
 

 

 

7 วันอันตรายยุคห้ามขายเหล้า อุบัติเหตุจากสุราลดลง 5.5 เท่า มูลค่าความสูญเสียลดลงถึง 84% 

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
วิกฤติ Covid-19 ท ำให้รัฐบำลตัดสินใจใช้มำตรกำรล็อคดำวน์และเคอร์ฟิวในทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วง
ต้นเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ช่วงเวลำดังกล่ำวครอบคลุมช่วงเทศกำลสงกรำนต์ด้วย และตั้งแต่วันที่ 13 เมษำยน 
2563 เป็นต้นมำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันออกประกำศห้ำมขำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพ่ือลดกำรตั้งวงดื่มเหล้ำโดยเฉพำะช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ทั้งนี้เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อ 
Covid-19 ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

ในช่วง 7 วันอันตรำยเทศกำลสงกรำนต์ในปีนี้ (10-16 เมษำยน) จึงถือได้ว่ำเป็นปีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยของ
ประชำกร และกิจกรรมเฉลิมฉลองน้อยที่สุดปีหนึ่งจำกท้ังควำมกลัวกำรติดเชื้อของประชำชนและมำตรกำรของ
รัฐบำล ตัวเลขจำกข้อมูลกำรเฝ้ำระวังช่วงเทศกำลพบว่ำจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุในช่วง
สงกรำนต์ปีนี้ลดลงเป็นอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ จำกข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ กระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรำย
ปีนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 10,259 คน ในขณะที่ค่ำเฉลี่ยของปี 2560-2562 อยู่ที่ 30,178 คน จ ำนวนผู้ได้รับ
ผลกระทบจึงลดลงไปเกือบ 70% ในขณะเดียวกันสัดส่วนของอุบัติเหตุที่มีสุรำมำเก่ียวข้องอยู่ที่ 12.4% ในขณะ
ที่ค่ำเฉลี่ยของปี 2560-2562 อยู่ที่ 27.5% ซึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรห้ำมจ ำหน่ำยสุรำทั่วประเทศ 

 

เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบจ ำนวนผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตที่มีอำกำรมึนเมำในช่วงสงกรำนต์ปี 2563 เทียบกับ 3 ปี
ก่อนหน้ำ คือ 2560-2562 (ภำพที่ 1) พบว่ำ ปี 2560-2562 มีรูปแบบของกรำฟ คือ จ ำนวนผู้บำดเจ็บและ
เสียชีวิตจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจำกวันที่ 1 ของช่วง 7 วันอันตรำยไปอยู่ที่จุดสูงสุดในวันที่ 3 และลดลงมำเรื่อยๆ 
จนถึงจุดต่ ำสุดในวันที่ 7 จ ำนวนได้รับผลกระทบเฉลี่ยรำยวันอยู่ที่ 1,131-1,221 รำยต่อวัน ในขณะที่สงกรำนต์
ปี 2563 ที่ผ่ำนมำมีรูปแบบของกรำฟจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตแตกต่ำงไปอย่ำงชัดเจน คือ จ ำนวน
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตที่มีอำกำรมึนเมำมีจ ำนวนใกล้เคียงกันทุกวัน  ไม่มีจุดสูงสุดที่ชัดเจน เฉลี่ยรำยวันอยู่ที่ 
182 รำยต่อวัน ในภำพรวม จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกแอลกอฮอล์ในช่วง 7 วันอันตรำยสงกรำนต์ปี 



2560-2562 อยู่ทีเ่ฉลี่ย 8,288.7 รำย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 1,276 รำย กำรห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ปี 2563 จึงช่วยลดจ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกแอลกอฮอล์ในช่วง 7 วันอันตรำยลงถึง 5.5 เท่ำ !!! 

 

 
ภำพที่ 1 จ ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรำย สงกรำนต์ 2560-2563 
ที่มำ: ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ กองสำธำรณสุขฉุกเฉิน 

  

ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ (ศวส.) ยังได้ท ำกำรประมำณกำรมูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจซึ่งประเมินจำกควำม
สูญเสียทำงสุขภำพจำกผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดื่มสุรำ) ในช่วงสงกรำนต์ 
2563 เทียบกับสงกรำนต์ 2560 (ตำรำง 1) ซึ่งทำง ศวส. ได้ท ำกำรประมำณกำรควำมสูญเสียไว้ล่ำสุด พบว่ำ  

- มูลค่ำควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุในช่วงสงกรำนต์ 2563 อยู่ที่ 707.0 ถึง 953.9 ล้ำนบำท ลดลง 63% จำกปี 
2560 ที่มีมูลค่ำควำมสูญเสีย 1,918.8–2,567.5 ล้ำนบำท 

- ข้อมูลจำกทั้งปี 2560 และ 2563 พบว่ำ มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจส่วนใหญ่มำจำกกำรเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรในปี 2563 มูลค่ำควำมสูญเสียส่วนนี้มีสัดส่วน 83.2–86.4% ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 84.2–88.2% 

- สัดส่วนผู้ประสบเหตุที่มีประวัติกำรดื่มสุรำในปี 2563 มีจ ำนวน 1,276 คน คิดเป็น 12.4% ของผู้ประสบเหตุ
ทั้งหมด ในขณะที่ปี 2560 มีจ ำนวน 8,549 คน คิดเป็น 29.3% จ ำนวนผู้ประสบเหตุที่มีสุรำมำเกี่ยวข้องจึง
ลดลงถึง 7,273 คน คิดเป็น 85.1% 



- มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรำในปี 2563 คิดเป็น 87.9–118.6 ล้ำนบำท ลดลงถึง 
84.3% จำกปี 2560 ที่มีมูลค่ำควำมสูญเสียอยู่ท่ี 562.7–752.9 ล้ำนบำท 

 

จำกข้อมูลข้ำงต้น กำรห้ำมขำยเหล้ำในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ปี 2563 นี้ เป็นอีก 1 บทพิสูจน์ว่ำ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญต่อควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในช่วงเทศกำล กำร
ลดลงของทั้งจ ำนวนและสัดส่วนของผู้ได้รับผลกระทบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุรำ แสดงให้เห็นว่ำควำมสูญเสียที่
ลดลงเป็นทั้งผลจำกมำตรกำรเคอร์ฟิว จ ำกัดกำรเดินทำง และกำรห้ำมขำยสุรำ มำตรกำรห้ำมขำยสุรำหรือ
จ ำกัดกำรขำยสุรำในช่วงเทศกำลจึงเป็นอีก 1 ทำงเลือกของมำตรกำรในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกำล ในปีถัดๆ ไป แม้ว่ำจะผ่ำนพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปแล้วก็ตำม  

 



ตำรำง 1 มูลค่ำควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงสงกรำนต์ ปี 2560 และ 2563 

 2560 2563 ความเปลี่ยนแปลง 
จ ำนวน (คน) มูลค่ำรวม 

(ล้ำนบำท) 
จ ำนวน (คน) มูลค่ำรวม 

(ล้ำนบำท) 
ล้ำนบำท % 

บาดเจ็บ (รวม) 28,716 303.0 10,100 130.0 -173.0 -57.1% 
- ผู้ป่วยใน (รวม) 4,020 271.0 1,766 119.1 -151.9 -56.1% 
- - ค่ำรักษำ 4,020 94.6  41.6 -53.0 -56.1% 
- - ขำดงำน ฟ้ืนฟู 4,020 176.4  77.5 -98.9 -56.1% 
- ผู้ป่วยนอก 24,696 32.0 8,416 10.9 -21.1 -65.9% 
เสียชีวิต 437  159    
- ค ำนวณรำยได้ถึง 60 ปี  1,615.8  587.9 -1,027.9 -63.6% 
- ค ำนวณรำยได้ถึงอำยุคำดเฉลี่ย  2,264.5  823.9 -1,440.6 -63.6% 
รวมมูลค่าความสูญเสีย 1 (ค ำนวณ
รำยได้ถึง 60 ปี) 

 1,918.8  707.0 -1,211.8 
 

-63.2% 

รวมมูลค่าความสูญเสีย 2 (ค ำนวณ
รำยได้ถึงอำยุคำดเฉลี่ย) 

 2,567.5  953.9 -1,613.6 -62.8% 

 
ความสูญเสียที่ผู้ประสบเหตุเมาสุรา เมาสุรา 8,549 คน 

(29.3%) 
562.7–752.9 เมาสุรา 1,276 คน 

(12.4%) 
87.9–118.6 -474.8 ถึง -634.3 -84.3% 

ที่มำ:  
- ข้อมูลผู้ได้รับบำดเจ็บ: ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรผูบ้ำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบตัิเหตุ กองสำธำรณสุขฉุกเฉิน 
- ข้อมูลต้นทุน: กำรประเมินต้นทนุเศรษฐศำสตรจ์ำกอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2560. มนทรัตม์ ถำวรเจริญทรัพย์. 

 


