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บทคัดย่อ							

วัตถุประสงค์ เพื่อหาตัววัดทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมในการค�ำนวณภาระโรคความผิดปกติของ
พฤติกรรมดื่มสุรา (alcohol use disorders; AUD) และใช้สารเสพติด (drug use disorders; DUD)
วัสดุและวิธีการ ทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล MEDLINE และ Google Scholar ที่ตีพิมพ์หลัง
ปี ค.ศ. 1997 จากนั้นคัดกรองเรื่องจากการอ่านชื่อเรื่องและบทคัดย่อ สืบค้นหางานวิจัยฉบับเต็มของเรื่องที่
เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา
ผล AUD และ DUD มีความชุกหนึ่งปีของโรคอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-4.6 และ 0.0-2.0 ระดับความ
รุนแรงของโรคส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปานกลางและรุนแรงมาก อายุที่เริ่มเกิดโรคอยู่ในช่วง 14.0-30.5 ปี และ
15.0-24.7 ปี ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพอยู่ในช่วง 1.8-3.7 ปี และ 1.6-4.3 ปี และอัตราการหาย
รายปีร้อยละ 34-89 และ 5-45 ตามล�ำดับ ผู้ป่วย AUD มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิต 1.8-4.6 เท่าของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรค ส่วนผู้ป่วย DUD มีอัตราการเสียชีวิต 3.2-18.6 เท่าของประชากรทั่วไป
สรุป ตัววัดทางระบาดวิทยาเพือ่ ค�ำนวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดืม่ สุราและใช้สารเสพติด
ที่มีการศึกษาในประเทศไทยที่เชื่อถือได้และมีระเบียบวิธีการวิจัยเป็นมาตรฐานโลก ได้แก่ ความชุกและอายุ
ที่เริ่มเกิดโรคส่วนตัววัดทางระบาดวิทยาอื่นๆ ได้แก่ สัดส่วนความรุนแรง ระยะเวลา อัตราการหาย และความ
เสีย่ งสัมพัทธ์ของการเสียชีวติ ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไปเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทในประเทศไทยให้มากทีส่ ดุ
ค�ำส�ำคัญ: ภาระโรค ตัววัดทางระบาดวิทยา ความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา ความผิดปกติของพฤติกรรม
ใช้สารเสพติด
ติดต่อผู้นิพนธ์: อธิบ ต้นอารีย์; e-mail: atanaree@gmail.com
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Abstract							

Objective To identify the appropriate parameters for calculating disease burden of alcohol use
disorders (AUD) and drug use disorders (DUD).
Material and method The literatures were searched through MEDLINE database and Google
Scholar, using relevant keywords. Literatures published after the 1997 were identified and subsequently
screened for relevancy to the study. Finally, full-text publications were systematically reviewed and
synthesized according to each subtopic.
Results One-year prevalence of AUD and DUD were between 0.2%-4.6% and 0.0%-2.0%
respectively. Individuals with AUD were mostly in moderate categories while persons with DUD were
largely in moderate and severe categories. The age of onset of AUD and DUD were between 14.0-30.5
years and 15.0-24.7 years, with duration of each episode between 1.8-3.7 years and 1.6-4.3 years, and
remission rate at one year after onset between 34%-89% and 5%-45% respectively. Relative risk of
mortality among individuals with AUD was 1.8-4.6, compared to those without disorders, while mortality
rate among those with DUD was 3.2-18.6 folds of general population.
Conclusion Prevalence and age of onset of AUD and DUD are available in Thailand and comparable to international studies, thus should be used for disease burden estimation. The future research
should be focused on other parameters that are not yet available in Thailand.
Key words: burden of disease, parameters, alcohol use disorders, drug use disorders
Correspondence author: Athip Tanaree; e-mail: atanaree@gmail.com

บทนำ�

ใช้ชีวิต อีกทั้งมักเกิดตั้งแต่อายุน้อย และยังถือเป็น
กลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น การประเมิน
ภาระทางสุขภาพของโรคกลุ่มนี้จะท�ำให้ทราบขนาด
ของปัญหา เพื่อการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใช้ในการป้องกันและบ�ำบัดรักษาต่อไป
ในปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลก
ได้ ร ายงานสถานการณ์ ภ าระโรคทั่ ว โลก (global
burden of disease; GBD) พบว่า AUD และ DUD
เป็ น สาเหตุ ข องการสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะ (disability

ความผิดปกติของพฤติกรรมดืม่ สุรา (alcohol
use disorders; AUD) และใช้สารเสพติด (drug use
disorders; DUD) ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เป็น
สาเหตุของความเจ็บป่วยทางกายและทางจิต การ
บาดเจ็บ การท�ำร้ายร่างกาย อุบตั เิ หตุและการเสียชีวติ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ 1
เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคที่เรื้อรังและส่งผลต่อความ
บกพร่องของความสามารถในการท�ำงานและการ
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2561;26(1):34-49.
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adjusted life years; DALYs) 18 ล้านปีและ 20
ล้ า นปี ต ามล� ำ ดั บ 2 โดยส่วนใหญ่เป็นการสูญเสีย
จากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (years lived with
disability; YLDs) มากกว่าการสูญเสียจากการเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควร (year of life lost; YLLs) ใน
ประเทศไทยโดยส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศได้รายงานภาระโรคและการบาด
เจ็บของประชากรไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยในปี
พ.ศ. 2557 พบว่า AUD และ DUD เป็นสาเหตุของ
การสูญเสีย YLDs ในเพศชายอันดับหนึ่งและอันดับ
10 ตามล�ำดับ ส่วนในเพศหญิง AUD เป็นสาเหตุ
ของการสูญเสีย YLDs อันดับ 123 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสภาพสังคมและสถานการณ์การเจ็บป่วย
ของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ทางระบาด
วิทยาของโรค จึงควรมีการทบทวนการศึกษาภาระ
โรคในประเทศไทยโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทในประเทศ
การส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคน
ไทยครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 (Thailand national
mental health survey 2013; TNMHS2013)4 ได้มี
การน�ำเครือ่ งมือ World Mental Health - Composite
International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) ที่
ใช้ในการส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตโลก (World
Mental Health Survey) มาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อใช้
ประเมินความชุกและข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำ� คัญ
ของโรคจิตเวชรวมถึงความผิดปกติของพฤติกรรม
ดื่มสุราและใช้สารเสพติดตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ
ICD-10 และ DSM-IV5,6 ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและ
มีความถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
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ยังไม่มกี ารศึกษาตัววัดทางระบาดวิทยาอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการค�ำนวณภาระโรค ได้แก่ ความเสี่ยงสัมพัทธ์
ของการเสียชีวิตจากโรค (relative risk of mortality)
อัตราการหาย (remission rate) และค่าถ่วงน�้ำหนัก
ของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (disability weight;
DW)
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ตัววัดทางระบาดวิทยาในการค�ำนวณภาระโรคความ
ผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดที่
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากที่สุด

วัสดุและวิธีการ

ทบทวนและสั ง เคราะห์ บ ทความทาง
วิชาการ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล MEDLINE ส�ำหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ และ Google Scholar ส�ำหรับ
เอกสารภาษาไทย ก�ำหนดค�ำส�ำคัญทีใ่ ช้ในการสืบค้น
คือ alcohol use disorders และ/หรือ drug use
disorders ร่วมกับตัววัดทางระบาดวิทยา ได้แก่ ความชุก
(prevalence) สัดส่วนของระดับความรุนแรงของโรค
(severity distribution) อายุที่เริ่มป่วยหรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ (age of onset) จ�ำนวนครั้งของ
การป่วยในชั่วชีวิต (lifetime episode) และระยะเวลา
ที่เจ็บป่วยหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (duration
of illness) อัตราการหาย (remission rate) ความ
เสีย่ งสัมพัทธ์ของการเสียชีวติ จากโรค (relative risk of
mortality) และค่าถ่วงน�้ำหนักของภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพ (disability weight) โดยมีขนั้ ตอนการคัดเลือก
บทความเช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาค่ า ภาระโรคของ
กลุม่ โรคทางจิตเวชอืน่ ๆ ในประเทศไทยดังทีก่ ล่าวไว้
ในบทความพิเศษของวารสารเล่มนี้
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ผล

ของ drug abuse และ dependence ในช่วง 1 ปี
ของประเทศไทยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.3 และ 0.3 ตามล�ำดับ
เมื่ อ เที ย บกั บ การส� ำ รวจจากต่ า งประเทศพบว่ า
ต�ำ่ กว่าประเทศในแถบยุโรป8 และอเมริกา7 แต่สงู กว่า
ประเทศในแถบเอเชียเล็กน้อย11-14

ความชุกของโรค
ในการส�ำรวจ TNMHS2013 ได้ประมาณ
ความชุกของ AUD และ DUD โดยแบ่งการวินิจฉัย
เป็นการดื่มสุราในทางที่ผิด (alcohol abuse) การ
ติดสุรา (alcohol dependence) การใช้สารเสพติด
ในทางที่ผิด (drug abuse) และการติดสารเสพติด
(drug dependence) พบว่าความชุกของ alcohol abuse
และ dependence ในช่วง 1 ปีของประเทศไทยอยู่
ที่ร้อยละ 3.5 และ 1.8 ตามล�ำดับ4 เมื่อเทียบกับ
ผลการส�ำรวจในต่างประเทศที่ใช้เครื่องมือวินิจฉัย
WMH-CIDI เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 1) พบว่าอยู่
ระดับใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ
3.1 และ 1.3 ตามล�ำดับ)7 ต�่ำกว่าประเทศในแถบ
ยุโรป8 ออสเตรเลีย9 และแอฟริกาใต้10 และสูงกว่า
ประเทศในแถบเอเชีย11-14 และไนจีเรีย15 ส่วนความชุก

สัดส่วนของระดับความรุนแรงของโรค
ในการประมาณสัดส่วนความรุนแรงของ
โรคจากการส�ำรวจระบาดวิทยาในระเทศต่าง ๆ นั้น
พบว่าบางการศึกษา4,16,17 เป็นเพียงการแบ่งตาม
การวินิจฉัย โดยถือว่า alcohol/drug dependence มี
ความรุนแรงกว่า alcohol/drug abuse ส่วนการศึกษาของ
ประเทศจีน11 ญี่ปุ่น18 และสหรัฐอเมริกา7 มีการแบ่ง
ระดับความรุนแรงของโรคโดยประเมินจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวชร่วมกับผลกระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการใช้ชีวิตในสังคมโดยใช้แบบประเมิน

ตารางที่ 1 ความชุกในช่วง 1 ปีและชัว่ ชีวติ ของความผิดปกติของพฤติกรรมดืม่ สุรา (AUD) และใช้สารเสพติด (DUD)

ตารางที่ 1 ความชุกในช่วง 1 ปีและชั่วชีวติ ของความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา (AUD) และใช้สารเสพติด (DUD)
ปีที่สารวจ
(ค.ศ.)

alcohol abuse

ประเทศ

1 ปี
1996
เนเธอร์แลนด์
4.6 (0.2)
9
1997
ออสเตรเลีย
1.9 (0.2)
11
2001-2002 จีน
1.6 (0.4)
7
2001-2003 สหรัฐอเมริกา
3.1 (0.3)
15
2001-2003 ไนจีเรีย
0.5 (0.2)
12
2002-2003 ญี่ปุ่น
1.6 (0.2-3.0)*
10
2002-2004 แอฟริกาใต้
4.5 (0.4)
13
2006-2007 เกาหลีใต้
2.5 (0.2)
14
2009-2010 สิงคโปร์
0.5 (0.1)
4
2013
ไทย
3.5 (0.6)
S.E. = standard error, * 95% confidence interval
8

ชั่วชีวิต
11.7 (0.4)
2.8 (0.5)
9.2 (0.5)
3.1 (0.3)
13.9 (0.9)

ความชุก หน่วย: ร้อยละ (S.E.)
alcohol dependence
drug abuse
1 ปี
3.7 (0.2)
4.1 (0.3)
0.6 (0.1)
1.3 (0.2)
0.2 (0.1)
0.4 (0.0-0.8)*
1.2 (0.2)
3.2 (0.5)
0.3 (0.1)
1.8 (0.5)

ชั่วชีวิต
5.5 (0.3)
0.1 (0.0)
7.0 (0.9)
0.5 (0.1)
4.1 (0.9)

1 ปี
0.5 (0.1)
1.0 (0.1)
0.1 (0.0)
1.4 (0.1)
0.2 (0.1)
0.1 (0.0-0.3)*
1.4 (0.2)
0.3 (0.1)

ชั่วชีวิต
1.5 (0.1)
1.0 (0.3)
2.8 (0.5)

drug dependence
1 ปี
0.8 (0.1)
2.0 (0.2)
0.0 (0.0)
0.4 (0.1)
0.0 (0.0)
0.1 (0.0-0.3)*
0.1 (0.1)
0.3 (0.0)

ชั่วชีวิต
1.8 (0.2)
0.0 (0.0)
1.3 (0.3)

S.E. = standard error, * 95% confidence interval

วารสารสุ
ภาพจิตแห่
งประเทศไทย
2561;26(1):34-49.
ตารางที
่ 2 ขความเสี
่ยงสั
มพัทธ์ของการเสี
ยชีวติ จากความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา (AUD) และใช้สารเสพติด (DUD)
การศึกษา
Callaghan, et
29
al. , 2012

ประชากรที่
ศึกษา
clinical sample
15-84 ปี

สถิติ
ที่ใช้
SMR

standardized mortality ratio (SMR)/ relative risk (RR) of mortality (95% confidence interval)
alcohol
cannabis
amphetamine
heroin/opioid
รวม = 3.83 ( 3.81-3.85)
รวม = 3.85 (3.67-4.03) รวม= 4.67 (4.53-4.82)
รวม = 5.71 (5.60-5.81)
ชาย = 3.73 (3.71-3.75)
ชาย = 4.12 (3.90-4.35)
ชาย = 4.85 (4.67-5.04)
ชาย = 5.50 (5.36-5.63)
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Sheehan Disability Scale (SDS) และ/หรือ Global
Assessment of Functioning Scale (GAF) ส่วนการ
ประมาณสัดส่วนของระดับความรุนแรงของในการ
ศึกษา GBD201319 นั้นจะมีระเบียบวิธีการที่แตกต่าง
ออกไป กล่าวคือมีการใช้ข้อมูลคุณภาพชีวิตจากแบบ
ประเมิน the 12-item Short Form (SF-12) ทีร่ ว่ มเก็บ
ในการส�ำรวจระบาดวิทยาโรคจิตเวช โดยน�ำคะแนน
SF-12 มาแปลงเป็นค่า DW เพือ่ เทียบกับช่วงค่า DW
ที่ก�ำหนดไว้ตามสถานะสุขภาพต่างๆ ตามเกณฑ์ของ
GBD ความรุนแรงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลกระทบ
ต่อหน้าทีแ่ ละการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและการเกิดอาการ
ทางจิต โดยมีการควบคุมปัจจัยของการมีโรคร่วมเพือ่
ไม่ให้สดั ส่วนความรุนแรงโน้มเอียงไปยังระดับรุนแรง
มาก
ในการศึกษา GBD2013 สัดส่วนความ
รุนแรงของ AUD และ DUD ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ
ความรุนแรงน้อยมากหรือไม่มีอาการ (ร้อยละ 90.2
และร้อยละ 50.4-57.9 ตามล�ำดับ) ส่วนระดับรุนแรง
มากมีสัดส่วนน้อยที่สุด ในขณะที่ประเทศจีนและ
ญี่ปุ่นพบว่า AUD ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรุนแรงน้อย
(ร้อยละ 59.9-63.5) และระดับรุนแรงมาก (ร้อยละ
22.0-28.5) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสัดส่วน
ระดับความรุนแรงในกลุ่ม alcohol และ drug abuse
ใกล้เคียงกันทั้งสามระดับ (รุนแรงน้อยร้อยละ 31.5,
รุนแรงปานกลางร้อยละ 39.7 และรุนแรงมากร้อยละ
28.9) ส่วนในกลุ่ม alcohol dependence นั้นร้อยละ
65.7 เป็นระดับรุนแรงปานกลางและร้อยละ 34.3
เป็นระดับรุนแรงมาก ในกลุ่ม drug dependence
ร้อยละ 43.5 เป็นระดับรุนแรงมากและร้อยละ 56.5
เป็นระดับรุนแรงปานกลาง
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ส�ำหรับการส�ำรวจระบาดวิทยาของประเทศ
ไทยไม่ได้คิดสัดส่วนความรุนแรงของโรคโดยตรง
และพบ alcohol abuse มีสัดส่วนมากกว่า alcohol
dependence (ร้อยละ 66 และ 34 ตามล�ำดับ) ส่วน
drug abuse และ dependence มีสัดส่วนเท่า ๆ กัน
อายุที่เริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
Behrendt และคณะ20 ติดตามกลุม่ ตัวอย่าง
อายุ 14-24 ปีเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าช่วงอายุที่
เริม่ เกิด alcohol abuse และ dependence อยูร่ ะหว่าง
14-18 ปี และ 15-19 ปี ช่วงอายุที่เริ่มเกิด cannabis
abuse และ dependence อยู่ระหว่าง 15-20 ปี และ
15-18 ปี ตามล�ำดับ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ
Hasin และคณะ21 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ำรวจ
US National Epidemiological Survey on Alcohol and
Related Conditions (NESARC) ที่พบว่าอายุเฉลี่ยที่
เริม่ เกิด alcohol dependence (21.9 ปี) น้อยกว่าอายุ
เฉลี่ยที่เริ่มเกิด alcohol abuse (22.5 ปี)
ผลการส�ำรวจ TNMHS20134 ของไทยพบ
อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ เกิด alcohol abuse และ dependence
เท่ากับ 27.4 ปี และ 30.5 ปี ตามล�ำดับ อายุเฉลี่ย
ที่เริ่มเกิด cannabis abuse คือ 18.9 ปี อายุเฉลี่ยที่
เริ่มเกิด amphetamine abuse และ dependence
ไม่ตา่ งกันคือ 24.7 ปี และอายุเฉลีย่ ที่เริม่ เกิด opioid
abuse และ dependence เท่ากับ 23.0 ปีและ 24.0
ปี ตามล�ำดับ
ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพและจ�ำนวน
ครั้งของการป่วยในชั่วชีวิต
Hasin และคณะ21 วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การส�ำรวจ NESARC พบว่าระยะเวลาที่เป็น alcohol
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ตัววัดทางระบาดวิทยาเพือ่ คำ�นวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดืม่ สุราและใช้สารเสพติดในประเทศไทย   อธิบ ตันอารีย์ และคณะ

ครัง้ ตลอดชีวติ โดยการใช้ครัง้ แรกจนถึงการหายครัง้
ล่าสุดมีระยะห่างกัน 6.9 ปีและ 8.1 ปี ครัง้ ทีเ่ ป็นนาน
ที่สุดมีระยะเวลา 31 เดือนและ 49 เดือนตามล�ำดับ
ส่วนกลุม่ heroin abuse และ dependence มีจำ� นวนครัง้
เฉลี่ยของโรคเท่ากับ 5.3 ครั้ง และ 3.3 ครั้ง
ตลอดชีวิต โดยการใช้เฮโรอีนครั้งแรกจนถึงการหาย
ครัง้ ล่าสุดมีระยะห่างกัน 8.5 ปี และ 9.7 ปี ครัง้ ทีเ่ ป็น
นานที่สุดมีระยะเวลา 66 เดือน และ 59 เดือน
ตามล�ำดับ เมือ่ หารระยะเวลาจากการใช้ครัง้ แรกจนถึง
การหายครั้งล่าสุดด้วยจ�ำนวนครั้งที่เป็นตลอดชีวิต
จะได้ระยะเวลาที่เป็นโรคแต่ละครั้งของ prescription
opioid abuse และ dependence เท่ากับ 3.1 ปีและ
4.3 ปีตามล�ำดับ และระยะเวลาที่เป็นโรคแต่ละครั้ง
ของ heroin abuse และ dependence เท่ากับ 1.6 ปี
และ 2.9 ปี ตามล�ำดับ
ในประเทศไทย ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพและจ�ำนวน
ครั้งของการป่วยในช่วงชีวิตของ AUD และ DUD

abuse และ alcohol dependence ในครั้งที่เป็นนาน
ทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 2.7 ปีและ 3.7 ปีตามล�ำดับ โดย
ร้อยละ 72 ของกลุม่ ตัวอย่างเป็นครัง้ เดียวตลอดชีวติ
มีระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นโรคเท่ากับ 2.7 ปีและ
3.4 ปีตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มผู้ที่เป็นโรคมากกว่าหนึ่ง
ครั้งตลอดชีวิตพบว่า alcohol abuse และ dependence มีจ�ำนวนครั้งเฉลี่ยในการเป็นโรคเท่ากับ 5.2
และ 5.1 ครัง้ ตลอดชีวติ ตามล�ำดับ โดยมีระยะเวลา
เฉลี่ยในการเป็นโรคแต่ละครั้งเท่ากันทั้งสองโรคคือ
2.4 ปี
Rehm และคณะ22 ได้ประมาณระยะเวลา
การเป็น alcohol dependence ด้วยข้อมูลจากการ
ส�ำรวจ NERSARC พบว่าตัววัดที่ได้จากการประมาณ
โดยนับช่วงเวลาตั้งแต่เกิดโรคจนกระทั่งไม่มีอาการ
ใด ๆ ของโรคหลงเหลืออยู่เลย (full remission) มี
การด� ำ เนิ น โรคไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว วั ด ทางระบาด
วิทยาอืน่ ๆ ได้แก่ ความชุก อุบตั กิ ารณ์ อัตราการหาย
และอัตราการเสียชีวิต กล่าวคือระยะเวลายาวนาน
เกินไปเนือ่ งจากรวมช่วงเวลาทีย่ งั มีอาการของโรคหลง
เหลืออยู่บ้าง (partial remission) เข้าไปด้วย ผู้วิจัย
จึงทดลองค�ำนวณระยะเวลาการเป็นโรคโดยใช้แบบ
จ�ำลองทางสถิติ (DISMOD) เพือ่ ให้สอดคล้องกับตัววัด
ทางระบาดวิทยาอื่น ๆ ผลการค�ำนวณพบว่า ระยะ
เวลาเฉลี่ยในการเป็นโรคสั้นกว่าตัววัดที่ได้จากการ
ส�ำรวจโดยตรง โดยเพศชายและเพศหญิงมีระยะเวลา
ในการเป็นโรค 2.6-3.7 ปี และ 1.8-2.5 ปี ตามล�ำดับ
ส�ำหรับกลุ่ม DUD นั้น Wu และคณะ23
ใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจ NESARC เปรียบเทียบการ
ด�ำเนินโรคระหว่าง opioid ตามใบสั่งแพทย์และ
heroin พบว่า opioid abuse และ dependence มี
จ�ำนวนครั้งเฉลี่ยของโรคเท่ากับ 2.2 ครั้งและ 1.9

อัตราการหาย
Bruijn และคณะ24 วิเคราะห์ข้อมูลการ
ส�ำรวจระบาดวิทยาในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบ
สัดส่วนการหายแบบ partial remission ของ alcohol
abuse ใน 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 71-89 และ 3 ปีต่อมา
ที่ร้อยละ 79-92 ส่วนสัดส่วนการหายของ alcohol
dependence ใน 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 57-67 และ 3 ปี
ต่อมาที่ร้อยละ 69-74 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ
Hasin และคณะ25 ที่พบสัดส่วนการหายแบบ partial
remission ของ alcohol abuse และ alcohol dependence ใน 1 ปีต่อมาอยู่ที่ร้อยละ 61 และ 34 ตาม
ล�ำดับ ส่วน Dawson และคณะ26 วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
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การส�ำรวจ NESARC พบว่า ร้อยละ 35.1 ของผู้ป่วย
alcohol dependence เข้าเกณฑ์การหายแบบ partial
remission ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากป่วยครั้ง
แรก และหากใช้เกณฑ์การหายแบบ full remission
(ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ ของโรคเลย) พบว่ามีผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์ เพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้น Moos และ
คณะ27 พบสัดส่วนการหยุดดื่มสุราในกลุ่ม alcohol
dependence เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการรักษาโดย
ร้อยละ 25 ของผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การรักษาหยุดดืม่ ใน 1 ปี
ต่อมา ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ได้รับการรักษาสามารถ
หยุดดืม่ เป็นเวลานาน 1-8 สัปดาห์ 9-26 สัปดาห์ และ
27 สัปดาห์ขึ้นไปเท่ากับร้อยละ 29.5 ร้อยละ 33.3
และร้อยละ 60.4 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับกลุม่ DUD นัน้ Calabria และคณะ28
ได้ ร วบรวมผลการศึ ก ษาในสถานบ� ำ บั ด จ� ำ นวน
18 การศึกษาเพื่อค�ำนวณอัตราการหายแบบ partial
remission รายปี แยกตามสารเสพติดสี่ชนิด (amphetamine, opioid, cocaine และ cannabis) โดยใช้
วิธีการประมาณสองแบบ วิธีแรกประมาณการเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามการรักษาครบ ส่วนวิธีที่สอง
ประมาณการจากกลุม่ ตัวอย่างตัง้ ต้นทัง้ หมดโดยคิดว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ขาดการรักษายังติดสารเสพติดอยู่
พบว่าในวิธีแรก amphetamine dependence มี
อัตราหายต่อปีสงู ทีส่ ดุ (0.448, 95%CI 0.399-0.4945)
รองลงมาได้แก่ opioid dependence (0.224, 95%CI
0.209-0.240) และ cocaine dependence (0.137,
95%CI 0.124-0.150) ส่วนวิธีที่สอง พบว่า cannabis
dependence มีอตั ราหาย 0.173 (95%CI 0.143-0.208)
ตามด้วย amphetamine dependence (0.164, 95%CI
0.148-0.180) opioid dependence (0.092, 95%CI
0.084-0.098) และ cocaine dependence (0.053,
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95%CI 0.050-0.060) ส�ำหรับประเทศไทยไม่พบว่ามี
การศึกษาเกี่ยวกับอัตราการหายของทั้ง AUD และ
DUD
ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิตจากโรค
การศึ ก ษาความเสี่ ย งสั ม พั ท ธ์ ข องการ
เสียชีวิตจาก AUD และ DUD ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา
มักน�ำเสนอเป็นอัตราการเสียชีวิตสัมพัทธ์เมื่อเทียบ
กับประชากรทั่วไป (standardized mortality ratio;
SMR) 29-35 และส่ ว นน้ อ ยน� ำ เสนอเป็ น ความเสี่ ย ง
สัมพัทธ์ (relative risk; RR)1,36,37 ซึ่งเป็นค่าความเสี่ยง
เปรียบเทียบกับผูท้ ไี่ ม่ปว่ ยเป็นโรค โดยทุกการศึกษา
มีการควบคุมตัวแปรคือ เพศและกลุม่ วัย แต่มหี นึง่ การ
ศึกษาที่มีการควบคุมตัวแปรด้านเชื้อชาติร่วมด้วย29
(ตารางที่ 2) ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากลุม่ ผูใ้ ช้
opioid และ heroin มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด
อยู่ที่ประมาณ 3-15 เท่าของประชากรทั่วไป ในขณะ
ที่กลุ่มผู้ใช้ methamphetamine, cannabis และ AUD
มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไป 3.5-6, 4-5
และ 3-4 เท่า ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเทศไทยมีการศึกษาถึงอัตรา
การเสียชีวิตในผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการบ�ำบัดใน
ภาคเหนือ พบว่าอัตราการเสียชีวติ ในผูท้ ใี่ ช้สารเสพติด
(amphetamine และ opioid) แบบไม่ฉีดและแบบฉีด
สูงกว่าประชากรทั่วไป 4.4 เท่าและ 13.9 เท่า
ตามล�ำดับ33
ค่าถ่วงน�้ำหนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
นอกจากการศึกษาค่า DW จาก GBD38-40
ซึง่ เป็นการศึกษาทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานแล้ว ยังมีการศึกษา
ค่า DW ทีใ่ ช้เฉพาะในประเทศต่าง ๆ เช่น ในออสเตรเลีย41
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12

2002-2003 ญี่ปุ่น
1.6 (0.2-3.0)*
0.4 (0.0-0.8)* 0.1 (0.0-0.3)*
10
2002-2004 แอฟริกาใต้
4.5 (0.4)
1.2 (0.2)
1.4 (0.2)
13
2006-2007 เกาหลีใต้
2.5 (0.2)
9.2 (0.5)
3.2 (0.5)
7.0 (0.9)
14
2009-2010 สิงคโปร์
0.5 (0.1)
3.1 (0.3)
0.3 (0.1)
0.5 (0.1)
4
ตั2013
ววัดทางระบาดวิ
่ คำ�นวณภาระโรคความผิ
ดปกติ
กรรมดืม่ สุราและใช้
ในประเทศไทย   อธิ
ไทยทยาเพือ
3.5 (0.6)
13.9
(0.9)ของพฤติ
1.8 (0.5)
4.1 (0.9)สารเสพติ
0.3ด(0.1)
2.8 (0.5) บ
S.E. = standard error, * 95% confidence interval

0.1 (0.0-0.3)*
0.1 (0.1)
ตัน0.3อารี(0.0)
ย์ และคณะ1.3 (0.3)

ตารางที่ 2 ความเสี่ ย งสั ม พั ท ธ์ ข องการเสี ย ชี วิ ต จากความผิ ด ปกติ ข องพฤติ ก รรมดื่ ม สุ ร า (AUD) และ
ใช้สารเสพติด (DUD)
ตารางที่ 2 ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวติ จากความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา (AUD) และใช้สารเสพติด (DUD)
การศึกษา

ประชากรที่
ศึกษา
clinical sample
15-84 ปี
(n=74,139)
NA

RR

clinical sample

RR

clinical sample

RR

Arendt, et
30
al. , 2011

clinical sample
(n=20,581)

Stenbacka, et
31
al. , 2010

Callaghan, et
29
al. , 2012
1

Rehm, et al. ,
2009
Laramée, et
37
al. , 2015
Roerecke and
36
Rehm , 2013

สถิติ
ที่ใช้
SMR

standardized mortality ratio (SMR)/ relative risk (RR) of mortality (95% confidence interval)
alcohol
cannabis
amphetamine
heroin/opioid
รวม = 5.71 (5.60-5.81)
รวม = 3.85 (3.67-4.03) รวม= 4.67 (4.53-4.82)
รวม = 3.83 ( 3.81-3.85)
ชาย = 5.50 (5.36-5.63)
ชาย = 4.85 (4.67-5.04)
ชาย = 4.12 (3.90-4.35)
ชาย = 3.73 (3.71-3.75)
หญิง = 3.30 (3.03-3.60) หญิง = 4.36 (4.14-4.60) หญิง = 5.98 (5.82-6.14)
หญิง = 4.16 (4.12-4.20)
ชาย = 1.80 (1.76–1.84)
หญิง =3.84 (3.54–4.15)
รวม = 3.45 (2.96-4.02)
(dependence)
-

-

-

SMR

รวม = 3.55 (2.48–5.09)
ชาย = 2.98 (2.68–3.31)
หญิง = 4.64 (3.94–5.47)
-

4.9 (4.2–5.8)

6.0 (4.2–8.3)

heroin - 9.1 (8.5–9.8)
other opioids - 7.7 (6.6–8.9)

clinical sample
(n=1705)

SMR

-

hospitalized
sample
(n=1254)
(n=20,581)

SMR

-

รวม = 4.3 (2.6–6.1)
ชาย = 3.2 (2.0–4.9)
หญิง = 7.6 (1.6–22.3)
-

รวม = 3.0 (2.6–3.4)
ชาย = 3.2 (2.7–3.7)
หญิง = 2.7 (1.9–3.6)
-

SMR

-

-

Darke, et
34
al.

clinical sample

SMR

-

-

รวม= 3.5 (3.1–3.9)
ชาย = 3.2 (2.8–3.6)
หญิง = 3.8 (2.9–4.7)
Total= 6.02 (0.53)
ชาย =5.75 (0.54)
หญิง =8.69 (2.11)
IDU =13.9
Non-IDU = 4.4
-

Degenhardt,
35
et al.

(n=1705)

SMR

-

-

-

32

Kuo, et al. ,
2011
33

Quan, et al.

total 4.56 (3.09–6.47)
ชาย = 2.95 (1.75–4.66)
หญิง = 18.57 (9.89–31.52)
14.66 (12.82- 16.50) (pooled
SMR)

risk, SMR = standardized mortality ratio
RRRR == relative
relative
risk, SMR = standardized mortality ratio

และประเทศทางยุโรปบางประเทศ42,43 โดยเฉพาะ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ทมี่ กี ารศึกษาเรือ่ งค่า DW อย่าง
ต่อเนือ่ ง และยังมีประเทศในภูมภิ าคอืน่ ๆ ซึง่ มีการวัด
ค่า DW เป็นของตัวเอง เช่น เกาหลีใต้44 แอฟริกาใต้45 ที่
ใช้ระเบียบวิธเี ดียวกับการศึกษา GBD เมือ่ เปรียบเทียบ

รายภูมิภาค คือ ยุโรป (GBD และเนเธอร์แลนด์)
เอเชีย (เกาหลีใต้) และแอฟริกา (แอฟริกาใต้) พบว่า
ค่า DW ของ AUD และ DUD ของเกาหลีใต้ได้คา่ สูงกว่า
ทางยุโรปและแอฟริกาใต้ ส่วนแอฟริกาได้ค่าต�่ำสุด
(ตารางที่ 3)
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แต่หากน�ำค่า DW ของการศึกษา GBD2013 มาใช้
จะต้องแบ่งสัดส่วนตามนิยามระดับความรุนแรงออก
เป็นระดับรุนแรงน้อยมาก น้อย ปานกลาง และมาก
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว
กับสัดส่วนความรุนแรงของโรค AUD และ DUD ที่
สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยและค่า DW ที่ใช้
อ้างอิง โดยเปรียบเทียบสัดส่วนที่ได้จากเกณฑ์และ
เครื่องมือต่างๆที่ใช้แบ่งระดับความรุนแรงของโรค
เช่น คะแนน SDS และคะแนนอรรถประโยชน์จาก
แบบประเมิน EQ-5D ซึ่งได้มีการประเมินไว้ในการ
ส�ำรวจ TNMHS2013

ความชุกของโรค
เนือ่ งจากในการส�ำรวจ TNMHS2013 มีการ
ใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารเดียวกับ World Mental Health
Survey ความแตกต่างของความชุกจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
ประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมทีพ่ บว่าความชุก
ของ AUD ต�่ำกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจากความชุกของผูด้ มื่ สุราสูงกว่าประเทศไทย
นอกจากนี้ ยั ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นบริ บ ทที่ มี ผ ล
ต่อความชุกของการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด
เช่น วัฒนธรรมและค่านิยมของการดื่มสุรา การ
กระจายตัวของร้านค้าหรือแหล่งขาย กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มสุราและ
การใช้สารเสพติดของแต่ละประเทศ เป็นต้น46,47 ดังนัน้
ข้อมูลจากการส�ำรวจ TNMHS2013 จึงมีความเหมาะสม
ในการเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการประมาณความชุก
ของกลุ่มโรค AUD และ DUD ในคนไทย

อายุที่เริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
ผลจากการส�ำรวจ TNMHS2013 พบว่า
อายุเฉลี่ยที่เริ่มเกิด alcohol abuse และ alcohol
dependence ของคนไทยสูงกว่าผลการศึกษาจาก
ประเทศตะวันตก อย่างไรก็ตามล�ำดับการเกิดโรค
ของคนไทยสอดคล้องกับล�ำดับความรุนแรงของโรค
กล่าวคือ alcohol abuse เกิดในช่วงอายุที่น้อยกว่า
alcohol dependence ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Behrendt และคณะ20 ที่ใช้เครื่องมือวินิจฉัย
M-CIDI (Munich-CIDI) แต่ขดั แย้งกับผลการศึกษาของ
Hasin และคณะ21 ที่ใช้เครื่องมือวินิจฉัย The Alcohol
Use Disorder and Associated Disabilities Interview
Schedule-IV (AUDADIS-IV)48 เมื่อเปรียบเทียบข้อ
ค�ำถามเกี่ยวกับอายุที่เริ่มเกิด alcohol dependence
ในเครื่องมือ AUDADIS-IV จะถามถึงอายุที่เริ่มเกิด
กลุม่ อาการ dependence โดยมิได้ระบุจำ� นวนอาการ
และช่วงเวลา (“About how old were you the FIRST
time SOME of these experiences with alcohol

สัดส่วนของระดับความรุนแรงของโรค
เนื่ อ งจากระเบี ย บวิ ธี ก ารประมาณการ
DALYs ของโรคตามวิธีของการศึกษา GBD โรคที่
ระดับความรุนแรงต่าง ๆ จ�ำเป็นจะต้องมีลกั ษณะและ
ค่า DW ทีต่ รงกับสถานะสุขภาพทีร่ ะบุไว้ ดังนัน้ วิธกี าร
ประมาณสัดส่วนระดับความรุนแรงของโรคของ AUD
และ DUD เพือ่ น�ำมาค�ำนวณ DALYs ของประเทศไทย
นั้น จึงขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของค่า DW ที่ใช้อ้างอิง
เช่น หากค่า DW ของประเทศไทยอ้างอิงจากการ
ศึกษา GBD2000 จะต้องแบ่งสัดส่วนความรุนแรง
ตามความชุกของ harmful use และ dependence
Journal of Mental Health of Thailand 2018;26(1):34-49.
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0.11
0.178 (alcohol related disorder)
0.463

PTO, VAS

PTO, VAS

a paired comparison-only model, VAS, SG, PHE
0.152

0.07-0.18 (alcohol dependence)

panels of local experts

paired comparison, Pairwise health state trade off, TTO

0.123*/0.235**

0.364

0.612

0.55

0.373

0.348

0.797

0.835

0.570

0.549

paired comparison

0.388

0.259

-

0.11

0.079**/0.486***

0.353

0.297

amphetamine

0.283

0.769

-

0.808

0.204 (other substance use related disorders)

-

0.11

0.039**/0.266***

0.329

0.237

cannabis

ค่าถ่วงนาหนักความบกพร่องทางสุขภาพ
severe AUD

paired comparison questions

moderate AUD

0.134 (Harmful use) / 0.180 (alcohol dependence)

mild AUD

ranking

วิธีวัดค่า

-

0.738

-

-

0.116**/0.479***

0.376

0.237

cocaine

AUD = alcohol use
PTO = PTO
person=trade-off,
= visual analogue
= standard gamble,
equivalence, TTO = time trade-off
AUD=alcohol
usedisorder,
disorders,
personVAStrade-off,
VAS = scale,
visualSG analogue
scale, PHE
SG ==population
standardhealth
gamble,
*DW ของโรคที่ระดับรุนแรงน้อยมาก, ** DW ของโรคที่ระดับรุนแรงน้อย, ***DW ของโรคที่ระดับรุนแรงปานกลางถึงมาก
PHE = population health equivalence TTO = time trade-off
* DW ของโรคที่ระดับความรุนแรงน้อยมาก, ** DW ของโรคที่ระดับความรุนแรงน้อย, *** DW ของโรคที่ระดับความรุนแรงปานกลางถึงมาก

ประเทศ/
ปี ค.ศ.
38
GBD study
2004
39
GBD study
2010
40
GBD study
2013
41
ออสเตรเลีย
2000
42
เนเธอร์แลนด์
1997
43
เอสโตเนีย
2009
44
เกาหลีใต้
2010
45
แอฟริกาใต้
2016

ตารางที
วงน้้าหนั
ำ�หนั
กภาวะบกพร่
องทางสุ
ของพฤติ(AUD)
กรรมดืและ
ม่ สุdrug
รา (AUD)
และใช้ส(DUD)
ารเสพติด (DUD)
ตารางที่ ่ 33 ค่ค่าถ่าถ่วงน
กภาวะบกพร่
องทางสุ
ขภาพขภาพของความผิ
(DW) ของ alcoholดปกติ
use disorder
use disorder

0.630***

0.814

-

0.335**/
0.697***
0.27

0.641

0.363

heroin/opioid

ตัววัดทางระบาดวิทยาเพือ่ คำ�นวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดืม่ สุราและใช้สารเสพติดในประเทศไทย   อธิบ ตันอารีย์ และคณะ
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โดยควรตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ทาง
ระบาดวิทยาอื่น ๆ ก่อนน�ำไปใช้

BEGAN to happen around the same time?”)
จึงอาจท�ำให้ค�ำตอบที่ได้เป็นช่วงอายุที่ยังมีอาการ
ไม่ครบวินิจฉัย ในขณะที่ข้อค�ำถามจาก WMH-CIDI
ถามเจาะจงถึงอายุที่เริ่มเกิดอาการ 3 อาการขึ้นไป
ในช่วงปีเดียวกัน (“How old were you the first
time you had three (or more) of these problems
in the same 12-month period?”) ซึ่งเป็นช่วงที่มี
อาการครบเกณฑ์วินิจฉัย ดังนั้นจึงถือว่าข้อมูลจาก
เครื่องมือ WMH-CIDI มีความแม่นย�ำในการส�ำรวจ
อายุที่เริ่มเกิดโรค
ส� ำ หรั บ อายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ ริ่ ม เกิ ด DUD นั้ น
พบว่าผลการส�ำรวจ TNMHS2013 ใกล้เคียงกับผล
การศึกษาของ Behrendt และคณะ20 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง DUD ที่พบในการ
ส�ำรวจ TNMHS2013 มีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย ท�ำให้
ข้อมูลอาจมีความแปรปรวนสูงเนื่องจากไม่ได้มีการ
ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาความชุกของ DUD
โดยตรง การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ จึ ง ควรท� ำ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง

อัตราการหาย
จะเห็นได้ว่าอัตราการหายของโรคกลุ่ม
AUD และ DUD มีความแปรปรวนอยู่เพราะขึ้นกับ
1) นิยามการหาย โดยอัตรา partial remission จะ
สูงกว่า full remission 2) ระยะเวลาที่ติดตาม โดย
อัตราการหายแปรผันตามระยะเวลาหลังจากการเป็น
โรค และ 3) กลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยกลุ่มที่ได้รับ
การรักษาจะมีโอกาสหายมากกกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
การรักษาในกรณีทโี่ รคมีความรุนแรงเท่ากัน อย่างไร
ก็ตามกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษามักมีความรุนแรงของโรค
มากกว่าผู้ป่วยทั่วไปในชุมชน จึงอาจมีโอกาสหาย
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา49
อัตราการหายของ AUD ควรใช้ขอ้ มูลจาก
26
NESARC ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ที่เป็นประชากรทั่วไป ส่วนการศึกษาในกลุ่ม
DUD มักเป็นการศึกษาในประชากรในสถานบ�ำบัด
เนื่องด้วยเหตุผลทางจริยธรรม โดยแหล่งข้อมูลที่น่า
เชื่อถือที่สุดได้แก่ ผลการศึกษาของ Calabria และ
คณะ28 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ systematic analysis
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัววัดเหล่านี้มาจากการ
ศึกษาในต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะประชากรและสภาพ
แวดล้อมแตกต่างออกไป ในอนาคตจึงควรมีการ
ศึกษาถึงตัววัดนี้ในประเทศไทยต่อไป

ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพและจ�ำนวน
ครั้งของการป่วยในช่วงชีวิต
พบว่าตัววัดที่ได้จากการศึกษาต่าง ๆ มี
ความใกล้เคียงกัน โดย AUD และ DUD มีระยะเวลา
ของการป่วยต่อครั้งอยู่ในช่วง 2-4 ปี และมีจ�ำนวน
ครั้งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตอยู่ในช่วง 2-5 ครั้ง อย่างไร
ก็ตาม ควรมีการศึกษาตัววัดเหล่านี้ของประเทศไทย
โดยตรง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะกับบริบทประเทศไทย
ที่สุด หรือหากจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อาจสามารถใช้ข้อมูลระยะเวลาการเป็น AUD และ
DUD จากการส�ำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา21,23

ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิตจากโรค
ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งสั ม พั ท ธ์ ข องการเสี ย
ชีวิตจาก AUD นั้น การศึกษาของ Roerecke และ
Rehm 36 น่ า จะเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ซึ่ ง น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ สุ ด
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ของประเทศมากที่สุด หรือหากจ�ำเป็นต้องใช้ค่า DW
จากการศึกษาอืน่ อาจเลือกค่า DW จากการศึกษาใน
ประเทศที่มีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียง
กับประเทศไทย

เพราะเป็นการศึกษาแบบ meta-analysis ที่รวบรวม
ผลการศึกษาจากหลากหลายประเทศและมีการน�ำ
เสนอเป็นค่า RR ซึ่งเป็นตัววัดที่ใช้ประมาณ DALYs
โดยตรง ส่วนกลุ่ม DUD นั้น ผลการศึกษาของ
Callaghan และคณะ29 น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลซึง่ น่าเชือ่ ถือ
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากศึ ก ษาในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งขนาดใหญ่
และมีการควบคุมปัจจัยด้านเชื้อชาติ อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากตัววัดเหล่านีม้ าจากการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งมีลักษณะประชากรและสภาพแวดล้อมแตกต่าง
ออกไป และแม้จะมีการศึกษาในประเทศไทยแต่
ก็ เ ป็ น การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ เ ท่ า นั้ น จึ ง ควรมี
การศึ ก ษาถึ ง ตั ว วั ด นี้ โ ดยครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคใน
ประเทศไทยต่อไป

สรุป

การส�ำรวจ TNMHS2013 เป็นแหล่งข้อมูล
ทีน่ า่ เชือ่ ถือของตัววัดทางระบาดวิทยาของ AUD และ
DUD ส�ำหรับประเทศไทย ได้แก่ ความชุก และอายุ
ที่เริ่มเกิดโรค อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือกรณี
ที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ถูกสุ่มเพื่อค้นหาความชุกของ
AUD และ DUD โดยตรง ส�ำหรับตัววัดทางระบาด
วิทยาที่ไม่ได้มีการส�ำรวจในประเทศไทย เช่น ระยะ
เวลาของโรค อัตราการหาย และความเสี่ยงสัมพัทธ์
ของการเสี ย ชี วิ ต ควรอ้ า งอิ ง จากการศึ ก ษาแบบ
meta-analysis หรือการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า
ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่วนค่า DW ควรอ้างอิง
จากประเทศที่มีบริบทคล้ายประเทศไทยเพื่อให้การ
ประมาณ DALYs ตรงกับความจริงมากที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมครัง้ นีท้ ำ� ให้เห็น
ถึงโอกาสของการวิจยั ต่อไปในประเทศไทย เช่น ควรมี
การศึกษาทางระบาดวิทยาทีต่ ดิ ตามกลุม่ ตัวอย่างเดิม
ไปเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในกลุ่มโรคจิตเวช
ซึง่ เป็นโรคเรือ้ รังกลับเป็นซ�ำ้ ได้หลายครัง้ และส่งผลต่อ
ความบกพร่องของความสามารถในการท�ำงานและ
การใช้ชีวิต จะท�ำให้ทราบถึงการด�ำเนินโรคที่แท้จริง
ซึ่งนอกจากจะท�ำให้การประมาณ DALYs ของโรค
ทางจิตเวชในประชากรไทยได้แม่นย� ำมากขึ้นแล้ว
ยังท�ำให้ทราบถึงขนาดของปัญหาโดยเฉพาะ AUD
และ DUD ซึ่งถือเป็นกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้

ค่าถ่วงน�้ำหนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
จะเห็นได้วา่ ค่า DW ซึง่ เป็นตัววัดทีบ่ ง่ บอก
ความรุนแรงของโรคและภาวะทุพพลภาพที่ส่งผลต่อ
ผู้ป่วยในแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กั บ วิ ธี ก ารวั ด คะแนนอรรถประโยชน์ ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก
แนวคิดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การให้ค่าคะแนน เช่น ค�ำนิยามหรือค�ำอธิบายภาวะ
สุขภาพที่ใช้ มุมมองและทัศนคติต่อโรคจิตเวชของ
ประชากรในแต่ละประเทศ ด้านคุณภาพของบริการ
การเข้าถึงบริการรวมทัง้ วัฒนธรรมและความเชือ่ มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน การประมาณ DALYs
ในประเทศไทยจึงควรค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านีเ้ มือ่
น�ำค่า DW จากการศึกษาในต่างประเทศมาใช้
ดังนั้น ในอนาคตจึงควรท�ำการศึกษาเพื่อ
วัดค่า DW ของกลุ่มโรคต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่ม AUD
และ DUD ในคนไทย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงกับบริบท
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