดก็และ

ครอบครัวของทัง้ประเทศท่ีรายงานจากหน่วยการคลงัของแตล่ะพืน้ท่ีประกอบกบัตวัเลขสดัสว่นของงาน
ดงักล่าวท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ซึ่งมีการประมาณไว้ในผลการศกึษาหลายๆงาน เช่น จากงาน
ศึกษาในประเทศองักฤษหรืองานศึกษาของ Aberdeen City Council (1997) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) 
คา่ประมาณต้นทนุดงักลา่วจึงมีลกัษณะเป็นช่วงขึน้อยู่กบัสดัสว่นท่ีใช้ 

2.2 ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์เก่ียวกบัคดีความ (Criminal Justice Social Work) 
สดัสว่นของคดีความท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แอลกอฮอล์ถกูน ามาประกอบกบั

ค่าใช้จ่ายในงานสงัคมสงเคราะห์ท่ีเก่ียวกับคดีความของผู้ ต้องหาท่ีอายุมากกว่า 16 ปีทัง้หมดในการ
ค านวณหาค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ เน่ืองจากสัดส่วนท่ีใช้มีมากกว่าหนึ่งค่า 
คา่ใช้จ่ายท่ีค านวณได้จึงมีทัง้คา่ประมาณขัน้ต ่าและคา่ประมาณขัน้สงู 

2.3 ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัส าหรับผู้มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด  (Care 
Homes) 

มลูคา่ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในการดแูลผู้ ท่ีมีปัญหาจากการใช้สารเสพติดถกูปรับด้วยสดัส่วน
เพ่ือหามลูค่าท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีปัญหาจากการใช้แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวโดยใช้สมมติฐานสองแบบ 
คือ ร้อยละ 25 และร้อยละ 50  

2.4 ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์เก่ียวกบัคดีความของผู้เยาว์ (Children’s Hearing System) 
ต้นทุนการด าเนินงานของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับคดีความของผู้ เยาว์ทัง้หมดถูกน ามาประกอบกับค่า

สัดส่วนของคดีความทัง้หมดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ (ทัง้โดยตัวผู้ เยาว์เองหรือโดย
ผู้ปกครองของผู้เยาว์)8 เพ่ือประเมินมลูคา่ต้นทนุรวมในสว่นนี ้
 
3. ต้นทุนในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับคดีความท่ีมีสาเหตุเ ก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

                                                   
8โดยใช้สมมติฐานท่ีว่า จ านวนคดีความท่ีเก่ียวข้องกบัผู้เยาว์ท่ีมีสาเหตุมาจากความละเลยของผู้ปกครองมีสดัสว่นจากสาเหตุของแอลกอฮอล์
เทา่กบัสดัสว่นของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานสงัคมสงเคราะห์เก่ียวกบัเด็กและครอบครัวท่ีมีสาเหตุจากการใช้แอลกอฮอล์  
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ในการพิจารณาความเก่ียวข้องของคดีความกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ งานศึกษาของ
ประเทศสก็อตแลนด์ใช้ผลการศึกษาจาก Crime and Victimization Survey (Brown and Boiling, 2007
ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) เพ่ือยืนยนัวา่ แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดคดีความ อาทิเช่น 
ร้อยละ 45 ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานวา่ผู้ ท่ีกระท าความผิดอยู่ภายใต้ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ในขณะท่ี
กระท าความผิด หรือ ร้อยละ 63 ของผู้ ท่ีถูกท าร้ายรายงานว่าผู้ กระท าความผิดมีการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์มาก่อน ทัง้นี ้ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับคดีความในปี 2007-2008 ถูกแยกพิจารณาเป็นกรณีท่ี
ความผิดมีสาเหตโุดยตรงจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เมาสรุาของผู้ขบัขี่และกรณีท่ีความผิด
มีสาเหตบุางส่วนจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เช่น คดีอ่ืนๆท่ีผู้ ต้องหามีอาการมึนเมาหรือบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนกระท าความผิด โดยรายละเอียด มีดงันี ้ 

3.1 ต้นทุนของคดีความท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง (Alcohol-specific 
Crime) 

3.1.1 ต้นทนุของคดีความท่ีมีการกกัตวั (Custody costs) 
ในสว่นนีร้ายงานพบวา่จ านวนชัว่โมงเฉล่ียในการกกัตวัผู้ ต้องหาในคดีความท่ีเก่ียวกบัการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงมกัสัน้กว่าการกักตวัในกรณีของคดีความท่ีมีสาเหตุเพียงบางสว่น  
(ซึ่งมกัต้องมีการสอบสวนต่อ) (Man L-H et al., 2002 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ซึ่งข้อมลูจ านวนชั่วโมง
ดงักลา่วถกูน าไปใช้ในการหาต้นทนุเฉล่ียท่ีใช้ในการกกัตวัผู้ ต้องหาในคดีความแตล่ะประเภท โดยต้นทนุ
รวมท่ีใช้ได้จากการปรับตวัเลขท่ีรายงานโดย Cabinet Office (2003) เพ่ิมด้วยอตัราเงินเฟ้อเมื่อประกอบ
กบัจ านวนคดีความแตล่ะประเภทท่ีมีการรายงานจากต ารวจในปี 2007-2008 ตวัเลขต้นทนุจากการกกัตวั
ในคดีความท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงก็จะถกูค านวณออกมา 

3.1.2 ต้นทนุของคดีความท่ีมีการขึน้ศาล (Court and Prosecution costs) 
ในการค านวณส่วนนีร้ายงานแยกการค านวณต้นทุนตามหน่วยงานแต่ละประเภทใน

กระบวนการยุติธรรมของประเทศสก็อตแลนด์  เช่น  Sheriff Summary Court, Sheriff Summary 
Prosecution, District Court Prosecution โดยหน่วยงานแตล่ะประเภทจะมีขัน้ตอนและตวัเลขต้นทนุใน
แต่ละขัน้ตอนของการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน รายงานค านวณต้นทุนเฉลี่ยในการด าเนินงานแต่ละ
ขัน้ตอนของกระบวนการยตุิธรรมโดยใช้ข้อมลูตวัเลขต้นทนุจาก Sheriff Summary Court แล้วท าการถ่วง
น า้หนักต้นทนุในแตล่ะขัน้ตอนดงักลา่วด้วยจ านวนคดีความในแต่ละขัน้ตอน เมื่อได้ต้นทุนเฉล่ียของการ
ด าเนินงานของแตล่ะหน่วยงานแล้ว จึงน าไปค านวณร่วมกบัจ านวนคดีความท่ีรับผิดชอบโดยหน่วยงาน
แตล่ะประเภท 

3.1.3 ต้นทุนของคดีความ ท่ีถูกตัดสินว่ามีความผิด  (Costs associated with imposing 
penalties) 
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เน่ืองจากในประเทศสก็อตแลนด์มีระเบียบท่ีก าหนดว่าผู้ ต้องหาท่ีถกูตดัสินให้จ าคกุด้วย
ระยะเวลาน้อยกว่า 4 ปีจะได้รับการปล่อยตัวทันทีท่ีใช้เวลาในเรือนจ าถึงคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาท่ีถูก
ตดัสิน ซึ่งในปี 2007-2008 มีผู้ถกูตดัสินให้ถกูจ าคกุด้วยระยะเวลาไมถ่ึง 6 เดือนจากการเมาสรุาของผู้ขบั
ขีจ่ านวนหนึ่ง ซึ่งรายงานได้ใช้ข้อมลูดงักลา่วในการค านวณจ านวนวนัรวมท่ีผู้ ต้องหาต้องใช้ชีวิตในเรือนจ า
จากการเมาสุราของผู้ ขับขี่  ซึ่งเมื่อรวมกับต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลจัดการเรือนจ า (Scottish Prison 
Service, 2008 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ก็จะสามารถค านวณตวัเลขต้นทนุรวมของการดแูลผู้ต้องขงัคดี
เมาสรุาของผู้ขบัขี่ออกมาได้ในสว่นของตวัเลขต้นทนุเฉลี่ยในการลงโทษแบบอ่ืนๆซึ่งได้มาจาก Scottish 
Government (2008) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ก็จะถูกน ามาประกอบกับจ านวนคดีความจากการเมา
สรุาของผู้ขบัขี่ซึ่งถกูตดัสินลงโทษด้วยโทษเหลา่นัน้ด้วยเช่นกนั 

3.2 ต้นทุนของคดีความท่ีเก่ียวข้องบางส่วนกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol-related 
Crime) 

ในการค านวณต้นทนุสว่นนี ้ประเทศสก็อตแลนด์ใช้งานศกึษาของประเทศองักฤษเก่ียวกบัจ านวน
คดีความแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวเน่ืองกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Purshouse et al., 2009
ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) มาปรับใช้เป็นตัวเลขของประเทศตัวเองเพ่ือค านวณจ านวนคดีและต้นทุนท่ี
เก่ียวข้องโดยใช้การจับคู่คดีความแต่ละประเภทของประเทศอังกฤษกับคดีความแต่ละประเภทของ
ประเทศสก็อตแลนด์เพ่ือเช่ือมโยงคา่ตวัเลขตา่งๆท่ีมีการรายงานในงานศกึษาดงักลา่ว อีกทัง้มีการปรับตวั
เลขคดีความท่ีมีการรายงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจด้วยตัว multiplier เพ่ือท าให้ตัวเลขท่ีรายงานมีค่า
ใกล้เคียงกบัตวัเลขคดีท่ีเกิดขึน้จริงให้มากท่ีสดุด้วย9 โดยคา่สดัสว่นของคดีความแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fractions: AAF) ท่ีถูกปรับมาจาก
งานศึกษาของประเทศองักฤษแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน กล่าวคือ  สดัส่วนของคดีความท่ีการเมาสรุา
เป็นสาเหตหุนึ่ง (ในหลายๆสาเหต)ุ ของการกระท าความผิด และสดัสว่นของคดีความท่ีผู้ ต้องหามีอาการ
เมาสรุาในขณะก่อเหต ุ

3.2.1 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ก่อนการเกิดคดีความ (Costs in anticipation of crime) 
ได้แก่ ต้นทนุจากการป้องกนัตนเองจากเหตรุ้ายตา่งๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการซือ้ประกนัภยั 

3.2.2 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลจากคดีความ (Costs as a consequence of crime) 
ได้แก่ ต้นทุนในแง่ของผลต่อร่างกายและจิตใจจากคดีความต่างๆ มูลค่าทรัพย์สินท่ี

สญูเสีย/สญูหาย รายได้ท่ีสญูเสียจากการถกูกระท า เป็นต้น 
3.2.3 ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมจากคดีความ (Criminal justice system costs) 

                                                   
9เน่ืองจากจ านวนคดีท่ีเกิดขึน้จริงมกัมีจ านวนน้อยกวา่จ านวนคดีท่ีมีการรายงานกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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ได้แก่ ต้นทุนจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อัยการ ศาล การช่วยเหลื อทาง
กฎหมาย การภาคทณัฑ์ เรือนจ า และมลูคา่การชดใช้ทางกฎหมาย เป็นต้น 

ต้นทุนต่อหน่วยทัง้สามประเภทได้มาจากการปรับค่าประมาณจากงานศึกษาโดย Brand 
and Price (2000) และ Duboug and Hamed (2005) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ซึ่งรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยของคดีแตล่ะประเภทด้วยอตัราเงินเฟ้อ จาก HM Treasury (2009) ให้เป็นมลูคา่ต้นทนุในปี 2007-
2008 

เมื่อใช้ตวัเลขจ านวนคดีความแต่ละประเภทท่ีเกิดขึน้ตลอดทัง้ปีประกอบกับ AAF ทัง้ 2 แบบ และ
ต้นทุนต่อหน่วยของคดีความแต่ละประเภทก็จะสามารถประเมินต้นทุนรวมของคดีความท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ทัง้แบบท่ีการเมาสรุาเป็นสาเหตหุนึ่ง (ในหลายๆสาเหต)ุ 
ของการกระท าความผิด และแบบท่ีผู้ต้องหามีอาการเมาสรุาในขณะก่อเหต ุ

 
4. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

รายงานของประเทศสก็อตแลนด์ใช้วิธีการ ทุนมนุษย์ (Human Capital Approach) ซึ่งใช้มลูค่าของ
รายได้ท่ีสญูเสียไปในการค านวณตวัเลขต้นทนุทัง้หมดของผลิตภาพท่ีสญูเสียไป 

4.1  ต้นทนุจากการท่ีประสิทธิภาพในการท างานลดลง (Presenteeism) 
รายงานใช้ข้อมลูจากการส ารวจผ่านทางเว็บไซต์ (www.infoscotland.com) ซึ่งแสดงจ านวนวนั

เฉล่ียตอ่ปีท่ีชาวสก็อตแลนด์รายงานวา่เข้าท างานด้วยอาการเมาค้าง (Hangover) และตวัเลขร้อยละของ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลงโดยเฉลี่ยในวนัดงักล่าว มาประกอบกันเพ่ือนค านวณหาจ านวนวนัท่ี
เทียบเท่ากบัการไมไ่ด้ท างานโดยเฉล่ียตอ่ปี และน ามาประกอบกบัจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานทัง้ชาย
และหญิง เพ่ือค านวณหาจ านวนวนัของการท างานท่ีหายไปจากอาการเมาค้างรวมทัง้หมดในหนึ่งปี และ
เมื่อคณูตวัเลขดงักล่าวด้วยคา่ใช้จ่ายในการจ้างงานต่อวนั10 ก็จะสามารถได้ช่วงประมาณการต้นทนุตอ่
นายจ้างจากการขาดประสิทธิภาพในการท างานด้วยสาเหตขุองการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์11 

4.2 ต้นทนุจากการขาดงาน (Absenteeism) 
การค านวณเร่ิมจากประมาณการจ านวนวนัท่ีมีการขาดงานโดยสาเหตเุก่ียวกับความเจ็บป่วย

เฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คนจาก CBI/AXA Absence Survey (CBI, 2008 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) เมื่อ
ประกอบกับจ านวนแรงงานทัง้หมดในตลาดแรงงานของสก็อตแลนด์ก็จะสามารถค านวณหาจ านวนวนั
ทัง้หมดในปี 2007 ท่ีมีการขาดงานได้ จากนัน้เมื่อใช้ค่าประมาณของสัดส่วนของจ านวนวนัท่ีขาดงาน

                                                   
10โดยรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าบ านาญ ฯลฯ 
11โดยมีการแยกคิดต้นทนุทัง้ท่ีใช้สมมติฐานวา่แรงงานทัง้หมดสญูเสียจ านวนวนัท างานเทา่กัน และ สมมติฐานท่ีวา่แรงงานแบบไม่เต็มเวลา
จะสญูเสียจ านวนวนัท างานน้อยกว่าแรงงานแบบเต็มเวลา 
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ดงักล่าวท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากงานศึกษาในปี 2003 (Leontaridi, 
2003 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) จ านวนวนัทัง้หมดท่ีมีการขาดงานอนัเน่ืองมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะถกูน ามาคณูกบัคา่ใช้จ่ายในการจ้างงานตอ่วนัเพ่ือหาต้นทนุทัง้หมดจากการขาดงานเพราะ
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.3  ต้นทนุจากการวา่งงาน (Unemployment) 
รายงานอ้างอิงงานศกึษาหลายชิน้ เช่น งานของ  Macdonald and Shields (2004) ซึ่งได้รับการ

อ้างอิงในงานของ Brennan at al. (2008) เพ่ือบ่งชีว้่า คนท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ มกัมีแนวโน้มท่ีจะไมท่ างาน และน่ีจะเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดต้นทนุตอ่ระบบเศรษฐกิจใน
แง่ของผลผลิตท่ีสญูหายไปรายงานประเมินต้นทนุดงักลา่วโดยใช้ผลจากงานวิจยั 2 งานด้วยกนั กลา่วคือ 

4.3.1 ใช้ระเบียบวิธีจากรายงานของ Catalyst/Scottish Executive 2001 
ระเบียบวิธีของ Catalyst/Scottish Executive 2001 ใช้การค านวณหาอตัราการวา่งงานใน

หมูช่าวสก็อตแลนด์ทัง้ชายและหญิงท่ีได้รับการระบวุา่มีปัญหาเร่ืองการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เชน่ 
เป็นโรคติดสรุา) (โดยอ้างอิงจากงานศกึษาของ Mincer (1995)) แล้วน าตวัเลขดงักลา่วมาเปรียบเทียบกบั
กับอัตราการว่างงานของแรงงานทั่วไปในปี 2001 ส่วนต่างของอัตราว่างงานท่ีเกินมาจึงถือเป็นการ
วา่งงานเพราะปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

รายงานของประเทศสก็อตแลนด์จึงตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราการวา่งงานในกลุม่คนท่ีมี
ปัญหาเร่ืองการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง โดยใช้ตวัเลขจากท่ีค านวณโดยกลุม่ Catalyst ใน
ปี 2001 แล้วเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานในกลุ่มแรงงานทั่วไป ในปี 2007 จากนัน้จึงค านวณหา
จ านวนแรงงานท่ีว่างงานในปีดังกล่าวจากปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง แล้ว
ค านวณหาต้นทนุของการวา่งงานโดยใช้มลูคา่ของรายได้ตอ่ปีท่ีแรงงานกลุม่ดงักลา่วควรจะสามารถหาได้
หากไมว่า่งงานเพราะปัญหาเร่ืองแอลกอฮอล์ 

อย่างไรก็ตามรายงานได้ระบุถึงปัญหาของวิธีนีว้่า การใช้ตวัเลขจากงานศึกษาในอดีต
อาจจะไม่เหมาะสมกบัปี 2007 นัก อีกทัง้ระเบียบวิธีดงักล่าวสนใจแต่การวา่งงานในกลุม่ท่ีมีปัญหาการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงเท่านัน้ ไมไ่ด้สนใจกลุม่ท่ีมีปัญหารุนแรงปานกลางหรือต ่า 

4.3.2 ใช้ระเบียบวิธีจากรายงานของ Cabinet Office Strategy Unit 2003 
รายงานใช้ตวัเลขจากงานของ MacDonald and Shields (2004) ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมลู

จาก Health Surveys of England 1997/1998 ซึ่งรายงานจ านวนวันโดยเฉลี่ยท่ีผู้ ท่ีบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทกุวนัว่างงาน โดยมีการปรับคา่ด้วยความน่าจะเป็นของการท างานแต่ละประเภท (เตม็เวลา
และไม่เตม็เวลา) เมื่อน าจ านวนวนัดงักลา่วมาคณูเข้ากับจ านวนผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบหนกั
ในประเทศสก็อตแลนด์แยกตามเพศและคณูกบัรายได้เฉล่ียของแรงงานชายและหญิงชาวสก็อตแลนด์ ก็
จะสามารถแปลงเป็นมลูคา่ต้นทนุจากการวา่งงานเพราะอาการติดสรุาได้ แตร่ะเบียบวิธีดงักลา่วก็ยงัคงมี
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ข้อจ ากัดอยู่เพราะตัวเลขท่ีใช้เป็นค่าท่ีมาจากการศึกษาในประเทศอังกฤษในอดีตซึ่งอาจจะยังไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในประเทศสก็อตแลนด๋ 

4.4 ต้นทนุจากการสญูเสียผลิตภาพเน่ืองจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (Premature Mortality) 
ในการค านวณต้นทนุสว่นนี ้รายงานเร่ิมด้วยการค านวณหาจ านวนปีของการท างานท่ีสญูหายไป

จากการเสียชีวิตก่อนอายเุกษียณของผู้เสียชีวิตในแตล่ะกลุม่อายแุละเพศ จากนัน้จึงน าจ านวนปีดงักลา่ว
มาค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของรายได้ทัง้หมดท่ีแรงงานจะสามารถหาได้ในช่วงปีท างานดงักลา่ว อย่างไร
ก็ตามการเสียชีวิตก่อนวยัอันควรท่ีเกิดขึน้อาจมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือ
เพียงบางส่วน  ดังนัน้ งานศึกษาจึงแบ่งการค านวณออกเป็น 2 แบบ โดยใช้ข้อมูลจากคนละแหล่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1 ใช้ข้อมลูจาก Alcohol Statistics Scotland 2009 
การค านวณใช้ตวัเลขจ านวนผู้ เสียชีวิต ในปี 2007 ท่ีมีการระบุโรคท่ีเป็นสาเหตตุามรหัส 

ICD-10 จาก General Register Office for Scotland (GROS) แล้วแบ่งโรคเหล่านัน้อย่างชัดเจนว่า
จ านวนผู้เสียชีวิต (ระหวา่งอาย ุ15-64 ปี) ด้วยโรคท่ีมีสาเหตโุดยตรงจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
และโรคทีมีสาเหตุบางส่วนจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นเท่าไหร่ เมื่อได้ตัวเลขผู้ เสียชีวิต
ดงักล่าวแล้ว งานศึกษาจึงใช้สมมติฐานท่ีว่าการเสียชีวิตเกิดขึน้ท่ีอายุกึ่งกลางของแตล่ะช่วงอายท่ีุมีการ
รายงาน (จ านวนผู้เสียชีวิตแบ่งตามอายชุ่วงละ 5 ปี) อายเุกษียณเท่ากบั 65 ปี อตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 
3.5 ตอ่ปีรายงานท าการปรับตวัเลขจ านวนผู้เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (ตามเพศและช่วงอาย)ุ ด้วยอตัราการ
เข้าร่วมตลาดแรงงาน ณปี 2007และปรับตัวเลขรายได้ต่อปีของแต่ละกลุ่มประชากรตามสดัส่วนของ
แรงงานแต่ละประเภทและรายได้เฉลี่ยของแรงงานแต่ละประเภท (โดยใช้ข้อมูลตลาดแรงงานจาก 
Scottish Government (2008)) เพ่ือค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวมจนถึงอายเุกษียณของผู้เสียชีวิต
ในแตล่ะช่วงอายดุ้วยสาเหตทุัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.4.2 ใช้ข้อมลูจาก Alcohol Attributable Mortality and Morbidity 
ในการค านวณจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ของหน่วยงาน ISD Scotland นัน้ ใช้ตวัเลขสดัสว่นของสาเหตท่ีุเสียชีวิตท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Population Attributable Fractions: PAF) ประกอบกับจ านวนผู้ เสียชีวิตด้วย
สาเหตตุา่งๆ ซึ่งรายงานโดย General Register Office for Scotland (GROS) ในปี 2003 โดยสดัสว่นท่ีใช้
ได้มาจากการค านวณตามสตูรและใช้ตวัเลขความชุกของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีระดบัตา่งๆ
จาก Scottish Health Survey 2003 จากนัน้ จึงน าจ านวนผู้ เสียชีวิตท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีอายตุา่งๆมาประกอบกบัรายได้ตอ่ปีของแตล่ะกลุม่ประชากร (ตามเพศและอาย)ุ
และอัตราการเข้าร่วมตลาดแรงงาน ณ ปี 2007 เพ่ือค านวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้รวมจนถึงอายุ
เกษียณของผู้เสียชีวิตกลุม่ดงักลา่ว 
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เพ่ือให้การค านวณมีความครอบคลมุมากขึน้ รายงานได้พิจารณาจ านวนผู้เสียชีวิตท่ีจะลดลงจาก
ผลของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ด้วย กล่าวคือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณท่ี
เหมาะสมสามารถลดโอกาสเกิดโรคบางชนิดได้ (เช่น โรคหัวใจขาดเลือด) ต้นทุนสทุธิจึงเกิดจากการน า
ต้นทุนทัง้หมดหักด้วยต้นทุนส่วนท่ีจะไม่เกิดขึน้หากมีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  (ค านวณจาก
จ านวนผู้เสียชีวิตท่ีจะลดลง) 

เน่ืองจากสดัสว่นท่ีใช้น ามาจากข้อมลูในปี 2003 ท าให้ตวัเลขจากการค านวณด้วยวิธีนีอ้าจจะยัง
มีข้อจ ากดัในการแปรผลอยู่บ้าง  

 
5. ต้นทนุอ่ืนๆท่ีมกัไมถ่กูประเมินจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ต้นทนุสว่นอ่ืนๆนีเ้ป็นต้นทนุสว่นท่ีมกัถกูมองข้ามในรายงานวิจยัเก่ียวกบัต้นทนุในการบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์โดยงานของประเทศสก็อตแลนด์นัน้มุง่ไปท่ีการประมาณการต้นทนุท่ีเป็นผลจากการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควรท่ีมสีาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในสว่นท่ีรายงานวิจยัของประเทศ
อ่ืนๆมกัไมม่ีการค านวณ กลา่วคือ 

5.1 ต้นทนุท่ีไมส่ามารถประเมินได้ด้วยราคาตลาดจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (Intangible Cost) 
รายงานใช้การประมาณการมลูค่า 1 ปีของการมีชีวิตท่ีมีการปรับด้วยคณุภาพชีวิต (Quality-

Adjusted Life Year: QALY) ท่ีมีการรายงานในงานศึกษาหลายชิน้ เช่น ของ National Institute of 
Health and Clinical Excellence (NICE,2008 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) หรือ Purshouse et al. (2009) 
ประกอบกบัมลูคา่ 1 ปีของการมีชีวิตจากการประมาณมลูคา่ชีวิตด้วยความต้องการจ่ายหรือ Willingness 
to Pay (WTP) Approach  (จากงานศึกษาเก่ียวกบัมลูคา่ท่ีคนยินดีจ่ายเพ่ือลดอตัราการเสียชีวิตบนท้อง
ถนนของ Department of Environment, Transport and the Regions ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ในการ
ประมาณช่วงมลูคา่ 1 ปีของการมีชิวิตท่ีไมส่ามารถประเมินได้ด้วยราคาตลาดเพ่ือใช้ประกอบกบัจ านวนปี
ท่ีสูญเสียไปทัง้หมดจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุเ ก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เพ่ือประมาณการต้นทุนท้งหมดท่ีไม่สามารถประเมินได้ด้วยราคาตลาดโดยอาศยัการรวม
มลูค่าปัจจบุันของทกุปีชีวิตท่ีหายไปจนสิน้อายุขยั (เทียบกบัอายุขยัของชายท่ี 75 ปี และ 80 ปีของหญิง
ชาวสก็อตแลนด์ในปี 2007) ของผู้ เสียชีวิตทัง้หมด (โดยน าเสนอทัง้ค่าประมาณจากตัวเลขจ านวน
ผู้ เสียชี วิตจาก GROS ท่ีระบุสาเหตุการเสียชีวิตท่ีเก่ียวกับการใช้แอลกอฮอล์อย่างชัดเจน และ 
Attributable Fractions ท่ีใช้สดัสว่นของสาเหตกุารเสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เป็นตวัก าหนดจ านวนผู้เสียชีวิต) 

5.2 ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพเน่ืองจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ ท่ี ไม่ได้อยู่ ใน
ตลาดแรงงาน (Value of non-paid work by non-participants in labor force) 
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ในจ านวนผู้ ท่ีเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ทัง้หมดนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานและกลุม่ท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานการใช้
ค่าเฉลี่ยของรายได้นัน้จะเหมาะสมในกรณีของกลุ่มคนท่ีอยู่ในตลาดแรงงานเท่านัน้ ในขณะท่ีกลุม่คนท่ี
ไมไ่ด้อยู่ในตลาดแรงงานก็มีผลผลิตท่ีมีมลูคา่ท่ีอาจไม่ได้อยู่ในรูปของเงินเดือนหรือรายได้ เช่น การเลีย้งดู
บตุร การท างานอาสา หรือ การท างานบ้าน เป็นต้นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของคนกลุม่ดงักลา่วจึงควร
ถกูพิจารณาวา่ก่อให้เกิดต้นทนุผลกระทบแกส่งัคมเชน่เดียวกนั ในรายงานของประเทศสก็อตแลนด์จึงได้มี
ความพยายามประเมินมลูคา่ดงักลา่ว โดยใช้สมมติฐานท่ีวา่มลูคา่ของผลผลิตท่ีไมม่ีตวัเลขรายได้ท่ีชดัเจน
จะได้รับการประมาณโดยใช้คา่มธัยฐานของรายได้จากการท างานของกลุม่แรงงานท่ีมีรายได้ต ่าท่ีสดุใน
บรรดาอาชีพต่างๆ (ในท่ีนีค้ือกลุ่มอาชีพเก่ียวกับงานขายและการบริการลกูค้า) มาใช้ในการประมาณ
รายได้ต่อปีของกลุ่มคนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงาน และใช้สมมติฐานในการค านวณแบบเดิม คือ อายุ
เกษียณเท่ากับ 65 ปี อตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี และอตัราการ (ไม่) เข้าร่วมในตลาดแรงงาน 
ณปี 2007 ในการหามลูค่าปัจจุบันรวมของรายได้ท่ีอายุเสียชีวิตต่างๆกันจนอายุเกษียณซึ่งจะถูกน ามา
ประกอบกับค่าประมาณของจ านวนผู้ เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงาน (โดยใช้ตวัเลข
จ านวนผู้เสียชีวิตทัง้จาก GROS และ Attributable Fractions) เพ่ือหาต้นทนุทัง้หมด 

5.3 ต้นทุนจากการสญูเสียผลิตภาพเน่ืองจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรหลงัอายเุกษียณ (Value of 
non-paid work between retirement and expected lifespan) 

เช่นเดียวกนักบักลุม่ประชากรท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมตลาดแรงงาน งานศกึษาต้นทนุจากการเสียชีวิตก่อน
วยัอนัควรสว่นมากมกัสนใจจ านวนปีท่ีสญูเสียไปตัง้แตอ่ายท่ีุเสียชีวิตถึงอายเุกษียณเท่านัน้ ทัง้ท่ีในความ
เป็นจริงแล้วกลุม่คนหลงัวยัเกษียณอายกุ็ยงัถือวา่สร้างผลผลิตให้กบัสงัคมได้ แม้จะไมเ่ป็นในลกัษณะของ
การท างานในตลาดแรงงานก็ตาม การศึกษาของสก็อตแลนด์จึงใช้สมมติฐานท่ีว่ามลูค่าของผลผลิตของ
ประชากร (ท่ีเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรทัง้หมด) หลงัเกษียณจะมีคา่ประมาณคร่ึงหนึ่งของคา่เฉล่ียรายได้ของ
กลุ่มแรงงานท่ีมีรายได้ต ่าท่ีสดุในบรรดาอาชีพตา่งๆและอายุขยัเฉลี่ยของชายชาวสก็อตแลนด์คือ 75 ปี 
หญิงชาวสก็อตแลนด์คือ 80 ปีกล่าวคือ ต้นทุนทางสงัคมของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ
เกษียณกบัอายขุยัเฉล่ียจะเท่ากบัผลรวมของมลูคา่ปัจจบุันของรายได้ตามสมมติฐานตัง้แต่อายุ 66 ปีถึง
สิน้อายุขัย12 คูณกับจ านวนผู้ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทัง้หมด 
 
 
 

                                                   
12อตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี 
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ตารางท่ี 3.2 ต้นทนุจากการสญูเสียผลิตภาพเน่ืองจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรหลงัอายเุกษียณ 

ประเภทของประชากร อายท่ีุเสียชีวิตถึง 65 ปี อาย ุ65 ปีถึงสิน้อายขุยั 
ในตลาดแรงงาน ต้นทนุท่ีประเมินในงานทัว่ไป ต้นทนุเพ่ิมเติมในงานของ

ประเทศสก็อตแลนด ์
นอกตลาดแรงงาน ต้นทนุเพ่ิมเติมในงานของ

ประเทศสก็อตแลนด ์
ต้นทนุเพ่ิมเติมในงานของ
ประเทศสก็อตแลนด ์

ท่ีมา : ผู้ วิจยั 
ต้นทุนทัง้หมดท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แยกตามประเภทต้นทนุ

ของประเทศสก็อตแลนด์สรุปรวมดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 ต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2007 ของประเทศ 
สก็อตแลนด ์

หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลิ่ง 
ประเภทต้นทนุ ช่วงประมาณการ คา่กึ่งกลาง 
ต้นทนุในระบบสาธารณสขุ 143.6 – 392.8  267.80 
ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์ 114.2 – 346.8  230.50 
ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรม 462.5 – 991.7  727.10 
ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไป 725.2 – 1,006.1 865.70 

ต้นทนุอ่ืนๆท่ีมกัไมถ่กูประเมิน 1031.1 – 1898.0 1,464.60 
ผลรวมต้นทนุทัง้หมด 2476.6 – 4635.4  3,555.70 
   
ต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2007 ของประเทศสก็อตแลนด์ 
ณ คา่กึ่งกลาง 
ต้นทนุในระบบสาธารณสขุ 267.80 8.00% 
ต้นทนุอ่ืนๆท่ีมกัไมถ่กูประเมิน 1,464.60 41.00% 
ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไป 865.70 24.00% 
ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรม 727.10 20.00% 
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ต้นทนุในงานสงัคมสงเคราะห์ 230.50 7.00% 
ท่ีมา Scottish Government Social Research (2010) 

งานวจิัยของประเทศออสเตรเลีย 
ในรายงานซึ่งท าการศึกษาโดย Collins & Lapsley (2008) ของประเทศออสเตรเลียนัน้ เนือ้หาของ

รายงานส่วนใหญ่เป็นการทบทวนระเบียบวิธีในการประเมินแบบต่างๆและอธิบายค านิยามท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หลายตามท่ีมีการระบุไว้ใน Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse (Single et 
al., 2001) (ซึ่งรายงานฉบบันีไ้ด้สรุปไว้ในบทท่ี 2 แล้ว) ในส่วนของระเบียบวิธีค านวณท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ของประเทศออสเตรเลียเองจริงๆมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.1 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานในโรงพยาบาล (Hospital Costs) 
ต้นทุนส่วนนีเ้กิดจากการใช้ต้นทุนเฉลี่ยในการรักษาผู้ ป่วยในซึ่งได้รับการปรับตามลกัษณะของ

โรคแล้วน าไปคณูกบัช่วงเวลาของการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้
ยาเสพติดแต่ละประเภท (ได้จากการน าสัดส่วนของโรคท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด
(Aetiological Fractions) ไปคูณกับต้นทุนการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ ป่วยในท่ีโรงพยาบาล
ทัง้หมด) 

1.2 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการทางการแพทย์ (Medical Costs) 
สดัสว่นของโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Aetiological Fractions) จะถกูน าไปใช้

หาจ านวนวนันอนในโรงพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดประเภทต่างๆ จากนัน้ต้นทนุ
รวมในการรักษาพยาบาลทัง้หมดของทัง้ปี (Health Expenditure Australia, 2004-2005 ตามท่ีอ้างอิงใน
รายงาน) จากหน่วยงาน Australian Institute of Health and Welfare จะถูกแบ่งตามสดัส่วนของของวนั
นอนดงักลา่วเพ่ือให้ได้ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภท 

1.3 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการสถานดแูลคนชรา (Nursing Home Costs) 
ต้นทุนในการด าเนินการสถานดูแลคนชราจะถูกค านวณจากประเภทของโรคหลกัหรือความ

เจ็บป่วยหลักของผู้ ท่ีพักอาศัยในสถานดูแลคนชราซึ่งจะถูกน าไปปรับด้วยสัดส่วนของโรคท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด (Aetiological Fractions) โดยในรายงานไม่ได้ค านวณต้นทุนจากส่วนท่ี
เป็นการให้บริการในชุมชน (Community Care) ด้วย ด้วยเหตุผลท่ีว่าความเจ็บป่วยในหมู่ผู้ สูงอายุท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด (Drug-related) จะปรากฏในกลุ่มผู้ ท่ีพักอาศัยในสถานดูแลคนชรา
มากกวา่กลุม่คนท่ีพกัอาศยัในชมุชน 

1.4 ต้นทนุเก่ียวกบัการให้บริการรถพยาบาล (Ambulance Costs) 
รายงานใช้ตวัเลขจ านวนครัง้ทัง้หมดในการเรียกใช้รถพยาบาลในประเทศออสเตรเลียมาปรับด้วย

สดัสว่นของการเรียกรถพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการเสพสารเสพติดเกินขนาดหรือการเรียกท่ีต้องมี



40 
 

การใช้ยาลดอาการดงักลา่วจากรายงานของรัฐ New South Wales เพ่ือค านวณหาจ านวนครัง้ของการใช้
รถพยาบาลท่ีเก่ียวกับการเสพสารเสพติดเกินขนาดของทัง้ประเทศ โดยต้นทุนในการด าเนินการของ
รถพยาบาลต่อครัง้ได้มาจากงานศึกษาของ Diets et al. (2000) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ซึ่งท าการ
ประมาณต้นทุนดงักล่าวจากการใช้รถพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยฉกุเฉินจากการใช้เฮโรอีนเกิน
ขนาดในนครเมลเบิร์นระหว่างปี 1997/1998 โดยรายงานได้ปรับค่าต้นทุนดังกล่าวขึน้ตามอัตราการ
เพ่ิมขึน้ของต้นทนุในการใช้รถพยาบาลแบบทัว่ไป (Report on Government Service 2000/2006 ตามท่ี
อ้างอิงในรายงาน) ในการหาต้นทนุทัง้หมดในการใช้รถพยาบาลด้วยสาเหตุของการเสพสารเสพติดเกิน
ขนาด 

ในส่วนของการใช้รถพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือการสบูบหุร่ีนัน้ 
อาศยัข้อมลูของโรคในการคดัแยกผู้ ป่วยเมื่อถึงโรงพยาบาลจาก The Western Australian Department 
of Health และสดัส่วนของโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์หรือบุหร่ี (Aetiological Fractions) ใน
การหาจ านวนครัง้ทัง้หมดของการใช้รถพยาบาลท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์หรือบุหร่ี (ผ่านชนิด
ของโรคท่ีเป็นสาเหต)ุ และต้นทนุเฉล่ียในการด าเนินการเพ่ือหาต้นทนุทัง้หมดในการให้บริการรถพยาบาล
ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้แอลกอฮอล์หรือบหุร่ี 

1.5 ต้นทนุยารักษาโรค (Pharmaceutical Costs) 
ในการค านวณต้นทุนส่วนนีน้ัน้ รายงานใช้ข้อมลูจากมลูค่าการซือ้ยาแบบท่ีต้องใช้ใบสัง่ยาจาก

แพทย์ทัง้หมดท่ีเป็นยาในการรักษาโรคตา่งๆท่ีมีการระบุวา่เก่ียวข้องกบัการใช้แอลกอฮอล์หรือบหุร่ีโดยใช้
คา่สดัสว่นของโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้แอลกอฮอล์หรือบหุร่ี (Aetiological Fractions)  แล้วจึงใช้
คา่สดัสว่นดงักลา่วตดัทอนมลูคา่ซือ้ขายของยาแตล่ะประเภทลงเพ่ือให้เหลือเป็นสว่นของต้นทนุท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการใช้แอลกอฮอล์และบหุร่ีจริงๆ โดยต้นทนุท่ีค านวณออกมาได้นีย้งัถือวา่ไมค่รอบคลมุต้นทนุ
ทัง้หมดเพราะไมไ่ด้รวมมลูคา่ของยาท่ีมีการซือ้ได้โดยไมต้่องอาศยัใบสัง่ยาจากแพทย์ อีกทัง้ข้อมลูการซือ้
ยาดงักลา่วครอบคลมุเฉพาะประเภทยาท่ีอยู่ภายใต้ระบบประกนัสขุภาพหนึ่งร้อยล าดบัแรก (ท่ีแพงท่ีสดุ) 
เท่านัน้ส่วนต้นทุนจากการซือ้ยาเพ่ือรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดก็ไม่สามารถค านวณตัวเลขท่ี
แน่นอนออกมาได้ 

สดัส่วนของโรคแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดแต่ละประเภท (Aetiological 
Fractions) 

งานศึกษาของประเทศออสเตรเลียใช้ค่าท่ีรายงานในการศึกษาทางระบาดวิทยาของ English et al. 
(1995) และ Ridolfo and Stevenson (2001) ซึ่งรายงานคา่ความเสี่ยงสมัพทัธ์ อตัราความชกุของการใช้
สารเสพติดแต่ละประเภทท่ีระดบัต่างๆ และสดัส่วนของโรคแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้
สารเสพติด (Aetiological Fractions) โดยใช้สตูรจากงานศกึษาของ Walter (1976, 1980) (ตามท่ีอ้างอิง
ในรายงาน) 
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𝐴𝐹 = ∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1)/(∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1) + 1) 

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=1

 

 เมื่อ 𝑃𝑖 =ความชุกของการใช้สารเสพติดท่ีระดบั 𝑖, โดย 𝑖 = 0 เป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้สารเสพติด
เลย, 𝑅𝑅𝑖 =ความเสี่ยงสมัพทัธ์ของการเกิดโรคชนิดหนึ่งจากการใช้สารเสพติดท่ีระดบั 𝑖 

โดยคา่ท่ีแตกตา่งในแตล่ะงานศกึษามกัมีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราความชกุของการใช้
สารเสพติดแต่ละประเภทท่ีระดบัตา่งๆ ในกรณีท่ีข้อมลูมีความทนัสมยัมากขึน้ นอกจากนัน้แล้ว รายงาน
ฉบับนีย้ังใช้สัดส่วนท่ีน าเสนอใน Australian Burden of Disease (Begg et al, 2007 ตามท่ีอ้างอิงใน
รายงาน) ด้วย  

โดยข้อมูลสัดส่วนของโรคแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
(Aetiological Fractions) ได้มาจากการรายงานใน Australian Burden of Disease (Begg et al, 2007) 
ซึ่งค านวณตวัเลขโดยใช้อตัราความชกุในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆท่ีได้มาจาก 2001 
National Health Survey 

ในส่วนของอตัราความชกุของการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายท่ีระดบัตา่งๆรายงานใช้ข้อมลูสว่นใหญ่
จาก 2004 National Drug Strategy Household Survey และ  National Centre in HIV Epidemiology 
and Clinical Research ในการค านวณลกัษณะเดียวกนั 
 
2. ต้นทนุทางตรงในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

เน่ืองจากหลายส่วนของขัน้ตอนยตุิธรรมซึ่งมีการอธิบายในรายงานถูกระบุวา่มีข้อมลูไมเ่พียงพอท่ีจะ
ค านวณต้นทนุออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน ในท่ีนีจ้ึงจะท าการสรุปวิธีการค านวณต้นทนุแต่เฉพาะสว่นท่ี
สามารถค านวณได้และมีการรายงานตวัเลขอย่างชดัเจนเท่านัน้  

2.1 สถานีต ารวจ 
ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสถานีต ารวจจะถูกแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิในการ

ด าเนินการคดีความแตล่ะประเภทโดยแบ่งตามสดัส่วนของจ านวนชั่วโมงท่ีผู้ ต้องหาด้วยคดีความแตล่ะ
ประเภท(ตามข้อหาท่ีร้ายแรงท่ีสดุ)ถกูกกัตวัไว้ท่ีสถานีต ารวจ โดยใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการกกัตวัผู้ ต้องหาจาก
งานศกึษา 2002 National Police Custody Survey (Taylor and Bareja, 2005 ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) 
จากนัน้จึงค านวณต่อว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทคดีมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดแต่ละ
ประเภทเท่ากบัเท่าไหร่โดยใช้ข้อมลูค่าสดัส่วนของคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้
สารเสพติด (Attributable Fractions: AF) จากงานศึกษาของ DUMA ต้นทุนทัง้หมดเกิดจากการรวม
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากทกุประเภทคดีท่ีพิจารณา 

2.2 ศาลอาญา 
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ตวัเลขคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของศาลอาญา จะมีระเบียบวิธีคิดค านวณแบบเดียวกบัการหา
ค่าใช้จ่ายท่ีสถานีต ารวจ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายสทุธิในการด าเนินคดีความแตล่ะประเภทท่ีทกุระดบัชัน้ศาล
ของศาลอาญาจะถูกจดัสรรตามสดัสว่นของจ านวนชัว่โมงท่ีผู้ ต้องหาแต่ละประเภท(ตามข้อหาท่ีร้ายแรง
ท่ีสุด)ถูกกักตัวไว้ท่ีสถานีต ารวจ โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับการกักตัวผู้ ต้องหาจากงานศึกษาจาก 2002 
National Police Custody Survey (Taylor and Bareja, 2005) จากนัน้จึงค านวณตอ่วา่คา่ใช้จ่ายของแต่
ละประเภทคดีมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภทเท่ากบัเท่าไหร่โดยใช้ข้อมลูค่าสดัสว่น
ของคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Attributable Fractions: AF) จาก
งานศึกษาของ DUMA ต้นทุนทัง้หมดท่ีเก่ียวกับศาลอาญาเกิดจากการรวมค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากทุก
ประเภทคดีท่ีพิจารณา 

2.3 เรือนจ า 
ค่าใช้จ่ายสทุธิในการด าเนินงานของเรือนจ าได้มาจาก Steering Committee reports ซึ่งตวัเลข

ดงักล่าวจะถกูแยกเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับแตล่ะประเภทคดีตามสดัส่วนจากการส ามโนผู้ ต้องขงัทัว่
ประเทศซึ่งเก็บรวมรวมข้อมลูโดย Australian Bureau of Statistics ในรายงาน Prisoners in Australia 
แล้วคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะถกูค านวณต่อว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทคดีมีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สาร
เสพติดแตล่ะประเภทเท่ากบัเท่าไหร่โดยใช้ข้อมลูคา่สดัสว่นของคดคีวามแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้อง
กับการใช้สารเสพติด (Attributable Fractions: AF) จากงานศึกษาของ DUCO ต้นทุนทัง้หมดท่ีเก่ียวกบั
เรือนจ าเกิดจากการรวมคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากทกุประเภทคดีท่ีมีการจ าคกุ 

2.4 ต้นทนุจากการโจรกรรม 
ในรายงานใช้ผลการศึกษาของ Australian Institute of Criminology (Mayhew and Adkins, 

2005) ท่ีท าการประเมินมลูค่าความเสียหายทัง้หมดของคดีความประเภทต่างๆในประเทศออสเตรเลีย 
โดยรายงานฉบับนีไ้ด้ใช้ตวัเลขมลูค่าเฉพาะคดีท่ีเก่ียวข้องกับการโจรกรรม ซึ่งจะถูกน ามาปรับด้วยค่า
สดัส่วนของคดีโจรกรรมแตล่ะประเภท (เช่น ลกัทรัพย์ ปล้น จี ้เป็นต้น) ท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สาร
เสพติด (Attributable Fractions: AF) จากงานศึกษาของ DUCO เพ่ือหาตวัเลขต้นทนุทัง้หมดท่ีเก่ียวกบั
การโจรกรรมท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 

2.5 ต้นทนุจากการซือ้ประกนัภยัแบบตา่งๆ 
รายงานฉบับนีใ้ช้ตวัเลขค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทัง้หมดของอตุสาหกรรมประกันภัยใน

ประเทศออสเตรเลียท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการโจรกรรมโดยใช้งานศึกษาของ Mayhem and Adkins 
(2005) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ท่ีน ามาปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ (งานศึกษารายงานตัวเลขของปี 
2001/2002) และปรับด้วยคา่สดัสว่นของคดีโจรกรรมแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพ
ติด (Attributable Fractions: AF) จากงานศึกษาของ DUCO เพ่ือหาตวัเลขต้นทนุทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการของอตุสาหกรรมประกนัภยัท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด 
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2.6 ต้นทนุจากความรุนแรง 
ต้นทนุในสว่นนีจ้ะถกูค านวณไว้ในส่วนของต้นทนุจากการรักษาพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บท่ีมี

สาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้สดัสว่นของการบาดเจ็บท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับ
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Aetiological Fractions) เป็นตัวก าหนดสัดส่วนของต้นทุนดงักล่าว 
(จากงานศึกษาของ Ridolfo and Stevenson, 2001ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ในขณะท่ีต้นทนุจากความ
รุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ยาเสพติดไมส่ามารถหาคา่ท่ีแน่นอนได้เน่ืองจากยงัไมม่ีงานศกึษาใดรายงาน
ตวัเลขสดัสว่นของการบาดเจ็บท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติด (Aetiological Fractions) 

สัดส่วนของคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด (Attributable 
Fractions: AF) 

ตวัเลขดงักลา่วได้มาจากงานศกึษา2 งานด้วยกนั กลา่วคือ 
1. งานศึกษาของ DUMA (Drug Use Monitoring in Australia) ซึ่งท าการส ารวจข้อมูลจากผู้ กระท า
ความผิดท่ีถูกน ามากักตวัท่ีสถานีต ารวจ และได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
(ทัง้ยาเสพติดผิดกฎหมายและแอลกอฮอล์) ของตนเองในขณะท่ีก่อเหต ุและพฤติกรรมการก่อเหตใุนช่วง 
12 เดือนก่อนหน้าซึ่งมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์ ซึ่งข้อมลูดงักล่าวจะถกู
น ามาใช้ในการค านวณหาสดัส่วนของคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติด 
โดยการส ารวจดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2006 มีจ านวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทัง้หมด 3,623 คน 
2. งานศึกษาของ DUCO (Drug Use Careers of Offenders) ซึ่งท าการส ารวจข้อมูลจากผู้ ต้องขังใน
เรือนจ าท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการกระท าความผิดท่ีท าให้ถูกจ าคุก เช่น ข้อมูลว่าผู้ ต้องขังคน
ดงักล่าวอยู่ภายใต้ฤทธ์ิของยาเสพติดในขณะท่ีกระท าความผิดหรือไม่ หรือข้อมลูเก่ียวกบัสาเหตท่ีุท าให้
ต้องกระท าความผิดเป็นต้น โดยส ารวจดงักล่าวท าการเก็บข้อมลูในปี 2002 จากนักโทษชาย 2,135 คน 
ใน 4 พืน้ท่ีและในปี 2003 จากนกัโทษหญิง 467 คน ใน 6 พืน้ท่ี 

 
3.ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายท่ีมีสาเหตมุาจากการใช้สารเสพติด 

3.1 ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายจากอบุตัิเหตกุารจราจรทางบกท่ีมีสาเหตมุาจากการ
ใช้สารเสพติด (ยาเสพติดผิดกฎหมายและแอลกอฮอล์) 

ต้นทุนจากอุบัติเหตุใช้ข้อมูลจากรายงานโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสถิติอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก คือ Bureau of Transport Economics (2000) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) โดยมีการน า
ค่าสดัส่วนของอบุัติเหตแุต่ละประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์มาประกอบกับ
มลูคา่ความเสียหายในรายงานดงักลา่วเพ่ือค านวณต้นทนุดงักลา่วออกมา โดยตวัเลขต้นทนุจากรายงาน
ของ Bureau of Transport Economics (2000) อาจมีความแตกต่างในวิธีการค านวณจากวิธีท่ีใช้ใน
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รายงานต้นทนุผลกระทบรวมของประเทศออสเตรเลียอยู่บ้าง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับคา่ต้นทนุท่ีค านวณ
ได้บางประเภท (เช่น คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายตอ่ตลาดแรงงาน เป็นต้น) 

3.2 ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายจากอบุัติเหตเุพลิงไหม้ท่ีมีสาเหตมุาจากการใช้
สารเสพติด (บหุร่ี) 

ในการค านวณต้นทนุดงักลา่ว รายงานใช้ตวัเลขสดัสว่นของอบุตัิเหตไุฟไหม้ทัง้หมดท่ีมีความเก่ียวข้อง
กบัการสบูบหุร่ีจากงานวิจยัของ The Operations and Risk Planning Unit of the Queensland Fire and 
Rescue Service (2006) คณูกับมลูค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายทัง้หมดจากอบุัติเหตเุพลิงไหม้จาก 
Report on Government Services 2006 เพ่ือหาต้นทนุสว่นท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

ทัง้นี ้อบุัติเหตเุพลิงไหม้บางสว่นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของประชาชนซึ่งคา่ใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลหรือความเสียหายต่อตลาดแรงงานสามารถถูกค านวณออกมาได้ในรายงานได้ใช้
ตวัเลขสดัส่วนของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี (Aetiological Fractions) 
โดยตรงมาค านวณต้นทนุสว่นดงักลา่ว 

 
4.ต้นทุนทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการใช้สาร
เสพติด 

4.1 ต้นทนุจากการท่ีแรงงานของประเทศมีจ านวนลดลงจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
เน่ืองจากรายงานของประเทศออสเตรเลียใช้วิธีการค านวณต้นทุนผลผลิตท่ีสญูหายไปด้วยวิธี 

Demographic Approach ไม่ใช่ วิ ธี  Human Capital Approach ท่ีใ ช้ในรายงานของทัง้สองประเทศ
ข้างต้น การค านวณจึงแตกต่างออกไปกล่าวคือในรายงานจะมีการค านวณหาจ านวนแรงงานใน
ตลาดแรงงานของประเทศออสเตรเลียในปี 2004/2005 และจ านวนแรงงานในตลาดภายใต้สมมติฐาน
ท่ีว่าไม่มีการใช้สารเสพติดแต่ละประเภทท่ีสนใจในประเทศออสเตรเลียเลยตัง้แตใ่นอดีต (อย่างน้อย 40 
ปี) จนถึงปี 2004/2005 แล้วจึงท าการค านวณหามลูค่าผลผลิตท่ีเกิดขึน้ภายใต้สมมติฐานดงักล่าวเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบกับมลูค่าผลผลิตท่ีเกิดขึน้จริงในปี 2004/2005 ซึ่งผลต่างท่ีได้จะบ่งบอกถึงมลูคา่ของ
ผลผลิตท่ีสญูหายไปจากการท่ีประชากรชาวออสเตรเลียใช้สารเสพติดแตล่ะประเภท 

4.2 ต้นทนุจากการขาดงาน (Absenteeism) 
ในส่วนนีร้ายงานใช้ผลจากงานวิจยัของ Bush and Wooden (1994) ท่ีท าการศกึษาความน่าจะ

เป็นท่ีจะขาดงานของประชากรกลุม่ท่ีสบูบหุร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ งานของ Pidd et al. 
(2006) (ตามท่ีอ้างอิงในรายงาน) ท่ีท าการศึกษาจ านวนวันท่ีขาดงาน (แยกตามการเจ็บป่วยหรือการ
บาดเจ็บ) ของประชากรกลุม่ท่ีบริโภคและไม่ได้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกบัตวัเลขความชกุ
ของการสบูบุหร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากแบบส ารวจ  National Drug Strategy Household 
2004 เพ่ือค านวณหาจ านวนวนัท่ีขาดงานทัง้หมดในปีหนึ่งๆท่ีมีความเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอล์และสบูบหุร่ี ในสว่นของการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายนัน้ รายงานใช้สมมติฐานวา่สดัสว่นของ
ตวัเลขดงักลา่วกบัวนัท่ีมีการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยสาเหตขุองการสบูบหุร่ีกบัการใช้ยาเสพติดมี
คา่เท่ากนั 

4.3 ต้นทนุจากการท่ีประสิทธิภาพในการท างานลดลง (Presenteeism) 
รายงานของประเทศออสเตรเลียระบวุ่าแม้ต้นทนุส่วนนีเ้ป็นต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงและน่าจะมีมลูค่า

ไม่น้อยแต่ยังไม่มีงานวิจัยท่ีน่าเช่ือถือท่ีท าการประมาณสดัส่วนของประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลง
อนัมีสาเหตมุาจากการใช้สารเสพติดในรายงานจึงไมม่ีการค านวณตวัเลขต้นทนุในสว่นนี ้ 

4.4 ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพเน่ืองจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ ท่ี ไม่ได้อยู่ ใน
ตลาดแรงงาน (Value of non-paid work by non-participants in labor force) 

เช่นเดียวกับงานวิจยัของประเทศสก็อตแลนด์ งานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย ให้ความสนใจ
ต้นทุนท่ีเกิดจากการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยก่อนวัยอนัควรท่ีมีสาเหตุมาจากการใช้สารเสพติดด้วย
เช่นกนั แตใ่นประเทศออสเตรเลียนัน้มีการเก็บข้อมลูของ Australian Bureau of Statistics ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้แรงงานแบบท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนของชาวออสเตรเลีย (Unpaid Work 
and the Australian Economy 1997) ซึ่งมีวิธีในการค านวณมลูค่าของการใช้แรงงานประเภทดงักล่าว 
หลายแบบด้วยกนั (เช่น งานเลีย้งบตุร หรืองานอาสาสมคัร) โดยในรายงานฉบบันีเ้ลือกท่ีจะใช้วิธีการหา
ค่าใช้จ่ายหากต้องมีการหาแรงงานมาท างานแต่ละประเภทท่ีสนใจแทนซึ่งในการค านวณต้นทนุรวมจาก
การใช้สารเสพติดนัน้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการหาแรงงานมาท างานแต่ละประเภทแทน (ซึ่งงานเหลา่นีไ้ม่
เคยมีค่าตอบแทน) จะถูกน าไปประกอบกบัจ านวนผู้ เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วยสาเหตจุากการใช้สารเสพ
ติด เพ่ือหามลูคา่ของผลผลิตท่ีสงัคมต้องสญูเสียไป 

วธีิ Demographic Approach 
ใ นกา รค าน วณมูลค่ าค วามสูญ เ สี ย ของแ ร ง ง านจ ากการ ใ ช้ สา ร เ สพติ ด ด้ วย วิ ธี  

DemographicApproach นัน้ เร่ิมต้นด้วยการใช้ข้อมลูประชากรตัง้ต้นในปี 1947 อตัราการเกิด ตาราง
อายุขยั และจ านวนคนท่ีย้ายถ่ินเข้ามาอาศัยในประเทศออสเตรเลียตัง้แต่ปี 1950 มาประกอบกันเพ่ือ
ค านวณจ านวนประชากรในแต่ละปีตัง้แต่ปี 1947 ถึงปี 2005 จากนัน้จึงท าการปรับค่าทัง้หมดภายใต้
สมมติฐานท่ีวา่ไมม่ีการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภท (ซึ่งจะลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากแตล่ะโรคลง) และเมื่อ
หาค่าความแตกต่างของขนาดประชากรภายใต้สมมติฐานท่ีแตกต่างกันดังกล่าวเราก็จะสามารถระบุ
จ านวนประชากรท่ีหายไปจากการใช้สารเสพติดแต่ละประเภทในประเทศได้ มูลค่าของผลผลิตของ
ประชากรท่ีหายไปนัน้จะให้มลูคา่ต้นทนุทางสงัคมต่อประเทศท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภท
นัน่เอง 

ต้นทุนทัง้หมดจากการใช้สารเสพติดแต่ละประเภทแยกตามประเภทต้นทุนของประเทศออสเตรเลีย
สรุปรวมดงัตารางท่ี3.4 
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ตารางท่ี 3.4 ต้นทนุทัง้หมดจากการใช้สารเสพติดแตล่ะประเภทแยกตามประเภทต้นทนุของประเทศออสเตรเลีย 
       หน่วย: ล้านเหรียญสหรฐั 
    แอลกอฮอล์ บหุร่ี ยาเสพติดผดิ

กฎหมาย 
แอลกอฮอล์
และยาเสพติด
ผิดกฎหมาย
ร่วมกนั 

มลูคา่รวม มลูคา่รวมปรับด้วย
ต้นทนุร่วม 

ต้นทนุตอ่ประชากรในตลาดแรงงาน 
  แรงงานท่ีลดลง 3,210.70 4,969.50 889.4  9,069.50 8,872.10 

การขาดงาน 367.9 779.6 733.5  1,880.90 1,840.00 
รวม 3,578.60 5,749.10 1,622.90  10,950.50 10,712.10 
ต้นทนุตอ่ประชากรนอกตลาดแรงงาน 
  เสียชีวิตก่อนวัยอัน

ควร 
1,423.90 9,156.40 458.5  11,038.80 10,798.50 

เจ็บป่วย 146.9 686.7 37  870.6 851.7 
รวม 1,570.80 9,843.10 495.5  11,909.40 11,650.20 
ต้นทนุของแรงงานทัง้ 2 ประเภท 5,149.40 15,592.20 2,118.30  22,859.90 22,362.20 
หักด้วยมลูค่าการบริโภคท่ีประเทศลด
ได้ 

1,611.30 7,583.10 469.5  9,663.90 9,453.50 

ต้นทนุสทุธิของแรงงานทัง้ 2 ประเภท 3,538.00 8,009.10 1,648.90  13,196.00 12,908.70 
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ต้นทนุในระบบสาธารณสขุ 
  การให้บริการทาง

การแพทย์ 
540.7 158.4 104.7  803.8 786.3 

โรงพยาบาล 662.2 223.4 86.5  972.1 950.9 
สถานดแูลคนชรา 401.2 -177.3 6.2  230.1 225.1 
ยารักษาโรค 297.6 77.3   375 366.8 
รถพยาบาล 74.8 36.6 4.4  115.8 115.8 

รวมต้นทนุในระบบสาธารณสขุ 1,976.70 318.4 201.7  2,496.80 2,445.00 
ต้นทนุจากอบุตัิเหตจุราจรทางบก 2,202.00  527.6  2,729.60 2,729.60 
ต้นทนุจากอบุตัิเหตเุพลิงไหม้  63   63 63 
ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรม 
  สถานีต ารวจ 747.1  1,716.90 320.2 2,784.20 2,784.20 

ศาลอาญา 85.8  146.8 28 260.7 260.7 
เรือนจ า 141.8  348.6 146.6 636.9 636.9 
การโจรกรรม 67.1  445.4 144.6 657.1 657.1 
คา่ประกนัภยั 14.3  94.6 30.7 139.6 139.6 
ผลิตภาพท่ีสญูเสยี
ของผู้ต้องขงั 

368  892.1 387.7 1,647.90 1,647.90 

รวมต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรม 1,424.00  3,644.50 1,057.80 6,126.30 6,126.30 
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ต้นทนุจากการบริโภคแบบอนัตราย 1,688.80 3,635.60 892.7  6,217.10 6,217.10 

ต้นทนุรวม 10,829.50 12,026.20 6,915.40 1,057.80 30,828.90 30,489.80 
สดัส่วนของผลรวมต้นทุนแบบไม่ปรับ
คา่ 

35.10% 39.00% 22.40% 3.40% 100.00%  

ต้นทนุผลกระทบเชิงนามธรรม     
  แอลกอฮอล์ บหุร่ี ยาเสพติดผดิกฎหมาย รวม มลูคา่รวมปรับ

ด้วยผลกระทบ
ร่วม 

  

การเสียชีวิต 4,135.00 19,459.70 1,204.70 24,799.50 24,259.60   
ความเจ็บป่วย
และทรมาน 
(จากอบุตัเิหต)ุ 

353.6  69.7 423.4 423.4   

ผลรวมต้นทนุ
เชิงนามธรรม 

4,488.70 19,459.70 1,274.50 25,222.90 24,683.00   

สดัสว่นของ
ผลรวมต้นทนุ
เชิงนามธรรม
แบบไมป่รับคา่ 

17.80% 77.20% 5.10% 100.00%    

ท่ีมา: Collins& Lapsley (2008)
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งานวจิัยของประเทศไทย 
งานวิจัยของประเทศไทยท าการศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสงัคม สุขภาพ และเศรษฐกิจจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศในปี 2006 โดยใช้การปรับระเบียบวิธีการค านวณต้นทนุในแตล่ะ
สว่นโดยการปรับให้เหมาะสมกบัข้อมลูท่ีสามารถหาได้ในประเทศไทย โดยรายละเอียดของการคิดมลูค่า
ต้นทนุแตล่ะประเภทตา่งๆ (HITAP, 2008) มีดงันี ้ 
1. ต้นทุนทางตรงในระบบสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุเ ก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Healthcare Cost attributable to Alcohol consumption) 

ในงานศึกษาของประเทศไทยแบ่งแยกการค านวณออกเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึน้จากการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ ป่วยนอก โดยต้นทนุท่ีเกิดจากผู้ป่วยในค านวณจากจ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคต่างๆ ท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ ป่วยในจ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล, สดัส่วนของโรคแตล่ะ
ประเภทท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  (Alcohol Attributable Fraction: AAF) จาก
งานวิจัยทางระบาดวิทยา, จ านวนครัง้ต่อปีท่ีผู้ ป่วยเข้ารักษาในแผนกผู้ ป่วยใน, และต้นทุนเฉลี่ยต่อครัง้
ของการเข้ารักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆในแผนกผู้ ป่วยใน ข้อมลูทัง้หมดได้มาจากฐานข้อมลูผู้ ป่วยใน 
ส านักงานกลางสารสนเทศ  โดยเมื่อน าจ านวนผู้ ป่วยด้วยโรคแต่ละประเภทคณูกับสดัส่วนของโรคท่ีมี
สาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  (Alcohol Attributable Fraction: AAF)  ก็จะได้เป็น
จ านวนผู้ ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้หมดแยกตามเพศ
และสิทธิสวสัดิการ ทัง้นีง้านศกึษาใช้ข้อมลูจากประชากรภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าและ
ระบบสวสัดิการของข้าราชการเท่านัน้ โดยตัง้สมมติฐานวา่ผู้ป่วยกลุม่ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 70 ของการ
เข้ารักษาพยาบาลในแผนกผู้ ป่วยในทัง้หมดในการค านวณตัวเลขการเข้ารับการรักษาพยาบาลของ
ประชากรทัง้ประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนในการรักษาผู้ ป่วยใน รายงานใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1 น า้หนัก
สมัพทัธ์เฉล่ียปรับตามวนันอน และคา่น า้หนกัสมัพทัธ์ส าหรับโรคต่างๆ อ้างอิงจากส านกังานหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติตามอตัรา 10,300 บาท ตอ่ 1 น า้หนกัเฉล่ียสมัพทัธ์ โดยต้นทนุทัง้หมดส าหรับผู้ ป่วยในคอื
ประมาณ 2,488 ล้านบาท  

ส่วนของต้นทุนผู้ ป่วยนอก งานศึกษาค านวณจากจ านวนผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาท่ีแผนกผู้ ป่วยนอก
ด้วยโรคตา่งๆในปี 2006, สดัสว่นของโรคแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
(Alcohol Attributable Fraction: AAF), จ านวนครัง้เฉล่ียท่ีผู้ป่วยเข้ามารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอกต่อปี, 
และต้นทนุเฉล่ียในการรักษาตอ่ครัง้ท่ีเข้ามารับบริการ เมื่อน าจ านวนผู้ป่วยนอกทัง้หมดด้วยโรคหนึ่งๆในปี 
2011 คณูกบั สดัสว่น  AAF และคณูด้วยจ านวนครัง้ในการเข้ารับการรักษาเฉล่ีย และต้นทนุเฉล่ียในการ
รักษา ก็จะได้เป็นต้นทุนในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกด้วยโรคนัน้ๆเพราะสาเหตุของการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อรวมตวัเลขดงักลา่วส าหรับโรคทกุชนิดท่ีเก่ียวข้องก็จะได้ตวัเลขต้นทนุรวมจาก
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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โดยในสว่นของจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคตา่งๆนัน้ งานศกึษาได้ใช้ข้อมลูจากคณะท างานภาระโรคและการ
บาดเจ็บจากพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงปี 2004 และในส่วนของจ านวนครัง้เฉลี่ยและต้นทุนเฉลี่ยต่อการ
เข้ามารับบริการของผู้ป่วยนอกด้วยโรคตา่งๆ รวบรวมข้อมลูจากฐานข้อมลูผู้ป่วยนอกจาก 81 โรงพยาบาล 
18 จังหวัด ท่ีทางศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสขุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวรได้รวบรวมไว้ในปี 2003 และปรับค่าให้เป็นปี 2006 ต้นทุนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ส าหรับผู้ ป่วยนอก
ทัง้หมดคือประมาณ 3,003 ล้านบาท  

จึงสามารถสรุปได้วา่ต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกมีมลูค่า
เท่ากบั 5,491 ล้านบาท 

 
2. ต้นทุนในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับคดีความท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Justice System Cost attributable to Alcohol consumption) 

ในงานศกึษาของประเทศไทยแบ่งแยกเป็นต้นทนุท่ีด าเนินคดีโดยต ารวจ อยัการและศาลภาคท่ี 1 ซึ่งใน
การค านวณต้นทุนในส่วนนีไ้ด้จากการใช้ต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินคดีและจ านวนคดีทัง้หมดท่ีมี
สาเหตมุาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยจ านวนคดีทัง้หมดท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ 
ได้มาจากการคณูจ านวนคดีทัง้หมดในปี 2006 แยกตามประเภทคดีกบัสดัสว่นของคดีแต่ละประเภทท่ีมี
สาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) ท่ีได้มาจาก
โครงการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือหามาตรการทางเลือกป้องกนั
แก้ไข พืน้ท่ีศึกษาจังหวัดลพบุรี (อดิศวร์ และคณะ, 2003) ต้นทุนการด าเนินคดีความจากต ารวจนัน้
ค านวณจากจ านวนคดีท่ีรับแจ้งเฉลี่ยและต้นทุนเฉลี่ยในหมวดของงบบุคลากร งบลงทุน รวมถึงค่าเสีย
โอกาสท่ีดิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยระหว่างสถานีต ารวจภธูร อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี และสถานีต ารวจภธูร 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุในปี 2006 โดยงานวิจยัใช้สมมติฐานท่ีวา่การด าเนินคดีโดยต ารวจคดิเป็น
เพียงร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงท่ีสถานีต ารวจแต่ละแห่ง ดงันัน้ต้นทนุตอ่หน่วยเฉลี่ยท่ีได้จึงมี
คา่เท่ากบั 5,444.29 บาท และคิดเป็นต้นทนุท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในสว่นของการด าเนินคดีโดยต ารวจมีมลูค่า
ประมาณ 86 ล้านบาท ส่วนของต้นทุนในการฟ้องร้องคดีความท่ีศาล รายงานใช้ข้อมลูงบบุคลากรและ
งบด าเนินการท่ีรายงานในรายงานประจ าปีจากทัง้ส านักงานอยัการภาค 1 และศาลยุติธรรมภาค1 เพ่ือ
ค านวณต้นทนุเฉล่ียตอ่หน่วย (คดี) ของการฟ้องร้องคดีความ มาคณูกบัข้อมลูจ านวนคดีแต่ละประเภทท่ี
ศาลท าเสร็จสิน้ทัง้หมดในปี 200613 โดยต้นทนุเฉล่ียในการฟ้องร้องคดีความ 1 คดีเท่ากบั 7,188.13 บาท 
ส่งผลให้ต้นทุนทัง้หมดในส่วนของการฟ้องร้องคดีความท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม

                                                   
13ได้แก่ คดีความผดิต่อเจ้าพนกังาน ความผดิเก่ียวกบัการก่อให้เกิดเพลงิไหม้ ความผดิเก่ียวกบัเพศ ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างการ 
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย์ ความผดิเก่ียวกบัการก่อให้เกิดเพลงิไหม้ และความผิดในพระราชบญัญตัิสรุาและพระราชบญัญตัิจราจรทางบก 
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แอลกอฮอล์มีมลูคา่ประมาณ 156 ล้านบาท กลา่วคือ ต้นทนุรวมของกระบวนการยตุิธรรมจากคดีความท่ี
มีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 242 ล้านบาท 

 
3.ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตอุันมีสาเหตุมาจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

งานศึกษาของประเทศไทยใช้จ านวนคดีอุบัติเหตจุราจรทางบกทัง้หมดท่ีมีสาเหตุจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประกอบกับจ านวนคดีอบุัติเหตจุราจรทางบกทัง้หมดทั่วราชอาณาจกัรในปี 2006
จากศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านกังานต ารวจแห่งชาติในการค านวณหาสดัสว่นของอุบตัิเหตทุาง
บกท่ีมีสาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) คณูกับมลูคา่
ทรัพย์สินท่ีเสียหายจากอบุัติเหตจุราจรทัง้หมดท่ีได้จากข้อมลูสรุปความเสียหายจากการรับประกันภยั
รถยนต์ภาคสมัครใจประจ าปี 2006 เพ่ือหามูลค่าความเสียหายท่ีมีสาเหตุจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในปีดงักลา่วโดยต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในสว่นนีค้ิดเป็นมลูคา่ 779, 407,750 บาท 

 
4. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Premature Deaths) 

ในการค านวณส่วนนี ้รายงานใช้จ านวนผู้ เสียชีวิตด้วยโรคตา่งๆ14 ท่ีมีสาเหตมุาจากแอลกอฮอล์และ
รายได้เฉลี่ยตลอดอายุขัยตามหลักวิธีของ Human Capital Approach ในการค านวณ โดยใช้จ านวน
ผู้ เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ จ าแนกตามเพศและอายุจากคณะท างานภาระโรคและการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมสขุภาพและปัจจัยเสี่ยงของปี 2004 และในส่วนของรายได้เฉลี่ยตลอดอายุขยัได้มาจากการ
ค านวณค่าแรงเฉลี่ยตอ่ปี15 จ าแนกตามเพศและอายุซึ่งท าการวิเคราะห์จากส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและ
สงัคมของครัวเรือน ประจ าปี 2006 ส านักงานสถิติแห่งชาติโดยในการค านวณมลูค่าปัจจบุันของรายได้
ตลอดอายุขยัดงักล่าวรายงานใช้อตัราลดทอนท่ีร้อยละ 3 และใช้ข้อมลูจ านวนปีท่ีคาดว่าจะมีชีวิตอยู่
ต่อมาหรือจ านวนปีตัง้แต่เสียชีวิตจนอายุขัยจากคณะท างานภาระโรคและการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมสขุภาพและปัจจยัเสี่ยงปี 2004 เช่นกัน และมีการปรับรายได้ดงักลา่วด้วยอตัราการมีสว่นร่วม
ในก าลงัแรงงานจ าแนกตามเพศและอายขุองผู้เสียชีวิตด้วย16 โดยใช้ข้อมลูดงักลา่วจากการส ารวจสภาวะ

                                                   
14ใช้โรคหลกัในการวเิคราะห์เพียง 15 โรค/ภาวะ จากทัง้หมด 42 โรค/ภาวะท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
15ผลรวมของค่าจ้างและเงินเดือน ก าไรสทุธิจากการท าการเกษตร และก าไรสทุธิจากการท าธุรกิจ ไม่รวมเงินจากการช่วยเหลือ รายได้จาก
ทรัพย์สนิ และรายได้ท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
16𝐶𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 = ∑ 𝑁𝐴𝐿𝐶𝑖

∗ 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑓𝑒
𝑛
𝑖=1 , 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑓𝑒 = ∑

𝑎𝑣𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡∗𝐸𝑚𝑝𝑖

(1+𝑑𝑖𝑠)𝑡
𝑛
𝑡=1 ,  𝑎𝑣𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡

= ค่าแรงเฉล่ีย ณ อายุท่ี

เสียชีวติจ าแนกตามเพศ, 𝐸𝑚𝑝𝑖=อตัราการมีสว่นร่วมในตลาดแรงงาน,  𝑑𝑖𝑠 =อตัราลดทอน,  𝑡=จ านวนปีตัง้แต่เสียชีวติจนถึงอายุขยั,
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แรงงานปี 2006 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้นทุนทางอ้อมท่ีเกิดขึน้จากผลิตภาพท่ีสูญเสียไปจากการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด 104,127 
ล้านบาท 

 
5. ต้นทนุท่ีเกิดจากการท่ีผลิตภาพในการท างานของบคุคลท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มกัลดลงกว่าใน
ส ภ า ว ะ ป ร ก ติ  ( Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Absenteeism and 
Presenteeism) 

ในงานศึกษาของประเทศไทยการค านวณต้นทุนในส่วนนี ้ค านวณจากความชุกของการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดบัตา่งๆ จ าแนกตามเพศและอาย,ุ อตัราการมีสว่นร่วมในก าลงัแรงงานจ าแนก
ตามเพศและอายุ,รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร จ าแนกเพศ อายุและระดับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์, และผลต่างของการสญูเสียผลิตภาพของผู้ บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้ดื่ม ในการค านวณมูลค่าของรายได้ท่ีหายไปจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนั(โดยใช้รายได้ของผู้ ท่ีไมด่ื่มเป็นเกณฑ์บรรทดัฐาน) 

ข้อมลูความชกุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดบัตา่งๆ จ าแนกตามเพศและอายุได้มาจาก
ส ารวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทยจากการตรวจร่างกายครัง้ท่ี 3 ปี 2003-2004 ส่วนข้อมลู
อตัราการมีสว่นร่วมในก าลงัแรงงานจ าแนกตามเพศและอายแุละรายได้เฉล่ียตอ่ปีประชากร จ าแนกตาม
เพศอายุและระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใช้ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูเดียวกบัการค านวณต้นทนุ
ทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ส าหรับข้อมลูผลิตภาพท่ีสญูเสียจากบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆ ใช้ข้อมลูจาก
การท าแบบสอบถามในปี 2007 โดยใช้กลุม่ตวัอย่างเป็นประชากรไทยท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-60 ปี และเป็นผู้
ท่ีมีงานท าในรอบ 7 วันท่ีผ่านมา จาก 4,330 ครัวเรือนทั่วประเทศจากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยแบบสอบถามเน้นเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลงจากปัญหาสขุภาพ 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในสว่นนีค้ิดเป็นมลูคา่รวม 45,464.6 ล้านบาท  

ต้นทุนทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ทัง้ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในปี 2006 มีมลูค่าเท่ากับ 156,105.4 
ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1.99 ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นต้นทนุทางตรง
ร้อยละ 4.2 และต้นทนุทางอ้อมร้อยละ 95.8 ของต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
 
 

                                                   
𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑓𝑒 = รายได้เฉล่ียตลอดอายุขยัหากมีชีวติอยู่จ าแนกตามเพศและอายุท่ีเสียชีวติ,  𝑁𝐴𝐿𝐶𝑖

=จ านวนผู้เสียชีวติด้วยโรค 𝑖 ท่ีมีสาเหตุ
มาจากแอลกอฮอล์จ าแนกตามเพศและอายุ (Thavorncharoensap et al., 2006) 
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บทท่ี 4 
ระเบียบวธีิวจิยัและการใช้ไฟล์คอมพวิเตอร์เพื่อการค านวณต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
ในการใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ประกอบกบัรายงานฉบบันี ้มีองค์ประกอบของข้อมลูสว่นต่างๆ ท่ี

ผู้ ใช้ประโยชน์สามารถปรับแก้ข้อมลูได้ (Interactive components) เพ่ือให้ผลการค านวณต้นทนุมีความ
ทนัสมยัและเฉพาะเจาะจงกบัพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษามากขึน้ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้17 

ตารางท่ี 5.1 คา่ตวัเลขท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้งานโปรแกรม 

ค่าท่ีปรับเปล่ียนได้ 

สดัสว่นผู้ป่วยนอกของระบบ UC (1.7)   

สดัสว่นผู้ป่วยในของระบบ UC และ CSMBS (1.8)  

คา่ใช้จ่ายรายปีของศาลอาญา (2.3)  

สดัสว่นของงประมาณท่ีศาลชัน้ต้นใช้ในการตดัสินคดีอาญาโดยศาลชัน้ต้น (2.5)  

จ านวนคดีอาญาทัง้หมดท่ีด าเนินการโดยศาลอาญา (2.4)  

งบประมาณรายปีของอยัการ (2.3)  

สดัสว่นของงประมาณท่ีอยัการใช้ในการด าเนินการโดยอยัการ (2.5)  

จ านวนคดีทัง้หมดท่ีด าเนินการโดยอยัการ (2.4)  

งบประมาณรายปีของสถานีต ารวจ (บช.น.,ภธูรภาค 1-ภาค 9) (2.3)  

สดัสว่นของงประมาณท่ีใช้ในการด าเนินคดีอาญาท่ีสถานีต ารวจ (2.5)  
จ านวนคดีอาญาทัง้หมดท่ีรับแจ้งท่ีสถานีต ารวจ (2.4)  

งบประมาณรายปีของกรมราชทณัฑ์ (2.3)  

สดัสว่นของงประมาณของกรมราชทณัฑ์ท่ีใช้ในการดแูลผู้ต้องขงั (2.5)  

จ านวนผู้ต้องขงัทัง้หมดท่ีอาศยัในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ (2.4)  

คา่ใช้จ่ายเฉล่ียตอ่ 1 น า้หนกัสมัพทัธ์เฉล่ียท่ีปรับตามวนันอน 

อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงานชาย (3.6)  

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปี (3.5, 4.4)  

                                                   
17หมายเหตุ ทกุสว่นในไฟล์คอมพวิเตอร์ท่ีมีพืน้เป็นสีเหลืองหมายถึงเป็นค่าท่ีปรับเปล่ียนได้โดยผู้ใช้งาน  และ ผู้ใช้งานควร unhide  ทกุ
คอลมัน์ในแต่ละชีทก่อนการใช้งานแต่ละครัง้เพ่ือความครบถ้วนในการใสข้่อมูล 
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รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปี (3.5, 4.4)  

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (3.5, 4.4)  

อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงานหญิง (3.6)  

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปี (3.5, 4.4)  

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44  ปี (3.5, 4.4)  

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (3.5, 4.4)  

ความชกุของผู้ ท่ีไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ในชาย (1.2, 3.2, 5.2) (ร้อยละ) 

ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลาง(1-39 cc. ตอ่วนั) ในชาย (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) 
(ร้อยละ) 
ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมาก (40-60 cc. ตอ่วนั) ในชาย (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) (ร้อย
ละ) 
ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตราย (>60 cc. ตอ่วนั) ในชาย (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) (ร้อย
ละ) 
ความชกุของผู้ ท่ีไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ในหญิง (1.2,3.2,4.2,5.2) (ร้อยละ) 

ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลาง (1-19 cc. ตอ่วนั) ในหญิง (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) 
(ร้อยละ) 
ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมาก (20-40 cc. ตอ่วนั) ในหญิง (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) (ร้อย
ละ) 
ความชกุในการบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตราย (>40 cc. ตอ่วนั) ในหญิง (1.2, 3.2, 4.2, 5.2) 
(ร้อยละ) 
อายขุยัเฉล่ียของชาย (3.7)  

อายขุยัเฉล่ียของหญิง (3.7)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปีของแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (3.8)  

รายได้ขอบลา่งเฉล่ียตอ่ปี (3.9)  
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อตัราการลดทอน (ร้อยละตอ่ปี)  (3.10)  

อตัราการเพ่ิมของรายได้ (ร้อยละตอ่ปี)  (3.11)  

จ านวนแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปี (4.3)  

จ านวนแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44  ปี (4.3)  

จ านวนแรงงานชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (4.3)  

จ านวนแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปี (4.3)  

จ านวนแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44  ปี (4.3)  

จ านวนแรงงานหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59  ปี (4.3)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ15-29  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.12)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ30-44  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.13)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ45-59  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.14)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ15-29  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.15)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ30-44  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.16)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ45-59  ปีจนถึงอายเุกษียณ (3.17)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ15-29  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.18)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ30-44  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.19)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ45-59  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.20)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ15-29  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.21)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ30-44  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.22)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ45-59  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.23)  

มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ15-29  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.24)  

มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ30-44  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.25)  

มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ45-59  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.26)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ15-29  ปีจนถงึสิน้อายขุยั (3.27)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ30-44  ปีจนถงึสิน้อายขุยั (3.28)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ45-59  ปีจนถงึสิน้อายขุยั (3.29)  

มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ 60-74  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.30)  

มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ 60-74  ปีจนถึงสิน้อายขุยั (3.31)  
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จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาดงานเพราะปัญหา
สขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29  ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงานเพราะปัญหา
สขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงานเพราะปัญหา
สขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงท่ีแรงงานชายท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
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จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-29 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-44 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงไมเ่คยบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงานเพราะ
ปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมากท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาดงาน
เพราะปัญหาสขุภาพ  (4.1)  
จ านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีแรงงานหญิงท่ีบริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณอนัตรายท่ีมีอายรุะหวา่ง 45-59 ปีขาด
งานเพราะปัญหาสขุภาพ (4.1)  

 

1. ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Healthcare Cost attributable to Alcohol consumption) 

ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถปรับแก้ข้อมลูตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณได้หากมีงานวิจยัท่ีให้ผลการศกึษาท่ี
มีความทนัสมยัหรือเหมาะกบัการศกึษามากขึน้ได้ โดยแบ่งออกเป็น  6 สว่นหลกัๆ ดงันี ้

1.1 ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ในการเกิดโรคประเภทต่างๆท่ีพบว่าเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ในระดบัตา่งๆ 

1.2 คา่ความชกุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีระดบัตา่งๆกนัแยกตามเพศ 
1.3 จ านวนผู้ป่วยนอกแยกตามรายโรค โดยใช้รหสัโรค ICD-10  แยกตามเพศ 
1.4 จ านวนผู้ป่วยในแยกตามรายโรค โดยใช้รหสัโรค ICD-10 แยกตามเพศ 
1.5 ต้นทนุเฉล่ียในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแยกตามรายโรค โดยใช้รหสัโรค ICD-10 
1.6 คา่ใช้คา่เฉล่ียตอ่ 1 น า้หนกัสมัพทัธ์ปรับตามวนันอนของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
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1.7 สดัสว่นของผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (UC: Universal Coverage) 
1.8 สัดส่วนของผู้ ป่วยในภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)และสิทธิรักษาพยาบาล

ข้าราชการ(CSMBS: Civil Servant Medical Benefit Services) 
ผู้ ใช้งานสามารถระบุค่าความเสี่ยงสมัพัทธ์ท่ีจะเกิดกลุ่มโรคต่างๆตามรหัสโรคแบบสากลจากการ

ปรับปรุงครัง้ท่ี 10 (ICD-10) ของแตล่ะกลุม่โรค แยกตามระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่าง
กนั (ไมด่ื่มเลย ดื่มปานกลาง ดื่มมาก และดื่มระดบัอนัตราย) และแยกตามเพศ ได้ในชีทท่ี 2 โดยคา่ตัง้ต้น
ในรายงานฉบับนีใ้ช้ค่าความเสี่ยงสมัพัทธ์ท่ีรายงานในผลการศึกษาท่ีท าการรวบรวมไว้ใน Rehm et al. 
(2010) และ งานศกึษาของ HITAP (2008)  

จากนัน้ ผู้ใช้งานสามารถปรับแก้ระดบัความชกุในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกันใน
กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาได้ใน ชีทท่ี 1 โดยอาจใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีผู้ตอบสามารถระบุ
ปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีตนเองดื่มเป็นประจ าโดยค่าตัง้ต้นในไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นค่าท่ีได้จากการ
วิเคราะห์จากแบบส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 2011 ซึ่งเก็บ
รวบรวมโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 

จากข้อมูลท่ีระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีก าหนดไว้ จะค านวณค่า Alcohol 
Attributable Fraction (AAF) หรือสัดส่วนของโรคแต่ละโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภค เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ในกลุม่ประชากรท่ีสนใจออกมาให้แยกเป็นรายโรคตามสตูรตอ่ไปนี ้(Walter, 1976) 

𝐴𝐴𝐹𝑖 = ∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1)/(∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1) + 1) 

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=1

 

 เมื่อ 𝑃𝑖 = ความชกุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบั 𝑖, โดย 𝑖 = 0  เป็นกลุม่ท่ีไม่ได้
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เลย, 𝑅𝑅𝑖 = ความเสี่ยงสมัพทัธ์ของการเกิดโรคชนิดหนึ่งจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบั 𝑖, 𝑘 = ระดบัการดื่มทัง้หมด (3 ระดบั คือ บริโภคปานกลาง, บริโภคมาก, 
และบริโภคอย่างอนัตราย) 
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รูปท่ี 4.1 Alcohol Attributable Fraction (AAF) หรือคา่สดัสว่นของโรคแตล่ะโรคท่ีมีสาเหตมุาจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์(ชีทท่ี 2) 

 
 
สว่นในการค านวณต้นทนุ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องใสข้่อมลูของจ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทัง้หมดของ

แตล่ะกลุม่โรคในปี(หรือช่วงระยะเวลา) หนึ่งๆ ลงในชีทท่ี 3-4 และต้นทนุเฉล่ียในการรักษาผู้ป่วยเหลา่นัน้ 
(1.5-1.6) เพ่ือให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณต้นทนุรวมจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ออกมาได้  

กลา่วคือ ต้นทนุรวมในการรักษาผู้ป่วยนอก(ทัง้แบบกรณีทั่วไปและแบบพิเศษ)18ของสทิธิหลกัประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶
𝑂𝑃𝐷 = ∑ 𝑁𝑖𝑂𝑃𝐷

𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑂𝑃𝐷
𝑛
𝑖=1 ;  𝑁𝑖𝑂𝑃𝐷

𝑎 = 𝐴𝐴𝐹𝑖 ∗

𝑁𝑖𝑂𝑃𝐷
𝑇 เมื่อ 𝐴𝐴𝐹𝑖 = สัดส่วนของกลุ่มโรค 𝑖 ท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์,

𝑁𝑖𝑂𝑃𝐷
𝑇 = จ านวนครัง้ทัง้หมดท่ีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖,   𝑁𝑖𝑂𝑃𝐷

𝑎 = จ านวนครัง้

                                                   
18แบบบพเิศษ คือกรณีของการรักษาโรคบางชนดิท่ีมีค่าใช้จ่ายสงูกวา่ปรกติ เช่น มะเร็ง เป็นต้น 
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ทัง้หมดท่ีผู้ ป่วยนอกเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖 ด้วยสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑂𝑃𝐷 =ต้นทุนเฉลี่ยต่อครัง้ของการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกด้วยกลุ่มโรค 𝑖,

𝑛 =จ านวนกลุ่มโรคทัง้หมดท่ีสนใจซึ่งจะได้วา่ต้นทนุรวมของทกุสิทธิประกนัสขุภาพในการรักษาผู้ป่วย

นอก= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶

𝑂𝑃𝐷

𝑃𝑈𝐶
;  𝑃𝑈𝐶 = สดัสว่นของผู้ป่วยนอกในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเมื่อเทียบกับ

จ านวนผู้ป่วยนอกของทกุประเภทหลกัประกนั(1.7) 19 

ต้นทุนรวมในการรักษาผู้ ป่วยในของสิท ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶
𝐼𝑃𝐷 =

∑ 𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝐼𝑃𝐷

𝑛
𝑖=1 ;  𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷

𝑎 = 𝐴𝐴𝐹𝑖 ∗ 𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑇 ; 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝐼𝑃𝐷 =

𝐴𝐷𝐽𝑅𝑊𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  เมื่อ 𝐴𝐴𝐹𝑖 = สดัส่วนของกลุ่มโรค 𝑖 ท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์,  𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑇 = จ านวนผู้ ป่วยในทัง้หมดท่ีเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖,  𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷

𝑎 = 
จ านวนผู้ ป่วยในทัง้หมดท่ีเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖 ด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝐼𝑃𝐷 =ต้นทนุเฉล่ียตอ่หน่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษาด้วย
กลุม่โรค 𝑖, 𝐴𝐷𝐽𝑅𝑊𝑖=คา่น า้หนกัสมัพทัธ์เฉล่ียปรับตามจ านวนวนันอนของผู้ป่วยในด้วยกลุ่มโรค 𝑖,

𝐶𝑜𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ =ต้นทนุเฉล่ียตอ่ 1 คา่น า้หนกัสมัพทัธ์ปรับตามจ านวนวนันอนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน,

𝑛 =จ านวนกลุม่โรคทัง้หมดท่ีสนใจ 

ในขณะท่ีต้นทุนรวมในการรักษาผู้ป่วยในของสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑆𝑀𝐵𝑆
𝐼𝑃𝐷 =

∑ 𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝐼𝑃𝐷

𝑛
𝑖=1 ;  𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷

𝑎 = 𝐴𝐴𝐹𝑖 ∗ 𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑇 เมื่อ 𝐴𝐴𝐹𝑖 = สัดส่วนของกลุ่ม

โรค 𝑖 ท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์,  𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑇 = จ านวนผู้ ป่วยในทัง้หมดท่ีเข้ารับ

การรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖, 𝑁𝑖𝐼𝑃𝐷
𝑎 = จ านวนผู้ ป่วยในทัง้หมดท่ีเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรค 𝑖 ด้วย

สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝐼𝑃𝐷 = คา่ใช้จ่ายเรียกเก็บเฉล่ียในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ด้วยกลุม่โรค 𝑖, 𝑛 = จ านวนกลุม่โรคทัง้หมดท่ีสนใจ20 

ซึ่ ง จ ะ ไ ด้ ว่ า ต้ นทุน ร วมของทุก สิ ท ธิป ระกัน สุขภาพ ในการ รั กษาพยาบาล ผู้ ป่ ว ย ใ น= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶

𝐼𝑃𝐷+𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑆𝑀𝐵𝑆
𝐼𝑃𝐷

𝑃𝐼𝑃𝐷
;  𝑃𝐼𝑃𝐷 = สดัส่วนของผู้ ป่วยในในระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าและ

ระบบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเทียบกบัจ านวนผู้ป่วยในของทกุประเภทหลกัประกนั (1.8) 

 

                                                   
19เน่ืองจากข้อมูลการเบกิจ่ายการรักษาพยาบาลแบบผู้ ป่วยนอกของสทิธิรักษาพยาบาลข้าราชการไม่มีรายละเอียดแยกประเภทตามโรคท่ี
รักษาโดยใช้รหสัโรค ICD-10 ในไฟล์ต้นแบบจึงใช้ค่าต้นทนุในกรณีสิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามาค านวณเทา่นัน้ 
20ในการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในของระบบสทิธิรักษาพยาบาลข้าราชการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากโรงพยาบาลจะบง่ชีต้้นทุน
ได้ดีกวา่ จากค าแนะน าของหนว่ยงานท่ีให้ข้อมูล 



61 
 

 

รูปท่ี 4.2 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า) กรณีทัว่ไป (ชีทท่ี 3)21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21ชีทท่ี 3 แบง่เป็นสองประเภทคือกรณีรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกทัว่ไป และกรณีพเิศษซึง่ใช้การค านวณแบบเดียวกบักรณีผู้ป่วยนอกทัว่ไป 
(การใสข้่อมูลก็เป็นลกัษณะเดียวกัน) 
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รูปท่ี 4.3 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า) กรณีพิเศษ (ชีทท่ี 3) 

 

รูปท่ี 4.4 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า) (ชีทท่ี 4) 
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รูปท่ี 4.5 ต้นทนุในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ) (ชีทท่ี 4) 
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2.ต้นทนุทางตรงในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Justice System Cost attributable to Alcohol consumption) 

ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถปรับแก้ข้อมลูตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณได้หากมีงานวิจยัท่ีให้ผลการศกึษาท่ี
มีความทนัสมยัหรือเหมาะกบัการศกึษามากขึน้ได้โดยสามารถแบ่งออกเป็น  5 สว่นหลกัๆ ได้ดงันี ้

2.1 สดัสว่นของคดีความท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
2.2 จ านวนคดีความ/ผู้ ต้องขงัประเภทต่างๆทัง้หมดท่ีด าเนินการโดยศาล อยัการ สถานีต ารวจและ

เรือนจ า  
2.3 งบประมาณรายปีของศาล อยัการ สถานต ารวจและเรือนจ า 

2.4 จ านวนคดีความ/ผู้ ต้องขงั ทุกประเภทท่ีด าเนินการโดยศาล อยัการ สถานีต ารวจและเรือนจ า ในปี
หนึ่งๆ (จ านวนผู้ต้องขงัรวม ณ สิน้ปี)  

2.5 สดัสว่นของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยศาล อยัการ สถานีต ารวจและเรือนจ า 
ในสว่นของคา่ตัง้ต้นท่ีใช้ในรายงานฉบบัปัจจบุนั สดัสว่นในข้อ 2.1 ได้มาจากผลการศกึษาของ อดิศวร์

และคณะ (2003) ซึ่งระบถุึงสดัสว่นของคดีความแตล่ะประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ สดัสว่นนีเ้ป็นตวัเลขส าคญัท่ีจะก าหนดวา่ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการในคดีความแต่
ละประเภทท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูค่าเท่าไหร่ ทัง้นี ้งานศกึษา
ของอดิศวร์และคณะ (2003) เป็นผลท่ีได้รับจากการศกึษาการด าเนินคดีในพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุเพียงจงัหวดั
เดียว จึงอาจยังมีปัญหาในแง่ของการน าไปปรับใช้กบัคดีความท่ีเกิดขึน้ในระดบัประเทศหรือในพืน้ท่ีอ่ืน 
ผู้ วิจยัจึงมีความเห็นวา่ หากมีการศกึษาในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีสนใจมากกวา่งานศกึษาดงักลา่ว 
ผู้ใช้งานโปรแกรมควรแก้ไขปรับคา่สดัสว่นดงักลา่วเพ่ือท่ีผลรวมต้นทนุในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จะมีความถกูต้องแมน่ย ามากขึน้ 

 

รูปท่ี 4.6 ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์สว่นของศาลช้ันต้น (ชีทท่ี 5) 
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รูปท่ี 4.7 ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์สว่นของส านักงานอัยการ (ชีทท่ี 6) 
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รูปท่ี 4.8 ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์สว่นของสถานีต ารวจ (ชีทท่ี 7) 

 

รูปท่ี 4.9 ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์สว่นของเรือนจ าและทัณฑสถาน (ชีทท่ี 8) 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลจากข้อ 2.1 และ 2.2 ท่ีผู้ ใช้ใส่ลงไปในชีทท่ี 5-8 ในการค านวณ
จ านวนคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตุเ ก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และใน
ขณะเดียวกัน โปรแกรมจะใช้ข้อมลูจากข้อ 2.3, 2.4 และ 2.5 ท่ีระบุในชีทท่ี 1 ในการค านวณต้นทนุเฉล่ีย
ในการด าเนินคดีความ 1 คดี (หรือดูแลผู้ ต้องขังในเรือนจ า 1 คน) ท่ีแต่ละหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่ ศาล อยัการ สถานีต ารวจ และ เรือนจ า ต้องรับผิดชอบ เมื่อน ามาประกอบกบัจ านวนคดี
ความหรือจ านวนผู้ต้องขงัแต่ละประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โปรแกรมได้ถกู
ก าหนดให้ค านวณต้นทุนรวมท่ีหน่วยงานเหล่านีต้้องรับผิดชอบในหนึ่งปีออกมาให้แก่ผู้ ใช้งานได้โดย
อตัโนมตัิ 

กลา่วคือ ต้นทนุรวมในการด าเนินการทางคดีความ= ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗

𝑛
𝑖=1 ;  𝑁𝑖𝑗

𝑎 = 𝐴𝐴𝐹𝑖 ∗

𝑁𝑖𝑗
𝑇 ; 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 =

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑗∗𝑃𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑎𝑠𝑒𝑗
𝐴𝐴𝐹𝑖 =สัดส่วนของคดีความประเภท 𝑖ท่ีมีสาเหตุมาจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, 𝑁𝑖𝑗
𝑇 =จ านวนคดีความประเภท 𝑖 ทัง้หมดท่ีด าเนินการโดยหน่วยงาน  𝑗 

(ศาล อยัการ สถานีต ารวจ หรือเรือนจ า),  𝑁𝑖𝑗
𝑎 =จ านวนคดีความประเภท 𝑖 ทัง้หมดท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้อง

กับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และได้รับการด าเนินการโดยหน่วยงาน 𝑗, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 =ต้นทนุเฉล่ีย
ในการด าเนินการ 1 คดีความ (ผู้ ต้องขัง) โดยหน่วยงาน 𝑗,  𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑗=งบประมาณต่อปีของ
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หน่วยงาน𝑗,  𝑃𝑗=สัดส่วนของงบประมาณรายปีท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ีแท้จริงของหน่วยงาน
𝑗,22  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑎𝑠𝑒𝑗 =จ านวนคดีความ (ผู้ ต้องขงั)ทัง้หมดท่ีด าเนินการโดยหน่วยงาน 𝑗 ในปีเดียวกนั 

รูปท่ี 4.10 คา่ตวัเลขพารามิเตอร์ท่ีปรับเปลี่ยนได้ในสว่นของหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม (ชีทท่ี 1) 

 
 

ในรายงานฉบับนี ้ข้อมูลตัง้ต้นหลักท่ีใช้เป็นข้อมูลท่ีได้จากศาลอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติและเรือนจ ากลางคลองเปรม ซึ่งอาจยงัไมเ่หมาะสมหากจะน าไปใช้กบัพืน้ท่ีอ่ืน 
ดงันัน้ ผู้ใช้งานโปรแกรมอาจต้องพิจารณาความเหมาะสมของตวัเลขดงักลา่วและน าโปรแกรมนีไ้ปปรับใช้
กบัตวัเลขสถิติในกลุม่ประชากรท่ีสนใจ 

3. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์(Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Premature 
Deaths) 

ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถปรับแก้ข้อมลูตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณได้หากมีงานวิจยัท่ีให้ผลการศึกษาท่ี
มีความทนัสมยัหรือเหมาะกบัการศกึษามากขึน้ได้โดยแบ่งออกเป็นหลายสว่นหลกัๆ ดงันี ้

3.1 จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคตา่งๆ (แยกตามรหสั ICD-10) แยกตามเพศและอาย ุ
3.2 คา่ความชกุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีระดบัตา่งๆ 
3.3 ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ในการเกิดโรคประเภทต่างๆท่ีพบว่าเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในระดบัตา่งๆ   

                                                   
22เน่ืองจากสว่นหนึง่ของงบประมาณรายปี จะถูกน าไปใช้ในการก่อสร้าง จดัประชุม สมัมนา ฯลฯ  
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3.4 คา่อายกุึ่งกลางของช่วงอายแุตล่ะช่วง 
3.5 มลูคา่รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานแยกตามเพศและอาย ุ
3.6 อตัราการเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชากรในช่วงวยัตา่งๆ แยกตามเพศ 
3.7 อายคุาดการณ์(Life Expectancy) แยกตามเพศ  
3.8 รายได้เฉลี่ยตอ่ปีของกลุม่อาชีพท่ีมีรายได้ตอ่ปีต ่าท่ีสดุในกลุม่แรงงานทัง้หมดในช่วงวยัตา่งๆ แยก

ตามเพศ 
3.9 รายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ต่อปีต ่าท่ีสดุในกลุ่มแรงงานทัง้หมด (ไม่แยกเพศและ

อาย)ุ 
3.10  อตัราการลดทอน (Discount rate)  
3.11  อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ (Income growth rate) 
3.12  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ15-29 ปี จนถึงอายเุกษียณ  
3.13  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ30-44 ปี จนถึงอายเุกษียณ 
3.14  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ45-59 ปี จนถึงอายเุกษียณ  
3.15  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ15-29 ปี จนถึงอายเุกษียณ  
3.16  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ30-44 ปี จนถึงอายเุกษียณ  
3.17  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ45-59 ปี จนถึงอายเุกษียณ  
3.18  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ15-29 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.19  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ30-44 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.20  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ45-59 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.21  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ15-29 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.22  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ30-44 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.23  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ45-59 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.24  มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ15-29 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.25  มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ30-44 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.26  มลูคา่ชีวิตของชายนอกตลาดแรงงานอาย ุ45-59 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.27  มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ15-29 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.28  มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ30-44 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.29  มลูคา่ชีวิตของหญิงนอกตลาดแรงงานอาย ุ45-59 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.30  มลูคา่ชีวิตของชายอาย ุ60-74 ปี จนถึงสิน้อายขุยั  
3.31  มลูคา่ชีวิตของหญิงอาย ุ60-74 ปี จนถึงสิน้อายขุยั 
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เช่นกันกับ กรณีของการค านวณต้นทุนต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ก าหนดไว้ จะใช้ข้อมลูในข้อ 3.2 และ 3.3 เพ่ือค านวณหาค่า Alcohol Attributable Fraction (AAF) หรือ
สดัส่วนของกลุม่โรคแตล่ะกลุ่มโรคท่ีมีสาเหตเุกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชากรท่ี
สนใจออกมาให้แยกเป็นรายกลุม่โรค (ชีทท่ี 2) จากนัน้จ านวนผู้เสียชีวิตในแตล่ะช่วงอายุ23 และเพศท่ีเกิด
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะถกูค านวณออกมาโดยใช้ข้อมลูจากข้อ 3.1 (ชีทท่ี 10) 

รูปท่ี 4.11 จ านวนผู้เสียชีวิตแยกตามรายรหสัโรค แบ่งตามช่วงอายแุละเพศ (ชีทท่ี 10) 

 
 
ในสว่นของการค านวณมลูคา่ผลผลิตท่ีสญูเสียจากการเสียชีวิตกอ่นวยัอนัควรนัน้ ไฟล์ต้นแบบแยกการ

ค านวณออกเป็นสองประเภทด้วยกนั กลา่วคือ มลูคา่ผลผลิตของแรงงานในตลาดและแรงงานนอกตลาด 
ซึ่งในการค านวณดงักลา่วจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมลูรายได้เฉล่ียตอ่ปีในช่วงวยัตา่งๆ (3.5) มาค านวณเพ่ือดู
ว่ารายได้ในอนาคตท่ีผู้ เสียชีวิตในแตล่ะช่วงอายุจะสามารถหาได้หากมีชีวิตอยู่ถึงวยัเกษียณมีมลูคา่เป็น
เท่าไหร่โดยมีการปรับด้วยอัตราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ตามอัตราท่ีก าหนดในข้อ 3.11 ในทุกๆปี และ
เน่ืองจากมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของรายได้ ณ ช่วงเวลาตา่งกนัมีมลูคา่ไมเ่ท่ากนั24 จึงต้องมีการค านวณ
แบบตดัทอนมลูคา่รายได้ในอนาคตให้เป็นมลูคา่ในปัจจบุนัเสียกอ่นโดยใช้ อตัราการลดทอนท่ีก าหนดโดย

                                                   
23การแบง่ช่วงอายุขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผู้ใช้งานไฟล์และความละเอียดของข้อมูลสว่นอ่ืนๆท่ีหาได้ ในรายงานฉบบันีผู้้วจิยัแบง่ช่วงอายุ
ออกเป็น 3 ช่วงด้วยกนั คือ 15-29, 30-44, และ 45-59 ปี แต่เพ่ือให้การค านวณมีความหลากหลายมากขึน้ ไฟล์ต้นแบบในการค านวณมูลค่า
ชีวติแบบช่วงอายุ 15-20, 21-30, 41-50, 51-60, และ 61 ปีขึน้ไป จะอยู่ในอีกไฟล์ท่ีผู้วิจยัน าเสนอแก่ศูนย์วจิยัปัญหาสรุา 
24มูลค่าปัจจุบนัของเงิน 1,000 บาทในอีก 1ปี ข้างหน้า ไม่เทา่กับ 1,000 บาทในวนันี ้เพราะวา่เราสามารถฝากเงินในธนาคารด้วยเงินจ านวน
ท่ีน้อยกวา่ 1,000 บาทในวนันีแ้ล้วได้เงิน 1,000 บาทในอีก 1ปี ข้างหน้า เม่ือได้รับดอกเบีย้จากธนาคาร  
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ผู้ท าการศกึษา25ในข้อ 3.10 นอกจากนัน้แล้วไฟล์ต้นแบบได้ถกูก าหนดให้ค านวณหามลูค่าของผลผลิตท่ี
สูญเสียหลังอายุเกษียณด้วย (ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีไม่มีรายได้จากการท างานแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องแยก
ระหว่างผู้ ท่ีอยู่ในตลาดแรงงานและไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานหรือแยกตามเพศ) เพ่ือหามลูค่าผลผลิต
รวมถึงสิน้อายุขยัโดยโปรแกรมท่ีก าหนดไว้จะใช้ข้อมลูในข้อ 3.4 และ 3.7 ในการค านวณจ านวนปีโดย
คาดการณ์ท่ีผู้ เสียชีวิตเหล่านีน้่าจะด ารงชีวิตอยู่หลงัอายุเกษียณ (จนถึงสิน้อายุขยั) ประกอบกับการ
ค านวณมลูค่าปัจจุบนัรวมของผลผลิตหลงัอายเุกษียณซึ่งประมาณการโดยใช้มลูค่าคร่ึงหนึ่งของรายได้
เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ต่อปีต ่าท่ีสดุในกลุ่มแรงงานทัง้หมดโดยไม่แยกอายุและไม่แยกตาม
เพศ (วิธีเดียวกบัรายงานวิจยัของประเทศสก็อตแลนด์)จากข้อ  3.9 ทัง้นีข้้อมลูอตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้
จะถกูก าหนดให้มีคา่เป็นศนูย์เน่ืองจากมลูคา่ผลผลิตของกลุม่คนวยัหลงัเกษียณไมน่่าจะมีอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ 
และเพ่ือแบ่งแยกระหว่างมลูค่าผลผลิตของแรงงานในตลาดและแรงงานนอกตลาด โปรแกรมจึงน าอตัรา
การเข้าสูต่ลาดแรงงานท่ีระบใุนข้อ 3.6 มาประกอบในการค านวณซึ่งจะได้วา่ ต้นทนุจากการเสียชีวิตก่อน
วยัอนัควรของกลุม่แรงงานในตลาดจะมีคา่เท่ากบั 

𝐶𝑑(𝑖𝑛) = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑑 ∗ 𝑝(𝐸𝑖) ∗ มลูค่าชีวิตถึงสิน้อายขุยัของแรงงานในตลาดของกลุ่มอายุ 𝑗

𝑘

𝑗

2

𝑖

 

โดย 

มลูค่าชีวิตถึงวยัเกษียณของแรงงานในตลาดของกลุม่อายุ 𝑗 = ∑
𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

 

มลูค่าชีวิตหลงัเกษียณของแรงงาน = ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60

 

มลูค่าชีวิตถงึสิน้อายุขยัของแรงงานในตลาดของกลุม่อายุ 𝑗

= ∑
𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

+ ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60

 

 

เมื่อ 𝑖 = ประเภทเพศ , 𝑗 =กลุ่มอาย,ุ  𝑡 = อายณุปีท่ี 𝑡, 𝑡∗ =อายุท่ีเสียชีวิต , 𝑟 =อตัรา

การลดทอน(ร้อยละต่อปี), 𝑁𝑖𝑗
𝑑 =จ านวนผู้ เสียชีวิตเพศ 𝑖 ในกลุ่มอายุ 𝑗 จากโรค 𝑑 ด้วยสาเหตท่ีุ

เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, 𝑝(𝐸𝑖) =อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงานของแรงงาน
เพศ 𝑖, 𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 =รายได้ตอ่ปีของแรงงานเพศ 𝑖 ในกลุ่มอาย ุ𝑗 ณ อายุ 𝑡, 𝐼𝐺 =อตัราการเพ่ิมขึน้

                                                   
25โดยทัว่ไปมกัใช้ค่าระหวา่ง ร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 6 ในงานวิจยั 
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ของรายได้, 𝑀𝑊𝑖 = รายได้เฉลี่ยตอ่ปีของกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ต่อปีต ่าท่ีสดุในกลุ่มแรงงานทัง้หมด,

𝐿𝐸= อายขุยัคาดการณ์, 𝑘= กลุม่อายทุัง้หมด 

รูปท่ี 4.12 อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงาน, รายได้เฉล่ียของแรงงาน, และความชกุในการบริโภค
แอลกอฮอล์ท่ีสามารถก าหนดได้ (ชีทท่ี 1) 
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รูปท่ี 4.13 มลูคา่ชีวิตของแรงงานเพศชายแยกตามอายขุองกลุม่คนในตลาดแรงงาน (ค านวณอตัโนมตัิ
จากข้อมลูในชีทท่ี 1) 

 
 

รูปท่ี 4.14 มลูคา่ชีวิตของแรงงานเพศหญิงแยกตามอายขุองกลุม่คนในตลาดแรงงาน (ค านวณอตัโนมตัิ
จากข้อมลูในชีทท่ี 1) 
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รูปท่ี 4.15 มลูคา่ชีวิตของประชากรหลงัอายเุกษียณถึงสิน้อายขุยัแยกตามเพศ (ค านวณอตัโนมตัจิาก
ข้อมลูในชีทท่ี 1) 

 
 

จากนัน้ โปรแกรมจะใช้ข้อมลูจาก ข้อ 3.8 เพ่ือประมาณการมลูค่าผลผลิตถึงสิน้อายุขยัของกลุ่มคน
นอกตลาดแรงงาน (เช่น แมบ้่าน หรืออาสาสมคัรท่ีไมม่ีรายได้) โดยค านวณวา่รายได้ในอนาคตท่ีผู้ เสียชีวิต
กลุม่นีใ้นแตล่ะช่วงอายจุะสามารถหาได้หากมีชีวิตอยู่ถึงสิน้อายขุยัมีมลูคา่เป็นเท่าไหร่โดยมีการปรับด้วย
อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อ 3.11 ในทกุๆปี และใช้อตัราการลดทอนในข้อ 3.10 
ในการค านวณหามลูคา่ปัจจบุนั และเช่นเดียวกนั โปรแกรมท่ีก าหนดไว้จะใช้ข้อมลูในข้อ 3.4 และ 3.7 ใน
การค านวณหาจ านวนปีโดยคาดการณ์ท่ีผู้ เสียชีวิตเหล่านีน้่าจะด ารงชีวิตอยู่หลงัอายเุกษียณ (จนถึงสิน้
อายุขัย) เพ่ือค านวณมูลค่าปัจจุบันรวมของมูลค่าผลผลิตหลังอายุเกษียณกล่าวคือ ต้นทุนจากการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของกลุม่แรงงานนอกตลาดจะมีคา่เท่ากบั 

𝐶𝑑(𝑜𝑢𝑡) = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑑(1 − 𝑝(𝐸𝑖)) ∗ มลูค่าชีวิตถึงสิน้อายขุยัของแรงงานนอกตลาดของกลุ่มอายุ 𝑗

𝑘

𝑗

2

𝑖

 

โดย 

มลูค่าชีวิตถึงวยัเกษียณของแรงงานนอกตลาดของกลุม่อายุ 𝑗 = ∑
𝑀𝑊𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

 

มลูค่าชีวิตหลงัเกษียณของแรงงาน = ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60
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มลูค่าชีวิตถงึสิน้อายุขยัของแรงงานนอกตลาดของกลุม่อายุ 𝑗

= ∑
𝑀𝑊𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

+ ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60

 

 

เมื่อ 𝑖 = ประเภทเพศ , 𝑗 = กลุ่มอายุ,  𝑡 = อายณุปีท่ี 𝑡, 𝑡∗ = อายุท่ีเสียชีวิต , 𝑟 = 

อัตราการลดทอน (ร้อยละต่อปี), 𝑁𝑖𝑗
𝑑 = จ านวนผู้ เสียชีวิตเพศ 𝑖 ในกลุ่มอายุ 𝑗 จากโรค 𝑑 ด้วย

สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, 𝑝(𝐸𝑖) = อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงานของ
แรงงานเพศ 𝑖, 𝑀𝑊𝑖𝑗 =  𝑗, 𝐼𝐺 = อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้, 𝑀𝑊𝑖 = รายได้เฉลี่ยต่อปี
ของกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ตอ่ปีต ่าท่ีสดุในกลุ่มแรงงานทัง้หมด, 𝐿𝐸= อายุขยัคาดการณ์, 𝑘= กลุ่มอายุ
ทัง้หมด 

รูปท่ี 4.16 มลูคา่ชีวิตของแรงงานเพศชายแยกตามอายขุองกลุม่คนนอกตลาดแรงงาน (ค านวณ
อตัโนมตัิจากข้อมลูในชีทท่ี 1) 
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รูปท่ี 4.17 มลูคา่ชีวิตของแรงงานเพศหญิงแยกตามอายขุองกลุม่คนนอกตลาดแรงงาน (ค านวณ
อตัโนมตัิจากข้อมลูในชีทท่ี 1) 

 
 

 
ซึ่งเมื่อไฟล์ต้นแบบได้ข้อมลูในข้อ 3.4-3.11 ครบถ้วน ไฟล์ต้นแบบได้ถกูก าหนดให้ค านวณมลูคา่ชีวิต

จนถึงสิน้อายุขยัของประชากรในแต่ละช่วงอายุแยกตามเพศ อายุ และสถานะการท างาน (ในหรือนอก
ตลาดแรงงาน) ดงัแสดงในรูปท่ี 4.13-4.17 ให้แล้วน ามลูคา่ท่ีได้ดงักลา่วเติมให้ในข้อ 3.12-3.31ในชีทท่ี 1 
โดยอตัโนมตัิ ซึ่งข้อมลูในข้อ 3.12-3.31 ดงักลา่วจะถกูน าไปประกอบกบัข้อมลูจ านวนผู้เสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควรทัง้หมดในข้อ 3.1 และ AAF ท่ีค านวณได้ดงัสตูรท่ีแสดงข้างต้นเพ่ือค านวณหามลูคา่ความสญูเสียจาก
การเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของทัง้แรงงานในตลาดและแรงงานนอกตลาดท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ในกรณีท่ีผู้ ใช้งานไม่มีข้อมูลในข้อ 3.4-3.11 ผู้ ใช้งานสามารถระบุมลูค่า ในข้อ 3.12-3.31 ได้ตาม
ต้องการเช่นกนั ซึ่งข้อมลูดงักลา่วจะถกูน าไปใช้ในการค านวณตอ่ไปในลกัษณะเดียวกนั 
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4. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการขาดงานของบคุคลท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เปรียบเทียบกบับคุคลซึ่งไมบ่ริโภค (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: 
Absenteeism)  

ผู้ ใช้งานโปรแกรมสามารถปรับแก้ข้อมลูตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณในส่วนนีไ้ ด้หากมีงานวิจยัท่ีให้ผล
การศกึษาท่ีมีความทนัสมยัหรือเหมาะสมกบับริบทของพืน้ท่ีมากขึน้ กลา่วคือ 

4.1 ข้อมลูจ านวนชัว่โมงเฉล่ียในรอบสปัดาห์ท่ีมีการขาดงานด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกับปัญหาสขุภาพ
แบ่งตามเพศ อาย ุและระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.2 คา่ความชกุของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีระดบัตา่งๆกนั แยกตามเพศและอาย ุ
4.3 ข้อมลูจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานแยกตามเพศและอาย ุ
4.4 มลูคา่รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานแบ่งตามเพศและอาย ุ
4.5 จ านวนสปัดาห์ท่ีมีการขาดงานใน 1 ปี 
โดยในการค านวณต้นทุนของการขาดงานหรือลางานนัน้ ไฟล์คอมพิวเตอร์ท่ีก าหนดไว้จะใช้ข้อมลูใน

ข้อ 4.1 ในการค านวณหาความแตกตา่งของจ านวนชัว่โมงในรอบสปัดาห์ท่ีมีการขาดงานเน่ืองจากปัญหา
สขุภาพระหวา่งกลุม่แรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆกบักลุม่ท่ีไมเ่คยบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เลยแยกตามเพศและอายุ ค่าความแตกต่างท่ีได้จะถูกใช้ในการประมาณจ านวนชั่วโมงท่ี
สญูเสียไปอนั (น่าจะ) เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆกนั จากนัน้โปรแกรมจะ
ใช้ข้อมลูในข้อ 4.2และ 4.3เพ่ือประมาณการจ านวนแรงงานในตลาดท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบั
ต่างๆกันแยกตามเพศและอายุ จากนัน้จ านวนชัว่โมงท่ีสญูเสียจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแต่
ละระดบัการบริโภคจะถกูน ามาประกอบกบัจ านวนแรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบันัน้ๆ เพ่ือ
หาจ านวนชั่วโมงท่ีสญูเสียรวมทัง้หมดของทัง้ปี โดยใช้ข้อมลูจากข้อ 4.5 มาประกอบ ซึ่งเมื่อน ามาปรับ
ด้วยค่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจากการหารรายได้ต่อปี (ในข้อ 4.4) ด้วย 2,000 ชั่วโมงก็จะสามารถ
ค านวณหามลูคา่ผลผลิต(หรือรายได้)ท่ีสญูเสียไปในปีหนึ่งๆด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ได้ กลา่วคือ เป็นการค านวณโดยใช้สตูร 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑖𝑠𝑚

= ∑ ∑ ∑ 𝐿𝐹𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗𝑘0
𝑑𝑖𝑓𝑓

∗ จ านวนสปัดาห์ที่ขาดงานในหนึง่ปี ∗
𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑗

2,000

2

𝑖

3

𝑗

3

𝑘

 

เมื่อ 𝐿𝐹𝑖𝑗𝑘 =จ านวนแรงงานในกลุม่อาย ุ𝑗 (15-29, 30-44, และ 45-59 ปี) เพศ 𝑖 (ชาย, หญิง) และ
ระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 𝑘 (บริโภคปานกลาง, บริโภคมาก, และบริโภคอย่างอนัตราย)

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗𝑘0
𝑑𝑖𝑓𝑓

= ค่าความแตกตา่งของจ านวนชัว่โมงท่ีมีการรายงานว่ามีการขาดงานเน่ืองจากปัญหา

สขุภาพของแรงงานในกลุม่อาย ุ𝑗 เพศ 𝑖 และระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 𝑘 เทียบกบัแรงงาน
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เพศและอายุช่วงเดียวกันแต่ไม่เคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน (𝑘 = 0), 𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑗 =

รายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานในกลุม่อาย ุ𝑗 เพศ 𝑖 
เน่ืองจากข้อมลูความแตกตา่งของจ านวนชัว่โมงท่ีได้จากแบบส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 2011เป็นความแตกตา่งในรอบ 7 วนัเพ่ือแปลงเป็นจ านวนชัว่โมงตอ่ปี ไฟล์
ต้นแบบใช้สมมติฐานท่ีวา่ใน 1 ปีจะมีการขาดงานเท่ากบั 50 สปัดาห์  

รูปท่ี 4.18 จ านวนชัว่โมงท่ีขาดงานแยกตามเพศ อาย ุและระดบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ชีทท่ี 1) 

 
 

5. ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
(Wider Cost attributable to Alcohol consumption) 

ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถปรับแก้ข้อมลูตวัเลขท่ีใช้ในการค านวณได้หากมีงานวิจยัท่ีให้ผลการศกึษาท่ี
มีความทนัสมยัหรือเหมาะกบัการศกึษามากขึน้  ดงันี ้

5.1 จ านวนอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีมีสาเหตเุก่ียวกับการเมาสรุาของผู้ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

5.2 จ านวนอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีหนึ่งๆ 
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5.3 มลูคา่ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินรวมของอบุตัิเหตจุราจรทางบก 
โดยจ านวนคดีจราจรทางบกทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในปีหนึ่งๆในข้อ 5.2 จะถกูน ามาประกอบกบัจ านวนคดีท่ี

เก่ียวกับการเมาสรุาของผู้ ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในข้อ 5.1เพ่ือหาสดัส่วนของคดีท่ี
เก่ียวข้องกับการเมาสรุาของผู้ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แล้วน ามาคณูกับมลูค่าความ
เสียหายตอ่ทรัพย์สินรวมของอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเกิดขึน้ ตวัเลขมลูคา่ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินท่ีเกิด
จากอบุัติเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปีหนึ่งๆก็จะถกู
ค านวณออกมาได้  
กลา่วคือมลูคา่ความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมจากอบุัติเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้
ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์= 𝐿𝑜𝑠𝑠 ∗ 𝐷𝑈𝐼𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝐿𝑜𝑠𝑠 = มลูคา่ความเสียหายตอ่

ทรัพย์สินทัง้หมดของอุบัติ เหตุจราจรทางบก ,𝐷𝑈𝐼𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑁𝐷𝑈𝐼

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
; 𝑁𝐷𝑈𝐼 = จ านวนคดี

อุบัติ เหตุจราจรทางบกทัง้หมด ท่ีเ ก่ียวข้องกับการเมาสุราของผู้ ขับขี่ห รือการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์; 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = จ านวนคดีอบุตัิเหตจุราจรทางบกทัง้หมด 

รูปท่ี 4.19 ต้นทนุท่ีเกิดจากอบุตัเิหตจุราจรทางบกจากการเมาสรุา (ชีทท่ี 9) 

 
 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ นอกจากความเสยีหายตอ่ทรัพย์สินแล้ว อบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุา
ของผู้ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มกัก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในการ
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ค านวณดงักลา่ว ไฟล์ต้นแบบยงัไมม่ีการก าหนดการค านวณไว้ เพราะช่วงอายใุนการรายงานจ านวน
ผู้เสียชีวิตจะเป็นตวัก าหนดการค านวณมลูคา่ชีวิตของผู้เสยีชีวิตในช่วงอายตุา่งๆ ซึ่งทางผู้ วิจยัได้สร้างไฟล์
ประกอบขึน้มาอีกหนึ่งไฟล์เพ่ือใช้ในการค านวณมลูคา่ชีวิตตามช่วงอาย ุ10 ปี คือ 15-20, 21-30, 41-50, 
51-60, และ 61 ปีขึน้ไป เพ่ือให้สอดคล้องกบัตวัเลขจ านวนผู้เสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกทัง้หมดท่ี
รายงานโดยส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ ซึ่งมลูคา่ชีวิตท่ีได้จากไฟล์ดงักลา่วสามารถน ามาใช้ประกอบกบั
จ านวนผู้เสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกทัง้หมดในแตล่ะช่วงอายไุด้ กลา่วคือ 

𝐶𝑑(𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡) = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑎𝑐 ∗ 𝑝(𝐸𝑖) ∗ มลูค่าชีวิตถงึสิน้อายุขยัของแรงงานในตลาดของกลุ่มอายุ 𝑗

𝑘

𝑗

2

𝑖

 

โดย 

มลูค่าชีวิตถึงวยัเกษียณของแรงงานในตลาดของกลุม่อายุ 𝑗 = ∑
𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

 

มลูค่าชีวิตหลงัเกษียณของแรงงาน = ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60

 

มลูค่าชีวิตถงึสิน้อายุขยัของแรงงานในตลาดของกลุม่อายุ 𝑗

= ∑
𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝐼𝐺𝑡−𝑡∗

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

60

𝑡=𝑑

+ ∑

1

2
𝑀𝑊𝑖

(1 + 𝑟)𝑡−𝑡∗

𝐿𝐸

𝑡=60

 

 

เมื่อ 𝑖 = ประเภทเพศ , 𝑗 = กลุม่อาย,ุ 𝑡 = อายณุปีท่ี 𝑡, 𝑡∗ = อายท่ีุเสียชีวิต , 𝑟 = อตัรา
การลดทอน(ร้อยละตอ่ปี),  𝑁𝑖𝑗

𝑎𝑐 = จ านวนผู้เสียชีวิตเพศ 𝑖 ในกลุม่อาย�ุ� จากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ี
เก่ียวข้องกับการเมาสรุาของผู้ขบัขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 26, 𝑝(𝐸𝑖) = อตัราการเข้า
ร่วมตลาดแรงงาน เพศ 𝑖, 𝑅𝑊𝑖𝑗𝑡 = รายได้ตอ่ปีของแรงงานเพศ𝑖ในกลุม่อาย ุ𝑗 ณอาย ุ𝑡, 𝐼𝐺 = 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้, 𝑀𝑊𝑖 = รายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้ตอ่ปีต ่าท่ีสดุในกลุม่
แรงงานทัง้หมด, 𝐿𝐸= อายขุยัคาดการณ์, 𝑘= กลุม่อายทุัง้หมด 

 
 
 
 

                                                   
26ในการค านวณจ านวนผู้เสียชีวติในแต่ละช่วงกลุม่อายุจากอุบตัิเหตุจราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัข่ีหรือการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผู้ใช้งานสามารถใช้ AAF(Alcohol Attributable Fraction)ของอุบตัิเหตุจราจรทางบกมาคูณกบัจ านวนผู้เสียชีวติจาก
อุบตัิเหตุจราจรทางบกทัง้หมดในแต่ละช่วงอายุได้ 
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รูปท่ี 4.20 มลูคา่ชีวิตถึงสิน้อายขุยัแยกตามช่วงอาย ุ10 ปี (ไฟล์แยกตา่งหาก) 
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บทท่ี 5 
แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้งานไฟล์ต้นแบบ 

ส าหรับข้อมูลท่ีจ าเป็นเพ่ือน ามาใส่ลงในไฟล์ต้นแบบท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มักมีการเก็บรวบรวมโดย
หน่วยงานหลากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยในบทนี ้รายงานจะยกตวัอย่างหน่วยงานในประเทศไทยท่ี
ผู้ วิจัยได้ท าการติดต่อสอบถามและพบว่าสามารถให้ข้อมูลต่างๆท่ีจ าเป็นได้อย่างครบถ้วน โดยมี
รายละเอียด  ดงันี ้
1. ต้นทุนทางตรงในระบบสาธารณสุขท่ีมีสาเหตุเ ก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Healthcare Cost attributable to Alcohol consumption) 

ข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการประมาณค่าต้นทุนทางตรงในระบบสาธารณสุขสามารถรวบรวมได้จาก
หลายหน่วยงาน กล่าวคือ ข้อมลูจ านวนผู้ ป่วยนอกและจ านวนครัง้ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรค
ต่างๆตามท่ีระบุด้วยรหัสโรค ICD-10 ท่ีโรงพยาบาลของรัฐจ าแนกตามเพศและอายุ และข้อมลูต้นทุน
เฉล่ียในการรักษาพยาบาลตอ่ครัง้ของการรักษาอาการเจ็บป่วยประเภทตา่งๆตามท่ีระบดุ้วยรหสัโรค ICD-
10 ท่ีโรงพยาบาลของรัฐ มีการเก็บรวบรวมอย่างครบถ้วนโดยส านกัสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านกังาน
หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (NHSO, 2011) (กรณีสิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ทัง้แบบทั่วไปและ
แบบกรณีพิเศษ)27 

ในขณะท่ีข้อมูลจ านวนผู้ ป่วยในและค่าน า้หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยปรับตามวันนอนของการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลด้วยโรคตา่งๆตามท่ีระบดุ้วยรหสัโรค ICD-10 ท่ีโรงพยาบาลของรัฐแบ่งตามสิทธิประกนัแต่
ละประเภท (หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าและสิทธิข้าราชการ) สามารถใช้ข้อมลูจากส านกัสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (NHSO, 2011) เช่นเดียวกัน (กรณีสิทธิหลกัประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า) และส านักงานกลางสารสนเทศบริการกลางสุขภาพ (สกส. 2011)  (กรณีสิทธิ
ข้าราชการ) โดยในส่วนของต้นทุนเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลนัน้ ผู้ ใช้งานสามารถใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1 
น า้หนกัสมัพทัธ์เฉล่ียปรับตามวนันอนท่ีใช้โดยส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

ในสว่นของการค านวณหาคา่สดัสว่นของโรคประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) นัน้จ าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากสองส่วนกล่าวคือ 1. ใน
สว่นของความเสี่ยงสมัพทัธ์ (Relative Risk) ในการเกิดโรคประเภทตา่งๆตามรหสัโรค ICD-10 ท่ีระดบัการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนันัน้28 ผู้ใช้งานสามารถรวบรวมคา่ดงักลา่วได้จากงาน Meta-
analysis ทางระบาดวิทยาทัว่ไป โดยค่าตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบเป็นคา่ท่ีได้มาจากงานศกึษาของ Rehm et 

                                                   
27ทัง้นี ้ข้อมูลท่ีหน่วยงานเหลา่นีใ้ห้ได้มกัจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบท่ีผู้วจิยัจ าเป็นต้องท าการวเิคราะห์ต่อด้วยตนเองเพ่ือให้ได้จ านวนครัง้ ท่ี
เข้ารับการรักษาหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาแค่บางกลุม่โรค ซึง่จ าเป็นต้องมีการจบัคู่กบัรหสั ICD-10 ท่ีสนใจ ซึง่ผู้วจิยัได้สง่ไฟล์
รหสั ICD-10 ดงักลา่วให้ไปประกอบกบัไฟล์ template  แก่ศูนย์วจิยัปัญหาสรุาแล้ว 
28แบง่เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัปานกลาง มากและอนัตราย (Rehm et al, 2003,2010; HITAP,2008) 
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al. (2010) ประกอบกับงานศึกษาของประเทศไทยท่ีได้ท าการรวบรวมค่าความเสี่ยงสมัพัทธ์ของแต่ละ
กลุ่มโรคไว้ (HITAP, 2008) และ 2. ในส่วนของความชุกของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบั
ต่างๆกันในหมู่ประชากร ผู้ ใช้งานสามารถใช้สัดส่วนท่ีค านวณได้จากการท าแบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัว่ไปท่ีอาจตอบโดยกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ี
ผู้ ใช้งานไฟล์สนใจศึกษา ในไฟล์ต้นแบบปัจจบุัน ผู้ วิจัยใช้คา่ตัง้ต้นเป็นคา่ความชกุท่ีวิเคราะห์จากข้อมลู
ดิบจากโครงการส ารวจพฤติกรรมการสบูบุหร่ีและการดื่มสรุาของประชากรไทยปี 2011 ซึ่งท าการเก็บ
รวบรวมจากประชากรชาวไทยทัว่ประเทศโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 
2. ต้นทุนในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับคดีความท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Crime Cost attributable to Alcohol consumption) 

ข้อมลูจ านวนคดีประเภทตา่งๆ ท่ีผา่นกระบวนการของศาลและอยัการและงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่าย
จริง (งบบุคลากร งบลงทุน งบด าเนินการ) สามารถรวบรวมได้จากรายงานประจ าปีของศาล และ
ส านักงานอยัการสงูสดุ โดยจ านวนคดีความดงักลา่วจ าเป็นต้องแยกตามประเภทคดีต่างๆท่ีด าเนินการ
โดยศาล และอยัการ ส่วนจ านวนคดีประเภทตา่งๆ ท่ีด าเนินการโดยสถานีต ารวจและต้นทนุงบประมาณ
ในการด าเนินการสามารถรวบรวมได้จากส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในสว่นของจ านวนผู้ต้องขงัของแต่ละ
ประเภทคดีนัน้ ผู้ ใช้งานสามารถรวบรวมข้อมลูดงักล่าวได้จากรายงานจ านวนผู้ ต้องขงัประจ าปีของกรม
ราชทณัฑ์เพ่ือหาจ านวนผู้ต้องขงัรวมของแต่ละประเภทคดีท่ีรับมาใหมร่ะหว่างปี สว่นงบประมาณในการ
ด าเนินการของเรือนจ าสามารถหาได้จากงบประมาณรายปีจากรายงานประจ าปีของกรมราชทณัฑ์ ใน
กรณีท่ีผู้ ใช้งานต้องการท าการศกึษาต้นทนุผลกระทบในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง ก็สามารถใช้ตวัเลขจ านวนคดี
ความและงบประมาณของแตล่ะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแคเ่พียงในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆได้ 

โดยค่าตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบนีใ้ช้ข้อมูลตัวเลขของหน่วยงานทัง้หลายดังกล่าวท่ีเป็นตัวเลขท่ีเก็บ
รวบรวมจากทกุพืน้ท่ีในประเทศไทยในปี 2011 

ในสว่นของการค านวณหาคา่สดัสว่นของคดีประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) นัน้ ค่าตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบนีใ้ช้ข้อมลูท่ีรายงานใน
ผลการศึกษาของ อดิศวร์และคณะ (2003) ซึ่งศึกษาสัดส่วนของคดีความประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ท่ีจังหวัดลพบุรี ประกอบกับค่าสดัส่วนท่ีใช้ในงาน
ศกึษาต้นทนุผลกระทบทางสงัคม สขุภาพ และเศรษฐกิจจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยในปี 2006 (HITAP, 2008) โดยในการหาคา่สดัสว่นดงักลา่วท่ีจะเหมาะสมกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ผู้ใช้งานอาจ
จ าเป็นต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคดีความประเภทต่างๆแล้วท าการประเมินสดัส่วนท่ีผู้ก่อเหตคุดี
เหล่านัน้มีความเก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แล้วน าค่าท่ีประเมินได้ไปปรับแก้ในไฟล์
ต้นแบบเพ่ือให้ค่าต้นทนุท่ีประเมินได้ในสว่นของกระบวนการยตุิธรรมมีความถกูต้องเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ี
ท าการศกึษามากขึน้ 
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3. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Premature Deaths) 

ในสว่นของการค านวณหาคา่สดัสว่นจ านวนผู้เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรด้วยโรคตา่งๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้อง
กบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) นัน้ ไฟล์ต้นแบบถกูก าหนดให้
ใช้ข้อมูลเดียวกันกับค่าสัดส่วนท่ีใช้ในการค านวณหาสัดส่วนผู้ ป่วยด้วยโรคประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กล่าวคือ ในส่วนของความเสี่ยงสมัพัทธ์ (Relative Risk)
ผู้ใช้งานสามารถรวบรวมคา่ดงักลา่วได้จากงาน Meta-analysis ทางระบาดวิทยาทัว่ไป ในสว่นของความ
ชุกของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆกันในหมู่ประชากร ผู้ ใช้งานสามารถใช้สดัส่วนท่ี
ค านวณได้จากการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัว่ไปท่ีอาจตอบ
โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีผู้ใช้งานไฟลส์นใจศกึษา 

ส าหรับการหาจ านวนปีท่ีสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได้มาจากการเปรียบเทียบอาย ุณ ปีท่ี
เสียชีวิตกับอายุเกษียณท่ีหกสิบปี และค่าอายุขยัของประชากรแต่ละเพศท่ีเผยแพร่โดยองค์การอนามยั
โลก ซึ่งผู้ ใช้งานไฟล์ต้นแบบสามารถปรับเปลี่ยนค่าดงักล่าวได้ตามตวัเลขท่ีมีการเผยแพร่โดยหน่วยงาน
ดงักลา่ว ซึ่งคา่ตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบนีใ้ช้อาย ุ71 ปี และ 77 ปีส าหรับชายชาวไทยและหญิงชาวไทยตามท่ี
มีการเผยแพร่โดยองค์การอนามยัโลกในปี 2011 

และในสว่นของอตัราการมีสว่นร่วมในตลาดแรงงานและรายได้เฉล่ียตอ่ปีของแรงงานแบง่ตามเพศและ
ช่วงอายุท่ีน ามาใช้ประกอบกนัในการค านวณหามลูค่าปัจจบุันของผลผลิตท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควร (มลูคา่ชีวิต) นัน้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ตวัเลขท่ีค านวณได้จากการท าแบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการท างานและรายได้จากการท างานของประชากรกลุ่มท่ีสนใจ แล้วน าค่าดังกล่าวมา
ปรับเปลี่ยนในไฟล์ต้นแบบ โดยคา่ตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบนี ้ผู้ วิจยัใช้คา่ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูดิบจาก
โครงการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรไทย (Thai Labor Force Survey) ในไตรมาสท่ี 3 (ซึ่งเป็น
ไตรมาสท่ีข้อมลูสมบรูณ์ท่ีสดุ) ของปี 2011 ซึ่งเก็บรวบรวมโดยส านกังานสถิติแห่งชาติเพ่ือท่ีคา่ดงักลา่วจะ
เป็นคา่ตวัแทนของประชากรทัง้ประเทศ 

 
4. ต้นทุนท่ีเกิดจากการขาดงานของบุคคลท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเทียบกับบุคคลซึ่งไม่
บริโภค (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Absenteeism) 

การวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนนี ้ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมการขาดงานท่ีมี
สาเหตุจากปัญหาสขุภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบั
ต่างๆกันและข้อมลูความชุกในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆกัน โดยอาจเก็บรวบรวม
ข้อมลูดงักล่าวจากการท าแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการขาดงาน ปัญหาสขุภาพ พฤติกรรมการ
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บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนแรงงานในตลาดแรงงาน และรายได้จากการท างานแยกตามเพศและ
อายุ ของประชากรกลุ่มท่ีสนใจ แล้วน าค่าดงักล่าวมาปรับเปลี่ยนในไฟล์ต้นแบบ โดยค่าตัง้ต้นในไฟล์
ต้นแบบปัจจุบัน ผู้ วิจัยใช้ตวัเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูดิบของการตอบแบบสอบถามในโครงการ
ส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการดื่มสรุาของประชากรไทยปี 2011 ประกอบกบัข้อมลูจ านวนแรงงาน
แยกตามเพศและอายุท่ีได้จากโครงการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรไทย (Thai Labor Force 
Survey) ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2011 ซึ่งเก็บรวบรวมโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 
5. ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหายอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
(Wider Cost attributable to Alcohol consumption) 

ข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุจราจรทางบกทัง้หมดและข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุจราจรทางบกท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และมลูคา่ความเสียหายรวมจากการเกิดอบุตัิเหตจุราจรทาง
บกนัน้ ผู้ ใช้งานสามารถรวบรวมข้อมลูได้จาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยค่าตัง้ต้นในไฟล์ต้นแบบ ใช้
ข้อมลูจ านวนอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศไทยแยกตามสาเหตท่ีุเก็บรวบรวมโดนส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ในปี 2011 

นอกจากนัน้แล้วข้อมลูจ านวนผู้เสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกแยกตามเพศและอายท่ีุเสียชีวิตท่ี
จะถกูน ามาประกอบกบัคา่ AAF ของอบุตัิเหตจุราจรทางบก และมลูคา่ชีวิตของประชากรในแตล่ะช่วงอาย ุ
เพ่ือค านวณหามลูคา่ความเสียหายของชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบั
ขี่หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก็สามารถรวบรวมได้จากส านกังานต ารวจแห่งชาติ เช่นเดียวกนั  
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บทท่ี 6 
การทดสอบไฟล์ต้นแบบ: กรณีศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในประเทศไทย ในปี 2011 

1. ต้นทนุทางตรงในระบบสาธารณสขุท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Healthcare Cost attributable to Alcohol consumption) 

งานศกึษาของ Walter (1979, 1980) 

𝐴𝐴𝐹 = ∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1)/(∑ 𝑃𝑖(𝑅𝑅𝑖 − 1) + 1) 

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=1

 

เมื่อ 𝑃𝑖 = ความชกุของการใช้สารเสพติดท่ีระดบั𝑖, โดย 𝑖 = 0 เป็นกลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้สารเสพติดเลย
, 𝑅𝑅𝑖 = ความเสี่ยงสมัพทัธ์ของการเกิดโรคชนิดหนึ่ง29จากการใช้สารเสพติดท่ีระดบั𝑖 
งานศึกษาของ Rehm et al. (2010) 

ในงานศึกษาของ Rehm et al. (2010) นัน้ ได้ท าการศึกษาบทความท่ีมีการตีพิมพ์ทัง้หมดท่ีได้
ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดโรคประเภทต่างๆท่ีมีการ
ระบุในงาน Global Burden of Disease (2005) โดยใช้วิธีการศึกษางานวิจัยทัง้แบบท่ีเป็น Systematic 
Review และแบบท่ีเป็น Meta-Analysis เพ่ือหาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคประเภทต่างๆท่ี
ระดับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกัน (ไม่ดื่มเลย ดื่มปานกลาง ดื่มหนัก และดื่มแบบ
อนัตราย) ในส่วนของโรคท่ีงานศึกษาท่ีมีอยู่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ทีมวิจัยของงานศึกษาชิน้นีก้็จะ
ท าการศึกษาแบบ Meta- Analysis ขึน้มาใหม่เพ่ือให้ได้ตวัเลขท่ีต้องการซึ่งตวัเลขความเสี่ยงสมัพทัธ์ใน
รายงานดงักลา่วจะถกูน ามาใช้ประกอบกับสตูรท่ีเสนอในงานของ Walter (1979,1980) และอตัราความ
ชกุของการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนัในหมูป่ระชากรชาวไทยท่ีค านวณจากส ารวจพฤติกรรมการ
สบูบหุร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 201130 ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 6.1 เพ่ือ ระบคุา่ Alcohol 
Attributable Fraction (AAF) หรือสัดส่วนของโรคแต่ละโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ โดยในส่วนของโรคท่ีไม่มีการรายงานค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ใน งานของ Rehm et al. 
(2010) แต่มีการรายงานค่าดงักล่าวในรายงานของ HITAP (2008) รายงานฉบับนีจ้ะใช้ตวัเลขท่ีใช้ใน
รายงานของ HITAP (2008) 

                                                   
29เทียบกบักรณีไม่เคยบริโภคเลย ( 𝑖 = 0) 
30ความชุกดงักลา่วค านวณจากความถ่ี จ านวนหน่วยบริโภค และปริมาตรของหนว่ยบริโภค (ใช้ค่ากึ่งกลางในกรณีท่ีค าตอบเป็นช่วง) ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทกุประเภทท่ีมีในแบบสอบถาม กลา่วคือ เบียร์  สรุาขาว/สรุากลัน่ชุมชน สรุาสี/สรุาแดง สรุาแช่พืน้บ้าน ไวน์องุ่น/แชม
เปญ/ไวน์ผลไม้ ไวน์คูลเลอร์/สรุาผสมน า้ผลไม้/เหล้าป่ัน ยาดองเหล้า/สรุาจีน/วอดก้า  (แบบสอบถามข้อ B11-B31)  ท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
รายงานว่าบริโภคในรอบ 12  เดือนท่ีผา่นมา เพื่อค านวณปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีมีการบริโภคต่อวนั โดยใช้สมมติฐานท่ีว่าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ดงักลา่วมีปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปริมาตร ดงัต่อไปนี ้0.05, 0.4, 0.35, 0.12, 0.12, 0.05, 0.4 %V/V ตามล าดบั (HITAP, 2008) 
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ตารางท่ี 6.1 อตัราความชกุของผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าแนกตามเพศ และอาย ุ 

(หน่วย: ร้อยละ) 
อาย ุ ไม่เคยบริโภค (ช) บริโภคปริมาณปาน

กลาง (ช) 
บริโภคปริมาณมาก 

(ช) 
บริโภคแบบอันตราย 

(ช) 
ไม่บริโภคแต่เคย

บริโภค (ช) 

15-29 ปี 48.22 14.97 5.65 22.62 3.42 

30-44 ปี 25.25 19.44 7.11 34.76 9.28 

45-59 ปี 26.04 16.91 5.77 30.17 16.67 

60-74 ปี 32.62 11.01 3.04 16.21 32.01 

75+ ปี 43.50 5.44 0.85 6.09 41.44 

รวม 33.84 16.04 5.67 26.90 12.79 

อาย ุ ไม่เคยบริโภค (ญ) บริโภคปริมาณปาน
กลาง (ญ) 

บริโภคปริมาณมาก 
(ญ) 

บริโภคแบบอันตราย  
(ญ) 

ไม่บริโภคแต่เคย
บริโภค (ญ) 
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15-29 ปี 88.84 1.64 1.23 1.83 2.74 

30-44 ปี 81.14 2.93 2.22 3.20 4.54 

45-59 ปี 81.03 2.80 1.51 3.72 6.05 

60-74 ปี 85.73 1.75 0.49 2.30 7.61 

75+ ปี 89.67 0.99 0.06 0.94 7.56 

รวม 84.20 2.30 1.45 2.73 4.93 

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบในส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 2011 
*หมายเหต:ุบริโภคปริมาณปานกลาง (ช) คือบริโภคแอลกอฮอล์ มากกวา่ 0 ถึง น้อยกวา่ 40 cc. ตอ่วนั, บริโภคปริมาณมาก (ช) คือบริโภคแอลกอฮอล์ 40-60 cc. ตอ่
วนั, บริโภคแบบอนัตราย (ช) คือบริโภคแอลกอฮอล์ มากกวา่ 60 cc. ตอ่วนั, บริโภคปริมาณปานกลาง (ญ) คือบริโภคแอลกอฮอล์ มากกวา่ 0 ถึง น้อยกวา่ 20 cc. ตอ่
วนั, บริโภคปริมาณมาก (ญ) คือบริโภคแอลกอฮอล์ 20-40 cc. ตอ่วนั,บริโภคแบบอนัตราย  (ญ) คือบริโภคแอลกอฮอล์มากกว่า 40 cc. ตอ่วนั (Rehm et al. (2003, 
2010) ; HITAP (2008)) 
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ตารางท่ี 6.2 คา่ AAF แยกตามเพศ 

โรค  AAF (ช ) 
บ ริ โ ภ ค
ปริมาณปาน
กลาง 

 AAF (ญ ) 
บ ริ โ ภ ค
ปริมาณปาน
กลาง 

 AAF (ช ) 
บ ริ โ ภ ค
ปริมาณมาก 

 AAF (ญ ) 
บ ริ โ ภ ค
ปริมาณมาก 

 AAF (ช ) 
บ ริ โ ภ ค
ป ริ ม า ณ
อันตราย 

 AAF (ญ ) 
บ ริ โ ภ ค
ป ริ ม า ณ
อันตราย 

AAF รวม (ช) AAF รวม (ญ) 

ตับอ่อนอักเสบ
เ รื ้ อ รั ง แ ล ะ
เฉียบพลนั 

0.0081 0.0021 0.0131 0.0060 0.4746 0.0865 0.4959 0.0946 

เอดส ์ 0.0639 0.0124 0.0412 0.0143 0.1956 0.0269 0.3008 0.0536 
ก า ร ใ ช้
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
ในทางท่ีผิด 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

กล้ามเนือ้หวัใจ
ผิ ด ป ก ติ จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

ภาวะติดสรุา - - - - - - 1.0000 1.0000 
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ก ร ะ เ พ า ะ
อาหารอักเสบ
จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

ปลายประสาท
อั ก เ ส บ จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

โรคจิตจากสรุา - - - - - - 1.0000 1.0000 
น่ิวในถงุน า้ดี -0.0353 -0.0042 -0.0222 -0.0047 -0.1643 -0.0140 -0.2218 -0.0229 
ตับอ่อนอักเสบ
เ รื ้ อ รั ง จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

ตบัแขง็ 0.0101 0.0047 0.1013 0.0845 0.6784 0.2247 0.7898 0.3140 
ก า ร
เปลี่ ยนแปลง
ข อ ง ร ะ บ บ
ประสาทโดยมี
ส า เ ห ตุ จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 
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เบาหวาน -0.0214 0.0000 -0.0076 -0.0058 0.0028 0.0005 -0.0262 -0.0053 
ลมชกั 0.0336 0.0078 0.0276 0.0115 0.3720 0.0612 0.4333 0.0805 
พิษจาก เอทา
นอล 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

ร ะ ดั บ
แอลกอฮอล์ใน
เลือดสงู 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

มะเร็งเต้านมใน
สตรี 

- 0.0072 - 0.0065 - 0.0122 - 0.0259 

ภ า ว ะ ก า ร
เ จ ริญ เ ติ บ โต
ข อ ง เ ด็ ก ใ น
ครรภ์ผิดปกติ
จ า ก
แอลกอฮอล์ 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

หวัใจล้มเหลว -0.3121 -0.0246 -0.1103 -0.0155 -0.5234 -0.0292 -0.9459 -0.0693 
หลอดเลือดใน
สมองแตก 

-0.0395 -0.0064 -0.0020 -0.0006 0.1630 0.0186 0.1216 0.0117 
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ความดันโลหิต
สงู 

0.0264 0.0052 0.0232 0.0110 0.2909 0.0463 0.3405 0.0625 

ภาวะหัวใจขาด
เลือด 

-0.0300 -0.0042 -0.0100 -0.0023 0.0000 0.0033 -0.0401 -0.0032 

หลอดเลือดใน
สมองตีบ 

-0.0024 -0.0004 0.0081 0.0027 0.2396 0.0311 0.2453 0.0334 

ม ะ เ ร็ ง ก ล่ อ ง
เสียง 

0.0364 0.0090 0.0305 0.0134 0.4057 0.0708 0.4726 0.0932 

มะเร็งตบั 0.0240 0.0042 0.0178 0.0056 0.1714 0.0214 0.2132 0.0313 
ทารกน า้หนัก
ตวัน้อย 

0.0000 0.0000 0.0201 0.0057 0.0952 0.0107 0.1153 0.0164 

พิษจาก เมทา
นอล 

- - - - - - 1.0000 1.0000 

มะ เ ร็ ง ฝี ป า ก
และคอหอย 

0.0506 0.0165 0.0439 0.0255 0.5383 0.1241 0.6328 0.1661 

มะ เ ร็ ง หลอด
อาหาร 

0.0345 0.0082 0.0291 0.0123 0.3845 0.0647 0.4481 0.0852 

หลอดเลือดใน
อาหารโป่งพอง 

0.0109 0.0044 0.1267 0.0909 0.6009 0.1711 0.7384 0.2663 
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เ นื ้อ ง อกช นิด
อ่ืนๆ 

0.0131 0.0022 0.0139 0.0042 0.1542 0.0186 0.1812 0.0251 

สะเก็ดเงิน 0.0642 0.0126 0.0235 0.0082 0.2226 0.0311 0.3103 0.0520 
มะเร็งกระเพาะ
อาหาร 

0.0912 0.0061 0.0317 0.0037 0.4030 0.0372 0.5259 0.0471 

ภาวะหัวใจเต้น
ไม่เ ป็นจังหวะ
บ ริ เ ว ณ 
Supraventricu
lar 

0.0181 0.0029 0.0093 0.0027 0.1050 0.0121 0.1325 0.0177 

โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า
ชนิด Unipolar 

- - - - - - - - 

การหกล้ม 0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

การบาด เ จ็ บ
จากไฟ 

0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

การจมน า้ 0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

อาการส าลกั 0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 
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อาการบาดเจ็บ
จากอาชีพและ
เคร่ืองจกัร 

0.0333 0.0083 0.0206 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

การฆ่าตัวตาย 
และ การท าร้าย
ตวัเอง 

0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

ก า ร ท า รุ ณ
กรรมเดก็ 

0.0333 0.0083 0.0294 0.0131 0.4186 0.0741 0.4813 0.0955 

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจัยจากข้อมลูดิบในส ารวจพฤติกรรมการสบูบุหร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 2011, Rehm et al. (2010) และรายงานของ 
HITAP (2008))  
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จากข้อมลูความชกุของการบริโภคแอกอฮอล์ท่ีปริมาณตา่งๆกนัในหมูป่ระชากรชาวไทยท่ีค านวณจาก
ส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประจ าปี 2011 ในตารางท่ี 6.1 เราสามารถ
ค านวณค่า Alcohol Attributable Fraction (AAF) หรือสัดส่วนของโรคแต่ละโรคท่ีมีสาเหตมุาจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แยกตามเพศได้ดงัแสดงในตารางท่ี 6.2 

และจากข้อมลูจ านวนผู้ ป่วยนอกแยกตามกลุ่มโรคในปี 2011 และมลูค่าการรักษาพยาบาล31แบบ
ผู้ ป่วยนอกทัง้แบบทัว่ไปและแบบกรณีพิเศษท่ีรายงานมาท่ีส านกังานหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า32จาก
สถานพยาบาลรัฐทัว่ราชอาณาจกัรแยกตามแตล่ะประเภทโรค ถ้าเราคาดการณ์ด้วยวา่จ านวนผู้ป่วยนอก
ท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ ป่วยทั่วประเทศ เราจะ
สามารถค านวณได้วา่ในปี 2011 มลูคา่การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคตา่งๆในสว่นท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกบัการบริโภคแอกอฮอล์คิดเป็นมลูคา่ 2,845,689,624.05 บาท หรือร้อยละ 3.71 ของต้นทนุทาง
สงัคมรวมทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

                                                   
31ราคาทนุซึง่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทัง้หมดรวมทัง้ค่าบริการทางการแพทย์(กรณีรักษาทัว่ไป) ค่ารักษาพยาบาลรวมท่ีเรียกเก็บ (กรณีพเิศษ) 
32ในการวเิคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยนอกจาก สปสช.ดงักลา่ว ผู้วเิคราะห์อาจต้องการรวมการเข้ารับการรักษาในวนัเดียวกนัเป็นการรักษาเพียงครั ง้
เดียว ซึง่จะต้องใช้ข้อมูลวนัท่ีในการเข้ารับการรักษามาประกอบในการวเิคราะห์ แต่ในผลการศึกษาปัจจุบนั ผู้วจิยัมิได้ท าการรวมดงักลา่ว 
กลา่วคือ การเข้ารับการรักษาคิดเป็นคนละครัง้กนัหากมีการรายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกกนั 
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ตารางท่ี 6.3 คา่ใช้จ่ายผู้ป่วยนอกเฉล่ียแยกตามกลุม่โรคของผู้ใช้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า UC แยกตามเพศ (กรณีทัว่ไป)  

(หน่วย: บาท) 
ICD_10 โรค Disease Name  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ

แอลกอฮอล์ (ช)  
 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์ (ญ)  

K85, K86.0-86.1 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและ
เฉียบพลนั 

Pancreatitis - acute/chronic                                                                  
2,815,325.97  

                                                                    
260,974.23  

B20 – B24 เอดส ์ AIDS                                                              
188,489,070.42  

                                                               
32,530,317.28  

F101 การใช้แอลกอฮอลใ์นทางท่ีผิด Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : harmful use   

                                                                    
921,749.46  

                                                                    
313,830.36  

I426 กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกตจิาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic cardiomyopathy                                                                       
182,535.37  

                                                                      
39,332.53  

F102 ภาวะติดสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : dependence 
syndrome   

                                                               
15,443,512.41  

                                                                 
2,078,124.28  
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K292 กระเพาะอาหารอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic gastritis                                                                    
1,642,883.24  

                                                                    
376,313.52  

G621 ปลายประสาทอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic polyneuropathy                                                                       
65,753.90  

                                                                      
19,027.32  

F100,F103, F109 โรคจิตจากสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : acute 
intoxication , withdrawal 
state  , unspecified mental 
and behavioural disorder   

                                                                 
8,109,161.85  

                                                                 
1,162,673.66  

K80 น่ิวในถงุน า้ด ี Cholelithiasis -                                                                
3,141,976.37  

-                                                                   
593,536.96  

K860 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจาก
แอลกอฮอล ์

Alcohol-induced chronic 
pancreatitis   

                                                                    
983,432.78  

                                                                      
65,110.25  

K70 – K74 ตบัแขง็ Alcoholic liver cirrhosis                                                                 
65,592,214.49  

                                                               
13,687,190.75  

G312 การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทโดยมีสาเหตจุาก
แอลกอฮอล ์

Degeneration of nervous 
system due to alcohol 

                                                                      
52,024.60  

                                                                      
10,059.14  
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E10 – E14 เบาหวาน Diabetes mellitus -                                                              
24,734,214.24  

-                                                              
11,977,803.88  

G40 – G41 ลมชกั Epilepsy and Status 
epilepticus  

                                                               
47,884,255.10  

                                                                 
6,928,988.18  

T510 พิษจากเอทานอล Ethanol                                                                       
29,177.11  

                                                                        
3,222.56  

R780 ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู Finding alcohol in blood                                                                       
28,973.34  

                                                                      
14,619.71  

C50 มะเร็งเต้านมในสตรี Female breast cancer                                                                                    
-    

                                                                 
3,948,697.29  

P043,Q860 ภาวะการเจริญเติบโตของเดก็
ในครรภ์ผิดปกติจาก
แอลกอฮอล ์

Foetus and newborn 
affected by maternal use of 
alcohol 

                                                                                   
-    

                                                                           
411.96  

I50 -I52 , I23,I250 ,I970 -
I971,I981 

หวัใจล้มเหลว Heart failure  -                                                            
103,208,020.81  

-                                                                
8,288,886.78  

I63 - I66 หลอดเลือดในสมองแตก Ischaemic stroke                                                                
11,487,412.68  

                                                                    
905,535.09  

I10 - I15 ความดนัโลหิตสงู Hypertensive Disease                                                              
726,936,152.38  

                                                             
176,757,801.30  
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I20 - I24, I251 - I259 ภาวะหวัใจขาดเลือด Ischaemic heart disease -                                                              
10,855,431.31  

-                                                                   
772,582.07  

I60 - I62 หลอดเลือดในสมองตีบ Haemorrhagic and other 
nonischaemic stroke 

                                                                 
8,565,469.76  

                                                                    
951,750.00  

C32 มะเร็งกลอ่งเสียง Laryngeal cancer                                                                  
3,615,394.36  

                                                                      
39,593.07  

C22 มะเร็งตบั Liver cancer                                                                  
6,259,969.37  

                                                                    
382,522.47  

P05 – P07 ทารกน า้หนกัตวัน้อย Preterm birth 
complications 

                                                                    
212,556.10  

                                                                      
22,104.34  

T511 พิษจากเมทานอล Toxic Effect of Methanol                                                                         
3,336.18  

                                                                      
25,653.37  

C00 – C14 มะเร็งฝีปากและคอหอย Oropharyngeal cancer                                                                
31,928,602.14  

                                                                 
5,011,636.38  

C15 มะเร็งหลอดอาหาร Oesophageal cancer                                                                  
5,646,568.01  

                                                                    
178,182.81  

I85 หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง Oesophagealvaricies                                                                  
7,454,524.02  

                                                                    
758,331.96  
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D00 – D48 เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ Other neoplasms                                                                  
7,378,404.53  

                                                                 
2,126,982.87  

L40 สะเก็ดเงิน Psoriasis                                                                  
9,616,714.74  

                                                                 
1,304,811.40  

C16 มะเร็งกระเพาะอาหาร Gastric cancer                                                                  
3,514,732.01  

                                                                    
181,494.61  

I47 - I49 ภาวะหวัใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ
บริเวณ Supraventricular 

Supraventricular cardiac 
dysrhythmias 

                                                                 
1,481,506.74  

                                                                    
280,198.19  

F32 – F33 โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar Unipolar major depression                                                                                    
-    

                                                                                   
-    

W00-19, M80-82 การหกล้ม Fall injuries                                                                  
1,961,301.30  

                                                                 
2,798,995.40  

X00-19 การบาดเจ็บจากไฟ Fire injuries                                                                     
306,207.20  

                                                                      
41,969.44  

W65-74 การจมน า้ Drowning                                                                     
103,811.34  

                                                                        
5,649.41  

W78-79 อาการส าลกั Aspiration                                                                                     
-    

                                                                                   
-    
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V01.0, 02.0, V03.0, V04.0, 
V05, V06.0, V09.0-09.1, 
V09.9, V10.0-10.3,V11.0-
11.3, V12.0-12.3, V13.0-
13.3, V14.0-14.3, V15.0-
15.3, V16.0-16.3,V17.0-
17.3, V18.0-18.3, V19.0-
19.3, V20.0-20.3, V21.0-
21.3, V22.0-22.3,V23.0-
23.3, V24.0-24.3, V25.0-
25.3, V26.0-26.3, V27.0-
27.3, V28.0-28.3,V29.0-
29.3, V30.0-30.4, V31.0-
31.4, V32.0-32.4, V33.0-
33.4, V34.0-34.4,V35.0-
35.4, V36.0-36.4, V37.0-
37.4, V38.0-38.4, V39.0-
39.3, V40.0-40.4,V41.0-
41.4, V42.0-42.4, V43.0-

อาการบาดเจ็บจากอาชีพและ
เคร่ืองจกัร 

Occupational and machine 
injuries 

                                                               
56,655,409.34  

                                                                 
7,348,784.86  
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43.4, V44.0-44.4, V45.0-
45.4, V46.0-46.4,V47.0-
47.4, V48.0-48.4, V49.0-
49.3, V50.0-50.4, V51.0-
51.4, V52.0-52.4,V53.0-
53.4, V54.0-54.4, V55.0-
55.4, V56.0-56.4, V57.0-
57.4, V58.0-58.4,V59.0-
59.3, V60.0-60.4, V61.0-
61.4, V62.0-62.4, V63.0-
63.4, V64.0-64.4,V65.0-
65.4, V66.0-66.4, V67.0-
67.4, V68.0-68.4, V69.0-
69.3, V70.0-70.4,V71.0-
71.4, V72.0-72.4, V73.0-
73.4, V74.0-74.4, V75.0-
75.4, V76.0-76.4,V77.0-
77.4, V78.0-78.4, V79.0-
79.3, V80.0-80.2, V80.6-
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80.8, V81.0, V81.2-
81.9,V82.0, V83.4-83.9, 
V84.4-84.9, V85.4-85.9, 
V86.5-86.9, V87.9, V88, 
V89.0-89.1,V89.3, V90-99, 
X20-39, X50-58, W20-45, 
W49-60, W64, W75-99, 
Y40-84, Y86, Y88.0-88.3 
X60-84, Y87.0 การฆ่าตวัตาย และ การท า

ร้ายตวัเอง 
Suicide and self-Inflicted 
injury 

                                                                                   
-    

                                                                      
48,352.40  

X85-Y09, Y87.1 การทารุณกรรมเดก็ Child abuse  &Assault                                                                  
1,694,401.66  

                                                                      
37,527.33  

  
รวม 

 
รวม 

                                                          
1,075,122,901.18  

                                                             
239,013,960.03  

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบจากส านกัสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ตารางท่ี 6.4 คา่ใช้จ่ายผู้ป่วยนอกเฉล่ียแยกตามกลุม่โรคของผู้ใช้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า UC แยกตามเพศ (กรณีพิเศษ)  

(หน่วย: บาท) 
ICD_10 โรค Disease Name  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ

แอลกอฮอล์ (ช)  
 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์ (ญ)  

K85, K86.0-86.1 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและ
เฉียบพลนั 

Pancreatitis - acute/chronic                                                                     
163,825.02  

                                                                      
16,155.03  

B20 – B24 เอดส ์ AIDS                                                                  
1,559,635.04  

                                                                    
224,654.46  

F101 การใช้แอลกอฮอลใ์นทางท่ีผิด Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : harmful use   

                                                                      
28,241.75  

                                                                        
1,357.00  

I426 กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกตจิาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic cardiomyopathy                                                                       
182,535.37  

                                                                                   
-    

F102 ภาวะติดสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : dependence 
syndrome   

                                                                    
386,889.30  

                                                                      
40,248.50  
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K292 กระเพาะอาหารอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic gastritis                                                                       
114,501.96  

                                                                      
10,957.50  

G621 ปลายประสาทอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic polyneuropathy                                                                                    
-    

                                                                                   
-    

F100,F103, F109 โรคจิตจากสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : acute 
intoxication , withdrawal 
state  , unspecified mental 
and behavioural disorder   

                                                                    
380,985.75  

                                                                      
27,400.30  

K80 น่ิวในถงุน า้ด ี Cholelithiasis -                                                                   
477,932.85  

-                                                                     
72,955.40  

K860 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจาก
แอลกอฮอล ์

Alcohol-induced chronic 
pancreatitis   

                                                                    
175,024.00  

                                                                      
10,200.00  

K70 – K74 ตบัแขง็ Alcoholic liver cirrhosis                                                                      
997,550.90  

                                                                    
137,937.95  

G312 การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทโดยมีสาเหตจุาก
แอลกอฮอล ์

Degeneration of nervous 
system due to alcohol 

                                                                        
1,898.00  

                                                                        
3,055.00  
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E10 – E14 เบาหวาน Diabetes mellitus -                                                                   
780,773.78  

-                                                                   
381,006.42  

G40 – G41 ลมชกั Epilepsy and Status 
epilepticus  

                                                                 
5,857,710.93  

                                                                    
814,410.97  

T510 พิษจากเอทานอล Ethanol                                                                         
1,761.00  

                                                                                   
-    

R780 ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู Finding alcohol in blood                                                                                    
-    

                                                                           
150.00  

C50 มะเร็งเต้านมในสตรี Female breast cancer                                                                                    
-    

                                                                 
5,453,455.57  

P043,Q860 ภาวะการเจริญเติบโตของเดก็
ในครรภ์ผิดปกติจาก
แอลกอฮอล ์

Foetus and newborn 
affected by maternal use of 
alcohol 

                                                                                   
-    

                                                                                   
-    

I50 -I52 , I23,I250 ,I970 -
I971,I981 

หวัใจล้มเหลว Heart failure  -                                                                   
847,587.84  

-                                                                     
64,092.52  

I63 - I66 หลอดเลือดในสมองแตก Ischaemic stroke                                                                     
343,838.94  

                                                                      
23,191.91  

I10 - I15 ความดนัโลหิตสงู Hypertensive Disease                                                                  
1,654,289.00  

                                                                    
349,462.95  
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I20 - I24, I251 - I259 ภาวะหวัใจขาดเลือด Ischaemic heart disease -                                                                   
757,528.60  

-                                                                     
35,197.65  

I60 - I62 หลอดเลือดในสมองตีบ Haemorrhagic and other 
nonischaemic stroke 

                                                                    
300,689.21  

                                                                      
17,110.81  

C32 มะเร็งกลอ่งเสียง Laryngeal cancer                                                                  
3,940,000.92  

                                                                      
61,880.30  

C22 มะเร็งตบั Liver cancer                                                                  
3,158,745.45  

                                                                    
213,083.70  

P05 – P07 ทารกน า้หนกัตวัน้อย Preterm birth 
complications 

                                                                      
13,781.88  

                                                                        
1,612.62  

T511 พิษจากเมทานอล Toxic Effect of Methanol                                                                                    
-    

                                                                           
758.00  

C00 – C14 มะเร็งฝีปากและคอหอย Oropharyngeal cancer                                                                
64,754,869.07  

                                                                 
5,681,726.89  

C15 มะเร็งหลอดอาหาร Oesophageal cancer                                                                  
2,041,315.29  

                                                                      
62,957.43  

I85 หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง Oesophagealvaricies                                                                     
741,985.60  

                                                                      
89,438.73  
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D00 – D48 เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ Other neoplasms                                                                  
1,228,599.86  

                                                                    
415,880.02  

L40 สะเก็ดเงิน Psoriasis                                                                       
99,285.72  

                                                                        
9,987.28  

C16 มะเร็งกระเพาะอาหาร Gastric cancer                                                                  
2,427,114.71  

                                                                    
114,218.34  

I47 - I49 ภาวะหวัใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ
บริเวณ Supraventricular 

Supraventricular cardiac 
dysrhythmias 

                                                                      
96,181.71  

                                                                      
42,210.93  

F32 – F33 โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar Unipolar major depression                                                                                    
-    

                                                                                   
-    

W00-19, M80-82 การหกล้ม Fall injuries                                                                     
109,942.79  

                                                                      
58,041.08  

X00-19 การบาดเจ็บจากไฟ Fire injuries                                                                                    
-    

                                                                      
41,969.44  

W65-74 การจมน า้ Drowning                                                                                    
-    

                                                                        
5,649.41  

W78-79 อาการส าลกั Aspiration                                                                                     
-    

                                                                                   
-    
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V01.0, 02.0, V03.0, V04.0, 
V05, V06.0, V09.0-09.1, 
V09.9, V10.0-10.3,V11.0-
11.3, V12.0-12.3, V13.0-
13.3, V14.0-14.3, V15.0-
15.3, V16.0-16.3,V17.0-
17.3, V18.0-18.3, V19.0-
19.3, V20.0-20.3, V21.0-
21.3, V22.0-22.3,V23.0-
23.3, V24.0-24.3, V25.0-
25.3, V26.0-26.3, V27.0-
27.3, V28.0-28.3,V29.0-
29.3, V30.0-30.4, V31.0-
31.4, V32.0-32.4, V33.0-
33.4, V34.0-34.4,V35.0-
35.4, V36.0-36.4, V37.0-
37.4, V38.0-38.4, V39.0-
39.3, V40.0-40.4,V41.0-
41.4, V42.0-42.4, V43.0-

อาการบาดเจ็บจากอาชีพและ
เคร่ืองจกัร 

Occupational and machine 
injuries 

                                                                                   
-    

                                                                 
7,348,784.86  
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43.4, V44.0-44.4, V45.0-
45.4, V46.0-46.4,V47.0-
47.4, V48.0-48.4, V49.0-
49.3, V50.0-50.4, V51.0-
51.4, V52.0-52.4,V53.0-
53.4, V54.0-54.4, V55.0-
55.4, V56.0-56.4, V57.0-
57.4, V58.0-58.4,V59.0-
59.3, V60.0-60.4, V61.0-
61.4, V62.0-62.4, V63.0-
63.4, V64.0-64.4,V65.0-
65.4, V66.0-66.4, V67.0-
67.4, V68.0-68.4, V69.0-
69.3, V70.0-70.4,V71.0-
71.4, V72.0-72.4, V73.0-
73.4, V74.0-74.4, V75.0-
75.4, V76.0-76.4,V77.0-
77.4, V78.0-78.4, V79.0-
79.3, V80.0-80.2, V80.6-
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80.8, V81.0, V81.2-
81.9,V82.0, V83.4-83.9, 
V84.4-84.9, V85.4-85.9, 
V86.5-86.9, V87.9, V88, 
V89.0-89.1,V89.3, V90-99, 
X20-39, X50-58, W20-45, 
W49-60, W64, W75-99, 
Y40-84, Y86, Y88.0-88.3 
X60-84, Y87.0 การฆ่าตวัตาย และ การท า

ร้ายตวัเอง 
Suicide and self-Inflicted 
injury 

                                                                                   
-    

                                                                      
48,352.40  

X85-Y09, Y87.1 การทารุณกรรมเดก็ Child abuse  &Assault                                                                                    
-    

                                                                      
37,527.33  

   
รวม 

                                                               
87,897,376.09  

                                                               
20,810,574.72  

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบจากส านกัสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลแบบผู้ ป่วยในนัน้ รายงานแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน

ด้วยกันกล่าวคือส่วนของค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ ใช้บริการรักษาพยาบาลภายใต้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพทัว่
หน้า  (Universal Coverage) และสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefits 
Scheme) โดยในส่วนของสิทธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้านัน้รายงานใช้คา่น า้หนกัสมัพัทธ์ปรับตามวนั
นอนเฉลี่ยตามกลุ่มโรครหสั ICD-10 ประกอบกับอตัราการจ่ายต่อ 1 น า้หนักสมัพัทธ์ปรับตามวนันอนท่ี
ก าหนดโดยส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติเฉล่ียตามปีปฏิทินของปี 2011 ซึ่งมีคา่เท่ากบั 7,965.99 
บาท33 เพ่ือหาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของแตล่ะกลุ่มโรค ดงัแสดงในตารางท่ี 6.3-6.4 ส่วนของสิทธิข้าราชการนัน้ 
รายงานใช้ข้อมลูต้นทนุท่ีเรียกเก็บจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศในการรักษาผู้ ป่วยในตามแต่ละประเภท
โรคโดยใช้รหสั ICD-1034 ประกอบกบัคา่ AAF ตามรหสัโรคท่ีค านวณได้ในตารางท่ี 6.2 เพ่ือหามลูคา่การ
เรียกเก็บคา่รักษาพยาบาลท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์35  ซึ่งพบวา่มลูคา่ต้นทนุจาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮล์ในปี 2011 ของทัง้สองสิทธิรักษาพยาบาลรวมคิดเป็น  1,418,491,382.38
บาท ซึ่งเมื่อเพ่ิมเติมสมมติฐานท่ีว่าต้นทนุค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้คิดเป็นเพียงร้อยละ 70 ของต้นทนุท่ี (น่าจะ) 
เกิดขึน้ทัง้หมด ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในของประชากรทัง้ประเทศในปี 2011 ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นมลูค่า 2,026,416,260.54 บาท หรือ ร้อยละ 2.64 
ของต้นทนุทางสงัคมทัง้หมด 

เมื่อรวมต้นทุนทัง้ส่วนของผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในเข้าด้วยกันจะได้ว่า  ต้นทุนทางตรงจากการ
รักษาพยาบาลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากบั 4,872,105,884.60 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของต้นทนุทางสงัคมทัง้หมด 
 
 
 
 
 

                                                   
33ค่าดงักลา่วได้จากการหาค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัโดยใช้จ านวนผู้ ป่วยในของแต่ละเขตการรักษาพยาบาลเป็นค่าน า้หนกั เน่ืองจากอตัราการจ่าย
แตกต่างกนัไปในแต่ละเขต ( 13 เขต) 
34 ซึง่ค่าท่ีได้อาจมีค่าท่ีมากกว่าความเป็นจริง เพราะเม่ือท าการวเิคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายดงักลา่วโดยใช้ค่าน า้หนกัสมัพทัธ์เฉล่ียปรับตามวนั
นอน (Adjusted Relative Weight) และค่าใช้จ่ายต่อ 1 น า้หนกัสมัพทัธ์ของ สปสช. พบวา่ ค่าใช้จ่ายท่ีได้มกัมีค่าท่ีต ่ากวา่ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
จากโรงพยาบาล ผู้ใช้งานไฟล์ต้นแบบจึงควรพจิารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ค่าใช้จ่ายดงักลา่ว ว่าค่าใดน่าจะบง่บอกต้นทุนท่ีแท้จริง
ต่อสงัคมมากกวา่กนั 
35 เฉพาะสว่นท่ีเบกิได้  
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ตารางท่ี 6.5 อตัราจ่ายเงินตอ่ 1 น า้หนกัสมัพทัธ์ปรับตามวนันอนของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติประจ าปี 2011 แยกรายเขต 

   (หน่วย: บาท)  
เขต จงัหวดั ปีงบประมาณ 54 ปีงบประมาณ 55 เฉล่ียปีปฏิทิน 54 
1 เชียงใหม ่ 7,700.00 7,907.00 7,751.75 
2 พิษณโุลก 7,800.00 8,071.00 7,867.75 
3 นครสวรรค์ 7,700.00 8,364.00 7,866.00 
4 สระบรีุ 7,800.00 8,333.00 7,933.25 
5 ราชบรีุ 7,700.00 8,172.00 7,818.00 
6 ระยอง 8,000.00 8,146.00 8,036.50 
7 ขอนแก่น 7,900.00 8,218.00 7,979.50 
8 อดุรธานี 7,900.00 8,527.00 8,056.75 
9 นครราชสีมา 7,800.00 8,273.00 7,918.25 

10 อบุลราชธานี 7,900.00 8,274.00 7,993.50 
11 สรุาษฏร์ธานี 8,000.00 8,200.00 8,050.00 
12 สงขลา 8,200.00 8,607.00 8,301.75 
13 กรุงเทพมหานคร 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

ท่ีมา: ส านกัสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ตารางท่ี 6.6 คา่ใช้จ่ายผู้ป่วยในเฉล่ียแยกตามกลุม่โรคโดยใช่คา่น า้หนกัสมัพทัธ์ปรบัตามวนันอนของผู้ใช้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า UC  

                          (หน่วย: บาท) 
ICD_10 โรค Disease Name ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ

แอลกอฮอล์ (ช) 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์ (ญ) 

K85, K86.0-86.1 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและ
เฉียบพลนั 

Pancreatitis - acute/chronic 48,184,592.84 3,693,759.33 

B20 – B24 เอดส ์ AIDS 83,713,054.75 9,951,865.75 
F101 การใช้แอลกอฮอลใ์นทางท่ีผิด Mental and behavioural 

disorders due to use of 
alcohol : harmful use   

485,397.41 81,419.61 

I426 กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกตจิาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic cardiomyopathy   817,024.19 20,733.89 

F102 ภาวะติดสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : dependence 
syndrome   

26,043,901.79 3,124,118.41 

K292 กระเพาะอาหารอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic gastritis   9,162,472.53 1,116,280.99 
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G621 ปลายประสาทอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic polyneuropathy 170,487.32 60,899.22 

F100,F103, F109 โรคจิตจากสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : acute 
intoxication , withdrawal 
state  , unspecified mental 
and behavioural disorder   

50,983,625.98 6,448,724.35 

K80 น่ิวในถงุน า้ด ี Cholelithiasis -35,367,206.72 -6,792,019.97 
K860 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจาก

แอลกอฮอล ์
Alcohol-induced chronic 
pancreatitis   

3,911,915.07 308,447.96 

K70 – K74 ตบัแขง็ Alcoholic liver cirrhosis  145,914,636.11 37,277,031.06 
G312 การเปลี่ยนแปลงของระบบ

ประสาทโดยมีสาเหตจุาก
แอลกอฮอล ์

Degeneration of nervous 
system due to alcohol 

776,501.26 218,880.75 

E10 – E14 เบาหวาน Diabetes mellitus -6,695,809.28 -2,223,672.56 
G40 – G41 ลมชกั Epilepsy and Status 

epilepticus  
44,432,027.81 4,943,753.37 

T510 พิษจากเอทานอล Ethanol 177,048.18 96,390.90 
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R780 ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู Finding alcohol in blood 0.00 0.00 
C50 มะเร็งเต้านมในสตรี Female breast cancer - 9,778,036.39 
P043,Q860 ภาวะการเจริญเติบโตของเดก็

ในครรภ์ผิดปกติจาก
แอลกอฮอล ์

Foetus and newborn 
affected by maternal use of 
alcohol 

10,567.69 22,008.45 

I50 -I52 , I23,I250 ,I970 -
I971,I981 

หวัใจล้มเหลว Heart failure  -294,101,285.95 -31,983,599.53 

I63 - I66 หลอดเลือดในสมองแตก Ischaemic stroke 59,515,552.20 5,351,314.41 
I10 - I15 ความดนัโลหิตสงู Hypertensive Disease 17,756,207.67 5,421,976.67 
I20 - I24, I251 - I259 ภาวะหวัใจขาดเลือด Ischaemic heart disease -52,853,730.11 -2,967,524.30 
I60 - I62 หลอดเลือดในสมองตีบ Haemorrhagic and other 

nonischaemic stroke 
151,512,261.10 15,338,120.68 

C32 มะเร็งกลอ่งเสียง Laryngeal cancer 26,904,953.75 317,664.76 
C22 มะเร็งตบั Liver cancer 91,275,788.57 6,161,498.86 
P05 – P07 ทารกน า้หนกัตวัน้อย Preterm birth 

complications 
48,130,714.54 6,211,790.63 

T511 พิษจากเมทานอล Toxic Effect of Methanol 168,370.83 46,210.73 
C00 – C14 มะเร็งฝีปากและคอหอย Oropharyngeal cancer 256,476,066.68 34,107,315.59 
C15 มะเร็งหลอดอาหาร Oesophageal cancer 50,016,028.00 2,015,521.17 
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I85 หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง Oesophagealvaricies 105,708,207.20 9,921,419.68 
D00 – D48 เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ Other neoplasms 39,723,737.23 14,688,514.07 
L40 สะเก็ดเงิน Psoriasis 676,535.15 101,260.80 
C16 มะเร็งกระเพาะอาหาร Gastric cancer 55,537,954.19 3,079,479.10 
I47 - I49 ภาวะหวัใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ

บริเวณ Supraventricular 
Supraventricular cardiac 
dysrhythmias 

6,808,422.97 1,514,578.58 

F32 – F33 โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar Unipolar major depression - - 
W00-19, M80-82 การหกล้ม Fall injuries 1,311,563.28 1,235,150.93 
X00-19 การบาดเจ็บจากไฟ Fire injuries 0.00 0.00 
W65-74 การจมน า้ Drowning 0.00 0.00 
W78-79 อาการส าลกั Aspiration  0.00 0.00 
V01.0, 02.0, V03.0, V04.0, 
V05, V06.0, V09.0-09.1, 
V09.9, V10.0-10.3,V11.0-
11.3, V12.0-12.3, V13.0-
13.3, V14.0-14.3, V15.0-
15.3, V16.0-16.3,V17.0-
17.3, V18.0-18.3, V19.0-
19.3, V20.0-20.3, V21.0-

อาการบาดเจ็บจากอาชีพและ
เคร่ืองจกัร 

Occupational and machine 
injuries 

0.00 0.00 
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21.3, V22.0-22.3,V23.0-
23.3, V24.0-24.3, V25.0-
25.3, V26.0-26.3, V27.0-
27.3, V28.0-28.3,V29.0-
29.3, V30.0-30.4, V31.0-
31.4, V32.0-32.4, V33.0-
33.4, V34.0-34.4,V35.0-
35.4, V36.0-36.4, V37.0-
37.4, V38.0-38.4, V39.0-
39.3, V40.0-40.4,V41.0-
41.4, V42.0-42.4, V43.0-
43.4, V44.0-44.4, V45.0-
45.4, V46.0-46.4,V47.0-
47.4, V48.0-48.4, V49.0-
49.3, V50.0-50.4, V51.0-
51.4, V52.0-52.4,V53.0-
53.4, V54.0-54.4, V55.0-
55.4, V56.0-56.4, V57.0-
57.4, V58.0-58.4,V59.0-
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59.3, V60.0-60.4, V61.0-
61.4, V62.0-62.4, V63.0-
63.4, V64.0-64.4,V65.0-
65.4, V66.0-66.4, V67.0-
67.4, V68.0-68.4, V69.0-
69.3, V70.0-70.4,V71.0-
71.4, V72.0-72.4, V73.0-
73.4, V74.0-74.4, V75.0-
75.4, V76.0-76.4,V77.0-
77.4, V78.0-78.4, V79.0-
79.3, V80.0-80.2, V80.6-
80.8, V81.0, V81.2-
81.9,V82.0, V83.4-83.9, 
V84.4-84.9, V85.4-85.9, 
V86.5-86.9, V87.9, V88, 
V89.0-89.1,V89.3, V90-99, 
X20-39, X50-58, W20-45, 
W49-60, W64, W75-99, 
Y40-84, Y86, Y88.0-88.3 
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X60-84, Y87.0 การฆ่าตวัตาย และ การท า
ร้ายตวัเอง 

Suicide and self-Inflicted 
injury 

0.00 0.00 

X85-Y09, Y87.1 การทารุณกรรมเดก็ Child abuse  &Assault 0.00 0.00 
  รวม 937,287,584.22 138,687,350.7220 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบจากส านกัสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ตารางท่ี 6.7 คา่ใช้จ่ายเฉล่ียในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในภายใต้สิทธิรกัษาพยาบาลข้าราชการ (CSMBS)  

(หน่วย: บาท) 
ICD_10 โรค  Disease Name   ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ

แอลกอฮอล์ (ช)  
 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์ (ญ)  

K85, K86.0-86.1 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและ
เฉียบพลนั 

Pancreatitis - acute/chronic                                              
12,573,205.94  

                                               
2,100,676.65  

B20 – B24 เอดส ์ AIDS                                                
7,738,513.77  

                                                  
520,338.99  

F101 การใช้แอลกอฮอลใ์นทางท่ีผิด Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : harmful use   

                                                  
118,309.75  

                                                      
7,422.00  

I426 กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกตจิาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic cardiomyopathy                                                     
240,304.77  

                                                                 
-    

F102 ภาวะติดสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : dependence 
syndrome   

                                             
19,841,118.72  

                                                  
798,686.20  
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K292 กระเพาะอาหารอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic gastritis                                                  
1,324,877.56  

                                                    
93,919.01  

G621 ปลายประสาทอกัเสบจาก
แอลกอฮอล ์

Alcoholic polyneuropathy                                                                  
-    

                                                                 
-    

F100,F103, F109 โรคจิตจากสรุา Mental and behavioural 
disorders due to use of 
alcohol : acute 
intoxication , withdrawal 
state  , unspecified mental 
and behavioural disorder   

                                               
7,758,414.95  

                                                  
493,772.98  

K80 น่ิวในถงุน า้ด ี Cholelithiasis -                                            
16,376,673.14  

-                                              
2,181,395.48  

K860 ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจาก
แอลกอฮอล ์

Alcohol-induced chronic 
pancreatitis   

                                                  
683,556.51  

                                                    
10,197.00  

K70 – K74 ตบัแขง็ Alcoholic liver cirrhosis                                               
34,558,298.63  

                                               
9,091,015.78  

G312 การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทโดยมีสาเหตจุาก
แอลกอฮอล ์

Degeneration of nervous 
system due to alcohol 

                                                  
351,792.72  

                                                    
84,945.00  
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E10 – E14 เบาหวาน Diabetes mellitus -                                              
2,027,313.54  

-                                                 
487,396.27  

G40 – G41 ลมชกั Epilepsy and Status 
epilepticus  

                                             
11,489,798.80  

                                               
1,759,535.96  

T510 พิษจากเอทานอล Ethanol                                                     
10,424.00  

                                                      
8,408.00  

R780 ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู Finding alcohol in blood                                                                  
-    

                                                                 
-    

C50 มะเร็งเต้านมในสตรี Female breast cancer  -                                                 
3,861,960.74  

P043,Q860 ภาวะการเจริญเติบโตของเดก็
ในครรภ์ผิดปกติจาก
แอลกอฮอล ์

Foetus and newborn 
affected by maternal use of 
alcohol 

                                                                 
-    

                                                                 
-    

I50 -I52 , I23,I250 ,I970 -
I971,I981 

หวัใจล้มเหลว Heart failure  -                                          
102,403,452.07  

-                                            
10,924,895.60  

I63 - I66 หลอดเลือดในสมองแตก Ischaemic stroke                                              
23,989,262.67  

                                               
2,253,409.32  

I10 - I15 ความดนัโลหิตสงู Hypertensive Disease                                                
6,672,588.76  

                                               
2,033,107.83  
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I20 - I24, I251 - I259 ภาวะหวัใจขาดเลือด Ischaemic heart disease -                                            
32,271,983.19  

-                                              
1,452,897.31  

I60 - I62 หลอดเลือดในสมองตีบ Haemorrhagic and other 
nonischaemic stroke 

                                             
50,990,611.08  

                                               
5,578,997.91  

C32 มะเร็งกลอ่งเสียง Laryngeal cancer                                                
7,137,350.90  

                                                    
95,966.55  

C22 มะเร็งตบั Liver cancer                                              
35,487,296.93  

                                               
2,317,814.53  

P05 – P07 ทารกน า้หนกัตวัน้อย Preterm birth 
complications 

                                               
2,744,959.02  

                                                  
316,772.90  

T511 พิษจากเมทานอล Toxic Effect of Methanol                                                     
11,115.75  

                                                      
6,804.46  

C00 – C14 มะเร็งฝีปากและคอหอย Oropharyngeal cancer                                            
136,874,828.39  

                                             
15,979,719.71  

C15 มะเร็งหลอดอาหาร Oesophageal cancer                                              
18,748,616.26  

                                                  
426,919.48  

I85 หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง Oesophagealvaricies                                              
27,794,361.70  

                                               
2,342,349.56  
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D00 – D48 เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ Other neoplasms                                              
14,582,383.56  

                                               
4,518,466.30  

L40 สะเก็ดเงิน Psoriasis                                                   
168,496.12  

                                                    
20,650.70  

C16 มะเร็งกระเพาะอาหาร Gastric cancer                                              
22,410,473.24  

                                               
1,454,473.71  

I47 - I49 ภาวะหวัใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ
บริเวณ Supraventricular 

Supraventricular cardiac 
dysrhythmias 

                                               
5,686,486.21  

                                               
1,098,570.54  

F32 – F33 โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar Unipolar major depression  -   -  
W00-19, M80-82 การหกล้ม  Fall injuries                                                 

2,015,220.32  
                                               
1,364,885.21  

X00-19 การบาดเจ็บจากไฟ  Fire injuries                                                                   
-    

                                                                 
-    

W65-74 การจมน า้  Drowning                                                                   
-    

                                                                 
-    

W78-79 อาการส าลกั  Aspiration                                                                    
-    

                                                                 
-    

V01.0, 02.0, V03.0, V04.0, 
V05, V06.0, V09.0-09.1, 

อาการบาดเจ็บจากอาชีพและ
เคร่ืองจกัร 

Occupational and machine 
injuries 

                                                                 
-    

                                                                 
-    
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V09.9, V10.0-10.3,V11.0-
11.3, V12.0-12.3, V13.0-
13.3, V14.0-14.3, V15.0-
15.3, V16.0-16.3,V17.0-
17.3, V18.0-18.3, V19.0-
19.3, V20.0-20.3, V21.0-
21.3, V22.0-22.3,V23.0-
23.3, V24.0-24.3, V25.0-
25.3, V26.0-26.3, V27.0-
27.3, V28.0-28.3,V29.0-
29.3, V30.0-30.4, V31.0-
31.4, V32.0-32.4, V33.0-
33.4, V34.0-34.4,V35.0-
35.4, V36.0-36.4, V37.0-
37.4, V38.0-38.4, V39.0-
39.3, V40.0-40.4,V41.0-
41.4, V42.0-42.4, V43.0-
43.4, V44.0-44.4, V45.0-
45.4, V46.0-46.4,V47.0-
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47.4, V48.0-48.4, V49.0-
49.3, V50.0-50.4, V51.0-
51.4, V52.0-52.4,V53.0-
53.4, V54.0-54.4, V55.0-
55.4, V56.0-56.4, V57.0-
57.4, V58.0-58.4,V59.0-
59.3, V60.0-60.4, V61.0-
61.4, V62.0-62.4, V63.0-
63.4, V64.0-64.4,V65.0-
65.4, V66.0-66.4, V67.0-
67.4, V68.0-68.4, V69.0-
69.3, V70.0-70.4,V71.0-
71.4, V72.0-72.4, V73.0-
73.4, V74.0-74.4, V75.0-
75.4, V76.0-76.4,V77.0-
77.4, V78.0-78.4, V79.0-
79.3, V80.0-80.2, V80.6-
80.8, V81.0, V81.2-
81.9,V82.0, V83.4-83.9, 
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V84.4-84.9, V85.4-85.9, 
V86.5-86.9, V87.9, V88, 
V89.0-89.1,V89.3, V90-99, 
X20-39, X50-58, W20-45, 
W49-60, W64, W75-99, 
Y40-84, Y86, Y88.0-88.3 
X60-84, Y87.0 การฆ่าตวัตาย และ การท า

ร้ายตวัเอง 
Suicide and self-Inflicted 
injury 

                                                                 
-    

                                                                 
-    

X85-Y09, Y87.1 การทารุณกรรมเดก็ Child abuse  &Assault                                                                  
-    

                                                                 
-    

   
รวม 

                                           
298,923,245.08  

                                             
43,593,202.36  

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบจากส านกังานกลางสารสนเทศบริการสขุภาพ 
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ตารางท่ี 6.8 ต้นทนุทัง้หมดในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

(หน่วย: บาท) 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษ (ชาย)  87,897,376.09 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษ (หญิง)  20,810,574.72 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษทัง้หมด  108,707,950.82 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีรักษาท่ัวไป  (ชาย)  1,075,122,901.18 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีรักษาท่ัวไป  (หญิง)  239,013,960.03 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทัง้หมด UC  1,422,844,812.03 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทัง้หมด  2,845,689,624.05 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC (ชาย)  937,287,584.22 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC (หญิง)  138,687,350.72 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC ทัง้หมด  1,075,974,934.94 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS (ชาย)  298,923,245.08 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS (หญิง)  43,593,202.36 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS ทัง้หมด  342,516,447.44 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในของ UC และ CSMBS  1,418,491,382.38 

 ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวมทัง้หมด  2,026,416,260.54 

 ต้นทุนทางตรงเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  4,872,105,884.60 

 ท่ีมา: การค านวณโดยไฟล์ต้นแบบ 
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2. ต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ (Justice System Cost attributable to Alcohol consumption) 

งานศึกษาของ อดิศวร์และคณะ (2003) 
งานศึกษาของอดิศวร์และคณะ (2003) ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการแจ้งความท่ีสถานีต ารวจใน

เขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองและเขตชนบท และจากการส่งส านวนฟ้องศาลโดยส านักงานอยัการจงัหวดัในพืน้ท่ี
จงัหวดัลพบรีุ ระหวา่งปี 1992-1995 เพ่ือท าการค านวณหาสดัสว่นของคดีความแต่ละประเภทท่ีมีสาเหตุ
เก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น ผู้ก่อเหตมุีอาการมึนเมาหรือมีการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์มาก่อนการก่อเหต)ุ ซึ่งผลจากงานศกึษาดงักลา่วอยู่ในตารางท่ี 6.9 

ตารางท่ี 6.9 สดัสว่นของคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ประเภทคดี จ านวนคดีซึ่งมีสาเหตุ
แอลกอฮอล์เก่ียวข้อง 

จ านวนคดี
ทัง้หมด 

สัดส่วนคดีซึ่งมีสาเหตุ
แอลกอฮอล์เก่ียวข้อง 

ข้อมูลจากศาล
จังหวัด 

   

ข่มขืน-เก่ียวกับ
เพศ 

   

ขม่ขืน-กระท า
ช าเรา 

13 124 0.105 

เก่ียวกบัเพศ 39 N/A N/A 
รวม 52 149 0.348 
ท าร้าย-ฆ่า-ตาย N/A N/A N/A 
ตอ่ร่างกาย 44 212 0.208 
พยายามฆ่า 2 N/A N/A 
ฆ่าโดยไมเ่จตนา N/A N/A N/A 
ฆ่าโดยเจตนา 18 157 0.115 
ท าให้ตายโดย
ประมาท 

2 N/A N/A 

รวม 66 N/A N/A 
เก่ียวกับทรัพย์ N/A N/A N/A 
ยกัยอกทรัพย์ 2 N/A N/A 
ท าให้เสียทรพัย์ 13 22 0.591 
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ลกัทรัพย์ 19 N/A N/A 
ชิงทรัพย์/ว่ิงราว 3 N/A N/A 
ปล้นทรัพย์ 1 N/A N/A 
รวม 38 N/A N/A 
หมิ่นประมาท 2 N/A N/A 
บกุรุก 30 186 0.161 
อ่ืนๆ 29 N/A N/A 
รวม 61 N/A N/A 
ข้อมูลจากศาล
แขวง 

   

ฐานความผิดตอ่
ร่างกาย 

31 120 0.258 

ฐานความผิดตอ่
เจ้าพนกังาน 

5 22 0.227 

ฐานความผิดท าให้
เสียทรัพย์ 

6 24 0.250 

ท่ีมา: อดิศวร์และคณะ (2003) และการประมาณการโดยผู้ วิจยั 
 

จากนัน้งานศึกษาจึงน าสัดส่วนจากงานศึกษาดังกล่าวมาประกอบกับตัวเลขงบประมาณในการ
ด าเนินการของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปี 2011 และประกอบกับ
จ านวนคดีความแตล่ะประเภททัง้หมดท่ีมีการด าเนินการโดยหน่วยงานนัน้ๆ (จ านวนผู้ต้องหาด้วยสาเหตุ
หลักของคดีความแต่ละประเภทในกรณีของเรือนจ ากลาง) เพ่ือค านวณหาต้นทุนทางตรงรวม โดย
รายละเอียดของมลูคา่ต้นทนุของหน่วยงานแตล่ะประเภท มีดงันี  ้

2.1 ศาลชัน้ต้น 
ในส่วนของคดีความท่ีมีการพิจารณาเสร็จสิน้โดยศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัรนัน้ รายงานชิน้นีใ้ช้การ

ประมาณการจ านวนคดีอาญาแตล่ะประเภทท่ีด าเนินการโดยศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัร (แบ่งเป็น ศาล
อาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางมีนบรีุ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และศาลชัน้ต้นภาค  1-9) โดยใช้สมมติฐานท่ีวา่สดัสว่น
การกระจายของคดีความแตล่ะประเภทท่ีด าเนินการเสร็จสิน้โดยศาลอาญาในปี 2011 เท่ากบัสดัสว่นการ
กระจายของคดีความแต่ละประเภทท่ีด าเนินการแล้วเสร็จโดยศาลชัน้ต้นแต่ละแห่งทั่วราชอาณาจักร 
กลา่วคือ ในการค านวณหาจ านวนคดีความแตล่ะประเภทท่ีด าเนินการแล้วเสร็จโดยศาลชัน้ต้นแตล่ะแห่ง
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ทัว่ราชอาณาจกัรในปี 2011 จะใช้ตวัเลขสดัสว่นของคดีความแต่ละประเภทท่ีได้จากข้อมลูของศาลอาญา
มาคูณกับจ านวนคดีทัง้หมดท่ีมีการด าเนินการแล้วเสร็จโดยศาลชัน้ต้นแต่ละแห่งทั่วราชอาณาจักร 
กลา่วคือ 

    𝐶𝑎𝑠𝑒𝑖𝑗
̂ =

𝐶𝑎𝑠𝑒𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑗)

𝐶𝑎𝑠𝑒𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑖  

เมื่อ  

 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑖𝑗
̂ = จ านวนคดีความประเภท  𝑗ท่ีด าเนินการเสร็จสิน้ทัง้หมด โดย ศาลชัน้ต้นประเภท

𝑖(คา่ประมาณการ) 
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑖 = จ านวนคดีความท่ีด าเนินการเสร็จสิน้ระหวา่งปีทัง้หมด โดย ศาลชัน้ต้นประเภท 𝑖 
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑗) = จ านวนคดีความประเภท 𝑗 ท่ีด าเนินการเสร็จสิน้ทัง้หมด โดย ศาล

อาญา 
𝐶𝑎𝑠𝑒𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = จ านวนคดีความท่ีด าเนินการเสร็จสิน้ระหวา่งปีทัง้หมด โดย ศาลอาญา  
 ซึ่งตวัเลขจ านวนคดีรายประเภทท่ีด าเนินการเสร็จสิน้โดยศาลชัน้ต้นรวมทัว่ราชอาณาจกัร ในปี 

2011 แสดงในตารางท่ี 6.10 ตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 6.10 จ านวนคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของศาล 

ข้อหาในคดี (ทุกข้อหา) ศาล
อาญา 

จ านวนคดีท่ีมีสาเหตุเก่ียวกับ
แอลกอฮอล์ 

ค่าใช้จ่ายของศาลในการ
ด าเนินการคดีเก่ียวกับ

แอลกอฮอล์ 
1. ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง
แห่งราชอาณาจกัร 

  

   1.1  ความผิดตอ่
พระมหากษัตริย์พระราชินี 
ตอ่รัชทายาท ฯ ม.107 - ม.112 

- - 

   1.2  ความผิดตอ่ความมัน่คง
ของรัฐ ม.113 - ม.129 

- - 

   1.3  ความผิดตอ่สมัพนัธไมตรี
กบัตา่งประเทศ 

- - 

ม.130 - ม.135 - - 
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2. ความผิดเก่ียวกบัการ
ปกครอง 

  

   2.1  ความผิดตอ่เจ้าพนกังาน
ม.136 - ม.146 

2,250.32 4,087,120.19 

   2.2  ความผิดตอ่ต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ ม.147 - ม.166 

- - 

3. ความผิดเก่ียวกบัการยตุิธรรม   
   3.1  ความผิดตอ่เจ้าพนกังาน
ในการยตุิธรรม 
ม.167 - ม.199 

1,752.03 3,182,115.01 

   3.2  ความผิดตอ่ต าแหน่ง
หน้าท่ีในการยตุิธรรม 
ม.200 - ม.205 

0.00 
 

0.00 
 

4. ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ม.
206 - ม.208 

0.00 0.00 

5. ความผิดเก่ียวกบัความสงบ
สขุของประชาชน 

0.00 0.00 

   5.1  ความผิดฐานเป็นอัง้ย่ี ม.
209 

- - 

   5.2  ความผิดฐานเป็นซ่องโจร
ม.210 

- - 

   5.3  ความผิดเก่ียวกบัอัง้ย่ี, 
ซ่องโจรม.211 - ม.214 

- - 

   5.4  ความผิดเก่ียวกบัการ
กอ่ให้เกิดความวุน่วาย 

0.00 0.00 

ในบ้านเมือง ม.215 - ม.216 - - 
6. ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดภยนัตรายตอ่
ประชาชน 

0.00 0.00 
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    6.1  ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ม.217 - ม.
220 

11.68 21,220.10 

    6.2  ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดระเบิด ม.221 - ม.222 

- - 

    6.3  ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือ 

0.00 0.00 

ก่อให้เกิดระเบิด ม.223 - ม.224 - - 
    6.4  ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 
โดยประมาท ม.225 

9.56 17,361.90 

    6.5  ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดภยนัตรายนอกเหนือ 
จากการก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือ
ก่อให้เกิดระเบิด 
ม.226 - ม.239 

0.00 
 

0.00 
 

7. ความผิดเก่ียวกบัการปลอม
และการแปลง 

  

    7.1  ความผิดเก่ียวกบัเงินตรา
ม.240-249 

- - 

    7.2  ความผิดเก่ียวกบัดวง
ตราแสตมป์และตัว๋ 
ม.250-263 

0.00 
 

0.00 
 

    7.3  ความผิดเก่ียวกบั
เอกสาร ม.264-269 

- - 

8. ความผิดเก่ียวกบัการค้า ม.
270- ม.275 

- - 

9. ความผิดเก่ียวกบัเพศ   
    9.1  ความผิดเก่ียวกบัการ
ขม่ขืนกระท าช าเรา ม.276 

263.94 479,381.39 
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    9.2  ความผิดเก่ียวกบัการ
กระท าช าเราเดก็หญิง 
อายไุมเ่กิน 15 ปีม.277 

174.72 317,336.98 

    9.3  ความผิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การขม่ขืนกระท าช าเรา 
ม.277 ทวิ - ม.277 ตรี 

141.26 256,570.32 

    9.4  ความผิดเก่ียวกบัการ
อนาจารม.278 - ม.285 

1,133.51 2,058,735.68 

    9.5  ความผิดเก่ียวกบัการ
ด ารงชีพจากรายได้ของหญิง 
ซึ่งค้าประเวณี ม.286 

0.00 
 

0.00 
 

    9.6 ความผิดเก่ียวกบัการค้า
วตัถหุรือสิ่งของลามก ม.287 

- - 

10. ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและ
ร่างกาย 

0.00 0.00 

    10.1  ความผิดตอ่ชีวิต ม.288 
- ม.290, ม.292 - ม.294 

1,539.04 2,795,266.12 

    10.2  ความผิดตอ่ชีวิต
ประมาท ม.291 

758.37 1,377,377.51 

    10.3  ความผิดตอ่ร่างกาย ม.
295 - ม.299 

2,687.92 4,881,909.46 

    10.4  ความผิดตอ่ร่างกาย
ประมาท ม.300 

154.65 280,876.98 

    10.5  ความผิดฐานท าให้แท้ง
ลกู ม.301 - ม.305 

- - 

    10.6  ความผิดฐานทอดทิง้
เดก็, คนป่วยเจ็บ, 
คนชรา ม.306-308       

0.00 
 

0.00 
 

11. ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ
และช่ือเสียง 

0.00 0.00 
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    11.1  ความผิดตอ่เสรีภาพ ม.
309-321 

- - 

    11.2  ความผิดฐานเปิดเผย
ความลบั ม.322-325 

- - 

    11.3  ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ม.326-333 

- - 

12. ความผิดเก่ียวกบัทรพัย์   
    12.1  ความผิดฐานลกัทรัพย์ 
ม.334 - ม.335 

1,275.27 2,316,206.25 

    12.2  ความผิดฐานว่ิงราว
ทรัพย์ ม.336 

869.18 1,578,646.96 

    12.3  ความผิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การลกัทรัพย์,ว่ิงราวทรัพย์ 
ม.336 ทวิ 

397.24 721,483.46 

13. ความผิดฐานกรรโชก, รีด
เอาทรัพย์, ชิงทรัพย์ 
และ ปล้นทรัพย์ 

0.00 
 

0.00 
 

    13.1  ความผิดฐานกรรโชก 
ม.337 

14.87 27,007.40 

    13.2  ความผิดฐานรีดเอา
ทรัพย์ ม.338 

66.21 120,247.24 

    13.3  ความผิดฐานชิงทรัพย์
ม.339-339 ทวิ 

338.11 614,096.88 

    13.4  ความผิดฐานปล้น
ทรัพย์ ม.340-340 ทวิ 

69.75 126,677.58 

    13.5  ความผิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การชิงทรัพย์, ปล้นทรพัย์ 
ม.340 ตรี 

60.54 109,958.71 

14. ความผิดฐานฉ้อโกง ม.341-
348 

- - 
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15. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี ้ม.
349-351 

- - 

16. ความผิดฐานยกัยอก ม.
352-356 

- - 

17. ความผิดฐานรับของโจรม..
357 

- - 

18. ความผิดฐานท าให้เสีย
ทรัพย์ ม.358-361 

1,443.76 2,622,225.84 

19. ความผิดฐานบกุรุก ม.362-
366 

2,907.07 5,279,947.12 

20. ลหโุทษ ม.367-398 - - 
รวม 0.00 0.00 
1.  ประมวลรัษฎากร - - 
2.  ภาษีอากรอ่ืนๆ - - 
3.  พ.ร.บ. ศลุกากร - - 
4.  พ.ร.บ. วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิต
และประสาท 

- - 

5.  พ.ร.บ. สรุา 5,877.17 10,674,354.19 
6.  พ.ร.บ. การพนนั - - 
7.  พ.ร.บ. ไพ ่ - - 
8.  พ.ร.บ. บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- - 

9.  พ.ร.บ. รับราชการทหาร - - 
10.  พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบีย้
เกินอตัรา 

- - 

11.  พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

- - 

12.  พ.ร.บ. เก่ียวกบัห้างหุ้นสว่น
จดทะเบียน ฯลฯ 

- - 
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13.  พ.ร.บ. อาวธุปืน เคร่ือง
กระสนุปืน ฯลฯ 

- - 

14.  พ.ร.บ. การทะเบียนคนตา่ง
ด้าว 

- - 

15.  พ.ร.บ. ป้องกนัและ
ปราบปรามการค้าประเวณี 

- - 

16.  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ - - 
  16.1   เฮโรอีน - - 
  16.2   เมทแอมเฟตามีน - - 
  16.3   เอก็ซ์ตาซี(ยาอี) - - 
  16.4   ฝ่ิน - - 
  16.5   โคคาอีน (โคเคน) - - 
  16.6   โคเดอีน - - 
  16.7   กญัชา - - 
  16.8   พืชกระท่อม - - 
  16.9   ยาเสพตดิอ่ืน ๆ - - 
17.  พ.ร.บ. คนเข้าเมือง - - 
18.  พ.ร.บ. ธรุกิจน าเท่ียวและ
มคัคเุทศก์ 

- - 

19.  พ.ร.บ. วา่ด้วยความผิดอนั
เกิดจากการใช้เช็ค 

- - 

20.  พ.ร.บ. การท างานของคน
ตา่งด้าว 

- - 

21.  พ.ร.บ. มาตราชัง่ตวงวดั - - 
22.  พ.ร.บ. การพิมพ์ - - 
23.  พ.ร.บ. สาธารณสขุ และ
พ.ร.บ. โรคติดตอ่ 

- - 

24.  พ.ร.บ. ดอกเบีย้ให้กู้ ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

- - 

25.  พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์ - - 
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26.  พ.ร.บ.สง่เสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

- - 

27.  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ร.บ. ป่า
สงวนแห่งชาต ิ

- - 

28.  พ.ร.บ. อทุยานแห่งชาต ิ - - 
29.  พ.ร.บ. การประมง - - 
30.  พ.ร.บ. แร่ และพ.ร.บ. 
ควบคมุแร่ดีบกุ 

- - 

31.  พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก - - 
32.  พ.ร.บ. จราจรทางบก 42.49 77,164.01 
33.  พ.ร.บ. ทางหลวง - - 
34.  พ.ร.บ. รถยนต ์ - - 
35.  พ.ร.บ. น า้มนัเชือ้เพลิง - - 
36.  ความผิดตอ่ประกาศของ
คณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี.... 

- - 

37.  พ.ร.บ. ควบคมุสินค้าตาม
ชายแดน 

- - 

38.  ความผิดตอ่ประมวล
กฎหมายท่ีดนิ 

- - 

39.  พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร - - 
40.  พ.ร.บ. โรงงาน - - 
41.  พ.ร.บ. สถานบริการ - - 
42.  พ.ร.บ. เรือไทย พ.ร.บ.การ
เดินเรือในน่านน า้ไทย 

- - 

43.  พ.ร.บ. ก าหนดราคาสินค้า
และป้องกนัการผกูขาด 

- - 

44. พ.ร.บ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 

- - 



140 
 

45.  พ.ร.บ. วา่ด้วยธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์

- - 

46.  พ.ร.ก. ป้องกนัการใช้สาร
ระเหย 

- - 

พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดีทศัน์ - - 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต - - 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสตัว์
ป่า 

- - 

พ.ร.บ.จดัหางานและคุ้มครอง
คนหางาน 

- - 

พ.ร.บ.การกู้ ยืมเงินท่ีเป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน 

- - 

พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ - - 
พ.ร.บ.ให้บ าเหนจ็ในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิด 

- - 

พ.ร.บ.ยา - - 
พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม - - 
พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการค้าหญิงและ
เดก็ 

- - 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค - - 
รวม - - 
1.  ชัน้ขอคนืของกลาง - - 
2.  ชัน้ผิดสญัญาประกนั - - 
3.  อ่ืนๆ - - 
 - - 
รวมทัง้หมด 24,238.67 44,023,287.29 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยศาลอาญา และส านกังานศาลยตุิธรรม  
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จากรายงานงบการเงินของการด าเนินงานของศาลอาญา  จ านวนคดทีัง้หมดท่ีด าเนินการโดยศาล
อาญาในปี 2011 และสมมติฐานท่ีวา่ร้อยละ 25 ของงบประมาณทัง้หมดนีใ้ช้ไปในการตดัสนิคดีของศาล
อาญาจะได้วา่ต้นทนุตอ่หน่วยในการตดัสินคดีความจะเทา่กบั 1,816.24 บาทตอ่คดี และเมื่อรวมกบั
ตวัเลขจ านวนคดีความท่ีมีการด าเนินการทัง้หมดของศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัร จะได้วา่ต้นทนุทัง้หมด
ในการด าเนินคดีความของศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมสีาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีมลูคา่เท่ากบั 44,023,287.29 บาท 

 

ตารางท่ี 6.11  ต้นทนุการตดัสินคดีความของศาลอาญา 

มลูคา่งบประมาณของปี 2011 
(บาท) 

จ านวนคดีทัง้หมดท่ีตดัสิน (คดี) ต้นทนุตอ่การตดัสิน1 คดีความ 
(บาท) 

100,975,787.87 13,899 1,816.24 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยศาลอาญา
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2.2 อัยการ 
สถิติจ านวนคดีอาญาแยกรายประเภทท่ีมีการด าเนินการชัน้ฟ้องศาลเสร็จสิน้โดยส านักงาน

อยัการทัว่ประเทศในปี 2011 เป็นดงัตารางท่ี 6.12 ตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 6.12 จ านวนคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ ของอยัการทัว่ราชอาณาจกัร 

ประเภทคดี จ านวนคดีท่ีมีสาเหตุเก่ียวกับ
แอลกอฮอล์ 

ค่าใช้จ่ายของอัยการในการ
ด าเนินการคดีเก่ียวกับ

แอลกอฮอล์ 

ความผิดตอ่องค์
พระมหากษัตริย์ฯมาตรา 107-
112 

- - 

ความผิดตอ่ความมัน่คงของรัฐฯ
มาตรา 113-129 

- - 

ความผิดตอ่สมัพนัธไมตรีกบั
ตา่งประเทศมาตรา 130-135 

278.30 834,187.63 

ความผิดตอ่เจ้าพนกังานมาตรา 
136-146 

- - 

ความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการมาตรา 147-166 

108.05 323,877.09 

ความผิดตอ่เจ้าพนกังานในการ
ยตุิธรรมมาตรา 167-199 

- - 

ความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีใน
การยตุิธรรมมาตรา 200-205 

- - 

 ความผิดเก่ียวกบัศาสนามาตรา 
206-208 

- - 

ความผิดฐานเป็นอัง้ย่ีหรือซ่อง
โจรมาตรา 209-214 

- - 

ความผิดฐานก่อการจราจล
มาตรา 215-216 

8.04 24,099.25 
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 ความผิดฐานวางเพลงิเผา
ทรัพย์มาตรา 217-219 

6.60 19,782.96 

ความผิดฐานกระท าให้เกิดเพลิง
ไหม้มาตรา 220,225 

- - 

ความผิดฐานเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกิดภยนัตรายตอ่
ประชาชนมาตรา 221,222,226-
239 

- - 

ความผิดเก่ียวกบัเงินตรามาตรา 
240-249 

- - 

ความผิดเก่ียวกบัดวงตรา
แสตมป์และตัว๋ มาตรา 250-
263 

- - 

ความผิดเก่ียวกบัเอกสารมาตรา 
264-269 

- - 

ความผิดเก่ียวกบัการค้ามาตรา 
270-275 

415.70 1,246,011.98 

ความผิดฐานขม่ขืนกระท าช าเรา
มาตรา 276-277 

736.37 2,207,203.23 

ความผิดเก่ียวกบัเพศ
อ่ืนๆ  มาตรา 278-287 

255.99 767,309.22 

ความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา
มาตรา 288-289 

- - 

ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้ อ่ืน
มาตรา 288,289,80,81 

80.29 240,656.75 

ความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืนโดยไม่
เจตนามาตรา 290 

1,250.91 3,749,507.05 

ความผิดฐานกระท าให้ผู้ อ่ืนตาย
โดยประมาทมาตรา 291 

27.25 81,673.67 
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ความผิดตอ่ชีวิต  อ่ืนๆ มาตรา 
292-294 

2,691.31 8,066,988.99 

ความผิดตอ่ร่างกายมาตรา 
295-300 

- - 

ความผิดฐานท าให้แท้งลกูและ
ทอดทิง้เดก็  ฯลฯมาตรา 301-
308 

- - 

ความผิดตอ่เสรีภาพมาตรา 
309-321 

- - 

ความผิดฐานเปิดเผยความลบั
และหมิ่นประมาทมาตรา 322-
333 

528.40 1,583,836.06 

ความผิดฐานลกัทรัพย์มาตรา 
334-335 

72.35 216,863.24 

ความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์
มาตรา 336 

1.42 4,256.33 

ความผิดฐานกรรโชกมาตรา 
337 

0.10 299.74 

ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
มาตรา 338 

54.10 162,160.35 

ความผิดฐานชิงทรัพย์มาตรา 
339 

6.76 20,262.55 

ความผิดฐานปล้นทรัพย์มาตรา 
340 

- - 

ความผิดฐานฉ้อโกงมาตรา 
341-348 

- - 

ความผิดฐานโกงเจ้าหนีม้าตรา 
349-351 

- - 

ความผิดฐานยกัยอกมาตรา 
352-356 

- - 
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ความผิดฐานรับของโจรมาตรา 
357 

292.50 876,744.98 

ความผิดฐานท าให้เสียทรพัย์
มาตรา 358-361 

772.32 2,314,957.44 

ความผิดฐานบกุรุกมาตรา 362-
366 

- - 

ความผิดลหโุทษ มาตรา 367-
398 

- - 

ประมวลรัษฎากร - - 
พระราชบญัญัติศลุกากร 227.00 680,414.05 
พระราชบญัญัติสรุา - - 
ความผิดเก่ียวกบักฎหมายภาษี
อากรอ่ืนๆ 

- - 

พระราชบญัญัติยา - - 
พระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม
, ควบคมุการประกอบโรคศิลปะ 

- - 

พระราชบญัญัติอาวธุปืนฯ (ท่ี
ออกใบอนญุาตให้ได้) 

- - 

พระราชบญัญัติอาวธุปืนฯ (ท่ี
ออกใบอนญุาตให้ไมไ่ด้) 

- - 

พระราชบญัญัติการพนนั (การ
พนนัสลากกินรวบ) 

- - 

พระราชบญัญัติการพนนั (การ
พนนัอ่ืน ๆ ) 

- - 

พระราชบญัญัติรับราชการทหาร - - 
พระราชบญัญัติป่าไม้, ป่าสงวน
แห่งชาต,ิ อทุยานแห่งชาต ิ

- - 

พระราชบญัญัติการประมง - - 
พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง - - 
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พระราชบญัญัติยาเสพติดให้
โทษ 

- - 

พระราชบญัญัติวตัถท่ีุออกฤทธ์ิ
ตอ่จิตและประสาท 

- - 

พระราชบญัญัติแร่ - - 
พระราชบญัญัติปรามการค้า
ประเวณี 

- - 

พระราชบญัญัติวา่ด้วยความผิด
อนัเกิดจากการใช้เช็ค 

- - 

พระราชบญัญัติโรงงาน - - 
ความผิดตามพระราชบญัญัติวา่
ด้วยราคาสินค้าและบริการ 

- - 

ความผิดอ่ืน ๆ 0.00 0.00 
รวมทัง้หมด 7,813.75 23,421,092.56 
 ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยส านกังานอยัการสงูสดุ  

 
ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายรวมท่ีมีการเบิกจ่ายทัง้หมดโดยส านกังานอยัการทัว่ราชอาณาจกัรมีมลูค่าดงัแสดง

ในตารางท่ี 6.13 ซึ่งเมื่อประกอบกับจ านวนคดีความท่ีมีการด าเนินการทัง้หมดและ สมมติฐานท่ีว่าใน
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายทัง้หมดนัน้ ร้อยละ 25 ถกูใช้ไปในการด าเนินการเพ่ือการสง่ฟ้องศาลของคดีความท่ี
อยัการรับผิดชอบ ต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนินการส่งฟ้องคดีจึงคิดเป็นมลูค่า 2,997.42 บาทต่อคดี ซึ่ง
เมื่อรวมกบัตวัเลขจ านวนคดีความท่ีมีการด าเนินการทัง้หมดของอยัการทั่วราชอาณาจกัร จะได้วา่ต้นทุน
ทัง้หมดในการด าเนินคดีความของอยัการทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีมลูคา่เท่ากบั 23,421,092.56 บาท 

 

ตารางท่ี 6.13 ต้นทนุตอ่การด าเนินการ 1 คดี ของอยัการทัว่ราชอาณาจกัร 

มลูคา่งบประมาณของปี 2011 
(บาท) 

จ านวนคดีทัง้หมดท่ีด าเนินการ 
(คดี) 

ต้นทนุตอ่การด าเนินการ 1 คดี 
(บาท) 

5,734,697,476.29 478,303 2,997.42 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยส านกังานอยัการสงูสดุ 
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2.1 สถานีต ารวจ 
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งจ าแนกตามประเภทคดีทั่วราชอาณาจักร ในปี 2011 ซึ่งรายงานโดย

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6.15 
ในขณะท่ีข้อมลูงบประมาณในการด าเนินการของส านกังานต ารวจแห่งชาติตามท่ีมีการรายงาน

ในรายงานประจ าปี 2011 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ส านกังานต ารวจนครบาล และส านกังานต ารวจภธูรทัง้ 9 
ภาค และสมมติฐานท่ีว่างบในการด าเนินการรวมดงักล่าว จะมีเพียงร้อยละ 25 เท่านัน้ท่ีจะเก่ียวข้องกบั
การด าเนินการท่ีสถานีต ารวจ (HITAP, 2008) เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนคดีท่ีด าเนินการท่ีสถานีต ารวจ
ทั่วราชอาณาจักร ต้นทุนในการด าเนินคดี 1 คดีจะคิดเป็นมูลค่า 16,227.46 บาท เมื่อรวมกับตวัเลข
จ านวนคดีความท่ีมีการรับแจ้งทัง้หมดท่ีสถานีต ารวจทัว่ราชอาณาจกัร 36  จะได้ว่าต้นทุนทัง้หมดในการ
ด าเนินงานท่ีสถานีต ารวจทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะมี
มลูคา่เท่ากบั 1,170,574,663.58 บาท 

 

ตารางท่ี 6.14 ต้นทนุตอ่การด าเนินการ 1 คดีของส านกังานต ารวจ 

มลูคา่งบประมาณของปี 2011  
(บาท) 

จ านวนคดีทัง้หมดท่ีมกีารรับ
แจ้งทัว่ราชอาณาจกัร 

ต้นทนุตอ่การด าเนินการ 1 
คดี (บาท) 

50,878,095,237 783,827 16,227.46 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
 
 

                                                   
36จ านวนคดีท่ีมีการเก็บสถิติมีทัง้แบบจ านวนคดีท่ีรับแจ้ง และจ านวนคดีท่ีมีการจบักุม แต่รายงานฉบบันีใ้ช้ตวัเลขท่ีมีการรับแจ้งเพราะวา่ 
จ านวนท่ีมีการจับกุมจะมีค่าน้อยกวา่จ านวนคดีท่ีมีการรับแจ้งเสมอ 
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ตารางท่ี 6.15 จ านวนคดีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ ของสถานีต ารวจทัว่
ราชอาณาจกัร 

ประเภทคดีท่ีมีการรับแจ้ง จ านวนคดีท่ีมีสาเหตุเก่ียวกับ
แอลกอฮอล์ 

ค่าใช้จ่ายของสถานีต ารวจใน
การรับผดิชอบคดีเก่ียวกับ

แอลกอฮอล์ 
ฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา 365.47 5,930,650.98 
ปล้นทรัพย์ 2.83 45,923.72 
ชิงทรัพย์ 39.55 641,796.17 
ลกัพาเรียกคา่ไถ ่ - - 
วางเพลิง 8.91 144,586.70 
พ.ร.บ.อาวธุปืน - - 
อาวธุปืนธรรมดา - - 
อาวธุปืนสงคราม - - 
พ.ร.บ.การพนนั - - 
การพนนัทัว่ไป - - 
การพนนัสลากกินรวบ - - 
พ.ร.บ.ยาเสพติด - - 
พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี - - 
มีและเผยแพร่วตัถลุามก - - 
ลกัทรัพย์ 340.46 5,524,802.13 
ว่ิงราวทรัพย์ 49.40 801,636.68 
รีดเอาทรัพย์ 0.08 1,298.20 
กรรโชกทรัพย์ 0.85 13,793.34 
ชิงทรัพย์ (รวม) 25.60 415,423.06 
บาดเจบ็ (ชิงทรัพย์) - - 
ไมบ่าดเจ็บ (ชิงทรัพย์) - - 
ปล้นทรัพย์ 1.86 30,183.08 
รับของโจร - - 
ท าให้เสียทรพัย์ 862.86 14,002,028.91 
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โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ - - 
โจรกรรมรถยนต ์ - - 
โจรกรรมโค-กระบือ - - 
โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์แทก็ซ่ี - - 
ขม่ขืนและฆ่า - - 
ลกัพาเรียกคา่ไถ ่ - - 
ฉ้อโกง - - 
ยกัยอกทรัพย์ - - 
ฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา 365.24 5,926,918.66 
ฆ่าผู้ อ่ืนโดยไมเ่จตนา 120.02 1,947,555.23 
ท าให้ตายโดยประมาท 46.59 756,069.97 
พยายามฆ่า - - 
ท าร้ายร่างกาย 2,566.30 41,644,603.76 
ขม่ขืนกระท าช าเรา 371.39 6,026,636.43 
เมาสรุาครองสติไมอ่ยู่ 222.00 3,602,496.83 
ขบัรถโดยหย่อนความสามารถ
เมาสรุา กีดขวาง ประมาท 
คร่อมหรือทบัเส้น 

15,751.00 255,598,773.10 

ขบัรถในขณะมนึเมาสรุาหรือ
ของเมาอย่างอ่ืน 

29,023.00 470,969,664.89 

ขบัรถในขณะเมาสรุาหรือของ
เมาอย่างอ่ืน (มาตรา 43(2)) 

2,971.00 48,211,793.21 

ขบัรถในขณะเมาสรุา 19,001.00 308,338,028.55 
รวมทัง้หมด 5,389.41 1,170,574,663.58 

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
2.4  เรือนจ า 

ในการประมาณการจ านวนผู้ ต้องขังแต่ละประเภทคดีทั่วราชอาณาจักร รายงานฉบับนีใ้ช้
สมมติฐาน 2 ข้อด้วยกนั กลา่วคือ 1. จ านวนผู้ต้องขงัทัง้หมดท่ีรับมาใหมใ่นระหวา่งปี 2011 ท่ีทณัฑสถาน
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แต่ละแห่งทั่วราชอาณาจักรจะคิดเป็นสัดส่วนของผู้ ต้องขังรวม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2012 เท่ากับค่า
สดัส่วนของเรือนจ ากลางคลองเปรม37 และ 2. สดัส่วนการกระจายของผู้ต้องขงัแต่ละประเภทคดีท่ีรับมา
ใหม่ในปี 2011 ณ เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วราชอาณาจกัร (ได้แก่ เรือนจ าและทัณฑสถานอิสระ และ
เรือนจ าและทณัฑสถานเขต 1-9) จะมีคา่เท่ากบัสดัสว่นการกระจายของผู้ต้องขงัแตล่ะประเภทคดีท่ีรับมา
ในปี 2011 ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม กลา่วคือ 

𝑁𝑒�̂�𝑖 =
𝑁𝑒𝑤𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 

    𝑁𝑒𝑤𝑖𝑗
̂ =

𝑁𝑒𝑤𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙(𝑗)

𝑁𝑒𝑤𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
∗ 𝑁𝑒�̂�𝑖 

เมื่อ 𝑁𝑒𝑤𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = จ านวนผู้ต้องขงัท่ีรับมาระหวา่งปีทัง้หมด ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = จ านวนผู้ ต้องขงัทัง้หมด ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2012 

𝑁𝑒�̂�𝑖 = จ านวนผู้ ต้องขังท่ีรับมาระหว่างปีทัง้หมด ณ เรือนจ าและทัณฑสถานประเภท𝑖(
คา่ประมาณการ) 

𝑁𝑒𝑤𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙(𝑗) = จ านวนผู้ ต้องขงัประเภท  𝑗ท่ีรับมาระหว่างปีทัง้หมด ณ เรือนจ ากลาง
คลองเปรม 

 𝑁𝑒𝑤𝑖𝑗
̂ = จ านวนผู้ ต้องขงัประเภท  𝑗ท่ีรับมาระหว่างปีทัง้หมด ณ เรือนจ าและทัณฑสถาน

ประเภท𝑖(คา่ประมาณการ) 
 
เมื่อคณูสดัสว่นท่ีได้จากข้อมลูของเรือนจ ากลางคลองเปรมในปี 2011 กบัจ านวนผู้ต้องขงัทัง้หมด 

ณ เรือนจ าและทณัฑสถานแตล่ะแห่งทั่วราชอาณาจกัร ก็จะได้ตวัเลขจ านวนผู้ต้องขงัแตล่ะประเภทคดีณ 
เรือนจ าและทัณฑสถานแต่ละแห่งทั่วราชอาณาจักร โดยจากการประมาณการด้วยการเทียบสดัส่วน
ดงักลา่วจะได้จ านวนผู้ต้องขงัแตล่ะประเภทคดีทัว่ราชอาณาจกัรดงัแสดงในตารางท่ี 6.16 

โดยคา่ใช้จ่ายรวมท่ีมีการเบิกจ่ายทัง้หมดโดยเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ราชอาณาจกัรมีมลูคา่ดงั
แสดงในตารางท่ี 6.17 ซึ่งเมื่อประกอบกับจ านวนผู้ ต้องขังทัง้หมด ณ สิน้ปีและสมมติ ฐานท่ีว่าใน
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายทัง้หมดนัน้ ร้อยละ 25 ใช้ไปในการด าเนินการเพ่ือดแูลควบคมุผู้ต้องขงั ต้นทุนตอ่
หน่วยในการด าเนินการดงักลา่วจะมีคา่เท่ากบั 9, 846.16 บาทตอ่ผู้ต้องขงั 1 คน 

                                                   
37เน่ืองจากข้อมูลการเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ต้องขงัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2011-1 มกราคม 2012 ของกรมราชทณัฑ์มีค่าไม่สอดคล้องกบั
จ านวนผู้ต้องขงัท่ีรับมาใหม่ท่ีรายงานโดยเรือนจ ากลางคลองเปรม ผู้วจิยัจึงต้องใช้วธีิดงักลา่วในการประมาณค่าผู้ต้องขงัท่ีรับมาใหม่ระหว่าง
ปีของเรือนจ าและทณัฑสถานทกุแหง่ทัว่ราชอาณาจกัร 
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เมื่อรวมกับตัวเลขจ านวนผู้ ต้องขังทัง้หมดภายใต้การดูแลของเรือนจ าและทัณฑสถานทั่ ว
ราชอาณาจักร  จะได้ว่าต้นทุนทัง้หมดในการดแูลผู้ ต้องขงัทั่วราชอาณาจักรท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีมลูคา่เท่ากบั 34,762,062.87 บาท 
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ตารางท่ี 6.16 จ านวนผู้ต้องขงัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของกรมราชทณัฑ์ 

ประเภทคดี จ านวนผู้ต้องขังท่ีเก่ียวข้อง
กับแอลกอฮอล์ 

ค่าใช้จ่ายของเรือนจ าในการ
รับผดิชอบคดีเก่ียวกับ

แอลกอฮอล์ 
กรรโชก 0.41 4,035.81 
การยตุิธรรม - - 
ขม่ขืนกระท าช าเรา 64.56 635,640.39 
ขบัรถโดยประมาทฯ - - 
ความผิดตอ่เจ้าพนกังานฯ 18.61 183,225.86 
ความผิดตอ่ชีวิต 8.53 83,944.89 
ความผิดตอ่ร่างกาย 8.53 83,944.89 
ฉ้อโกง - - 
ชิงทรัพย์ 131.16 1,291,459.83 
ชิงทรัพย์,ผิดตอ่ชีวิต 2.05 20,179.06 
ชิงทรัพย์,พ.ร.บ.ยาเสพตดิฯ 2.05 20,179.06 
ชิงทรัพย์,พ.ร.บ.อาวธุปืน 2.05 20,179.06 
ผิดตอ่ชีวิต 1,619.87 15,949,528.93 
ผิดตอ่ชีวิต,พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ 17.05 167,889.78 
ผิดตอ่ชีวิต,พ.ร.บ.อาวธุปืน 8.53 83,944.89 
ผิดตอ่ชีวิต,พ.ร.บ.อาวธุปืนฯ 17.05 167,889.78 
ผิดตอ่ชีวิต,เสรีภาพ 8.53 83,944.89 
ซ่องโจร,ลกัทรัพย์ 0.82 8,071.62 
ท าร้ายร่างกาย 8.53 83,944.89 
บตัรอิเลก็ทรอนิกส ์ - - 
บกุรุก 26.40 259,906.29 
บกุรุก,ลกัทรัพย์ 0.82 8,071.62 
บกุรุก,กระท าอนาจารฯ 6.60 64,976.57 
ปล้นทรัพย์ 26.23 258,291.97 
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ปล้นทรัพย์,ชิงทรพัย์,พรบ.อาวธุ
ปืนฯ 

0.41 4,035.81 

ปล้นทรัพย์ฯ 0.41 4,035.81 
ปลอมเอกสาร - - 
ผิดตอ่เจ้าพนกังาน, ท าลายซ่อน
เร้นพยานหลกัฐาน 

9.30 91,612.93 

ผิดตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ - - 
พ.ร.บ.เสพติดให้โทษฯ - - 
พ.ร.บ.อาวธุปืนฯ - - 
พยายามฆ่า - - 
พยายามฆ่าฯ, พ.ร.บ.อาวธุปืนฯ - - 
พ.ร.บ.คอมฯ - - 
พ.ร.บ.ค้ามนษุย์ - - 
พ.ร.บ.จดัหางานฯ - - 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ - - 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ พยายามฆ่า - - 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, ความผิด
เก่ียวกบัเอกสาร 

- - 

พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, ชิงทรัพย์ 2.05 20,179.06 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, ผิดตอ่ชีวิต 8.53 83,944.89 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, พ.ร.บ.
ราชทณัฑ์ 

- - 

พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, พ.ร.บ.อาวธุ
ปืนฯ 

- - 

พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, รับของโจร - - 
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ, อาวธุปืนฯ - - 
พ.ร.บ.ยาฯ, พ.ร.บ.ราชทณัฑ์ - - 
พ.ร.บ.ราชทณัฑ์ - - 
พ.ร.บ.ราชทณัฑ์, ผิดตอ่ชีวิต 17.05 167,889.78 
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พ.ร.บ.ราชทณัฑ์, ผิดเก่ียวกบั
เพศ 

14.26 140,446.26 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ - - 
พ.ร.บ.วตัถอุอกฤทธ์ิฯ - - 
พ.ร.บ.วา่ด้วยความผิดเจ้า
พนกังานรฐัฯ 

- - 

พรากเดก็อายไุมเ่กิน 15 ปี - - 
พรากผู้เยาว์, อนาจาร 14.26 140,446.26 
พรากผู้เยาว์และขม่ขืน 4.30 42,376.03 
พาและพรากเดก็อายไุมเ่กิน 15 
ปีไปเสียจากบิดาฯ 

- - 

พรากและพาผู้เยาว์ - - 
ผิดเก่ียวกบัเพศ 1,298.03 12,780,609.37 
ยกัยอก - - 
ร่วมกนัขม่ขืนกระท าช าเราฯ 4.30 42,376.03 
ร่วมกนัชิงทรัพย์, พ.ร.บ.ปืนฯ 2.05 20,179.06 
ร่วมกนัลกัทรัพย์ 4.10 40,358.12 
ร่วมกนัลกัทรัพย์ในเวลา
กลางคืนฯ 

0.82 8,071.62 

ร่วมกนัลกัทรพย์โดยมีอาวธุ 0.82 8,071.62 
ร่วมกนัให้สินบนเจ้าพนกังาน - - 
รับของโจร - - 
ร่างกาย 76.73 755,504.00 
ร่างกาย, พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ 8.53 83,944.89 
ละเมิดอ านาจศาล - - 
ลกัทรัพย์ 45.09 443,939.32 
ลกัทรัพย์,บกุรุก 1.64 16,143.25 
ว่ิงราวทรพย์ 12.30 121,074.36 
เสรีภาพ - - 
หมิ่นประมาทฯ รัชทายาท - - 
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อนาจาร 14.26 140,446.26 
อนาจาร, กระท าช าเรา 8.61 84,752.05 
อนาจาร, ขม่ขืน 4.30 42,376.03 
เอกสาร - - 
เอกสาร,ฉ้อโกง - - 
   
รวมทัง้หมด 3,530.52 34,762,062.87 
 ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยเรือนจ ากลางคลองเปรมและ กรมราชทณัฑ์ 

ตารางท่ี 6.17 ต้นทนุตอ่การดแูลผู้ต้องขงั 1 คน ของกรมราชทณัฑ์ 

มลูคา่งบประมาณของปี 2011 
(บาท) 

จ านวนผู้ ต้องขงัทัง้หมดท่ีอาศยั
ในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่

ประเทศในปี 2011 

ต้นทนุตอ่การดแูลผู้ต้องขงั 1 คน 
(บาท) 

8,856,185,800 224,864 9,846.16 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูโดยกรมราชทณัฑ์
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จากข้อมลูทัง้หมด ตารางท่ี 6.18 สรุปต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความท่ีมีสาเหตุ
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีมลูคา่รวมเท่ากบั 1, 272,781,106.31 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.66 
ของต้นทนุทางสงัคมทัง้หมด 
 

ตารางท่ี 6.18 ต้นทนุทัง้หมดในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวกบัคดีความท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

                   (หน่วย: บาท) 
ต้นทุนทางตรง มลูคา่ (บาท) 

ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: ศาล 44,023,287.29 

ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: อัยการ 23,421,092.56 

ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: สถานีต ารวจ 1,170,574,663.58 

ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: เรือนจ า 34,762,062.87 

ต้นทุนทางตรงเก่ียวกับกระบวนการยตุิธรรมทัง้หมด 1,272,781,106.31 

ท่ีมา: การค านวณโดยไฟล์ต้นแบบ 
 

4. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอนัมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์(Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: Premature 
Deaths) 

ในสว่นของต้นทนุของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรนัน้ รายงานฉบบันีใ้ช้วิธีการ
ค านวณแบบ  Human Capital Approach เพ่ือให้สอดคล้องกับงานศึกษาส่วนใหญ่ในทุกประเทศท่ีมี
การศกึษาและเพ่ือให้การค านวณต้นทนุมีความครอบคลมุมากขึน้ รายงานจะแยกการค านวณออกเป็น 3 
ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ 1. ส่วนของผลิตภาพท่ีสูญเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของกลุ่มคนท่ี
เสียชีวิตซึ่งอยู่ในตลาดแรงงานจนถึงอายุเกษียณ 2. ผลิตภาพท่ีสูญเสียไปของผู้ เสียชีวิตท่ีอยู่นอก
ตลาดแรงงานจนถึงอายเุกษียณ และ 3. ผลิตภาพท่ีสญูเสียไปของกลุ่มคนทัง้สองประเภทแรกตัง้แตอ่ายุ
เกษียณจนถึงอายขุยัเฉล่ีย (ถึงสิน้อายขุยั) 

เมื่อน าตวัเลขรายได้เฉลี่ยต่อปีและสมมติฐานท่ีว่าอตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงานของประชากรชาว
ไทยแยกตามเพศและช่วงอายใุนอนาคตจะมีค่าเท่ากบัค่าท่ีค านวณได้จากจากการส ารวจสภาวะแรงงาน



157 
 

ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 201138 (รายละเอียดในตารางท่ี 6.19) และสมมติฐานท่ีว่ารายได้เฉล่ีย
ตอ่ปีของประชากรชาวไทยจะมีอตัราการเพ่ิมท่ี ร้อยละ 5 ตอ่ปีและด้วยอตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 3 ตอ่ปี 
ตัวเลขผลิตภาพตลอดอายุขัยเฉลี่ย (จากท่ีน าเสนอในตารางชีพของชาวไทยโดยองค์การอนามยัโลก 
2011) ของแรงงานแตล่ะประเภทแยกตามเพศและช่วงอายจุะแสดงในตารางท่ี 6.20 

                                                   
38วเิคราะห์จากข้อมูลดิบ 
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ตารางท่ี  6.19 รายได้เฉล่ียของแรงงานชาวไทยแยกตามอายแุละเพศ 

รายได้ต่อเดือน  (บาท) อายุ (ปี)   (หน่วย: บาท) 
 15-29 30-44 45-59 รวม (15-59 ปี) 
ชาย 7,015.56 11,023.60 17,402.20 11,218.08 
หญิง 7,491.57 10,662.94 16,770.16 11,105.24 
ชาย (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ) 3,220.97 250.00 4,000.00 3,000.00 
หญิง (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ) 2,000.00 3,802.69 1,800.00 1,800.00 
รวม (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ)    2,839.40 
อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงาน (ชาย) 0.9814 0.9924 0.9911 0.9895 
อตัราการเข้าร่วมตลาดแรงงาน (หญิง) 0.9791 0.9944 0.9941 0.9890 
     
     

รายได้ต่อปี     

ชาย 84,186.76 132,283.20 208,826.40 134,616.96 
หญิง 89,898.79 127,955.28 201,241.92 133,262.88 
ชาย (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ) 38,651.66 3,000.00 48,000.00 36,000.00 
หญิง (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ) 24,000.00 45,632.32 21,600.00 21,600.00 
รวม (อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างต ่าท่ีสดุ)    34,072.84 
ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบในส ารวจสภาวะแรงงานประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2011 
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ตารางท่ี 6.20 มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวมจนถึงช่วงอายตุา่งๆ ของผู้ ท่ีอยู่ในและนอกตลาดแรงงาน 
จ าแนกตามเพศและช่วงอายท่ีุเสียชีวิต  

 
 

                                                   
39สมมติให้อายุท่ีเสียชีวติอยู่ท่ีค่ากึ่งกลางของแต่ละช่วง กลา่วคือ ท่ีอายุ 22, 37,52, 67, และ 75 ปี 
40อายุขยัเฉล่ียของชายชาวไทยอยู่ท่ี 71 ปี และ 77 ปีส าหรับหญิง ในปี 2011 ตามรายงานของ องค์การอนามยัโลก (2011) 

เพศชายในตลาดแรงงาน                                                                                             (หน่วย: บาท) 
ช่วง
อายุ3940 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ถึงอาย ุ60 ปี 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ตัง้แตอ่าย ุ60 ปีถึงสิน้อายขุยั 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวม
จนถึงสิน้อายขุยั 

15-29 3,890,149.83 56,806.60 3,946,956.43 
30-44 3,514,223.47 88,502.83 3,602,726.30 
45-59 1,946,293.63 137,884.52 2,084,178.16 
60-75 N/A N/A 65,225.82 
75+ N/A N/A N/A 
เพศหญิงในตลาดแรงงาน 
ช่วง
อาย ุ

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ถึงอาย ุ60 ปี 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ตัง้แตอ่าย ุ60 ปีถึงสิน้อายขุยั 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวม
จนถึงสิน้อายขุยั 

15-29 4,112,178.90 78,490.05 4,190,668.95 
30-44 3,378,858.70 122,284.94 3,501,143.64 
45-59 1,871,763.87 190,515.96 2,062,279.83 
60-75 N/A N/A 123,178.64 
75+ N/A N/A 33,576.63 
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ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบในส ารวจสภาวะแรงงานประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2011, N/A 
หมายถึง ไมม่ีข้อมลูสว่นดงักลา่ว 

เพศชายนอกตลาดแรงงาน                                                                                          (หน่วย: บาท) 
ช่วง
อาย ุ

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ถึงอาย ุ60 ปี 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ตัง้แตอ่าย ุ60 ปีถึงสิน้อายขุยั 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวม
จนถึงสิน้อายขุยั 

15-29 2,223,553.74 56,806.60 2,280,360.34 
30-44 90,619.73 88,502.83 179,122.56 
45-59 467,118.77 137,884.52 605,003.29 
60-75 N/A N/A 65,225.82 
75+ N/A N/A N/A 
เพศหญิงนอกตลาดแรงงาน 
ช่วง
อาย ุ

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ถึงอาย ุ60 ปี 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้
ตัง้แตอ่าย ุ60 ปีถึงสิน้อายขุยั 

มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้รวม
จนถึงสิน้อายขุยั 

15-29 1,380,672.51 78,490.05 1,459,162.56 
30-44 1,378,396.04 122,284.94 1,500,680.99 
45-59 210,203.44 190,515.96 400,719.40 
60-75 N/A N/A 123,178.64 
75+ N/A N/A 33,576.63 
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ตารางท่ี 6.21 จ านวนผู้เสียชีวิตแยกตามรหสัโรค ICD-10 จ าแนกตามเพศและช่วงอายท่ีุเสียชีวิต  

                            (หน่วย: คน) 
ชื่อโรค เพศชาย อาย ุ

15-29 
เพศชาย อายุ 

30-44 
เพศชาย อายุ 

45-59 
เพศชาย อายุ 

60-74 
เพศชาย อายุ 

75+ 
ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและเฉียบพลนั 2 11 21 8 5 
เอดส ์ 360 1,391 611 63 23 
การใช้แอลกอฮอล์ในทางท่ีผิด  

    

กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกติจากแอลกอฮอล์ 
  

1  
 

ภาวะติดสรุา 11 171 296 83 8 
กระเพาะอาหารอกัเสบจากแอลกอฮอล์  

    

ปลายประสาทอกัเสบจากแอลกอฮอล์ 
     

โรคจิตจากสรุา 5 37 27 12 1 
น่ิวในถงุน า้ดี 1  14 19 38 
ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจากแอลกอฮอล์  5 3 1  
ตบัแขง็ 57 1,096 2,176 974 254 
การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทโดยมีสาเหตุ

จากแอลกอฮอล์  
    

เบาหวาน 14 213 848 1,308 680 
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ลมชกั 55 110 115 40 16 
พิษจากเอทานอล  

    

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู 
     

มะเร็งเต้านมในสตรี 
 

1 3 9  
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ผิดปกติ

จากแอลกอฮอล์ 
     

หวัใจล้มเหลว 53 117 286 394 275 
หลอดเลือดในสมองแตก 9 124 483 909 865 
ความดนัโลหิตสงู 8 79 380 656 674 
ภาวะหวัใจขาดเลือด 68 667 2,305 3,174 2,336 
หลอดเลือดในสมองตีบ 201 1,185 2,886 2,172 1,398 
มะเร็งกลอ่งเสียง 3 28 195 191 97 
มะเร็งตบั 52 949 3,944 4,054 1,187 
ทารกน า้หนกัตวัน้อย  

    

พิษจากเมทานอล 
     

มะเร็งฝีปากและคอหอย 79 377 1,402 1,979 1,031 
มะเร็งหลอดอาหาร  64 447 422 126 
หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง  18 43 12 2 
เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ 10 19 36 54 21 
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สะเก็ดเงิน 1 6 5 7  
มะเร็งกระเพาะอาหาร 5 65 225 324 168 
ภ า ว ะ หั ว ใ จ เ ต้ น ไ ม่ เ ป็ น จั ง ห ว ะบ ริ เ วณ 

Supraventricular 36 101 162 184 180 
โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar  

    

การหกล้ม 1 1 4 19 9 
การบาดเจ็บจากไฟ  

 
1  

 

การจมน า้ 
  

1 1 1 
อาการส าลกั  

    

อาการบาดเจ็บจากอาชีพและเคร่ืองจกัร 128 159 158 81 24 
การฆ่าตวัตาย และ การท าร้ายตวัเอง  

    

การทารุณกรรมเดก็ 41 28 12 2  
     รวมทัง้หมด 1,200 7,022 17,090 17,152 9,419 

 เพศหญิง อายุ 
15-29 

เพศหญิง อายุ 
30-44 

เพศหญิง อายุ 
45-59 

เพศหญิง อายุ 
60-74 

เพศหญิง 
อายุ 75+ 

ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังและเฉียบพลนั 2 2 1 4 3 
เอดส ์ 203 732 290 33 3 
การใช้แอลกอฮอล์ในทางท่ีผิด  

    

กล้ามเนือ้หวัใจผิดปกติจากแอลกอฮอล์ 
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ภาวะติดสรุา 
 

16 41 18 4 
กระเพาะอาหารอกัเสบจากแอลกอฮอล์  

    

ปลายประสาทอกัเสบจากแอลกอฮอล์ 
     

โรคจิตจากสรุา 1 3 5 2  
น่ิวในถงุน า้ดี 2 2 6 27 43 
ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รังจากแอลกอฮอล์  

 
1  

 

ตบัแขง็ 14 208 702 615 272 
การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทโดยมีสาเหตุ

จากแอลกอฮอล์  
    

เบาหวาน 23 149 904 2,167 1,318 
ลมชกั 22 32 48 26 10 
พิษจากเอทานอล  

    

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงู 
     

มะเร็งเต้านมในสตรี 20 516 1,306 667 212 
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ผิดปกติ

จากแอลกอฮอล์  
    

หวัใจล้มเหลว 23 73 188 353 377 
หลอดเลือดในสมองแตก 11 75 280 725 1,317 
ความดนัโลหิตสงู 1 43 196 544 1,081 
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ภาวะหวัใจขาดเลือด 18 195 836 2,043 2,786 
หลอดเลือดในสมองตีบ 63 340 1,229 1,603 1,882 
มะเร็งกลอ่งเสียง  3 7 8 11 
มะเร็งตบั 12 218 1,160 1,903 827 
ทารกน า้หนกัตวัน้อย  

    

พิษจากเมทานอล 
     

มะเร็งฝีปากและคอหอย 52 346 1,006 1,138 529 
มะเร็งหลอดอาหาร 1 6 50 82 58 
หลอดเลือดในอาหารโป่งพอง  1 4 3 4 
เนือ้งอกชนิดอ่ืนๆ 7 14 25 35 28 
สะเก็ดเงิน  1 1 4 1 
มะเร็งกระเพาะอาหาร 14 88 192 193 134 
ภ า ว ะ หั ว ใ จ เ ต้ น ไ ม่ เ ป็ น จั ง ห ว ะบ ริ เ วณ 

Supraventricular 20 42 112 160 257 
โรคซึมเศร้าชนิด Unipolar  

    

การหกล้ม 
  

3 22 33 
การบาดเจ็บจากไฟ  

    

การจมน า้ 
    

1 
อาการส าลกั  
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อาการบาดเจ็บจากอาชีพและเคร่ืองจกัร 25 32 50 35 27 
การฆ่าตวัตาย และ การท าร้ายตวัเอง  

    

การทารุณกรรมเดก็ 4 4 2 1  
     รวมทัง้หมด 538 3,141 8,645 12,411 11,218 
ท่ีมา:  การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบโดยส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ
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โดยจากการใช้คา่สดัสว่นของโรคแตล่ะโรคท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol 

Attributable Fraction: AAF) ท่ีค านวณได้ข้างต้นประกอบกบัตวัเลขจ านวนผู้เสียชีวิตในปี 2011 ด้วยโรค
ต่างๆแยกตามอายแุละเพศ รายงานสามารถค านวณมลูค่าความสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร
ด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แยกตามเพศได้ตามท่ีรายงานในตารางท่ี 6.22 
ซึ่งจะได้วา่ มลูคา่ความสญูเสียรวมจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรทัง้หมดคิดเป็น  65,523,316,786.17 
บาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 85.34 ของต้นทนุทางสงัคมทัง้หมด
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ตารางท่ี 6.22 มลูคา่ผลผลิตท่ีสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรรวม  

                  (หน่วย: บาท) 
 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยของแรงงานในตลาดจากความเจบ็ป่วย 
(ชาย)  

45,466,435,978.28 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยของแรงงานในตลาดจากความเจบ็ป่วย 
(หญิง)  

1,768,778,164.18 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัย (ชาย) จากอุบัติเหตุ  

 16,578,532,665.32  

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัย (หญิง) จากอุบัติเหตุ  

 885,267,487.01  

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยทัง้หมดของแรงงานในตลาด 

64,699,014,294.79 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยของแรงงานนอกตลาดจากความ
เจบ็ป่วย (ชาย)  

371,521,527.24 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยของแรงงานนอกตลาดจากความ
เจบ็ป่วย (หญิง)  

452,780,964.14 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้
อายุขัยของแรงงานนอกตลาดทัง้หมด  

824,302,491.38 

 ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรทัง้หมด  65,523,316,786.17 

ท่ีมา: การค านวณโดยไฟล์ต้นแบบ 
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5. ต้นทนุทางอ้อมของผลิตภาพท่ีสญูเสียไปจากการขาดงานของบคุคลท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เปรียบเทียบกบับคุคลซึ่งไมบ่ริโภค (Lost Productivity attributable to Alcohol consumption: 
Absenteeism)  

การวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนนี ้ผู้ วิจัยใช้ข้อมลูเก่ียวกับการขาดงานท่ีมีสาเหตจุากปัญหาสขุภาพและ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนัจากโครงการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและ
การดื่มสรุาของประชากรไทยปี 2011 มาประกอบกบัข้อมลูจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ
ไทยเพ่ือหาจ านวนแรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัต่างๆกัน เพ่ือค านวณมลูค่ารายได้ท่ีจะ
สญูหายไปจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ตวัเลขจ านวนชั่วโมงท่ีขาดงานในรอบสปัดาห์ของ
แรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดบัต่างๆแยกตามเพศและอายุ โดยจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของ
การขาดงานในรอบสปัดาห์เพราะปัญหาสขุภาพท่ีมีการรายงานและรายได้เฉลี่ยของแรงงานท่ีบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆ กนั41 แสดงในตารางท่ี 6.23 

ในการหาต้นทุนรวมในส่วนนี ้ จะใช้สมมติฐานท่ีว่าแรงงานจะขาดงานทัง้หมด 50 สัปดาห์ต่อปี 
(สามารถปรับค่าดังกล่าวได้) โดยท างานทัง้หมดคิดเป็น 2,000 ชั่วโมงต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงท่ี
ค านวณจากรายได้เฉลี่ยต่อปีแยกตามเพศและอายุจะถูกน ามาปรับใช้เพ่ือหามลูค่าของชั่วโมงของการ
ขาดงานจากพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เมื่อเทียบกบักลุม่ท่ีไมบ่ริโภค) ได้ดงัแสดงในตารางท่ี 
6.24 กลา่วคือคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้ชายและหญิงเท่ากบั 5,067,260,850.77 บาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 6.60 
ของต้นทนุทางสงัคมทัง้หมด

                                                   
41ตวัเลขดงักลา่วอาจมีค่ามากกวา่ความเป็นจริงเน่ืองจาก จ านวนชัว่โมงท่ีขาดงานด้วยปัญหาสขุภาพ อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้หมด ตวัเลขดงักลา่วอาจถูกปรับค่าลงด้วยจ านวนสปัดาห์ท่ีขาดงานต่อปีท่ีคาดว่ามีสาเหตุมาจากการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง (ดูบทท่ี 7) 
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ตาราง 6.23 จ านวนชัว่โมงของการขาดงานเพราะปัญหาสขุภาพและรายได้เฉล่ียท่ีมีการรายงานโดยกลุม่แรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนั 

รายได้ต่อเดือน      

อาย ุ ไม่ด่ืมเลย (ช) บริโภคปริมาณปานกลาง (ช)  บริโภคปริมาณมาก (ช)  บริโภคแบบอันตราย (ช) ไม่บริโภคแต่เคยบริโภค (ช) 

15-29 ปี 3,393.51 5,312.94 5,069.16 5,211.90 5,516.08 

30-44 ปี 10,290.81 8,947.46 9,740.90 8,966.56 9,537.60 

45-59 ปี 13,232.13 9,933.24 9,254.17 10,176.19 9,680.95 

60-74 ปี 6,410.19 7,077.12 7,518.11 7,340.83 6,218.58 

75+ ปี 3,251.66 2,919.40 3,082.37 4,381.07 2,459.94 

รวม 7,161.91 7,956.81 8,027.67 8,194.76 7,626.93 

จ านวน ชม.ท่ีขาดงานในหน่ึงสัปดาห์ 

15-29 ปี 0.01 0.04 0.07 0.14 0.03 

30-44 ปี 0.02 0.12 0.06 0.19 0.06 

45-59 ปี 0.04 0.08 0.19 0.25 0.02 

60-74 ปี 0.05 0.04 0.19 0.08 0.01 

75+ ปี 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 

รวม 0.02 0.08 0.10 0.18 0.03 
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อาย ุ ไม่ด่ืมเลย (ญ) บริโภคปริมาณปานกลาง (ญ)  บริโภคปริมาณมาก (ญ)  บริโภคแบบอันตราย (ญ) ไม่บริโภคแต่เคยบริโภค (ญ) 

15-29 ปี 3,666.40 4,919.75 4,715.08 5,786.44 5,133.75 

30-44 ปี 7,210.48 5,546.93 6,988.32 7,169.97 7,156.08 

45-59 ปี 6,745.82 5,930.02 5,658.91 6762.15 5,231.48 

60-74 ปี 3,558.33 4,270.19 2,906.70 2,806.75 2,874.65 

75+ ปี 1,617.66 3,046.56 1,348.72 4,298.01 1,232.24 

รวม 5,335.99 5,368.59 5,914.18 6,271.94 5,029.18 

จ านวน ชม.ท่ีขาดงานในหน่ึงสัปดาห์ 

15-29 ปี 0.01 0.04 0.00 0.35 0.04 

30-44 ปี 0.04 0.09 0.18 0.33 0.05 

45-59 ปี 0.05 0.12 0.02 0.14 0.05 

60-74 ปี 0.03 0.04 0.00 0.06 0.03 

75+ ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

รวม 0.03 0.08 0.09 0.24 0.04 
 ท่ีมา : การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบในโครงการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการดื่มสรุาของประชากรไทยปี 2011 
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ตาราง 6.24 มลูคา่ของการขาดงานเพราะปัญหาสขุภาพของกลุม่แรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนัแยกตามเพศและอาย ุ

แรงงานเพศชาย 
(อาย)ุ 

 จ านวนแรงงาน
ท่ีไม่เคยบริโภค   

 บริโภคปริมาณ
ปานกลาง  

 บริโภคปริมาณ
มาก  

 บริโภคแบบ
อันตราย   

 จ านวนชั่วโมงท่ี
หายไปใน 1 
อาทติย์  

 จ านวนชั่วโมงท่ี
หายไปใน 1 ปี  

 มูลค่ารายได้ท่ี
หายไป  

 
15-29 ปี  

                           
2,410,653.42  

                              
1,142,638.32  

                                 
403,912.67  

                              
1,916,270.01  

                                 
318,931.97  

                            
15,946,598.39  

        
671,246,193.76  

 
30-44 ปี  

                              
2,633,985.56  

                              
1,248,496.70  

                                 
441,332.69  

                              
2,093,800.58  

                                 
502,997.57  

                            
25,149,878.68  

     
1,663,453,215.9
0  

 
45-59 ปี  

                              
2,041,416.99  

                                 
967,622.00  

                                 
342,045.93  

                              
1,622,757.60  

                                 
415,920.70  

                            
20,796,034.85  

     
2,171,380,545.7
4  

        
รวม  

                            
61,892,511.92  

     
4,506,079,955.4
0 

 แรงงานเพศ
หญิง (อาย)ุ 

 จ านวนแรงงาน
ท่ีไม่เคยบริโภค   

 บริโภคปริมาณ
ปานกลาง  

 บริโภคปริมาณ
มาก  

 บริโภคแบบ
อันตราย   

 จ านวนชั่วโมงท่ี
หายไปใน 1 
อาทติย์  

 จ านวนชั่วโมงท่ี
หายไปใน 1 ปี  

 มูลค่ารายได้ท่ี
หายไป  
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15-29 ปี  

                              
5,810,560.65  

                                 
158,720.78  

                                 
100,063.10  

                                 
188,394.66  

                                   
66,961.34  

                              
3,348,066.83  

        
150,493,581.86  

 
30-44 ปี  

                              
6,749,819.14  

                                 
184,377.48  

                                 
116,237.98  

                                 
218,848.06  

                                   
88,287.52  

                              
4,414,376.05  

        
282,421,361.77  

 
45-59 ปี  

                              
5,599,616.52  

                                 
152,958.65  

                                   
96,430.45  

                                 
181,555.26  

                                   
25,494.88  

                              
1,274,743.87  

        
128,265,951.75  

        
รวม  

                              
9,037,186.75  

        
561,180,895.37  

 ท่ีมา : การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูดิบในโครงการส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการดื่มสรุาของประชากรไทยปี 2011
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6. ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความเสียหายอนัมีสาเหตมุาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Wider Cost attributable to Alcohol consumption) 

ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆเกิดขึน้จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีงานศึกษาฉบับนีท้ าการค านวณ 
ได้แก่ มลูค่าความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่ 
ซึ่งใช้ข้อมลูความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมและข้อมลูสถิติคดีอบุัติเหตจุราจรทางบกจ าแนกตามสาเหตุ
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรซึ่งรายงานโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือท าการประมาณค่าสัดส่วนของ
อบุัติเหตจุราจรทางบกทัง้หมดท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการเมาสรุาของผู้ขบัขี่เพ่ือน ามาประมาณสดัสว่น
ของมลูคา่ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกทัง้หมดท่ีเกิดจากการเมาสรุาของผู้ขบัขี่ 

ซึ่งจากการรวบรวมข้อมลูพบวา่มลูคา่ความเสียหายต่อทรัพย์สินทัง้หมดจากอบุัติเหตบุนท้องถนนในปี 
2011 คิดเป็นมลูคา่รวมเท่ากบั 682,724,807.00 บาท และจากการรายงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ
ทัว่ราชอาณาจกัรพบวา่ จากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปี 2011 อบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีมี
สาเหตจุากการเมาสรุาของผู้ขบัขี่คิดเป็นร้อยละ 6.97 ซึ่งท าให้สามารถค านวณได้วา่มลูคา่ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตบุนท้องถนนท่ีมีสาเหตจุากการเมาสรุาของผู้ขับขี่คิดเป็นมลูค่ารวม
เท่ากบั 47,611,278.59 บาท ในปี 2011 

และเมื่อพิจารณามลูคา่ความเสียหายจากการเสยีชีวิตก่อนวนัอนัควรจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ี
เก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่ร่วมด้วย และใช้สมมตฐิานท่ีวา่คา่สดัสว่นของการเสียชีวิตจากอบุตัเิหตุ
จราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่จะมีคา่เท่ากบัคา่สดัสว่นของการบาดเจ็บท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  (Alcohol Attributable Fraction: AAF)  กลา่วคือก าหนดให้คา่ดงักลา่ว
มีคา่เท่ากบั 0.4813 ส าหรับการเสียชีวิตของประชากรเพศชาย และเท่ากบั  0.0955 ส าหรับประชากรเพศ
หญิง (ดงัแสดงในตารางท่ี  6.2)  เมื่อน าคา่ดงักลา่วไปประกอบกบัมลูคา่ชีวิตจนถึงสิน้อายขุยัของ
ประชากรแตล่ะกลุม่อาย ุจะได้วา่ มลูคา่ความสญูเสียจากการเสียชีวิตเพราะอบุตัเิหตจุราจรทางบกจะมี
คา่เท่ากบั 16,578,532,665.32 บาทส าหรับประชากรเพศชาย และ 885,267,487.01 บาท ส าหรับ
ประชากรเพศหญิง (ดงัแสดงในตารางท่ี  6.25)   ซึ่งจะได้วา่มลูคา่ความเสียหายรวมจากการเสียชีวิต
เพราะอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมเมาสรุาของผู้ขบัขี่จะเท่ากบั  17,463,800,152.34 
บาท 

จึงสรุปได้วา่มลูคา่ความเสยีหายรวมทัง้หมดจากอบุตัเิหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมเมา
สรุาของผู้ขบัขี่จะมีคา่เท่ากบั 17,511,411,430.93 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.81 ของต้นทนุทางสงัคม
ทัง้หมดในปี 2011
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ตารางท่ี 6.25 มลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดจากอบุตัเิหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่  

(หน่วย: บาท) 
จ านวนอุบัตเิหตุจราจรทางบกจากสุรา (5.1)                        5,460  
 รวมอุบัตเิหตุจราจรทางบกทัง้หมด (5.2)                       78,294.00  
 สัดส่วนอุบัตเิหตุจราจรทางบกจากสุรา                            0.0697  
 มูลค่าความเสียหายจากอุบัตเิหตุรวม (5.3)               682,724,807.00  
 มูลค่าความเสียหายจากการเสียชีวติจากอุบัตเิหตุจากสุรา 
(ช)  

         16,578,532,665.32  

 มูลค่าความเสียหายจากการเสียชวีติจากอุบัตเิหตุจากสุรา 
(ญ)  

             885,267,487.01  

 มูลค่าความเสียหายจากอุบัตเิหตุจากสุรา                 47,611,278.59  

 รวมทัง้หมด            17,511,411,430.93  

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูอบุตัิเหตจุราจรทางบกโดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ
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ตารางท่ี 6.26 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกแยกตามเพศและอาย ุ 

(หน่วย: คน) 
หน่วยงาน 1-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึน้ไป 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ 159 115 1,082 339 1,189 344 1,096 326 1,005 345 770 310 873 339 
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ต ารวจภธูรภาค 1 14 11 70 22 153 44 109 37 97 31 56 30 71 28 
ต ารวจภธูรภาค 2 14 10 74 25 107 40 118 28 88 32 69 14 68 24 
ต ารวจภธูรภาค 3 29 17 191 51 174 37 152 44 142 45 110 49 148 58 
ต ารวจภธูรภาค 4 26 16 215 49 187 49 188 50 153 47 131 45 156 46 
ต ารวจภธูรภาค 5 10 3 92 35 138 33 114 37 112 44 107 37 94 37 
ต ารวจภธูรภาค 6 13 12 138 35 117 28 106 34 115 42 90 49 95 48 
ต ารวจภธูรภาค 7 18 12 89 19 93 34 98 35 89 30 62 29 61 25 
ต ารวจภธูรภาค 8 16 12 110 53 86 36 95 26 102 37 72 30 86 32 
ต ารวจภธูรภาค 9 12 11 53 22 65 19 69 18 64 25 42 16 62 24 
ศนูย์ปฏิบตักิารต ารวจ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

7 10 22 16 16 11 12 7 6 4 8 6 15 9 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 0 1 28 12 52 12 34 9 36 7 22 3 17 8 
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กองบญัชาการต ารวจสอบ
สว่นกลาง 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 

รวม 318 230 2,164 678 2,378 688 2,192 652 2,010 690 1,540 620 1,746 678 
ท่ีมา: ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

ตารางท่ี 6.27 มลูคา่ความสญูเสียจากการเสียชีวิตเพราะอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมเมาสรุาของผู้ขบัขี่ 

  รวมทัง้หมด AAF จ านวนจาก
แอลกอฮอล ์

มลูคา่ชีวิตถึงสิน้
อายขุยั (บาท) 

คิดเป็นมลูคา่ (บาท) 

1-10 ปี ชาย 318 0.48 153.05 2,864,608.22 438,438,027.66 

 หญิง 230 0.10 21.97 2,863,504.60 62,896,878.61 

11-20 ปี ชาย 2,164 0.48 1,041.53 3,523,106.78 3,669,432,682.52 

 หญิง 678 0.10 64.75 3,521,749.48 228,029,756.76 

21-30 ปี ชาย 2,378 0.48 1,144.53 3,944,129.50 4,514,180,062.98 

 หญิง 688 0.10 65.70 4,246,822.43 279,033,221.11 

31-40 ปี ชาย 2,192 0.48 1,055.01 3,791,809.48 4,000,395,407.86 

 หญิง 652 0.10 62.27 3,823,711.37 238,087,212.22 

41-50 ปี ชาย 2,010 0.48 967.41 3,002,257.69 2,904,423,123.02 

 หญิง 690 0.10 65.90 2,130,532.68 2,130,532.68 
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51-60 ปี ชาย 1,540 0.48 741.20 1,220,829.34 904,881,150.83 

 หญิง 620 0.10 59.21 1,004,279.13 59,463,367.42 

61 ปีขึน้ไป ชาย 1,746 0.48 840.35 174,667.99 146,782,210.46 

 หญิง 678 0.10 64.75 241,339.92 15,626,518.20 

ท่ีมา: การค านวณโดยผู้ วิจยัจากข้อมลูอบุตัิเหตจุราจรทางบกโดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ



179 
 

ตารางท่ี 6.28 สรุปต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2011 ของประเทศไทย 

ต้นทุนทางตรง  มลูคา่ (บาท)  ร้อยละ  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษ (ชาย)  

 
87,897,376.09 

                                                
0.11  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษ (หญิง)  

 
20,810,574.72 

                                                
0.03  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีพเิศษทัง้หมด  

 
108,707,950.82 

                                                
0.14  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีรักษาท่ัวไป  (ชาย)  

 
1,075,122,901.18 

                                                
1.40  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีรักษาท่ัวไป  (หญิง)  

 
239,013,960.03 

                                                
0.31  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทัง้หมด UC  

 
1,422,844,812.03 

                                                
1.85  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทัง้หมด  

 
2,845,689,624.05 

                                                
3.71  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC (ชาย)  

 
937,287,584.22 

                                                
1.22  
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ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC (หญิง)  

 
138,687,350.72 

                                                
0.18  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน UC ทัง้หมด  

 
1,075,974,934.94 

                                                
1.40  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS (ชาย)  

 
298,923,245.08 

                                                
0.39  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS (หญิง)  

 
43,593,202.36 

                                                
0.06  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CSMBS ทัง้หมด  

 
342,516,447.44 

                                                
0.45  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในของ UC และ CSMBS  

 
1,418,491,382.38 

                                                
1.85  

 
ต้นทุนจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวมทัง้หมด  

 
2,026,416,260.54 

                                                
2.64  

 
ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: ศาล  

 
44,023,287.29 

                                                
0.06  

 
ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: อัยการ  

 
23,421,092.56 

                                                
0.03  
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ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: สถานีต ารวจ  

 
1,170,574,663.58 

                                                
1.52  

 
ต้นทุนจากการด าเนินคดีความ: เรือนจ า  

 
34,762,062.87 

                                                
0.05  

 
ต้นทุนความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัตเิหตุทัง้หมด  

 
47,611,278.59 

                                                
0.06  

 
ต้นทุนทางตรงเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

 
4,872,105,884.60 

                                                
6.35  

 
ต้นทุนทางตรงเก่ียวกับกระบวนการยตุิธรรมทัง้หมด  

 
1,272,781,106.31 

                                                
1.66  

  
ต้นทุนทางตรงทัง้หมด  

 
6,192,498,269.50 

                                                
8.06  

 
ต้นทุนทางอ้อม  

                                                         

 
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัของแรงงานในตลาดจากความเจบ็ป่วย (ชาย)  

 
45,466,435,978.28 

                                              
59.21  

 
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัของแรงงานในตลาดจากความเจบ็ป่วย (หญิง)  

 
1,768,778,164.18 

                                                
2.30  
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ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยั (ชาย) จากอุบัติเหตุ  

                     
16,578,532,665.32  

                                              
21.59  

 
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยั (หญิง) จากอุบัติเหตุ  

                          
885,267,487.01  

                                                
1.15  

  
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัทัง้หมดของแรงงานในตลาด 

 
64,699,014,294.79 

                                              
84.26  

 
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัของแรงงานนอกตลาดจากความเจบ็ป่วย (ชาย)  

 
371,521,527.24 

                                                
0.48  

ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัของแรงงานนอกตลาดจากความเจบ็ป่วย 
(หญิง)  

 
452,780,964.14 

                                                
0.59  

  
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรถงึสิน้อายุขยัของแรงงานนอกตลาดทัง้หมด  

 
824,302,491.38 

                                                
1.07  

 
ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อนวัยอันควรทัง้หมด  

 
65,523,316,786.17 

                                              
85.34  

 
ต้นทุนจากการขาดงานรวม (ชาย)  

 
4,506,079,955.40 

                                                
5.87  

 
ต้นทุนจากการขาดงานรวม (หญิง)  

 
561,180,895.37 

                                                
0.73  



183 
 

  
ต้นทุนจากการขาดงานทัง้หมด  

 
5,067,260,850.77 

                                                
6.60  

 
ต้นทุนทางอ้อมทัง้หมด  

 
70,590,577,636.94 

                                              
91.94  

 
ต้นทุนทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้หมด (บาท)  

 
76,783,075,906.44 

                                            
100.00  

ท่ีมา: การค านวณจากไฟล์ต้นแบบ 
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ตารางท่ี 6.29 ตารางเปรียบเทียบผลการศกึษาในปี 2006 กบัผลการศกึษาในปี 2011 

ต้นทุนทางตรง มลูคา่ (บาท) ในงานศกึษาใน
ปี 2006 

แหลง่ข้อมลูในงานศกึษาในปี 
2006 

มลูคา่ (บาท) ในงานศกึษาใน
ปี 2011 

แหลง่ข้อมลูในงานศกึษาในปี 
2011 

ต้นทุนจากการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ทัง้หมด 

2,488,145,831 จ านวนครัง้และต้นทนุเฉล่ีย
จากฐานข้อมลูผู้ป่วยนอก 
ศนูย์วิจยัและติดตามความ
เป็นธรรมทางสขุภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2,845,689,624.05 1. จ านวนครัง้และต้นทนุ
เฉล่ียจากส านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิ

2. ผู้ป่วยนอกภายใต้สิทธิ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าคิดเป็นร้อยละ 50
ของผู้ป่วยนอกทัว่ประเทศ 

ต้นทุนจากการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ทัง้หมด 

3,003,062,052 1. ฐานข้อมลูผู้ป่วยใน 
ส านกังานกลาง
สารสนเทศ 

2. ผู้ป่วยในภายใต้ระบบ
สิทธิข้าราชการและ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าคิดเป็นร้อยละ 70 
ของผู้ป่วยในทัว่ประเทศ 

2,026,416,260.54 1. น า้หนกัสมัพทัธ์ปรบัตาม
วนันอนในการเข้ารับการ
รักษาและคา่ใช้จ่ายตอ่
หน่วยจากส านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิ(สิทธิ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้า) 
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3. ใช้คา่น า้หนกัสมัพทัธ์
เฉล่ียปรับตามวนันอนใน
การก าหนดต้นทนุ
คา่ใช้จ่ายของการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ภายใต้สิทธิหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้าและสิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

4. คา่ใช้จ่ายตอ่ 1 น า้หนกั
สมัพทัธ์เฉล่ียปรับตามวนั
นอนเท่ากบั 13,100 บาท 

2. คา่ใช้จ่ายท่ีมกีารเรียกเก็บ
จากโรงพยาบาลจาก
ส านกังานกลาง
สารสนเทศบริการสขุภาพ 
(สิทธิรักษาพยาบาล
ข้าราชการ) 

3. ผู้ป่วยในภายใต้ระบบ
สิทธิข้าราชการและ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าคิดเป็นร้อยละ 70 
ของผู้ป่วยในทัว่ประเทศ 

4. คา่ใช้จ่ายตอ่ 1 น า้หนกั
สมัพทัธ์ปรับตามวนันอน
เท่ากบั 7,965.99 บาท 

ต้นทุนจากการด าเนินคดี
ความ: ศาล 

 
 
 
 
 

1. จ านวนคดีจาก รายงาน
ประจ าปีของศาล 2006 

2. คา่ใช้จ่ายของศาล จาก
ส านกังานศาลยตุิธรรม 
ภาค 1 

44,023,287.29 1. จ านวนคดีจากศาลอาญา 
2. งบประมาณศาลจาก 

ส านกังบประมาณ ส านกั
นายกรัฐมนตรี 
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156,043,376 
 

3. งบประมาณท่ีใช้เพ่ือการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงคิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

4. คา่ใช้จ่ายตอ่ 1 น าหนกั
สมัพทัธ์ปรับตามวนันอน
เท่ากยั 7,965.99 บาท 

ต้นทุนจากการด าเนินคดี
ความ: อัยการ 

ส านกังานอยัการภาค 1 23,421,092.56 1. จ านวนคดีแตล่ะประเภท
และรายงานงบประมาณ
ประจ าปีจากส านกังาน
อยัการสงูสดุ 

2. งบประมาณท่ีใช้เพ่ือการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงคิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

ต้นทุนจากการด าเนินคดี
ความ: สถานีต ารวจ 

86,438,012 1. จ านวนคดีจาก รายงาน
ประจ าปี 2006 ของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

1,170,574,663.58 1. จ านวนคดีแตล่ะประเภท
และรายงานงบประมาณ
ประจ าปีจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาต ิ
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2. คา่ใช้จ่าย จากสถานี
ต ารวจภธูร อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ และ 
สถานีต ารวจภธูร อ าเภอ
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

3. งบประมาณท่ีใช้เพ่ือการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงคิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

2. งบประมาณท่ีใช้เพ่ือการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงคิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

ต้นทุนจากการด าเนินคดี
ความ: เรือนจ า 

N/A N/A 34,762,062.87 1. จ านวนผู้ต้องขงัแตล่ะ
ประเภทคดจีากเรือนจ า
กลางคลองเปรม 

2. จ านวนผู้ต้องขงัทัง้หมด 
จากรายงานของกรม
ราชทณัฑ์ 

3. งบประมาณรายปี 2011 
ของเรือนจ าทัว่ประเทศ
จากกรมราชทณัฑ์ 
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4. งบประมาณท่ีใช้เพ่ือการ
ด าเนินการท่ีแท้จริงคิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

ต้นทุนความเสียหายต่อ 
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกทัง้หมด 

779,407,750 1. สถิติคดีอบุตัเิหตจุราจร
ทางบก ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2006 

2. มลูคา่ทรัพย์สินท่ีเสยีหาย
ได้จาก ข้อมลูสรุปความ
เสียหายจากการรับ
ประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจปี 2006 กรมการ
ประกนัภยั 

47,611,278.59 1. จ านวนคดีอบุตัิเหตจุราจร
ทางบกแตล่ะประเภท 
จ านวนคดีจราจรทางบก
ทัง้หมด และมลูคา่ความ
เสียหายตอ่ทรัพย์สนิรวม
จากศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง 
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

 

ต้นทุนจากการเสียชีวติก่อน
วัยอันควรถงึสิน้อายุขัย
ทัง้หมด (จากโรคและจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก) 

104,127,914,252 1. จ านวนปีท่ีคาดวา่จะมี
ชีวิตอยู่ได้ข้อมลูจาก 
คณะท างานภาระโรค
ภาระโรคและการบาดเจ็บ

65,523,316,786.17 1. จ านวนปีท่ีคาดวา่จะมี
ชีวิตอยู่ได้ข้อมลูจาก 
องค์การอนามยัโลก 
(2011) 
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ท่ีเกิดจากพฤติกรรม
สขุภาพและปัจจยัเสี่ยง 

2. คา่แรงเฉล่ีย จากผลการ
ส ารวจสภาวะทางสงัคม
และเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน 2006 ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

3. อตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 
3 ตอ่ปี (กรณีพืน้ฐาน) 

 

2. คา่แรงเฉล่ีย จากผลการ
ส ารวจสภาวะแรงงานไตร
มาสท่ี 3 ของปี 2011 ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

3. อตัราการเพ่ิมของรายได้ท่ี 
ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

4. อตัราการลดทอนท่ีร้อยละ 
3 ตอ่ปี 

5. จ านวนผู้เสียชีวิตแยกตาม
ช่วงอาย ุเพศ และรหสัโรค 
จากส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ 

6. จ านวนผู้เสียชีวิตแยกตาม
ช่วงอายแุละเพศจาก
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

ต้นทุนจากการขาดงาน
ทัง้หมด 

45,464,600,754 1. มลูคา่รายได้ท่ีแตกตา่งกนั
ของแรงงานท่ีบริโภค

5,067,260,850.77 1. จ านวนชัว่โมงท่ีขาดงาน
จากแบบส ารวจพฤติกรรม
การสบูบหุร่ีและการดื่ม
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เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ตา่งกนัจากแบบสอบถาม 

2. ความชกุการบริโภค
แอลกอฮอล์ จากการ
ส ารวจสภาวะสขุภาพ
อนามยัของประชาชนไทย 
โดยการตรวจร่างกายครัง้
ท่ี 3 ปี 2003-2004 
สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ 

สรุาของประชากรไทยปี 
2011 ของส านกังานสถิติ
แห่งชาต ิ

2. ความชกุการบริโภค
แอลกอฮอล์ จากแบบ
ส ารวจพฤติกรรมการสบู
บหุร่ีและการดื่มสรุาของ
ประชากรไทยปี 2011ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

ท่ีมา: งานศกึษาปัจจบุนัและ HITAP (2008)
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บทท่ี 7 
ข้อจ ากัดของงานศกึษาและข้อเสนอแนะเพื่อการศกึษาต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอนาคต 
 
ข้อจ ากัดของงานศึกษา 

ในการพัฒนาไฟล์ต้นแบบเพ่ือการประเมินต้นทนุโดยอาศยัการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีจากงานศกึษา
ประเภทเดียวกนัในหลายๆประเทศ ผู้ วิจัยพยายามท่ีจะท าให้ตวัเลขประเมินท่ีไฟล์ดงักล่าวค านวณได้มี
ความครอบคลมุและถูกต้องมากท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีประเมินท่ีพัฒนาขึน้ก็ยังมีข้อจ ากดับาง
ประการอยู่ อาทิเช่น  
1. ในส่วนของสดัส่วนของผู้ ป่วยนอกท่ีอยู่ภายใต้ระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าเมื่อเทียบกับ

จ านวนผู้ป่วยนอกภายใต้สิทธิประกนัสขุภาพทกุระบบ (ซึ่งคา่ตัง้ต้นในรายงานก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 
70)  และสัดส่วนของผู้ ป่วยในท่ีอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเทียบกบัจ านวนผู้ป่วยในภายใต้สิทธิประกนัสขุภาพทกุระบบ (ซึ่งคา่
ตัง้ต้นในรายงานก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 70) จะเป็นค่าท่ีผู้ ใช้งานไฟล์ต้นแบบต้องก าหนดขึน้เอง ซึ่ง
ควรมีงานศกึษาท่ีชดัเจนมาสนบัสนนุการก าหนดใช้คา่ดงักลา่ว 

2. ในส่วนของสัดส่วนของคดีความประเภทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ของผู้ ก่อเหตุ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ในการค านวณต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ยตุิธรรมนัน้ ในปัจจบุนัมีเพียงงานศกึษาของอดิศวร์และคณะ (2003) เพียงชิน้เดียวเท่านัน้ท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากพืน้ท่ีเขตอ าเภอเมืองและเขตชนบทในจงัหวดัลพบุรีในปี 1995-1997 เพ่ือการ
ประมาณค่าสดัส่วนดงักล่าว ซึ่งค่าท่ีได้อาจจะไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการประเมินต้นทุน
ผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ (หรือของทัง้ประเทศ) ซึ่ง
อาจมีคา่สดัสว่นดงักลา่วท่ีสงูกว่าหรือต ่ากว่า อีกทัง้คา่สดัสว่นดงักลา่วมีการเก็บรวบรวมในอดีต
เมื่อนานมาแล้ว ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเปลี่ยนไปตามยคุสมยัอาจท าให้
ค่าประมาณการดงักล่าวไม่เหมาะสมในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในยคุปัจจบุนั 

3. ในส่วนของสดัส่วนของงบประมาณของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินคดีความท่ีแท้จริง (ซึ่งค่าตัง้ต้นในรายงานก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 25 ส าหรับ
ทกุหน่วยงาน) จะเป็นคา่ท่ีผู้ใช้งานไฟล์ต้นแบบต้องก าหนดขึน้เอง ซึ่งควรมีงานศกึษาท่ีชดัเจนมา
สนบัสนนุการก าหนดใช้คา่ดงักลา่ว 
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4. กรณีของการบาดเจ็บหรือพิการจากอบุัติเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมเมาสรุาของผู้ขบัขี่ ยงัไมไ่ด้
ถูกรวมไว้ในสตูรท่ีใช้ในการประเมินเน่ืองจากข้อจ ากดัของข้อมลูมลูค่าความเสียหายท่ีเกิดจาก
ความพิการหรือบาดเจ็บซึ่งต้องถกูประเมินเป็นตวัเงิน โดยข้อมลูตวัเลขดงักลา่วยงัไมม่ีงานศึกษา
ใดเคยท าการประเมินออกมา ในไฟล์ต้นแบบท่ีพัฒนาขึน้นีจ้ึงยังไม่ได้รวมมลูค่าความเสียหาย
ดงักลา่วในการประเมินต้นทนุรวมด้วย มีเพียงการประเมินต้นทนุในส่วนของอบุตัิเหตุจราจรทาง
บกท่ีสง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิตเท่านัน้ 

5. กรณีของอุบัติเหตุจราจรทางบก อุบัติเหตุจ านวนมากไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ เก่ียวข้อง ท าให้ค่าสดัส่วนของอบุัติเหตจุราจรทางบก
ทัง้หมดท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่ท่ีไฟล์ต้นแบบค านวณออกมาอาจจะยงัไมบ่ง่
บอกถึงค่าสดัส่วนท่ีแท้จริง42 ซึ่งจะท าให้มลูค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอบุตัิเหตุ
จราจรทางบกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่มีความคลาดเคลื่อนได้ 

6. กรณีของต้นทุนทางอ้อมจากการขาดงานอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งใช้ระเบียบวิธีท่ีก าหนดในไฟล์ต้นแบบอาจจะให้ค่าท่ีมากเกินกว่าความเป็นจริงได้ 
เน่ืองจากระเบียบวิธีท่ีใช้ในไฟล์ต้นแบบเป็นเพียงวิธีการค านวณจ านวนชัว่โมงท่ีมีการขาดงานของ
แรงงานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีไมด่ื่มโดยยงัไมม่ีการควบคมุปัจจัยอ่ืนๆ
ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการขาดงานได้ อาทิเช่น โรคประจ าตวัหรือสขุภาพโดยทัว่ไปของแรงงาน หรือ
แม้แตส่ขุภาพของสมาชิกในครอบครัวของแรงงานคนดงักลา่ว (ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดการขาดงาน
ได้) นอกจากนัน้แล้ว ยังมีต้นทุนในส่วนของการสูญเสียประสิทธิภาพในขณะท างานจาก
พฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ียังไม่ได้ถูกรวมไว้ในไฟล์ต้นแบบด้วยเน่ืองจากยังไมม่ี
งานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็นีโ้ดยตรงในประเทศไทย 

7. กรณีของมูลค่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย43 ความรู้สึกกระทบกระเทือนทางจิตใจของผู้ เสียหายและ
ครอบครัว ค่าเสียโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม44 ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลูท่ีได้จาก
การท าแบบสอบถามจากผู้ เสียหายในคดีความประเภทต่างๆโดยตรง โดยความเสียหายเหลา่นี ้
จ าเป็นต้องมีการประมาณออกมาเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน โดยในปัจจบุัน ยังไม่มีการท าการศึกษา
หรือส ารวจประเภทดงักล่าวในประเทศไทย (และในหลายๆประเทศ) ในไฟล์ต้นแบบท่ีพฒันาขึน้
มานีจ้ึงยงัไมไ่ด้รวมต้นทนุในสว่นนีเ้ข้าไปด้วย 

                                                   
42ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวติท่ีส านกังานต ารวจเก็บรวบรวมยงัไม่มีรายละเอียดเพียงพอเก่ียวกบัปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขบัข่ีท่ี
เก่ียวข้องกบัอุบตัิเหตุ ท าให้จ านวนผู้เสียชีวติและจ านวนอุบตัิเหตุท่ีเก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้ขบัข่ีท่ีรวบรวมได้ (น่าจะ) มีจ านวนท่ีน้อย
กวา่ความเป็นจริงอยู่มาก 
43เช่น มูลค่าของทรัพย์สนิท่ีถูกขโมย 
44เช่น ค่าเสียโอกาสจากการต้องหยุดพกังานจากการบาดเจ็บ หรือการหยุดพกังานเพ่ือไปให้ปากค าท่ีสถานีต ารวจหรือศาล 
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8. กรณีของความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธ์ิภายในครอบครัวท่ีเกิดขึน้จากการการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากการประเมินต้นทุนส่วนดงักล่าวจ าเป็นต้องท า
แบบสอบถามจากประชากรโดยตรงเพ่ือประเมินมลูค่าความรุนแรงหรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จากพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว เช่น การท าร้ายร่างกาย
สมาชิกในครอบครัว การลกัทรัพย์ของสมาชิกในครอบครัว หรือการละเว้นการเลีย้งดบูตุรหลาน 
เป็นต้น ไฟล์ต้นแบบยังไม่รวมข้อมลูในส่วนนีใ้นการประเมินต้นทนุผลกระทบทางสงัคมจากการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพราะในประเทศไทยยงัไมม่ีงานศึกษาประเภทดงักลา่ว 

9. สว่นของคา่ความเสี่ยงสมัพทัธ์ในกรณีของการบาดเจ็บจากอบุัติเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีระดบัตา่งๆกนัยงัไมม่ีคา่ท่ีเป็นของประเทศไทยท่ีชดัเจน จึงอาจ
ท าให้การค านวณค่าสดัส่วนของการบาดเจ็บจากอบุัติเหตจุราจรทางบกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบั
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Attributable Fraction: AAF) มีความคลาด
เคลื่อนได้ เน่ืองจากจ านวนคดีท่ีเกิดจากการเมาสรุาของผู้ขบัขี่จริงๆคิดเป็นสดัสว่นท่ีน้อยมากเมื่อ
เทียบกบัอบุตัิเหตจุราจรทางบกทกุประเภทท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีหนึ่งๆ45 

10. การค านวณมลูคา่ชีวิต ณ ช่วงอายตุา่งๆท่ีก าหนดไว้ในไฟล์ต้นแบบยงัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้
มากนัก เน่ืองจาก ช่วงอายุท่ีก าหนดไว้ในไฟล์ต้นแบบเป็นลกัษณะของ ช่วงอายุ 15 ปี กล่าวคือ 
15-29, 30-44, และ 45-59 ปี ท าให้เป็นการยากท่ีจะใช้ข้อมลูมลูค่าชีวิตท่ีไฟล์ต้นแบบค านวณ
ออกมากบัข้อมลูจ านวนผู้เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยท่ีอยู่ในช่วงอายท่ีุต่างออกไป เช่น ช่วงอายแุบบ 5 
หรือ 10 ปี 

11. การก าหนดกลุ่มรหัสโรค ICD-10 ท่ีจะก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องยังอาจจะมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่บ้างเน่ืองจากบางประเภทโรคท่ีมีการรักษาพยาบาลอาจมีความละเอียดมากถึง
ระดบั 4 หลกั เช่น M2559 แต่ต้นทุนท่ีรายงานนัน้ค านวณโดยใช้ความละเอียดของรหัสโรคถึง
ระดบัสงูสดุ 3 หลกั เช่น M820 ในการก าหนดกลุม่เท่านัน้46 

12. การใช้งานไฟล์ต้นแบบนีจ้ าเป็นท่ีจะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายส่วนเ พ่ือหา
คา่พารามิเตอร์ (parameters) ท่ีจะน ามาใสเ่ป็นคา่ตัง้ต้นในไฟล์เพ่ือการค านวณต่อไป ซึ่งอาจจะ
เป็นข้อจ ากดัประการหนึ่งหากข้อมลูดิบดงักลา่วมาจากหลายแหลง่ข้อมลูและมีขนาดใหญ่47 

                                                   
45เน่ืองจากสาเหตุของอุบตัิเหตุจราจรทางบกมีความหลากหลายมากท าให้สดัส่วนของอุบตัิเหตุจราจรทางบกท่ีมีสาเหตุเก่ียวข้องกบัการเมา
สรุาของผู้ขบัข่ีจริงๆมีค่าน้อยมากซึง่จะท าให้มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการเมาสรุาของผู้ขบัข่ีน้อยตามไปด้วย 
46รหสัโรคสว่นใหญ่ในข้อมูลดิบต้นทุนในการรักษาพยาบาลมกัมีความละเอียดเพียง 2 หลกั หรือ 3 หลกัเทา่นัน้ โดยผู้วจิยัได้ท าการสง่ไฟล์ท่ี
ใช้ในการก าหนดกลุม่โรคท่ีสนใจแยกตามรหสัโรค ICD-10 ซึง่มีการตรวจสอบถึงรหสั 2 และ 3 หลกัให้แก่ ศูนย์วจิยัปัญหาสรุาด้วย 
47เช่น กรณีข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในของสทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าท่ีมีขนาดมากกว่า 5 ล้านจุดข้อมูลในระยะเวลาหนึง่ปี หรือ
ของสทิธิรักษาพยาบาลข้าราชการท่ีมีขนาดมากกว่า 3 ล้านจุดข้อมูลในระยะเวลาหนึง่ปี 
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ด้วยข้อจ ากัดทัง้หลายเหล่านี ้ ผู้ ใช้งานไฟล์ต้นแบบท่ีพัฒนาขึน้นีจ้ าเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่า ต้นทุน
ผลกระทบทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีประเมินได้จากไฟล์ต้นแบบเป็นเพียงมลูคา่
ต้นทุนขัน้ต ่าเท่านัน้ยังมีต้นทุนส่วนอ่ืนอีกหลายส่วนท่ียงัไม่ได้รับการประเมินออกมาเป็นตวัเงิน ซึ่งหาก
เป็นไปได้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดของการผูกสตูรเพ่ือให้ค่าประเมินท่ีได้มี ความ
ครอบคลมุและถกูต้องมากย่ิงขึน้หากมีงานศกึษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานศึกษาในอนาคต 
จากข้อจ ากดัดงักลา่ว งานศกึษาชิน้นีจ้ึงมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบังานศกึษาท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเป็นประโยชน์

ในการประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตให้มีความ
ครอบคลมุย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. งานศึกษาท่ีมีระเบียบวิธีท่ีชดัเจนและถูกต้องตามหลกัการวิจัยท่ีประมาณคา่สดัส่วนของผู้ ป่วย
นอกท่ีอยู่ภายใต้ระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าเมื่อเทียบกบัจ านวนผู้ ป่วยนอกภายใต้สิทธิ
ประกนัสขุภาพทกุระบบ และสดัสว่นของผู้ป่วยในท่ีอยู่ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า
และสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ ป่วยในภายใต้สิทธิประกันสขุภาพทุก
ระบบ เพ่ือท่ีผู้ใช้งานไฟล์ต้นแบบจะสามารถน าคา่ดงักลา่วไปใช้ก าหนดคา่ในไฟล์ต้นแบบได้อยา่ง
ถกูต้อง แมน่ย า 

2. งานศึกษาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ก่อคดีความประเภทต่างๆ โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมลูดงักล่าวจากผู้ ต้องหาท่ี
สถานีต ารวจหรือผู้ ต้องหาท่ีขึน้ศาล หรือผู้ ต้องขงัในเรือนจ าถึงพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในขณะก่อเหตหุรือก่อนก่อเหต ุแล้วน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการประเมินค่าสดัส่วน
ของคดีความประเภทต่างๆท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
(Alcohol Attributable Fraction: AAF) 

3. งานศึกษาท่ีมีระเบียบวิธี ท่ีชัดเจนและถูกต้องตามหลักการวิจัยท่ีประมาณสัดส่วนของ
งบประมาณของหน่วยงานแตล่ะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินคดี
ความท่ีแท้จริงเพ่ือท่ีผู้ใช้งานไฟล์ต้นแบบจะสามารถน าคา่ดงักลา่วไปใช้ก าหนดคา่ในไฟล์ต้นแบบ
ได้อย่างถกูต้อง แมน่ย า 

4. งานศกึษาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัมลูคา่ความเสียหายตอ่ผู้ เสียหาย
ท่ีได้รับผลกระทบจากอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมเมาสรุาของผู้ขบัขี่ ทัง้คา่เสียหายในแง่ของ
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มลูคา่ทรัพย์สินท่ีเสียหาย48ความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บหรือพิการ ความกระทบกระเทือนทาง
จิตใจ หรือต้นทนุคา่เสียโอกาสท่ีเป็นผลมาจากการท่ีไมส่ามารถท างานได้เพราะความพิการ หรือ
จากการต้องหยดุพักงานเพ่ือพกัฟื้นหรือเพ่ือการเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรม โดยอาจเก็บรวบรวม
ข้อมลูดงักลา่วจากผู้เสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียหายเพ่ือน ามาค านวณมลูคา่ความ
เสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการเมาสรุาของผู้
ขบัขี่ได้อย่างถกูต้องมากขึน้ 

5. งานศกึษาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัมลูคา่ความเสียหายตอ่ผู้ เสียหาย
ท่ีได้รับผลกระทบจากคดีความประเภทต่างๆ เช่น คดีปล้นทรัพย์ ลกัทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย หรือ
ข่มขืนกระท าช าเรา ทัง้ค่าเสียหายในแง่ของมลูค่าทรัพย์สินท่ีสญูหาย ความเจ็บปวดจากการ
บาดเจ็บหรือพิการ ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือต้นทนุคา่เสียโอกาสท่ีเป็นผลมาจากการ
ท่ีไมส่ามารถท างานได้เพราะความพิการ หรือจากการต้องหยดุพกังานเพ่ือพกัฟืน้หรือเพ่ือการเข้า
สูก่ระบวนการยตุิธรรม โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมลูดงักลา่วจากผู้เสียหายหรือสมาชิกในครอบครัว
ของผู้เสียหาย เพ่ือน ามาค านวณต้นทนุในกระบวนการยตุิธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความท่ีมีสาเหตุ
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถกูต้องมากขึน้ 

6. งานศกึษาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธ์ิ
ภายในครอบครัวท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัวโดย
อาจเก็บรวบรวมข้อมลูดงักลา่วจากประชากรทัว่ไป เพ่ือการประเมินมลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้
ภายในครอบครัวจากพฤติกรรมดงักลา่ว  

7. งานศึกษาเก่ียวกับต้นทนุทางอ้อมจากการสญูเสียประสิทธิภาพในขณะท างานหรือขาดงานอนั
เป็นผลมาจากพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีละเอียดย่ิงขึน้ โดยงานศึกษาอาจจะต้อง
ใช้สมการถดถอยเชิงพหุนาม (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
ชั่วโมงท่ีขาดงานหรือร้อยละของประสิทธิภาพในขณะท างานท่ีลดลงกับปริมาณแอลกอฮอล์ท่ี
บริโภคโดยควบคุมปัจจัยอ่ืนๆด้วย (Rehm et al., 2006) ซึ่งผู้ วิจัยจะต้องใช้ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามเก่ียวกบัปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานและปริมาณการขาด
งานห รือการสูญเสี ยประสิท ธิภาพในขณะท างาน อีกทั ง้ ลักษณะทางเศรษฐสังคม 
(Socioeconomic factors) หรือลกัษณะทางประชากร (Demographic factors) อ่ืนๆ เช่น อายุ 
สขุภาพ โรคประจ าตวั จ านวนบตุร รายได้ของครัวเรือน เป็นต้นท่ีอาจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการขาด
งานหรือสญูเสียประสิทธิภาพในขณะท างานด้วย 

                                                   
48มูลค่าความเสียหายจากการประเมินโดยส านกังานต ารวจแหง่ชาติอาจมีค่าน้อยกวา่ความเป็นจริงอยู่มาก เพราะมกัเป็นความเสียหายแก่
ทรัพย์สนิแค่เฉพาะท่ีจุดเกิดเหตุ 
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8. งานศกึษาท่ีมีระเบียบวิธีท่ีชดัเจนและถกูต้องตามหลกัการวิจยัท่ีประเมินคา่ความเสี่ยงสมัพทัธ์ใน
กรณีของการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
ระดับต่างๆกัน เพ่ือท่ีผู้ ใช้งานไฟล์ต้นแบบจะสามารถน าค่าดังกล่าวไปใช้ก าหนดค่าในไฟล์
ต้นแบบเวลาประเมินค่าสดัส่วนของการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอบุัติเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเมาสรุาของผู้ขบัขี่  (Alcohol Attributable Fraction: AAF) 

9. การรายงานตวัเลขทางสถิติจากหน่วยงานตา่งๆ ให้มีลกัษณะสอดคล้องกนั เช่น จ านวนผู้เสียชีวิต
จากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีใช้การแบ่งช่วงอายท่ีุเป็นแบบเดียวกบัข้อมลูชดุอ่ืนๆ (เช่น ช่วงละ 15 
ปี ดงัท่ีก าหนดในการค านวณของไฟล์ต้นแบบ)เพ่ือให้ง่ายต่อการค านวณต้นทนุรวมจากหลายๆ
หน่วยงาน 

10. อาจมีการเพ่ิมเติมข้อมลูในไฟล์รหัสโรค ICD-10 เพ่ือให้รหัสโรคท่ีจะน ามาใช้ในการจับคู่กับคา่
รักษาพยาบาลมีความละเอียดมากขึน้ถึงความละเอียด 4 หลัก ซึ่งอาจต้องใช้บุคลากรทาง
การแพทย์เป็นผู้ ให้ค าแนะน าในการก าหนดว่ารหัสใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้ความละเอียดมากถึง
ระดบัดงักลา่ว 

11. ผู้ ใช้งานไฟล์อาจเร่ิมต้นการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้ข้อมลูท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ข้อมลูจาก
การส ารวจในพืน้ท่ีหนึ่งๆท่ีมีขนาดข้อมลูไม่ใหญ่มากนัก ดีกว่าการลงค่าพารามิเตอร์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศท่ีมักมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหากผู้ ใช้งานมี
ทรัพยากรในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีจ ากดั หรืออาจใช้การตัง้สมมติฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับค่าจาก
คา่ตัง้ต้นท่ีผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์จากข้อมลูหลายๆชดุมาให้แล้วก็ได้ 

นอกจากนีแ้ล้ว ยังควรมีการผลกัดนัให้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
ของผู้ขบัขี่ในทกุกรณีท่ีมีอบุตัิเหตจุราจรทางบก เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ตอ่การตรวจสอบจ านวนผู้เสียชีวิต
หรือพิการจากอบุตัิเหตจุราจรทางบกท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (การเมาสรุาของผู้ขบั
ขี่)เพ่ือท่ีงานศกึษาประเมินต้นทนุในอนาคตจะมีตวัเลขผู้เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีถกูต้องและครอบคลมุกวา่ในปัจจบุนั 

จากมูลค่าต้นทุนทางสังคมท่ีประเมินได้ (เบือ้งต้น) จากการทดสอบใช้ไฟล์ต้นแบบท่ีพัฒนาขึน้
สามารถสรุปได้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักับปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในหมูป่ระชาชนชาวไทยอย่างจริงจงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพิจารณาวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้มีเพียงต้นทุนทางตรงท่ีรัฐต้องเสียไปในรูปของค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึน้
เท่านัน้ แตย่งัมีต้นทนุทางอ้อมในรูปของผลผลิตท่ีสญูเสียจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรหรือการขาดงาน 
ประสิทธิภาพในขณะท างานท่ีลดต ่าลง และต้นทนุอีกจ านวนมากท่ียังไมเ่คยมีการตีมลูคา่ออกมาเป็นตวั
เงินท่ีชดัเจน  
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