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ปีสุขภาวะทีสู่ญเสีย 
(DALY: Disability adjusted life year)

ปีที่สูญเสียจาก
การตายก่อนวัยอันควร

ปีที่สูญเสียจาก
การเจ็บป่วยหรือพิการ

https://en.wikipedia.org/wiki/Disability-adjusted_life_year



การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย พ.ศ. 2554

International Health Policy Program, 2014

No เพศชาย เพศหญงิ

โรค DALYS  
(/1000)

Percent 
of Total โรค DALYS  

(/1000)
Percent 
of Total

1 การเสพติดเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

536 8.8 โรคเบาหวาน 359 7.9

2 อุบัติเหตุทางถนน 508 8.4 โรคหลอดเลือดสมอง 357 7.9

3 โรคหลอดเลือดสมอง 400 6.6 โรคซึมเศร้า 245 5.4

4 โรคหัวใจขาดเลือด 266 4.4 โรคหัวใจขาดเลือด 191 4.2

5 โรคมะเร็งตับ 262 4.3 ต้อกระจก 166 3.7

6 การติดเชื้อ HIV/ AIDS 246 4.1 โรคข้อเสื่อม 146 3.2

7 โรคเบาหวาน 222 3.7 โรคสมองเสื่อม 136 3.0

8 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 216 3.6 อุบัติเหตุทางถนน 126 2.8

9 ภาวะตับแข็ง 183 3.0 การติดเชื้อ HIV/ AIDS 125 2.8

10 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 138 2.3 ภาวะโลหิตจาง 120 2.6



การจัดอันดับความสูญเสียปีสขุภาวะ (DALY) และ จ านวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย
จากภาวะบกพร่องทางสขุภาพ (YLD) ของประชากรไทย เพศชาย พ.ศ. 2554

International Health Policy Program, 2014 

NO

ความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) สุขภาวะที่สูญเสียจากภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพ (YLD) 

โรค DALYS  

(/1000)

Percent of 

Total โรค DALYS  

(/1000)

Percent of 

Total

1 การเสพติดเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

536 8.8 การเสพติดเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

495 22.6

2 อุบัติเหตทุางถนน 508 8.4 ต้อกระจก 127 5.8
3 โรคหลอดเลือดสมอง 400 6.6 โรคซึมเศร้า 127 5.8
4 โรคหัวใจขาดเลือด 266 4.4 โรคเบาหวาน 100 4.6
5 โรคมะเร็งตับ 262 4.3 โรคข้อเสื่อม 96 4.4
6 การตดิเชื้อ HIV/ AIDS 246 4.1 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 79 3.6
7 โรคเบาหวาน 222 3.7 โรคจิตเภท 79 3.6
8 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 216 3.6 โรคหลอดเลือดสมอง 79 3.6
9 ภาวะตับแข็ง 183 3.0 ภาวะโลหิตจาง 67 3.1

10 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 138 2.3 โรคหอบหืด 61 2.8



No. เพศชาย เพศหญิง
2547 2552 2547 2552

1 การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

การมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่
ปลอดภัย

ความอ้วน

2 การมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่
ปลอดภัย

การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง

3 การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ความอ้วน การมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่
ปลอดภัย

4 การไม่สวมหมวกกันน็อค การไม่สวมหมวกกันน็อค ไขมันสูง ไขมันสูง

5 ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง การไม่สวมหมวกกันน็อค การได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอ

From Burden of disease International health policy program,Thailand
http://www.thaibod.net/th/report/category/6--2009-.html

พฤติกรรมเสี่ยงในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 



อัตราการดื่มแอลกอฮอลข์องประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

กลุม่สถติิสังคม ส านกังานสถติิแห่งชาติ



อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

กลุม่สถติิสังคม ส านกังานสถติิแห่งชาติ



WHO 2001

ลักษณะ/รปูแบบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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60 ขึ้นไป

กลุ่มอายุ

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ ครั้ง ดื่มสม่่าเสมอ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชาย

หญิง

เพศ

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ คร้ัง ดื่มสม่่าเสมอ

ดื่มสม่ าเสมอ
 =

ดื่มอย่างน้อย
1-2 วัน/สัปดาห์



0% 20% 40% 60% 80% 100%

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตอ.เฉียงเหนือ

ใต้
ภาค

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ คร้ัง ดื่มสม่่าเสมอ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

เขตการปกครอง

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ ครั้ง ดื่มสม่่าเสมอ
ดื่มสม่ าเสมอ

 =
ดื่มอย่างน้อย

1-2 วัน/สัปดาห์





0% 20% 40% 60% 80% 100%

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

กลุ่ม 7
กลุ่มอาชีพ

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ คร้ัง ดื่มสม่่าเสมอ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ท างาน

ว่างงาน

อาชีพ

ไม่เคยดื่มเลย เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนท่ีแล้ว ดื่มนานๆ ครั้ง ดื่มสม่่าเสมอ

ดื่มสม่ าเสมอ
 =

ดื่มอย่างน้อย
1-2 วัน/สัปดาห์

1 ผู้จัดการ ข้าราชการอาวุโส 
ผู้บัญญัติกฎหมาย

2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 

5 พนักงานบริการ 

6 เกษตรกร ประมง 

7 ช่างฝีมือ 



ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางจิตสังคม

แอลกอฮอล์

กลไกทางสมอง

การติดยา
Addiction

กรรมพันธุ์
เพศ
โรคทางจิตเวช

Achievement
ครอบครัว 
กลุ่มเพื่อน
ความเครียดภายนอก
ค่านิยม วัฒนธรรม

การออกฤทธิ์
การกระตุ้นวงจร
reward

อายุที่เริ่มใช้
การดื้อยา/ 
การขาดยา

National Institute on Drug Abuse
https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/



ขนาดของ
ปัจจัยต่าง ๆ

เริ่มดื่ม ดื่มมากขึ้น ติดแอลกอฮอล์

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ครอบครัว และ สังคม)
ปัจจัยด้านพื้นอารมณ์ บุคลิกภาพ
ปัจจัยด้านฤทธิ์ของแอลกอฮอล์

พัฒนาการของการติดแอลกอฮอล์

สไลดป์ระกอบการบรรยาย นันทวัช สิทธิรักษ์



เริ่มดื่ม

ติด
ดื่มอย่าง
ต่อเนื่อง

ปัจจัยส่งเสริม
อยากรู้ อยากลอง
เพื่อน
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
กระแสสื่อโฆษณา

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติด
แอลกอฮอล์
พันธุกรรม
เมแทบอลิซึมแอลกอฮอล์
บุคลิกภาพ

ปัจจัยส่งเสริมการดื่มต่อเนื่อง
การเรียนรู้
ความเครียดต่อเนื่อง
ภาวะดื้อต่อแอลกอฮอล์
ภาวะขาดแอลกอฮอล์



Severe type I alcoholism Type II alcoholism

ร้อยละในการพัฒนาเป็น alcoholism แบบรนุแรง

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม

มีเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

มีเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรม

มีปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านพันธุกรรม+สิ่งแวดล้อม

มักเจอในเพศชาย อายุก่อน 25 ปี
มักหยุดดื่มไม่ได้

มักมี high novelty seeking

เพศชาย ≈ เพศหญิง อายุหลัง 25 ปี
ควบคุมไม่ได้ ดื่มแบบ binge

มักมี high harm avoidance

Cloninger CR, 1996



ปัจจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติ 

พฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์

พันธุกรรม

ครอบครวั

เพ่ือน

แหล่ง 

การเข้าถึง
วัฒนธรรม

ค่านิยม

ศาสนา

ความเชื่อ

ส่ือ

เศรษฐานะ



พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัฒนธรรม

ค่านิยม

o การดื่มตามเทศกาล งานประเพณี การดื่มสุราถือเป็นเรื่องปกติ

o ความเชื่อเรื่องการดื่มเพื่อสุขภาพ ยาดอง 

o ทัศนคติที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งเสริมการดื่มโดยไม่รู้ตัว 
การวางขวดสุราไว้ในห้องรับแขก ในงานเลี้ยง การดื่มเพื่อเฉลิมฉลองวาระต่าง ๆ 

อยากทดลอง
เพ่ือนชวน 

อยากทดลอง 
เพื่อเข้าสังคม 
ดื่มเพื่อสุขภาพ 

ผู้ชายจะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงอายุที่น้อยกว่าผู้หญิง 
มีแนวโน้มว่า ผู้ดื่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15-24

25-44

45-59

60 ขึ้นไป

กลุ่มอายุ

เข้าสังคม เพื่อนชวน อยากลอง ตามครอบครัว เครียด เจริญอาหาร อื่น ๆ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชาย

หญิง

เพศ

เข้าสังคม เพื่อนชวน อยากลอง ตามครอบครัว เครียด เจริญอาหาร อื่น ๆ 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตอ.เฉียงเหนือ

ใต้

ภาค

เข้าสังคม เพื่อนชวน อยากลอง ตามครอบครัว เครียด เจริญอาหาร อื่น ๆ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

เขตการปกครอง

เข้าสังคม เพื่อนชวน อยากลอง ตามครอบครัว เครียด เจริญอาหาร อื่น ๆ 



แหล่ง 

การเข้าถึง



 สถานที่ที่เคยซื้อ ร้อยละ
สวนสาธารณะ 0.94
สถานศึกษา 0.91
สถานที่ราชการ 0.47
รพ. ร้านขายยา 0.15

 สถานที่ที่เคยซื้อ ร้อยละ
ปั๊มน้่ามัน 5.01
วัด 2.65
โรงงาน 1.41
หอพัก 1.13



The World Health Organization’s Global Information System on Alcohol and Health (GISAH)
Annual Global Alcohol Report, 2014

ร้อยละของประชากรที่ดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงระยะเวลา 12 เดือน



ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชากร (per captita consumption) (ลิตร)



ตัวอย่างงานวจิัย เชิงสงัคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2557

Association of adolescent substance use: behavioral problems and family background among 
school students in Tsunami affected area in southern Thailand.             Sitdhiraksa N, 2014

The influence of protective and risk factors in individual, peer and school domains on 
Thai adolescents' alcohol and illicit drug use: a survey.               Wongtongkam N, 2014

Thai men's experiences of alcohol addiction and treatment.  Hanpatchaiyakul K, 2014

Alcohol consumption and mortality: the Khon Kaen Cohort Study, Thailand.
Kamsa-ard S, 2014

The effect of asset-based wealth inequality on problem drinking among rural Thai elders: 
a prospective population-based cohort study.                         Jirapramukpitak T, 2014

Examining how presumed media influence affects social norms and adolescents' attitudes 
and drinking behavior intentions in rural Thailand. Ho S, 2014



Alcohol consumption patterns in Thailand and their relationship with non-
communicable disease. Wakabayashi M, 2015

The Prevalence and Associated Factors of Alcohol Consumption: A Cross-Sectional Study 
in Khon Kaen,Thailand. Chanaboon S, 2015

Correlates of health-related quality of life in Thai patients with alcohol dependence.
Saengcharnchai P, 2015

Recent Trends in Alcohol Outlet Density, Distances from Educational Institutions and 
Sales Campaigns in Chiang Mai Municipality (Metropolitan), Thailand: Should We Be 
Worried for Our Youths? Thaikla K, 2016

Can pricing deter adolescents and young adults from starting to drink: An analysis of the 
effect of alcohol taxation on drinking initiation among Thai adolescents and young adults.

Sornpaisarn B, 2015

ตัวอย่างงานวจิัย เชิงสงัคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2558 - 2559



ตัวอย่างงานวจิัย 
สังคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาความสัมพันธ์ของศาสนาพุทธ ความเชื่อ และการติดแอลกอฮอล์
แบ่งอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1 ไม่ดื่ม ดื่มน้อย หรือด่ืมไม่สม่่าเสมอ/ กลุ่ม 2 ดื่มแบบเสี่ยง ดื่มแบบอนัตราย/ กลุ่ม 3 ดื่มแบบติด

ผลการศึกษาที่ส าคัญ
กลุ่ม 1 มีความเชื่อทางด้านศาสนามากกว่ากลุ่ม 2

แม้ว่าจะเป็นเด็กวัดมาก่อน ก็ไม่ได้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ด่ืมสุราในปัจจุบัน
แม้จะด่ืม แต่บางส่วน (น้อยกว่า 10% ของทั้ง 3 กลุ่ม) ก็ยงัปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเป็นปกติ

Religious beliefs and practice, and alcohol use in Thai men
Assanangkornchai S, 2001



การศึกษาบริบทของการดื่มสุรา พฤติกรรม การรับรู้ ในประชากรพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการศึกษาที่ส าคัญ
การดื่มเป็นส่วนหนึ่งของชวีิตประจ่าวัน 
หลอมรวมกับวัฒนธรรม วิธีชีวิต

การดื่มมีข้อดีหลากหลาย 
มากกว่าข้อเสีย
 
การดื่มจนควบคุมไม่ได้ เมามากเกินไป
เสียการงาน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
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