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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

การแกไ้ขปญัหาต่างๆทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูส้ถานการณ์ต่างๆ
อยา่งถ่องแท ้  เหมอืนการออกเดนิทางผจญภยั   หากรูล้มฟ้าอากาศจะท าใหส้ามารถเตรยีมการรองรบัได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   การจะรูส้ถานการณ์ทีแ่มน่ย าไดน้ัน้ตอ้งรูว้่าจะใชเ้ครือ่งมอือะไรวดั ซึง่เรยีกอกีชื่อ
หนึ่งไดว้่า “ดชันีชีว้ดั” ทีแ่มน่ย า   และตอ้งมรีะบบขอ้มลูซึง่ครอบคลุมการสรา้งขอ้มลูและการใชข้อ้มลู ซึง่
เรยีกไดอ้กีชื่อหนึ่งว่า “ระบบขอ้มลูทีด่ ี

เอกสารทบทวนองคค์วามรูฉ้บบัน้ีไดด้ าเนินการทบทวนองคค์วามรูเ้รือ่งดชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภค 
ผลกระทบจากการบรโิภค และการด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาแอลกอฮอล ์  โดยการทบทวน
องคค์วามรูใ้นประเดน็น้ีทัง้ภายในประเทศและนานาชาต ิ  อกีทัง้ไดด้ าเนินการส ารวจความตอ้งการใชข้อ้มลู
เพื่อการแกไ้ขปญัหาแอลกอฮอลจ์ากผูเ้กีย่วขอ้งกลุ่มต่างๆ   แลว้สงัเคราะหข์อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาดชันี
วดัปญัหาและการด าเนินการแกป้ญัหาแอลกอฮอลต่์อไป 

ชุดดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัม ี4 ชุดดชันี ประกอบดว้ย 18 ดวัชีว้ดั ไดแ้ก่  
(1) ชุดดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ครอบคลุมดชันี 11 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อคนต่อปี ดชันีชีว้ดัปรมิาณการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลอฮอลต่์อคนดื่มต่อปี ดชันีชีว้ดัภาวะการเป็นผูด้ื่ม ดชันีชีว้ดัความถีใ่นการดื่ม ดชันีชีว้ดั
ปรมิาณการดื่ม ดชันีชีว้ดัระดบัความเสีย่งของการดื่ม ดชันีชีว้ดัประเภทของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่
นิยมดื่ม ดชันีชีว้ดับรบิทของการดื่ม ดชันีชีว้ดัความรูแ้ละทศันคตต่ิอการดื่ม ดชันีชีว้ดัปจัจยัเสีย่ง
หรอืปจัจยัป้องกนัต่อการดื่ม และดชันีชีว้ดัอื่นๆ เช่น ดชันีชีว้ดัการบรโิภคในกลุ่มประชากรทีไ่ม่
เหมาะสมอยา่งยิง่ เป็นตน้  

(2) ชุดดชันีชีว้ดัผลกระทบทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ครอบคลุมดชันี 2 ตวั 
ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้นสุขภาพและสงัคม ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตร์  

(3) ชุดดชันีชีว้ดัการดาเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์ครอบคลุมดชันี 3 ตวั ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัการดาเนินนโยบายและโปรแกรมการดาเนินงาน
ต่างๆ ดชันีชีว้ดัการดาเนินโปรแกรมการป้องกนัและบรกิารบาบดัรกัษา  และ ดชันีชีว้ดัการจดัสรร
ทรพัยากรเพื่อการดาเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุรา  และ 

(4) ชุดดชันีชีว้ดักจิกรรมการตลาดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  ไดแ้ก่   ดชันีชีว้ดักจิกรรม
การตลาด และ ดชันีชีว้ดัการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละการโฆษณาของประชาชน  
 
คณะนกัวจิยัไดส้งัเคราะหข์อ้เสนอแนะส าหรบัการพฒันาดชันีชีว้ดัปญัหาและการแกไ้ขปญัหา

แอลกอฮอลไ์ว ้14 ขอ้ดว้ยกนั   หวงัใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเรือ่งส าคญัรว่มกนัต่อไป  
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
 

 
1. ความส าคญัและประเดน็ปัญหา 

1.1 ประชาชนคนไทยดื่มสุรามากขึน้ และอายทุีด่ ื่มลดลง 
      ส านกังานสถติแิห่งชาตสิ ารวจพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนไทย 
ในปี พ.ศ. 2547 พบว่า ผูท้ีด่ ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ปีระมาณ 16.2 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 32.7 
ของประชากรไทยตัง้แต่อาย ุ 15 ปีขึน้ไป อตัราการบรโิภคเครือ่งดื่มผสมแอลกอฮอลเ์ฉลีย่ 58.0 
ลติร ต่อคนต่อปีในปี 2546 เพิม่จากปี 2532 ทีอ่ตัราการดื่มเฉลีย่ 20.2 ลติรต่อปีเกอืบ 3 เท่าตวั , 
เฉพาะอตัราการบรโิภคเบยีรต่์อหวัต่อปีเพิม่ขึน้ในปี 2546 เทยีบกบัปี 2532 มากกว่า 8 เท่าตวั 
จากอตัราเฉลีย่ 4.4 ลติรต่อคนในปี 2532 เพิม่เป็น 39.4 ลติรต่อคน ในปี 2546 (น.พ.ยงยทุธ ขจร
ธรรม และ คณะ, 2547) 

 ขอ้มลูองคก์ารอนามยัโลก บ่งชีว้่าคนไทยดื่มมากขึน้ทุกปี จาก 7.71 ลติร/คน/ปี   คดิ
เป็นอนัดบัที ่50 ของโลกในปี 1998 จากนัน้เพิม่เป็น 8.47 ลติร/คน/ปี เป็นอนัดบัที ่40 
ของโลกในปี 2001 

 อายทุีเ่ร ิม่ดื่มสุรา อายทุีเ่ร ิม่ดื่มสุรามแีนว โน้มอายนุ้อยลงเรือ่ยๆ ทัง้จาก ขอ้มลูของ
ส านกังานสถติแิละจากงานวจิยั เช่น ขอ้มลูจากการวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภคสุราของ
เยาวชนไทยฯ (บุญเสรมิ หุตะแพทย ์และคณะ, 2547) พบว่าเยาวชนเริม่ดื่ม เครือ่งดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 12 ปี รอ้ยละ 8, ต ่ากว่า15 ปี รอ้ยละ 68, 
ต ่ากว่า 18 ปี รอ้ยละ 98  

 
1.2 ยอดขายสุราเพิม่ขึน้ 
 ในปี พ.ศ. 2546 กรมสรรพสามติและกรมศุลกากรเกบ็ภาษเีครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ได้สงู

ถงึ 6.27 หมืน่ลา้นบาท จากการใชเ้งนิประมาณ 2 แสนลา้นบาทของคนไทย  เพื่อซือ้
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าบรโิภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เน้น
กลุ่มตลาดวยัรุน่ ทัง้รปูแบบสนิคา้ทีห่ลากหลาย การโฆษณาทีร่นุแรงขึน้ ราคา ทีถู่ก
ลง ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ะดวกขึน้ การจดักจิก รรมการตลาดทีเ่รา้อารมณ์
ผูบ้รโิภค  (Event- marketing) (ศริโิสภาคย ์ บรูพาเดชะ, 2549) 
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 มลูค่าการโฆษณาเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงพ .ศ. 2539 – 2545 เฉลีย่สงูกว่าสอง
พนัลา้นต่อปี โดยใน   พ .ศ. 2542 มมีลูค่า 1891 .7 ลา้นบาท พ .ศ. 2543 มมีลูค่า
2751.6 ลา้นบาท พ .ศ. 2544 มมีลูค่า 2191.6 ลา้นบาท พ .ศ.2545มมีลูค่า 2360.4 
ลา้นบาท (บณัฑติ  ศรไพศาล และคณะ, 2549) 

1.3 ผลกระทบมากขึน้ทัง้ดา้นสุขภาพ อุบตัเิหตุ สงัคม 
 ประเทศไทยมผีูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุขนส่งเป็นจ านวนมากถงึ 941 ,880 คนทัว่

ประเทศ ในปี 2548 หรอืคดิเป็นอตัรา 1,570 คนต่อประชาก รหน่ึงแสนคน ยงัความ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศเป็นหลกัแสนลา้นบาท   และการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุของการเกดิอุบตัจิราจรถงึรอ้ยละ 40 ในช่วงปกต ิและ เพิม่
เป็นรอ้ยละ 50 – 60 ในช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม ่ (รายงานสถานการณ์สุรา , 
2549) 

 ผลกระทบต่อเชาวน์ปญัญามงีานวจิยัทีพ่บว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ัง้แต่อายุ
ยงัน้อยท าใหผู้ด้ ื่มมรีะดบัเชาวน์ปญัญาลดลง โดยกลุ่มผูเ้ริม่ดื่มในช่วงอาย ุ 20-29 ปี 
ซึง่ยงัอยูใ่นวยัเรยีนจนถงึวยัเริม่ตน้ท างาน เกดิปญัหาเชาวน์ปญัญาลดลงมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ (อา้งใน ศริโิสภาคย ์ บรูพาเดชะ, 2549) 

 สุราท าใหเ้กดิโรคต่างๆ มากถงึ 60 โรค เช่น โรคมะเรง็ตบั โรคหวัใจ โรคเกีย่วกบั
สมอง ฯลฯ นอกจากปญัหาสุขภาพกายแลว้ ยงัมปีญัหา สุขภาพจติ และสงัคม นัน่คอื
ผูด้ ื่มสุราเรือ้รงัจะมคีวามเครยีดไดร้อ้ยละ 51.2 และมอีาการซมึเศรา้ได ้รอ้ยละ 48.6 
ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ี่ รนุแรง สมควรไดร้บัการบ าบดัรกัษา รอ้ยละ 11.9 มคีวามคดิฆา่ตวั
ตาย รอ้ยละ 11.3 คดิฆา่ผูอ้ื่น ส่วนวยัรุน่ทีม่บีดิาเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงันัน้ มปีญัหา
สุขภาพจติมากกว่าเดก็ทัว่ไปถงึ 11.5 เท่า 

1.4 เยาวชนบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ากขึน้ 
 ในช่วงเวลาเพยีง 7 ปี (2539-2546) กลุ่มผูห้ญงิวยั 15 -19 ปี เป็นกลุ่มทีน่่าจบัตามาก

ทีสุ่ด เนื่องจากมกีารเพิม่จ านวนผูด้ื่มมากขึน้เกอืบ 6 เท่า คอืจากรอ้ยละ 1.0 เป็นรอ้ย
ละ 5.6 และ ดื่มเป็นประจ า (ดื่ม 1 - 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ถงึดื่มทุกวนั ) ถงึรอ้ยละ 14.1, 
วยัรุน่เพศชายวยั 11 – 19 ปี ทีบ่ริโภคเครือ่งดื่มผสมแอลกอฮอลม์จี านวนประมาณ 
1.06 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 21.23 ของประชากรในกลุ่มอายนุี้ (ส านกังานสถติิ
แห่งชาต)ิ  

 การตดิตามส ารวจนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัสงขลา ปตัตานี ภเูกต็ และ  สุ
ราษฎรธ์านี ตัง้แต่ 2545-2547 รวม 8,500-10,000 คน (พ.ญ.สาวติรี อษัณางคก์รชยั , 
2548 )พบว่านกัเรยีนชายรอ้ยละ 38-44 นกัเรยีนหญงิรอ้ยละ 27-30 เคยดื่มเหลา้
อยา่งน้อย 1 แกว้ในชวีติ ชายรอ้ยละ 22-25 หญงิรอ้ยละ 11-13 ดื่มอยา่งน้อย1 แกว้
ใน 30 วนัทีผ่่านมาและชายรอ้ยละ 1.4-2.8, หญงิรอ้ยละ 0.2-0.6 ดื่มมากกว่า 10 วนั
ใน 30 วนัทีผ่่านมา 
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 มขีอ้มลูระบุชดัว่าเดก็ทีเ่ริม่ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก่์อนอาย ุ 13 ปี มโีอกาสตดิ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ปจนโต ในทางตรงขา้ม หากเริม่ดื่มในวยั 21 ปีขึน้ไป ความ
เสีย่งในการเกดิปญัหาจากการดื่มในลกัษณะต่าง ๆ จะลดลงถงึรอ้ยละ 70 ดงันัน้ 
สถานการณ์ขณะน้ีจงึนบัว่าน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ (บณัฑติ  ศรไพศาล และคณะ, 2549) 

                จากสถานการณ์ปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ว่าสุราไมใ่ช่สนิคา้ธรรมดา มฤีทธิ ์
เสพตดิ  และท าใหเ้กดิผลกระทบมากมายหลายดา้น ตอ้งการการควบคุม ป้องกนั และ 
แกไ้ขปญัหาอยา่งเรง่ด่วนและมคีุณภาพ วธิมีองปญัหาหรอืผลกระทบจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดห้ลายวธิผี่านสิง่ทีเ่รยีกว่าดชันี เช่น การใชค้วามชุกของผูด้ื่ม 
ความชุกของผูด้ื่มภายใน 12 เดอืน ความชุกของผูด้ื่มภายใน 30 วนั ดชันีใดสะทอ้น
ปญัหาการดื่มไดช้ดัเจนกว่ากนั การใชป้รมิาณการดื่มโดยเฉลีย่ต่อวนั การใชป้ริมาณการ
ดื่มเฉลีย่ต่อวนัดื่ม การใชแ้บบวดั AUDIT ดชันีใดสะทอ้นปญัหาการดื่มไดช้ดัเจนกว่ากนั 
การใชผ้ลกระทบดา้นอุบตัเิหตุ ความรนุแรง การเจบ็ปว่ยทางสุขภาพ ดชันีใดสะทอ้น
ปญัหาผลกระทบจากการดื่มไดช้ดัเจนกว่ากนั หรอื ตอ้งใชห้ลายดชันีรว่มกนั การทบทวน
องคค์วามรูเ้กีย่วกบัดชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอลร์ะดบันานาชาต ิและ ระดบัชาต ิตลอดจน
พฒันาดชันีชีว้ดัปญัหาการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีเ่หมาะสม
กบัประเทศไทยจงึเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อวเิคราะหค์วามตอ้งการใชข้อ้มลูของผูใ้ชร้ะดบัต่างๆ  ในดา้นขอ้มูลปญัหา
แอลกอฮอล ์

2.2 เพื่อศกึษาทบทวนดชันีชีว้ดัสถานการณ์ปญัหาแอลกอฮอล ์รวมถงึทรพัยากรและผล
การด าเนินการดา้นปญัหาแอลกอฮอล์ 

2.3 เพื่อพฒันาดชันีชีว้ดัสถานการณ์แอลกอฮอล ์ ทรพัยากรและผลการด าเนินการและ
วธิกีารมาตรฐานในการไดม้าซึง่ขอ้มลู 

 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1 ไดข้อ้มลูความตอ้งการ การใชฐ้านขอ้มลูเพื่อแกป้ญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลจ์ากผูเ้กีย่วขอ้งกบัการควบคุมปญัหาการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

3.2 ไดชุ้ดดชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอลเ์ป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ 
3.3 ไดชุ้ดดชันีชีว้ดัปญัหาเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศไทยและมาตรฐานขอ้มลูที ่
        ควรม ี
3.4 ไดข้อ้เสนอแนะต่อการพฒันาระบบขอ้มลูปญัหาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ

ไทย 
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4. แนวทางการศึกษา 

4.1 ก าหนดกลุ่มผูใ้ชข้อ้มลูปญัหาแอลกอฮอล ์ทัง้ในระดบัก าหนดนโยบาย ผูใ้หบ้รกิาร  
       นกัวชิาการ และภาคประชาชน 
4.2   ศกึษาความตอ้งการใชข้อ้มลูของผูใ้ชข้อ้มลูปญัหาแอลกอฮอล ์โดยการจดั 
       กระบวนการเพื่อก าหนดความตอ้งการทีจ่ าเป็นในดา้นต่างๆ  
4.3   ทบทวนดชันีชีว้ดัสถานการณ์ปญัหาแอลกอฮอลท์ัง้ดา้นอุปสงค ์อุปทาน    

ผลกระทบ และผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจากองคก์รนานาชาตดิา้นปญัหาการ   
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ละจากต่างประเทศ 

4.4   ทบทวนดชันีชีว้ดัดา้นปญัหาแอลกอฮอลท์ีใ่ชใ้นประเทศไทย โดยองคก์รที ่  
       รบัผดิชอบปญัหาแอลกอฮอล ์
4.5   จดักระบวนการเพื่อการพฒันาดชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอลท์ีส่ าคญัส าหรบัประเทศ  

ไทย  โดยความมสี่วนรว่มของเครอืขา่ยผูข้อ้มลูกลุ่มต่างๆ  รว่มกบัผูผ้ลติข้อมลู   
และ อาศยัขอ้มลูจากการศกึษาความตอ้งการและการทบทวนดชันีชีว้ดัทัง้จากใน  
และ ต่างประเทศ  

4.6    ก าหนดค าจ ากดัความ วธิกีารค านวณ  มาตรฐานของแหล่งขอ้มลู การตคีวาม  
        การใชป้ระโยชน์ ของดชันีชีว้ดัแต่ละตวั 
4.7    เสนอแนะต่อการพฒันาระบบขอ้มลูเพื่อตอบสนองต่อดชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอล ์
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5. แนวคิดการศึกษา 
6.  

7.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อเมรกิา 

ยุโรป 

WHO 

ผูใ้หบ้รกิาร ผูก้ าหนด
นโยบาย 

นกัวชิาการ 

หาความตอ้งการการใชฐ้านขอ้มลูเพื่อ
แกป้ญัหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์าก

กลุ่มต่างๆ 

ภาคประชาชน 

การศกึษาทบทวนดชันีชีว้ดัสถานการณ์
ปญัหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

 

การศกึษาทบทวนดชันีชีว้ดัสถานการณ์ปญัหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะดบันานาชาต ิ

ออสเตรเลยี 
 

องักฤษ 

ชุดดชันีชีว้ดัปญัหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
ประเทศไทยและมาตรฐาน

ขอ้มลูทีค่วรม ี

ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา
ระบบขอ้มลูปญัหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
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บทท่ี 2  
ผลการศึกษา 

 

 

 

2.1 ความต้องการข้อมลูเพ่ือควบคมุปัญหาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากผูเ้ก่ียวข้อง
กลุ่มต่างๆ 
 
การส ารวจความต้องการข้อมลูเพ่ือควบคมุปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 

 
คณะผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความตอ้งการฐานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภค

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์จากผูเ้กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์ระหว่างช่วงเดอืน มถุินายน- กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยวธิกีารส่งแบบสอบถามไป
ทางไปษณยี ์และใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบั โดยแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
(กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู)ออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 

i. ผูก้ าหนดนโยบาย ซึง่ประกอบดว้ย ผูก้ าหนดนโยบายระดบัชาติ ไดแ้ก่ คณะ
รฐับาล, สมาชกิวุฒสิภา และผูก้ าหนดนโยบายระดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการ
จงัหวดั  

ii. ผูใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก่ สาธารณสุขจงัหวดั, หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เช่น 
กรมสุขภาพจติ กรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค และ หน่วยงานภาครฐั เช่น กรม
สรรพสามติ ฯลฯ 

iii. นกัวชิาการ ไดแ้ก่ คณบดคีณะแพทยศาสตร์,พยาบาลศาสตร ์
และสาธารณสุขศาสตร,์ นกัวจิยัทที าวจิยัเกีย่วกบัประเดน็การควบคุมปญัหา
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

iv. ภาคประชาชน ไดแ้ก่ เครอืขา่ยประชาชน เช่น เครอืขา่ยส านกังานองคก์รงดเหลา้
, มลูนิธเิพื่อนหญงิ, มลูนิธเิมาไมข่บั ฯลฯ 
โดยส่งแบบสอบถามไปทางไปษณยีท์ัง้สิน้ 400 ชดุ มผีูผู้ต้อบแบบสอบถามส่ง
แบบสอบถามกลบัมาทัง้หมด 224 ชดุ ซึง่ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของการส่งแบบสอบถามกลบั ของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบ่งตามกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมปญัหาจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

    

  

  กลุ่มผูเ้ก่ียวข้อง 

รายช่ือ 
จ านวนท่ี
จดัส่ง 

จ านวนท่ีตอบกลบั 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

ผูก้ าหนดนโยบาย 
คณะรฐับาล, สมาชกิวุฒสิภา 50 0 0 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 76 23 27.6 

ผูใ้หบ้รกิาร 
 
 

สาธารณสุขจงัหวดั 75 48 
 

61.3 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 24 21 87.5 
หน่วยงานภาครฐั 46 39 84.8 

นกัวชิาการ 
 

คณบดคีณะแพทยศาสตร+์พยาบาล+
สาธารณสุขศาสตร ์ 46 36 

 
78.3 

นกัวจิยั 55 40 72.7 
ภาคประชาชน เครอืขา่ยประชาชน 28 17 60.7 

  รวมทัง้หมด 350 224 56.0 

 
รวมทัง้หมดยกเว้นผูก้ ำหนดนโยบำย 274 201 73.4 

 
จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มผูก้ าหนดนโยบายทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ให้ความ

รว่มมอืในการตอบแบบสอบถามน้อยทีสุ่ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูก้ าหนดนโยบายทัง้ระดบัชาติ
ไมม่กีารตอบแบบสอบถามแลว้ส่งกลบัเลย ดงันัน้หากในการท าวจิยัครัง้ต่อไปตอ้งการกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มผูก้ าหนดนโยบายควรใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูในรปูแบบอื่น เช่น การสมัภาษณ์ เป็นต้ น 
 โดยภาพรวมมกีารตอบแบบสอบถามแลว้ส่งกลบัรอ้ยละ 56 หากไมร่วมกลุ่มผูก้ าหนด
นโยบาย จะมกีารตอบแบบสอบถามแลว้ส่งกลบัถงึรอ้ยละ 73.4  ซึง่นบัว่าไดร้บัความรว่มมอืใน
การตอบแบบสอบถามแลว้ส่งกลบั(response rate)สงูส าหรบัการส ารวจความคดิเหน็โดยใชว้ธินีี้ 
ผลกำรศึกษำ : 

1. จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมปญัหาจาก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ลุ่มต่างๆ รวมทัง้หมด 224 ตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูมากทีสุ่ด คอื สาธารณสุขจงัหวดั คดิเป็นรอ้ยละ 21.4 รองลงมาคอื นกัวจิยัประเดน็
เกีย่วขอ้งกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และหน่วยงานภาครฐั คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 และ17.4 
ตามล าดบั ส่วนเครอืขา่ยภาคประชาชนผูใ้หข้อ้มลูน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ  7.6 ดงัตาราง
ที ่2 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้ง  
กบัการป้องกนัและควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 
กลุ่มผูเ้ก่ียวข้อง จ านวน ร้อยละ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั 23 10.3 

สาธารณสุขจงัหวดั 48 21.4 

หน่วยงานภาครฐั 39 17.4 

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 21 9.4 

คณบดคีณะแพทยศาสตร+์พยาบาล+สาธารณสุขศาสตร ์ 36 16.1 

เครอืขา่ยประชาชน 17 7.6 

นกัวจิยั 40 17.9 

รวมทัง้หมด 224 100.0 

 
2. เมือ่ถามว่า “การคดัท าฐานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ของประเทศไทยมคีวามจ าเป็นหรอืไม่” พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 98.2 ตอบว่า มี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมฐีานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย  

3. ในประเดน็ของขอ้มลูทีค่วรจะมใีนฐานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลข์องประเทศไทยนัน้ จะแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื. ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภค
(อุปสงค)์ ดา้นอุปทาน ดา้นผลกระทบ และดา้นมาตการต่างๆทีใ่ชใ้นการควบคุมปญัหา
จากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 4 กลุ่มที ่
ตอบว่า มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมฐีานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลข์องประเทศไทย ( 220 ตวัอยา่ง) เนว่าควรมขีอ้มลูทัง้4 ดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 
99-100  โดยใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูทัง้ 4 ดา้นใกลเ้คยีงกนั 

4. เมือ่วเิคราะหข์อ้มลูต่างๆในแต่ละดา้น ทีก่ลุ่มตวัอยา่งอยากใหม้ใีนฐานขอ้มลูเพื่อควบคุม
ปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศไทยนัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1  ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล(์อุปสงค)์ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งอยากใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบั อาย ุเพศและอาชพีมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย 97.3, 
96.3 และ 93.2 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตอ้งการขอ้มลู
ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล(์อุปสงค)์ 

 
ข้อมลูด้าน

พฤติกรรมการ
บริโภค

เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์

ผูว้่า
ราชการ
จงัหวดั 
 
(23 
 คน) 

สสจ. 
 
 
 
(47 
คน) 

หน่วยงาน
ภาครฐั 
 
 
 
(36 คน) 

หน่วยงาน
ใน ก.
สาธารณสุข 
 
(21 
 คน) 

คณบด ี
 
 
 
(35 
คน) 

เครอืขา่ย
ประชาชน 
 
 
(17  
คน) 

นกัวจิยั 
 
 
 
(40 
คน) 

รวมทัง้หมด 
จ า 
นวน 
 
(219 
คน) 

ร้อยละ 
 
 

100 

อาย ุ 22 47 34 21 35 16 38 213 97.3 

เพศ 23 47 31 21 35 16 38 211 96.3 

อาชพี 22 44 29 20 35 16 38 204 93.2 

การศกึษา 19 46 23 19 35 15 36 193 88.1 

อายุทีเ่ริม่ดื่ม 19 47 30 21 34 16 36 203 92.7 

เขตการปกครอง/
ภาค 15 32 14 17 20 13 31 142 64.8 

สาเหตุทีด่ื่ม/เลกิดื่ม 20 40 29 21 34 15 32 191 87.2 

สถานทีด่ื่ม 18 34 16 19 28 12 36 163 74.4 

สถานทีซ่ือ้ 19 37 24 19 31 12 35 177 80.8 

ค่าใชจ้่ายในการดื่ม 19 39 23 19 32 14 35 181 82.6 

ความถีใ่นการดื่ม 19 44 24 19 33 16 35 190 86.8 

ปรมิาณการดื่ม 18 36 24 21 34 15 37 185 84.5 

ชนิดเครื่องดื่มที่
เลอืกดื่ม 18 35 20 18 32 15 36 174 79.5 

โอกาสทีด่ื่ม 20 32 17 16 27 12 33 157 71.7 

เวลาทีด่ื่ม 19 35 18 16 26 12 28 154 70.3 

 
4.2 ขอ้มลูดา้นอุปทานของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอยากใหม้ขีอ้มูล

เกีย่วกบัปรมิาณการจ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ปรมิาณการผลติเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลใ์นประเทศไทยและปรมิาณการน าเขา้เครือ่งดื่มแอลกอฮอลจ์าก
ต่างประเทศ มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย 88.1., 86.8 และ 81.3 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตอ้งการขอ้มลู
ดา้นอุปทานของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ข้อมลูด้านอปุทาน
ของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์

ผูว้่า
ราชการ
จงัหวดั 
 
(23 
 คน) 

สสจ. 
 
 
 
(47 
คน) 

หน่วยงาน
ภาครฐั 
 
 
 
(36 คน) 

หน่วยงาน
ใน ก.
สาธารณสุข 
 
(21 
 คน) 

คณบด ี
 
 
 
(35 
คน) 

เครอืขา่ย
ประชาชน 
 
 
(17  
คน) 

นกัวจิยั 
 
 
 
(40 
คน) 

รวมทัง้หมด 
จ า 
นวน 
 
(219 
คน) 

ร้อยละ 
 
 

100 

ปรมิาณการผลติ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย 20 37 30 19 32 15 37 190 

 
 

86.8 

ปรมิาณการน าเขา้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากต่างประเทศ 20 34 29 16 30 15 34 178 

 
 

81.3 

เมด็เงนิภาษี
สรรพสามติเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ์นประเทศ 
และน าเขา้จาก
ต่างประเทศ 17 35 24 19 25 14 36 170 

 
 
 
 

77.6 

ปรมิาณการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 20 41 30 19 33 16 34 193 

 
88.1 

ราคาเครื่องดื่มแอ
ลกฮอลแ์ต่ละประเภท 12 21 14 11 24 13 32 127 

 
58.0 

จ านวนใบอนุญาต
จ าหน่ายในแต่ละปี 15 36 19 15 22 12 32 151 

 
68.9 

กลยุทธการสง่เสรมิการ
ขาย 17 34 19 17 28 14 33 162 

 
74.0 

งบโฆษณาของ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ 15 30 22 15 28 12 30 152 

 
 

69.4 

รปูแบบการโฆษณา
และการสง่เสรมิการ
ขายในสือ่ต่างๆ 17 39 20 18 29 14 35 172 

 
 

78.5 

ความถีใ่นการโฆษณา
และการสง่เสรมิการ
ขายในสือ่ต่างๆ 14 30 22 14 27 13 34 154 

 
 

70.3 
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4.3 ขอ้มลูดา้นผลกระทบจากเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอยากใหม้ขีอ้มลู

เกีย่วกบัผลกระทบดา้นอุบตัเิหตุ เช่น สาเหตุทีเ่กดิอุบตัเิหตุ พาหนะทีเ่กดิอุบตัเิหตุ
ช่วงเวลาทีเ่กดิอุบตัเิหตุ (ช่วงเทศกาล หรอืในช่วงปกต)ิ, ผลกระทบต่อสุขภาพ โรคที่
เกดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เช่น โรคตบัแขง็ โรคพษิสุราเรือ้รงั การมี
เพศสมัพนัธท์ีไ่มป่ลอดภยั โรคเอดสแ์ละผลกระทบดา้นความรนุแรง เช่น ความ
รนุแรงในครอบครวั ความรนุแรงทางเพศ ทะเลาะววิาท ท ารา้ยรา่งกาย ขโมย
ทรพัยส์นิ ฆา่ตวัตาย และฆาตกรรม มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย 97.3., 95.0 และ 95.0
ตามล าดบั ดงัตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตอ้งการขอ้มลู
ดา้นผลกระทบจากเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  

 
ข้อมลูด้าน

ผลกระทบจาก
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์

ผูว้่า
ราชการ
จงัหวดั 
 
(23 
 คน) 

สสจ. 
 
 
 
(47 
คน) 

หน่วยงาน
ภาครฐั 
 
 
 
(36 คน) 

หน่วยงาน
ใน ก.
สาธารณสุข 
 
(21 
 คน) 

คณบด ี
 
 
 
(35 
คน) 

เครอืขา่ย
ประชาชน 
 
 
(17  
คน) 

นกัวจิยั 
 
 
 
(40 
คน) 

รวมทัง้หมด 
จ า 
นวน 
 
(219 
คน) 

ร้อยละ 
 
 

100 

ผลกระทบต่อ
สุขภาพ  22 47 33 21 35 15 36 209 

 
95.0 

ผลกระทบดา้น
ความรนุแรง  22 46 32 21 35 16 37 209 

 
95.0 

ผลกระทบดา้น
อุบตัเิหตุ  23 47 32 21 35 17 39 214 

 
97.3 

ผลกระทบดา้น
เศรษฐกจิ  22 44 28 21 35 15 37 202 

 
91.8 

 ผลกระทบต่อ
เยาวชน 22 45 24 18 33 14 37 193 

 
87.7 

 
4.4 ขอ้มลูดา้นมาตการต่างๆทีใ่ชใ้นการควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอยากใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์มาตรการต่างๆ 
และ กฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัทีเ่กีย่วกบัการควบคุมปญัหาจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศไทย, ผลการประเมนิผลการรบัรูก้ฎหมาย , การ
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บงัคบัใชแ้ละประสทิธพิลของมาตรการต่างๆ เกีย่วกบัการควบคุทมปญัหาจากการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าตรการและรายงานผลการศกึษา/วจิยั/กรณศีกึษาที่
แสดงถงึประสทิธผิลของการมมีาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการบรโิภคและปญัหาจาก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ย 87.7-91.8 ดงัตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัความตอ้งการขอ้มลู
ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล(์อุปสงค)์ 

 
ข้อมลูด้าน

ผลกระทบจาก
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์

ผูว้่า
ราชการ
จงัหวดั 
 
(23 
 คน) 

สสจ. 
 
 
 
(47 
คน) 

หน่วยงาน
ภาครฐั 
 
 
 
(36 คน) 

หน่วยงาน
ใน ก.
สาธารณสุข 
 
(21 
 คน) 

คณบด ี
 
 
 
(35 
คน) 

เครอืขา่ย
ประชาชน 
 
 
(17  
คน) 

นกัวจิยั 
 
 
 
(40 
คน) 

รวมทัง้หมด 
จ า 
นวน 
 
(219 
คน) 

ร้อยละ 
 
 

100 

สถานการณ์มาตรการ
ต่างๆ และ กฎหมายที่
ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัที่
เกีย่วกบัการควบคุม
ปญัหาจากการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย 21 45 30 20 34 15 37 202 

 
 
 
 
 
 

91.8 
ผลการประเมนิผลการ
รบัรูก้ฎหมาย, การ
บงัคบัใชแ้ละประสทิธิ
พลของมาตรการต่างๆ 
เกีย่วกบัการควบคุทม
ปญัหาจากการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการ 19 43 30 21 33 14 37 197 

 
 
 
 
 
 
 

89.5 
รายงานผลการศกึษา/
วจิยั/กรณีศกึษาทีแ่สดง
ถงึประสทิธผิลของการ
มมีาตรการต่างๆ เพื่อ
ควบคุมการบรโิภคและ
ปญัหาจากการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในต่างประเทศ 19 39 27 21 34 15 38 193 

 
 
 
 
 
 
 

87.7 
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สรปุผลกำรศึกษำ : 
 กลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลท์ัง้ 4 กลุ่ม(ผูก้ าหนดนโยบาย ผูใ้หบ้รกิาร นกัวชิาการ และภาคประชาชน) 
เหน็ว่าการมฐีานขอ้มลูเพื่อควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็น
สิง่จ าเป็น โดยขอ้มลูทีค่วรจะมแีบ่งเป็น 4 ส่วน คอี 
1. ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล(์อุปสงค)์ประกอบดว้ย ขอ้มลู

เกีย่วกบัอาย ุเพศ อาชพี การศกึษา อายทุีเ่ร ิม่ดื่ม เขตการปกครอง/ภาค สาเหตุทีด่ื่ม/
เลกิดื่ม สถานทีด่ื่ม สถานทีซ่ือ้ ค่าใชจ้า่ยในการดื่ม ความถีใ่นการดื่ม ปรมิาณการดื่ม 
ชนิดเครือ่งดื่มทีเ่ลอืกดื่ม โอกาสทีด่ื่ม เวลาทีด่ื่ม และพฤตกิรรมการดื่ม 

2. ขอ้มลูดา้นอุปทานของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัปรมิาณการ
จ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์, ปรมิาณการผลติเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย,
ปรมิาณการน าเขา้เครือ่งดื่มแอลกอฮอลจ์ากต่างประเทศ , เมด็เงนิภาษสีรรพสามติ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศ, ปรมิาณการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละ
น าเขา้จากต่างประเทศ,กลยทุธการส่งเสรมิการขาย, งบโฆษณาของอุตสาหกรรม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล,์ รปูแบบการโฆษณาและการส่งเสรมิการขายในสื่อต่างๆ และ
ความถีใ่นการโฆษณาและการส่งเสรมิการขายในสื่อต่างๆ   

3. ขอ้มลูดา้นผลกระทบจากเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบั
ผลกระทบดา้นอุบตัเิหตุ เช่น สาเหตุทีเ่กดิอุบตัเิหตุ พาหนะทีเ่กดิอุบตัเิหตุช่วงเวลาที่
เกดิอุบตัเิหตุ (ช่วงเทศกาล หรอืในช่วงปกต)ิ, ผลกระทบต่อสุขภาพ โรคทีเ่กดิจากการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เช่น โรคตบัแขง็ โรคพษิสุราเรือ้รงั การมเีพศสมัพนัธท์ี่
ไมป่ลอดภยั โรคเอดส,์ ผลกระทบดา้นความรนุแรง เช่น ความรนุแรงในครอบครวั  
ความรนุแรงทางเพศ ทะเลาะววิาท ท ารา้ยรา่งกาย ขโมยทรพัยส์นิ ฆา่ตวัตาย และ
ฆาตกรรม, ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล , การบงัคบัใชก้ฎหมาย
และการฟ้องรอ้งคดคีวาม,ทรพัยส์นิทีเ่สยีหายจากอุบตัเิหตุจราจรและผลกระทบต่อ
เยาวชน 

4. ขอ้มลูดา้นมาตการต่างๆทีใ่ชใ้นการควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์มาตรการต่างๆ และ กฎหมายที่
ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัทีเ่กีย่วกบัการควบคุมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์อง
ประเทศไทย, ผลการประเมนิผลการรบัรูก้ฎหมาย , การบงัคบัใชแ้ละประสทิธพิลของ
มาตรการต่างๆ เกีย่วกบัการควบคุทมปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการและรายงานผลการศกึษา/วจิยั/กรณศีกึษาทีแ่สดงถงึประสทิธผิลของการมี
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการบรโิภคและปญัหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลใ์นต่างประเทศ 
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2.2 ผลการทบทวนดชันีช้ีวดัสถานการณ์ปัญหาเคร่ืองแอลกอฮอลร์ะดบันานาชาติ  
 

จากการทบทวนองคค์วามรูต่้างประเทศประเดน็ดชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภคและผลกระทบจาก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และ ดชันีชีว้ดัการด าเนินงานเพื่อควบคุมปญัหาขององคก์รทัง้ 5 แห่ง
(1-5)ดงักล่าวขา้งตน้   ซึง่มหีลกัการทีเ่หมอืนกนัหลายประการและมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนับา้ง   ท า
ใหค้ณะนกัวจิยัไดข้อ้สรปุว่าชุดดชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภค ผลกระทบจากการบรโิภค และการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีค่รบถว้นเหมาะสมทีห่ลายประเทศและองคก์รระหว่างประเทศใชอ้ยูแ่ละแนะน า
ใหป้ระเทศต่างๆใชน้ัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชุดดชันี 16 ดชันี (ดตูารางที ่6 ประกอบ)   ไดแ้ก่  

 
(1) ชุดดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์   ครอบคลุมดชันี 11 

ตวั ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อคนต่อปี   ดชันีชีว้ดั

ปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลอฮอลต่์อคนดื่มต่อปี   ดชันีชีว้ดัภาวะการเป็นผูด้ื่ม   

ดชันีชีว้ดัความถีใ่นการดื่ม   ดชันีชีว้ดัปรมิาณการดื่ม   ดชันีชีว้ดัระดบัความเสีย่งของ

การดื่ม   ดชันีชีว้ดัประเภทของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่ม   ดชันีชีว้ดับรบิทของ

การดื่ม   ดชันีชีว้ดัความรูแ้ละทศันคตต่ิอการดื่ม   ดชันีชีว้ดัปจัจยัเสีย่งหรอืปจัจยั

ป้องกนัต่อการดื่ม   และดชันีชีว้ดัอื่นๆ เช่น ดชันีชีว้ดัการบรโิภคในกลุ่มประชากรทีไ่ม่

เหมาะสมอยา่งยิง่ เป็นตน้ 

(2) ชุดดชันีชีว้ดัผลกระทบทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์   ครอบคลุมดชันี 2 

ตวั ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้นสุขภาพและสงัคม   ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้น

เศรษฐศาสตร ์   

(3) ชุดดชันีชีว้ดัการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์  ครอบคลุมดชันี 3 ตวั ไดแ้ก่ ดชันีชีว้ดัการด าเนินนโยบายและโปรแกรม

การด าเนินงานต่างๆ   ดชันีชีว้ดัการด าเนินโปรแกรมการป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษา   

และ ดชันีชีว้ดัการจดัสรรทรพัยากรเพื่อการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุรา  

เนื้อหารายละเอยีดในส่วนนี้จะไดน้ าเสนอเชงิสรปุไวใ้นตารางที ่1 ซึง่เป็นตารางทีแ่สดงชุดดชันีชี้
วดัปญัหาการบรโิภค ผลกระทบจากการบรโิภค และการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาแอลกอฮอล์
โดยสรปุ   ตามดว้ยการอธบิายรายละเอยีดนิยาม ตวัอยา่งการค านวน และตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มลู
ดชันีนัน้ๆตามความเหมาะสมของแต่ละดชันี    

ดชันีเกีย่วกบัเรือ่งแอลกอฮอลน์ี้มรีายละเอยีดมากและมคีวามหลากหลายสงูอยา่งมาก   แลว้แต่
ว่าประเทศนัน้ๆจะสนใจวดัทีร่ะดบัใด   เช่น   การดื่มแบบเมาหวัราน ้าบางประเทศใชก้ารดื่มแบบหวัรา
น ้าเป็นประจ าอยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 1 เดอืน บางประเทศใชอ้ยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 1 สปัดาห ์  บางประเทศ
ใชด้ชันีชีว้ดัระดบัความถีข่องการดื่มใน 1 ปี บางประเทศใชใ้น 1 เดอืน หรอื 1 สปัดาหก์ม็ ี  คณะนกัวจิยั



15 
 

จงึเหน็เป็นการสมควรทีผู่อ่้านหรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งด าเนินการดา้นขอ้มลูแอลกอฮอลจ์ะศกึษาและตดัสนิใจ
เองว่าจะใชด้ชันีใดในรายละเอยีด   เอกสารฉบบัน้ีจะท าหน้าทีส่รา้งความเขา้ใจในหลกัการส าคญัของการ
พฒันาดชันีและระบบขอ้มลูแอลกอฮอล์ 

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงชุดดชันีช้ีวดัปัญหาการบริโภค ผลกระทบจากการบริโภค และการ
ด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ท่ีใช้อยู่ใน 5 องคก์รต่างประเทศท่ีถกูทบทวน 

ชุดดชันี ตวัอย่างดชันี 
[1] ชุดดชันีช้ีวดัระดบัและแบบแผนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

1. ดชันีชีว้ดัปรมิาณ
การบรโิภค
เครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลต่์อคน
ต่อปี (Per Capita 
Alcohol 
Consumption – 
PCC) 

- ปรมิาณและแนวโน้มของปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ต่อคนต่อปี หรอื ต่อวนั   ทัง้น้ีปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิส์ามารถ
แยกเป็น โดยรวม ปรมิาณทีถู่กบนัทกึ(ถูกฎหมาย) ปรมิาณทีไ่มถู่ก
บนัทกึ(ผดิกฎหมาย) หรอื แยกปรมิาณตามประเภทของเครือ่งดื่มก็
ได ้

2. ดชันีชีว้ดัปรมิาณ
การบรโิภค
เครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลต่์อคน
ดื่มต่อปี (Per 
Drinker Alcohol 
Consumption – 
PDC) 

- ปรมิาณและแนวโน้มของปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ต่อคนดื่มต่อปี หรอื ต่อวนั   ทัง้น้ีปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์
สามารถแยกเป็น โดยรวม ปรมิาณทีถู่กบนัทกึ(ถูกฎหมาย) 
ปรมิาณทีไ่มถู่กบนัทกึ(ผดิกฎหมาย) หรอื แยกปรมิาณตาม
ประเภทของเครือ่งดื่มกไ็ด้ 

3. ดชันีชีว้ดัภาวะการ
เป็นผูด้ื่ม 

- จ านวน รอ้ยละ แนวโน้มของผูท้ีต่อบว่าไมเ่คยดื่มเลยในชวีติ , เคย
ดื่มแต่เลกิดื่ม, ดื่มใน 1 ปี หรอื 12 เดอืน, ดื่มใน 30 วนัของผูท้ีต่อบ
ว่าไมเ่คยดื่มเลยในชวีติ, เคยดื่มแต่เลกิดื่ม, ดื่มใน 1 ปี หรอื 12 
เดอืน, ดื่มใน 30 วนั 

4. ดชันีชีว้ดัความถี่
ในการดื่ม 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูท้ีต่อบว่าดื่มในระดบัความถีต่่างๆ
เหล่านี้ เช่น ดื่มทุกวนั ดื่มเกอืบทุกวนั ดื่ม 3-4 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 
1-2 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 2-3วนัต่อเดอืน   ดื่มเดอืนละ 1 วนั   ดื่ม 
7-11 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 4-6 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   
ดื่ม 2-3 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่มครัง้เดยีวในรอบหนึ่งปีที่
ผ่านมา   ไมเ่คยดื่มเลยในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา  
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5. ดชันีชีว้ดัปรมิาณ
การดื่ม 

- ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ต่อวนั (Per Day) และ ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ต่อ
วนัดื่ม (Per Drinking Day) (หน่วยเป็นน ้าหนกั[กรมั,ออนซ]์ หรอื 
ปรมิาตร[ลติร,มลิลลิติร] หรอื ดื่มมาตรฐาน) 

6. ดชันีชีว้ดัระดบั
ความเสีย่งของการ
ดื่ม 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีด่ื่มใน
ปรมิาณทีเ่ทยีบไดก้บัระดบัความเสีย่งของการดื่มแบบเรือ้รงัและ
แบบเฉียบพลนัในระดบัเสีย่งเริม่ตน้, เสีย่งปานกลาง, และ เสีย่งสงู 
(Low, Medium, High Risk of Chronic Drinking),   จ านวน รอ้ย
ละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุว่าดื่มในลกัษณะการ
ดื่มแบบเมาหวัราน ้า (Binge) (ดื่มมากกว่า 5 หรอื 6 ดื่มมาตรฐาน
ต่อวนั หรอืดื่มจนรูส้กึเมา แลว้แต่นิยามของแต่ละประเทศ),    

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของปรมิาณแอลกอฮอลท์ีถู่กดื่มใน
ลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บัความเสีย่งแบบเรือ้รงัและเฉียบพลนัในระดบั
เริม่ตน้, ปานกลาง, และสงู, 

7. ดชันีชีว้ดัประเภท
ของเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลท์ีน่ิยม
ดื่ม 

- รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุประเภท
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่มทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) หรอื 
รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ทีด่ ื่ม (ตอบไดม้ากกว่าหนึ่งประเภท) 

8. ดชันีชีว้ดับรบิท
ของการดื่ม 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึบรบิท
การดื่ม: เวลาทีด่ื่ม, สถานทีด่ื่ม, โอกาสทีด่ื่ม, บุคคลทีร่ว่มดื่มดว้ย 
ฯลฯ 

9. ดชันีชีว้ดัความรู้
และทศันคตต่ิอ
การดื่ม 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึดชันีชี้
วดัความรูข้องประชาชนต่อการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  และ   
จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึดชันีชี้
วดัทศันคตขิองประชาชนต่อการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เช่น การ
คาดการณ์ดา้นบวกหรอืดา้นลบต่อการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์, 
มมุมองต่อการดื่มแบบเมาหวัราน ้า , เหตุผลทีท่ าใหด้ื่ม ฯลฯ 

10. ดชันีชีว้ดัปจัจยั
เสีย่งหรอืปจัจยั
ป้องกนัต่อการดื่ม 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุปจัจยั
เสีย่งหรอืปจัจยัป้องกนัต่อการดื่มต่างๆ ไดแ้ก่ การสบูบุหรี่, 
พฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม, มปีญัหาการศกึษา, มพี่อแมต่ดิสุรา, 
ทศันคตขิองเพื่อนต่อการดื่มสุรา, สภาพแวดลอ้มในครอบครวัทีด่,ี 
อาชพี, การไดร้บัการรกัษาอาการตดิสุรา, จ านวน รอ้ยละและ
แนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึการเริม่ตน้ดื่ม : อายทุีเ่ร ิม่
ดื่ม, เหตุปจัจยัทีท่ าใหเ้ริม่ดื่ม ฯลฯ,   จ านวน รอ้ยละและแนวโน้ม
ของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึการเลกิดื่ม: เหตุผลทีท่ าใหเ้ลกิดื่ม 
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ฯลฯ 
11. ดชันีชีว้ดัอื่นๆ - จ านวน รอ้ยละ และแนวโน้มของการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ในกลุ่มทีไ่มเ่หมาะสมอยา่งยิง่ เช่น การดื่มของหญงิมคีรรภ ์การดื่ม
ของเยาวชนทีอ่ายตุ ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

- อื่นๆ 
[2] ชุดดชันีชีว้ดัผลกระทบทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

1. ดชันีชีว้ดัผล
กระทบดา้น
สุขภาพและสงัคม 

- จ านวน รอ้ยละ อตัรา(ต่อแสน) และแนวโน้มของการตาย, การ
เจบ็ปว่ย, วนันอนโรงพยาบาล, จ านวน PYLL1 หรอื DALY2 ของ
ดชันีชีว้ดัโรคแบบเดีย่วๆ หรอื ดชันีแบบผสมผสานของโรคทีม่ ี
สาเหตุจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั   และ 
จ านวน รอ้ยละ และอตัรา(ต่อแสน)ของการตาย, การเจบ็ปว่ย, วนั
นอนโรงพยาบาล, จ านวน PYLL หรอื DALYของดชันีชีว้ดัโรคแบบ
เดีย่วๆ หรอื ดชันีแบบผสมผสานของโรคทีม่สีาเหตุจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั 

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึ
ผลกระทบทีเ่กดิจากการดื่ม: แบบเฉียบพลนั (เช่น เมาแลว้ขบั การ
ทะเลาะววิาท ฯลฯ) และ แบบเรือ้รงั (เช่น การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคที่
เกดิจากแอลกอฮอล ์ภาวะการตดิสุรา คะแนนแบบทดสอบ AUDIT 
เป็นบวก ฯลฯ)     

- จ านวน รอ้ยละและแนวโน้มของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุถงึ
ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องคนอื่น 
ไดแ้ก่ เกดิตอ้งตื่นขึน้ในเวลากลางคนืจากเสยีงคนเมารบกวน , 
ความหวาดกลวัคนเมาบนทอ้งถนน, เดก็ถูกญาตทิีเ่มาท ารา้ย ฯลฯ 

2. ดชันีชีว้ดัผล
กระทบดา้น
เศรษฐศาสตร ์

- มลูค่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรจ์ากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
(หน่วยเป็นเงนิ) หรอื รอ้ยละของมลูค่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรจ์าก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เมือ่เปรยีบเทยีบกบั GDP3 

- มลูค่า รอ้ยละและแนวโน้มของค่าใชจ้า่ยครวัเรอืนทีใ่ชก้บัการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์,   และ มลูค่ารายไดค้รวัเรอืน หรอื 
สดัส่วนของรายจา่ยแอลกอฮอตต่์อรายได ้  เป็นตน้ 

                                                 
1
 PYLL คือ Person Year of Life Lost หมายถึง จ านวนปีท่ีตอ้งสูญเสียไปก่อนวยัอนัควรจากการตายดว้ยโรคหน่ึง  ๆ

2
 DALY คือ Disability Adjusted Life Year หมายถึง จ านวนปีสุขภาวะท่ีตอ้งสูญเสียไปจากการตายก่อนวยัอนัควรและความพกิารจากการเจบ็ป่วย

หรือตายดว้ยโรคหน่ึงๆ 
3
 GDP คือ Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมของชาติ 
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[3] ชุดดชันีช้ีวดัการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

1. ดชันีชีว้ดัปจัจยั
น าเขา้ (การจดัสรร
ทรพัยากร) ของ
การด าเนินการ
ป้องและแกไ้ข
ปญัหาสุรา (Input) 

- จ านวน รอ้ยละ และแนวโน้มของการจดัสรรบุคลากร งบปรมาณ 
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุรา 

2. ดชันีชีว้ดั
กระบวนการและ
ผลผลติของการ
ด าเนินการป้อง
และแกไ้ขปญัหา
สุรา (Process 
and Output) 

- การมอียูแ่ละรายละเอยีด และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
นโยบายและกฎหมาย (เช่น มาตรการทางภาษ ีการควบคุม
สถานที-่วนั-เวลาจ าหน่าย การควบคุมอายผุูซ้ือ้ผูข้าย การควบคุม
การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย การตรวจจบัเมาแลว้ขบั )  

- การมอียูแ่ละความสามารถในการด าเนินโปรแกรมการป้องกนั
ต่างๆและบรกิารบ าบดัรกัษาต่างๆ  

- ระดบัและแนวโน้มของระดบัการรบัรูแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและ
กฎหมายของผูท้ีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 

- ระดบัและแนวโน้มของระดบัความเขม้แขง็ของการบงัคบัใช้
นโยบายและกฎหมาย (น้อย ปานกลาง มาก) 

3. ดชันีชีว้ดัผลลพัธ์
ของของการ
ด าเนินการป้อง
และแกไ้ขปญัหา
สุรา (Outcome) 

- ประสทิธผิลของนโยบายและกฎหมาย และของโปรแกรมการ
ด าเนินงานป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษาต่างๆ 

 
(1) ชุดดชันีช้ีวดัระดบัและแบบแผนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

ดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์แีหล่งขอ้มลูทีน่ ามาสรา้งขอ้มลู
ดชันีสองแหล่ง คอื ขอ้มลูสถติปิรมิาณการผลติ จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ผลติเถื่อน และลกัลอบน าเขา้
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ ประกอบดว้ยชุดดชันี 2 ตวั 
(อนัดบั 1 และ 2)    และ ขอ้มลูการส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลร์ะดบัชาต ิ
ประกอบดว้ยชุดดชันี 8 ตวั (อนัดบัที ่3 – 11)   รายละเอยีดเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจของดชันีชีว้ดัแต่ละ
ทัง้สิน้ 11 ดชันีมดีงันี้ 
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การประมาณระดบัและแบบแผนการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ากข้อมลูสถิติชาติ 
(Estimating Levels and Patterns of Alcohol Consumption from National Statistics) 
 
1. ดชันีปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนต่อปี (Indicators of Estimating Per 

Capita Alcohol Consumption – PCC)  

ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนต่อปี (ในประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป) 
(Annual Per Capita Alcohol Consumption Per Adult)   เนื่องจากโดยทัว่ไปแลว้ไมส่ามารถหาตวั
เลขทีบ่นัทกึปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดโ้ดยตรง   จงึตอ้งค านวนจากปรมิาณการผลติ
เป็นหลกั   และเพื่อเพิม่ความแมน่ย าใหม้ากขึน้จงึน าปรมิาณการน าเขา้มาบวกเพิม่และน าปรมิาณการ
ส่งออกมาหกัลด   ทัง้นี้ปรมิาณเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์หล่านี้จะถูกค านวนใหเ้ป็นปรมิาณแอลกอฮอล์
บรสิุทธิเ์พื่อทีจ่ะสามารถรวมปรมิาณแอลกอฮอลข์องเครือ่งดื่มประเภทต่างๆไดเ้นื่องจากเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลต่์างประเภทกนัจะมคีวามเขม้ขน้ทีต่่างกนั   องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าวธิคี านวนดชันีชุด
นี้โดยใชส้ตูรการค านวน (6)ดงันี้ 
 
สมการท่ี 1 สมการแสดงสตูรการค านวนปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนต่อปี 
(PCC) 
 
 

 
PCC = Per Capita Alcohol Consumption 

  

ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลต์่อคนต่อปี (PCC) จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป 

(ปริมาณการผลิต + ปริมาณการน าเขา้) - ปริมาณการส่งออก 
= 
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รปูท่ี 2 กราฟตวัอย่างแสดงการใช้งานดชันีช้ีวดัปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคน
ต่อปี (PCC) ของประเทศออสเตรเลีย   โดยการแสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ PCC 
ระหว่างปี 1989 – 2001   (หมายเหตุ – การแสดงขอ้มลู PCC ในกราฟนี้มทีัง้ขอ้มลูรวมเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลทุ์กประเภทและแยกประเภทซึง่ท าใหส้ามารถเฝ้าตดิตามแนวโน้มของการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลป์ระเภททีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นปญัหามากไดอ้กีดว้ย) 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 – 2001(7)  
 
รปูท่ี 3 กราฟแสดงข้อมลู PCC ท่ีนับรวมการผลิตท่ีบนัทึกเป็นทางการและท่ีไม่บนัทึกเป็น
ทางการ เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศยโุรป ในปี 2002 

 
ทีม่า: Alcohol in EUROPE: A Public Health Perspective (2006)(8) 
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ดชันีช้ีวดัปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนต่อปีท่ีละเอียดย่ิงขึ้น  
ดชันีชีว้ดัปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อคนต่อปีทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ในกรณทีีม่ขีอ้มู ล

สนบัสนุน   โดยเพิม่ความครอบคลุมตัง้แต่ปรมิาณการผลติ   ปรมิาณการน าเขา้   จนถงึปรมิาณการ
ผลติและน าเขา้อยา่งไมเ่ป็นทางการ (ไดแ้ก่ การผลติทีบ่า้นเพื่อดื่มเอง การผลติเถื่อนเพื่อจ าหน่าย และ
การลกัลอบน าเขา้)   การดื่มในต่างประเทศ   การดื่มสุราปลอดภาษ ี  ปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้   
หกัออกดว้ยปรมิาณการส่งออก   การดื่มโดยนกัท่องเทีย่ว   ขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิขึน้น้ีอาจไมส่ามารถหาได้
จากขอ้มลูทีเ่ป็นทางการจงึตอ้งหาวธิปีระมาณการ   ดชันีทีล่ะเอยีดน้ีสามารถค านวนโดยใชส้ตูรค านวน
ดงันี้ (6)  
 
สมการท่ี 2 สูตรค านวน PCC โดยละเอียด 

 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ – ในการค านวนค่าดชันี PCC ทัง้แบบทัว่ไปและแบบละเอยีด บางประเทศอาจมี

ขอ้มลูปรมิาณการจ าหน่ายหรอืมลูค่าภาษสีรรพสามติทีจ่ดัเกบ็จากการผลติ   สามารถน ามาใชท้ดแทน
กนัได ้  แต่ทัง้นี้ตอ้งดนูิยามของขอ้มลูแต่ละตวัใหด้แีล้วจงึน ามาแทนค่าในสตูรได ้  เช่น   ขอ้มลูภาษทีี่
เกบ็จากการผลติตอ้งแปลงเป็นขอ้มลูปรมิาณการผลติ (ลติรแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ)์ เสยีก่อน   หรอื   ขอ้มลู
การจ าหน่ายตอ้งดวู่าไดร้วมปรมิาณการน าเขา้หรอืหกัปรมิาณการส่งออกแลว้หรอืไม ่  เพราะทีส่ตูร
ค านวนใชป้รมิาณการผลติบวกดว้ยปรมิาณการน าเขา้และหกัออกดว้ยปรมิาณการส่งออกเพื่อประมาณ
ค่าปรมิาณการบรโิภคนัน่เอง 

 
2. ดชันีช้ีวดัปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนด่ืมต่อปี (Per Drinker Alcohol 

Consumption – PDC)    

ดชันีชีว้ดัปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนด่ืมต่อปี (Per Drinker Alcohol 
Consumption – PDC)   คอื   ปรมิาณการบรโิภคแอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีถู่กดื่มโดยเฉลีย่เฉพาะกลุ่มผูด้ ื่ม
เท่านัน้ เพื่อดวู่าผูด้ ื่มคนหนึ่งๆโดยเฉลีย่ดื่มมากน้อยเพยีงใด   ค่าของดชันีตวันี้จะขึน้กบัความชุกของผู้
ดื่ม   หากความชุกของผูด้ื่มน้อยค่าดชันีตวันี้จะมาก หากความชุกของผูด้ื่มมากค่าดชันีตวันี้จะน้อย   

 

ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลต์่อคนต่อปี (PCC) 
 

(ปริมาณการผลิต + ปริมาณการน าเขา้ + ปริมาณการผลิตและน าเขา้อยา่งไม่เป็น
ทางการ [ผลิตท่ีบา้น, ผลิตเถ่ือน, ลกัลอบน าเขา้]                                                              

+ การด่ืมในต่างประเทศ + การด่ืมสุราปลอดภาษี)                                                              
– (การด่ืมของนกัท่องเท่ียว + ปริมาณการส่งออก) 

จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
 

= 
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ดชันีตวันี้สามารถค านวนไดโ้ดยสตูรค านวน (6)ดงันี้   (หมายเหตุ – กรอบเสน้ประแสดงการพสิจูน์สตูร   
ส่วนกรอบเสน้ทบึคอืสตูรส าเรจ็ทีน่ าไปใชง้าน) 

 
สมการท่ี 3 สตูรแสดงการค านวนปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคนด่ืมต่อปี (PDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PDC = Per Drinker Alcohol Consumption  

 
 
 
 
 
 

 
ประเดน็ส าคญัเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูการผลติเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์าใชใ้นการประมาณการ

บรโิภค (6) ไดแ้ก่ 
o PCC เป็นดชันีทีด่ใีนการบ่งชีร้ะดบัการบรโิภคและแนวโน้มการบรโิภค   โดยเฉพาะอยา่งยิง่

เมือ่ใชคู้่กบัขอ้มลูทีบ่่งชีข้นาดของผลกระทบต่างๆ 

o ขอ้มลูในระดบัประเทศทีใ่ชค้ านวน PCC มคีวามเทีย่งตรงกว่าขอ้มลูในระดบันานาชาติ   

เนื่องจากมรีายละเอยีดทีม่ากกว่า เช่น มขีอ้มลูการผลติของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ลุ่มยอ่ยๆ

ซึง่สามารถน ามาค านวนในลกัษณะทีล่ะเอยีดกว่า   ในทางกลบักนัขอ้มลูระดบันานาชาติ

มกัจะเป็นขอ้มลูทีเ่ฉลีย่แลว้หรอืผ่านการค านวนแบบประมาณครา่วๆมาแลว้  

= 

 ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ต่อผูด่ื้มหน่ึงคนต่อปี (PDC) ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์่อคนต่อปี (PCC) x 100 

ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์

 ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ต่อผูด่ื้มหน่ึงคนต่อปี (PDC) (ปริมาณการผลิต + ปริมาณการน าเขา้) - ปริมาณการส่งออก 
 จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์

 ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ต่อผูด่ื้มหน่ึงคนต่อปี (PDC) 
(ปริมาณการผลิต + ปริมาณการน าเขา้) - ปริมาณการส่งออก 

 

จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป    x
ไป  

ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีด่ืม                                             

                                    100 

= 

= 

= 
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o ในการแปลผลขอ้มลู PCC   ปจัจยัทีม่กัไมไ่ดส้ะทอ้นถงึหลายประการ ไดแ้ก่ การลกัลอบ

น าเขา้ การดื่มของนกัท่องเทีย่ว การดื่มในต่างประเทศ การเกบ็สนิคา้คงคลงั การซือ้โดย

ไมไ่ดเ้สยีภาษ ีการผลติดื่มเองในบา้นหรอืการผลติในทอ้งถิน่ 

o ควรจะมคี าถามเพิม่เตมิในการส ารวจพฤตกิรรมการดื่มระดบัชาตเิพื่อใหไ้ดข้อ้มู ลเกีย่วกบั

ปจัจยัต่างๆทีม่กัไมไ่ดค้รอบคลุมในขอ้มลู PCC ทัว่ไป (ดงักล่าวขา้งตน้) 

o การรายงานขอ้มลู PCC ของผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์ระเภททีม่กัเป็นเครือ่งดื่มที่

นิยมดื่มของผูด้ื่มทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายมาก (เช่น เครือ่งดื่มแอลกอฮอลร์าคาถูก ไดแ้ก่ 

เหลา้ขาว เบยีรท์ีม่คีวามเขม้ขน้สงู) สามารถช่วยบ่งชีแ้นวโน้มของการเกดิปญัหาจากการ

บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้   (ดรูปูที ่2 กราฟแสดงแนวโน้ม PCC ของเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลป์ระเภทต่างๆ) 

o การใชข้อ้มลู PDC (Per Drinking Alcohol Consumption) มปีระโยชน์ในการช่วยใหเ้หน็

ภาพการดื่มของผูด้ื่มทีช่ดัขึน้   เพราะตวัเลขปรมิาณการดื่มไมไ่ดถู้กหารดว้ยจ านวนของผูท้ี่

ไมไ่ดด้ื่มจรงิๆดว้ย   ซึง่ดชันีนี้จะยิง่ส าคญัมากในประเทศทีม่คีวามชุกของผูด้ื่มไมม่าก (เช่น 

ประเทศไทยทีม่คีวามชุกของผูด้ื่มอยูท่ีร่ะดบัต ่ากว่ารอ้ยละ 40) เพราะจะสะทอ้นไดว้่าแม้

ระดบั PCC อาจดไูมม่าก (เพราะมคีนไมด่ื่มมาก) แต่ระดบั PDC จะสงูขึน้ได ้เพราะผูด้ื่มดื่ม

หนกั (ขอ้นี้เป็นความคดิเหน็ของคณะนกัวจิยัองคค์วามรู)้ 

 
การประมาณระดบัและแบบแผนการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ากการส ารวจระดบัชาติ 
(Estimating Levels and Patterns of Alcohol Consumption from National Surveys) 

 
ขอ้มลูประมาณการระดบัและแบบแผนการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีไ่ดจ้ากการส ารวจระดบัชาติ

ขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หนือกว่าการประมาณการทีไ่ดจ้ากขอ้มลูการผลติหลายประการ  (6)  ไดแ้ก่  
(1) การทราบขอ้มลูบุคคลว่าใครคอืกลุ่มทีด่ ื่มสุราแบบเสีย่งหรอืมปีญัหา  

(2) ท าใหส้ามารถเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดื่มระหว่างกลุ่มยอ่ยต่างๆได้   

(3) สามารถบรรยายแบบแผนและปรมิาณการดื่มได ้  

(4) สามารถเชื่อมโยงรปูแบบของการเกดิผลกระทบกบัแบบแผนการดื่มไดใ้น

ระดบับุคคล และ  

(5) สามารถวดัการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นทางการได ้

(Unrecorded Alcohol Consumption)     

 



24 
 

วิธีการถามแบบแผนการด่ืม 
 
วธิกีารถามแบบแผนการดื่มซึง่ครอบคลุมความถี ่ปรมิาณ ประเภทเครือ่งดื่ม และบรบิทการดื่มที่

องคก์ารอนามยัโลกแนะน าไวใ้นแนวปฏบิตักิารตดิตามปญัหาแอลกอฮอลม์ี 3 วธิ ี(6) ไดแ้ก่ (1) วธิี
สอบถามปรมิาณและความถีก่ารดื่ม (Quantity-Frequency – QF) (2) วธิสีอบถามปรมิาณและความถี่
การดื่มแบบกา้วหน้า (Graduated Quantity-Frequency – GQF) และ (3) วธิสีอบถามพฤตกิรรมการดื่ม 
7 วนัยอ้นหลงั (Last 7 Days)  

 
(1) วธิสีอบถามปรมิาณและความถีก่ารดืม่ (Quantity-Frequency – QF)   วธิกีารสอบถามแบบ

นี้เป็นแบบเบือ้งตน้ทีง่า่ย คอื มคี าถามน้อย เท่าทีจ่ าเป็น   เพื่อใหส้ามารถน าไปใชส้ ารวจได้

งา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณทีีต่อ้งไปฝากค าถามไวก้บัการส ารวจอื่นเน่ืองจากไมม่กีาร

ส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยตรง   วธิสีอบถามแบบน้ีมสีองแบบที่

แนะน าโดยองคก์ารอนามยัโลก คอื แบบสองค าถาม และ แบบสามค าถาม   ซึง่มี

รายละเอยีดดงันี้ 

แบบสองค าถาม (QF) ใชค้ าถามสองขอ้ คอื  
[1] ถา้คุณเคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา   คุณดื่มบ่อย

เพยีงใด   ทุกวนั หรอื 4 – 5 วนัต่อสปัดาห ์หรอื 2 – 3 วนัต่อสปัดาห ์หรอื สปัดาหล์ะ
ครัง้ หรอื 2 – 3 วนัต่อเดอืน หรอื เดอืนละครัง้ หรอื น้อยกว่าเดอืนละครัง้ และ  

[2] ในวนัทีคุ่ณดื่มเหล่านัน้ คุณดื่มปรมิาณเท่าใด (บนัทกึจ านวนแกว้ที่ดื่มที่
ชดัเจน) 
 
แบบสามค าถาม (Extended QF) ใชค้ าถามสามขอ้ คอื  

[1] ในหนึ่งปีทีผ่่านมา คุณดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลบ์่อยเพยีงใด? (ค าตอบไดแ้ก่ 
ดื่มทุกวนั ดื่มเกอืบทุกวนั ดื่ม 3-4 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 1-2 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 2-3วนั
ต่อเดอืน   ดื่มเดอืนละ 1 วนั   ดื่ม 7-11 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 4-6 วนัในรอบ
หนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 2-3 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่มครัง้เดยีวในรอบหนึ่งปีทีผ่่าน
มา   ไมเ่คยดื่มเลยในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา) 

[2] ในวนัทีคุ่ณดื่มเหล่านัน้ในหน่ึงปีทีผ่่านมา คุณมกัจะดื่มประมาณเท่าใด? และ  
[3] ในหนึ่งปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีด่ื่มมากกว่าหรอืเท่ากบัวนัละ 5 ดื่ม

มาตรฐาน ในหน่ึงวนั? (ขอ้เลอืกค าตอบแบบเดยีวกนั) 
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(2) วธิสีอบถามปรมิาณและความถีก่ารดืม่แบบกา้วหน้า (Graduated Quantity-Frequency – 

GQF)   วธิกีารนี้มพีืน้ฐานเหมอืนวธิทีีห่นึ่งขา้งตน้ คือ การถามความถีแ่ละปรมิาณการดื่ม   

แต่มรีายละเอยีดการถามทีม่ากขึน้เพื่อท าใหก้ารวดัใกลเ้คยีงการดื่มทีแ่ทจ้รงิมากขึน้   

เนื่องจากวธิกีารทีห่นึ่งนัน้จะถามพฤตกิรรมการดื่มทีม่กัดื่มโดยเฉลีย่ตลอดปี   ท าใหอ้าจจะ

พลาดการดื่มปรมิาณทีม่ากในบางวนั   วธิกีารทีส่องนี้ได้ เน้นการถามความถีข่องการดื่มใน

ปรมิาณต่างๆกนัจากมากมาน้อยเพื่อใหผู้ต้อบสามารถระลกึถงึพฤตกิรรมการดื่มของตนเอง

ไดแ้มน่ย ามากขึน้   วธิกีารนี้ใชค้ าถาม 8 ค าถาม คอื  

[1] ในชวีติของคุณ คุณเคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์นิดใดกไ็ดอ้ยา่งน้อย 

1 แกว้หรอืไม่ 

[2] ใน 1 ปีทีผ่่านมา คุณเคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์นิดใดกไ็ดอ้ยา่งน้อย 

1 แกว้หรอืไม่ 

[3] วนัทีคุ่ณดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ดใน 1 ปีทีผ่่านมา วนันัน้คุณ

ดื่มปรมิาณเท่าใด 

[4] ใน 1 ปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบั 12 ดื่ม

มาตรฐานในหน่ึงวนั  (ค าตอบไดแ้ก่ ดื่มทุกวนั ดื่มเกอืบทุกวนั ดื่ม 3-4 วนั

ต่อสปัดาห ์  ดื่ม 1-2 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 2-3วนัต่อเดอืน   ดื่มเดอืนละ 1 

วนั   ดื่ม 7-11 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 4-6 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่าน

มา   ดื่ม 2-3 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่มครัง้เดยีวในรอบหนึ่งปีทีผ่่าน

มา   ไมเ่คยดื่มเลยในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา) 

[5] ใน 1 ปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบั 8 – 11 ดื่ม

มาตรฐานในหน่ึงวนั (ขอ้เลอืกค าตอบแบบเดยีวกนั) 

[6] ใน 1 ปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบั 5 – 7 ดื่ม

มาตรฐานในหน่ึงวนั (ขอ้เลอืกค าตอบแบบเดยีวกนั) 

[7] ใน 1 ปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบั 3 หรอื 4 

ดื่มมาตรฐานในหน่ึงวนั (ขอ้เลอืกค าตอบแบบเดยีวกนั) 

[8] ใน 1 ปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 หรอื 2 

ดื่มมาตรฐานในหน่ึงวนั (ขอ้เลอืกค าตอบแบบเดยีวกนั) 

มากไปกว่านัน้ เพื่อให้เกดิความแมน่ย ามากยิง่ขึน้ วธิกีารนี้ยงัสามารถทีจ่ะสอบถามขอ้
ค าถามต่างๆแยกตามประเภทเครือ่งดื่มแต่ละประเภทไดซ้ึง่จะยิง่ท าใหไ้ดร้ายละเอยีดของ
ปรมิาณการดื่มทีม่ากยิง่ขึน้ เช่น ถามแยกเป็นเบยีร ์ไวน์ สุราขาว สุรากลัน่ เป็นตน้   เรยีกว่าวธิ ี
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Beverage Specific GQF (BSGQF)   อยา่งไรกต็ามการถามแยกประเภทเครือ่งดื่มอาจท าให้
เกดิความยุง่ยากแก่ผูถู้กสอบถามทีจ่ะตอ้งนึกยอ้นอยา่งละเอยีด และอาจท าใหเ้กดิความ
คลาดเคลื่อนของขอ้มลูไดใ้นกรณทีีผู่ถู้กสอบถามมกัดื่มเครือ่งดื่มหลายชนิดปนกนัในวนัเดยีวกนั   
ซึง่จะท าใหจ้ านวนวนัดื่มโดยรวมสงูเกนิความเป็นจรงิ 

รปูที ่4 แสดงตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มลูความถีข่องการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 
รปูท่ี 4 กราฟแสดงตวัอย่างการน าเสนอข้อมลูดชันีช้ีวดัความถี่ของการด่ืมในรอบหน่ึงปีของ
ผูช้ายเปรียบเทียบประเทศในกลุ่มยโุรป 6 ประเทศ จากการใช้วิธีสอบถามความถ่ีการด่ืมแบบ 
GQF และสอบถามแยกประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอลด้์วย 
 

 
ทีม่า: Alcohol in EUROPE: A Public Health Perspective (2006) 
 
 

(3) วธิสีอบถามพฤตกิรรมการดืม่ 7 วนัยอ้นหลงั (Last 7 Days)   วธินีี้จะถามค าถามถงึปรมิาณ

การดื่มแต่ละวนัโดยไล่ถามจนครบ 7 วนัในสปัดาหท์ีผ่่านมา   โดยถามว่า (ในกรณทีีว่นั

สมัภาษณ์เป็นวนัจนัทร์) “คุณดื่มปรมิาณเท่าใดในวนัจนัทรท์ีผ่่านมา?” และถามซ ้าค าถาม

เดยีวกนัจนถงึวนัอาทติยท์ีผ่่านมา (รปูที ่5 แสดงขอ้มลูความถีจ่ากการใชค้ าถามแบบ 7 วนั

ยอ้นหลงั) 
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รปูท่ี 5 กราฟตวัอย่างแสดงข้อมลูดชันีช้ีวดัพฤติกรรมการด่ืมจากการสอบถามด้วยวิธีสอบถาม
พฤติกรรมด่ืม 7 วนัสดุท้าย 

 

 
ทีม่า: Statistics on Alcohol: England, 2009(9) 
 
 
3. ดชันีช้ีวดัภาวะการเป็นผูด่ื้ม (Drinking Status Indicator) 

ภาวะการเป็นผูด้ื่ม (Drinking Status) หมายถงึในปจัจบุนัมภีาวะการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
อยา่งไร   ระยะเวลาอา้งองิ (Time Reference) ทีม่กัเป็นตวัเลอืกในการสอบถามภาวะผูด้ื่ม ไดแ้ก่ ตลอด
ชวีติ ระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา (หรอื 12 เดอืน)   ระยะเวลา 1 เดอืนทีผ่่านมา (หรอื 30 วนั)   หรอื
ระยะเวลา 7 วนัทีผ่่านมา   ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์สามารถระบุไดว้่าเป็นผูท้ีไ่มเ่คยดื่ม
เลยในชวีติ, เคยดื่มแต่เลกิดื่มแลว้ (อยา่งน้อยในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา), ดื่มใน 1 ปี หรอื 12 เดอืนทีผ่่านมา
, ดื่มใน 30 วนัทีผ่่านมา, หรอื 7 วนัทีผ่่านมา   แลว้แต่ค าถามทีผู่ส้อบถามออกแบบไว ้  หมายเหตุ – ขอ้
ค าตอบไมไ่ดต้ายตวั แลว้แต่ผูว้จิยัสนใจวเิคราะหค์ าตอบในลกัษณะใด 

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื จ านวน ร้อยละและแนวโน้มของผูท่ี้ตอบภาวะการเป็นผูด่ื้มในลกัษณะ
ต่างๆ: ผูท้ีไ่มเ่คยดืม่เลยในชวีติ, เคยดืม่แต่เลกิดืม่แลว้ (อยา่งน้อยในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา), ดืม่ใน 1 ปี 
หรอื 12 เดอืนทีผ่่านมา, ดืม่ใน 30 วนัทีผ่่านมา   ดชันีตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆมปีระชากรที่

รูปท่ี 5 -a 
รูปท่ี 5 –a แสดงสดัส่วนของผูท่ี้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นรอบหน่ึง
สปัดาห์ท่ีผา่นมา จ าแนกตามอายตุ่างๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-b แสดงปริมาณหน่วยด่ืม
มาตรฐานท่ีด่ืมในรอบหน่ึงสปัดาห์ท่ีผา่น
มา จ าแนกตามอายตุ่างๆ 

รูปท่ี 5-b 
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ดื่มหรอืไมด่ื่มตามระยะเวลาอา้งองิในจ านวนหรอืสดัส่วนทีม่ากน้อยเพยีงใด    ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันี 
“ภาวะผูไ้มด่ื่ม” เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศในรปูที ่6 และ “ภาวะผูด้ื่ม” ในตารางที ่7 

 
รปูท่ี 6 กราฟแสดงสดัส่วน (ร้อยละ) ของผูไ้ม่ด่ืม จ าแนกชายหญิง เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
ต่างๆในกลุ่มประเทศยโุรป 

 
ทีม่า: Alcohol in EUROPE: A Public Health Perspective (2006) 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงสดัส่วน (ร้อยละ) ของภาวะการเป็นผูด่ื้ม ซ่ึงได้แก่ เป็นผูด่ื้มในปัจจบุนั 
เคยเป็นผูด่ื้มแต่ปัจจบุนัเลิกด่ืมแล้ว และไม่เคยด่ืมเลยในชีวิต   ในประชากรสหรฐัอเมริกา 
จ าแนกตามเพศ และอายุ, ข้อมลูปี 2001-2002 

Percent distribution of drinking status1 in the past year, by sex and age                                              
group, according to selected respondent characteristics, United States, 2001–2002. 

Respon dent 
charac teristics 

Both sexes/ 
ages 18 and 

older 
Sex Age group 

Estimate S.E. 
Male Female 18–24 years 25–44 years 45–64 years 

65 years and 
older 

Estimate S.E. Estimate S.E. Estimate S.E. Estimate S.E. Estimate S.E. Estimate S.E. 

Total                             

Current 
drinke
r 

65.44 0.59 71.82 0.59 59.57 0.77 70.79 1.04 72.93 0.71 64.28 0.72 45.07 0.88 

Former 
drinke
r 

17.28 0.36 16.61 0.43 17.91 0.43 7.56 0.49 13.35 0.44 20.53 0.56 28.47 0.69 

Lifetime 
abstai
ner 

17.28 0.62 11.57 0.50 22.53 0.86 21.64 0.98 13.73 0.67 15.19 0.74 26.45 0.86 

 
 
 
 
 
4. ดชันีช้ีวดัความถ่ีในการด่ืม (Drinking Frequency Indicator) 

ความถีใ่นการดื่ม (Drinking Frequency) หมายถงึความถีบ่่อยในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์น
รอบระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา หรอื ในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา   ซึง่ผูส้ ารวจสามารถ
ออกแบบแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์สามารถระบุไดว้่าในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมาผูต้อบแบบสอบถาม
หรอืสมัภาษณ์ ดื่มทุกวนั ดื่มเกอืบทุกวนั ดื่ม 3-4 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 1-2 วนัต่อสปัดาห ์  ดื่ม 2-3วนัต่อ
เดอืน   ดื่มเดอืนละ 1 วนั   ดื่ม 7-11 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 4-6 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่ม 
2-3 วนัในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ดื่มครัง้เดยีวในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา   ไมเ่คยดื่มเลยในรอบหนึ่งปีทีผ่่าน

ทีม่า: NIAAA Website (http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/NESARC_DRM/tables/table1-1.htm) <Accessed 
May26, 2010> 

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/NESARC_DRM/tables/table1-1.htm
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มา   หรอื ในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา ดื่ม 20 – 30 วนั ดื่ม 5 – 19 วนั ดื่ม 1 - 4 วนั ไมเ่คยดื่มเลยในรอบ
หนึ่งเดอืนทีผ่่านมา   หมายเหตุ – ขอ้ค าตอบไมไ่ดต้ายตวั แลว้แต่ผูว้จิยัสนใจวเิคราะหค์ าตอบใน
ลกัษณะใด 

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื จ านวน ร้อยละและแนวโน้มของผูท่ี้ตอบความถ่ีในการด่ืมในระดบั
ต่างๆ: ดืม่ทุกวนั ดืม่เกอืบทุกวนั ดืม่ 3-4 วนัต่อสปัดาห ์  ดืม่ 1-2 วนัต่อสปัดาห ์  ดืม่ 2-3วนัต่อเดอืน   
ดืม่เดอืนละ 1 วนั   ดืม่ 7-11 วนัในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา   ดืม่ 4-6 วนัในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา   ดืม่ 2-3 วนัใน
รอบหนึง่ปีทีผ่่านมา   ดืม่ครัง้เดยีวในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา   ไมเ่คยดืม่เลยในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมา   หรอื ใน
รอบ 30 วนัทีผ่่านมา ดืม่ 20 – 30 วนั ดืม่ 5 – 19 วนั ดืม่ 1 - 4 วนั ไมเ่คยดืม่เลยในรอบหนึง่เดอืนทีผ่่าน
มา   ดชันีตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆมปีระชากรทีด่ื่มในความถีต่่างๆในจ านวนหรอืสดัส่วนที่
มากน้อยเพยีงใด   ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันีชีว้ดัความถีใ่นการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นรอบหนึ่งปี
ไดใ้นรปูที ่3   ส่วนตารางที ่8 ขา้งล่างนี้แสดงความถีข่องการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นรอบหนึ่งเดอืนที่
ผ่านมา 

 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงสดัส่วน (ร้อยละ) ของประชากรสหรฐัท่ีระบคุวามถี่ของการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลใ์นรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา โดยระบคุวามถ่ีเป็นจ านวนวนัท่ีด่ืม ได้แก่ ไม่ได้ด่ืมเลยใน
รอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา   ด่ืม 1-4 วนั   ด่ืม 5-19 วนั   และด่ืม 20-30 วนัในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา,   
ข้อมลูเปรียบเทียบแนวโน้มความเปล่ียนแปลงตัง้แต่ปี 1994-2002 
Percent distribution of days of alcohol use in past month: NSDUH (NHSDA), 1994–2002[1]. 

Demographic 
characteristic 

None 1–4 days 5–19 days 20–30 days 

Total         
2002 49.0* 24.6* 18.0* 8.4* 
2001 51.7* 24.3* 16.7* 7.4* 
2000 53.4* 24.5* 15.5* 6.6* 
1999  

 
53.6* 23.6* 15.8* 7.1* 

1998 50.6 26.5 15.7 7.2 

1997 51.0 27.5 14.8 6.7 

1996 51.5 27.5 14.0 7.1 

1995 49.9 27.4 16.0 6.7 

1994 49.5 28.8 15.3 6.4 

ทีม่า: NIAAA Website  <Accessed May 26, 2010> 
http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/AlcoholConsumption/dkpat5.htm  
 

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/AlcoholConsumption/dkpat5.htm
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5. ดชันีช้ีวดัปริมาณการด่ืม (Volume of Ethanol Intake Indicator) 

ปรมิาณการดื่ม (Volume of Ethanol Intake) หมายถงึ ปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีผู่ต้อบ
แบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์ดื่มรวมทัง้หมด ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  เช่น ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา หรอื ใน
รอบ 30 วนัทีผ่่านมา หรอื ในรอบ 1 สปัดาหท์ีผ่่านมา   หน่วยวดัปรมิาณมไีดห้ลายลกัษณะ ไดแ้ก่ เป็น
น ้าหนกัของแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์(กรมั, ออนซ)์ หรอืปรมิาตรของแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์(ลติร, มลิลลิติร) ต่อ
ระยะเวลาหนึ่ง   ทัง้นี้โดยทัว่ไปมกัไมส่ามารถสอบถามปรมิาณการดื่มทัง้ปีได ้  โดยนิยามแลว้การหา
ปรมิาณการดื่มทัง้ปีนัน้ตอ้งหาจากการรวมปรมิาณการดื่มในแต่ละวนัทีด่ื่มในปีนัน้ทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั   
แต่กเ็ป็นการยากทีผู่ด้ ื่มจะจดจ าปรมิาณการดื่มในแต่ละวนัไดต้ลอดปี   การค านวนหาปรมิาณการดื่มทัง้
ปีจงึใชจ้ านวนวนัทีผู่ต้อบแบบสอบถามนัน้ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ลอดปีคูณดว้ยปรมิาณการดื่มโดย
เฉลีย่ในแต่ละวนัเหล่านัน้    

 
 
ดชันีชีว้ดัตวันี้ คอื ปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีด่ืมไปต่อวนั(ตลอดปี) มหีน่วยเป็นลิตร

แอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิต่อวนั และ ปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีด่ืมไปต่อวนัด่ืม(ในหน่ึงปี) มหีน่วย
เป็นลิตรแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิต่อวนัด่ืม   โดยสตูรค านวนเป็นดงันี้ 

 
สมการท่ี 4 สตูรค านวนปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิต่อวนั และ ต่อวนัด่ืม (ข้อมลู
ปริมาณได้มาจากการส ารวจ) 

 
 ปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีด่ืมไปต่อวนั(ตลอดปี)นัน้ ค านวนไดโ้ดยใชป้รมิาณ

แอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีด่ ื่มไปรวมทัง้ปี หารดว้ยจ านวนวนัตลอดปี คอื 365 วนั    

 ปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีด่ืมไปต่อวนัด่ืม(ในหน่ึงปี) ค านวนไดโ้ดยใชป้รมิาณ

แอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีด่ ื่มไปรวมทัง้ปี หารดว้ยจ านวนวนัดื่มรวมกนัตลอดปี  

 
 
การออกแบบค าถามและขอ้ค าตอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูปรมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มไปสามารถออกแบบ

ไดห้ลายวธิ ี  องคก์ารอนามยัโลกระบุว่าสองแนวทางทีม่กัใชใ้นการถามและตอบ (6) ไดแ้ก่  
1) ถามเพื่อใหต้อบจ านวนดื่มตามขนาดภาชนะของเครือ่งดื่มทีแ่ทจ้รงิของผูต้อบ

แบบสอบถาม เช่น กระป๋อง   ขวดเลก็ 330 ซซี ี  ขวดใหญ่ 640 ซซี ี  แกว้ไวน์   แกว้

สุรากลัน่   แลว้น ามาค านวนเป็นปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิอ์กีทหีน่ึง    
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ความเขม้ขน้โดยเฉลีย่ของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีใ่ชใ้นการค านวนมดีงันี้  
 เบยีร ์เขม้ขน้ 4 – 5% โดยปรมิาตร 
 ไวน์ เขม้ขน้ 12% โดยปรมิาตร 
 สุรากลัน่ เขม้ขน้ 40% โดยปรมิาตร 

คา่ค านวนในการแปลงปรมิาตรแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์(ซซี)ี ไปเป็นปรมิาณน ้าหนกัของ
แอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์ (กรมั) (6)   คอื    

1 ซซีแีอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์= 0.79 กรมัแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์
ตวัอยา่งการค านวน ไดแ้ก่ 

 หากผูต้อบๆว่าดื่มเบยีร ์1 กระป๋องขนาด 330 ซซี ี  เมือ่น ามาค านวนปรมิาณ
แอลกอฮอลบ์รสิุทธิจ์ะไดเ้ท่ากบั 
o ปรมิารตรแอลกอฮอลบ์รสิุทธิข์องเบยีร ์1 กระป๋อง = 330 ซซี ีx 

0.04%   = 13.2 ซซีแีอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์
o คดิเป็นปรมิาณ 13.2 ซซีแีอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์x 0.79 กรมัต่อซซีี

แอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์= 10.43 กรมั 
 หากผูต้อบน้ีตอบว่าดื่มเบยีรท์ุกสปัดาห์ๆ ละ 1 กระป๋อง    ปรมิาณแอลกอฮอล์

บรสิุทธิท์ีค่นน้ีดื่มใน 1 ปีจะเท่ากบั 52 วนัต่อปี x 10.43 กรมัต่อวนั = 542.3 
กรมัต่อปี 

 ปรมิาณการดื่มของผูน้ี้ คอื  
o 542.3 / 365 = 1.49 กรมัต่อวนั 
o 542.3 / 52 = 10.43 กรมัต่อวนัดื่ม 

  
2) ถามเพื่อใหต้อบจ านวนดื่มในลกัษณะเทยีบเท่ากบัดื่มมาตรฐาน เช่น หนึ่งดื่มมาตรฐาน

หมายถงึ เบยีรห์น่ึงกระป๋องหรอืแกว้ในขนาด 330 ซซี ี  ไวน์หนึ่งแกว้ในขนาด 120 ซซี ี  

หรอื สุรากลัน่หน่ึงแกว้ในขนาด 40 ซซี ี

ตวัอยา่งค าถามทีถ่าม ไดแ้ก่ “ในวนัทีคุ่ณดื่มในหนึ่งปีทีผ่่านมา, คุณมกัจะดื่มปรมิาณกี่
ดื่มมาตรฐานในแต่ละวนั?   ค าว่า “ดื่มมาตรฐาน” ผมหมายถงึการดื่มเบยีรข์นาด 1 
กระป๋อง 330 ซซี ีหรอื ไวน์ 1 แกว้ขนาด 120 ซซี ีหรอื สุรากลัน่ 1 แกว้ทีผ่สมดว้ยสุรา 
40 ซซี”ี  
ค่าค านวนในการแปลงปรมิาณการดื่มในหน่วยดื่มมาตรฐานไปเ ป็นปรมิาณน ้าหนกัของ
แอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์ (กรมั) ขึน้กบันิยามทีแ่ต่ละประเทศก าหนดไว ้(6) ไดแ้ก่    

ประเทศสหรฐัอเมรกิาก าหนดใหห้นึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 12 กรมั 
ประเทศแคนาดาก าหนดใหห้นึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 13.6 กรมั 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาก าหนดใหห้นึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 10 กรมั 
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ประเทศองักฤษก าหนดใหห้นึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 8 กรมั 
ตวัอยา่งการค านวน ไดแ้ก่ 

 หากผูต้อบๆว่าดื่ม 1 ดื่มมาตรฐานทุกสปัดาห ์ปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีค่น
นี้ดื่ม เท่ากบั 1 ดื่มมาตรฐานทุกสปัดาห ์x 52 สปัดาหต่์อปี x 12 กรมั = 624 
กรมัต่อปี 

 ปรมิาณการดื่มของผูน้ี้ คอื  
o 624 / 365 = 1.71 กรมัต่อวนั 
o 624 / 52 = 12 กรมัต่อวนัดื่ม 

 
 
6. ดชันีช้ีวดัระดบัความเส่ียงของการด่ืม (Indicator for Assessing Risk Level of Drinking 

Pattern) 

ความเสีย่งของการดื่ม (Risk Level of Drinking Pattern) ถูกแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ 
คอื ความเสีย่งของการดื่มแบบเฉียบพลนั ซึง่เกดิจากผลของความเมาจากการทีร่ะดบัแอลกอฮอลใ์น
เลอืดสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ในครัง้ทีด่ ื่ม และ ความเสีย่งของการดื่มแบบเรือ้รงั  ซึง่เกดิจากผลของการดื่ม
แอลกอฮอลส์ะสมต่อเนื่องในรา่งกายหลายปี 

การวดัระดบัความเสีย่งสงูต่อการเกดิปญัหาจากการดืม่แบบเฉียบพลนั (Measures of High Risk 
Drinking for Acute Problems)   ดชันีชีว้ดัระดบัความเสีย่งสงูต่อการเกดิปญัหาจากการดื่มแบบ
เฉียบพลนั ไดแ้ก่    

(1) จ านวนหรือสดัส่วนของประชากรท่ีด่ืมในลกัษณะท่ีเข้าข่ายการด่ืมแบบเส่ียงสงูต่อ

การเกิดปัญหาแบบเฉียบพลนั (เช่น ดื่มเกนิ 5 หรอื 6 ดื่มมาตรฐานต่อวนั (แลว้แต่นิยาม

ของแต่ละประเทศ)) หรอื ดื่มเกนิปรมิาณต่อวนัดื่มทีถ่อืว่าเป็นการดื่มแบบเสีย่งปานกลาง 

[เช่น ดื่มเกนิ 60 กรมัต่อวนัดื่มในผูช้าย หรอื ดื่มเกนิ 40 กรมัต่อวนัดื่มในผูห้ญงิ], ดตูารางที่ 

9)   ทัง้นี้ใชป้รมิาณการดื่มเฉลีย่ต่อวนัดื่ม (มหีน่วยเป็นกรมัต่อวนัดื่ม) เป็นฐานในการแปล

ผล 

(2) ปริมาณหรือร้อยละของปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ด่ืมในวนัท่ีด่ืมแบบเส่ียงสงู    ดชันีตวันี้

ใชป้รมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มแบบเสีย่งสงูแทนจ านวนคนทีด่ื่มแบบเสีย่งสงู   โดยการรวม

ปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีถู่กดื่มในวนัทีด่ ื่มเกนิระดบัความเสีย่งแบบปานกลางทัง้หมด

ตลอดปีของทุกคนเขา้ดว้ยกนั   ไมว่่าคนนัน้โดยสรปุแลว้จะเป็นคนดื่มแบบเสีย่งขนาดใดก็

ตาม 
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เกณฑจ์ านวนดื่มมาตรฐานต่อวนัทีถ่อืว่าเป็นจดุตดัส าหรบัการจดัว่าเป็นจ านวนดื่มที่ มคีวามเสีย่ง
สงู (หรอืทีเ่รยีกว่าดื่มแบบเมาหวัราน ้า (Binge Drinking)) มคีวามแตกต่างกนัระหว่างประเทศ   ไดแ้ก่   
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดาใชจ้ดุตดัที ่มากกว่าหรอืเท่ากบั 5 ดื่มมาตรฐาน (5 Plus Drinks) 
ในหนึ่งวนั หรอื มากกว่าหรอืเท่ากบั 49 กรมัต่อวนัดื่มส าหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (หนึ่งดื่มมาตรฐาน
เท่ากบั 12 กรมั) และ 54.6 กรมัต่อวนัดื่มส าหรบัประเทศแคนาดา (หนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 13.6 กรมั),   
ส าหรบัประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนดใ์ช ้6 ดื่มมาตรฐาน (หนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 10 กรมั) หรอื 
60 กรมัต่อวนัดื่มส าหรบัผู้ชาย และ 4 ดื่มมาตรฐาน หรอื 40 กรมัต่อวนัดื่มส าหรบัผูห้ญงิ,   ส่วนประเทศ
องักฤษใชจ้ดุตดัที ่8 ดื่มมาตรฐาน (หนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 8 กรมั) หรอื 64 กรมัต่อวนัดื่มส าหรบัผูช้าย 
(6)  

 
องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าเกณฑ์จดุตดัทีม่กัใชแ้บ่งระดบัความเสีย่งของการเกดิปญัหาจาก

การดื่มแบบเฉียบพลนั (6) มรีายละเอยีดดงัตารางที่ 9 ขา้งล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงเกณฑจ์ดุตดัท่ีใช้แบ่งระดบัความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั (องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าไวว้่าเกณฑน์ี้ใชส้ าหรบัการวจิยั
เชงิเปรยีบเทยีบเท่านัน้ ไมไ่ดใ้ชแ้นะน าว่าควรดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นปรมิาณเท่าใด และ ความเสีย่ง
ระดบัเริม่ตน้ไมไ่ดห้มายความว่าไมม่คีวามเสีย่ง ) 
 ผูช้าย ผูห้ญงิ 

ความเสีย่งระดบัเริม่ตน้ (Low Risk) 1 – 40 กรมัต่อวนัดื่ม 1 – 20 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Medium Risk) 41 – 60 กรมัต่อวนัดื่ม 21 – 40 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk) 61 – 100 กรมัต่อวนัดื่ม 41 – 60 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Very High Risk) 101+ กรมัต่อวนัดื่ม 61+ กรมัต่อวนัดื่ม 
หมายเหตุ – ปรมิาณจ านวนดื่มมาตรฐานทีใ่ชแ้บ่งระดบัความเสีย่งจะแตกต่างกนัไประหว่างประเทศ 
เพราะปรมิาณแอลกอฮอลใ์นแต่ละดื่มมาตรฐานของแต่ละประเทศไมเ่ท่ากนัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้   สมมติ
ว่าหนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 12 กรมั   ระดบัความเสีย่งส าหรบัผูช้าย คอื ความเสีย่งระดบัเริม่ตน้ 1 – 3 
ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัปานกลาง 4 – 5 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัสงู 6 – 8 ดื่มมาตรฐาน, 
และ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 9 – 11 และ 12+ ดื่มมาตรฐาน;   ระดบัความเสีย่งส าหรบัผูห้ญงิ คอื ความ
เสีย่งระดบัเริม่ตน้ 1 – 1.5 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัปานกลาง 2 – 3 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่ง
ระดบัสงู 4 – 5 ดื่มมาตรฐาน, และ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 6 – 8, 9 – 11 และ 12+ ดื่มมาตรฐาน 
 

วธิวีดัระดบัและแบบแผนการดื่มทีเ่หมาะกบัการหาระดบัความเสีย่งของการเกดิปญัหาจากการ
ดื่มแบบเฉียบพลนั คอื GQF   เนื่องจากสามารถใหข้อ้มลูวนัทีด่ื่มจ านวนมากๆไดช้ดัเจน เช่น วนัทีด่ื่ม 5 
– 7 หรอื 8 – 11 ดื่มมาตรฐานต่อวนัดื่ม เป็นตน้   เหตุผลทีว่ธิวีดัแบบ “7 วนัสุดทา้ย” ไมเ่หมาะสมคอืวธิี
วดัแบบ “7 วนัสุดทา้ย” มคีวามไมแ่น่นอนสงูว่าเจด็วนัที่วดันัน้จะเป็นช่วงทีด่ื่มแบบนัน้เป็นประจ าหรอืไม ่  
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ส่วนเหตุผลทีว่ธิวีดัแบบ QF ไมเ่หมาะสมคอื   วธิวีดัแบบ QF มกัไมส่ามารถตรวจจบัการดื่มในวนัทีด่ื่ม
ในปรมิาณสงูๆได ้  เพราะเป็นการถามเพยีงว่าโดยปกตดิื่มมากเพยีงใด  

ดชันีตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประชากรในประเทศนัน้ๆดื่มในระดบัทีเ่สีย่งสงูต่อการเกดิปญัหา
แบบเฉียบพลนัมากน้อยเพยีงใด   ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันีชีว้ดัระดบัความเสีย่งสงูต่อการเกดิปญัหา
จากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัไดใ้นตารางที่ 10 และ 11 

 
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงสดัส่วนของประชากรออสเตรเลียท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นลกัษณะ
ท่ีเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเฉียบพลนั   ข้อมลูจ าแนกตามอายแุละเปรียบเทียบระหว่างชาย
และหญิง 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 – 2001  
 
ตารางท่ี 11 ตารางแสดงสดัส่วนของปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีประชากรออสเตรเลียด่ืมใน
ลกัษณะท่ีเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเฉียบพลนั   คอลมัน์ที ่2 แสดงสดัส่วนของปรมิาณ
แอลกอฮอลท์ีเ่ครือ่งดื่มแต่ละประเภทถูกดื่มแบบเสีย่งสงูเมือ่เทยีบกบัประเภทตนเอง   ขณะทีค่อลมัน์ที ่3 
แสดงสดัส่วนของปรมิาณแอลกอฮอลท์ีถู่กดื่มแบบเสีย่งสงูทัง้หมดว่าเกดิจากเครือ่งดื่มประเภทใดมาก
น้อยกว่ากนั 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 – 2001 
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การวดัระดบัความเสีย่งสงูต่อการเกดิปญัหาจากการดืม่แบบเรือ้รงั (Measures of High Risk 

Drinking for Chronic Harm)   ดชันีชีว้ดัระดบัความเสีย่งของการเกดิปญัหาจากการดื่มแบบเรือ้รงั ได้แก่    
(1) จ านวนหรือสดัส่วนของประชากรท่ีด่ืมในลกัษณะท่ีเข้าข่ายการด่ืมแบบเส่ียงสงูต่อ

การเกิดปัญหาแบบเรือ้รงั (เช่น ดื่มเกนิปรมิาณต่อวนัดื่มทีถ่อืว่าเป็นการดื่มแบบเสีย่งปาน

กลาง [เช่น ดื่มเกนิ 60 กรมัต่อวนัดื่มในผูช้าย หรอื ดื่มเกนิ 40 กรมัต่อวนัดื่มในผูห้ญงิ], ดู

ตารางที ่12)   ทัง้นี้ใชป้รมิาณการดื่มเฉลีย่ต่อวนัโดยเฉลีย่ตลอดปี (365 วนั) (มหีน่วยเป็น

กรมัต่อวนั) เป็นฐานในการแปลผล 

(2) ปริมาณหรือร้อยละของปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ด่ืมตลอดปีของคนท่ีด่ืมแบบเส่ียงสงู    

ดชันีตวันี้ใชป้รมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มแบบเสีย่งสงูแทนจ านวนคนทีด่ื่ มแบบเสีย่งสงู   โดย

การรวมปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิท์ีถู่กดื่มทัง้หมดตลอดปีของทุกคนทีด่ื่มเกนิระดบัความ

เสีย่งแบบปานกลางเขา้ดว้ยกนั   (10) 

องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าเกณฑจ์ดุตดัทีม่กัใชแ้บ่งระดบัความเสีย่งของการเกดิปญัหาจาก
การดื่มแบบเรือ้รงั (6) มรีายละเอยีดดงัตารางที่ 12 ขา้งล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดงเกณฑจ์ดุตดัท่ีใช้แบ่งระดบัความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั (องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าไวว้่าเกณฑน์ี้ใชส้ าหรบัการวจิยัเชงิ
เปรยีบเทยีบเท่านัน้ ไมไ่ดใ้ชแ้นะน าว่าควรดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์รมิาณเท่าใด และ ความเสีย่งระดบั
เริม่ตน้ไมไ่ดห้มายความว่าไมม่คีวามเสีย่ง) 
 ผูช้าย ผูห้ญงิ 

ความเสีย่งระดบัเริม่ตน้ (Low Risk) 1 – 40 กรมัต่อวนั 1 – 20 กรมัต่อวนั 
ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Medium Risk) 41 – 60 กรมัต่อวนั 21 – 40 กรมัต่อวนั 
ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk) 61 – 100 กรมัต่อวนั 41 – 60 กรมัต่อวนั 
หมายเหตุ – ปรมิาณจ านวนดื่มมาตรฐานทีใ่ชแ้บ่งระดบัความเสีย่งจะแตกต่างกนัไประหว่างประเทศ 
เพราะปรมิาณแอลกอฮอลใ์นแต่ละดื่มมาตรฐานของแต่ละประเทศไมเ่ท่ากนัดงักล่าวแลว้ขา้งตน้   สมมติ
ว่าหนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากบั 12 กรมั   ระดบัความเสีย่งส าหรบัผูช้าย คอื ความเสีย่งระดบัเริม่ตน้ 1 – 3 
ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัปานกลาง 4 – 5 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัสงู 6 – 8 ดื่มมาตรฐาน, 
และ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 9 – 11 และ 12+ ดื่มมาตรฐาน;   ระดบัความเสีย่งส าหรบัผูห้ญงิ คอื ความ
เสีย่งระดบัเริม่ตน้ 1 – 1.5 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่งระดบัปานกลาง 2 – 3 ดื่มมาตรฐาน, ความเสีย่ง
ระดบัสงู 4 – 5 ดื่มมาตรฐาน, และ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 6 – 8, 9 – 11 และ 12+ ดื่มมาตรฐาน 
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ดชันีตวัน้ีจะท าใหท้ราบไดว้่าประชากรในประเทศนัน้ๆดื่มในระดบัทีเ่สีย่งสงูต่อการเกดิปญัหา
แบบเรือ้รงัมากน้อยเพยีงใด   ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันีชีว้ดัปรมิาณและระดบัความเสีย่งของการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดใ้นตารางที่ 13 และ 14 

 
ตารางท่ี 13 ตารางแสดงสดัส่วนของประชากรออสเตรเลียท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นลกัษณะ
ท่ีเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเรือ้รงั   ข้อมลูจ าแนกตามอายแุละเพศ  
 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 – 2001 
 
ตารางท่ี 14 ตารางแสดงสดัส่วนของปริมาณแอลกอฮอลบ์ริสทุธ์ิท่ีประชากรออสเตรเลียด่ืมใน
ลกัษณะท่ีเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเรือ้รงั   ข้อมลูจ าแนกตามอายแุละเพศ 
 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 – 2001 

 
 
ตวัอยา่งการค านวนต่อไปนี้ตอ้งการแสดงวธิคี านวนปรมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มไปจากวธิกีาร

สอบถามระดบัและแบบแผนการดื่มทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้สามแบบ   ตลอดจนการแปลผลเป็นระดบัความ
เสีย่งของการดื่มทัง้การดื่มทีเ่ป็นปญัหาแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั   โดยมรีายละเอยีดดงัต่อน้ี  
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o การค านวนปรมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ืม่ไปโดยใชว้ธิสีอบถามพฤตกิรรมการดืม่ 7 วนั

สุดทา้ย (Estimating Volume by Last 7 Day Method) 

การค านวนปรมิาณแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มโดยวธิสีอบถามพฤตกิรรมการดื่ม 7 วนัสุดทา้ย 
ใช ้  วธิกีารสอบถามปรมิาณการดื่มในแต่ละวนัใน 7 วนัทีผ่่านมาและน าปรมิาณของทุก
วนัมารวมกนั   ซึง่สามารถค านวนเป็นปรมิาณการดื่มในหนึ่งปี (Annual Volume of 
Consumption) โดยการคณูดว้ย 52 สปัดาห ์หรอื ค านวนเป็นปรมิาณการดื่มต่อวนั 
(Per Day)โดยการหารดว้ย 7 หรอืหารดว้ยจ านวนวนัดื่มหากตอ้งการหาปรมิาณการดื่ม
ต่อวนัดื่ม (Per Drinking Day)   ดตูารางที ่15 

 
ตารางท่ี 15 ตวัอย่างการค านวนปริมาณการด่ืมโดยใช้วิธีการสอบถามพฤติกรรมการด่ืม 7 วนั
สดุท้าย 
ตวัอยา่งการค านวนปรมิาณการดื่มของผูช้ายคนหน่ึง   โดยใชน้ ้าหนกั 10 กรมัต่อ 1 แกว้ดื่มมาตรฐาน 

วนัท่ีด่ืมใน 7 วนัท่ีผา่นมา 

(Day of the Week) 

จ านวนด่ืมมาตรฐานท่ี
ด่ืม (Number of 

Drinks) 

ปริมาณแอลกอฮอลเ์ฉล่ียในแก้วท่ี
ด่ืม (Ethanol Content of Drinks) 

วนัจนัทร ์ 1 1 x 10 กรมั = 10 กรมั 
วนัองัคาร 0 0 x 10 กรมั = 0 กรมั 
วนัพุธ 0 0 x 10 กรมั = 0 กรมั 

วนัพฤหสั 1 1 x 10 กรมั = 10 กรมั 
วนัศุกร ์ 3 3 x 10 กรมั = 30 กรมั 
วนัเสาร ์ 5 5 x 10 กรมั = 50 กรมั 
วนัอาทติย ์ 2 2 x 10 กรมั = 20 กรมั 
รวม 7 วนั 12 12 x 10 กรมั = 120 กรมั 

ปรมิาณการดื่มในหนึ่งปี  120 กรมั x 52 สปัดาห ์= 6,240 กรมั
ต่อปี 

ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ในหน่ึงวนั  120 กรมั / 7 วนั = 17.1 กรมัต่อวนั 
ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ในหน่ึงวนัดื่ม  120 กรมั / 5 วนั = 24 กรมัต่อวนัดื่ม 
 

เมือ่แปลผลเป็นระดบัความเส่ียงของการด่ืมจะพบว่ากรณตีวัอยา่งนี้ดื่มระดบั
เสีย่งระยะเริม่ตน้ส าหรบัการเกดิปญัหาจากการดื่มแบบเรือ้รงั (Low Risk Level for 
Long-term Health Problems) เนื่องจากอยูใ่นช่วง 0 – 40 กรมัต่อวนั   แต่การดื่มใน
วนัเสารเ์ป็นการดื่มแบบเสีย่งปานกลาง (Medium Risk Level for Acute Health 
Problems) เนื่องจากอยูใ่นช่วง 40 – 60 กรมัต่อวนัดื่ม  
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o การค านวนปรมิาณแอลกอฮอลท์ีไ่ดด้ืม่ไปโดยใชว้ธิวีดัแบบ QF และ GQF (Estimating 

Volume by QF and GQF Method) 

การค านวนโดยใชว้ธิวีดัแบบ QF และ GQF    โดยการสอบถามความถีใ่นการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และ จ านวนแกว้ทีด่ื่มโดยเฉลีย่ในแต่ละวนัทีด่ื่ม   แลว้น าขอ้มลูมา
ค านวนปรมิาณการดื่มในหนึ่งปี ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ต่อวนั และ ปรมิาณการดื่มเฉลีย่
ต่อวนัดื่มในลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัการค านวนโดยใชว้ธิวีดัแบบ “7 วนัทีผ่่านมา”    
โดยใชจ้ดุกึง่กลางของช่วงความถีข่องการดื่มเป็นค่าค านวนระดบัความถี ่เช่น หากตอบ
ว่าดื่ม 2 – 3 วนัต่อเดอืน ค่าทีน่ ามาใชค้ านวนระดบัความถีค่อื 2.5 วนัต่อเดอืน หรอื
เท่ากบั 2.5 วนั x 12 เดอืน เท่ากบั 30 วนัต่อปี   ในส่วนของวธิกีารวดัแบบ GQF 
เหนือกว่า แบบ QF ตรงทีส่ามารถทีจ่ะทราบถงึวนัดื่มทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิ
ปญัหาแบบเฉียบพลนัไดด้กีว่า   ดตูารางที ่16 และ 17 

 
ตารางท่ี 16 ตวัอย่างการค านวนปริมาณแอลอฮอลท่ี์ได้ด่ืมไปโดยวิธี QF  
ตวัอยา่งการดื่มของผูห้ญงิคนหนึ่งทีต่อบแบบสอบถามแบบ QF ว่าดื่มเบยีร ์3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์โดย
ปกตมิกัจะดื่มวนัละ 3 กระป๋อง (330 ซซี)ี       
รายละเอยีดการค านวนเป็นดงันี้   ค่าค านวนความถีข่องการดื่มปกต ิคอื 3.5 วนัต่อสปัดาห ์(จดุกึง่กลาง
ระหว่าง 3 – 4 วนัต่อสปัดาห)์ หรอื เท่ากบั 182 วนัต่อปี (3.5 วนัต่อสปัดาห ์x 52 สปัดาห)์ ส าหรบัการ
ดื่มขนาดปกต ิ 

 ปรมิาณการดื่มในวนัทีด่ื่มขนาดปกตเิท่ากบั (182 วนั) x 3 กระป๋องต่อวนั x 330 ซซีต่ีอกระป๋อง 
x 0.33 กรมัต่อซซี ี  ซึง่เท่ากบั 5,051.9 กรมั 

 คดิเป็นเฉลีย่ 5,051.9 / 365 = 13.8 กรมัต่อวนั (นบัเป็นการดื่มแบบเสีย่งระดบัเริม่ตน้ส าหรบั
การเกดิปญัหาทีเ่กดิจากการดื่มแบบเรือ้รงัในผูห้ญงิ)   และ 5,051.9 / 182 = 27.8 กรมัต่อวนั
ดื่ม (นบัเป็นการดื่มแบบเสีย่งระดบัปานกลางส าหรบัการเกดิปญัหาทีเ่กดิจากการดื่มแบบ
เฉียบพลนัในผูห้ญงิ) 

 
ตารางท่ี 17 ตวัอย่างการค านวนปริมาณแอลอฮอลท่ี์ได้ด่ืมไปโดยวิธี GQF 
ตวัอยา่งการดื่มของผูห้ญงิคนหนึ่งทีต่อบแบบสอบถาม GQF ว่าปรมิาณการดื่มสงูทีสุ่ดในหน่ึงวนั คอื 9 
ดื่มมาตรฐาน  โดยดื่ม 8 – 11 ดื่มมาตรฐาน 2 วนัในหน่ึงปีทีผ่่านมา, ดื่ม 5 – 7 ดื่มมาตรฐาน เดอืนละ
หนึ่งครัง้, ดื่ม 3 – 4 ดื่มมาตรฐาน 2 – 3 วนัต่อเดอืน, ดื่ม 1 – 2 ดื่มมาตรฐาน 3 – 4 วนัต่อสปัดาห ์   
หมายเหตุ – ในกรณทีีไ่ดค้ าตอบของจ านวนดื่มมาตรฐานทีถู่กดื่มในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา   ไมว่่าจะตอบอยู่
ในช่วงค าตอบใด   จะมผีลต่อการค านวนปรมิาณการดื่มของช่วงนัน้ๆทัง้สิน้   โดยสตูรการค านวนเป็น
ดงันี้   หากตอบว่าดื่ม 10 ดื่มมาตรฐาน ซึง่เป็นค าตอบในช่วงจ านวนดื่ม 8 – 11 ดื่มมาตรฐาน ค่าค านวน
จ านวนดื่มมาตรฐานจะเท่ากบั (8 + 10)/2 = 9 ดื่มมาตรฐาน   หากตอบว่า 9 ดื่มมาตรฐาน ซึง่เป็น
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ค าตอบในช่วงเดยีวกนั ค่าค านวนจ านวนดื่มมาตรฐานจะเท่ากบั (8 + 9)/2 = 8.5 ดื่มมาตรฐาน   หรอื 
หากตอบว่าจ านวนดื่มมาตรฐานสงูสุดคอื 6 ดื่มมาตรฐาน ซึง่เป็นค าตอบในช่วงจ านวนดื่ม 5 – 7 ดื่ม
มาตรฐาน ค่าค านวนจ านวนดื่มมาตรฐานจะเท่ากบั (5 + 6)/2 = 5.5 ดื่มมาตรฐาน 
รายละเอยีดการค านวนหาปรมิาณแอลกอฮอลท์ีไ่ดด้ื่มไปเป็นดงันี้   ตวัอยา่งผูห้ญงิทีต่อบแบบสอบถาม
รายน้ี   ใชค้่าค านวนจ านวนดื่มมาตรฐาน และความถีใ่นการดื่มในแต่ละช่วงเป็นดงันี้  

 ดื่มสงูสุด 9 ดื่มมาตรฐานต่อวนั (ช่วงของจ านวนดื่มมาตรฐานน้ีคอื 8 – 11) ค่าค านวนจ านวนดื่ม
ในช่วงนี้เท่ากบั (9 + 8)/2 = 8.5 ดื่มมาตรฐาน,   ค่าค านวนจ านวนดื่มในช่วง5 – 7 ดื่มมาตรฐาน 
เท่ากบั (5 + 7)/2 = 6 ดื่มมาตรฐาน,   ค่าค านวนจ านวนดื่มในช่วง 3 – 4 ดื่มมาตรฐานเท่ากบั 
(3 + 4)/2 = 3.5 ดื่มมาตรฐาน,   และ ค่าค านวนจ านวนดื่มในช่วง 1 – 2 ดื่มมาตรฐานเท่ากบั (1 
+ 2)/2 = 1.5 ดื่มมาตรฐาน 

 ค่าค านวนความถีใ่นการดื่มเป็นดงันี้ ดื่ม 2 วนัต่อปี คดิเป็น 2 วนัต่อปี   ดื่มเดอืนละหนึ่งครัง้
เท่ากบั 12 วนัต่อปี   ดื่ม 2 – 3 วนัต่อเดอืนเท่ากบั 2.5 วนัต่อเดอืน x 12 เดอืน = 30 วนัต่อปี   
ดื่ม 3 – 4 วนัต่อสปัดาหเ์ท่ากบั 3.5 วนัต่อสปัดาห ์x 52 สปัดาหต่์อปี = 182 วนัต่อปี   รวมคดิ
เป็นวนัดื่มทัง้สิน้เท่ากบั 2 + 12 + 30 + 182 = 226 วนัดื่มต่อปี 

 สมมตวิ่าผูห้ญงิคนนี้ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ปีรมิาณแอลกอฮอล์เท่ากบั 12 กรมัต่อหนึ่งดื่ม
มาตรฐาน   ปรมิาณแอลกอฮอลท์ีถู่กดื่มค านวนไดด้งันี้ 
o 8.5 ดื่ม x 2 วนั x 12 กรมั = 204 กรมั 
o 6.0 ดื่ม x 12 วนั x 12 กรมั = 864 กรมั 
o 3.5 ดื่ม x 30 วนั x 12 กรมั = 1,260 กรมั 
o 1.5 ดื่ม x 182 วนั x 12 กรมั = 3,276 กรมั 
o รวมเท่ากบั 5,604 กรมัต่อปี 

 คดิเป็นดื่มแอลกอฮอล ์5,604 / 365 = 15.4 กรมัต่อวนัโดยเฉลีย่   และ                                              
คดิเป็นดื่มแอลกอฮอล ์5,604 / 226 = 24.8 กรมัต่อวนัดื่มโดยเฉลีย่ 

 แปลความไดว้่าระดบัความเสีย่งของการดื่มของผูห้ญงิรายน้ี คอื เสีย่งระดบัต ่าส าหรบัการเกดิ
ปญัหาจากการดื่มแบบระยะยาว และ ความเสีย่งระดบัปานกลางส าหรบัการเกดิปญัหาจากการ
ดื่มแบบเฉียบพลนั   และขอ้ไดเ้ปรยีบของวธิกีารวดัโดยใชแ้บบวดั GQF คอืสามารถไดข้อ้มลูว่า
ผูห้ญงิรายน้ีดื่มแบบหวัราน ้า (Binge Drinking) หรอื ดื่มมากกว่าวนัละ 5 ดื่มมาตรฐานถงึ 14 
วนัต่อปี (2 + 12) 
 
 

7. ดชันีช้ีวดัประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมด่ืม (Drinking Preference Indicator) 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่ม หมายถงึ ประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีผู่ต้อบแบบสอบถาม
หรอืสมัภาษณ์เลอืกดื่มบ่อยๆหรอืบ่อยกว่าประเภทอื่นในรอบระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา 
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หรอื ในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา   ซึง่ผูส้ ารวจสามารถออกแบบแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์สามารถระบุ
ไดว้่าในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมาผูต้อบแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์นิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์ระเภท
ใดบา้ง ไดแ้ก่ เบยีร ์ไวน์ สุรากลัน่ทีผ่ลติในประเทศ สุราน าเขา้ สุราแช่ชุมชน เป็นตน้   หมายเหตุ – ขอ้
ค าตอบไมไ่ดต้ายตวั แลว้แต่ผูว้จิยัสนใจวเิคราะหค์ าตอบในลกัษณะใด   อกีทัง้สามารถออกแบบใหต้อบ
ประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่มทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีวหรอืใหต้อบประเภททีน่ิยมดื่มทุกประเภท
กไ็ด ้

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื ร้อยละของผูท่ี้ตอบท่ีระบถึุงความนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท
ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ เบยีร ์ไวน์ สุรากลัน่ทีผ่ลติในประเทศ สุราน าเขา้ สุราแช่ชุมชน เป็นตน้  ดชันีตวันี้จะท า
ใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆประชากรนิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์ดในสดัส่วนทีม่ากน้อยเพยีงใด    ดู
ตวัอยา่งการน าเสนอดชันีชีว้ดัประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่มไดด้งัรปูที่ 7 

 
รปูท่ี 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นท่ีนิยมด่ืมของ
ประเทศต่างๆในกลุ่มยโุรป 

 
ทีม่า: Alcohol in Europe: a Public Health Perspective, 2006 
 
8. ดชันีช้ีวดับริบทการด่ืม (Drinking Context Indicator) 

การวดับรบิทการดื่ม (ไดแ้ก่ เวลาทีด่ื่ม สถานทีด่ื่ม และ บุคคลทีด่ื่มดว้ย) มปีระโยชน์ในการ
ท านายผลกระทบทีต่ามมาจากการดื่ม เช่น การดื่มทีบ่า้นตอนเยน็กบัมือ้อาหารมกัไมส่่งผลกระทบแบบ
เฉียบพลนัตามมา   ขณะทีก่ารดื่มสงัสรรคก์บัเพื่อนในผบัในวนัหยดุสุดสปัดาหอ์าจก่อใหเ้กดิปญัหา
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อุบตัเิหตุหรอืการทะเลาะววิาทไดม้ากขึน้ เป็นตน้    องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าตวัอยา่งประเดน็
ค าถามต่อไปนี้ (6) ซึง่สามารถสอบถามไดท้ัง้สถานทีด่ื่มและบุคคลที่รว่มดื่มดว้ย   หมายเหตุ – ขอ้
ค าถามและค าตอบไมไ่ดต้ายตวั แลว้แต่ผูว้จิยัสนใจวเิคราะหค์ าตอบในลกัษณะใด    อกีทัง้ยงัสามารถ
ออกแบบใหต้อบเพยีงขอ้เดยีวหรอืหลายขอ้ค าตอบกไ็ด ้

o ผูต้อบแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์สามารถถูกสอบถามถงึบรบิทการดื่มทีเ่ป็นหลกัหรอื

ทุกสถานทีท่ีด่ ื่มก็ได ้ดงัเช่นค าถามต่อไปนี้ 

 ในช่วงหนึ่งปีทีผ่่านมา คุณมกัดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานทีใ่ด ไดแ้ก่ ที่

บา้นของคุณเอง ทีบ่า้นเพื่อนหรอืบา้นญาต ิในทีส่ธารณะ เช่น บาร ์ภตัตาคาร 

หรอื สถานทีแ่ขง่ขนักฬีา? 

 ในช่วงหนึ่งปีทีผ่่านมา คุณดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานที่ใดบา้ง (ตอบทุก

ขอ้ทีเ่ป็นสถานทีท่ีคุ่ณดื่ม) ไดแ้ก่ ทีบ่า้นของคุณเอง ทีบ่า้นเพื่อนหรอืบา้นญาต ิ

ในทีส่ธารณะ เช่น บาร ์ภตัตาคาร หรอื สถานทีแ่ขง่ขนักฬีา? 

o ผูต้อบแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์สามารถถูกถามใหร้ะบุสดัส่วนของเวลาทีใ่ชใ้นการดื่ม

ในบรบิทต่างๆ 

 ในช่วงปีทีผ่่านมา สดัส่วนของเวลาทีใ่ชก้บัการดื่มในบรบิทต่างๆเหล่านี้คดิเป็น

รอ้ยละเท่าใด? 

 ดื่มดว้ยตวัคุณเองทีบ่า้น รอ้ยละ... 

 ดื่มกบัเพื่อนหรอืญาตทิีบ่า้นของคุณเอง รอ้ยละ... 

 ดื่มกบัเพื่อหรอืญาตทิีบ่า้นของเขา รอ้ยละ... 

 ดื่มในทีส่าธารณะ เช่น บาร ์ภตัตาคาร หรอื สถานที่
แขง่ขนักฬีา? 

รอ้ยละ... 

o ผูต้อบแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์สามารถถูกถามใหร้ะบุความถีข่องการดื่มในบรบิท

ต่างๆ 

 ในช่วงปีทีผ่่านมา คุณดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นทีส่าธารณะ เช่น บาร ์

ภตัตาคาร หรอื สถานทีแ่ขง่ขนักฬีาบ่อยเพยีงใด? 

 ในช่วงปีทีผ่่านมา บ่อยเพยีงใดทีคุ่ณดื่มมากกว่าสองดื่มมาตรฐานก่อนขบัรถ

หรอืยานยนตอ์ื่นๆ? 

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื สดัส่วนผูท่ี้ตอบบริบทต่างๆ หรือ สดัส่วนของเวลาท่ีใช้ในบริบทต่างๆ 
หรือ ปริมาณความถ่ีบ่อยโดยเฉล่ีย (เช่น จ านวนครัง้ต่อปี) ท่ีด่ืมในบริบทต่างๆ เป็นตน้   โดยที่
บรบิทการดื่มนี้สามารถเป็นไดท้ัง้ดา้นบรบิทด้านสถานทีด่ื่ม เวลาทีด่ื่ม หรอืบุคคลทีร่ว่มดื่มดว้ย   ดชันี
ตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆประชากรนิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นบรบิทใดในสดัส่วนทีม่าก



43 
 

น้อยเพยีงใด   อกีทัง้ยงัสามารถศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรบรบิทการดื่มเหล่านี้กบัโอกาส
การก่อใหเ้กดิปญัหาจากการดื่มอกีดว้ย   ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันีชีว้ดัประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่
นิยมดื่มไดด้งัรปูที่ 8 

 
รปูท่ี 8 กราฟแสดงการน าเสนอสดัส่วนของบริบทการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลว่์าสมัพนัธก์บัมือ้
อาหารเพียงใด เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆในยโุรป   (ขอ้ค าตอบไดแ้ก่ ดื่มในเวลาอาหาร
เท่านัน้   ดื่มส่วนใหญ่กบัมือ้อาหาร   ส่วนใหญ่ไมไ่ดด้ื่มกบัมือ้อาหาร และ ไมด่ื่มกบัมือ้อาหารเลย ) 

 
ทีม่า: Alcohol in Europe: a Public Health Perspective, 2006 
 
 
9. ดชันีช้ีวดัความรู้และทศันคติต่อการด่ืม (Drinking Knowledge and Attitude Indicator) 

การวดัความรูแ้ละทศันคตต่ิอการดื่มมปีระโยชน์ในการประเมนิความสมบรูณ์ถูกตอ้งของความรู้
หรอืการขาดความรู ้และความเหมาะสมหรอืหรอืไมเ่หมาะสมของทศันคตทิีก่ลุ่มผูท้ีถู่กส ารวจโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กลุ่มยอ่ยทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่นใจศกึษา   ซึง่จะท าใหว้างแผนพฒันาความรูห้รอืทศันคตทิี่
ถูกตอ้งต่อไป    

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื ร้อยละของผูท่ี้ตอบความรู้ท่ีถกูหรือผิด หรือทศันคติท่ีเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมในประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์  ซึง่สามารถถูกออกแบบไดอ้ยา่งหลากหลายขึน้กบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา    

ตวัอยา่งถดัไปนี้ คอื ตวัอยา่งการสอบถามความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลใ์นประเทศองักฤษ    
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ดชันีชี้วดัความรูท้ีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื  
(1) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุทราบว่าการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก่์อใหเ้กดิ

ความเสีย่งต่อโรคและการบาดเจบ็ต่างๆ เช่น อุบตัเิหตุ โรคตบั โรคซมึเศรา้ โรค

ความดนัโลหติสงู โรคเสน้เลอืดหวัใจ โรคเสน้เลอืดในสมอง(ตบีหรอืแตก) โรค

ตบัอ่อนอกัเสบ โรคขอ้อกัเสบ โรคหหูนวก 

ดชันีชี้วดัทศันคตทิีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื  
(2) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่าตอ้งการดื่มน้อยลง ในกลุ่มทีเ่คยดื่มใน 12 

เดอืนทีผ่่านมา และ กลุ่มทีด่ื่มแบบเมาหวัราน ้า (ผูช้ายดื่มมากกว่า 8 ดื่ม

มาตรฐาน และ ผูห้ญงิดื่มมากกว่า 6 ดื่มมาตรฐาน) อยา่งน้อยหน่ึงครัง้ใน

สปัดาหท์ีแ่ลว้ 

(3) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่าการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีว่ถิชีวีติปกติ

ส าหรบัคนองักฤษ 

(4) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่าประเทศอื่นในยโุรปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

อยา่งรบัผดิชอบมากกว่าคนองักฤษ 

(5) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่ามนัไมไ่ดผ้ดิอะไรส าหรบัการดื่มจนเมาเป็น

ประจ า 

(6) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่าอะไรคอืเหตุผลทีท่ าใหเ้ดก็อาย ุ13 – 15 ปีดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  ซึง่ค าตอบไดแ้ก่ เพื่อการเขา้สงัคมกบัเพื่อน เพราะแรง

กดดนัจากเพื่อน เพราะสุราท าใหเ้พิม่ความมัน่ใจ เพราะว่าพวกเขาเบื่อหน่ายไม่

มอีะไรจะท า และ เพราะว่าสุราท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย (ขอ้นี้ถามเดก็เยาวชนอาย ุ

13 – 15 ปี) 

(7)  รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่าพ่อแมท่ราบว่าตวัเขาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

หรอืไม่ 

(8)  รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุถงึความคดิเหน็ของพ่อแมต่่อการดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลข์องตวัเขา  

(9)  รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่ายอมรบัไดท้ีเ่ดก็วยัเดยีวกนัจะทดลองดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์กัครัง้ 

(10)  รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่ายอมรบัไดท้ีเ่ดก็วยัเดยีวกนัจะดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
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(11)  รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่ายอมรบัไดท้ีเ่ดก็วยัเดยีวกนัจะดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะหนึ่งครัง้ 

(12) รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุว่ายอมรบัไดท้ีเ่ดก็วยัเดยีวกนัจะดื่มจน

เมา 

ดชันีตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆประชากรมคีวามรูแ้ละทศันคตต่ิอการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลใ์นลกัษณะใด (ถูกผดิ เหมาะสมไมเ่หมาะสม) ในสดัส่วนทีม่ากน้อยเพยีงใด   ดตูวัอยา่งการ
น าเสนอดชันีชีว้ดัความรูแ้ละทศันคตต่ิอการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดด้งัตารางที ่18 

 
ตารางท่ี 18 ตารางแสดงความรู้ของชาวอเมริกาเร่ืองความเส่ียงด้านสขุภาพของการด่ืมแบบหนักและ
การด่ืมท่ีท าให้เกิดภาวะแอลกอฮอลเ์ป็นพิษในทารกแรกคลอด    ข้อมลูจ าแนกเพศและภาวะการด่ืม
(10) 

Knowledge of health risks of heavy drinking[1] and fetal alcohol syndrome (FAS), women and 
men ages 18 to 44 years, 1985 and 1990. 

 
 

Health Risk  
All  Abstainer  

Former 
drinker  

Current 
drinker  

Risk 
drinker [1]  

1985  1990  1985  1990  1985  1990  1985  1990  1985  1990  
Women                      

                      
Agree that heavy 
drinking increases 
the risk of:  

                    

miscarriage  87  89*  87  88  87  90  89  92*  87  91  
mental retardation  87  90*  86  89*  89  91  88  92*  87  91  
low birth weight  88  91*  88  90*  90  91  90  92*  88  93*  
birth defects  88  92*  87  91*  90  90  89  94*  88  92  

                      
Yes, heard of FAS  62  73*  52+  65*  67  78*  67  77*  66  76*  

                      
FAS Description:                      
Child born[2]                      
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drunk  3  4  4  5  3  3  3  4  3  3  
addicted to alcohol  72  58*  72  60*  73  54*  71  57*  69  61  
with certain birth 
defects[3]  

25  39*  24  36*  24  43*  26  40*  28  36  

                      
Men                      
                      
Agree that heavy 
drinking increases 
the risk of:  

                    

miscarriage  82  82  81  77  87  82  84  84  80  81  
mental retardation  79  81  79  78  87+  81  81  83*  79  80  
low birth weight  79  82*  78  79  82  81  80  84*  75  79  
birth defects  80  83*  80  80  86+  82  81  85*  79  82  

                      
Yes, heard of FAS  49  55*  38  44  51  56  50  57*  47  51  

                      
FAS Description:                      
Child born[2]                      
drunk  3  4  4  5  3  5  3  4  2  4  
addicted to alcohol  73  60*  67  59  78  59*  73  60*  75  64*  
with certain birth 
defects[3]  

24  36*  29  37  18  37*  24  36*  23  32  

Data from the 1985 and 1990 Health Promotion and Disease Prevention Questionnaires of the 
National Health Interview Survey, National Center for Health Statistics. Weighted percentages.  

ท่ีมา: http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Other/fasrsk01.htm 
<accessed May 26, 2010> 

 
 
 

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Other/fasrsk01.htm
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10. ดชันีช้ีวดัปัจจยัเส่ียงและปัจจยัป้องกนัต่อการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืม (Drinking and 

Harm Risk and Protective Factor Indicator) 

ปจัจยัเสีย่งต่อการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม หมายถงึ ปจัจยัทีส่่งผลใหเ้พิม่โอกาสดื่มหรอื
โอกาสของการเกดิผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  เช่น การมพีฤตกิรรมสบูบุหรี ่พฤตกิรรม
การต่อตา้นสงัคม การมปีญัหาการศกึษา การมพี่อแมต่ดิสุรา สภาพความขดัแยง้ในครอบครวั ทศันคติ
ของเพื่อนทีม่ต่ีอการดื่มแอลกอฮอล ์ทศันคตของพ่อแมท่ีม่ต่ีอการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์   ขณะที่
ปจัจยัป้องกนัต่อการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม หมายถงึ ปจัจยัทีส่่งผลใหล้ดโอกาสดื่มหรอืโอกาสของ
การเกดิผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  เช่น ความสามารถในการเรยีน การมคีรอบครวัที่
อบอุ่น การไดร้บัการรกัษาอาการตดิสุรา การมคีรอบครวัทีพ่รอ้มใหค้วามช่วยเหลอื เป็นตน้   หมายเหตุ 
– ขอ้ค าถามและค าตอบไมไ่ดต้ายตวั แลว้แต่ผูว้จิยัสนใจวเิคราะหค์ าตอบในลกัษณะใด   อกีทัง้ยงั
สามารถออกแบบโดยการสอบถามดว้ยค าถามปกตทิัว่ไป หรอื การใชเ้ครือ่งมอืตรวจวดัภาวะการเกดิ
ผลกระทบ เช่น เครือ่งมอื AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)  

ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื จ านวน ร้อยละและแนวโน้มของผูท่ี้ตอบปัจจยัเส่ียงหรือปัจจยัป้องกนั
ต่อการด่ืมหรือการเกิดผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเภทต่างๆ   ดชันีตวันี้
จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆในหมูป่ระชากรมปีจัจยัเสีย่งหรอืปจัจยัป้องกนัต่อการดื่มหรอืการเกดิ
ผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์ดในสดัส่วนทีม่ากน้อยเพยีงใด    ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันี
ชีว้ดัปจัจยัเสีย่งไดด้งัตารางที่ 19 

 
ตารางท่ี 19 ตารางแสดงแนวโน้มของอายท่ีุเร่ิมด่ืมโดยเฉล่ียของชาวอเมริกาท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์
จ าแนกตามอาย ุ
 
NSDUH: Mean age at first use of alcohol, by age, among ever drinkers ages 12–20, United 

States, 1991–2005. 

 

Sex, 
Race/Hispanic 

origin, and 
Year 

Age 

12–20 12–14 15–17 18–20 

Years S.E. Years S.E. Years S.E. Years S.E. 

Both Sexes 

All races 

2005 14.2 0.0 11.5 0.1 13.7 0.0 15.2 0.0 



48 
 

2004 14.1 0.0 11.4 0.1 13.6 0.0 15.2 0.0 

2003 14.0 0.0 11.3 0.1 13.6 0.0 15.1 0.0 

2002 14.1 0.0 11.4 0.1 13.7 0.0 15.1 0.0 

2001 14.0 0.0 11.3 0.1 13.6 0.0 15.0 0.1 

2000 14.0 0.0 11.3 0.1 13.6 0.0 15.1 0.0 

1999 14.0 0.0 11.4 0.1 13.6 0.0 15.1 0.0 

1998 14.2 0.1 11.4 0.1 13.7 0.1 15.3 0.1 

1997 14.2 0.1 11.6 0.1 13.6 0.1 15.3 0.1 

1996 14.1 0.1 11.6 0.1 13.6 0.1 15.1 0.1 

1995 13.9 0.1 11.2 0.2 13.6 0.1 15.1 0.1 

1994 13.9 0.1 11.0 0.2 13.5 0.1 15.0 0.1 

1993 13.9 0.1 11.2 0.2 13.6 0.1 14.9 0.1 

1992 13.9 0.1 11.3 0.1 13.6 0.1 14.8 0.1 

1991 13.8 0.1 11.3 0.1 13.3 0.1 14.8 0.1 
 

Source: Alcohol Epidemiologic Data System. Newes-Adeyi, G.; Chen, C.M.; Williams, G.D.; 
and Faden, V.B. Surveillance Report #81: Trends in Underage Drinking in the United 

States, 1991–2005. Bethesda, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 
Division of Epidemiology and Prevention Research (October 2007). 

ทีม่า: http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Youth/ythdrk2.htm 
<accessed May 26, 2010> 
 
 
11. ดชันีช้ีวดัอ่ืนๆ (Miscelleneous) 

ดชันีชีว้ดัอื่นๆ หมายถงึ ดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการดื่มทีไ่มไ่ดจ้ดัอยูใ่นสบิหมวดต่างๆ
ขา้งตน้   ไดแ้ก่   ดชันีชีว้ดัการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มประชากรทีไ่มเ่หมาะสมอยา่งยิง่   
เช่น   การดื่มของหญงิตัง้ครรภ ์หรอื การดื่มของเยาวชนทีอ่ายตุ ่ากว่าทีก่ฎหมายอนุญาตใหด้ื่ม เป็นตน้   
อาจรวมถงึการดื่มของกลุ่มชนเฉพาะทีน่่าสนใจ หรอื การดื่มของชุมชนพืน้ทีบ่างแห่ง หรอื ประชากรกลุ่ม
อายตุ่างๆ หรอื ประชากรทีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคบางอยา่ง เป็นตน้ 

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Youth/ythdrk2.htm
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ดชันีชีว้ดัตวันี้คอื จ านวน ร้อยละและแนวโน้มของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี ด่ืมหรือเกิด
ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์   ดชันีตวันี้จะท าใหท้ราบไดว้่าประเทศนัน้ๆในหมู่
ประชากรกลุ่มเสีย่งมกีารดื่มหรอืการเกดิผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์ดในสดัส่วนทีม่าก
น้อยเพยีงใด   ดตูวัอยา่งการน าเสนอดชันีชี้วดัปจัจยัเสีย่งไดด้งัรปูที ่9 

 
 
 

รปูท่ี 9 กราฟแสดงตวัอย่างการน าเสนอข้อมลูของดชันีความเส่ียงของกลุ่มเส่ียง ในท่ีน้ีคือ
สดัส่วนร้อยละของนักเรียนท่ีด่ืมแบบเมาหวัราน ้าจ าแนกตามชัน้เรียนต่างๆ  
 
 

 
ทีม่า: NIAAA 
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(2) ดชันีช้ีวดัผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

ดชันีชีว้ดัผลกระทบทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  หมายถงึดชันีชีว้ดัอนัตรายจาก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ คอื ผลกระทบดา้น
สุขภาพและสงัคม และ ผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตร ์   

 
1. ดชันีช้ีวดัผลกระทบด้านสขุภาพและสงัคม (Indicators for measuring health and social 

harms) 

ผลกระทบดา้นสุขภาพและสงัคม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท   คอื   อนัตรายจากการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั (Acute alcohol related harms) คอืจากการดื่มแอลกอฮอล์
จ านวนมากในระยะเวลาสัน้ และ อนัตรายจากการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั (Chronic alcohol related 
harms) คอืจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลจ์ านวนมากสะสมเป็นเวลานาน    เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะได้
แสดงรายละเอยีดของดชันีชีว้ดัผลกระทบทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยใชฐ้านขอ้มลู
สถติสิุขภาพโดยละเอยีด 

 
ก. ดชันีช้ีวดัอนัตรายจากการบริโภคแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั (Indicators for 

measuring chronic alcohol related harms) 

ดชันีชีว้ดัอนัตรายจากการบรโิภคแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั   ใชว้ดัอนัตรายจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงัได ้ โดยสามารถใชไ้ดท้ัง้ดชันีชีว้ดัโรคเดีย่วๆและ /หรอืดชันีชีว้ดัปญัหา
แอลกอฮอลแ์บบผสมผสาน 

ดชันีช้ีวดัโรคเด่ียวๆ (Single Indicator) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบ
เรือ้รงั   ไดแ้ก่ดชันีโรคดงัต่อไปนี้   โรคตบัแขง็จากสุรา (Alcohol Liver Cirrhosis), ปญัหาสุขภาพจติ 
(ครอบคลุม โรคจติจากสุรา (Alcoholic Psychosis) กลุ่มอาการตดิสุรา (Alcohol Dependence 
Syndrome) และ การใชสุ้ราแบบอนัตราย (Harmful Alcohol Use)), กลุ่มอาการพษิสุราต่อทารก (Fetal 
Alcohol Syndrome), มะเรง็ (ครอบคลุมมะเรง็ช่องปาก ช่องคอ หลอดอาหาร และตบั), โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด (ครอบคลุมโรคกลา้มเนื้อหวัใจอ่อนแรงจากแอลกอฮอล ์(Alcoholic Cardiomyopathy)), โรค
อื่นๆ ไดแ้ก่ โรคกระเพาะอกัเสบจากแอลกอฮอล ์(Alcoholic Gastritis), โรคตบัอ่อนอกัเสบแบบ
เฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั (Acute and Chronic Pancreatitis), วณัโรคระบบทางเดนิหายใจ 
(Respiratory Tuberculosis), เบาหวาน (Diabetes), โรคปอดบวมและไขห้วดัใหญ่ (Pneumonia and 
Influenza), โรคแผลในกระเพาะ (Peptic Ulcer), และ โรคลมชกั (Epilepsy)   ดรูายชื่อโรคต่างๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั ความเสีย่งสมัพทัธ ์(Relative Risk) และสดัส่วน
ของการเป็นสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล ์(AAF – Alcohol Aetiologic Fraction) ไดใ้นตารางที ่20 
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ตารางท่ี 20 ตารางแสดงโรคท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงัเป็นสาเหตใุนระดบัต่างๆ  (น้อย, ปานกลาง, มาก, 
100%; ดช่ืูอโรคในคอลมัน์แรก) 

 
ทีม่า: International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, WHO 2000 

 
ดชันีชีว้ดัอกีประเภทหนึ่งคอืดชันีช้ีวดัปัญหาแอลกอฮอลแ์บบผสมผสาน (Composite 

Alcohol Problem Indicators)   ดชันีชีว้ดันี้ค านวนไดโ้ดยการน าขนาดของผลกระทบทีแ่ทจ้รงิของการ
ดื่มแอลกอฮอลใ์นรปูแบบต่างๆมารวมกนั   เนื่องดว้ยการดื่มเครือ่งดื่มแอกลกอฮอลส์่งผลกระทบต่อ
ระบบเกอืบทุกระบบในรา่งกาย   การใชด้ชันีชีว้ดัแบบผสมผสานนี้สามารถท าใหไ้ดภ้าพของผลกระทบ
จากการดื่มแอลกอฮอลท์ีใ่กลค้วามจรงิมากกว่าการใชด้ชันีแต่ละตวั    ดตูวัอยา่งการใชด้ชันีแบบ
ผสมผสานของการตายจากโรคต่างๆทีม่สีาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงัไดใ้นตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 ตารางท่ีแสดงแนวโน้มของ composite measure ซ่ึงรวมจ านวนการตายจากโรคท่ีมีสาเหตุ
จากการด่ืมสรุาแบบเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเรือ้งรงัของคนออสเตรเลีย    (ดขูอ้มลูแถวล่างสุด) 

 
ทีม่า: International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, WHO 2000 
 

องคก์ารอนามยัโลกไดเ้สนอแนะใหแ้บ่งการก าหนดใช้ดชันีช้ีวดัปัญหาแอลกอฮอลแ์บบ
เรือ้รงัเป็น 4 ระดบัตามขนาดของทรพัยากรทีป่ระเทศนัน้ๆมใีหใ้นการด าเนินงานดา้นแอลกอฮอล์  (ดู
สรปุในตารางที่...ประกอบ) 

1. ดชันีระดบัต า่ (Low Level Indicators)   เหมาะส าหรบัประเทศทีไ่มไ่ดใ้ชร้หสัตวัทีส่ ีข่อง 

ICD-9 และไมม่กีารส ารวจประเดน็แอลกอฮอลร์ะดบัชาต ิ  ควรใชด้ชันีอตัราการตาย 

(Mortality) จากโรคทีม่สีาเหตุมาจากการดื่มสุราอยา่งชดัเจน (ไมม่ขีอ้โตแ้ยง้) ซึง่ไดแ้ก่ 

อตัราการตายจากโรคตดิสุรา (Alcohol Dependence) และโรคจติจากสุรา (Alcoholic 

Psychosis)   ส่วนในประเทศทีใ่ชร้ะบบโค๊ด ICD-10 และใชร้หสัอยา่งน้อยสามรหสั จะมี

ขอ้มลูการตายจากโรคตบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล ์(Alcoholic Liver Diseases) เพิม่เตมิ   

(ดตูวัอยา่งไดใ้นตาราง 22) 
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ตารางท่ี 22 ตารางแสดงการใช้ดชันีเด่ียวเพื่อแสดงแนวโน้มอตัราการตายด้วยโรคตบัแขง็ของชาวอเมริกนั 
ระหว่างปี 1933 – 2005    
Age-adjusted death rates* of liver cirrhosis by sex: death registration States, 1910–32, and United States, 

1933–2005. 

 

Year Both sexes Males Females 

2005 9.2 12.6 6.0 

2004 9.2 12.7 6.0 

2003 9.5 13.2 6.2 

2002 9.6 13.1 6.4 

2001 9.7 13.3 6.4 

2000 9.7 13.5 6.3 

1999 9.8 13.8 6.2 

1998 9.4 13.3 6.0 

1997 9.6 13.5 6.1 

1996 9.7 13.8 6.1 

1995 9.9 14.3 6.2 

1994 10.2 14.5 6.4 

1993 10.3 14.6 6.6 

1992 10.5 15.1 6.5 

1991 10.8 15.2 7.0 

1990 11.1 15.8 7.1 

1989 11.7 16.7 7.4 

1988 11.7 16.8 7.4 

1987 11.8 16.9 7.4 

1986 11.9 16.8 7.7 

1985 12.3 17.5 8.0 

1984 12.7 18.1 8.3 

1983 12.9 18.2 8.4 

1982 13.3 18.9 8.6 

1981 14.3 20.3 9.3 

1980 15.1 21.4 9.9 

1979 14.9 21.2 9.6 

1978 15.3 21.8 9.8 

1977 15.9 22.6 10.2 

1976 16.5 23.4 10.5 

1975 16.7 23.9 10.7 

1974 17.9 25.3 11.6 

1973 18.1 25.5 11.8 

1972** 18.0 25.5 11.6 

1971 17.8 24.8 11.8 

1970 17.8 24.8 11.8 

1969 17.0 23.8 11.4 

1968 16.8 23.3 11.5 

1967 16.2 22.4 11.0 

1966 15.8 22.0 10.6 

1965 14.8 20.5 10.1 

1964 14.1 19.4 9.6 

1963 13.9 18.8 9.4 

1962 13.7 18.8 9.0 

1961 13.2 18.3 8.8 

1960 13.2 18.5 8.7 

1959 12.8 17.6 8.6 

1958 12.7 17.5 8.3 

1957 13.3 18.5 8.7 

1956 12.7 17.2 8.7 

1955 12.1 16.6 8.2 
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1954 12.0 16.4 8.0 

1953 12.4 16.7 8.5 

1952 12.2 16.8 8.0 

1951 11.9 16.0 8.3 

1950 11.2 15.0 7.9 

1949 11.2 15.2 7.7 

1948 14.2 19.1 9.8 

1947 13.2 17.4 9.4 

1946 12.2 16.2 8.5 

1945 11.7 15.4 8.3 

1944 11.2 14.3 8.0 

1943 12.2 15.8 8.8 

1942 12.4 16.5 8.6 

1941 12.1 16.0 8.5 

1940 11.9 15.8 8.2 

1939 11.9 15.7 8.3 

1938 12.1 15.7 8.5 

1937 12.4 16.2 8.9 

1936 12.4 16.3 8.7 

1935 12.1 16.0 8.4 

1934 11.9 15.3 8.6 

1933*** 11.8 14.6 9.0 

1932 11.5 14.6 8.6 

1931 12.0 15.3 8.9 

1930 11.8 14.8 9.0 

1929 12.0 14.9 9.1 

1928 12.7 16.2 9.3 

1927 12.8 16.2 9.6 

1926 12.7 15.9 9.6 

1925 13.0 16.1 10.0 

1924 13.0 16.5 9.5 

1923 13.3 16.9 9.8 

1922 14.0 17.6 10.6 

1921 13.7 17.0 10.7 

1920 13.3 16.7 10.1 

1919 14.5 18.5 10.5 

1918 16.4 21.3 11.6 

1917 18.9 - - 

1916 20.0 26.2 13.8 

1915 20.4 26.6 14.3 

1914 21.1 27.6 14.5 

1913 21.6 - - 

1912 22.0 - - 

1911 23.0 - - 

1910 22.1 - - 

* Rates per 100,000 population computed by the direct standardization method, using the Year 2000 total 
population of the United States as the standard age distribution. 

** Deaths based on a 50-percent sample. 

*** Reporting States increased from 10 States and the District of Columbia in 1900 to the entire contiguous 
United States in 1933. 

ทีม่า: http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Liver/cirmrt1.htm <accessed May 
26,2010> 
 
 

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/Liver/cirmrt1.htm
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2. ดชันีระดบัปานกลาง (Medium Level Indicators)   เหมาะส าหรบัประเทศทีม่ขีอ้มลูอตัรา

การเจบ็ป่วย (Morbidity) ของโรคต่างๆทีร่ะบุไวใ้นดชันีระดบัต ่าขา้งตน้   และในประเทศที่

มกีารส ารวจระดบัชาตจิะท าใหส้ามารถประมาณความชุกของการด่ืมแบบเส่ียงปานกลาง

และเส่ียงสงูได้ (Prevalence of Medium and High Risk Drinking) ส าหรบักลุ่มอายุ

ต่างๆและดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการดื่มได้ 

3. ดชันีระดบัสงู (High Level Indicators)   ดชันีระดบัน้ีจ าเป็นทีป่ระเทศนัน้ๆตอ้งมกีารส ารวจ

ระดบัชาตทิีส่ามารถประมาณระดบัความชุกของการดื่มแบบเสีย่งปานกลางและแบบสงูได ้

(Prevalence of Medium and High Risk Drinking) และมขีอ้มลูการตายและการเจบ็ปว่ยที่

บนัทกึรหสั ICD ทีส่ีร่หสั   นกัวจิยัทีช่ื่อ English และคณะไดร้ะบุโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดื่ม

แอลกอฮอลไ์ว ้38 โรค   การใชด้ชันีในระดบัน้ีประเทศควรรายงานดชันีแบบผสมผสาน 

(Composite Indicators) ระบขุนาดผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอลท่ี์แท้จริง  โดย

การค านวนปรบัด้วยสดัส่วนของผลกระทบท่ีมีสาเหตจุากการด่ืมแอลกอฮอล ์

(Alcohol Aetiologic Fraction – AAF) แลว้   โดยน าเสนอทัง้ผลกระทบโดยรวมและแยก

ตามโรคต่างๆ ซึง่ควรแยกเป็นกลุ่มโรคทีแ่อลกอฮอลม์สี่วนเกีย่วขอ้งในระดบัต ่า ปานกลาง 

สงู (Low, Medium, High Alcohol Caution) และทีเ่ป็นสาเหตุแน่นอน (Alcohol Specific 

Disease)   และใหร้ายงานแยกผลกระทบทีเ่กดิจากการตายและการเจบ็ปว่ย    (ดตูารางที ่

23 - 24) 

4. ระดบัทีด่ทีีสุ่ด (Optimal Level Indicators)   การรายงานดชันีระดบัน้ีสามารถน าขอ้มลูทีใ่ช้

ในดชันีระดบัสงูทีก่ล่าวไวข้า้งตน้มาค านวนและรายงานดชันีเพิม่เตมิในลกัษณะของจ านวน

วนัเจบ็ป่วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล ์ (Alcohol-

Related Hospital Bed-Days) และหรอื จ านวนปีท่ีสญูเสียจากการตายก่อนวยัอนัควร 

(Person Years of Life Lost – PYLL) (ดตูารางที ่25) และ จ านวนปีสขุภาวะท่ีสญูเสีย

จากการตายก่อนวยัอนัควรและความพิการ (Disability Adjusted Life Years – 

DALYs) (ดตูารางที ่26)    มากไปกว่านัน้ประเทศควรทีจ่ะมกีารวดัความชุกของระดบั

การติดสรุา (Prevalence of Alcohol Dependence) ในการส ารวจระดบัชาตโิดยใช้

เครือ่งดื่มวดัโดยเฉพาะ เช่น AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)4 หรอื 

                                                 
4
 สนใจศึกษารายละเอียดไดท่ี้ AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care, second edition, by Thomas F. Babor, 

John C. Higgins-Biddle, John B. Saunders, and Maristela G. Monteiro. Retrieved June 24, 2006. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf
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SADQ-C (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, Form C)5   ตลอดจนท าการ

ประมาณค่าต้นทุนความเสียหายจากปัญหาสขุภาพและสงัคมท่ีมีสาเหตจุาก

แอลกอฮอล ์(Economic and Social Costs of Alcohol-Related Problems)โดยท า

การประมาณทุก 3 – 5 ปี (ดตูารางที ่25 - 26) 

ตารางท่ี 23 ตารางแสดงจ านวนผูเ้สียชีวิตจากโรคและการบาดเจบ็ท่ีมีสาเหตจุากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงัของประชากรออสเตรเลีย   ข้อมลูจ าแนก
ตามอายแุละเพศ 

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 - 2001 
 
ตารางท่ี 24 ตารางแสดงจ านวนผูป่้วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคและการบาดเจบ็ท่ีมีสาเหตุ
มาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงัและแบบเฉียบพลนัของประชากรออสเตรเลีย   
ข้อมลูจ าแนกตามโรคและการบาดเจบ็ และ เพศ  

 
                                                 
5สนใจศึกษารายละเอียดไดท่ี้ http://www.prisonmentalhealth.org/downloads/professional_resources/09-5_sadq_alcohol_assessment.pdf  

http://www.prisonmentalhealth.org/downloads/professional_resources/09-5_sadq_alcohol_assessment.pdf
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ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 - 2001 
 
ตารางท่ี 25 ตารางแสดงจ านวนปีท่ีสญูเสียจากการตายก่อนวยัอนัควร (PYLL) ท่ีเกิดจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงัของประชากรออสเตรเลีย   จ าแนกตาม
เพศ  

 
ทีม่า: Australian Alcohol Indicators, 1990 - 2001 
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ตารางท่ี 26 ตารางแสดงจ านวน DALY ของโรคเรือ้รงัและการบาดเจบ็ และการด่ืมแบบเส่ียง
เปรียบเทียบระหว่างภมิูภาคต่างๆของโลก 

 
ทีม่า: Curbing Alcohol Consumption can reduce death and disease(10) 
 

ข. ดชันีช้ีวดัอนัตรายจากการบริโภคแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั (Indicators for 

measuring acute alcohol related harms) 

เนื่องดว้ยการรายงานความเกีย่วขอ้งกบัการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัในการการบาดเจบ็ 
เจบ็ปว่ยหรอืเสยีชวีติของต ารวจและสาธารณสุขมกัจะต ่ากว่าความเป็นจรงิอยา่งมาก จงึไมส่ามารถที่ จะ
เชื่อถอืได ้(6)   การวดัขนาดของปญัหาแบบเฉียบพลนัจงึมทีางออกสองประการ คอื  

1. การประมาณสดัส่วนของผลกระทบทีม่สีาเหตุจากการดื่มสุรา (AAF) โดยใชง้านวจิยัทีด่ ี

ทีสุ่ดทีม่อียู ่ซึง่คอื Case-Control Study   หรอื ทีม่กัใชก้นัคอืขอ้มลู Case Series (เป็น

ศกึษาขอ้มลูผูป้ว่ยจ านวนหน่ึง แต่ไมม่กีลุ่มควบคุม) หากมขีอ้มลูการดื่มแอลกอฮอลอ์ยู่

ดว้ย   หรอื  

2. การใชก้ารวดัแบบตวัแทน (Surrogate or Proxy Measures) ของเหตุการณ์ทีท่ราบดวี่า

เกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลอ์ยา่งมาก เช่น รถชนในเวลากลางคืน การท ารา้ยหรอืการ

บาดเจบ็ทุกรปูแบบในเวลากลางคนื เป็นตน้ 

ดชันีชีว้ดัอนัตรายจากการบรโิภคแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั   ใชว้ดัอนัตรายจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัได ้ โดยสามารถใชไ้ดท้ัง้ดชันีชีว้ดัโรคหรอืการบาดเจบ็เดีย่วๆและ /
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หรอืดชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอลแ์บบผสมผสานเช่นเดยีวกนักบัดชันีชีว้ดัอนัตรายจากการบรโิภค
แอลกอฮอลแ์บบเรือ้รงั 

ดชันีช้ีวดัโรคและการบาดเจบ็เด่ียวๆ (Single Indicator) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั   ไดแ้ก่ดชันีโรคและการบาดเจบ็ดงัต่อไปนี้   การบาดเจบ็และการตายจาก
การขบัรถทีค่วามสามารถในการขบัลดลง ครอบคลุมอุบตัเิหตุรถชนจนถงึขัน้เสยีชวีติโดยระดบั
แอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็นบวก (Fatal Crashes with Positive Blood Alcohol Concentration (BAC)), 
อุบตัเิหตุรถชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลจ์ากรายงานของต ารวจ (Alcohol-Related Crashes based on 
Police Reports), อุบตัเิหตุรถชนในเวลากลางคนื (Night-Time Crashes), อุบตัเิหตุรถชนคนัเดยีวใน
เวลากลางคนื (Single-Vehicle Night-Time Crashes), อุบตัเิหตุรถชนทีถ่งึแก่ความตาย (Fatal 
Crashes), การวจิยัรมิถนนเพื่อส ารวจระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บั (Roadside Surveys), การ
จบักุมการขบัรถขณะมนึเมา (Arrests for Driving under the Influence – DUI); การบาดเจบ็และการ
ตายโดยไมไ่ดเ้จตนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Unintentional Injuries and Deaths) 
ครอบคลุมการบาดเจบ็จากการขนส่งทีไ่มไ่ดเ้กดิบนทอ้งถนน (Non-Road Transportation Injuries) เช่น 
อุบตัจิราจรทางน ้าและทางอากาศ (แต่มกัจะไมม่ขีอ้มลูความเกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลก์บัสภาวะการณ์
เหล่านี้), การจมน ้า (Drowning), การพลดัตกหกลม้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Falls), 
การบาดเจบ็และการตายจากไฟไหมท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Fires), การตายจาก
การไดร้บัสารพษิโดยบงัเอญิ (Accidental Poisoning); การบาดเจบ็และการตายโดยเจตนาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัแอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Intentional Injuries and Deaths) ครอบคลุมการฆา่ตวัตายส าเรจ็ 
(Committed Suicide), ความรนุแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) ครอบคลุมการท ารา้ยที่
เกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Assaults) การท ารา้ยเดก็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล ์
(Alcohol-Related Child Abuse)   ดรูายชื่อโรคต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบ
เรือ้รงั ความเสีย่งสมัพทัธ ์(Relative Risk) และสดัส่วนของการเป็นสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล ์(AAF 
– Alcohol Aetiologic Fraction) ไดใ้นตารางที่ 27 
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ตารางท่ี 27 ตารางแสดงโรคและการบาดเจบ็ท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัเป็นสาเหตุ
ในระดบัต่างๆ (น้อย, ปานกลาง, มาก, 100%; ดช่ืูอโรคในคอลมัน์แรก) 

 
ทีม่า: International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, WHO 2000 
 

ดชันีช้ีวดัปัญหาท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั (Composite Measures of 
Acute Alcohol-Related Problems) คอื การรวมขนาดผลกระทบทีแ่ทจ้รงิของโรคและการบาดเจบ็
ต่างๆทีม่สีาเหตุจากแอลกอฮอลโ์ดยการค านวนปรบัดว้ยสดัส่วนของผลกระทบทีม่สีาเหตุมาจาก
แอลกอฮอล ์(AAF) แลว้   การใชด้ชันีชีว้ดัแบบผสมผสานนี้สามารถท าใหไ้ดภ้าพของผลกระทบจากการ
ดื่มแอลกอฮอลท์ีใ่กลค้วามจรงิมากกว่าการใชด้ชันีแต่ละตวั   ดตูวัอยา่งดชันีแบบผสมผสานบ่งชีป้ญัหา
การดื่มแบบเฉียบพลนัไดใ้นตารางที ่28 
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ตารางท่ี 28 ตารางท่ีแสดงแนวโน้มของ composite measure ซ่ึงรวมจ านวนการตายจากโรคท่ีมี
สาเหตจุากการด่ืมสรุาแบบเส่ียงสงูต่อการเกิดปัญหาแบบเฉียบพลนัของคนออสเตรเลีย    (ดู
ขอ้มลูแถวล่างสุด) 

 
ทีม่า: International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm, WHO 2000 
 

แหล่งขอ้มลูปญัหาทีเ่กดิจากการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนั ไดแ้ก่ ขอ้มลูโรงพยาบาล 
(Hospital Data), ขอ้มลูหอ้งฉุกเฉินหรอืศูนยก์ารบาดเจบ็ (Emergency Room or Trauma Center) ทัง้
โดยขอ้มลูปกตหิรอืจากการส ารวจทีห่อ้งฉุกเฉิน, ขอ้มลูจากรายงานของต ารวจ (Police Reports), ขอ้มลู
รายงานการชนัสตูรศพ (Autopsy Reports) และ ขอ้มลูการรายงานการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แอลกอฮอลจ์ากการส ารวจระดบัชาติ   จะสามารถเชื่อถอืขอ้มลูเหล่านี้ไดห้ากแนวโน้มของขอ้มลูจาก
ต ารวจ สาธารณสุข และการส ารวจไปในทางเดยีวกนั 

ขอ้เสนอแนะการก าหนดใชด้ชันีชีว้ดัปญัหาแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัแบ่งเป็น 4 ระดบัตาม
ขนาดของทรพัยากรทีป่ระเทศนัน้ๆมใีหใ้นการด าเนินงานดา้นแอลกอฮอล์  (ดสูรปุในตารางที.่..ประกอบ) 

1. ดชันีระดบัต า่ (Low Level Indicators)   เหมาะส าหรบัประเทศทีม่ขีอ้มลูการตายทีใ่ชร้หสั  

ICD เพยีงสามรหสัแต่มรีหสัอ ี(E codes) ส าหรบัสาเหตุของการบาดเจบ็ทัง้แบบเจตนาและ

ไมเ่จตนา   จะสามารถรายงานอตัราการตาย (Mortality Rate) ท่ีเก่ียวข้องกบั

แอลกอฮอลใ์นระดบัปานกลาง (Medium Alcohol-Related Cause of Injury and 

Disease)ได ้เช่น การเกดิอุบตัเิหตุจราจรทางบก การฆา่ตวัตาย และ การท ารา้ยรา่งกาย 

เป็นตน้   สามารถใชด้ชันีชีว้ดัแบบผสมผสานโดยรวมผลกระทบต่างๆเขา้ดว้ยกนัโดยไมไ่ด้

ปรบัดว้ยการค านวนสดัส่วน AAF ได ้  (ดตูวัอยา่งดชันีเดีย่วๆไดใ้นตาราง 29) 
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ตารางท่ี 29 ตารางแสดงการใช้ดชันีเด่ียวเพื่อน าเสนอแนวโน้มการตายจากอบุติัเหตจุราจรของชาวอเมริกนั 
ระหว่างปี 1982 – 2004  

Traffic crashes, traffic crash fatalities, and alcohol-related traffic crash fatalities, United States, 1982–
2004. 

 

year Traffic crashes 
Traffic crash 
fatalities (a) 

Alcohol-related traffic 
crash fatalities (b) 

Percent of all traffic 
crash fatalities (b/a) 

2004 38,444 42,836 16,919 39.5 

2003 38,477 42,884 17,105 39.9 

2002 38,491 43,005 17,524 40.7 

2001 37,862 42,196 17,400 41.2 

2000 37,526 41,945 17,380 41.4 

1999 37,140 41,717 16,572 39.7 

1998 37,107 41,501 16,673 40.2 

1997 37,324 42,013 16,711 39.8 

1996 37,494 42,065 17,749 42.2 

1995 37,241 41,817 17,732 42.4 

1994 36,254 40,716 17,308 42.5 

1993 35,780 40,150 17,908 44.6 

1992 34,942 39,250 18,290 46.6 

1991 36,937 41,508 20,159 48.6 

1990 39,836 44,599 22,587 50.6 

1989 40,741 45,582 22,423 49.2 

1988 42,130 47,087 23,833 50.6 

1987 41,438 46,390 24,093 51.9 

1986 41,090 46,087 25,017 54.3 

1985 39,195 43,825 23,166 52.9 

1984 39,631 44,257 24,761 55.9 

1983 37,976 42,589 24,634 57.8 

1982 39,092 43,945 26,172 59.6 

Note: Data are from the Fatality Analysis Reporting System (FARS) maintained by the National Traffic Highway 
Safety Administration. 

Source: Alcohol Epidemiologic Data System. Yi, H., Chen, C.M., and Williams, G.D. Surveillance Report #76: 
Trends in Alcohol-Related Fatal Traffic Crashes, United States, 1982–2004. Bethesda, MD: National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism, Division of Epidemiology and Prevention Research (August 2006) 

ทีม่า: http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/TrafficCrashes/crash01.htm 
<accessed May 26, 2010> 
 
 

2. ดชันีระดบัปานกลาง (Medium Level Indicators)   เหมาะส าหรบัทีม่ขีอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดข้อง

ขอ้มลูทัง้การเจบ็ป่วย (Morbidity) และการตาย (Mortality) ทีใ่ชร้หสั ICD เพยีงสามรหสั

แต่มรีหสัอ ี(E codes) ส าหรบัสาเหตุของการบาดเจบ็   ซึง่ประเทศเหล่านี้กม็กัจะมขีอ้มลู

ของหน่วยงานทีด่แูลความปลอดภยัทางถนนแยกต่างหาก ซึง่จะมขีอ้มลูการบาดเจบ็รนุแรง

และการตายของผูข้บัรถ ผูโ้ดยสารหรอืคนเดนิเทา้   และจะยิง่ดหีากประเทศมขีอ้มลูเวลาที่

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/TrafficCrashes/crash01.htm


63 
 

เกดิอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจบ็เนื่องจากสามารถทีจ่ะแยกขอ้มลูอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ที่

เกดิขึน้ในเวลากลางคนืได ้  ในดชันีระดบัน้ี องคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหใ้ชด้ชันีโรคหรอื

การบาดเจบ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลม์ากกว่ารอ้ยละ 25 ขึน้ไป (AAF > 0.25) 

3. ดชันีระดบัสงู (High Level Indicators)   ดชันีระดบัน้ีเหมาะกบัประเทศทีม่กีารเกบ็ขอ้มลู 

ICD E-codes สีร่หสัเป็นงานปกต ิและ มขีอ้มลูประมาณค่าสดัส่วนของผลกระทบทีม่สีาเหตุ

มาจากแอลกอฮอล ์(AAF) ส าหรบัทุกโรคและการบาดเจบ็ทีแ่อลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุทัง้ระดบั

ต ่า กลางและสงู   และควรมกีารส ารวจระดบัชาตทิีส่ามารถประมาณการความชุกของความ

เสีย่งของการดื่มระดบัปานกลางและสงูได ้  ดชันีชีว้ดัทีใ่ชใ้นระดบัน้ีคอืการหาขนาด

ผลกระทบท่ีแท้จริงทีม่สีาเหตุจากการดื่มสุราของโรคและการบาดเจบ็ต่างๆทีร่ะบุไวใ้น

ขอ้เสนอแนะดชันีระดบัปานกลาง   ดชันีทีเ่พิม่เตมิในดชันีระดบัน้ี คอื อบุติัเหตรุถชนคนั

เดียวตอนกลางคืน (Single-Vehicle Night-Time Road Crashes), การท าร้ายอย่าง

รนุแรงในตอนกลางคืน (Serious Night-Time Assaults), การบาดเจบ็ท่ีมารกัษาท่ี

ห้องฉุกเฉิน (Injuries from Emergency Room Records) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

บาดเจบ็ท่ีเกิดในช่วงกลางคืน   (ดตูารางที ่23 และ 24) 

4. ดชันีระดบัดทีีสุ่ด (Optimal Level Indicators)   การรายงานดชันีระดบัน้ีสามารถน าขอ้มลูที่

ใชใ้นดชันีระดบัสงูทีก่ล่าวไวข้า้งตน้มาค านวนและรายงานดชันีเพิม่เตมิในลกัษณะของ

จ านวนวนัเจบ็ป่วยด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล ์ (Alcohol-Related Hospital 

Bed-Days) และหรอื จ านวนปีท่ีสญูเสียจากการตายก่อนวยัอนัควร (Person Years of 

Life Lost – PYLL) (ดตูารางที ่25) และ จ านวนปีสขุภาวะท่ีสญูเสียจากการตายก่อนวยั

อนัควรและความพิการ (Disability Adjusted Life Years – DALYs) (ดตูารางที ่26)    

ตลอดจนท าการประมาณค่าความต้นทุนเสียหายจากปัญหาสขุภาพและสงัคมท่ีมี

สาเหตจุากแอลกอฮอล ์(Economic and Social Costs of Alcohol-Related 

Problems)โดยท าการประมาณทุก 3 – 5 ปี (ดตูารางที่ 30 และ 31)    ตลอดจนควรมกีาร

ส ารวจผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเฉียบพลนัในการส ารวจระดบัชาติ 

 
2. ดชันีช้ีวดัผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร ์(Indicators for measuring economic harms) 

ผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตร ์หมายถงึ ผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีน่บัเป็น
ตวัเงนิ   ดชันีชีว้ดัผลกระทบทางดา้นเศรษฐศาสตรท์ีใ่ชก้นัอยูม่กัจะใชก้นัในสองระดบั คอื ระดบัจลุภาค
และระดบัมหภาค    
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ดชันีชีว้ดัผลกระทบทางดา้นเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค มกัจะครอบคลุมการประเมนิมลูค่า ร้อยละ 
และแนวโน้มของค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปกบัการบริโภคแอลกอฮอลข์องครวัเรือน  หรอื สดัส่วนรายจ่าย
ด้านแอลกอฮอลต่์อรายได้ครวัเรือน เป็นตน้   ขอ้มลูนี้มกัไดจ้ากการส ารวจครวัเรอืนในระดบัชาต ิ  
โดยการสอบถามถงึเมด็เงนิทีค่รวัเรอืนจา่ยไปกบัการบรโิภคแอลกอฮอล ์  เมด็เงนิทีจ่า่ยไปกบัรายจา่ย
อื่นๆ   เมด็เงนิรายไดข้องครวัเรอืน แลว้น ามาค านวนเป็นค่าดชันีตวันี้ 

ดชันีชีว้ดัผลกระทบทางดา้นเศรษฐศาสตรม์หภาค มกัจะครอบคลุมการประเมนิมลูค่าของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชากรทัง้ประเทศ    ดชันีตวันี้
มกัจะค านวนออกมาในรปูของหน่วยเงนิ รอ้ยละของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GPD) และการ
น าเสนอแนวโน้มการเปลีย่นแปลง   ขอ้มลูนี้มกัไดจ้ากการท าการวจิยัเชงิเศรษฐศาสตรเ์ตม็รปูแบบ คอื
ตอ้งมกีารศกึษาเพื่อวดัขนาดของความเสยีหายอยา่งเป็นระบบ ทัง้ความเสยีหายทีส่ามารถวดัเป็นตวัเงนิ
ไดท้นัทแีละความเสยีหายทีว่ดัเป็นตวัเงนิโดยตรงไมไ่ด ้เช่น การตาย หรอื การลดหยอ่นประสทิธภิาพใน
การท างานจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์แลว้จงึน าค่าความเสยีหายเหล่านี้มาค านวนแปลงเป็นมลูค่า
เงนิดว้ยวธิกีารทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งถูกตอ้ง   การคดิค่าตน้ทุนความเสยีหายจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลม์ทีัง้การวดัทัง้ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม   ตน้ทุนทางตรงไดแ้ก่ ตน้ทุนค่า
รกัษาพยาบาล (Health care cost) ตน้ทุนเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการฟ้องรอ้งคดคีวาม (Law 
enforcement and criminal justice cost) และตน้ทุนทรพัยส์นิทีเ่สยีหายจากอุบตัเิหตุจราจรทางบก 
(Cost of property loss due to traffic accident) และ ในส่วนของตน้ทุนทางออ้มไดแ้ก่ ตน้ทุนจากการ
เสยีชวีติก่อนถงึวยัอนัควร (cost of premature mortality) และตน้ทุนจากการสญูเสยีประสทิธภิาพในการ
ท างาน (cost of reduced productivity) ทัง้จากการขาดงาน (absenteeism) และการขาดประสทิธภิาพ
ขณะท างาน (presenteeism) (11)   ผูอ่้านทีส่นใจสามารถศกึษาตวัอยา่งงานวจิยัตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตรข์องการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ดใ้นงานของ ผศ.ดร.มนฑรตัม ์ถาวรเจรญิทรพัย ์
เรือ่ง การศกึษาตน้ทุนทางสงัคม สุขภาพ และเศรษฐกจิของการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ (2551)   
ตารางที ่30 และ 31 แสดงตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มลูดชันีชีว้ดัผลกระทบทางดา้นเศรษฐศาสตรข์องการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางท่ี 30 ตารางแสดงต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มาก
เกินไปและโรคติดสรุาของประชากรสหรฐัอเมริกา 

Economic costs to society of alcohol abuse and alcoholism, United States, 1983 

 
Types of Costs  Costs ($ millions)   

 

Core costs    
 
Direct  

  

Treatment[a]  $13,457  
Health support services  1,549  
Indirect    
Mortality[b]  18,151  
Reduced productivity  65,582  
Lost employment  5,323  
Other related costs    
Direct    
Motor vehicle crashes  2,697  
Crime  2,631  
Social welfare administration  49  
Other  3,673  
Indirect    
Victims of crime  194  
Incarceration  2,979  
Motor vehicle crashes  590  

   
Total  $116,875  

SOURCE: SIXTH SPECIAL REPORT TO CONGRESS ON ALCOHOL AND HEALTH FROM 
THE SECRETARY OF HUMAN SERVICES (January 1987), DHHS Publication No. ADM 87-

1519. Adapted from Harwood, H.; Napolitano, D.M.; Christensen, P.L.; and Collins, J.J. 
ECONOMIC COSTS TO SOCIETY OF ALCOHOL AND DRUG ABUSE AND MENTAL 

ILLNESS, 1980. Report to Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration by Research 
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Triangle Park, NC: Research Triangle Institute, 1984.  

[a] For alcohol abuse and alcoholism, liver cirrhosis, other illnesses, motor vehicle crashes, and 
other injuries.  

[b] At 6 percent discount rate.  

ทีม่า: 
http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/EconomicData/cost3.htm 
<accessed May 26, 2010> 
 
ตารางท่ี 31 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์มากเกินไปของประชากรสหรฐัอเมริกา ระหว่างปี 1985 และ 1990 

Estimated economic costs of alcohol abuse, 1985 and 1990 

 
 

[cost4.htm, dated 6/99] 

  

Type of Cost  
1985[1]  1990[2]  

Amount in 
Millions  

Amount in 
Millions  

Percent 
Distribution  

Total  $70,338  $98,623  100  
        
Core Costs  58,181  80,763  81.9  

        
Direct Costs  6,810  10,512  10.7  

        
Specialty organizations  2,281  3,469  3.5  
Short-stay hospitals  3,017  4,589  4.7  
Office-based physicians  141  240  0.2  
Other professional 
services  

173  329  0.3  

Nursing homes  703  1,095  1.1  

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/EconomicData/cost3.htm
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Support Costs  495  790  0.8  
        

Indirect Costs  51,371  70,251  71.2  
        

Morbidity  27,388  36,627  37.1  
Noninstitutionalized 
population  

27,208  36,404  36.9  

Institutionalized 
population  

180  223  0.2  

        
Mortality[3]  23,983  33,624  34.1  

        
Other Related Costs  10,546  15,771  16  

        
Direct Costs  7,380  10,436  10.6  

        
Crime  4,251  5,807  5.9  
Motor vehicle crashes  2,584  3,876  3.9  
Fire destruction  457  633  0.6  
Social welfare 
administration  

88  120  0.1  

        
Indirect Costs  3,166  5,335  5.4  

        
Victims of crime  465  576  0.6  
Incarceration  2,701  4,759  4.8  
        
Special Diseases        
Fetal alcohol syndrome  1,611  2,089  2.1  

Source: Rice, D.P. The economic costs of alcohol abuse and dependence 1990. ALCOHOL 
HEALTH & RESEARCH WORLD, 17(1), 10-11, 1993.  

[1] Rice, D.P.; Kelman, S.; Miller, L.S.; Dunmeyer, S. THE ECONOMIC COSTS OF ALCOHOL 
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AND DRUG ABUSE AND MENTAL ILLNESS, 1985. Report for ADAMHA prepared by the 
Institute for Health and Aging, University of California, San Francisco, 1990. DHHS Pub. No.90-

1694.  

[2] 1990 costs are based on socioeconomic indexes applied to 1985 estimates.  

[3] Discounted at 6 percent.  

ทีม่า: 
http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/EconomicData/cost4.htm 
<accessed May 27, 2010> 

 
 
 
 
สรปุขอ้เสนอแนะดชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภคและผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

และการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาขององคก์ารอนามยัโลกไดด้งัตารางสองตารางถดัไปน้ี  (ดู
ตารางที ่32 และ 33) 

 
ตารางท่ี 32 ตารางแสดงระดบัของดชันีช้ีวดัปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบ
เรือ้รงั 4 ระดบัท่ีองคก์ารอนามยัโลกแนะน าตามระดบัทรพัยากรท่ีประเทศนัน้ๆใช้ด าเนินงาน
ด้านแอลกอฮอล ์

ดชันีช้ีวดัท่ีใช้ 
ดชันีระดบัต้น 
- อตัราการตาย (Mortality) ของโรคทีม่สีาเหตุจากการตายจากการบรโิภคแอลกอฮอลท์ีช่ดัเจน  
ดชันีระดบัปานกลาง 
- อตัราการตาย (Mortality) และ อตัราการเจบ็ปว่ย (Mortality) ของโรคทีม่สีาเหตุจากการตายจากการ

บรโิภคแอลกอฮอลท์ีช่ดัเจน 
- ความชุกของการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเสีย่งเรือ้รงัในระดบัปานกลางและเสีย่งสงู  (จากขอ้มลูการส ารวจ

ระดบัชาต)ิ 
ดชันีระดบัสงู 
- ดชันีแบบผสมผสาน (Composite Indicators) ของอตัราการตาย  (Mortality) และ อตัราการเจบ็ปว่ย 

(Mortality) ทีค่ านวนหาขนาดของผลกระทบทีแ่ทจ้รงิจากแอลกอฮอลโ์ดยการค านวนปรบัดว้ย
สดัส่วนของผลกระทบทีม่สีาเหตุจากแอลกอฮอลแ์ลว้ (AAF) ของโรคต่างๆทัง้ทีม่สีาเหตุจากการดื่ม
แอลกอฮอลโ์ดยตรง และ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดื่มแอลกอฮอลท์ัง้ระดบัสงู ปานกลาง และต ่า 

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/QuickFacts/EconomicData/cost4.htm
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ดชันีระดบัท่ีดีท่ีสดุ 
- ดชันีแบบผสมผสาน (Composite Indicators) ในลกัษณะเดยีวกนักบัระดบัทีส่าม   แต่ค านวนและ

น าเสนอในรปูแบบของดชันีจ านวนวนัเจบ็ปว่ยทีต่อ้งนอนโรงพยาบาลดว้ยโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Hospital Bed-Days) และหรอื จ านวนปีทีส่ญูเสยีจากการตายก่อน
วยัอนัควร (Person Years of Life Lost – PYLL) และ จ านวนปีสุขภาวะทีส่ญูเสยีจากการตายก่อน
วยัอนัควรและความพกิาร (Disability Adjusted Life Years – DALYs) 

- ดชันีความชุกของโรคตดิสุรา (Prevalence of Alcohol Dependence) 
- ดชันีตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละสงัคม (Economic and Social Costs) ของปญัหาทีเ่กดิจากการ

บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ตารางท่ี 33 ตารางแสดงระดบัของดชันีช้ีวดัปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบ
เฉียบพลนั 4 ระดบัท่ีองคก์ารอนามยัโลกแนะน าตามระดบัทรพัยากรท่ีประเทศนัน้ๆใช้
ด าเนินงานด้านแอลกอฮอล ์

ดชันีช้ีวดัท่ีใช้ 
ดชันีระดบัต้น 
- อตัราการตาย (Mortality) ของโรคและการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคแอลกอฮอลใ์นระดบั

ปานกลางขึน้ไป 
- ดชันีแบบผสมผสาน รวมการตายของโรคและการบาดเจบ็ดงักล่าวโดยไมต่อ้งปรบัดว้ยสดัส่วน AAF 
ดชันีระดบัปานกลาง 
- อตัราการตาย (Mortality) และ อตัราการเจบ็ปว่ย (Mortality) ของโรคและการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรโิภคแอลกอฮอลใ์นระดบัปานกลางขึน้ไป (AAF > 25%) 
- ความชุกของการดื่มแอลกอฮอลแ์บบเสีย่งเฉียบพลนัในระดบัปานกลางและเสีย่งสงู  (จากขอ้มลูการ

ส ารวจระดบัชาต)ิ 
ดชันีระดบัสงู 
- ดชันีแบบผสมผสาน (Composite Indicators) ของอตัราการตาย  (Mortality) และ อตัราการเจบ็ปว่ย 

(Mortality) ทีค่ านวนหาขนาดของผลกระทบทีแ่ทจ้รงิจากแอลกอฮอลโ์ดยการค านวนปรบัดว้ย
สดัส่วนของผลกระทบทีม่สีาเหตุจากแอลกอฮอลแ์ลว้ (AAF) ของโรคต่างๆทัง้ทีม่สีาเหตุจากการดื่ม
แอลกอฮอลโ์ดยตรง และ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดื่มแอลกอฮอลท์ัง้ระดบัสงู ปานกลาง และต ่า 

- อุบตัเิหตุรถชนคนัเดยีวตอนกลางคนื (Single-Vehicle Night-Time Road Crashes), การท ารา้ย
อยา่งรนุแรงในตอนกลางคนื (Serious Night-Time Assaults), การบาดเจบ็ทีม่ารกัษาทีห่อ้งฉุกเฉิน 
(Injuries from Emergency Room Records) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบาดเจบ็ทีเ่กดิในช่วงกลางคนื 

ดชันีระดบัท่ีดีท่ีสดุ 
- ดชันีแบบผสมผสาน (Composite Indicators) ในลกัษณะเดยีวกนักบัระดบัทีส่าม   แต่ค านวนและ
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น าเสนอในรปูแบบของดชันีจ านวนวนัเจบ็ปว่ยทีต่อ้งนอนโรงพยาบาลดว้ยโรคที่ เกีย่วขอ้งกบั
แอลกอฮอล ์(Alcohol-Related Hospital Bed-Days) และหรอื จ านวนปีทีส่ญูเสยีจากการตายก่อน
วยัอนัควร (Person Years of Life Lost – PYLL) และ จ านวนปีสุขภาวะทีส่ญูเสยีจากการตายก่อน
วยัอนัควรและความพกิาร (Disability Adjusted Life Years – DALYs) 

- ดชันีตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละสงัคม (Economic and Social Costs) ของปญัหาทีเ่กดิจากการ
บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
(3) ชุดดชันีช้ีวดัการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์

จากการทบทวนองคค์วามรูจ้ากขอ้มลูอเิลก็โทรนิคและเอกสารวชิาการขององคก์รทัง้ 5 แห่ง   
พบว่าไมม่หีน่วยงานใดการกล่าวถงึดชันีชีว้ดัการด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจาก
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งเป็นระบบ   มเีพยีงองคก์ารอนามยัโลกทีม่กีารบรรจขุอ้มลูการมอียู ่
(Availability) ของการด าเนินนโยบายและกฎหมาย (เช่น การมมีาตรการทางภาษ ีการควบคุมการ
จ าหน่าย เป็นตน้) และโปรแกรมการด าเนินงานป้องกนั (เช่น การใหก้ารศกึษาในโรงเรยีน เป็นตน้) และ
บรกิารบ าบดัรกัษาของประเทศต่างๆไวใ้นฐานขอ้มลูโลก Global Alcohol Information on Alcohol and 
Health     คณะนกัวจิยัจงึใชก้รอบแนวคดิดา้นการบรหิารจดัการสาธารณสุขทัว่ไปในการก าหนดกรอบ
ดชันีชีว้ดัการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ึน้   โดย
ใหด้ชันีชีว้ดัชุดน้ีมคีวามหมายครอบคลุมถงึ(1) ดชันีชีว้ดัปจัจยัน าเขา้ (Input)   (2) ดชันีชีว้ดั
กระบวนการท างานและผลผลิต (Process and Output)   และ (3) ดชันีชีว้ดัประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้ 
(Outcome) ของการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ระดบัชาต ิ   

การด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบรโิภคและผลกระทบจากการบรโิภค
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศต่างๆแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื การด าเนินงานดา้น
นโยบายและกฎหมาย และ การด าเนินโปรแกรมการป้องกนัและการบรกิารบ าบดัรกัษาต่างๆ   ดชันีชีว้ดั
ทัง้ 3 ตวันี้สามารถใชว้ดัการด าเนินงานทัง้สองประเภทไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั  

 
1. ดชันีช้ีวดัปัจจยัน าเข้า (Input Indicator) ของการด าเนินด าเนินงานเพ่ือการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ดชันีชีว้ดัปจัจยัน าเขา้ หมายถงึ การวดัจ านวน มลูค่า ร้อยละ และแนวโน้มการลงทุนด้าน
บคุลากร งบประมาณ และอปุกรณ์การด าเนินงานต่างๆทีจ่ าเป็นทัง้ดา้นนโยบายและโปรแกรมการ
ป้องกนัและบรกิารรกัษา   คณะนกัวจิยัองคค์วามรูไ้มพ่บการก าหนดและใชด้ชันีชีว้ดัตวันี้ในการประเมนิ
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การด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ต่อยา่งใดใน
การศกึษาครัง้นี้ 

 
2. ดชันีช้ีวดักระบวนการและผลผลิต (Process and Output Indicator) ของการด าเนิน

ด าเนินงานเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

ดชันีชีว้ดักระบวนการและผลผลติ หมายถงึ การวดัการมีอยู่ (Availability) และการบงัคบัใช้ 
(Enforcement) นโยบายและกฎหมาย   และ การวดัการมีอยู่ (Availability) และความสามารถใน
การปฏิบติัการ (Execution) โปรแกรมการป้องกนัและบริการบ าบดัรกัษาต่างๆ    ตลอดจนการ
วดัระดบัและแนวโน้มของระดบัการรบัรู้และปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายของผูท่ี้ต้องปฏิบติั
ตามกฎหมาย 

   คณะนกัวจิยัพบว่ามเีพยีงองคก์ารอนามยัโลกและยโูรแคร ์(Eurocare) เท่านัน้ทีก่ล่าวถงึการมี
อยู ่(Availability) และ การบงัคบัใช ้(Enforcement) ของนโยบายและกฎหมาย และ การมอียู ่
(Availability) ของโปรแกรมการป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษาต่างๆ   โดยไมไ่ดก้ล่าวถงึความสามารถ
ในการปฏบิตักิาร (Execution) แต่อยา่งใด   และขอ้มลูทีก่ล่าวถงึประเดน็เหล่านี้กเ็ป็นขอ้มลูการบรรยาย
ถงึสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้โดยผูร้บัผดิชอบหรอืผูท้ีรู่ข้อ้มลูเหล่านี้ของประเทศนัน้ๆ (Key Informant)   
นอกนัน้อกี 3 องคก์รไมไ่ดก้ล่าวถงึดชันีชีว้ดัตวันี้เลย   ดตูวัอยา่งขอ้มลูดชันีตวันี้ไดใ้นตารางที ่34 – 36 

 
ตารางท่ี 34 ตารางแสดงการมีอยู่และรายละเอียดของกฎหมายก าหนดอายขุัน้ต า่ของผูท่ี้ซ้ือสรุา
กลัน่ได้อย่างถกูกฎหมายของประเทศต่างๆ (คณะนักวิจยัดึงมาเพียงบางประเทศ) ในฐานข้อมลู
ขององคก์ารอนามยัโลก 

Alcohol Control Policies -> Age limit for purchase of alcohol -> Off licence age limit for 
spirits purchase -> Off premise age limit for spirits service -> total 

(Periodicity: Year, Applied Time Period: from 2005 to 2005) 
  

Country 2005 

Albania 0 

Belgium 18 

Cyprus 17 

Czech Republic 18 

ทีม่า: http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.asp?rptType=1 <accessed May 27, 
2010> 
 
 

http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.asp?rptType=1
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ตารางท่ี 35 ตารางแสดงการมีอยู่และรายละเอียดของโปรแกรมการป้องกนัปัญหาแอลกอฮอล์
ของประเทศต่างๆ แหล่งท่ีมาของข้อมลูเหล่านัน้ และบุคคลอ้างอิงท่ีให้ข้อมลู, ในฐานข้อมลูของ
องคก์ารอนามยัโลก 

Countr
y 

Ye
ar 

Response Citation Author 
Deta
il 

Belgium 1992 A comprehensive action plan for 
information, education and action 
on alcohol problems has been 
established by two regional 
organizations. Special emphasis is 
given to young people and health 
education. Annual education weeks 
are organized. Alcoholics 
Anonymous groups arrange 
information evenings for the public 
and professionals. 

Alcohol problems, 
policies and programmes 
in Europe: A report of a 
study. WHO Regional 
Office for Europe, 
Copenhagen, 
EUR/ICP/ADA 011, 
1992. 

Moser J. View  

Belgium 1994 There are national school based 
and workplace programmes some 
of which deal with alcohol only and 
some deal with other substances. 

Reply to questionnaire 
on the alcohol situation 
in Belgium from the 
WHO Regional Office for 
Europe, Copenhagen, 
November 1994;1996 
update for Flemish 
community: Wydoodt 
J.P. 

Geirnaert 
M. 

View  

Bulgaria 1994 The main activities of Suhodol are 
prevention, including provision of 
information and education 
programmes, public relations and 
research. There are school based 
programmes which deal with 
alcohol and other substances. 

Reply to a questionnaire 
on the alcohol situation 
in Bulgaria from WHO 
Regional Office for 
Europe, Copenhagen, 
June 1994. 

Lazarov 
P. 

View  

Croatia 1994 Lectures are given in schools and Reply to a questionnaire Tonkovic View  

javascript:OpenWindow('ViewDetailInstance.asp?objInstanceID=4%20','500','400');
javascript:OpenWindow('ViewDetailInstance.asp?objInstanceID=5%20','500','400');
javascript:OpenWindow('ViewDetailInstance.asp?objInstanceID=9%20','500','400');
javascript:OpenWindow('ViewDetailInstance.asp?objInstanceID=19%20','500','400');
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there is also involvement of the Red 
Cross. 

on alcohol situation in 
Croatia from WHO 
Regional Office for 
Europe, Copenhagen, 
August 1994 with an 
update by Dr. Vlasta 
Hrabak-Zerjavik in 1995. 

V, 
Hrabak-
Zerjavic V. 

ทีม่า: http://apps.who.int/globalatlas/includeFiles/generalIncludeFiles/listInstances.asp <accessed 
May 27, 2010> 
 
ตารางท่ี 36 ตารางแสดงการมีอยู่และรายละเอียดของกฎหมายก าหนดอายขุัน้ต า่ของผูท่ี้ซ้ือสรุา
กลัน่ได้อย่างถกูกฎหมายของประเทศต่างๆ (คณะนักวิจยัดึงมาเพียงบางประเทศ)  ในฐานข้อมลู
ของยโูรแคร ์

 
ทีม่า: Alcohol Policy in the Countries of Europe(8) 
 

http://apps.who.int/globalatlas/includeFiles/generalIncludeFiles/listInstances.asp
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คณะนกัวจิยัตัง้ขอ้สงัเกตขึน้ขอ้หนึ่งว่าองคก์รระหว่างประเทศ ซึง่คอืองคก์ารอนามยัโลกและยโูร
แครม์ฐีานขอ้มลูการด าเนินงานของประเทศต่างๆเนื่องจากเป็นองคก์รทีท่ าหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบขอ้มลูของ
ประเทศต่างๆ จงึมขีอ้มลูหลายๆดา้นของประเทศเหล่านัน้   ตัง้แต่ขอ้มลูสถานการณ์การบรโิภคและ
ผลกระทบจากการบรโิภค   ตลอดจนขอ้มลูการด าเนินงานเพื่อการป้องกนัแกไ้ขปญัหาของประเทศต่างๆ   
การไดม้าซึง่ขอ้มลูเหล่านี้ขององคก์รระหว่างประเทศนี้กม็าจากการออกแบบสอบถามไปสอบถาม
ประเทศต่างๆใหต้อบกลบัมาว่ามนีโยบายและกฎหมาย ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาอยา่งไรบา้งเป็นส่วนใหญ่   มเีพยีงขอ้มลูบางตวัของบางประเทศเท่านัน้ที่มกีารบนัทกึการ
ด าเนินงานของตนเองไวอ้ยา่งเป็นระบบอยูแ่ลว้   เนื่องจากโดยมากแลว้แต่ละประเทศไมไ่ดม้กีาร
รวบรวมและเขยีนบนัทกึการด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ของตนเองไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 
3. ดชันีช้ีวดัผลลพัธ ์(Outcome) ของการด าเนินด าเนินงานเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ดชันีชีว้ดัผลลพัธ ์หมายถงึ การวดัผลทีเ่กดิขึน้ตามมาหลงัจากมกีารด าเนินนโยบายและ
กฎหมาย และการด าเนินโปรแกรมป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษา   ซึง่มกัครอบคลุมการวดัการลดลง
หรือการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (ทัง้ระดบัและแบบแผน) และผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์(ทัง้ผลกระทบแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั ) ของประชาชน    

การด าเนินการวดัผลลพัธข์องการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุรานัน้มกัจะท าโดยการ
วจิยัเตม็รปู   เพื่อดผูลกระทบจากนโยบายและกฎหมาย และ โปรแกรมการด าเนินงานต่างๆทีม่ต่ีอการ
ลดการบรโิภคและการลดผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  โดยทัว่ไปทัง้ฐานขอ้มลู
องคก์รทัง้ 5 แห่งทีถู่กทบทวนในงานทบทวนฉบบัน้ีและฐานขอ้มลูวชิาการทัว่ไปจะมงีานวจิยัเพื่อ
ประเมนิประสทิธผิลของนโยบาย กฎหมาย และโปรแกรมการด าเนินงานป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษา
ต่างๆอยูเ่ป็นจ านวนมาก   เนื่องจากธรรมชาตขิองงานวจิยัแบบน้ีมปีระเดน็ใหศ้กึษามากและตอ้งใช้
ระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่ขม้งวดมคีุณภาพ   จงึเป็นทีท่า้ทายอยา่งยิง่ของนกัวจิยัทัว่ไปและแหล่งทุนวจิยัต่างๆ   
และเนื่องจากการทราบขอ้มลูประสทิธผิลมปีระโยชน์อยา่งมากต่อการพจิารณาตดัสนิใจว่าจะ
ด าเนินการนโนบายหรอืโปรแกรมนัน้ๆต่อไปหรอืไม ่หรอืควรจะปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไร   แต่กระนัน้กต็าม
ดชันีชีว้ดัทีใ่ชป้ระเมนิประสทิธผิลนัน้กจ็ะเป็นดชันีชีว้ดัชุดเดยีวกนักบัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ในดชันีสองชุดแรก
ของชุดดชันีชีว้ดัทีค่รบถว้นเหมาะสม คอื ชุดดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการบรโิภค และ ชุดดชันีชี้
วดัผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลน์ัน่เอง  
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2.3 ผลการทบทวนดชันีช้ีวดัสถานการณ์ปัญหาเครื่องแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย  
 

การทบทวนองคค์วามรูเ้รือ่งดชันีชีว้ดัของประเทศไทย   พบว่าโดยพืน้ฐานแลว้ไดใ้ชด้ชันีชีว้ดัที่
องคก์ารอนามยัโลกแนะน าและทีป่ระเทศอื่นๆใชก้นัอยูแ่ลว้บา้งในตวัทีเ่ป็นพืน้ฐาน   แต่พบว่าศูนยว์จิยั
ปญัหาสุราไดใ้ชด้ชันีชีว้ดัอกีชุดหน่ึงในการวดักจิกรรมการตลาดของธุรกจิเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์    ซึง่
ครอบคลุมการตดิตามราคาจ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  การกระจายตวัของจดุจ าหน่ายเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์  การโฆษณาและการส่งเสรมิการขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  ทัง้นี้ขอ้มลูในประเดน็น้ี
ศูนยว์จิยัปญัหาสุราด าเนินการศกึษาเองและสนบัสนุนทุนใหเ้ครอืขา่ยนกัวจิยัรว่มด าเนินการศกึษาดว้ย   
แต่อยา่งไรกต็ามการพฒันาการใชด้ชันีและการศกึษาขอ้มลูตามดชันีชุดน้ียงัอยูใ่นระยะเริม่ตน้    ดชันีชีว้ดั
ของชุดดชันีชีว้ดักจิกรรมการตลาดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ จ านวนผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์เกิดขึ้นใหม่ต่อปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑท่ี์ถกูใจเยาวชน ,   ความหนาแน่น
ของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงรอบสถานศึกษา ,   มลูค่า 
ร้อยละและแนวโน้มงบประมาณโฆษณา,   และ จ านวนครัง้หรือเวลา ร้อยละและแนวโน้มของ
การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เป็นตน้ 

ดงันัน้ในการสรปุผลการทบทวนดชันีชีว้ดัของประเทศไทย   ผูท้บทวนไดใ้ช้กรอบดชันีช้ีวดัท่ี
ครบถ้วนเหมาะสมชุดท่ีประกอบด้วยดชันีทัง้ส้ิน 4 ชุด 18 ตวั (อาจเรยีกชื่อยอ่ไดว้่า “ชุดดชันี
สมบรูณ์ 4 ชุด 18 ตวั” กไ็ด)้ (ระดบัและแบบแผน 11 ตวั, ผลกระทบ 2 ตวั, การด าเนินงาน 3 ตวั, และ 
กจิกรรมการตลาด 2 ตวั) มาวเิคราะหก์ารใชด้ชันีชีว้ดัประเดน็แอลกอฮอลข์องหน่วยงานต่างๆในประเทศ
ไทยดงัรายละเอยีดในตารางที่ 37  

 
ตารางท่ี 37 ตารางแสดงดชันีช้ีวดัท่ีมีการใช้อยู่ของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย  
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[1] ชุดดชันีช้ีวดัระดบัและแบบ
แผนการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

           

1. PCC - - - - - - - - - / / 
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2. PDC - - - - - - - - - / / 
3. ดชันีชีว้ดัภาวะการเป็น

ผูด้ื่ม 
- - / / / / / - - - - 

4. ดชันีชีว้ดัความถีใ่นการ
ดื่ม 

- - / / / / / - - - - 

5. ดชันีชีว้ดัปรมิาณการดื่ม - - - - / / / - - - - 
6. ดชันีชีว้ดัระดบัความ

เสีย่งของการดื่ม 
- - / / / / / - - - - 

7. ดชันีชีว้ดัประเภทของ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่
นิยมดื่ม 

- - / - / / / - - - - 

8. ดชันีชีว้ดับรบิทของการ
ดื่ม 

- - / - / / / - - - - 

9. ดชันีชีว้ดัความรูแ้ละ
ทศันคตต่ิอการดื่ม 

- - / / / / / - - - - 

10. ดชันีชีว้ดัปจัจยัเสีย่ง
หรอืปจัจยัป้องกนัต่อ
การดื่ม 

- - / / / / / - - - - 

11. ดชันีชีว้ดัอื่นๆ (กลุ่ม
เสีย่ง) 

- - / / / / / - - - - 

[2] ชุดดชันีช้ีวดัผลกระทบท่ีเกิด
จากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

           

12. ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้น
สุขภาพและสงัคม 

           

a. การตาย - - / - - - - - - - - 
b. การเจบ็ปว่ย - - / - - - - - - - - 
c. AAF, การตายและ

การเจบ็ปว่ยปรบั
ดว้ยค่า AAF 

- - - - - - - - - - - 

d. จ านวนวนันอน 
ร.พ. 

- - - - - - - - - - - 

e. PYLL - - - - - - - - - - - 
f. DALY - - - - - - - - - - - 
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g. ผลกระทบจากการ
ดื่ม (เมาแลว้ขบั, 
ทะเลาะ) 

- - / / / / / / / - - 

h. ความเดอืดรอ้นจาก
การเมาของคนอื่น 

- - - - - - - - - - - 

13. ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้น
เศรษฐศาสตร ์

           

a. มหภาค (ผลกระทบ
ทางเศรษฐศาสตร)์ 

- /  - - - - - - - - - 

b. จลุภาค (ค่าใชจ้า่ย
ครวัเรอืน) 

- - - - - - / - - - - 

[3] ชุดดชันีช้ีวดัการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
จากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

           

14. ดชันีชีว้ดัปจัจยัน าเขา้ - - - - - - - - - - - 
15. ดชันีชีว้ดักระบวนการ

และผลผลติ 
           

a. การมอียู ่ / / - - - - - - - - - 
b. การบงัคบัใช้

กฎหมาย 
- - - - - - - - - - - 

c. ความสามารถใน
การด าเนินงาน 

- - - - - - - - - - - 

d. การรบัรูแ้ละการ
ปฏบิตัติาม
กฎหมายของ
ประชาชนและธุรกจิ 

- / - - - - - - - - - 

16. ดชันีชีว้ดัผลลพัธ ์
(ประสทิธผิล) 

- - - - - - - - - - - 

[IV] ชุดดชันีช้ีวดักิจกรรม
การตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

           

17. กจิกรรมการตลาด            
a. กลยทุธผ์ลติภณัฑ ์ - - - - - - - - - - - 
b. กลยทุธร์าคา (และ - / - - - - - - - - - 

(ร่วม HITAP) 

ขอ้น้ีหมายถึงการวจิยัประเมินประสิทธิผลของนโยบายและโปรแกรมด าเนินงานท่ีถกถูกตอ้ง 
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การส่งเสรมิการขาย 
เช่น ลด แลก แจก 
แถม) 

c. กลยทุธก์ารกระจาย
สนิคา้ 

- / - - - - - - - - - 

d. กลยทุยก์ารโฆษณา - / - - - - - - - - - 
18. การเขา้ถงึผลติภณัฑ์

และการโฆษณาของ
ประชาชน 

- / - - - - - - - - - 

หมายเหตุ –ไมไ่ดห้มายความว่าทุกองคก์รตอ้งมดีชันีทุกตวั   แต่จะตอ้งพจิารณาตามพนัธกจิทีม่อียูแ่ละที ่
สนใจจะท าในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี 3  

สรปุและข้อเสนอแนะ 
 
 

 
จากการทบทวนองคค์วามรูเ้รือ่งระบบขอ้มลูในประเดน็ดชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภค ผลกระทบ

จากการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา   ตลอดจนการ
วเิคราะหห์าโอกาสพฒันา   ผูท้บทวนสรปุขอ้เสนอแนะการพฒันาไว ้14 ขอ้ดงันี้   (ดรูายละเอยีดใน
ตาราง 38 ขา้งล่างนี้) 

1. การพฒันาใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูดชันีชีว้ดัต่างๆทีม่อียูแ่ลว้ใหม้คีวามเทีย่ง (Reliability) และ

ตรง (Validity) 

2. พฒันาเครือ่งมอืจดัเกบ็ขอ้มลูใหม้คีวามเทีย่งตรงยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม GQF 

หรอื BSGQF แทนแบบ QF  

3. พฒันาการค านวนโดยใชด้ชันีทีม่คีวามละเอยีดยิง่ขึน้ เช่น  

a. ส าหรบัดชันี PCC ใหค้ านวนเป็นลติรแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์  เพิม่การใชข้อ้มลูน าเขา้และ

ส่งออกมาค านวน   และ เพิม่การใชด้ชันี PDC 

b. เพิม่การวดัและค านวนปรมิาณการดื่มตลอดจนการแปลผลเป็นระดบัความเสีย่งของการ

ดื่มดว้ยวธิทีีแ่มน่ย ายิง่ขึน้   ทัง้ดชันีทีว่ดัสดัส่วนของผูด้ื่มและสดัส่วนของปรมิาณ

แอลกอฮอลท์ีด่ ื่ม 

4. เพิม่การวดัประเภทของการดื่มทีนิ่ยม บรบิทการดื่ม ความรูแ้ละทศันคต ิปจัจยัเสีย่งและ

ปจัจยัป้องกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีส่มัพนัธก์บัการเกดิปญัหา  

5. เพิม่การศกึษาและตดิตามการดื่มในกลุ่มเสีย่ง   โดยอาจท าการศกึษาแบบ Cohort บา้ง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

6. เพิม่การศกึษาเชงิลกึกบัผูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล ทัง้การบาดเจบ็ และการ

เจบ็ปว่ยจากการดื่มเรือ้รงั 
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7. เพิม่การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึทีไ่มไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิปรมิาณ 

8. คงการส ารวจค่าใชจ้า่ยครวัเรอืนใหส้ม ่าเสมอ   และเพิม่การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ยครวัเรอืนกบั

ปจัจยัการดื่มและผลกระทบจากการดื่มใหม้ากขึน้  

9. สนบัสนุนใหม้กีารศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรข์องการบรโิภคสุราใหต่้อเนื่องทุก 3 – 5 ปี   

พรอ้มทัง้สรา้งนกัวจิยัเศรษฐศาสตรส์าธารณสุขทีส่นใจงานประเดน็น้ีใหม้ากขึน้  

10. พฒันาระเบยีบวธิใีนการศกึษารวบรวมขอ้มลูการจดัสรรทรพัยากรเพื่อการด าเนินการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุรา โดยมุง่หมายใหเ้กดิขอ้มลูทีม่คีวามหมายในการตดัสนิใจเชงิ

นโยบาย   ตลอดจนสนบัสนุนนกัวชิาการหรอืส านกังาน คกก .ควบคุมฯด าเนินการโครงการ

ศกึษาการจดัสรรทรพัยากรต่อไป 

11. ดา้นการศกึษากระบวนการท างานและผลผลติ ควรใหม้กีารพฒันาระเบยีบวธิกีารรวบรวม

และการบนัทกึเกีย่วกบัการด าเนินงานต่างๆใหค้รบถว้นและเป็นระบบ   ส่งเสรมิใหเ้กดิการ

รวบรวม บนัทกึและเผยแพรข่อ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ   เพิม่การศกึษาการบงัคบัใชก้ฎหมาย   

เพิม่การศกึษาความสามารถในการด าเนินงานโปรแกรมต่างๆ    ตลอดจนเพิม่เตมิประเดน็

และพฒันาระเบยีบวธิกีารศกึษาการรบัรูแ้ละการปฏบิตัติามกฎหมายของประชาชนและ

ธุรกจิใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  

12. พฒันานกัวจิยัใหม้ศีกัยภาพประเมินประสทิธผิลของนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนโป

รแกมการด าเนินงานป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษาใหม้ากยิง่ขึน้อยา่งมาก    และสนบัสนุน

ใหม้กีารวจิยัประเมนิประสทิธผิลในทุกมาตรการทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอ  

13. พฒันาระเบยีบวธิเีฝ้าระวงักลยทุธก์ารตลาดทุกดา้น   ตดิตามราคาผลติภณัฑท์ีส่ าคญั ทัง้ 

Off และ On premise   ตดิตามการใชก้ลยทุธล์ด-แลก-แจก-แถม   ตดิตามกลยทุธก์าร

โฆษณาและการสื่อสารการตลาดต่างๆ ทัง้ในสื่อหลกัทีส่ าคญั (เช่น โทรทศัน์ ป้ายกลางแจง้ 

วทิย ุสื่อสิง่พมิพ)์ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชช้่องทางใหม่ๆ  เช่น อนิเตอรเ์น็ต เครอืขา่ย

ลกูคา้ เป็นตน้   ตดิตามความหนาแน่นและการกระจายของจดุจ าหน่าย   โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่พืน้ทีใ่กลส้ถานศกึษา   ตดิตามกลยทุธก์ารใหทุ้นอุปถมัภก์จิกรรมเยาวชน กฬีา และ

วฒันธรรมทีส่ าคญัๆ   ตดิตามกลยทุธก์ารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีด่งึดดู

เยาวชน 

14. พฒันาระเบยีบวธิกีารวจิยัการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละการโฆษณาใหแ้มน่ย ายิง่ขึน้  ทัง้การวจิยั

เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ   และสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละการ

โฆษณาอยา่งต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 38 ตารางสรปุข้อเสนอแนะการ พฒันาดชันีช้ีวดัต่างๆในการวดัปัญหาการบริโภค 
ผลกระทบจากการบริโภค และ การด าเนินงานเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล ์
พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส าหรบัประเทศไทย 

ชุดดชันี โอกาสพฒันา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
[1] ชุดดชันีช้ีวดัระดบัและแบบแผนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

1. PCC - การท าใหข้อ้มลูปฐมภมูปิระเดน็ปรมิาณการผลติ /
จ าหน่าย/ภาษ ีเทีย่งและตรง 

- การค านวนเป็นปรมิาณแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์

- กรมสรรพสามติ 
- กรมศุลกากร 
- ศูนยว์จิยัปญัหาสุรา 
- นกัวชิาการ 

2. PDC 

3. ดชันีชีว้ดัภาวะการเป็น
ผูด้ื่ม 

- เพ่ิมการสอบถามแบบ GQF, BSGQF, 7 Days 
method ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

- เพ่ิมการวิจยัเชิงคณุภาพในพื้นท่ีหรือ
กลุ่มเป้าหมายขนาดเลก็เพ่ือให้ได้ภาพท่ีลึกซ้ึง  

- เพ่ิมการศึกษาเชิงลึกกบัผูป่้วยท่ีมารบัการรกัษา
ท่ีโรงพยาบาล ทัง้การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วย
จากการด่ืมเรือ้รงั 

- เพ่ิมการวดัปริมาณและการค านวนปริมาณตาม
ระเบียบวิธีท่ีแม่นย า 

- เพ่ิมการวดัประเภทของการด่ืมท่ีนิยม บริบท
การด่ืม ความรู้และทศันคติ ปัจจยัเส่ียงและ
ปัจจยัป้องกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีสมัพนัธก์บั
การเกิดปัญหา  

- เพ่ิมการศึกษาและติดตามการด่ืมในกลุ่มเส่ียง   
โดยอาจท าการศึกษาแบบ Cohort บ้าง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

- ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

- คณะกรรมการ
วิชาการสารเสพติด 

- สวรส. 
- กรมควบคมุโรค 
- กรมสขุภาพจิต 
- กรมการแพทย์ 
- ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
- ศนูยค์วามปลอดภยั

ทางถนน 
- กรมพินิจ 
- ส านักงาน คกก.ควบ

คมุฯ 
- ศนูยวิ์จยัปัญหาสรุา 
- นักวิชาการต่างๆ 

4. ดชันีชีว้ดัความถีใ่นการ
ดื่ม 

5. ดชันีชีว้ดัปรมิาณการดื่ม 
6. ดชันีชีว้ดัระดบัความ

เสีย่งของการดื่ม 
7. ดชันีชีว้ดัประเภทของ

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่
นิยมดื่ม 

8. ดชันีชีว้ดับรบิทของการ
ดื่ม 

9. ดชันีชีว้ดัความรูแ้ละ
ทศันคตต่ิอการดื่ม 

10. ดชันีชีว้ดัปจัจยัเสีย่ง
หรอืปจัจยัป้องกนัต่อ
การดื่ม 

11. ดชันีชีว้ดัอื่นๆ (กลุ่ม
เสีย่ง) 

[2] ชุดดชันีช้ีวดัผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
1. ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้น

สุขภาพและสงัคม 
a. การตาย 
b. การเจบ็ปว่ย  
c. AAF, การตายและ

- พฒันาขอ้มลูปฐมภมูใิหแ้มน่ย า เช่น การลงรหสั 
ICD รหสัทีส่ ี ่เป็นตน้ 

- พฒันาการบนัทกึขอ้มลูความเกีย่วขอ้งกบั
แอลกอฮอลท์ีเ่ทีย่งและตรง 

- ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

- คณะกรรมการ
วิชาการสารเสพติด 
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การเจบ็ปว่ยปรบั
ดว้ยค่า AAF 

d. จ านวนวนันอน 
ร.พ. 

e. PYLL 
f. DALY 
g. ผลกระทบจากการ

ดื่ม (เมาแลว้ขบั, 
ทะเลาะ) 

h. ความเดอืดรอ้นจาก
การเมาของคนอื่น 

- พฒันาทกัษะการดงึขอ้มลูการปว่ยการตายมาใช ้
พฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลูโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การหาความสมัพนัธแ์ละการหาสาเหตุ 

- พฒันาไปตามล าดบัศกัยภาพ ไดแ้ก่ พฒันาขอ้มลู 
Relative Risk (RR) และ Alcohol Aetiologic 
Fraction (AAF) ของประเทศไทยเอง, พฒันาการ
ค านวนหาขนาดการตายและปว่ยทีเ่กดิจากสุราที่
แทจ้รงิ (ปรบัดว้ยค่า AAF), พฒันาการค านวน
จ านวนวนันอน ร.พ. PYLL และ DALY 

- เพิม่ประเดน็การวดัผลกระทบจากการดื่มให้
ครอบคลุม กระจายไปตามการส ารวจต่างๆอยา่ง
เหมาะสม   เพิม่การพฒันาเครือ่งมอืวดัประเดน็
เหล่านี้ใหแ้มน่ย ายิง่ขึน้ 

- เพิม่การส ารวจวดัผลกระทบความเดอืดรอ้นจากการ
เมาของคนอื่น 

- เพ่ิมการวิจยัเชิงคณุภาพกบักลุ่มเป้าหมายขนาด
เลก็เพ่ือให้ได้ภาพท่ีลึกซ้ึง 

- สวรส. 
- กรมควบคมุโรค 
- กรมสขุภาพจิต 
- กรมการแพทย์ 
- ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
- ศนูยค์วามปลอดภยั

ทางถนน 
- กรมพินิจ 
- ส านักงาน คกก.ควบ

คมุฯ 
- ศนูยวิ์จยัปัญหาสุรา 
- นักวิชาการต่างๆ 

2. ดชันีชีว้ดัผลกระทบดา้น
เศรษฐศาสตร ์
a. มหภาค (ผลกระทบ

ทางเศรษฐศาสตร)์ 
b. จลุภาค (ค่าใชจ้า่ย

ครวัเรอืน) 

- คงการส ารวจค่าใชจ้า่ยครวัเรอืนใหส้ม ่าเสมอ   และ
เพิม่การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ยครวัเรอืนกบัปจัจยัการดื่ม
และผลกระทบจากการดื่มใหม้ากขึน้ 

- สนบัสนุนใหม้กีารศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
ของการบรโิภคสุราใหต่้อเนื่องทุก 3 – 5 ปี   พรอ้ม
ทัง้สรา้งนกัวจิยัเศรษฐศาสตรส์าธารณสุขทีส่นใจงาน
ประเดน็น้ีใหม้ากขึน้ 

- ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิ

- HITAP, IHPP, สวรส. 
- ศูนยว์จิยัปญัหาสุรา 
- นกัวชิาการต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สายเศรษฐศาสตรห์รอื
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข 

[3] ชุดดชันีช้ีวดัการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
1. ดชันีชีว้ดัปจัจยัน าเขา้  - พฒันาระเบยีบวธิใีนการศกึษารวบรวมขอ้มลูการ

จดัสรรทรพัยากรเพื่อการด าเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาสุรา โดยมุง่หมายใหเ้กดิขอ้มลูทีม่ ี
ความหมายในการตดัสนิใจเชงินโยบาย 

- สนบัสนุนนกัวชิาการหรอืส านกังาน คกก .ควบคุมฯ
ด าเนินการโครงการศกึษาการจดัสรรทรพัยากร

- ส านกังาน คกก.ควบ
คุมฯ 

- ศูนยว์จิยัปญัหาสุรา 
- นกัวชิาการต่างๆ 
- HITAP, สวรส. 
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ต่อไป 
2. ดชันีชีว้ดักระบวนการ

และผลผลติ 
a. การมอียู่ 
b. การบงัคบัใช้

กฎหมาย 
c. ความสามารถใน

การด าเนินงาน 
d. การรบัรูแ้ละการ

ปฏบิตัติาม
กฎหมายของ
ประชาชนและธุรกจิ 

- พฒันาระเบยีบวธิกีารรวบรวมและการบนัทกึให้
ครบถว้นและเป็นระบบ   ส่งเสรมิใหเ้กดิการรวบรวม 
บนัทกึและเผยแพรข่อ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ 

- เพิม่การศกึษาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- เพิม่การศกึษาความสามารถในการด าเนินงาน

โปรแกรมต่างๆ 
- เพิม่เตมิประเดน็และพฒันาระเบยีบวธิกีารศกึษาการ

รบัรูแ้ละการปฏบิตัติามกฎหมายของประชาชนและ
ธุรกจิใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนสนบัสนุนใหม้กีารศกึษา
อยา่งต่อเนื่อง 

- ส านกังาน คกก.ควบ
คุมฯ 

- ศูนยว์จิยัปญัหาสุรา 
- นกัวชิาการต่างๆ 
- HITAP, IHPP, สวรส. 

3. ดชันีชีว้ดัผลลพัธ ์
(ประสทิธผิล) 

- พฒันานกัวจิยัใหม้ศีกัยภาพประเมนิประสทิธผิลของ
นโยบายและกฎหมาย ตลอดจนโปรแกมการ
ด าเนินงานป้องกนัและบรกิารบ าบดัรกัษาใหม้าก
ยิง่ขึน้อยา่งมาก 

- สนบัสนุนใหม้กีารวจิยัประเมนิประสทิธผิลในทุก
มาตรการทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอ 

- ส านกังาน คกก.ควบ
คุมฯ 

- ศูนยว์จิยัปญัหาสุรา 
- นกัวชิาการต่างๆ 
- HITAP, IHPP, สวรส. 

[IV] ชุดดชันีช้ีวดักิจกรรมการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
1. กจิกรรมการตลาด   

a. กลยทุธผ์ลติภณัฑ ์
b. กลยทุธร์าคา (และ

การส่งเสรมิการขาย 
เช่น ลด แลก แจก 
แถม) 

c. กลยทุธก์ารกระจาย
สนิคา้ 

d. กลยทุยก์ารโฆษณา 

- พฒันาระเบียบวิธีเฝ้าระวงักลยทุธก์ารตลาดทุก
ด้าน 

- ติดตามราคาผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั ทัง้ Off และ On 
premise 

- ติดตามการใช้กลยทุธล์ด-แลก-แจก-แถม  
- ติดตามกลยทุธก์ารโฆษณาและการส่ือสาร

การตลาดต่างๆ ทัง้ในส่ือหลกัท่ีส าคญั (เช่น 
โทรทศัน์ ป้ายกลางแจ้ง วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ์) และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ช่องทางใหม่ๆ เช่น 
อินเตอรเ์น็ต เครือข่ายลกูค้า เป็นต้น  

- ติดตามความหนาแน่นและการกระจายของจดุ
จ าหน่าย   โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้นท่ีใกล้
สถานศึกษา 

- ศนูยวิ์จยัปัญหาสรุา 
- นักวิชาการต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านการตลาด
และนิเทศศาสตร ์
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- ติดตามกลยทุธก์ารให้ทุนอปุถมัภกิ์จกรรม
เยาวชน กีฬา และวฒันธรรมท่ีส าคญัๆ  

- ติดตามกลยทุธก์ารออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีดึงดดูเยาวชน 

2. การเขา้ถงึผลติภณัฑ์
และการโฆษณาของ
ประชาชน 

- พฒันาระเบียบวิธีการวิจยัการเข้าถึงผลิตภณัฑ์
และการโฆษณาให้แม่นย าย่ิงขึ้น ทัง้การวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ 

- สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยัการเข้าถึง
ผลิตภณัฑแ์ละการโฆษณาอย่างต่อเน่ือง 

- ศนูยวิ์จยัปัญหาสรุา 
- นักวิชาการต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านการตลาด
และนิเทศศาสตร ์

 
 
บทสรปุ 
  
 การท าความเขา้ใจและใชด้ชันีชีว้ดัปญัหาการบรโิภค ผลกระทบจากการบรโิภค และการ
ด าเนินงานเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอออลท์ีถู่กตอ้งเหมาะสมจะ
ช่วยท าใหร้ะบบขอ้มลูแอลกอฮอลข์องประเทศนัน้ๆจดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถสะทอ้นภาพปญัหาและแนว
ทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ซึง่เอกสารการทบทวนฉบบัน้ีไดส้รปุไวเ้ป็น 4 ชุดดชันี ซึง่ไดแ้ก่ ชุด
ดชันีชีว้ดัระดบัและแบบแผนการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ชุดดชันีชีว้ดัผลกระทบจากการบรโิภค ชุด
ดชันีชีว้ดัการด าเนินงาน และ ชุดดชันีชีว้ดักจิกรรมการตลาดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  โดยมดีชันีประกอบ
ทัง้สิน้รวม 18 ตวั   หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆในประเทศไทยไดใ้ชด้ชันีชีว้ดับางประการแลว้   แต่ยงัมี
โอกาสในการพฒันาไปใชด้ชันีชีว้ดัทีม่คีวามคมชดัยิง่ขึน้อกีไมน้่อยทเีดยีว   ซึง่เอกสารฉบบัน้ีไดส้รปุไว้
แลว้เป็นขอ้เสนอ 14 ขอ้   ผูท้บทวนหวงัว่าผูอ่้านจะไดแ้นวทางในการพฒันาดชันีชีว้ดัแอลกอฮอล์
ส าหรบัหน่วยงานในประเทศไทย และรว่มเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาดชันีชีว้ดัและขอ้มลูตามดชันีชีว้ดั  
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