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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยนอกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรค
ถุงลมโปงพอง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร สงขลา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 จํานวน 150 คน ผลการศึกษาพบวา ตนทุนทางเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 67.61 เปน
ตนทุนคาเสียโอกาส จากรายไดของผูปวยท่ีสูญเสียเนื่องจากการขาดงานเพราะเจ็บปวยคิดเปนรอยละ 77.47 หรือเฉลี่ย 
172,145.33 บาทตอคน รองลงมาเปนตนทุนทางตรงคิดเปนรอยละ 20.26 หรือเฉลี่ย 66,592.33 บาทตอคน จากคายา
รักษาโรครอยละ 38.18 รองลงมาคือ คาใชจายทางการแพทยในการตรวจวินิจฉัย รักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
20.12  และตนทุนทางออมรอยละ 12.13 หรือเฉลี่ย 39,882.99 บาทตอคน จากคาใชจายในการเดินทางของผูปวยรอยละ 
26.11 

 
คําสําคัญ : ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม และตนทุนคาเสียโอกาส 
 

Abstract 
 An aim of research is to estimate the economic cost of Pulmonary Emphysema disease using 150 outpatients 
of attending the Songklanagarind Hospital during November 2010 to January 2011. The results showed that 
opportunity cost of Pulmonary Emphysema disease is mainly economic cost that approximately 67.61 % or 
172,145.33 baht per person due to absence from work. Direct cost of medicine, medical fee and rehabilitation 
medicine fee is minor economic cost about 20.26% or 66,592.33 baht per a patient. Travel expenditure in terms of 
indirect economic cost is the last one around 12.13% or 39,882.99 baht. 
 
Keywords : Economic Cost, Direct Cost, Indirect Cost and Opportunity Cost  
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บทนํา 
ปจจุบันดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยูในภาวะของการแขงขัน ทําใหการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนประสบกับความยากลําบากจนกอใหเกิดภาวะของความเครียดไมวาจะเปนความเครียดจากการเรียน การ
ทํางาน จากครอบครัวหรือจากสิ่งแวดลอม อันสงผลใหมนุษยหาวิธีท่ีกําจัดความเครียดดวยวิธีตางๆ และวิธีหนึ่งท่ี
สามารถทําไดคือการสูบบุหรี่ แตการสูบบุหรี่เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จากรายงานการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551 ) พบวาโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่บ่ันทอนและลดอายุของผูสูบบุหรี่โดย
เฉลี่ย 5 ปถึง 10 ป บุหรี่ยังเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคมากถึง 25 โรค ซึ่งลวนแตเปนโรคท่ีคุกคามสุขภาพท้ังสิ้น เชน 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดและมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองขาดเลือด เปนตน ในปจจุบันท่ัวโลกมีผูสูบ
บุหรี่ประมาณ 1,208.21 ลานคน เปนชาย 991.24 ลานคน หญิง 216.90 ลานคนและจากศูนยขอมูลขาวสารเวชภัณฑ 
กระทรวงสาธารณสุข พบวาประชากรไทยสูบบุหรี่ปละ 11.03 ลานคน ซึ่งการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิต
ของคนไทยเปนอันดับท่ีสาม รองจากการมีเพสสัมพันธท่ีไมปลอดภัยและการด่ืมสุรา คนไทยเสียชีวิตจากโรคท่ีมีสาเหตุ
จากการสูบบุหรี่ปละ 42,000 คนถึง 52,000 คน รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการักษาปละ 51,569 ลานบาท ผูท่ีเสียชีวิต   
จากกการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยจะอายุสั้นลง 12 ป และปวยหนักเปนเวลา 1.7 ปกอนเสียชีวิต 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา โรคถุง
ลมโปงพอง (Pulmonary Emphysema) เปนสาเหตุการตายของคนไทยเปนอันดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ 25.31 ของโรคท่ีเกิด
จากการสูบบุหรี่ท้ังหมด และสามารถเปนไดกับทุกคนจะแตกตางกันท่ีชาหรือเร็วข้ึนอยูกับระยะเวลาในการสูบบุหรี่และ
ปริมาณการตอบสนองของรางกายตอควันบุหรี่ โรคถุงลมโปงพองเปนโรคท่ีมีภาวะอุดกั้นอยางเรื้อรังของหลอดลมท่ี
ปอดท้ังสองขาง โดยมีพยาธิสภาพเกิดท่ีหลอดลมขนาดเล็กและท่ีถุงลม โดยสารมลพิษในควันบุหรี่จะกอการระคายเคือง
ตอหลอดลมและทําลายผนังถุงลม ทําใหเนื้อเยื่อหลอดลมและถุงลมเสื่อมลง สงผลใหผูปวยเกิดอาการเหนื่อยหอบและ
เปนอันตรายตอชีวิต ถาหากมีภาวะแทรกซอน เชน ปอดติดเช้ือหรือมีลมรั่วในชองปอด นั่นหมายถึงคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลท่ีสูงและยังเปนโรคเรื้อรังท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ทําใหตองปรับเปลี่ยนกิจวัตรเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพรางการท่ีออนแอลง ควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรค ลดความรุนแรงของโรค รวมท้ังตองเขารับการรักษาอยาง
สมํ่าเสมอตามแผนการรักษาของแพทย จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวย
นอก (OPD) ท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง สาเหตุจากการสูบบุหรี่ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
จังหวัดสงขลา  เพื่อเปนขอมูลใหกับบุคคลท่ีคิดจะสูบบุหรี่และกลุมเยาวชนไดตระหนักถึงภัยรายแรงจากการสูบบุหรี่ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผูปวยนอกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง สาเหตุจากการสูบบุหรี่ ณ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร จังหวัดสงขลา มีสัดสวนของตนทุนคาเสียโอกาสมากท่ีสุดจากตนทุนทางเศรษฐศาสตรท้ังหมด 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1.งานวิจัยนี้จัดเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ท่ีผานกระบวนการพิจารณารับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมดานวิจัย เกี่ยวกับบริบาล
ผูปวย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปวยนอก (OPD) ท่ีเขารับการ
รักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง สาเหตุจากการสูบบุหรี่ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โดยเก็บ
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รวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 จํานวนผูปวย 150 คน ซึ่งยินดีเปดเผยและมี
ความพรอมในการใหขอมูล ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

2. ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยโรคถุงลมโปงพองจําแนกเปน 3 ประเภทคือ ตนทุนทางตรง ตนทุน
ทางออม และตนทุนคาเสียโอกาส ประกอบดวยรายละเอียดตามภาพประกอบ 1 

 
            ภาพประกอบ 1 การจําแนกตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยถุงลมโปงพอง 

 
 
                       
 
 

         
       ผูปวย                       รัฐบาล(โรงพยาบาล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัยในครั้งนี้คิดเฉพาะตนทุนในสวนของผูปวยนอกและผูดูแลท่ีเดินทางมากับผูปวยจํานวน 1 คน โดยไม

รวมตนทุนทางการแพทยของรัฐหรือโรงพยาบาล ซึ่งเปนตนทุนท่ีรวมอยูในบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ต้ังแตท่ีผูปวย
เริ่มเขารักษาพยาบาลครั้งแรกเม่ือทราบวาเปนโรคถุงลมโปงพองจนถึงปจจุบันในชวงท่ีเก็บขอมูล 

 3.สถิติท่ีใชในการประมวลผลใชคาสถิติพรรณนาไดแก  คาเฉลี่ย และคารอยละ ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 

ตนทุนทางตรง 

1.คาใชจายทาง
การแพทยในการตรวจ
วินิจฉัย รักษา ฟนฟู
สมรรถภาพ 
2. คาใชจายจากการพัก
รักษาท่ีโรงพยาบาล 
เชน คาหอง คาบริการ
ทางการแพทย 
3. คาผาตัด 
4. คายารักษาโรค 

คาใชจายทาง
การแพทยในเรื่อง
ของการสงเสริม 
ปองกัน การตรวจ
วินิจฉัย การรักษา
หรือการฟนฟู
สมรรถภาพ 

ตนทุนทางออม 

1.คาใชจายของผูดูแล เชน 
คาอาหาร เครื่องด่ืม 
2.คาใชจายในการเดินทาง
ของผูดูแล 
3. .คาใชจายของผูปวย
เชน คาอาหาร เครื่องด่ืม 
4.คาใชจายในการเดินทาง
ของผูปวย 
5. คาท่ีพักของผูดูแลและ
ผูปวย 
 

ตนทุนคาเสียโอกาส 

1.รายไดของผูปวยท่ี
สูญเสียจากการขาด
งาน 
2.รายไดของผูดูแลท่ี
สูญเสียจากการขาด
งาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
วิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยนอกที่เขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง 

สาเหตุจากการสูบบุหร่ี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 
 ผลการวิจัยพบวา ผูปวยนอกรอยละ 72.7 เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุ 41–50 ป ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา

และประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพคาขายหรืออาชีพอิสระ มีภูมิลําเนาในจังหวัดสงขลา  ใชสิทธิในการ
รักษาโดยใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ระยะเวลาในการเขารับการรักษาพยาบาลประมาณ 3- 4 ป และผูปวยท้ังหมดมี
ภาวะโรคแทรกซอนโดยเฉพาะโรคมะเร็งตางๆ  พฤติกรรมการเริ่มสูบบุหรี่กอนเขารับการรักษาของผูปวย สวนใหญมี
สาเหตุจากการแสดงความเปนผูใหญรอยละ 24.0 มีคนในครอบครัวท่ีสูบบุหรี่รอยละ 51.2 สูบเปนประจําเม่ือมีเวลาวาง
รอยละ 60.7 สูบทุกสถานท่ีท่ีมีโอกาสรอยละ55.3 และผูปวยไมเคยเลิกสูบบุหรี่มีมากถึงรอยละ 42.7   สาเหตุท่ีไมเลิกสูบ
บุหรี่มาจากการมีสิ่งแวดลอมท่ีมีผูสูบมากรอยละ 34.7   รองลงมาคือผูปวยไมมีแรงจูงใจท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สลินรัตน กันทะชมภู (2547) เรื่องการประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการปวยดวยโรคท่ีเกิดจากการ
สูบบุหรี่ กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ท่ีพบวา ผูปวยมีสัดสวนเปนเพศชาย มีอายุในชวง 35–64 ป 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส ใชสิทธิในการรักษาจากบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และสอดคลอง
กับงานวิจัยของเรณู บุญจันทร (2552)เรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชนในจังหวัดระนองท่ีพบวา สาเหตุของการสูบบุหรี่เพื่อตองการแสดงความเปนผูใหญ มีพอ แมและเพื่อนสนิท
สูบบุหรี ่

การเขารับการรักษาพยาบาลของผูปวย พบวา ตนทุนทางเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ 67.61 เปนตนทุนคา
เสียโอกาส เปนจํานวนเงิน 33,331,700 บาทหรือเฉลี่ย 222,221.33 บาทตอคน จากรายไดของผูปวยท่ีสูญเสียเนื่องจาก
การขาดงานคิดเปนรอยละ 77.47 หรือ 172,145.33 บาทตอคน รองลงมาเปนตนทุนทางตรงรอยละ 20.26 เปนจํานวนเงิน 
9,988,850 บาทหรือเฉลี่ย 66,592.33 บาทตอคน จากคายารักษาโรครอยละ 38.18 มากท่ีสุด รองลงมาคือคาใชจายทาง
การแพทยในการตรวจวินิจฉัย รักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 20.12  สวนตนทุนทางออมรอยละ 12.13 เปนจํานวน
เงิน 5,988,449 บาทหรือเฉลี่ย 39,882.99 บาทตอคน จากคาใชจายในการเดินทางของผูปวยรอยละ 26.11 รองลงมาคือ
คาใชจายคาอาหารและเครื่องด่ืมของผูปวยรอยละ 23.36 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา ตันติวิไลและ  ออทิพย 
ราษฏรนิยม (2551) เรื่องการประมาณตนทุนทางเศรษฐศาสตรจากการติดเช้ือเอชไอวีของผูปวยเอดสท่ีเขารับการรักษา
ตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและนาวิน แพทยานันท (2553) เรื่องการวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐศาสตรใน
การรับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ พบวา ผูปวยมีตนทุนคาเสียโอกาสมากท่ีสุดอันเนื่องมาจาก
การสูญเสียรายไดอนาคตจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและการสูญเสียรายไดจากการขาดงาน  และตนทุนทางตรงของ
ผูปวยเปนคายารักษาโรคมีสัดสวนมากท่ีสุดของตนทุนทางตรงท้ังหมด รองลงมาคือคาตรวจทางหองปฏิบัติการและคา
ตรวจวินิจฉัยตามลําดับ รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 และตาราง  
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ภาพประกอบ 2 ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยนอกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง      
ตาราง ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของผูปวยนอกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง แยกเปนแตละประเภท
ตนทุน 
 

รายการ ตนทุน 
จํานวน(บาท) รอยละ 

ตนทุนทางตรง 9,988,850 100 
คาใชจายในการรักษาโรคแทรกซอน 1,527,900 15.30 
คาใชจายทางการแพทยในเรื่องของการสงเสริม ปองกัน  การตรวจ
วินิจฉัย การรักษาหรือ การฟนฟูสมรรถภาพ 

2,010,450 
 

20.12 

คาใชจายในการนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร(คา
หอง คาบริการทางการแพทย) 

1,358,790 
 

13.60 

คาผาตัด 1,278,310 12.80 
คายารักษาโรค 3,813,400 38.18 
ตนทุนทางออม 5,988,449 100 
คาใชจายของผูดูแล(คาอาหาร คาเครื่องด่ืม ) 1,377,200 23.02 
คาใชจายในการเดินทางของผูดูแล 1,286,749 21.51 
คาใชจายของผูปวย(คาอาหาร คาเครื่องด่ืม) 1,397,700 23.36 
คาใชจายในการเดินทางของผูปวย 1,567,900 26.11 
คาท่ีพัก(ของผูปวยและผูดูแล) 358,900 6.00 
ตนทุนคาเสียโอกาส 33,331,700 100 
รายไดท่ีสูญเสียไปจากการขาดทํางานของผูปวย 25,821,800 77.47 
รายไดท่ีสูญเสียไปจากการขาดทํางานของผูดูแล 7,509,900 22.53 

ตนทุนทางตรง
, 20.26

ตนทุนทางออม
, 12.13

ตนทุนคาเสีย
โอกาส, 67.61
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สรุปผลการวิจัยขอเสนอแนะ 

 ผูปวยนอกท่ีเขารับการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพอง สาเหตุจากการสูบบุหรี่ ณ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร จังหวัดสงขลา สวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพคาขายหรืออาชีพอิสระ ใชสิทธิในการรักษาจาก
บัตรประกันสุขภาพถวนหนาและผูปวยท้ังหมดท่ีเปนกลุมตัวอยางมีภาวะโรคแทรกซอน สาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่สวน
ใหญ คือ ตองการแสดงความเปนผูใหญ สูบบุหรี่เปนประจําเม่ือมีเวลาวาง ทุกสถานท่ีท่ีมีโอกาสและไมเคยเลิกสูบบุหรี่ 
ผูปวยนอกมีสัดสวนของตนทุนคาเสียโอกาสมากท่ีสุดจากตนทุนทางเศรษฐศาสตรท้ังหมดคิดเปนรอยละ 67.61 อัน
เนื่องมาจากรายไดของผูปวยท่ีสูญเสียเนื่องจากการขาดงาน จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ การสงเสริม
ใหพอ แม ผูปกครอง ชุมชนเปนตัวอยางท่ีดีแกบุตรหลานโดยการไมสูบบุหรี่หรือทําใหเปนชุมชนปลอดบุหรี่  จัดใหมี
การเรียนการสอนเรื่องยาสูบและสุขภาพในหลักสูตร และรัฐควรเพิ่มบริการรักษาผูท่ีตองการเลิกสูบบุหรี่  รวมท้ังการ
เสนอขอมูลดานตนทุนในการรักษาพยาบาลโรคถุงลมโปงพองแกประชาชนท่ัวไปใหตระหนักถึงภาระทางการเงินท่ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือเปนโรคนี้ 
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