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คํานํา 

 

  การสูบบุหรี่กอใหเกิดการสูญเสียตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล และสงผลกระทบตอท้ังผูสูบ

โดยตรง คนรอบขาง และสังคม งานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่ไดมีการศึกษาอยาง

กวางขวางในหลายประเทศ  รายงานการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเรื่องการศึกษาตนทุนทาง

เศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่ฉบับนี้ ทําการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่ผานมาจากรายงาน บทความ และ

วารสารทั้งในประเทศ ตางประเทศ รวมถึงฐานขอมูลขององคการอนามัยโลก โดยจําแนกผลการศึกษาออกเปน 

4 ดาน ไดแก โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ประเภทของตนทุน ขอมูลและฐานขอมูล และระเบียบวิธีวิจัย  

 รายงานฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลและนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการวิจัยทางดาน

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่สําหรับประเทศไทยในอนาคต อันจะเปนประโยชนแกนักวิชาการ ผู

กําหนดนโยบาย และผูสนใจเกี่ยวกับปญหาบุหรี่ สุขภาพ และเศรษฐกิจ และมีสวนในการพัฒนางานควบคุม

ยาสูบของประเทศไทยในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่ 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 

และรองศาสตราจารย ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ สําหรับคําแนะนําดานแหลงขอมูล  

 

      คณะผูวจิัย 

       มิถุนายน 2553
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รายงานการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ  

เรื่อง การศกึษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี ่

1. บทนํา 

ธนาคารโลกไดรายงานวาในป 2543 มีผูสูบบุหรี่ทั่วโลกมากถึง 1.22 ลานคน และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 
1.5-1.9 ลานคนภายในป 2568 และในปจจุบันจํานวนผูสูบบุหรี่เพศชายมีมากถึง 5 เทาของผูสูบเพศหญิง 
(Guindon and Boisclair, 2003) โดยในป 2550 ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป เปนผูสูบบุหรี่ถึง 10,857,756 
คน โดยเปนผูท่ีสูบบุหรี่ประจํา ถึงรอยละ 87 ของจํานวนผูสูบบุหรี่ทั้งหมด และผูสูบบุหรี่เปนประจําสูบเฉลี่ยวัน
ละ 10 มวน (ศรัญญา เบญจกุล และคณะ, 2551) ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูสูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่พบวามี
แนวโนมลดลงระหวางป 2534 ถึงป 2550 ซึ่งมีผลจากการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เชน มาตรการภาษี การเผยแพรความรูจากผลกระทบจากการสูบบุหรี่ การโฆษณา คําเตือนบน
บรรจุภัณฑบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่ เปนตน (Vateesatokit et.al, 2000; Sussman et.al, 2007)  

อยางไรก็ตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ที่สูงสงผลใหงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่และตนทุนที่
เกิดจากการสูบบุหรี่มีความสําคัญมากขึ้นเพื่อใชเปนการเพิ่มความตระหนักถึงผลทางดานลบจากการสูบบุหรี่แก
ผูบริโภคยาสูบและสังคมในประเทศ 

ตารางที่ 1 จํานวนผูสูบบุหรีแ่ละความชุกของการสูบบุหรี ่(ตอประชากร 100 คน) ในประเทศไทย 

ผูสูบบุหรี่ อัตราการสูบบหุรี ่(Smoking Prevalence) (%) ป 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2534 11,304,732 952,943 12,257,675 59.33 4.95 32.00 
2539 11,758,171 767,082 12,525,254 54.46 3.50 28.81 
2544 11,283,274 701,600 11,984,874 48.44 2.95 25.47 
2547 10,700,018 658,717 11,358,735 43.69 2.64 22.98 
2549 10,306,855 726,175 11,033,031 42.19 2.80 21.91 
2550 10,347,580 510,176 10,857,756 41.70 1.94 21.22 

แหลงที่มา: ศรัญญา เบญจกุล และคณะ (2551). สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550.  ศูนยวิจัยและ

จัดการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ 
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ผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี ่

องคการอนามัยโลกคาดการณวาการสูบบุหรี่จะทําใหมีผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจาก 5.4 ลานคนจากป 2547 
เปน 8.3 ลานคนในป 2573 ซ่ึงคิดเปน 10% ของผูเสียชีวิตท่ัวโลก การบริโภคยาสูบที่มากขึ้นในประเทศที่มี
รายไดนอยจนถึงปานกลางจะมีผลทําใหมีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 
โดยการสูบบุหรี่จะเปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคในประเทศที่มีรายไดปานกลางจนถึงรายไดสูง ซึ่งคาดวา
จะมีผูปวยเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากเปนอันดับที่ 5 ในประเทศที่มีรายไดปานกลาง และอันดับ 7 ในประเทศ
ที่มีรายไดสูง และจะมีผูปวยเปนโรคมะเร็งปอดเปนอันดับที่ 9 ในประเทศที่มีรายไดสูง (WHO, 2008a) 

นอกจากนี้ จากรูปที่ 1 Colin and Dejan (2006) คาดการณวาในป 2558 จะมีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจมาเปนอันดับหนึ่ง (29%) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนอันดับสอง (27%) 
และโรคมะเร็งปอดเปนอันดับสาม (18%) ซึ่งการคาดการณดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Jha (2009) ท่ีวา
ในระหวางป 2543-2568 คาดวาจะมีผูเสียชีวิตสืบเนื่องจากโรคจากการสูบบุหรี่มากถึง 150 ลานคน หรือ 6 ลาน
คนตอป และอีก 25 ปตอมา (ระหวางป 2568-2593) คาดวาจะมีผูเสียชีวิตสืบเนื่องจากโรคจากการสูบบุหรี่มาก
ข้ึนถึงสองเทาจากเดิม 

18%

15%

29%

27%

11%

การคาดการณการตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ในป 2558

มะเร็งปอด

มะเร็งประเภทอื่นๆ

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง

โรคอื่นๆ

 

รูปท่ี 1 การคาดการณการเสียชวีิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี ่

แหลงที่มา: Colin M.D. and L. Dejan (2006) “Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030, PLoS 
MEDICINE, Volume 3 Issue 11, page 2011-2030 
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การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงลําดับที่ 4 ท่ีทําใหเกิดโรคหลายชนิด (WHO, 2002b) โดยผูสูบบุหรี่มีความ
เสี่ยงเปนโรคหัวใจถึง 2-4 เทา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถึง 12-13 เทาของผูไมสูบบุหรี่ และความเสี่ยงเปนโรคมะเร็ง
ปอดของเพศชายและเพศหญิงเทากับ 23 และ 13 เทาของผูไมสูบบุหรี่ตามลําดับ (U.S. Department of Health 
and Human Services, 2004) โดยการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่เสียชีวิตกอนวัยอันควรถึง 8 ป (Peto et.al., 1996) 
นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภของมารดาที่สูบบุหรี่  

 ตนทุนของการสูบบุหรี่ 

การสูบบุหรี่กอให เกิดตนทุนแกผูสูบ  รัฐบาล  และสังคม  ในรูปของคาบุหรี่  คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล รายไดที่สูญเสียไปจากการขาดงาน การสูญเสียผลิตภาพในการทํางาน และการเสียชีวิตกอนวยัอัน
ควรของผูปวยจากการสูบบุหรี่ เวลาและแรงงานที่ญาติหรือครอบครัวตองเสียไปในการดูแลผูปวยจากการสูบ
บุหรี่ คาเบ้ียประกันที่เพิ่มขึ้นของผูสูบบุหรี่ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่ตองเสียเงินตราออกนอก
ประเทศใหแกบริษัทบุหรี่ตางประเทศ ตนทุนจากอัคคีภัยที่เกิดจากผูสูบบุหรี่ท่ีไมระมัดระวัง ตนทุนดาน
สิ่งแวดลอมตั้งแตปาไมถูกทําลายไปจนถึงขยะบุหรี่ พ้ืนท่ีที่ใชทําการเกษตรถูกทําลายจากไฟไหม เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีตนทุนท่ีไมสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงินได เชน คุณภาพชีวิตของผูที่ปวยจากการสูบบุหรี่ 
ความทุกขทรมานของผูปวยจากการสูบบุหรี่ คุณภาพชีวิตของครอบครัวผูท่ีปวย และ/หรือเสียชีวิตจากการสูบ
บุหรี่ และความราํคาญและความทุกขของผูที่ตองรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่  

ในสหรัฐอเมริกา ตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คิดเปนสัดสวน 6% ของคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลทั้งหมดในป 2542 กนบุหรี่คิดเปน 20% ของขยะทั้งหมดใน 43 รัฐของสหรัฐอเมริกาในป 
2539 ในแตละปจะมีการเกิดไฟไหม 1 ลานครั้งจากการที่เด็กจุดไมขีดไฟหรือไฟแช็คของผูใหญที่สูบบุหรี่ใน
บาน ในป 2543 ตนทุนอัคคีภัยจากการจุดบุหรี่ทั่วโลกทําใหมีคนเสียชีวิต 300,000 คน คิดเปน 10% ของจํานวน
คนเสียชีวิตจากไฟไหมทั้งหมด และกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนเงินถึง 27,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(WHO, 2002a) 

 หากพิจารณาเฉพาะตนทุนคารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร
ของการสูบบุหรี่ที่สําคัญและมีการศึกษามากที่สุด พบวา ในป 2545 ตนทุนดังกลาวสูงถึง 76,000 ลานเหรียญใน
สหรัฐอเมริกา 14,700 ลานเหรียญในประเทศเยอรมนี 6,000 ลานเหรียญในประเทศออสเตรเลีย 2,250 ลาน
เหรียญในประเทศอังกฤษ 1,600 ลานเหรียญในประเทศแคนาดา 600 ลานเหรียญในประเทศฟลิปปนส และ 84 
ลานเหรียญในประเทศนิวซีแลนด (WHO, 2002a) และ 400 ลานเหรียญในประเทศไตหวันในป 2544 (Yang et 
al., 2005)  
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 สําหรับตนทุนทางตรงทั้งหมดของการสูบบุหรี่ จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยพบวา ประเทศ
อินเดียในป 2547  มีตนทุนทางตรงเทากับ 1,200 ลานเหรียญหรือคิดเปน 4.7% ของคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลทั้งหมด (John et al., 2009) ประเทศเวียดนามในป 2548 เทากับ 78 ลานเหรียญหรือ 4.3% (Ross et 
al., 2007) ประเทศจีนในป 2543 เทากับ 1,700 ลานเหรียญหรือ 3.1% (Sung et al., 2006) และประเทศเกาหลีใต
ในป 2541 เทากับ 128 ลานเหรียญ (Kang et al., 2003) 

 ในสวนของตนทุนทางออม การศึกษาของประเทศจีนในป 2543 รายงานวา รายไดที่สูญเสียไปจากการ
ขาดงานและการสูญเสียผลิตภาพในการทํางานเทากับ 400 ลานเหรียญ และการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของผูปวย
จากการสูบบุหรี่มีมูลคาสูงถึง 2,900 ลานเหรียญ (Sung et al., 2006) และการศึกษาของประเทศเกาหลีใตในป 
2541 พบวา ผูสูบบุหรี่มีตนทุนของรายไดที่สูญเสียไปจากการขาดงานและการสูญเสียผลิตภาพในการทํางาน
เทากับ 17 ลานเหรียญ และตนทุนจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรเทากับ 4,650 ลานเหรียญ (Kang et al., 2003) 
สวนในไตหวัน การศึกษาของป 2544 พบวา การสูญเสียผลิตภาพในการทํางานกอใหเกิดตนทุนเทากับ 1,370 
ลานเหรียญ และ 19 ลานเหรียญ สําหรับผูสูบบุหรี่เพศชายและหญิงตามลําดับ (Yang et al., 2005)  

สําหรับประเทศไทย ในป 2546 ตนทุนคารักษาพยาบาลจากการสูบบุหรี่เทากับ 5,605 ลานบาทตอป 
4,904 ลานบาทตอป และ 2,189 ลานบาทตอป สําหรับโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกันเรื้อรัง และโรคหลอดเลือด
หัวใจตามลําดับ สวนตนทุนทางตรงที่รวมคารักษาพยาบาล  คาเดินทาง  คาท่ีพัก และคาอาหารของผูปวยคิดเปน 
6,637 ลานบาทตอป 6,558 ลานบาทตอป และ 2,311 ลานบาทตอป สําหรับโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกันเรื้อรัง 
และโรคหลอดเลือดหัวใจตามลําดับ ถารวมตนทุนทางออมในสวนรายไดที่สูญเสียไปของผูปวยและญาติ จะทํา
ใหมีตนทุนรวมเทากับ 10,544 ลานบาทตอป 7,994 ลานบาทตอป และ 2,480 ลานบาทตอป สําหรับโรคมะเร็ง
ปอด โรคปอดอุดกันเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยตนทุนรวมจาก
โรคทั้ง 3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เทากับ 21,018 ลานบาทตอป ซึ่งคิดเปน 0.38% เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
ประชาชาติ (GNP)  

ในสวนของตนทุนคาบุหรี่ ขอมูลขององคการอนามัยโลกรายงานวา คาบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ
หน่ึงซอง เปนตนทุนที่สูงตอคาครองชีพของประชากรในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ โดยบุหรี่นําเขา 1 
ซองนั้นสามารถซื้อไขไกได 1 โหลในประเทศปานามา หรือถุงเทา 4 คูในประเทศจีน หรือปลา 1 กิโลกรัมใน
ประเทศกานา หรือขาวสาร 6 กิโลกรัมในประเทศบังคลาเทศ1 นอกจากนี้บุหรี่นําเขา 1 ซอง มีคาเทียบเทากับ

                                                            
1
 คํานวณจากราคาบหุรีย่ี่หอ Marlboro 
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คาแรงครึ่งวันของหลายๆ ประเทศ เชน ปากีสถาน จีน บังคลาเทศ กานา และผูสูบบุหรี่ในเมืองไนโรบี ประเทศ
เคนยา ตองใชเวลาทํางานถึง 158 นาที จึงจะมีเงินเพียงพอสําหรับซื้อบุหรี่นําเขา 1 ซอง และ 92 นาที สําหรับซ้ือ
บุหรี่ทองถิ่น 1 ซอง  (WHO, 2002a)  

ตารางที่ 2 ตนทุนจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทย ป 2546 

โรค ตนทุนคารกัษาพยาบาล 

(ลานบาท/ป) 

ตนทุนทางตรง           

(ลานบาท/ ป) 

ตนทุนรวม              

(ลานบาท/ป) 

โรคมะเร็งปอด 5,605 6,637 10,544 

โรคปอดอุดกนัเรื้อรัง 4,904 6,558 7,994 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 2,189 2,311 2,480 
หมายเหต:ุ ตนทุนในตารางที่ 2 คํานวณโดยอางอิงขอมูลจาก Pongpanich (2003) 

สําหรับประเทศไทย ศรัญญา เบญจกุล และคณะ (2551) พบวา ผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจําสูบบุหรี่วันละ 10 
มวน สมมติวาราคาบุหรี่ไทยเฉลี่ยซองละ 54 บาท2 ผูสูบบุหรี่ประจําจะมีคาใชจายในการสูบบุหรี่คิดเปน 9,855 
บาทตอป และคิดเปนคาใชจายบุหรี่รวม 107,000 ลานบาทตอป จากจํานวนผูสูบบุหรี่ประจําท้ังประเทศที่สํารวจ
ไดในป 2550 และหากคํานวณโดยใชราคาบุหรี่นําเขาซองละ 83 บาท3 คาใชจายสําหรับคาบุหรี่จะเปน 15,147 
บาทตอคนตอป  

 จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการสูบบุหรี่นอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิต และทําให
สูญเสียคาใชจายท้ังในสวนของคาบุหรี่ คารักษาพยาบาล การสูญเสียผลิตภาพในการทํางาน การสูญเสียทางดาน
จิตใจ และคาใชจายอ่ืนๆ อีกทั้งยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รายงานการทบทวน
วรรณกรรมชิ้นนี้ จึงมีเปาหมายเพื่อรวบรวมงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ และเรียบเรียงโดยนําเสนอเปน 4 
เรื่อง คือ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตนทุนที่เกิดจากสูบบุหรี่ ขอมูลและฐานขอมูล และระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให
เปนแหลงขอมูลสําหรับงานวิจัยในอนาคต และเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ท้ังนี้
หัวขอสุดทายของรายงาน จะเปนบทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตของประเทศไทย 

                                                            
2 ราคาเฉลี่ยบุหรีไ่ทยจากประกาศกาํหนดราคาขายบหุรีข่องโรงงานยาสูบ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2552  

3
 ราคาบหุรี่ยี่หอ Marlboro ราคา 83 ตอซอง ประกาศของกรมสรรพสามิต ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2552  
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2. โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี ่

 จาการทบทวนงานวิจัยในตางประเทศ พบวาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ท่ีทําการศึกษาแบงออกเปน 3 
หมวดหลักๆ ไดแก 1. เนื้องอก (Neoplasms) 2. โรคของระบบไหลเวียนโลหิต (Diseases of the circulatory 
system) และ 3. โรคของระบบหายใจ (Diseases of the respiratory system) นอกจากโรคใน 3 หมวดดังกลาว  
งานวิจัยบางเรื่องยังครอบคลุมถึงโรคในหมวดอื่นๆ เชน วัณโรค (Tuberculosis) และภาวะบางอยางที่เริ่มตนใน
ระยะปริกําเนิด (Certain conditions originating in the perinatal period)  

 ในกรณีท่ีมีฐานขอมูลและเวชระเบียนท่ีเปนระบบ งานวิจัยท่ีผานมาสวนใหญจําแนกโรคที่เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ตามบัญชีจําแนกทางสถิติระหวางประเทศของโรคและปญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวของ (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems หรือ ICD)4 ซ่ึงเปนหมวดของโรคและการ
บาดเจ็บตางๆ และจัดทําขึ้นโดยองคการอนามัยโลก (WHO) เชน งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา (Johnson et al., 
2003; Max et al., 2010), แคนาดา (Xie et al. ,1999) เยอรมนี (Neubauer et al., 2010; Welte et al., 2000) จีน 
(Sung et al., 2006)  เกาหลี (Kang et al., 2003) ไตหวัน (Yang et al., 2005) สิงคโปร (Quah et al.,2002) และ 
ฮองกง (McGhee et al., 2006) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 อยางไรก็ตาม พบวางานวิจัยบางเรื่องไมไดจําแนกโรคตาม ICD code โดยทําการศึกษาเฉพาะโรค เชน 
Gorsky et al. (1990), Barendregt et al. (1997), Chung et al. (2007), Ross et al. (2007), WHO (2007), John et 
al. (2009) ผูวิจัยยังพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับตนทุนจากการสูบบุหรี่โดยรวมที่ไมไดรายงานตนทุนจําแนกตาม
โรค เชน Miller et al. (1998), Warner et al. (1999), Zhang et al. (1999), Coller et al. (2002), Max et al. (2004)  

                                                            
4 อางอิงจาก http://www.who.int/classifications/icd/en/ 
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ตารางที่ 3  โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ศึกษาในงานวิจัยตางประเทศ5 

ประเทศ งานวจิัย โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี่ 

Bangladesh WHO (2007) Ischemic heart disease (IHD), Stroke / Transient ischemic attack (TIA), Oral cancer, Lung 
cancer, Laryngeal carcinoma, Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Pulmonary 
tuberculosis, Buerger’s disease 

Canada Xie et al. (1999) Smoking-related conditions by ICD-9 codes 

China Sung et al. (2006) 

 

Cancer (all types of malignant neoplasm (ICD-9 codes: 140–208)), cardiovascular diseases 

(stroke, ischaemic heart disease, rheumatic heart disease, etc (ICD-9 codes: 390–414, 418–

459)), and respiratory diseases (chronic obstructive pulmonary disease, respiratory 

tuberculosis, pulmonary heart disease, etc (ICD-9 codes: 011–012, 018, 415–417, 460–519)) 

Germany Welte et al. (2000) Neoplasms (ICD-9 codes 140-149, 150, 157, 161,162,180,188 and 189) cardiovascular 

diseases (390-398, 401-404, 410-414, 415-417, 420-429, 430-438, 440-448) and respiratory 

                                                            
5
 องคการอนามัยโลกไดจัดทํารายงานการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของหลากหลายประเทศ เชน จีน (Hu et al., 2002) อียิปต (Nassar, 2003) บังคลาเทศ (Ali et al., 2003) เนปาล 

(Karki et a., 2003) พมา (Kyaing, 2003) ไทย (Sarntisart, 2003) และเอสโตเนีย (Taal et al., 2004) เพื่อสรุปสถานการณการเจ็บปวยและอัตราการตายจากโรคตางๆที่สืบเนื่องจากการสูบบุหรี่ ซึ่งแบงเปนโรค

หลักๆไดแก มะเร็งปอดและชองปาก โรคทางระบบทางเดินหายใจ และ/หรือโรคไหลเวียนโลหิตและหัวใจ 
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ประเทศ งานวจิัย โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี่ 

diseases (10-12,480-487,490-492, 493 and 496), perinatal diseases and burn deaths 

Germany Neubauer et al. (2006) ICD-10: Neoplasms, Cardiovascular diseases, Respiratory diseases, Perinatal diseases. And 

Burn deaths 

Hong Kong McGhee et al. (2006) ICD 9 code: Lung cancer (162), Oesophageal cancer (150), Stomach cancer (151), Liver 

cancer (155), Mouth, pharynx, larynx, pancreas, bladder cancer (140–149, 157, 161, 188, 

COPD/pulmonary heart disease (416–417, 490–492, 496), Other respiratory (11, 12, 18, 460–

466, 470–478, 480–483, 485–487,493–495, 500–508, 510–516, 518–519), Stroke (430–438), 

Ischaemic heart disease (410–414), Other vascular (390–398, 401–405, 415, 420–429, 440–

444, 446–448,451–459), Other medical: peptic, gastric, duodenal, gastrojejunal ulcer, regional 

enteritis, idiopathic proctocolitis (531–534, 555–556) 

For passive smoking (ICD 9 code only for lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), ischaemic heart disease (IHD), and stroke) 

India John et al. (2009) Tuberculosis, respiratory diseases, cardiovascular diseases and neoplasms. 

Korea Kang et al. (2003) ICD-9 code: Cancer [Larynx (161), Lung (162), Oesophagus (150), Stomach (151), Colon 

(153), Rectum (154), Pancreas (157), Leukemia (204–207), Bladder (188), Liver (155)], 
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ประเทศ งานวจิัย โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี่ 

Respiratory diseases [Asthma (493)], Vascular diseases [Hypertension (401–405), Ischaemic 

heart disease (410–414), Stroke (430–438)], gastrointestinal diseases [Gastric ulcer (531), 

Cirrhosis (571)] 

Netherlands Barendregt et al. (1997) Heart disease, stroke, lung cancer, a heterogeneous group of other cancers, and chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) 

Singapore Quah et al. (2002) ICD-9: Malignant neoplasm of oesophagus (150), larynx (161), trachea, bronchus and lung 

(162), ischaemic hearth disease (410-414), cerebrovascular disease (430-438) 

Taiwan Yang et al. (2005) ICD-9: Neoplasm of lip, oral cavity, pharynx; Neoplasm of oesophagus; Neoplasm of 

stomach; Neoplasm of rectum; Neoplasm of liver, gallbladder, bile ducts; Neoplasm of 

trachea, lung, bronchus; Neoplasm of cervix, uteri; Diabetes mellitus; Rheumatic heart 

disease; Ischaemic heart disease; Cardiac arrest and other heart disease; Cerebrovascular 

disease; Chronic bronchitis; Asthma; Chronic airways obstruction; Peptic ulcer and GI 

haemorrhage; Liver cirrhosis; Kidney diseases and Accidents  

Taiwan Chung et al. (2007) Cancers of the lips, oral cavity and pharynx, cancer of the oesophagus, stomach cancer, cancer 

of the rectum, liver/gallbladder cancer, lung cancer, cancer of the cervix/uterus, stroke, acute 



14 

 

ประเทศ งานวจิัย โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี่ 

myocardial infarction (AMI) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

USA Gorsky et al. (1990) 

 

Neoplasms, Circulatory diseases, Respiratory diseases, Digestive diseases, Perinatal diseases, 

and cancer (Lung, Larynx, Oral Cavity, Esophagus, Pancreas, Bladder, Kidney) 

USA Johnson et al. (2003) Lung and laryngeal cancer, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, 

stroke and other smoking-caused cancers 

USA Max et al. (2010) ICD-9 code: Cardiovascular diseases (ischemic heart disease, other heart disease, 

cerebrovascular disease, atherosclerosis, aortic aneurysm, other circulatory diseases), 

respiratory diseases (chronic bronchitis, emphysema, chronic airways obstruction), and cancer 

(of the urinary bladder; cervix uteri; esophagus; kidney and renal pelvis; larynx; stomach; 

lung, trachea, and bronchus; lip, oral cavity, and pharynx; pancreas; and acute myeloid 

leukemia) 

Vietnam Ross et al. (2007) Lung Cancer, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Ischaemic Heart Disease 

(IHD) 
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สําหรับงานวิจัยในประเทศไทย (ตารางท่ี 4) พบวาโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ครอบคลุม 3 โรคหลัก 
ไดแก โรคมะเร็งปอด (คุณาลักษณ คันธารราษฎร, 2539; Pongpanich, 2003; Santisart, 2003; Leartsakulpanitch 
et al., 2007) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ, 2544; Santisart, 2003; Pongpanich, 2003; 
Leartsakulpanitch et al., 2007) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ, 2544; Pongpanich, 
2003; Leartsakulpanitch et al., 2007) นอกจากนี้ยังมีการศึกษากลุมของโรคที่สําคัญ 3 กลุม ไดแก กลุม
โรคมะเร็งตางๆ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุมโรคทางเดินหายใจ  โดยรายงานเฉพาะตนทุนรวมของ
กลุมโรคเหลานั้น(กิตติคุณ พงษกลาวขํา, 2547; สลิลรัตน กันทะชมพู, 2547) และจากการรวบรวมงานวิจัยของ
มณฑา เกงการพานชิ และคณะ (2549) พบวาขอบเขตของโรคในงานวิจัยเรื่องตนทุนจากการสูบบุหรี่ในประเทศ
ไทยสวนใหญมักจํากัดจํานวนโรคตามความสนใจของผูวิจัย มีเพียงงานของ Pongpanich (2003) ที่ทําการศึกษา
ทั้ง 3 โรคหลัก อีกท้ังยังไมมีการรายงานโรคตาม ICD code ซึ่งเปนการจําแนกโรคที่เปนมาตรฐานสากล ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากฐานขอมูลและเวชระเบียนที่ยังไมมีการจัดเก็บและรวบรวมอยางเปนระบบ ซึ่งตางจากการศึกษา
ตนทุนโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคแอลกอฮอล ที่มีการศึกษาประเภทของโรคตางๆ อยางหลากหลาย (มนท
รัตม ถาวรเจริญทรัพย และคณะ, 2551)  

ตารางที่ 4 โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ท่ีศึกษาในงานวิจัยในประเทศไทย 

งานวจิัย โรคที่เกดิจากการสูบบุหรี ่

คุณาลกัษณ คันธารราษฎร (2539) โรคมะเร็งปอด 

ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ (2544) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหลอดเลือดหัวใจ  (CHD) 

กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2547) โรคมะเร็งตางๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ 

สลิลรัตน กันทะชมพู (2547) โรคมะเร็งตางๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ 

Pongpanich (2003) Lung cancer, Coronary heart diseases, Chronic obstructive pulmonary 

diseases 

Santisart (2003) Lung cancer, Chronic obstructive pulmonary diseases 

Leartsakulpanitch et al. (2007) Lung cancer, Coronary heart diseases (CHD), Chronic obstructive 

pulmonary diseases (COPD) 
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3. ตนทุนที่เกดิจากการสูบบุหรี ่

 งานวิจัยที่ผานมาในตางประเทศสวนใหญครอบคลุมตนทุน 2 ประเภท ไดแก ตนทุนทางตรง (Direct 
Cost) และตนทุนทางออม (Indirect Cost) โดยตนทุนทางตรงเปนตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนอ่ืนๆ ที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลโรคอันเกิดจากการสูบบุหรี่ไดแก คาเดินทาง คาจางผูดูแลผูปวย คาใชจาย
ในการฟนฟูสภาพผูปวย (Medical/Healthcare Cost) โดยมักแบงออกเปนคาใชจายสําหรับผูปวยในและคาใชจาย
สําหรับผูปวยนอก ในขณะที่ตนทุนทางออมประกอบดวยตนทุนจากการขาดงาน และการสูญเสียประสิทธิภาพ
ในการทํางานหรือประสิทธิภาพในการทํางานลดลงจากการเปนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Morbidity Cost) และ
ตนทุนคาเสียโอกาสจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (Mortality Cost) งานวิจัยท่ีผานมาที่ศึกษาเฉพาะตนทุน
ทางตรง ตัวอยางเชน Barendregt et al. (1997), Miller et al. (1998, 1999), Warner et al. (1999), Zhang et al. 
(1999), Izumi et al. (2001), Coller et al. (2002), Johnson et al. (2003), Chung et al. (2007) และงานวิจัยที่ศึกษา
ทั้งตนทุนทางตรงและทางออม เชน Gorsky et al. (1990), Xie et al. (1999), Welte et al. (2000), Quah et al. 
(2002), Kang et al. (2003), Max et al. (2004), Yang et al. (2005), McGhee et al. (2006), Neubauer et al. 
(2006), Sung et al. (2006), Ross et al. (2007), WHO (2007), John et al. (2009), Max et al. (2010) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5 

 อยางไรก็ตาม ในบางงานวิจัยใหคํานิยามประเภทของตนทุนทางตรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีความ
แตกตางไปจากขางตน โดยเพิ่มตนทุนที่สามารถวัดเปนตัวเงินแตไมเกี่ยวของกับการรักษาโรค เชน Gorsky et al. 
(1990) ซึ่งศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ของสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาตนทุนทางตรงเพิ่มเติมใน
สวนของตนทุนคาจัดการ ตนทุนกิจกรรมสาธารณสุข คาใชจายในการทําวิจัย และตนทุนการกอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการแพทย สวน Xie et al. (1999) ซึ่งใชขอมูลของประเทศแคนาดา ครอบคลุมคาใชจายในการ
วิจัยและการปองกันโรคท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และตนทุนไฟไหมจากบุหรี่ในการคํานวณตนทุนทางตรง   

 งานวิจัยที่ผานมาสวนใหญ ไดคํานวณตนทุนที่เกิดจากการสูบบุหรี่เปนตนทุนท้ังหมดโดยไมระบุผู
รับภาระคาใชจายในแตละสวน แต Ross et al. (2007) ซึ่งศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่จาก
ประเทศเวียดนาม ไดจําแนกออกเปนตนทุนท่ีผูสูบบุหรี่ตองจายและตนทุนที่รัฐและบริษัทประกันแบกรับ และ 
Coller et al. (2002) ทําการศึกษาในประเทศอเมริกา ไดจําแนกผูสูบบุหรี่ บริษัทประกันของเอกชน นายจาง และ
รัฐเปนผูแบกรับคาใชจายจากการสูบบุหรี่  
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ตารางที่ 5: ตนทุนที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในงานวิจัยตางประเทศ6   

ประเทศ งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

Bangladesh WHO (2007) Direct costs: Hospital and non-hospital care costs 
Indirect costs: Morbidity and mortality costs 

Canada Xie et al. (1999) Direct costs: Health care costs (cost of hospital care, cost of ambulance services, cost of physician 
services, cost of prescription drugs out of hospital, cost of home care), cost of research and prevention, 
and cost of fire damage 
Indirect costs: Productivity losses due to morbidity and productivity losses due to mortality 

China Sung et al. (2006) Direct costs: Health care expenditures (expenditures for prescribed medicine during the hospital stays 
or outpatient visits and medicine purchased by patients from a drug store without seeing a doctor.) 
Indirect costs: Morbidity costs (expenditures for transportation and caregivers due to inpatient 
hospitalizations and outpatient visits as well as the value of lost productivity caused by smoking-related 
diseases) and mortality costs (the expected value of lost future productivity caused by smoking 
attributable premature deaths) 

Germany Welte et al. (2000) Direct costs: Acute hospitalization, in-patient rehabilitation, ambulatory care, prescribed drugs) 
Indirect costs: Mortality cost (costs of premature death) and morbidity cost (costs of work days lost 

                                                            
6
 องคการอนามัยโลกทําการสรุปตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่จากประเทศพมา (Kyaing, 2003) ไทย (Sarntisart, 2003) เอสโตเนีย (Taal et al., 2004) และบังคลาเทศ (Ali et al., 2003) โดยแบง

ออกเปนตนทุนทางตรง (คารักษาพยาบาลคนไขในและคนไขนอก) และตนทุนทางออม (ตนทุนการสูญเสียประสิทธิภาพจากการขาดงานและการตายกอนวัยอันควร) 
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ประเทศ งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

and early retirement) 
Germany Neubauer et al. (2006) 

 
Direct costs: Hospital care, ambulatory care, rehabilitation, prescribed drugs 
Indirect costs: Mortality cost (costs of premature death) and morbidity cost (costs of work days lost 
and early retirement) 

Hong Kong McGhee et al. (2006) Direct costs: Cost of public hospital use, cost of visits to specialist outpatient clinics, cost of visits to 
public primary care outpatient clinics, cost of visits to accident and emergency departments, cost of 
private GP consultations, and cost of nursing home care 
Indirect costs: Value of productive years of life lost, value of the attributable absences from work 

India John et al. (2009) Direct costs: Health care expenditures (surgeon’s fees, medicines, diagnostic tests, bed charges, 
attendant charges, medical appliances and ambulatory services) 
Indirect costs: Morbidity costs (expenditures incurred for transportation other than ambulance and 
lodging charge of caregivers, wage income lost to the whole household due to inpatient hospitalization 
or outpatient visits) 

Japan Izumi et al. (2001) Direct costs: Medical costs (inpatient medical costs: including almost all medical treatment at 
hospitals, such as diagnostic test, medication, surgery, supplies and materials, physician and other 
personnel costs, but not hospital meal fees; and outpatient medical costs: including medical treatment in 
outpatient clinics, prescribed drugs, and home care services provided by physicians, but not dental care) 

Korea Kang et al. (2003) Direct costs: Medical costs for hospitalization and outpatient visits, costs of transportation to health 
providers, and expenses for caring for the patients by caregivers  
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ประเทศ งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

Indirect costs: The economic loss from absence from work resulting from hospital admissions and 
physician visits, and opportunity costs due to premature death 

Netherlands Barendregt et al. (1997) Direct costs: Health care costs 
Singapore Quah et al. (2002) Direct costs: Medical costs 

Indirect costs: Morbidity and mortality cost  
Taiwan Yang et al. (2005) Direct costs: Outpatient and inpatient expenditures  

Indirect costs: Mortality cost (costs of premature death) 
Taiwan Chung et al. (2007) Direct costs: Medical costs 

USA Gorsky et al. (1990) 
 

Direct costs: Health care expenditures(hospital care, physician services, dental services, other 
professional services, drugs and drug sundries, eyeglasses and health appliances, nursing home care, 
and other health services), costs of administration, public health activities, research, and medical 
facilities construction 
Indirect costs: The value of goods and services which are forfeited due to premature death or disability 

USA Miller et al. (1998) Direct costs: Medical expenditures (ambulatory care, prescription drugs, hospital care, home health 
services, and nursing home care) 

USA Miller et al. (1999) Direct costs: Medical expenditures (ambulatory, hospital, prescription drug, and other services, 
including home health and durable medical equipment) 

USA Warner et al. (1999) Direct costs: Medical costs (literature review) 
USA Zhang et al. (1999) Direct costs: Medical expenditures (ambulatory care, hospital care, home health services and nursing 
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ประเทศ งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

 home expenditures) 
USA Coller et al. (2002) Direct costs: Medical costs 
USA Johnson et al. (2003) Direct costs: Medical costs  
USA Max et al. (2004) Direct costs:  Medical expenditures (hospitalizations, ambulatory care, prescription drugs, home health 

care, and nursing home services) 
Indirect costs: Cost of lost productivity, and cost of premature deaths  

USA Max et al. (2010) Direct costs: Medical expenditures (hospital inpatient care, ambulatory care, prescription drugs, and 
home health care) 
Indirect costs: Productivity losses from premature death 

Vietnam Ross et al. (2007) Direct costs: Average costs per admission (user fees and drugs in hospital, drugs bought outside, non-
medical expenses) 
Indirect costs: Income loss 
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 เชนเดียวกับงานวิจัยในตางประเทศ ในตารางที่ 6 แสดงถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ที่ศึกษาใน
ประเทศไทยซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม อยางไรก็ดี รายละเอียด
ของตนทุนท้ังสองประเภทขึ้นอยูกับขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณตัวอยางและเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
เปนสวนใหญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศที่ฐานขอมูลมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ ตนทุนที่
ศึกษาของงานวิจัยในประเทศไทยยังไมครอบคลุมเทาที่ควร กลาวคือ ในสวนของตนทุนทางตรง แบงออกได
เปนคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทยและคาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย ไดแก คาใชจายตางๆ ใน
การเดินทางมารักษา เชน คารถ คาท่ีพัก คาอาหาร (คุณาลักษณ คันธารราษฎร, 2539; ชยันตรธร ปทุมานนท และ
คณะ, 2544; กิตติคุณ พงษกลาวขํา, 2547; สลิลรัตน กันทะชมพู, 2547; Pongpanich, 2003; Leartsakulpanitch et 
al., 2007) นอกจากนี้ สลิลรัตน กันทะชมพู (2547) ยังไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาตัวท่ีบาน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน และคาใชจายสําหรับผูดูแลท่ีบาน ในขณะที่ Pongpanich (2003) ได
ศึกษาคาใชจายในการพักฟน  

สําหรับตนทุนทางออมนั้น งานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญศกึษาเพียงรายไดที่สูญเสียไปเนื่องจากการ
ขาดงานของผูปวยและญาติ อยางไรก็ดี กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2547) และสลิลรัตน กันทะชมพู (2547) ยังศึกษา
เพ่ิมเติมในสวนของคาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการตรวจของผูปวยและญาติดวย สวนคุณาลักษณ 
คันธารราษฎร (2539)  ศึกษาเพิ่มเติมในสวนของรายไดท่ีสูญเสียเนื่องจากการตายกอนวยัอันควร เปนที่นาสังเกต
วา การศึกษารายไดของผูปวยที่ตองสูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงหรือการตายกอนวัยอันควร
ยังไมเปนที่แพรหลาย แมวางานวิจัยในตางประเทศมีการรายงานตนทุนประเภทนี้อยางแพรหลายดังที่ไดกลาว
มาแลว  
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ตารางที่ 6  ตนทุนที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในงานวิจัยในประเทศไทย 

 

งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

คุณาลกัษณ คันธารราษฎร (2539) ตนทุนทางตรง: ตนทุนคารักษา (คายา คาแรงงาน คาวัสดุ คาอุปกรณทางการแพทย อาคารสถานที่ ที่ดิน) และ

ตนทุนคาเดินทางของผูปวยและญาติผูปวย 

ตนทุนทางออม: คาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการตรวจทั้งสวนของผูปวยและญาติผูปวย รายไดของ

ผูปวยที่ตองสูญเสียเนื่องจากการเจ็บปวย รายไดของผูปวยที่ตองสูญเสียเนื่องจากการตายกอนวัยอันควร และ

รายไดของญาติผูปวยที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการดูแลผูปวย 

ชยันตรธร ปทมุานนท และคณะ (2544) 

 

ตนทุนทางตรง: คาใชจายที่เกี่ยวกับการแพทย (คายา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ, คาเอ็กซเรย, คาสิ่งสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ, คาบริการทางการแพทย, คาผาตัด หรือหัตถการ) คาใชจายทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย 

(คาอาหาร, คาเดินทาง, คาที่พัก) 

ตนทุนทางออม: รายไดที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานของผูปวยและญาติ 

กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2547) ตนทุนทางตรง: คาใชจายในการเปนผูปวยใน คาใชจายสําหรับผูปวยนอก คายารักษาโรค และคาใชจายอื่นๆ 

ตนทุนทางออม: รายไดที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานของผูปวย คาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการ

ตรวจของผูปวยและญาติผูปวย และรายไดของญาติผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการดูแลผูปวย 
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งานวจิัย ประเภทของตนทุน 

สลิลรัตน กันทะชมพู (2547) ตนทุนทางตรง: คาใชจายในการเปนผูปวยใน คาใชจายสําหรับผูปวยนอก คายารักษาโรค และคาใชจายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน การรักษาตัวที่บาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจําวัน ผูดูแลที่บาน เปนตน 

ตนทุนทางออม: รายไดที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานของผูปวย คาเสียเวลาในการเดินทางและรอรับการ

ตรวจของผูปวยและญาติผูปวย และรายไดของญาติผูปวยที่สูญเสียไปเนื่องจากการดูแลผูปวย 

Pongpanich (2003) 

 

Direct Costs: Medical costs (drugs and medical goods, X-ray fee, laboratory test, oxygen & respirator (for 

COPD), treatment and rehabilitation (for CHD), operation/Advance treatment (for lung cancer), EKG test, 

Doctor fee, other expenditures)), Non-medical cost from both in and outpatients (expense on food, travel 

cost, accommodations) 

Indirect Costs: Income forgone of patients, income forgone of relatives 

Sarntisart (2003) Direct costs: the health service cost, treatment cost, transportation cost to hospital, food and medical cost 

Indirect costs: forgone income that patients would have earned if they had worked, had worked more 
efficiently, or had not died early because of the illness. 

Leartsakulpanitch et al. (2007) Direct costs: Medical costs 
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4. ขอมูลและฐานขอมลูของงานวจิัย 

 ตารางที่ 7 แสดงฐานขอมูลท่ีใชในงานวิจัยตางประเทศ โดยงานวิจัยในประเทศที่มีการสํารวจสุขภาพ
แหงชาติ หนวยงานประกันสุขภาพแหงชาติ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ นิยมใชฐานขอมูลทุติยภูมิในการวจิัยเรื่องตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบหุรี ่เนือ่งจาก
มีขอมูลครบถวนและจัดเก็บอยางเปนระบบ เชน งานวิจัยหลายช้ินในสหรัฐอเมริกาใชฐานขอมูลของ National 
Medical Expenditure Survey (NMES) ซ่ึงไดรวบรวมคาใชจายและขอมูลดานสุขภาพในการประเมินตนทุนคา
รักษาพยาบาล  (Johnson et al., 2003; Miller et al., 1998 and 1999; Zhang et al., 1999; Max et al., 2004; Coller 
et al.,2002)  

 สําหรับงานวิจัยของ Xie et al. (1999) ในประเทศแคนาดา Sung et al. (2006) ในประเทศจีน Welte et al. 
(2000) และ Neubauer et al. (2006) ในประเทศเยอรมนี McGhee et al. (2006) ในประเทศฮองกง John et al. 
(2009) ในประเทศอินเดีย Kang et al. (2003) ในประเทศเกาหลีใต Barendregt et al. (1997) ในประเทศ
เนเธอรแลนด Chung et al. (2007) ในประเทศไตหวัน Quah et al. (2002) ในประเทศสิงคโปร และ Gorsky et al. 
(1990) ในสหรัฐอเมริกา ไดใชฐานขอมูลจากหลายแหลงภายในประเทศ เพื่อการประเมินคาตนทุนหลาย
ประเภททั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ ยังพบวางานวิจัยบางเรื่องใชท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิใน
เรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ เชน Izumi et al. (2001) ในประเทศญี่ปุน Ross et al. 
(2007) ในประเทศเวียดนาม และ WHO (2007) ในประเทศบังคลาเทศ 

 การประเมินตนทุนจากการสูบบุหรี่ตองอาศัยขอมูลความเสี่ยงสัมพัทธ (Relative Risk) ซึ่งเปนขอมูล
สําคัญในการหาคา Population attributable fraction (PAF) โดยคา Relative Risk หรือ RR นั้นมาจากการทํา 
Cohort Study ภายในประเทศ เชน งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา (Johnson et al., 2003; Max et al., 2004; Max et 
al., 2010) จีน (Sung et al., 2006) อินเดีย (John et al., 2009) เกาหลี (Kang et al., 2003) เนเธอรแลนด 
(Barendregt et al., 1997) ไตหวัน (Yang et al., 2005; Chung et al., 2007) และบังคลาเทศ (WHO, 2007) หรือ
อางอิง RR ของประเทศอื่น เชน งานวิจัยของประเทศเยอรมนี (Welte et al., 2000; Neubauer et al., 2006) และ
แคนาดา (Xie et al., 1999)  

 นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกไดจัดทํา Global Health Risks Summary Tables ซึ่งรายงานคา 
Population attributable fractions (%) for mortality สําหรับความเสี่ยงจากการใชยาสูบจําแนกตามเขตภูมิศาสตร 
ไดแก แอฟริกา อเมริกา เมดิเตอรเรเนียนตะวันออก ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแปซิฟกตะวันตก (WHO, 
2009) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic (2008) ซึ่งรายงานอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ใน
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ประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลก (WHO, 2008b) และ Life tables for WHO Member States โดยขอมูล
จากฐานขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประกอบการคํานวณตนทุนจากการสูบบุหรี่ได เชน Sung et al. (2006) 
ใช The 2000 China Life Tables ขององคการอนามัยโลกเปนขอมูลประกอบในการคํานวณตนทุนทางออม 
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ตารางที่ 7 ขอมูลและฐานขอมูลของงานวจิยัในตางประเทศ  

ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

Bangladesh WHO (2007) Primary data: Out-of-pocket costs (Household survey), health habits and hospital costs (Hospital survey), 
number of death and disability (Expert survey) 

Secondary data: Tax revenues and wages (Bangladesh Bureau of Statistics), number of hospitals, 
inpatients and outpatients (Yearly Health Situation Report) 

Relative risks (Bangladesh) 
Canada Xie et al. (1999) Secondary data: Cost of hospital care, Cost of prescription drugs out of hospital, Productivity losses due 

to mortality (Laboratory Centre for Disease Control), Cost of ambulance services, Cost of home care 
(Canadian Institute for Health Information), Cost of physician services (Manitoba Health), Cost of 
research and prevention (Medical Research Council), Cost of fire damage (Association of Canadian Fire 
Marshals and Fire Commissioners), Productivity losses due to morbidity (Canadian Socioeconomic 
Management System), Prevalence data (the 1992 and 1993 Ontario Alcohol and Other Drug Opinion 
Survey, the 1991 Opinions Ontario survey, and the Survey on Smoking in Canada, 1994)  

Relative risks (Australia) 
China Sung et al. (2006) 

 

Secondary data: Age, gender, education, employment status, disease histories, health risk behaviours, and 
medical care utilisation and expenditures, self-reported days lost from work due to illness, smoking 
prevalence (the Second National Health Services Survey (NHSS) conducted by the Ministry of Health in 
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

China in 1998), life expectancy (the 2000 China Life Tables reported by the World Health Organization), 
and earnings data (the China Statistics Yearbook) 

Relative risks (China)  
Germany Welte et al. (2000) Secondary data: Prevalence data (1992 Microzenus Study), Prevalence data of pregnant women (the 

Federal Association of Sickness Fund Physicians), Smoking-attributable physician visits (the ACUT 
database), Costs of acute hospital care, ambulatory care, prescribed drugs (Statutory Health Insurance, 
GKV), Costs of inpatient rehabilitation (Statutory Pension Insurance, GRV), Labor costs (the German 
Federal Statistical Office) 

Relative risks (Canada, USA) 
Germany Neubauer et al. (2006) 

 

Secondary data: prevalence data (the Telephone Health Survey 2003), smoking behaviour during 
pregnancy (the German Perinatal Survey), costs of outpatient and acute hospital care (the ‘‘Health—cost 
of illness 2002’’ report published by the Federal Statistical Office), and costs of inpatient rehabilitation 
sector (the statutory pension insurance)  

Relative risks (USA) 
Hong Kong McGhee et al. (2006) Secondary data: Prevalence of active and passive smoking, health care utilisation and the average cost of 

a GP visit (University of Hong Kong-Harvard Household Survey),  time lost from work (University 
of Hong Kong Police Health Survey), the risks of mortality (University of Hong Kong Lifestyle and 
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

Mortality Study), University of Hong Kong Police Health Survey), days lost attributable to smoking and 
median wage (Census and Statistics Department), care costs (Hong Kong Social Welfare Department)   

India John et al. (2009) Secondary data: utilisation and expenditures of private and public healthcare services—inpatient 
hospitalisation (the ‘‘Morbidity, Health Care and the Condition of the Aged’’, 60th round of the National 
Sample Survey (NSS) conducted by the National Ministry of Health and Family Welfare), the prevalence 
of tobacco use (the second National Family Health Survey (NFHS-2) conducted by the International 
Institute for Population Sciences in 1998–1999), and the population figure in India (the US Census 
Bureau)  

Relative risks (India)  
Japan Izumi et al. (2001) Primary data: Smoking behavior (A 30 month prospective cohort study of 43,408 National Health 

Insurance (NHI) beneficiaries aged 40-79 years living in a rural Japanese community, the smoking habit 
(physical function and health-related lifestyle) of beneficiaries was assessed in a baseline survey at the 
end of 1994) 

Secondary data: Medical care use and its costs (monthly National Health Insurance claim history files of 
the Miyagi NHI Association since January 1995) 

Korea Kang et al. (2003) Secondary data: The medical examination records for the smoking status and information on health care 
utilisation and mortality (the Korea Medical Insurance Corporation cohort study)  
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

Relative risks (Korea) 
Netherlands Barendregt et al. (1997) Secondary data: Incidence and prevalence of the diseases (Ischemic heart disease and congestive heart 

failure from literature, stroke from literature, cancer from Eindhoven Cancer Registry, respiratory illness 
from literature), data on mortality (Statistics Netherlands), data on smoking (Jaarverslag 1992), medical 
costs (literature)  

Rate ratios (the Netherlands) 
Singapore  Quah et al. (2002) Secondary data: Hospital stay, work loss days, number of deaths (Ministry of Health), cost of treatments 

(Public sector hospitals) 
Taiwan Yang et al. (2005) Secondary data: Medical care utilization and expenditure (National Health Insurance claim data from 

Bureau of National Health Insurance), Prevalence rates of current smoking, ex-smoking, and nonsmoking 
(National Health Interview Survey of Taiwan in 2001) 

Relative risks (Taiwan) 
Taiwan Chung et al. (2007) Secondary data: Annual medical costs for patients with each of the study diseases used reimbursement 

data (the 2001 National Health Insurance (NHI) database), the study populations for the cancers (the 
National Cancer Registry), the stroke cohorts, AMI cohorts and COPD cohorts (the National Taiwan 
University Hospital), and mortality (the National Death Registry)  

Relative risks (Taiwan) 
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

USA Gorsky et al. (1990) 

 

Secondary data: Smoking prevalence, mortality, years of potential life lost, morbidity, direct medical care 
costs, and average per capita income (the New Hampshire Bureau of Vital Records and Health Statistics, 
the New Hampshire Bureau of Disease Control, and the New Hampshire office of Health Planning), 
morbidity (or patient days by discharge diagnosis) (the National Health Survey), smoking attributable 
fractions (American Cancer Society, U.S. Department of Health and Human Services, Minnesota 
Department of Health) 

USA Miller et al. (1998) Secondary data: Medical care expenditures, individual demographic and economic attributes, health 
status, history of certain diseases, health-related behavior patterns, psychological disposition, and 
smoking history (1987 National Medical Expenditure Survey, NMES), Medicaid expenditures, 
respondent's income level, likelihood of having private insurance, and likelihood of being Medicaid 
funded (1993 Behavioral Risk Factor Surveillance System, BRFSS), state medical expenditures (Health 
Care Financing Administration, HCFA)  

USA Miller et al. (1999) Secondary data: Medical care expenditures, individual demographic and economic attributes, health 
status, history of certain diseases, health-related behavior patterns, psychological disposition, and 
smoking history (1987 National Medical Expenditure Survey, NMES)  

USA Zhang et al. (1999) Secondary data: Medical care expenditures, individual demographic and economic attributes, health 
status, history of certain diseases, health-related behavior patterns, psychological disposition, and 
smoking history (1987 National Medical Expenditure Survey, NMES) 

USA Coller et al. (2002) Secondary data: Medical care expenditures (The 1987 National Medical Expenditure Survey) 
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

USA Johnson et al. (2003) Secondary data: Socioeconomic factors, medical conditions, medical-care expenditures, insurance 
coverage, and personal characteristics including gender, age, race, income level, marital status, and 
education level (the 1987 National Medical Expenditure Survey - NMES) and smoking and health risk 
behaviors (the Adult Self-Administered Questionnaire Household Survey). 

Relative risks (USA) 
USA Max et al. (2004) Secondary data: SAFs (National Medical Expenditure Survey, NMES), Nursing home expenditures 

(1982–84 and 1987 National Health and Nutrition Examination Survey I epidemiologic follow-up study), 
health care expenditure (Health Care Financing Administration, HCFA), work loss days and proportions 
of the population participating in the labour force and housekeeping (1999 National Health Interview 
Survey, NHIS), total deaths for each underlying cause of death (25th anniversary report of the US 
Surgeon General), smoking prevalence rates (1999 California Tobacco Survey), average remaining years 
of life (California Department of Health Services) 

Relative risks (USA) 
USA Max et al. (2010) Secondary data: health care utilization, expenditures and source of payment for each type of health care 

service (Medical Expenditure Panel Survey, MEPS), smoking prevalence (2002 California Tobacco 
Survey Adult Interview File), California-specific smoking-attributable health care expenditures (2003 
California Health Interview Survey, CHIS), the total number of deaths from smoking-related diseases 
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ประเทศ งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมลู 

(2002 California Death Statistical Master File)  

Relative risks (USA) 
Vietnam Ross et al. (2007) Primary data: Smoking behavior and costs (Survey of 390 patients, information on transportation costs, 

drug expenses, informal hospital fees, smoking history, frequency and number of cigarettes smoked and 
socioeconomic status) 

Secondary data: Number of admissions (National Health Survey Report 2003 and Health statistic year 
book 2004 by Ministry of Health of Vietnam, Vietnam statistic year book 2004 by General Statistical 
Office), Smoking Prevalence (COPD from literature, Lung cancer from Cancer prevalence in Vietnam 
2000 by National Cancer Institute, Ischaemic heart disease from authors’ survey), Operational costs 
including salary and fringe benefits (Hospital financial records) 
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 จากตารางที่ 8 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ในประเทศไทย เกือบทั้งหมด
เปนขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากการสํารวจตัวอยางของผูวิจัย โดยขนาดของตัวอยางและพื้นที่ท่ีทําการ
สํารวจ แตกตางกันไปในงานวิจัยแตละเรื่อง ซึ่งเหตุผลหลักที่ผูวิจัยจําเปนตองใชขอมูลปฐมภูมิ โดยเฉพาะขอมูล
ตนทุนทางตรงเกี่ยวกับคาใชจายทางการแพทย อาจมาจากการที่ในชวงเวลาที่งานวิจัยเหลานั้นทําการศึกษา 
ประเทศไทยยังไมมีฐานขอมูลระดับชาติที่มีความละเอียดและหลากหลาย7 ตางจากขอมูลท่ีใชในงานวิจัยของ
ตางประเทศที่สวนใหญสามารถใชขอมูลทุติยภูมิในการคํานวณตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมบางประเภท 
อีกทั้งการใชการสํารวจขอมูลจากประชากรโดยตรงสงผลใหเกิดขอจํากัดเรื่องจํานวนโรคและรายละเอียดของ
ตนทุนที่ทําการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของตางประเทศ สําหรับขอมูล RR จะเปนขอมูลทุติยภูมิที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรมตางประเทศ (Sarntisart, 2003; Leartsakulpanitch et al., 2007) และขอมูลความชุก
ของการสูบบุหรี่ไดจากฐานขอมูลแหงชาติ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนตน 

                                                            
7 อยางไรก็ดี มนทรตัม ถาวรเจริญทรพัย และคณะ (2551) สามารถใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลระดับชาติ ในการคํานวณตนทุนทางตรงเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาล ในการศึกษาตนทนุทางเศรษฐศาสตรของการบรโิภคแอลกอฮอล     
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ตารางที่ 8 ขอมูลและฐานขอมูลของงานวจิยัในประเทศไทย 

งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมูล 

คุณาลกัษณ 

คันธารราษฎร (2539) 

ขอมูลปฐมภูมิ: สํารวจขอมูลจากผูปวยตัวอยางจํานวน 306 ราย จากโรงพยาบาลศิริราช 228 ราย และสถาบันมะเร็งแหงชาติ 78 
ราย รวมถึงการสํารวจขอมูลจากญาติ  ขอมูลของผูปวย ไดแก ชื่อ ที่อยู ระยะของโรค ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม ประวัติการ
สูบบุหรี่ คาการเดินทาง ขอมูลดานการมารับการรักษา คารักษา และจํานวนเงินสูงสุดที่ผูปวยยินดีจะจายเพื่อหลีกเลี่ยงการเปน
โรค  ขอมูลของญาติผูปวย ไดแก ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางและเวลาที่ดูแลผูปวย 
ขอมูลทุติยภูมิ: จํานวนครั้งของการเปนผูปวยนอกและในตอป จํานวนวันที่ผูปวยนอนโรงพยาบาลตอป ประวัติการรักษาผูปวย 
คายาและเวชภัณฑ มูลคาของเครื่องมือ อุปกรณครุภัณฑทางการแพทย คาแรงงานแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสี (ขอมูลจากโรงพยาบาล) 

ชยันตรธร ปทมุานนท 

และคณะ (2544) 

 

ขอมูลปฐมภูมิ: สํารวจขอมูลในพื้นที่ 5 แหง ขนาดตัวอยางใชอัตราสวนกลุมผูปวยและกลุมอางอิง 1:1 โดยใชขนาดตัวอยางกลุม
ละ 50 – 60 ราย ในแตละพื้นที่ และเมื่อรวมทั้ง 5 พื้นที่ ไดขนาดตัวอยางในการศึกษาแตละโรค 500 – 600 ราย รวบรวมขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2541 
1. ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม (โรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม) 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแกน (โรงพยาบาลศรีนครินทร และโรงพยาบาลขอนแกน) 
3. ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี (โรงพยาบาลชลบุรี) 
4. ภาคใต: จังหวัดสงขลา (โรงพยาบาลหาดใหญ) 
5. กรุงเทพฯ และปริมณฑล (โรงพยาบาลศิริราช และวชิรพยาบาล) 

กิตติคุณ พงษกลาวขํา 

(2547) 

ขอมูลปฐมภูมิ: สํารวจขอมูลจากผูปวยใน 3 กลุมโรค คือ กลุมโรคมะเร็งตางๆ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุมโรค
ทางเดินหายใจที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนยจังหวัดขอนแกนทั้งแผนกผูปวยในและผูปวยนอก ในชวงเวลาที่มีการ
สัมภาษณตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2546 โดยมีขนาดตัวอยาง 600 ราย  
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งานวจิัย ขอมลูและฐานขอมูล 

สลิลรัตน กันทะชมพู 

(2547) 

ขอมูลปฐมภูมิ: สํารวจขอมูลจากผูปวยใน 3 กลุมโรค คือ กลุมโรคมะเร็งตางๆ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุมโรค
ทางเดินหายใจที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลศรีสังวรทั้งแผนกผูปวยในและผูปวยนอก ในชวง
เวลาที่มีการสัมภาษณตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2546 โดยมีขนาดตัวอยาง 600 ราย 

Leartsakulpanitch et al. 

(2007) 

Secondary data: Treatment costs (Pongpanich, 2003), disease prevalence (Thailand health profile 2001-2004 and Thai 
population statistics 2006) 
RR (Seven countries from Jacobs et al, 1999; Asia-Pacific region from Woodward et al., 2005) 

Pongpanich (2003) 

 

Primary data: Questionnaire and interview surveys on cost of treatment were conducted in 5 regions and in both government 
and private hospitals during September 2003 - February 2004. Sample size of 30 per disease per hospital and the total sample 
size of 900 cases 
1. The North: Chiang Mai (Maharah Hospital and McCormic Hospital) 
2. The North East: Khon Kaen (Sri Nakarin Hospital and Rajapruk Hospital) 
3. The East: Chonburi (Chon Buri Hospital and Bangkok-Pattaya Hospital) 
4. The South: Songkhla (Prince of Songkhla University Hospital and Bangkok-Had Yai Hospital) 
5. Bangkok (Chulalongkorn University Hospital and Bangkok Hospital)  
Secondary data: Tobacco generated revenue (the Thai Tobacco Monopoly, Excise Department, Ministry of Commerce and the 
National Statistics Bureau), Thailand National Health Expenditure Account (years 1997-2002) 

Sarntisart (2003) Secondary data: Direct and indirect costs (คุณาลักษณ คันธารราษฎร, 2539; ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ, 2544) 
RR (China from Liu et al., 1998) 
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5. ระเบียบวธิีวิจยั 

5.1 การวิเคราะหตนทนุ 

 การวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการเจ็บปวย อาจแบงไดเปน 2 วิธีหลัก ไดแก วิธีความชุกซึ่ง
เปนการวิเคราะหตนทุนที่มีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยงท่ีพิจารณาในชวงที่ทําการศึกษา8 และวิธีอุบัตกิารณซึง่จะเปน
การหาตนทุนตลอดชีวิตท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยงนั้น 

 5.1.1 วิธีความชุก  

 วิธีความชุก (Prevalence-based approach) เปนวิธีวัดตนทุนการเจ็บปวย (Cost of illness) ตอป ที่เกิดขึ้น
จากผูปวยทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยไมคํานึงถึงวันท่ีเริ่มตนความเจ็บปวยและระยะเวลาของการเจ็บปวยแตละ
โรค (Single et al., 2001) วิธีการน้ีสามารถใชประเมินตนทุนคารักษาพยาบาล ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจาก
การเจ็บปวย  ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการสูญเสียความสามารถในการทํางานอยางถาวร และตนทุนการ
สูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร9 ขอดีของวิธีความชุก คือ ระยะเวลาในการศึกษาสั้น ตนทุนใน
การศึกษานอย ขอสมมติและขอมูลในการประเมินตนทุนนอยกวาวิธีอุบัติการณ และเหมาะสมสําหรับการ
จัดเตรียมงบประมาณของภาครัฐ  ขอเสียของวิธีน้ี คือ ไมเหมาะสมในการใชคํานวณตนทุนตลอดชีวิต (Lifetime 
cost) ของการเจ็บปวย เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยอาจมีผลทําใหจํานวนผูเสียชีวิตจาก
โรคลดลง (Segel, 2006)  จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ พบวาการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการ
สูบบุหรี่ดวยวิธีความชุกเปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด10  

 

 
                                                            
8 ในงานศึกษานี้ หมายถึง การเจ็บปวยอนัมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  ท้ังนี้ ในสวนตนของหัวขอจะเปนการกลาวถึงภาพรวมของแตละวิธี โดยไม

จําเปนตองเปนการเจ็บปวยอนัเนื่องมาจากการสูบบหุรีแ่ตเพียงอยางเดียว 

9 ตนทุนการสญูเสียผลิตภาพจากการเสยีชีวิตกอนวัยอนัควรและตนทนุการสญูเสียผลิตภาพจากการสญูเสียความสามารถในการทาํงานอยางถาวร และ 

จะเปนการคาํนวณจากผูปวยทุกรายซึง่เสียชีวิตหรือเริ่มตนสญูเสียความสามารถในการทาํงานอยางถาวรในปที่ศึกษาจนถึงอายุทีค่าดวาจะเสียชวีิต 

10 วิธีความชุกไดรบัความนิยมในการวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนเดียวกัน (มนทรัตม ถาวรเจริญทรพัย 

และคณะ, 2551) 
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 5.1.2 วธิอีุบัตกิารณ 

 วิธีอุบัติการณ (Incidence-based approach) เปนวิธีวัดตนทุนการเจ็บปวยของผูปวยที่เริ่มตนความ
เจ็บปวยในชวงเวลาของการศึกษา โดยเปนการประเมินตนทุนตลอดชีวิตของการเจ็บปวยน้ัน วิธีการนี้ไดรวม
ตนทุนคารักษาพยาบาลตลอดชีวิต การสูญเสียผลิตภาพทั้งจากการเจ็บปวยและจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
และใชอัตราคิดลด (Discount rate) เพื่อปรับใหเปนมูลคาปจจุบัน  ขอดีของวิธีอุบัติการณ คือ เหมาะสมสําหรับ
ใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายสาธารณะ สําหรับขอเสีย คือ ระยะเวลาในการศึกษานาน การหาขอมูลมี
ความซับซอน ตนทุนในการศึกษาสูง และปญหาในการเลือกใชอัตราคิดลดที่เหมาะสม11 (Single et al., 2001; 
Segel, 2006) 

5.2 การประเมินตนทุนตอคน 

 การประเมินตนทุนตอคนแบงไดเปนการประเมินตนทุนทางตรง (เชน คารักษาพยาบาล คายา) และการ
ประเมินตนทุนทางออม (การสูญเสียรายไดจากการขาดงานหรือการเสียชีวิตกอนวัยอันควร) ซึ่งมีหลักการ
ประเมินดังนี้ 

 5.2.1 การประเมินตนทุนทางตรง 

 ตนทุนทางตรงสามารถหาไดจากคาใชจายที่สูญเสียไปเพื่อการรักษาพยาบาล แบงออกเปนตนทุน
ทางตรงทางการแพทย (Direct medical costs) และตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย (Direct non-medical 
costs) ตนทุนทางตรงทางการแพทย ประกอบดวย คายา คาอุปกรณ คาส่ิงสงตรวจทางหองปฏิบัติการ คาผาตัด 
คารถพยาบาล และคาบริการทางการแพทยอื่น  สําหรับตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทยประกอบดวย
คาอาหาร คาเดินทาง คาที่พัก ของทั้งผูปวยและผูดูแล 

 5.2.2 การประเมินตนทุนทางออม 

 การประเมินตนทุนทางออมของการเจ็บปวยสามารถจําแนกไดเปน 4 วิธี ไดแก วิธีทุนมนุษย วิธี
ประชากรศาสตร วธิี Friction cost และวิธีความยินดีจะจาย 

 

                                                            
11 ตนทุนท่ีไดจากวิธอีุบัติการณจะมคีานอยกวาวิธีความชุก เนื่องจากการคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน 
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• วิธีทุนมนุษย 

 วิธีทุนมนุษย (Human capital approach) เปนวิธีวัดการสูญเสียผลิตภาพในรูปของการสูญเสียรายไดทั้ง
ของผูปวยและผูใหการดูแล  ซึ่งประกอบดวยรายไดในปจจุบันและรายไดในอนาคต  สําหรับตนทุนการสูญเสีย
เนื่องจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและการสูญเสียความสามารถในการทํางานอยางถาวร จะคํานวณไดจากการ
คูณรายไดที่สูญเสียในแตละอายุดวยความนาจะเปนของการมีชีวิตในปท่ีมีอายุนั้นๆ ซึ่งรายไดในอนาคตจะถูก
คํานวณใหเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่เหมาะสม  การประเมินตนทุนทางออมดวยวิธีทุนมนุษยเปนวิธีที่
นิยมใชกันมากที่สุด (Single et al., 2001; Segel, 2006) 

• วธิีประชากรศาสตร 

 วิธีประชากรศาสตร (Demographic approach) เปนแนวคิดใหมในการประเมินตนทุนการสูญเสียผลิต
ภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (Collin and Lapsley, 2008) วิธีนี้ใชการเปรียบเทียบขนาดและโครงสราง
ของประชากรจริงกับประชากรในสถานการณจําลองท่ีไมมีการเสียชีวิตจากปจจัยเสี่ยง เชน ยา แอลกอฮอล บุหรี่ 
เปนตน ผลตางของตนทุนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแตกตางของโครงสรางประชากรท้ังสองแบบ คือ ตนทุน
ของผลิตภาพท่ีสูญเสียไปในปน้ันจากการมีปจจัยเสี่ยงในอดีตจนถึงปจจุบัน 

 ในคูมือขององคการอนามัยโลก (Single et al., 2001) กลาววาวิธีทุนมนุษยเปนการประเมินตนทุนใน
ปจจุบันและอนาคตของการเสียชีวิตจากปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปปจจุบัน แตวิธีประชากรศาสตรประเมินตนทุน
ปจจุบันของการเสียชีวิตจากปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน จึงควรทําการศึกษาและเปรียบเทียบตนทุน
ที่ไดจากทั้งสองวิธี 

• วธิี Friction cost 

 วิธีนี้จะวัดเฉพาะการสูญเสียผลิตภาพโดยสมมติวาการสูญเสียการทํางานในชวงสั้นๆ สามารถทําแทน
ไดโดยพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งตนทุนการสูญเสียพนักงาน คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่หาและฝกพนักงานคน
ใหมมาทดแทน (Segel, 2006) 

• วธิีความยินดจีะจาย 

 วิธีความยินดีจะจาย (Willingness-to-pay approach) เปนวิธีวัดวาผูปวยแตละรายยินดีที่จะจายเงินเปน
จํานวนเทาใด เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความนาจะเปนของการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตกอนวัยอันควร ซึ่งสามารถทํา
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โดยการสํารวจผูปวย นอกจากนี้ การประเมินตนทุนตามแนวทางนี้สามารถหาไดจากการวิเคราะหตนทุนสวน
เพ่ิมเพื่อทําใหชีวิตมีสุขภาพที่ดีหรือปลอดภัยข้ึน (Segel, 2006) 

5.3 การประเมนิตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากปจจัยเสี่ยง 

 หัวขอนี้จะกลาวถึงการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economics costs) ซึ่งอาศัยการประมาณ
สัดสวนของการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยง เชน การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 
แลวนําไปคูณกับตนทุนรวมของโรคจากประชากรทั้งหมด การประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรจําแนกไดเปน 2 
วิธี ตามวิธีการหาคาสัดสวนของการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 5.3.1 วธิีความเสี่ยงสัมพัทธ12  

 วิธีความเสี่ยงสัมพัทธ (Relative risk approach) เปนแนวคิดดานระบาดวิทยา (Epidemiological 
approach) ที่วัดสัดสวนของโรคที่เกี่ยวเนื่องจากปจจัยเสี่ยง (เชน การสูบบุหรี่) และเปนวิธีที่ไดรับความนิยมใน
การประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตร วิธีการนี้จะนําตนทุนรวมของโรคจากประชากรทั้งหมดไปคูณกับ 
Population attributable fraction (PAF) เพ่ือหาตนทุนที่เกิดจากปจจัยเส่ียงนั้น ซ่ึงคา PAF จะหาไดจาก13 

( )
( )

1
1 1

p RR
PAF

p RR
−

=
− +

 

 เมื่อ p คือ อัตราความชุก (Prevalence rate) และ RR  คือ ความเสี่ยงสัมพัทธ (Relative risk) ของการ
เกิดโรคเมื่อเทียบกับผูที่ไมมีปจจัยเสี่ยง 

 ในกรณีความเสี่ยงของการเปนโรคอันเนื่องมาจากบุหรี่ จะเรียกคา PAF วา Smoking attributable 
fraction (SAF) โดย p  จะเปนคาความชุกของการสูบบุหรี่ ซึ่งไดจากการสํารวจครัวเรือน (Household survey) 
สําหรับคา RR  จะคํานวณจาก 

                                                            
12
 Segel (2006) เรียกการประเมินตนทนุทางตรงดวยวิธคีวามเสี่ยงสัมพัทธวา Top-down approach ซึ่งตางจาก Bottom-up approach ที่คํานวณตนทุน

ทางตรงของการเจบ็ปวย โดยการนาํตนทุนเฉลี่ยตอครั้งของการรักษาพยาบาลคูณดวยจาํนวนครัง้ของการรักษา จะไดเปนตนทนุเฉลี่ยของการ

รักษาพยาบาล  จากนัน้นาํตนทนุเฉลี่ยที่ไดไปคูณกับความชุกของการเจ็บปวย  

13 คา PAF สามารถคาํนวณไดจากสมการรูปแบบอื่น  ดรูายละเอียดไดจาก Rockhill et al. (1998) 
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( )
( )

A A B
RR

C C D
+

=
+

 

 เมื่อ A  และ C  คือ จํานวนผูปวยที่สูบและไมสูบบุหรี่ ตามลําดับ  A B+  คือ จํานวนผูสูบบุหรี่ท้ังหมด 
( B  คือ ผูสูบบุหรี่ที่ไมเปนโรค) และ C D+  คือ จํานวนผูที่ไมสูบบุหรี่ทั้งหมด ( D  คือ ผูที่ไมสูบบุหรี่และไม
เปนโรค)  คา CBA ,,  และ D  ไดมาจากการสํารวจขอมูลจากการทํา Cohort study 

 การทํา Cohort study ใชระยะเวลานาน ผูวิจัยบางทานจึงใชวิธี Case control study ซ่ึงจะไดคา Odds 
ratio และใชคานี้แทนคาความเสี่ยงสัมพัทธ โดย Odds ratio ( OR ) คํานวณไดจาก 

A BOR
C D

=  

 ในกรณีที่โอกาสเกิดโรคจากปจจัยเส่ียงมีนอย คา Odds ratio จะมีคาใกลเคียงกับคาความเสี่ยงสัมพัทธ 
(Cummings, 2009) ขอดีของคา Odds ratio เมื่อเปรียบเทียบกับคาความเสี่ยงสัมพัทธ คือ สามารถหาคาไดในทั้ง 
Cohort study และ Case control study ในขณะที่คาความเสี่ยงสัมพัทธไมสามารถหาไดใน Case control study 
สําหรับขอเสีย คือ ยากในการแปลผลกวาการใชคาความเสี่ยงสัมพัทธ (Simon, 2001) 

 5.3.2 วธิีเศรษฐมิต ิ

 หลักการของวิธีเศรษฐมิติ (Econometric approach) ในการคํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากปจจัย
เสี่ยง คือ การประมาณความแตกตางของตนทุนระหวางประชากรที่มีปจจัยเสี่ยงกับประชากรที่ไมมีปจจัยเสี่ยง
ดวยการวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis) ซ่ึงนอกจากปจจัยเสี่ยงท่ีพิจารณา (เชน การสูบบุหรี่) วิธีน้ียัง
ไดนําปจจัยอื่นที่อาจสงผลตอตนทุน ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร (เชน เพศ อายุ ภูมิลําเนา) และปจจัย
เรื้อรังอื่น (เชน จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวัน ระยะเวลาที่สูบบุหรี่จนถึงปจจุบัน) เขารวมในการวิเคราะหดวย  อีกทั้ง
สมการถดถอยที่ไดสามารถนําไปใชพยากรณในสถานการณสมมติอื่น ทําใหสามารถขยายผลไปสูการพิจารณา
ในปจจัยอ่ืนท่ีสนใจ เพื่อกําหนดทิศทางหรือนโยบายขององคกรภาครัฐได การคํานวณตนทุนดวยวิธีเศรษฐมิติ
อาจแบงเปนวิธียอย 2 วิธี (Segel, 2006) คือ วิธีผลตางเฉลี่ย (Mean difference approach) และวิธีการถดถอยหลาย
ข้ัน (Multistage regression approach)  วิธีแรกจะเปรียบเทียบตนทุนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในประชากรทั้งสองกลุมเพื่อ
หาสวนตางที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากปจจัยที่พิจารณา  วิธีที่สองนิยมใชการถดถอยแบบสองขั้น (Two-stage 
regression) เพ่ือประมาณตนทุนสวนที่เพ่ิมเขามา  สําหรับการคํานวณคา PAF จะหาไดจากอัตราสวนของสวน
ตางนี้ตอตนทุนของประชากรที่มีปจจัยเส่ียง 
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 ในสหรัฐอเมริกา การศึกษาเกี่ยวกับตนทุนจากการสูบบุหรี่ตั้งแตทศวรรษ 1990 นิยมใชแบบจําลองแบบ
สองสวนซึ่งมีสมการหลัก 2 สมการ โดยสมการแรก คือ สมการ Logistics ของคาใชจายหรือตนทุนที่มากกวา
ศูนย และสมการที่สองจะอยูในรูปลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) ของตนทุน ซึ่งมีรูปแบบทั่วไป ดังนี้ 
(Miller et al., 1998-1999; Zhang et al.,1999; Coller et al., 2002; Johnson et al., 2003; Max et al., 2004) 14 

( ) ( )10 , , ,P Expense f S D R H> =  

( ) ( )2ln , , ,Expense f S D R H=  

 เมื่อ S  คือ ประวัติการสูบบุหรี่ (Smoking history)  D  คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic 
characteristics)  R  คือ พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน (Other risk behaviors) และ H  คือ สภาวะของสุขภาพ (Health 
status) สมการแรกจะประมาณคาดวย Probit model และสมการที่สองจะประมาณคาดวย Ordinary least square 
(Max, 2004) สําหรับคา SAF  จะหาไดจาก 

S

NSS

Expense
ExpenseExpense

SAF
−

=  

เมื่อ SExpense  คือ ตนทุนที่ไดจากการพยากรณตามประวัติการสูบบุหรี่จริง และ NSExpense  คือ ตนทุนท่ีได
จากการพยากรณถาสมมติใหไมมีการสูบบุหรี่ 

5.4 ผลการสืบคนบทความวิชาการ 

 การศึกษาที่สืบคนมาเกือบท้ังหมดไดใชวิธีความชุกเพื่อวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบ
บุหรี่ ยกเวนคุณาลักษณ คันธารราษฎร (2539) ที่ไดใชวิธีอุบัติการณเพื่อประเมินตนทุนของการเปนมะเร็งปอด15 
และ Chung et al. (2007) ซึ่งไดใชวิธีอุบัติการณรวมกับการวิเคราะหความอยูรอด (Survival analysis) ใน

                                                            
14

 โปรแกรม SAMMEC (Smoking-Attributable Mortality, Morbidity, and Economic Costs) ซึ่งเปนโปรแกรมที ่Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมรกิาใชในการประมาณการผลกระทบดานการเจ็บปวยจากการสูบบุหรี่ของประเทศและรัฐตางๆ ใชวิธีเศรษฐมิติ

ดังกลาวนี้ ในการคาํนวณคา SAF ท่ีใชในการประเมินคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

15 การศึกษานี้ยังเปนการศึกษาเดียวท่ีใชวิธีความยนิดีจะจาย (Willingness-to-pay approach) ในการประเมนิตนทนุของการเปนมะเร็งปอดโดยมี

สาเหตุมาจากการสบูบุหรี ่
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การศึกษาภาระทางการเงินตลอดชวงชีวิตของโรคสําคัญจํานวน 10 โรค ที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่สําหรับระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติประเทศไตหวัน16  

 ตารางที่ 9 ไดสรุปวิธีการวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรดวยวิธีความชุก โดยในการประเมินตนทุน
ทางตรง พบวาสวนใหญนิยมใชแนวคิดดานระบาดวิทยาเพื่อประมาณคาสัดสวนการเปนโรคอันเนื่องมาจากการ
สูบบุหรี่ (Smoking attributable fraction, SAF) ไดแก ประเทศแคนาดา (Xie et al., 1999) จีน (Sung et al., 2006) 
เยอรมนี (Welte et al., 2000; Neubauer et al., 2006) ฮองกง (McGhee et al., 2006)17 อินเดีย (John et al., 2009) 
เกาหลี (Kang et al., 2003) ไตหวัน (Yang et al., 2005) ไทย (ชยันตรธร ปทุมานนทและคณะ, 2544; Sarntisart, 
2003; Pongpanich, 2003; Leartsakulpanitch et al., 2007) และสหรัฐอเมริกา (Gorsky et al., 1990) 

 นอกจากนี้ ตั้งแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา พบวาการศึกษาหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกานิยมใชวิธีเศรษฐ
มิติในการประมาณคา SAF (Miller et al., 1998-1999; Zhang et al.,1999; Coller et al., 2002; Johnson et al., 
2003; Max et al., 2004, 2010) วิธีการนี้ไดมีการศึกษาในประเทศไทยดวยเชนเดียวกันโดยปรากฏในกิตติคุณ 
พงษกลาวขํา (2547) และสลิลรัตน กันทะชมพู (2547) แตการศึกษาในประเทศไทยมีขอจํากัดอยางหนึ่ง คือ 
ขอมูลที่ใชมาจากการสัมภาษณตัวอยางจากโรงพยาบาลจํานวน 1 – 2 แหง ซึ่งอาจไมสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรทั้งประเทศได18 

 สําหรับตนทุนทางออม พบวาการศึกษาสวนใหญนิยมใชแนวคิดดานระบาดวิทยาเชนเดียวกับกรณี
ตนทุนทางตรง ไดแก การศึกษาของประเทศแคนาดา (Xie et al., 1999) จีน (Sung et al., 2006) เยอรมนี (Welte 
et al., 2000; Neubauer et al., 2006) ฮองกง (McGhee et al., 2006) อินเดีย (John et al., 2009) เกาหลี (Kang et 
al., 2003) ไตหวัน (Yang et al., 2005) ไทย (Sarntisart, 2003) และสหรัฐอเมริกา (Gorsky et al., 1990) 

 

 

                                                            
16 Seven cancers, stroke, acute myocardial infarction and chronic obstructive pulmonary disease 
17 การศึกษานี้ไดใช Odds ratio ในการคํานวณคา SAF  สําหรับการศึกษาอืน่ที่ใช Odds ratio ในการวิเคราะหตนทนุทางตรง เชน Izumi (2001) และ 

Ide (2009) 

18 ในการศึกษาของประเทศบังคลาเทศโดยองคการอนามัยโลก (WHO, 2007) ไดใชวิธเีศรษฐมิติในการคาํนวณตนทนุทางตรง ซ่ึงแตกตางจากงานวิจยั

อื่น 
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 ท้ังนี้ ในการประเมินตนทุนทางออมที่เกิดขึ้นพบวาการศึกษาสวนใหญใชวิธีทุนมนุษย ไดแก การศึกษา
ของประเทศบังคลาเทศ (WHO, 2007) แคนาดา (Xie et al., 1999) จีน (Sung et al., 2006) เยอรมนี (Welte et al., 
2000; Neubauer et al., 2006)19 ฮองกง (McGhee et al., 2006)  อินเดีย (John et al., 2009) เกาหลี (Kang et al., 
2003) ไตหวัน (Yang et al., 2005) ไทย (ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ, 2544; Pongpanich, 2003; Sarntisart, 
2003)  สหรัฐอเมริกา (Gorsky et al., 1990; Max et al., 2004, 2010) 

 นอกเหนือจากที่กลาวมาทั้งหมด มีการศึกษาของประเทศสิงคโปร (Quah et al., 2002) ท่ีไดใชทั้งวิธีทุน
มนุษยและวิธีประชากรศาสตรในการประเมินตนทุนของการสูบบุหรี่ โดยใชวิธีทุนมนุษยเพื่อหาตนทุนคา
รักษาพยาบาล ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเจ็บปวยและจากการเสียชีวิตกอนถึงวัยอันควร และวิธี
ประชากรศาสตรเพื่อประเมินการสูญเสียของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ   

                                                            
19 งานวิจัยนีย้ังไดใชวิธี Friction cost ในการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity analysis) ของ การสญูเสยีรายไดจากการขาดงาน 
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ตารางที่ 9 การศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่ดวยวิธคีวามชกุ 
 

การคาํนวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
ประเทศ ผูวิจยั 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม 
Bangladesh WHO (2007) Based on econometric method Based on the epidemiological concept 

Canada Xie et al. (1999) SAF by epidemiological method 
RRs from literature 

SAF by epidemiological method 
RRs from literature 

China Sung et al. (2006) SAF by epidemiological method 
RRs of mortality from literature 

SAF by epidemiological method 
RRs of mortality from literature 

Germany Welte et al. (2000) SAF by epidemiological method 
RRs for smoking-associated, non-perinatal causes of 
deaths were derived from the American Cancer 
Prevention Study II and RRs for perinatal conditions 
were taken from a Canadian meta-analysis. 

SAF by epidemiological method 
RRs for smoking-associated, non-perinatal causes of 
deaths were derived from the American Cancer 
Prevention Study II and RRs for perinatal conditions 
were taken from a Canadian meta-analysis. 

Germany Neubauer et al. (2006) SAF by epidemiological method 
RRs were determined from the 6-year follow-up of 
the Cancer Prevention Study II. 

SAF by epidemiological method 
RRs were determined from the 6-year follow-up of 
the Cancer Prevention Study II. 

Hong Kong McGhee et al. (2006) SAF by odds ratio SAF by odds ratio 
India John et al. (2009) SAF by epidemiological method 

RRs of mortality were taken from a prospective 1992-
SAF by epidemiological method 
RRs of mortality were taken from a prospective 
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การคาํนวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
ประเทศ ผูวิจยั 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม 
1999 cohort study of 99,570 Mumbai adults aged 35 
and older. 

1992-1999 cohort study of 99,570 Mumbai adults 
aged 35 and older. 

Korea Kang et al. (2003) SAF by epidemiological method 
RRs of medical utilization, which used data from the 
Korea medical Insurance Corporation cohort, were 
estimated using Cox proportional hazard model. 

SAF by epidemiological method 
RRs of mortality, which used data from the Korea 
medical Insurance Corporation cohort, were 
estimated using Cox proportional hazard model. 

Singapore Quah et al. (2002) Use the human capital approach to find medical costs Use the human capital approach to find morbidity and 
mortality costs 

Taiwan Yang et al. (2005) SAF by epidemiological method 
RRs from literature 

SAF by epidemiological method 
RRs from literature 

Thailand ชยันตรธร ปทุมานนท และ
คณะ (2544) 

Based on the epidemiological concept 
The proportion of patients who get the disease from 
smoking from literatures. 

Based on the epidemiological concept 
The proportion of patients who get the disease from 
smoking from literatures. 

Thailand Pongpanich (2003) Based on the epidemiological concept 
The proportion of patients who get the disease from 
smoking from literatures. 

Based on the epidemiological concept 
The proportion of patients who get the disease from 
smoking from literatures. 

Thailand Sarntisart (2003) SAF by epidemiological method 
RRs from literature 

SAF by epidemiological method 
RRs from literature 
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การคาํนวณตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
ประเทศ ผูวิจยั 

ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม 
Thailand กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2547) SAF by econometric method SAF by econometric method 
Thailand สลิลรัตน กันทะชมพู (2547) SAF by econometric method SAF by econometric method 
Thailand Leartsakulpanitch et al., 2007) SAF by epidemiological method 

RRs from literature 
- 

USA Gorsky et al. (1990) SAF by epidemiological method SAF by epidemiological method 
USA Miller et al. (1998, 1999) SAF by econometric method - 

USA Zhang et al. (1999) SAF by econometric method - 

USA Coller et al. (2002) SAF by econometric method - 

USA Johnson et al. (2003) SAF by econometric method - 
USA Max et al. (2004) SAF by econometric method 

 
SAF by epidemiological method 
RR for days loss by econometric method and RR of 
death by disease from Surgeon General.  

USA Max et al. (2010) SAF by econometric method 
 

SAF by epidemiological method 
RRs from the American Cancer Prevention Study 
(CPS) II 

Vietnam Ross et al. (2007) SAF by authors’ calculation SAF by authors’ calculation 
หมายเหต ุ SAF: Smoking attributable fraction, RR: Relative risk
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6. สรุปและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตของประเทศไทย 

 ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่ ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยและ
ขอมูลจากหลายแหลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางการวิจัยสําหรับ
ประเทศไทย โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ประเภทของตนทุน ขอมูลและ
ฐานขอมลู และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

งานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในตางประเทศสวนใหญทําการศึกษา
โรคตาม ICD-code สําหรับในประเทศไทยทําการศึกษาเพียง 3 โรคหลักไดแก โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือด
หัวใจ (CHD) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โดยการคํานวณตนทุนจากโรคที่จําแนกตาม ICD-code เปนไป
ไดยาก เนื่องจากการบันทึก ICD-code ของเวชระเบียนมขีอจํากัดในเรื่องความชํานาญของบุคลากรในการบันทึก
รหัสโรค อีกทั้งฐานขอมูลและการสํารวจท่ีมีรายละเอียดของขอมูลจํากัด ทําใหไมสามารถคํานวณตนทุนของ
โรคแตละประเภทไดอยางครอบคลุมตาม ICD-code 

ผูวิจัยเห็นวาการคํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทยสามารถศึกษาเพิ่มขึ้น
จาก 3 โรคหลักเปน 3 กลุมโรคหลัก ไดแก 1. กลุมเนื้องอก (Neoplasms) 2. กลุมโรคของระบบไหลเวียนโลหิต 
(Diseases of the circulatory system) และ 3. กลุมโรคของระบบหายใจ (Diseases of the respiratory system) 
เนื่องจากครอบคลุมโรคสวนใหญท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ของประชากรทั่วไป (Ezzati and Lopez, 2000; CDC, 
2002) และสัดสวนของโรคอื่นๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในประชากรทั่วไปมีนอยกวามาก โดยจํานวนโรคที่จะ
วิเคราะหในแตละกลุมขึ้นอยูกับขอมูลที่มีในฐานขอมูลโรคตาม ICD-code เพื่อการเปรียบเทียบกับตนทุนจาก
การสูบบุหรี่ของประเทศอื่น ซึ่งในประเทศไทยงานวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรจาก
การสูบบุหรี่ท่ีจําแนกโรคตาม ICD-code สามารถใชฐานขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพซึ่ง
ไดรวบรวมขอมูลคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

6.2 ประเภทของตนทุน 

งานวิจัยท่ีผานมาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ สวนใหญศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการ
สูบบุหรี่ 2 ประเภทหลัก โดยตนทุนทางตรงเปนตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลโรคอันเกิดจากการสูบบุหรี่ และตนทุนทางออมเปนตนทุนจากการขาดงานและการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการทํางาน และตนทุนคาเสียโอกาสจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
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ประเภทตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหรี่สามารถจําแนกไดอีกหลายประเภทขึ้นอยูกับวิธีการ
ประเมินตนทุนและขอมูลที่ใชในการคํานวณ โดย Single et al. (2001) และ Ross (2004) ไดวิจารณวาประเภท
ของตนทุนจากการสูบบุหรี่สามารถครอบคลุมคาใชจายในเรื่องอ่ืนๆ เชน ตนทุนคาบุหรี่ ตนทุนของผูดูแลผูปวย
จากการสูบบุหรี่และผูอยูในสิ่งแวดลอมควันบุหรี่ ตนทุนความทุกขใจของผูปวยและญาติ ตนทุนคาประกัน
สุขภาพสวนเพิ่ม ตนทุนความเสียหายจากไฟไหมและประกันอัคคีภัย ตนทุนดานสุขภาพที่รัฐแบกรบั และตนทนุ
คาวิจัยและการรณรงคเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ อยางไรก็ตามตนทนุบางประเภทเปนตนทุนเชิงคุณภาพที่วัด
ไดยาก จึงมักไมพบในงานวิจัยที่ผานมา 

นอกจากนี้ งานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทยและ
ตางประเทศสวนใหญไมระบุผูแบกรับคาใชจายในแตละสวน เชน ตนทุนของผูสูบบุหรี่ ตนทุนของรัฐ หรือ
ตนทุนของบริษัทประกัน เปนตน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานวิจัยที่ผานมาใชฐานขอมูลและการสํารวจที่มีขอมูล
จํากัดในเรื่องผูแบกรับตนทุนคารักษาพยาบาลโรคจากการสูบบุหรี่ ทําใหการประเมินตนทุนที่จําแนกตามผูแบก
รับภาระเปนไปไดยาก  

ผูวิจัยเห็นวาการคํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทยสามารถแบงเปน
ตนทุนทางตรงในเรื่องตนทุนคาบุหรี่และตนทุนคารักษาพยาบาล  และตนทุนทางออมในเรื่องการสูญเสียผลิต
ภาพจากการเจ็บปวยและตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนถึงวัยอันควร นอกจากนี้ การศึกษา
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่สามารถครอบคลุมถึงตนทุนคาเบ้ียประกันสุขภาพซ่ึงจัดเปนคาใชจาย
ประเภทหนึ่ง และสามารถระบุผูแบกรับภาระของตนทุนแตละสวนไดดวยฐานขอมูลท่ีจะกลาวในสวนถัดไป 

6.3 ขอมูลและฐานขอมูล 

งานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในตางประเทศและประเทศไทยสวน
ใหญมีความแตกตางกันในเรื่องรายละเอียดขอมูลและความสมบูรณของฐานขอมูล ในประเทศที่มีการรวบรวม
และจัดการขอมูลอยางเปนระบบสามารถใชขอมูลโดยไมตองผนวกขอมูลจากหลายแหลง สวนอีกหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยตองอาศัยทั้งขอมูลจากการสํารวจประชากรและขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลหลายแหลง 
ดังนั้นการมีหนวยงานที่เปนศูนยกลางในการรวบรวม สํารวจขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ จึง
จําเปนตอการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวางานวิจัยในอนาคตของประเทศไทยสามารถคํานวณตนทุนทางตรงในเรื่อง
ตนทุนคารักษาพยาบาลจากฐานขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ซึ่งรวบรวมขอมูลจาก
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โรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในชวง 6 ปท่ีผานมา ท้ังนี้ฐานขอมูลของสํานักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพมีขอจํากัด คือ ครอบคลุมเฉพาะขาราชการ ผูประกันตนในระบบประกันสังคม และ
ผูใชสิทธิรักษาพยาบาลสุขภาพถวนหนา โดยฐานขอมูลดังกลาวไดแสดงคาใชจายในการรักษาพยาบาลของทั้ง
ผูปวยในและผูปวยนอก โดยจําแนกไดดังตอไปนี้ 

1. คาหอง/อาหาร 
2. อวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดรักษา 
3. ยาและสารอาหารทางเสนเลือดที่ใชใน รพ. 
4. ยาที่นําไปใชตอที่บาน 
5. เวชภัณฑที่ไมใชยา 
6. บริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
7. ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา 
8. ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
9. ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ 
10. อุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
11. ทําหัตถการ และบริการวิสัญญี 
12. คาบริการทางการพยาบาล 
13. บริการทางทันตกรรม 
14. บริการทางกายภาพบําบัด 
15. บริการฝงเข็ม/การบําบัด 
16. คาหองผาตัดและหองคลอด 
17. คาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย 
18. บริการอื่น ๆ 

ในสวนการคํานวณตนทุนทางตรงในเรื่องตนทุนคาบุหรี่สามารถใชฐานขอมูลราคาบุหรี่ของกรม
สรรพสามิตและโรงงานยาสูบ และขอมูลสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทยของศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ สวนตนทุนคาเบี้ยประกันสุขภาพสามารถจัดเก็บไดจากฐานขอมูลคาเบี้ย
ประกันของบริษัทประกันตางๆ หรือการสํารวจประชากรไทย 

สําหรับการประเมินตนทุนทางออมเรื่องการสูญเสียผลิตภาพจากการเจ็บปวยและขาดงานยังจําเปนตอง
ใชขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจจากประชากรไทย สวนในเรื่องตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอน
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ถึงวัยอันควรสามารถใชขอมูลจํานวนปที่คาดวาจะมีชีวิตจากคณะทํางานภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจาก
สุขภาพและปจจัยเสี่ยงของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ  ซึ่งรับผิดชอบการจัดทําเครื่องชี้วัด
ภาระโรคและดัชนีองครวมท่ีวัดสุขภาพของประชากร (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2552) 
นอกจากนี้ ตนทุนดังกลาวตองอาศัยขอมูลคาแรงเฉลี่ยจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ  

นอกจากนี้ งานวิจัยในอนาคตสามารถใชฐานขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ เพ่ือ
จําแนกตนทุนคารักษาพยาบาลตามผูแบกรับภาระคาใชจายได คือ ผูสูบบุหรี่ รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางเพื่อ
ขาราชการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อผูใชสิทธิสุขภาพถวนหนา และสํานักงานประกันสังคม
เพ่ือผูประกันตน สําหรับตนทุนท่ีบริษัทประกันแบกรับ อาจหาไดจากฐานขอมูลของบริษัทประกันตางๆ 

6.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ของตางประเทศและในประเทศ
ไทยพบวามีวิธีวิจัยท่ีหลากหลาย กลาวคือ มีทั้งการวิเคราะหตนทุนจากการเจ็บปวยดวยวิธีความชุกและวิธี
อุบัติการณ สวนการคํานวณตนทุนที่แบงเปนทางตรงและทางออมใชแนวคิดท้ังดานระบาดวิทยาและวิธีเศรษฐมิติ  

 สําหรับในประเทศไทย ผูวิจัยเห็นวาการคํานวณตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการสูบบุหรี่ในประเทศ
ไทยในอนาคตควรใชวิธีความชุกมากกวาวิธีอุบัติการณเพราะใชระยะเวลารวบรวมขอมูลนอย อีกทั้งเปนวิธีที่
นักวิจัยจากหลายประเทศนิยมใช สําหรับการประเมินตนทุนที่แบงเปนทางตรงและทางออมสามารถใชแนวคิด
ดานระบาดวิทยา อยางไรก็ตาม งานวิจัยท่ีใชแนวคิดดานระบาดวิทยามีขอจํากัดสําคัญ คือ ยังไมมีการศึกษาคา
ความเสี่ยงสัมพัทธสําหรับโรคตางๆ เพราะมีความยากลําบากในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก Cohort ซึ่งตองใช
คาใชจายสูงและระยะเวลานาน งานวิจัยหลายช้ินจึงเลือกใชคาความเสี่ยงสัมพัทธจากวรรณกรรมที่ผานมาของ
ตางประเทศ เชน ใชคาความเสี่ยงสัมพัทธของประชากรในประเทศจีน (Sarntisart, 2003) และของกลุมประเทศ
อ่ืน (Leartsakulpanitch et al., 2007) ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการใชคาความเสี่ยงสัมพัทธของประชากรจีนมีความ
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ใกลเคียงกับประชากรไทยมากกวาประชากร
ของประเทศอื่น โดยคาความเสี่ยงสัมพัทธของโรคจากการสูบบุหรี่ของประชากรจีนมีการศึกษาอยางแพรหลาย 
เชน Yuan et al. (1996), Chen et al. (1997), Lam et al. (1997), Liu et al. (1998) และ Gu et al. (2009) 

 สําหรับการใชวิธีเศรษฐมิตินั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได เพราะเปน
วิธีการที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาและนํามาใชในระยะหลัง ประกอบกับวิธีการนี้มีขอไดเปรียบวิธีดานระบาดวิทยา
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ในเรื่องการคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงในดานลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ซึ่งในประเทศไทย กิตติคุณ พงษกลาวขํา (2547) และสลิลรัตน กันทะชมพู (2547) ไดทําการศึกษาดวยวิธีนี้ โดย
ใชขอมูลจากการสํารวจตัวอยางในโรงพยาบาลเพียง 1–2 แหง แตการประเมินตนทุนจากการสูบบุหร่ีของ
ประชากรทั้งประเทศ จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลและการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับชาติ ซึ่งยังไม
ปรากฏในประเทศไทย ดังนั้น หากตองการวิจัยดวยวิธีนี้ในอนาคตควรใชการสํารวจตัวอยางจากทุกภูมิภาคแทน
หรือพัฒนาฐานขอมูลที่รวบรวมและติดตามประวัติการสูบบุหรี่ พฤติกรรมเส่ียงอื่น และสภาวะของสุขภาพของ
ประชากรไทย 
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