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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Exclusive Summary)
การศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอผูดื่มทัง้ ทางรางกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม
รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจ
ประกอบกับขอมูลอันดับโลกและปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประเทศไทย ที่แสดงใหเห็นวา คนไทยมีการบริโภคเหลา (Spirits) ในปริมาณที่สงู มาก จนกลายเปนฐานสง
ใหประเทศไทยติดอันดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมทั้งหมด ดังนัน้ ผูวิจยั จึงสนใจศึกษา
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในภาคเหนือของประเทศไทย
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย โดยเปนการศึกษาแบบ Case-control Study โดยจับคูตัวแปรดานเพศ และอายุ
ในอัตราสวน 1:2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก ผูปวยทุกคนที่ปว ยเปนโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอล
ที่มารับบริการในแผนก อายุรกรรม สวนกลุมควบคุมเลือกตัวอยางจากผูปว ยทีม่ ารับบริการในแผนกอื่น
นอกจากแผนก อายุรกรรม ทั้งผูปว ยในและผูปวยนอก โดยเก็บรวบรวมขอมูลในระหวาง วันที่ 1 สิงหาคม
ถึง 30 กันยายน 2550 พืน้ ที่ในการศึกษา ไดแก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบ
สัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน สวนสถิตวิ ิเคราะหใช Odds Ratio, Confident Interval, Chi-square โดยมีผลการศึกษา
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผูปวย
ขอมูลทั่วไปของกลุมผูปว ยที่ศึกษา พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 88.0 โดยมี
อายุ 60 ปขึ้นไป มากที่สุด รอยละ 64.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 70.0 สวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 80.0 ไมมีอาชีพที่แนนอนมากที่สุด รอยละ 36.0
รองลงมาไดแก มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 30.0 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5000–9999 บาท รอยละ
64.0 สวนใหญมีบิดาหรือมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.0 มีญาติหรือเพื่อนใกลชิดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 100.0 สวนใหญดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุ 15-19 ป รอยละ
48.0 และสวนใหญปจจุบนั ยังสูบบุหรี่มากที่สุด รอยละ 62.0
ขอมูลทั่วไปของผูปวยกลุมควบคุม พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 88.0 โดยมี
อายุ 60 ปขึ้นไป มากที่สุด รอยละ 63.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 71.0 สวนใหญจบ

ง

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุมทีศ่ ึกษา พบวา กลุมตัวอยางดื่ม 2-3 ครั้ง
ตอสัปดาหมากที่สุด รอยละ 42.0 กลุม ตัวอยางดื่มเบียร รอยละ 100.0 โดยดื่มเบียรมากกวา 2 แต ไม
เกิน 3 กระปองตอวัน และดืม่ เบียรมากกวา 4 กระปองตอวัน มากที่สุด รอยละ 32.0 เทากัน นอกจากนี้
กลุมตัวอยางดื่มสุรารอยละ 98.0 โดยดื่มสุรามากกวา 3 เปกตอวันมากที่สุด รอยละ 34.0 ดาน
พฤติกรรมการดื่ม พบวา สวนใหญเคยดื่มหนัก 68.0 สวนใหญเคยดืม่ จนไมสามารถหยุดดื่มได รอยละ
54.0 และเคยดื่มสุราจนเสียงานหรือเสียการเรียน รอยละ 38.0 เคยมีอาการถอนหรือเมาคาง รอยละ
8.0 เคยโกรธหรือเสียใจจากสิ่งที่ทาํ ไปในขณะดื่มสุรา รอยละ 20.0 เคยจําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่
ดื่มสุรา รอยละ 32.0 เคยทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุรา รอยละ 8.0
และสวนใหญเคยทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข ญาติพนี องหรือเพื่อนแสดงความเปนหวงตอการดื่มสุรา รอย
ละ 66.0
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุมควบคุม พบวา กลุมตัวอยางดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เดือนละ 1 ครั้งหรือนอยกวามากที่สุด รอยละ 62.0 กลุมตัวอยางดืม่ เบียร รอยละ 57.0
โดยสวนใหญดื่มเบียร 1-2 กระปองตอวัน รอยละ 52.0 นอกจากนี้กลุมตัวอยางดื่มสุรา รอยละ 45.0
โดยดื่มสุรานอยกวา 1 เปกตอวันมากที่สุด รอยละ 38.0 ดานพฤติกรรมการดื่ม พบวา สวนใหญเคยดื่ม
หนัก 60.0 สวนใหญไมเคยดื่มจนไมสามารถหยุดดื่มได รอยละ 85.0 สวนใหญ ไมเคยดื่มสุราจนเสีย
งานหรือเสียการเรียน รอยละ 99.0 ใหญไมเคยมีอาการถอนหรือเมาคาง รอยละ 98.0 สวนใหญไมเคย
โกรธหรือเสียใจจากสิง่ ทีท่ ําไปในขณะดื่มสุรา รอยละ 98.0 ไมเคยจําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ดื่มสุรา
รอยละ 100.0 สวนใหญไมเคยทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุรา รอยละ
99.0 และสวนใหญไมเคยทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข ญาติพี่นองหรือเพื่อนแสดงความเปนหวงตอการดื่ม
สุรา รอยละ 97.0
แบบแผนการดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุมที่ศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง รอยละ 90.0 โดยดื่มแบบเสี่ยงอันตรายมากที่สุด รอยละ 68.0
โดยมีผูปวยที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ดื่มแบบเสี่ยงนอยเพียง รอยละ 10.0 สวนในกลุมผูปว ยที่ควบคุม
พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล /ดื่มแบบเสีย่ งนอย รอยละ 96.0 โดยดื่มแบบ
เสี่ยงอันตรายเพียง รอยละ 4.0
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ตอนที่ 2 สภาวะการณปญหาสุขภาพ
ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคที่เกีย่ วเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุม ผูปวยที่ศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางเจ็บปวยดวยโรคตับแข็ง มากที่สุด รอยละ 62.0 รองลงมาไดแก โรคกระเพาะอาหาร
อักเสบและโรคตับแข็งจากการติดสุรา รอยละ 18.0 และ 12.0 ตามลําดับ สวนประวัติการเจ็บปวยของ
กลุมควบคุม พบวา เจ็บปวยดวยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง มากที่สุด รอยละ 21.0 รองลงมาไดแก โรคหอบ
หืด โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รอยละ 16.0, 13.0 และ 12.5 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับปญหาสุขภาพ
ผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลมากกวา
ผูปวยที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 216 เทา (OR=216.000, 95% CI=82.472-565.718) และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูปว ยดวยโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลสวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 90.0 และผูปวยดวยโรคอื่นๆ สวน
ใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 96.0
ผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบมากกวาผูท ี่ไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 13 เทา (OR=13.600, 95% CI=3.483-53.108) และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบสวนใหญ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 88.9 และผูปวยดวยโรคอื่นๆสวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รอยละ 88.9
ผูปวยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคตับแข็งมากกวาผูปวยที่ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากกวา 20 เทา (OR=20.598, 95% CI=9.417-45.054) และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
ความสัมพันธกับการปวยดวยโรคตับแข็งอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูปวยดวยโรคตับแข็งสวนใหญดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล รอยละ 90.3
และผูปวยดวยโรคอื่นๆ สวนใหญ ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 98.4
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคตับแข็งจากการติดสุราอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูปว ยดวยโรคตับ
แข็งจากการติดสุราสวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 83.3 และผูปวยดวยโรคอื่นๆสวนใหญไม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 100.0
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จากผลการศึกษาทีพ่ บวา ผูท ี่ดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดื่ม
แอลกอฮอลมากกวาผูท ี่ไมดมื่ แอลกอฮอลประมาณ 216 เทา และมีโอกาสปวยดวยโรคตับแข็งมากกวาผูท ี่
ไมดื่มแอลกอฮอลประมาณ 20 เทา รวมทั้งมีโอกาสปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบมากกวาผูท ี่ไมดื่ม
แอลกอฮอลประมาณ 13 เทา จะเห็นไดวา คาความเสี่ยงดังกลาวเปนคาความเสีย่ งที่สูงมากจนอาจกลาว
ไดวาเปนความสัมพันธที่ไมไดเกิดจาก Confounder ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Petersen (2005) ที่
พบวา แอลกอฮอลและธาตุเหล็กตางเหนีย่ วนําใหเกิด Oxidative Stress ซึ่งเปนกลไกสําคัญตอการเกิด
เซลลมะเร็งตับในคนที่มีธาตุเหล็กสะสมมากเกินไปในตับและดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Morgan , Mandayam , and Jamal (2004) ที่พบวา แอลกอฮอลเปนสาเหตุที่สาํ คัญที่สุด
ในการกอใหเกิดโรคมะเร็งตับ คิดเปนรอยละ 25-45 ของโรคมะเร็งตับทั้งหมด อีกทัง้ สอดคลองกับผล
การศึกษาทีพ่ บวา กลุมผูปว ยที่ศึกษามีประวัติการปวยดวยโรคโรคตับแข็ง มากที่สดุ รอยละ 62.0
รองลงมาไดแก โรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคตับแข็งจากการติดสุรา รอยละ 18.0 และ 12.0
ตามลําดับ รวมทั้งยังพบวาในกลุมผูปว ยทีศ่ ึกษา สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ
เสี่ยง ถึงรอยละ 90.0 โดยดืม่ แบบเสี่ยงอันตราย รอยละ 68.0 สวนในกลุมควบคุมสวนใหญไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 96.0
ขอเสนอแนะในการศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพ ครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาเปนรายโรค เพราะบางโรคมีกลุมตัวอยางนอย อาจตองใชเวลาในการศึกษานาน บาง
โรคเหมาะสําหรับการศึกษาแบบยอนหลัง บางโรคควรศึกษาแบบไปขางหนา รวมทั้งควรพิจารณาชวงเวลา
ที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดาน
สุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย เปนการศึกษาแบบ Case-control Study โดยจับคูตัว
แปรดานเพศ และอายุ ในอัตราสวน 1:2 กลุมตัวอยางไดแกผูปวยทุกคนที่ปว ยเปนโรคที่เกี่ยวเนือ่ งกับการ
ดื่มแอลกอฮอลที่มารับบริการในแผนกอายุรกรรม สวนกลุมควบคุมไดแกผูปวยทีม่ ารับบริการในแผนกอืน่
นอกจากแผนกอายุรกรรม ทั้งผูปว ยในและผูปวยนอก โดยเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางวันที่ 1 สิงหาคม
ถึง 30 กันยายน 2550 พืน้ ที่ในการศึกษา ไดแก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบ
สัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนสถิติวิเคราะหใช Odds Ratio, Confident Interval, Chi-square โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
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พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมผูปว ยที่ศึกษา ดื่มเบียร รอยละ 100.0 และ
ดื่มสุรา รอยละ 98.0 โดยสวนใหญเคยดื่มหนัก รอยละ 68.0 สวนในกลุมควบคุม พบวา ดืม่ เบียร รอยละ
57.0 และดื่มสุรา รอยละ 45.0 สวนใหญเคยดื่มหนัก รอยละ 60.0 ในดานแบบแผนการดื่ม พบวา กลุม
ที่ศึกษาสวนใหญดื่มแบบเสีย่ ง รอยละ 90.0 สวนในกลุม ควบคุม สวนใหญไมดื่ม/ดื่มแบบเสี่ยงนอย รอยละ
96.0
ประวัติการเจ็บปวย พบวา กลุมที่ศึกษาปวยดวยโรคตับแข็ง มากที่สุด รอยละ 62.0 รองลงมาคือ
โรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคตับแข็งจากการติดสุรา รอยละ 18.0 และ 12.0 ตามลําดับ สวนใน
กลุมควบคุม ปวยดวยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง มากที่สุด รอยละ 21.0 รองลงมาคือโรคหอบหืด โรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รอยละ 16.0,13.0 และ 12.5 ตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับปญหาสุขภาพ พบวาผูป วยที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคที่เกีย่ วเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลมากกวาผูปว ยที่ไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 216 เทา (OR=216.000) และมีโอกาสปวยดวยโรคตับแข็งมากกวาผูปว ยที่ไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 20 เทา (OR=20.598) รวมทัง้ มีโอกาสปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
มากกวาผูท ี่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 13 เทา (OR=13.600) นอกจากนีย้ งั พบวา การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอล, การปวยดวย
โรคตับแข็ง, การปวยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการปวยดวยโรคตับแข็งจากการติดสุราอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)
คําสําคัญ: ผลกระทบตอสุขภาพ, การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Abstract
The purpose of this study was to explore the health impact from alcohol consumption
behavior in lower northern region of Thailand. This study was a case-control at the ratio of 1:2.
The variables that have been matched were sex and age. Questionnaires were used as a tool
for data collection, and then analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
odds ratio, confident interval, and Chi-square.
The results showed that 100% of the study subjects were involved in drinking beer,
98.0% whisky, 68.0% hard drink, and 90.0% dangerous drink. As far as the control group
subjects are concerned, 57.0% were involved in drinking beer, 4.0% whisky, 60.0% hard drink,
and 96.0% safe drink.
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The majority of case study subjects (62.0%) experienced liver cirrhosis, followed by
18.0% who suffered from alcoholic gastritis, and 12.0% who experienced alcoholic liver
cirrhosis. The majority (42.0%) of control study subjects experienced chronic obstructive
pulmonary disease, followed by 16.0% who experienced asthma, 13.0% hypertension, and
finally 12.5% who contracted diabetic mellitus.
The ratio of people who got sick because of alcohol consumption compared with those
who did not drink alcohol was 216 times (OR=216.000). Patients who drank alcohol suffered
from liver cirrhosis 20 times more than those who did not drink (OR=20.598), and alcoholic
gastritis 13 more than those who did not drink (OR=13.6000). The results show that patients who
drank alcohol were significantly associated with liver cirrhosis, alcoholic gastritis, and alcoholic
liver cirrhosis at 0.01 level of significance (p-value<0.001).
Keywords: Health Impact, Alcohol Consumption
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ในป ค.ศ. 2001 ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทุกประเภทอยูใน
อันดับที่ 40 ของโลก โดยมีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจํานวน 8.47 ลิตร/คน/ป แตถา
พิจารณาแยกประเภท พบวา 1) คนไทยบริโภคเบียร (Beer) เปนอันดับที่ 85 ของโลก โดยมี
ปริมาณการบริโภคเทากับ 1.31 ลิตร/คน/ป 2) คนไทยมีการบริโภคไวน (Wine) เปนอันดับที่ 124
ของโลก โดยมีปริมาณการบริโภคเทากับ 0.04 ลิตร/คน/ป และ 3) คนไทยบริโภคเหลา (Spirits)
เปนอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีปริมาณการบริโภคเทากับ 7.13 ลิตรคน/ป ซึ่งแนวโนมการบริโภค
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยตั้งแตป 1998 ถึง 2001 พบวา ระยะเวลา 4 ป คนไทย
มีอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงมากขึ้น คืออันดับที่ 50 ในป 1998 อันดับที่ 44 ในป 1999 อันดับที่ 43
ในป 2000 และอันดับที่ 40 ในป 2001 โดยประเภทของการบริโภคเบียร ไวนและเหลา มีลําดับที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีขอนาสังเกตวา อัตราการเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับไวน โดยในป 2000 จาก
อันดับที่ 132 มาเปนอันดับที่ 124 และเบียร โดยในป 2000 จากอันดับที่ 92 มาเปนอันดับที่ 85 ใน
ป 2001 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวมทุกประเภทในป1998 มีจํานวน 7.71 ลิตร/คน/ป
การบริโภคเพิม่ ขึ้นเปน 8.31 ลิตร/คน/ป ในป 1999 เพิ่มขึ้นเปน 8.4 ลิตร/คน/ป ในป 2000 และเพิม่
เปน 8.47 ลิตร/คน/ป ในป 2001 การบริโภคเบียร มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตัง้ แต 1.09 ลิตร/คน/
ป ในป 1998 บริโภค1.13 ลิตร/คน/ป ในป 1999 บริโภค1.25 ลิตร/คน/ป ในป 2000 และบริโภค
1.31 ลิตร/คนตอ/ป ในป 2001 การบริโภคไวนมีการเพิม่ ขึ้น จาก 0.01 ลิตร/คน/ป ในป 1998 และ
คงที่ เปน 0.03 ลิตร/คน/ปในป 1999 ถึง ป2000 และเพิ่มเปน 0.04 ลิตร/คน/ป ในป 2001 การ
บริโภคเหลามีการเพิม่ ขึ้นในป 1998 จาก 6.61 ลิตร/คน/ป มาเปน 7.16 ลิตร/คน/ป ในป 1999 แต
มีการบริโภคลดลงเปน 7.12 ลิตร/คน/ป ในป 2000 และเพิ่มขึ้นเปน 7.13 ลิตร/คน/ปในป2001
(ศูนยวิจยั ปญหาสุรา, 2549) จากขอมูลอันดับโลกและปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประเทศไทย แสดงใหเห็นวา คนไทยมีการบริโภคเหลา (Spirits) ในปริมาณที่สูงมาก จน
กลายเปนฐานสงใหประเทศไทยติดอันดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมทั้งหมด ใน
สวนของการบริโภคเบียรและไวนของประเทศไทยนั้น แมวา ตัวเลขปริมาณการบริโภคเบียรจะมี
เพิ่มขึ้นพอสมควร และปริมาณการบริโภคไวนเทาเดิม แตจะเห็นไดวาอันดับโลกของการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง 2 ประเภทนี้ของประเทศไทยไดถูกเลื่อนสูงมากขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
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จากผลการสํารวจการดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในป 2544
พบวา มีผูดื่มแอลกอฮอล จํานวน 15.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 32.6 ของประชากรทัง้ หมด เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2539 ซึง่ มีผูดื่มแอลกอฮอล 13.7 ลานคน พบวา มีจํานวนผูด ื่มแอลกอฮอล
เพิ่มขึ้นถึงปละ ประมาณ 2.6 แสนคน และยังพบวา ผูที่ดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเปนเพศชายซึ่ง
มีประมาณ 13 ลานคน คิดเปนรอยละ 66.9 ของประชากรเพศชาย สําหรับเพศหญิงที่ดื่ม
แอลกอฮอลมีประมาณ 2.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 9.8 ของประชากรเพศหญิง เมื่อวิเคราะหผทู ี่
ดื่มแอลกอฮอลแยกตามกลุม อายุ พบวากลุมวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 25-39 ป มีอัตราการดื่ม
แอลกอฮอลสูงที่สุด รอยละ 39.3 รองลงมาไดแก กลุม เยาวชนอายุ 15-24 ป สวนเด็กและวัยรุน
ที่มีอายุระหวาง 15-19 ป มีผดู ื่มแอลกอฮอลประมาณ 6 แสนคน คิดเปนรอยละ 11.0 และยังพบวา
เด็กและวัยรุน มีการดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น เปนเพศชาย รอยละ 43.0 และเพศหญิง รอยละ
1.9 โดยเพศหญิงมีจาํ นวนผูดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 90 หรือเกือบเทาตัว คือจากเดิม
รอยละ 1 เพิ่มเปน รอยละ 1.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544)และจากการศึกษาของ จิราภรณ
เทพหนู (2540) พบวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลทนี่ ักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญ
ศึกษานิยมดื่ม ไดแก เบียร สุรา ไวน และกระแช นอกจากนี้ยงั มีขอมูลที่ระบุชดั เจนวาเด็กที่เริ่ม
แอลกอฮอลกอนอายุ 13 ป มีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนโต แตถาหากดื่มในอายุ 21 ป
ขึ้นไป ความเสี่ยงในปญหาที่เกิดจากการดื่มในลักษณะตางๆ จะลดลงถึงรอยละ 70 โดยอายุ
เฉลี่ยที่เริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกของประชากรไทยทัง้ ประเทศสูงที่สดุ คืออายุเฉลี่ย 15-19 ป รอย
ละ 48.2 สวนอายุเฉลี่ย 10-14 ปที่ดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก รอยละ 2.4 สําหรับของสาเหตุการ
ดื่มแอลกอฮอลคือ ดื่มเพื่อเขาสังคม ตามอยางเพื่อนและอยากทดลอง รอยละ 41.8, 35.2 และ
16.9 ตามลําดับ สวนความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล พบวา ดื่มเปนบางวันมากที่สุด รอยละ
17.2 รองลงมาไดแก ดื่มเดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 15.3 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาค
ที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด จํานวน 6 ลานคน โดยเปนกลุมเยาวชนอายุ 15-19 ป ถึง
ประมาณ 3 แสน หรือประมาณรอยละ 50 ของประกรกลุมนี้ อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้ง
แรกคือ อายุเฉลี่ย 15-19 ปมากที่สุด รอยละ 51.4 รองลงมาไดแก อายุเฉลีย่ 20-24 ป รอยละ
29.3 นอกจากนี้ยงั มีเยาวชนที่อายุต่ํากวา 10 ป ทีเ่ ริ่มดื่มแอลกอฮอลถึงรอยละ 4.7 นอกจากนี้
สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับมหภาคของประเทศไทย
จํานวนนักดื่ม
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การดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอผูดื่มทัง้ ทางรางกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม
รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจดวย กลาวคือ ทางดานรางกาย การดื่มแอลกอฮอลมีผลโดยตรงตอการ
ทํางานของตับ ทําใหเกิดการคั่งของไขมันในตับ ทําใหตับอักเสบและตับแข็ง นอกจากนี้ยงั ทําให
บุคลิกภาพของผูดื่มเปลี่ยนแปลง มีออนแอ เกียจครานไมรับผิดชอบทั้งตอตนเองและครอบครัว
รวมทัง้ ทํางานขาดประสิทธิภาพ ทางดานจิตใจ พบวา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ
เกิดภาวะซึมเศรา ฟุง ซาน กังวล มึนงง ขาดความสุข สวนปญหาทางดานครอบครัว ทําให
ครอบครัวขาดความอบอุน ขาดความสุขในครอบครัว ทําใหเด็กมีปญ
 หา สวนผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม พบวา ทําใหเกิดปญหาทางดานโจรกรรมและอาชญากรรมเพราะเมื่อไมมี
เงินมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็จะทําใหเกิดการชิงทรัพย จี้ ปลน ลักขโมย รวมทัง้ การขมขืน
กระทําชําเรา และฆาคนตาย (ภานุมาศ จิตสมบัติ, 2535) นอกจากนี้ แอลกอฮอลเปนปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดโรคผานกลไก 3 ทาง คือ 1) จากผลของแอลกอฮอลโดยตรงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงชีวเคมีในรางกาย เชน ชวยละลายลิ่มเลือด Reduced Plaque Deposits in Arteries
ปองกันการแข็งตัวของเลือด จึงชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจอุดตัน
แต
แอลกอฮอลก็เพิ่มความเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง เปนพิษตอเซลลตับออน (Acinar Cells) ทํา
ใหฮอรโมนทํางานไมปกติ 2) จากพิษของแอลกอฮอลเมื่อมีปริมาณในเลือดสูงกดการทํางานของ
สมองเกิดอาการเมา โดยคนเมาแลวขับรถเกิดอุบัติเหตุทางจราจร หรือเมาอาละวาดถูกจับลงโทษ
หรือเมาแลวฆาตัวตาย 3) จากการติดแอลกอฮอล โดยดื่มประจําหยุดไมได ตับถูกทําลาย อักเสบ
จนเปนตับแข็ง หรือครอบครัวเดือดรอนถึงขั้นตองหยาราง (Rehm J. et al. 2003)
เมือ่ มีสารแอลกอฮอลเขามาในรางกาย ตับก็มีความจําเปนตองสกัดเอาแอลกอฮอล
ออกจากระบบ ทําให พวกสารอื่นๆโดยเฉพาะพวก Fatty Acid คั่งคาง เมื่อปฎิกิรยิ านีเ้ กิดตอเนือ่ ง
นานขึ้น เนื่องจากการดื่มทีม่ ีมาไมหยุด ก็จะมีกรดไขมันพอกในตับเปนจํานวนมาก จะพบในคนที่
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ป ญ หาที่ ติ ด ตามมาจากการดื่ ม สุ ร าได อี ก ก็ คื อ การเป น โรคเกี่ ย วกั บ กระดู ก และข อ
โดยเฉพาะโรคเก า ท ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด ความทุ ก ข ท รมานมาก โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดศึกษาวิจัยแลวพบวาการดื่มสุราและเบียร เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเกาทได การ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การติ ด ตามผลกระทบทางสุ ข ภาพของผู ช ายที่ ดื่ ม สุ ร า จํ า นวน 47,000 ราย
ติดตอกันเปนเวลากวา 12 ป ในจํานวนนี้ ตรวจพบวาเปนโรคเกาททั้งหมด 730 ราย สําหรับโรค
เกาทนั้น เกิดจากการเผาผลาญพิวรีนหรือนิวคลิโอโปรตีนในรางกาย ทําใหรางกายมีกรดยูริคคั่งใน
เลือด และตามขอเล็ก ๆ โดยนักวิจัยพบวา การดื่มเบียรวันละ 2-3 แกว จะเพิ่มความเสี่ยงเปนโรค
เกาทมากกวาคนที่ไมดื่มเบียรถึง 2 เทาครึ่ง และหากดื่มสุราวันละ 2-3 แกว จะเสี่ยงเปนโรคเกาท
มากกวาคนที่ไมดื่มถึง 1.6 เทาตัว นักวิจัยพบวา เหตุที่คนดื่มเบียรเสี่ยงโรคเกาทสูงกวาคนดื่ม
สุรา เนื่องจากพบสารพิวรีนในเบียรในปริมาณมาก จึงเปนตัวเพิ่มกรดยูริคในเลือดมากขึ้นได ดังนั้น
จึงขอเตือนใหผูที่ดื่มเบียรและสุรามากกวาวันละ 2 แกว ใหลดการดื่มใหนอยลง และหากหยุดดื่ม
ไดก็จะเปนผลดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น และจะสามารถปองกันไมใหเกิดโรคไตวาย ซึ่งเปนโรคแทรกซอน
ของโรคเกาทไดอีกทางหนึ่งดวย สําหรับในกลุมคนที่ดื่มสุราจัดและสูบบุหรี่ควบคูกันไปดวย ซึ่งใน
บรรดาคนกลุมนี้มีความเชื่อวา การสูบบุหรี่ไปพรอม ๆ กับการดื่มสุรา จะทําใหเกิดอรรถรสในวงดื่ม
คนที่ไมเคยสูบบุหรี่มากอนก็อาจจะเปนจุดเริ่มตนลองสูบได ผลวิจัยพบวา คนดื่มสุราจัดและสูบ
บุหรี่ดวยจะมีความเสี่ยงเปนโรคมะเร็งในชองปากไดพอ ๆ กับการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา
ไวรัสซึ่งพบที่อวัยวะเพศชายจากการทําออรัลเซ็กซ และเปนตนเหตุของการเกิดมะเร็งที่ปากได
เชนกัน ทั้งนี้ การวิจัยดังกลาวไดศึกษาในกลุมคนปวยโรคมะเร็งในชองปาก จํานวน 1,600 ราย
และคนที่มีสุขภาพดีอีกจํานวน 1,700 คน ในแถบยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา คิวบา และซูดาน ซึ่ง
ถือวาเปนการศึกษาครั้งใหญและครั้งสําคัญ ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา มีผูปวยโรคมะเร็งชองปาก
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นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งเปนภาวะที่รางกายตองพึ่งพิงแอลกอฮอล
อยางรุนแรงถึงขั้นอันตราย กอนอื่นตองรูวาโรคพิษสุราเรื้อรังมิใชเปนเพราะบุคลิกภาพออนแอหรือ
ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม แตเปนโรคเสพติด ที่ผูปวยจะตองพึ่งพิงทั้งทางรางกายและจิตใจตอ
สารแอลกอฮอล สุรากลายเปนสารเคมีที่เปนสวนหนึ่งของรางกายคนไข ทั้งยังควบคุมพฤติกรรม
และความนึกคิดของคนไขดวย สําหรับอาการเริ่มแรกของผูที่มีปญหาโรคพิษสุราเรื้อรัง ไดแก
การดื่มที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปนการดื่มทุกวัน โดยสวนใหญจะอางถึงเพื่อการ
เขาสังคม เพื่อเปนการคลายความเครียดของการทํางาน และเรื่องสวนตัวตาง ๆ ขอสังเกตของผูที่
ติดสุรา ทานอาจพบวาคนเหลานั้น เมื่อตื่นนอนมักจะจําเหตุการณในคืนกอนไมคอยได ตอมา
อาจจะตองนําสุราแอบไวตามที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนที่ทํางาน ในบาน คนเหลานี้มักจะอายที่คนรูวา
ตนเองติดสุรา บางครั้งอาจโมโหฉุนเฉียวงาย ถามีคนกลาวถึงการติดสุราของตนเอง และมักชอบ
ปฏิเสธเสมอ ๆ วาตนเองไมไดติดสุรา คนเหลานี้มักมีความกลัวและหวาดระแวงอยางไมมี
เหตุผล ความจําและสมรรถภาพในการทํางานจะลดลงเรื่อย ๆ หนาตาอาจจะแดงหรือหมองคล้ํา มี
จ้ํ า เขี ย วช้ํ า ตามร า งกาย เสี ย งแหบแห ง มื อ สั่ น และมั ก มี อ าการของกระเพาะอาหารอั ก เสบ
เรื้อรัง ผลเริ่มแรกจะเกิดกับสมอง ทําใหกระบวนการการคิด ความรับรู การประสานงานในสวน
ตาง ๆของสมองและการเคลื่อนไหว ชาลง บางรายอาจสูญเสียความทรงจําได ระยะตอมาการดื่ม
แอลกอฮอลในระยะยาว จะทําลายเนื้อสมอง หัวใจ ตับ ตับออน เมื่อรวมกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ๆที่อาจมีได เชน การสูบบุหรี่ การขาดอาหาร จะทําใหผูปวยเพิ่มปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
และทําใหภูมิตานทานลดลง ทําใหรางกายเกิดโรครายแรงตาง ๆไดงายขึ้น ระยะสุดทายใน
ที่สุดแลวจะถึงแกชีวิต จากการที่อวัยวะตางๆ ลมเหลว จากอุบัติเหตุ จากการทําอัตวิบาตกรรม
จากมะเร็ง หรือจากโรคติดเชื้อ เหลานี้สามารถหยุดไดโดยการหยุดดื่มสุรา
แอลกอฮอลเปน
สารพิษที่สามารถทําลายเซลลได ทําใหผูที่ดื่มในปริมาณมาก ๆเปนระยะเวลานาน ๆจะทําลาย
อวัยวะที่สําคัญตาง ๆของรางกาย แตโชครายที่ภาวะพิษสุราเรื้อรังมักจะปรากฏขึ้นมาอยางชา ๆ
และเงียบ ๆ กวาจะเห็นชัดเจนก็มักจะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากแลว แมวาจะหยุดดื่ม
โรคก็ยังจะดําเนินตอไปเรื่อย ๆ สมองจะถูกทําลายและถึงแกชีวิตในที่สุด อยางไรก็ตามการหยุดดื่ม
อาจจะสามารถหยุดโรคได และปองกันความเสียหายบางสวนได ดังนั้นยิ่งหยุดเร็วเทาไหร จะเกิด
ผลดีมากเทานั้น โรคพิษสุราเรื้อรังพบไดมากในผูชาย จากสถิติของสหรัฐอเมริกาพบในผูชาย
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เมื่อแอลกอฮอล ไหลผานรางกายยอมมีผลกระทบตอรางกายแนนอน เพราะ แอลกอฮอล
นั้นจะมีกรดทีก่ อใหทาํ ปฏิกริ ิยาตอรางกายเมื่อดื่มเขาไป ซึ่งแอลกอฮอลจะเขาสูร างกายและผาน
ไปตามเซลลของเม็ดเลือดอยางรวดเร็ว ฉะนั้นการดื่มสุราเรื้อรังจะทําใหระดับแอลกอฮอลสูงใน
เลือดถึง 95 เปอรเซ็นต โดยมีผลกระทบตอรางกายดังนี้ (ชามี อัฐกิจ และ ระพีพรรณ วังชุมทอง,
2549)
1. ปากและลําคอ เหลาจะไประคายเคืองชิ้นเยื่อบุที่ละเอียดออนในปากและหลอด
อาหาร มักจะรอนซูเมื่อผานลงไป
2. กระเพาะอาหารและลําไส เหลานั้นจะไปมีผลกับผนังชัน้ นอกสุดที่เปนชั้นที่จะปกปอง
กระเพาะอาหาร จะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส ถาอาการเชนนี้เกิดขึ้นอยาง
เฉียบพลัน เกิดการอักเสบของเยื่อบุชนั้ ในสุดของผนังกระเพาะหรืออาจจะทะลุไดในลําไสเล็ก เหลา
จะไปเปนอุปสรรคกับการดูดซึมของสารอาหารบางชนิด เชน ไขมัน วิตามินบี 6, 12 เปนตน
3. กระแสเลือด 95% ของเหลาที่ดื่มเขาไปในรางกาย จะซึมเขากระแสเลือด โดยผาน
เยื่อบุในกระเพาะ และลําไสอยางรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดมันจะเขาไปในเซลลและตามเนื้อเยือ่
ตาง ๆ ในรางกายอยางรวดเร็วเชนกัน แอลกอฮอลทําใหเซลลของเลือดเกาะเปนกอนเหนียว ทําให
การไหลเวียนชาลง ออกซิเจนนอยลงดวย เหลาทําใหโลหิตจางดวย โดยที่มนั จะไปลดการสรางเม็ด
เลือดแดง และยังไปทําใหความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกลืนตัวเชื้อและการทําลาย
แบคทีเรียชาลง การทําใหการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชาลงดวย
4. ตับออน แอลกอฮอลจะทําใหเซลลของตับออนระคายเคือง เซลลบวมขึน้ เหลาทําให
การไหลของน้าํ ยอยไมคลองตัว สารเคมีไมสามารถที่จะเขาไปในลําไสเล็กได ทําใหมนั ยอยตัวตับ
ออนเอง ทําให เกิดเลือดออกอยางเฉียบพลันและการอักเสบของตับออน พบวา 1/5 จะเสียชีวิตไป
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5. ตับ แอลกอฮอลมีอิทธิพลกับเซลลของตับ ทําใหเกิดการบวมและไปทางเดินน้าํ ดี
เล็กๆ ที่จะเปนทางไปสูลําไสเล็ก ทําใหน้ําดีซึมผานไปทั่วตับ ทําใหตัวเหลืองตามสวนขอบของตา
และผิวหนังเปนสีเหลือง ทุกครั้งที่ดื่มนัน้ เซลลของตับจะถูกทําลายในที่สุดทําใหตับแข็งการเสี่ยงตอ
การเปนโรคตับมีถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับความปกติ
6. หัวใจ แอลกอฮอลทําใหกลามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทําใหเกิดเปนพิษกับหัวใจเปน
เหตุทาํ ใหการสะสมของไขมันมากขึ้น และทําใหการเผาผลาญชาตามไปดวย
7. กระเพาะปสสาวะและไต แอลกอฮอลทําใหเยื่อบุของกระเพาะปสสาวะบวมขึ้น ทํา
ใหไมสามารถยืดตามปกติไดในไต การระคายเคืองทําใหการสูญเสียน้ํามากขึน้
8. ตอมเพศ ตอมอัณฑะจะบวม ทําใหความสามารถทางเพศลดลง และความรูสึกสุด
ยอดจะถูกขัดขวาง
9. สมอง อวัยวะที่แอลกอฮอลลุกลามจะไปมีบทบาทและเห็นผลไดชัด คือ สมอง มันจะ
ไปกดศูนยกลางของสมองทําใหการประสานงานเสื่อมลงเรื่อย ๆ สับสน จําความไมได เซื่องซึม ชา
หรือสลบ โคมาและตายได มันจะไปฆาเซลลของสมอง เมื่อเซลลสมองถูกทําลายแลวจะสรางขึ้น
ใหมไมได การดื่มเปนประจําระยะหนึ่งจะทําใหความจํา การตัดสินใจและความสามารถในการ
เรียนรูเสื่อมไป
สรุ ป ได ว า แอลกอฮอล มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ ดั ง นี้ (1) ผลเฉี ย บพลั น ของการดื่ ม
แอลกอฮอล ไดแก กดระบบประสาทสวนกลาง หลอดเลือดสวนปลายขยายตัว ขับปสสาวะ
ทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร กระตุนการอาเจียน ใหพลังงาน เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ลด
ระดับฮอรโมนเพศชาย ตับอักเสบเฉียบพลัน และตับออนอักเสบเฉียบพลัน (2)ผลเรื้อรังของการ
ดื่มแอลกอฮอล ไดแก ความแปรปรวนทางจิตอารมณและพฤติกรรม โรคขาดอาหาร โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน ความผิดปกติของการนอนหลับ ความพกพรองทางเพศสัมพันธ ภูมิตานทานต่ํา ตับ
แข็ง ปลายประสาทเสื่อม กลามเนื้อเสื่อม มะเร็งทางเดินอาหารสวนบน และมะเร็งตับ และ
(3) ผลเสียของแอลกอฮอลตอการขับรถ ไดแก ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตามปริมาณของ
แอลกอฮอลในเลือด ผิดกฎหมายไทย (ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มก %) สมาธิเสียงาย
การตอบสนองช า ลง และสายตาแยกสี ไมคอยได การคาดคะเนและการตัดสิน ใจผิด พลาด
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จากสถานการณปญหาดังกลาว ผูวจิ ัยจึงสนใจที่จะการศึกษาผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในภาคเหนือตอนลางประเทศไทย
2.วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย
3. วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพื่อศึกษาสภาวะการณดานปญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูปวยที่มีสาเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับปญหาสุขภาพ
4. สมมติฐานการวิจัย
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับปญหาดานสุขภาพ
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอคนพบเชิงประจักษของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดาน
สุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
2. สามารถนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดานสุขภาพ ไปพัฒนาแนวทางการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดจนนําขอคนพบที่
ไดไปใชในการแกไขปญหาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพของประเทศ
ไทย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย คณะผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด รวมทัง้ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. ความหมายของสุราหรือเหลา
สุรา มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แปลวา เหลาหรือน้ําเมาที่กลัน่ แลว ซึง่ ไดอธิบายคํา
วา แอลกอฮอล วาหมายความถึง สารอินทรียชนิดหนึง่ มีลักษณะเปน ของเหลวใส กลิ่นฉุน ระเหย
งาย มีจุดเดือด 78.58 องศาเซลเซียส ชื่อเต็มคือ เอทิลแอลกอฮอล แตมักเรียกสัน้ ๆวา แอลกอฮอล
โดยปกติเกิดจากการหมักสารประเภทแปง หรือผสมยีสต ซึ่งมักเรียกกันวา แปงเชื้อ หรือเชื้อหมัก
เปนองคประกอบสําคัญของสุรา และเมรัยทุกชนิด เมื่อดืม่ เขาไปจะทําใหเกิดอาการมึนเมา ใช
ประโยชนเปนตัวทําละลาย และเปนเชื้อเพลิง (ราชบัณฑิตสถาน, 2539 )
แอลกอฮอลเปนยากลอมประสาทที่มีฤทธิ์คลายบารบทิ ูเรต พิษของแอลกอฮอลคือทําให
เมาหรืออาจถึงตายได เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอลจํานวนมาก ติดตอกันนานมีผลทําใหติดหรือมี
ความผิดปกติทางกายและจิต (World Health Organization.1994)
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2594 มาตรา 4
“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมมี่มีแอลกอฮอล ซึ่งสามารถดืม่
กินได หรือ ซึ่งดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือเครื่องดื่มอยางอื่นแลว สามารถดืม่ กินได
เชนเดียวกับน้าํ สุรา
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสม
กับสุราทีก่ ลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย หรือสุราที่ไดจากการหมักสาให
เกิดเปนน้ําเมาแตไมมีการกลั่น มักจะหมักสาจาก เมล็ดธัญพืช ผลไม และน้าํ ตาล จากพืชเชน
เบียร ไวท
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลว และใหความหมายรวมถึงสุรากลัน่ ที่ได
ผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
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2.ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเทศไทยมีการแบงประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.39-2516 ของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนี้
2.1. สุราแชหรือเมรัย (Fermented Liquors) ผลไดจากการหมักสาใหเกิดเปนน้ําเมา
มีแรงแอลกอฮอลมากนอยตามตองการ และไมมีการกลัน่ แบงเปน 4 ชนิด ดังนี้
ชนิดที่ 1 ไดจากการหมักสาจากเมล็ดธัญพืช เชน เบียร น้าํ ขาว สาเก(SAKE) สุรา
เสียวเฮง เปนตน
ชนิดที่ 2 ไดจากการหมักสาจากผลไมหรือน้ําตาลจากพืช เชน ไวน (WINE)
แชมเปญ (CHAMPANGE) น้ําตาลเมา (TODDY) ไซเคอร (CIDER) เปนตน
ชนิดที่ 3 ไดจากชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 ผสมตัวยาปรุงแตง สี กลิน่ รส ตาม
ตองการ เชน เวอรมุท (VERMOUTH) ไวทที่เปนยา (MEDICATED) เปนตน
ชนิดที่ 4 ไดจากชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 ผสมสุรากลั่นแอลกอฮอลตามตองการแต
ไมเกิน 23 ดีกรี เชนไวทอยางแรง (FORTIFIED WINE) เชอรรี่ (SHERRY) ปอรตไวท (PORT
WINE) เปนตน
2.2 สุรากลั่น (Distilled Liquors) ไดจากการหมักสาใหเกิดมีแรงแอลกอฮอลแลว
กลั่น และบางชนิดตองเก็บไวนานเพื่อใหมีคุณภาพดี แลวอาจปรุงแตงใหมีแรงแอลกอฮอลมาก
นอยตามตองการ สุรากลั่นของไทยสวนมากทีม่ ีจําหนาย คือสุราขาว (เหลาโรง) สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงพิเศษ (เหลาเหลือง) สุราไทยนิยมใชสารปรุงแตง เชน น้ําเชื้อ (Essence หรือ
Flabor) เปนตน ไดมาจากการหมักแลวกลั่น มีหลายประเภทดังนี้คือ
ชนิดที่ 1 สุรากลัน่ ทีก่ ลั่นโดยตรงเพื่อใหไดกลิ่นและรสเฉพาะจากวัตถุดบิ นั้นอาจปรับปรุง
เพียงเพื่อใหไดกลิ่นรสดีขึ้น และทําใหมีแรงแอลกอฮอลตามตองการ เชน สุราขาว วอดกา
(VODKA) เกาเหลียง อารแรค (ARRACK) เทกลา (TEQUILA) เปนตน
ชนิดที่ 2 สุรากลัน่ หรือแอลกอฮอลผสมปรุงแตงสี กลิ่น ความแรง แบงเปนแชกับสมุนไพร
เชน สุราจีน ปรุงดวยน้ําเชื้อ หรือแชกับผลไม สมุนไพรไมมีสรรพคุณของตัวยาเหลือ เชน สุราผสม
สุราปรุงชนิดพิเศษ (แมโขง) หรือเปนชนิดรสหวาน เชน สุราเปปเปอรมนิ้ ด
ชนิดที่ 3 สุรากลั่นที่นาํ มาปรุงแตงกรรมวิธีใหมี สี กลิน่ รส และแรงแอลกอฮอลตาม
ตองการ เชน วิสกี้ (WHISKY) บรั่นดี (BRANNDY) รัม (RUM)
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3. ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลและปริมาณแอลกอฮอล
3.1 ไวท (Wine) หรือที่เรียกวาเหลาองุน คือ ที่เปนทีน่ ิยมกันแพรหลาย แบงเปน 3
ประเภท คือ
1) Table Wine หรือ Still Wine คือ ไวทที่หมักจากองุน โดยไมตองเพิ่มเติมสิง่
หนึง่ สิ่งใดลงไป ไมมีแกส มีปริมาณแอลกอฮอล 10 – 12 ดีกรี นิยมดืม่ ในทุกโอกาส แตสวนใหญ
ดื่มประกอบอาหาร เพื่อเจริญอาหาร และชูรสชาติ ของอาหาร มี 3 สี
1.1) ไวทแดง (Red Wine) จะมีตั้งแตสีแดงออน ถึงแดงเขม ขึ้นอยูกบั
ชนิด ขององุนที่นาํ มาหมักและระยะเวลาในการหมัก สวนใหญ ไวทแดงจะมีรสฝาด และใหรส
หวานนอยมาก เรียกวา Day นิยมดื่มโดยไมแชเย็น
1.2) ไวทขาว (White Wine) จะมีตั้งแตสีเหลืองซีดจนถึงสีเหลืองทอง
ลักษณะโดยทัว่ ไปจะมีรสออน กลิน่ นอย ความหวานมีตงั่ แตความหวานนอยจนถึงหวานมาก ไมมี
รสฝาด นิยมดื่มโดยแชเย็น
1.3) ไวทสีชมพู (Rose Wine ) จะมีตั่งแตสีชมพูออนจนถึงเกือบแดง
ไวทสีชมพูจะมีลักษณะระหวาง ไวทขาวกับไวทแดง คือมีรสฝาดเล็กนอยและมีรสเปรี้ยวอมหวาน
จึงเปนทีน่ ิยมเพราะดื่มงาย นิยมแชเย็นกอนดื่ม
2) Sparking Wine คือไวทที่มีแกสจึงทําใหมรี สซามีทงั้ สีขาว ชมพูและแดง
Sparking Wine ใชกรรมวิธีในการหมักไวทซา้ํ เปนครั้งที่สองภายในขวด และเก็บรักษาแกสนี้ไว
จึงทําใหเกิดรสซา เปนทีน่ ิยมกันมาก จึงมีการจดลิขสิทธิไ์ วชื่อ “Champagne” ของฝรั่งเศส สวน
ไวทที่ผลิตดวยกรรมวิธีคลายคลึงกันจะใชคําวา Sparking Wine แชมเปญนิยมดื่มเพื่อแสดง
ความยินดีตอกัน เสิรฟโดยแชเย็นจัด
3) Fortified Wine คือไวทที่เพิม่ แอลกอฮอลใหสูงประมาณ 18-19 ดีกรี จะมี
กลิ่น รส และแอลกอฮอลมากกวาไวทธรรมดา แชเย็นเพียงเล็กนอยกอนดื่ม
3.2 เบียร เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ มีปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี เบียร ทํา
จากขาวบาเลยหมัก อบ และ บด ตมใหสกุ แลวใสถังหมัก เมื่อหมักไดที่แลวจึงใสดอกฮอฟ เพื่อทํา
ใหมีรสขม จากนัน้ จึงใสเชื้อยีสต สําหรับเครื่องดื่มที่จัดอยูในกลุมเบียร คือ กระแช น้ําตาลเมา อุ
สาโท
3.3 เหลาวิสกี้ (Whisky) วิสกี้ คือเครื่องดื่มแอลกอฮอลกลั่นที่ทาํ จากขาวชนิดใด
ชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได โดยนํามาหมักแลวกลัน่ ใหมีดีกรีสูงขึน้ จากนั้นนําไปเก็บบมในถังไม
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3.4 เหลาบรัน่ ดี (Brandy) เปนเหลาที่นยิ มกันมาก ไดจากการหมักองุน ใหเปนไวท
แลวจึงนํามากลั่นเปนบรั่นดี จากนั้นนําไปเก็บบมใหได สี กลิ่น รสที่ดี
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆ
ชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ปริมาณแอลกอฮอล (ดีกรี)

แมโขง

35

สุราขาว
สุราจีน-เซี่ยงชุน
สุรา พิเศษ-แสงโสม

35
30
40

วิสกี้ไทย-ธารา ไกแดง ไกขาว กวางทอง
วิสกี้ฝรั่ง
ไวทขาว
ไวทแดง
ไวทหวาน
ไวทอยางแรง(Fortified Wine )
แชมเปญ
เบียร กระแช อุ สาโท น้ําตาลเมา
บรั่นดี วิสกี้
รัม
ยีน
สุราหมักไทย น้ําขาว
ที่มา: พงษพิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข และคณะ, 2537

40
42-53
8
6-14
15
20
16
4-6
45
60
44
8-10
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4. ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการดื่มแอลกอฮอล
การเลือกที่จะดื่มแอลกอฮอลหรือไมนั้น แตละบุคคลไมไดมีอิสระอยางเต็มที่
ในการตัดสินใจเลือกปจจัยทีม่ ีอิทธิพลกําหนดการตัดสินใจของบุคคล มีดังนี้
4.1 ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางกายภาพและความสะดวกในการติดตอคมนาคม ในการทบทวนประวัติ
การดื่มแอลกอฮอลจะพบวา การดื่มแอลกอฮอลไดแพรกระจายไปอยางรวดเร็วเมื่อมีทางรถไฟ
เชื่อมระหวางเมืองความสามารถในการขนสงและความสะดวกในการขนสงไดทําใหประชาชนรูจกั
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากขึ้นเร็วขึ้น และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายชนิดใหประชาชนสามารถ
ทดลองได สวนปจจุบนั ความสะดวกในการขนสงทัง้ บกและอากาศทําใหผูบริโภคมีโอกาสดื่มได
งายขึน้
ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผลกระทบจาก
นโยบายทางการเมืองที่มองเครื่องดื่มแอลกอฮอลในฐานะที่เปนแหลงทํารายไดใหแกประเทศ
มากกวาผลกระทบของการดืม่ แอลกอฮอลที่มีตอประชาชนผูบริโภคและสังคมโดยรวมปจจุบนั
ประมาณวาแหลงรายไดที่ใชในกิจการของประเทศมากกวารอยละ 35 มาจากภาษีของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เมื่อรัฐมีแนวคิดที่ใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อเปนแหลงรายไดจึงเปนการเปดโอกาส
ใหมีการผลิต การกระจาย ตลอดจนนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางประเทศ มากยิ่งขึ้น
4.2 ปจจัยทางวัฒนธรรม
บทบาทของวัฒนธรรมที่มตี อการดื่มแอลกอฮอลนนั้ นับวามีอยูไมนอ ย ดวย
วัฒนธรรมเปนโครงสรางหลักกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคล วาบุคคลนั้นจะเลือก
บริโภคอะไรในเวลาใดบริโภคกับใครและปริมาณมากเทาใด นัน้ ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมทองถิน่ นั้น ๆ
ดวย
4.3 ปจจัยเกี่ยวกับกลุมสังคม
กลุมสังคมพื้นฐานหลักคือ ครอบครัว ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตของครอบครัวจะเปนกรอบการดําเนินชีวิต ของสมาชิกรุน ตอไป การศึกษาใน
ตางประเทศ พบวา ครอบครัวที่บิดาเปนผูต ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื้อรังจะมีผลตอบทบาทและ
ความสัมพันธในครอบครัวบุตรจะมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ํา มีแนวโนมทีม่ ีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
และดื่มแอลกอฮอล แตถาหากครอบครัวทีม่ ารดาเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื้อรัง ผลกระทบที่
เกิดกับเด็กจะรุนแรงมากกวา เนื่องจาก บทบาทของมาในการดูแลบุตรไมสามารถจะยกเลิกหรือ
ละเวน เชน บิดา เด็กจะมีแนวโนมที่จะถูกทารุณกรรมและถูกละเลยไดสูงกวารวมทั้งเด็กใน
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นอกจากครอบครัวจะเปนตัวแบบโดยตรงในการดื่มแอลกอฮอลใหแกเด็กแลว
ระบบการคิดและรูปแบบการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็จะเปนกรอบการตัดสินใจดื่ม
แอลกอฮอลของเด็กดวย เชน มีระบบคิดที่วา การดื่มแอลกอฮอลเพื่อสุขภาพ เพื่อสังคมหรือเพื่อ
คลายทุกขกลุม สังคมกลุมทีส่ องที่สาํ คัญคือกลุมเพื่อน ซึ่งการศึกษาสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล
ในเยาวชน พบวา สวนใหญมาจากเพื่อนชวน ตามเพื่อน และอยากทดลอง อิทธิพลของเพื่อนจะ
มีมากในวัยรุน การศึกษาเกีย่ วกับอิทธิพลของกลุมเพื่อนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีผูทําไปแลว
อยางกวางขวางหากแตพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลนนั้ ยังไมมีการศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงมาก
นอกจากกลุมเพื่อนแลวตัวแบบตาง ๆ ทีว่ ยั รุนยึดถือก็เปนการสงผลตอการตัดสินใจดืม่ แอลกอฮอล
เชนกัน ไมวาจะเปนตัวแบบในกลุมวัยรุนหรือในกลุมผูใหญ ผูทที่ ํางานแลว กลุม ดารา นักรอง
4.4 ปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาบางครอบครัว พบวา ถาคนในครอบครัวติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ลูกหลานจะพลอยติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปดวย ถาพอแมหรือพีน่ อ ง คนใดคนหนึง่ ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล คนอื่นในครอบครัวมีสิทธิตดิ เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถึง รอยละ 25 คือ สูงกวาอัตรา
การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพลเมืองทัว่ ไป 5 เทา ถาทัง้ พอทั้งแมติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งคู
อัตราการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของลูกจะสูงขึน้ รอยละ 50 – 60 การศึกษาจากคูแฝดใน
ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมารก และที่รัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ถาฝาแฝดคน
หนึง่ ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล โอกาสที่คูฝาแฝดอีกคนจะติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสูงมาก หาก
เปนแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ อัตราการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคูแฝดจะมีรอยละ 25 ถา
เปนแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกันคูแฝดจะติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 65.80 ก็แสดงวา
พันธุกรรมเปนขอบงชี้ถึงอิทธิพลของการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล การศึกษาวิจัยโดยการแยกเด็ก
ไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม (Adoption Study) ไดขอสรุปเปนที่แนชัดวาเมื่อแยกเด็กจากพอแมเดิม
ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งแตวัยแรกเกิด เอาไปเลี้ยงในครอบครัวใหมที่ไมติดเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล เด็กก็ยังติดเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลอยู (ทรงเกียรติ์ ปยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย,
2540)
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2. ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอรางกาย โดยแอลกอฮอลจะเขาสู
รางกายและผานไปตามเซลลของเม็ดเลือดอยางรวดเร็ว ฉะนัน้ การดื่มสุราเรื้อรังจะทําใหระดับ
แอลกอฮอลสูงในเลือดถึง 95 เปอรเซ็นต ดังนัน้ เมื่อแอลกอฮอล ที่ อวัยวะไหลผานรางกายยอมมี
ผลกระทบตอรางกายแนนอน เพราะ แอลกอฮอลนนั้ จะมีกรดที่กอใหทําปฏิกิริยาตอรางกายเมื่อดื่ม
เขาไป โดยจะมีผลกระทบตอรางกายดังนี้(ชามี อัฐกิจ และระพีพรรณ วังชุมทอง, 2550)
1. ปากและลําคอ เหลาจะไประคายเคืองชิน้ เยื่อบุที่ละเอียดออนในปากและหลอด
อาหาร มักจะรอนซูเมื่อผานลงไป
2. กระเพาะอาหารและลําไส เหลานั้นจะไปมีผลกับผนังชัน้ นอกสุดที่เปนชั้นที่จะปกปอง
กระเพาะอาหาร จะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส ถาอาการเชนนี้เกิดขึ้นอยาง
เฉียบพลัน เกิดการอักเสบของเยื่อบุชนั้ ในสุดของผนังกระเพาะหรืออาจจะทะลุไดในลําไสเล็ก เหลา
จะไปเปนอุปสรรคกับการดูดซึมของสารอาหารบางชนิด เชน ไขมัน วิตามินบี 6, 12 เปนตน
3. กระแสเลือด 95% ของเหลาที่ดื่มเขาไปในรางกาย จะซึมเขากระแสเลือด โดยผาน
เยื่อบุในกระเพาะ และลําไสอยางรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดมันจะเขาไปในเซลลและตามเนื้อเยือ่
ตาง ๆ ในรางกายอยางรวดเร็วเชนกัน แอลกอฮอลทําใหเซลลของเลือดเกาะเปนกอนเหนียว ทําให
การไหลเวียนชาลง ออกซิเจนนอยลงดวย เหลาทําใหโลหิตจางดวย โดยที่มนั จะไปลดการสรางเม็ด
เลือดแดง และยังไปทําใหความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกลืนตัวเชื้อและการทําลาย
แบคทีเรียชาลง การทําใหการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชาลงดวย
4. ตับออน แอลกอฮอลจะทําใหเซลลของตับออนระคายเคือง เซลลบวมขึน้ เหลาทําให
การไหลของน้าํ ยอยไมคลองตัว สารเคมีไมสามารถที่จะเขาไปในลําไสเล็กได ทําใหมนั ยอยตัวตับ
ออนเอง ทําให เกิดเลือดออกอยางเฉียบพลันและการอักเสบของตับออน พบวา 1/5 จะเสียชีวิตไป
ในครั้งแรก เมือ่ มีปญหาเกี่ยวกับตับออนนีท้ ําใหการสรางอินซูลนิ ขาดหายไป และทําใหเปน
เบาหวาน
5. ตับ แอลกอฮอลมีอิทธิพลกับเซลลของตับ ทําใหเกิดการบวมและไปทางเดินน้ําดี
เล็กๆ ที่จะเปนทางไปสูลําไสเล็ก ทําใหน้ําดีซึมผานไปทั่วตับ ทําใหตัวเหลืองตามสวนขอบของตา
และผิวหนังเปนสีเหลือง ทุกครั้งที่ดื่มนัน้ เซลลของตัวจะถูกทําลายในทีส่ ุดทําใหตับแข็งการเสี่ยงตอ
การเปนโรคตับมีถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับความปกติ
6. หัวใจ แอลกอฮอลทําใหกลามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทําใหเกิดเปนพิษกับหัวใจเปน
เหตุทาํ ใหการสะสมของไขมันมากขึ้น และทําใหการเผาผลาญชาตามไปดวย

17

7. กระเพาะปสสาวะและไต แอลกอฮอลทาํ ใหเยื่อบุของกระเพาะปสสาวะบวมขึ้น
ทําใหไมสามารถยืดตามปกติไดในไต การระคายเคืองทําใหการสูญเสียน้ํามากขึ้น
8. ตอมเพศ ตอมอัณฑะจะบวม ทําใหความสามารถทางเพศลดลง และความรูสึกสุด
ยอดจะถูกขัดขวาง
9. สมอง อวัยวะที่แอลกอฮอลลุกลามจะไปมีบทบาทและเห็นผลไดชัด คือ สมอง มัน
จะไปกดศูนยกลางของสมองทําใหการประสนงานเสื่อมลงเรื่อย ๆ สับสน จําความไมได เซื่องซึม
ชา หรือสลบ โคมาและตายได มันจะไปฆาเซลลของสมอง เมื่อเซลลสมองถูกทําลายแลวจะสราง
ขึ้นใหมไมได การดื่มเปนประจําระยะหนึ่งจะทําใหความจํา การตัดสินใจและความสามารถในการ
เรียนรูเสื่อมไป
นอกจากนีเ้ มื่อมีสารแอลกอฮอลเขามาในรางกาย ตับก็มีความจําเปนตองสกัดเอา
แอลกอฮอลออกจากระบบ ทําให พวกสารอื่นๆโดยเฉพาะพวก Fatty Acid คั่งคาง เมื่อปฎิกริยานี้
เกิดตอเนื่องนานขึ้น เนื่องจากการดื่มที่มีมาไมหยุด ก็จะมีกรดไขมันพอกในตับเปนจํานวนมาก จะ
พบในคนที่ดื่มสุราหนัก เรียกสภาพอันนี้ วา Fatty Liver สภาพนี้ สามารถทําใหกลับคืนปกติได
หากหยุดดื่มเหลา อันนี้ เปนระยะแรกที่ตบั เริ่มมีความไมปกติ ก็สรุปไดวา เมื่อเราดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเขาไป ก็เทากับวา มันไปกีดกัน้ ขัดขวางการทํางานระบบสําคัญอื่นๆ ผลก็คือ ทําให
มี กรดมากขึ้น สงผลใหเกิดความผิดปกติในการทํางานของรางกาย อาการนี้สามารถเกิดขึ้นไดแม
จะเกิดจากการดื่มหนักๆ เพียงคืนเดียว เมื่อเกิดขึ้นนานๆเขา ก็จะเริม่ ไปทําใหเกิดมีอันตรายตอ
เซลของตับ อาการในระยะนี้มักจะไปปรากฎชัด แตสามารถบอกไดเมือ่ ตรวจระดับเลือดซึ่งจะ
พบวา มีระดับของสารบางอยางผิดปกติ หรือ ใช เอ็กซเรยคอมพิวเตอร เมื่อการดื่มยังไมหยุดยัง้
พบวา ประมาณ 1 ใน 3 ของผูปวยทีว่ าขางบน จะเกิดมีอาการเลวลงทําใหเกิดโรคที่เราเรียกวา ตับ
อักเสบจากเหลา (Alcoholic Hepatitis) เพราะการสะสมของสิ่งที่ไมพงึ ประสงค และขาด
สาระสําคัญทีต่ ับควรจะผลิต เมื่อตับไดรับอันตรายก็จะมีการซอมแซม ตับจะเริ่มมีพังผืดเขาไป
สรางซอมแซมในตับ ในรายที่มีอาการระยะตนหรือปานกลาง หากมีการหยุดดื่มเหลา ทานอาหาร
เสริมที่มีประโยชน รางกายสามารถซอมกลับได เกือบปกติ อาการในโรคนี้คือ มีไข ตัวเหลือง
ปวดทอง หากตับอักเสบมาก อาการรุนแรง อาจถึงตายได ในระยะตอไป เมื่ออาการเปนมากขึ้น
เนื่องจากไมหยุดดื่ม อีกประมาณ 15-30 % ของคนกลุม นี้ ตับจะถูกทําลายมากขึน้ ทําใหมกี าร
ซอมแซมเกิดขึ้นในตับเพิ่มขึน้ อีก เราเรียกโรคในระยะเชนนีว้ า "ตับแข็ง" (Cirrhosis) ตับในระยะนี้
จะมีรูปรางขรุขระตะปุมตะปา ขนาดเล็กลง ผลก็คือทําใหเลือดซึง่ รับอาหารจากผนังของกระเพาะ

18

ผลรายจาก Alcohol ที่เกิดตอตับนั้น มี 3 ระยะ ดังนี้ ระยะแรกเรียกวา สภาพที่มีไขมันไป
พอกที่ตับมากพบมากในพวกทีดื่มหนักระยะแรก หากหยุดเหลา ตับในสภาพอันนี้ สามารถคืนกลับ
สูสภาพปกติได
ระยะตอไป ที่เรียกวา ตับอักเสบจากเหลา หากไดรับการรักษาทีเ่ พียงพอ
และหยุดเหลาได ก็มีทางหาย สวนระยะสุดทาย เกิดจากการที่มพี งั ผืดมาก เรียกวาตับแข็ง จน
ทําใหขนาดและรูปรางของตับเปลี่ยนและผิดแผกไป อาการมีไดมาก รวมทัง้ มีโอกาสเปนมะเร็งใน
ตับได ระยะนีห้ ากเปนมาจนตับวาย ทางรักษาอาจมีไดทางเดียว คือการเปลี่ยนตับ ทัง้ นี้ โรคมะเร็ง
ตับ (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2549) มีสาเหตุ การเกิดของโรค แยกตามประเภทได 2 ชนิด คือ 1)
ชนิดที่เกิดกับตับโดยตรง (มะเร็งปฐมภูมิ) ในประเทศไทยพบมากมี 2 ชนิดคือ มะเร็งชนิดเซลลตับ
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ทั้งนี้สามารถสรุปผลกระทบเฉียบพลันของการดื่มแอลกอฮอลตอรางกาย ไดดังนี้คือ กด
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหหลอดเลือดสวนปลายขยายตัว ขับปสสาวะ ทําลายเยื่อบุกระเพาะ
อาหาร กระตุน การอาเจียน ใหพลังงานทําใหเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา ลดระดับฮอรโมนเพศ
ชาย และทําใหตับอักเสบเฉียบพลัน รวมทัง้ ตับออนอักเสบเฉียบพลัน สวนผลเรื้อรังของการดื่ม
แอลกอฮอลตอรางกาย ไดแก กอใหเกิดความแปรปรวนทางจิตอารมณและพฤติกรรม
โรคขาดอาหาร โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความผิดปกติของการนอนหลับ ความพกพรองทาง
เพศสัมพันธ ภูมิตานทานต่ํา ตับแข็ง ปลายประสาทเสื่อม กลามเนื้อเสื่อม มะเร็งทางเดินอาหาร
สวนบนและมะเร็งตับ(สุรชัย อัญเชิญ, 2545)
3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
Baune B. T. at el. (2005) ไดศึกษาเรื่องการดื่มแอลกอฮอลทําใหคนตองเขาแผนก
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองเพิ่มขึน้ เพือ่ ดูอัตราผูปวยที่มีปญหาซึง่ สัมพันธกับการดื่ม
แอลกอฮอลทมี่ าใชบริการทีแ่ ผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนยของรัฐในเขตชุมชนเมือง 11 แหงใน
ประเทศเยอรมนี ผลการศึกษาพบวา ผูปว ยทีม่ าดวยปญหาที่สัมพันธกับการดื่มแอลกอฮอล
จํานวน 1,748 ราย คิดเปนรอยละ 83.8 ซึง่ มีจํานวนครั้งของการมาใชบริการเทากับ 2,372 ครั้ง
อัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลคิดเปนรอยละ 3 รวมจํานวนวันนอนทัง้ หมดเทากับ 12,629 วัน
และจํานวนวันนอนเฉลี่ยตอรายคิดเปน 10 วันนอน เมือ่ คํานวณอัตราปวยคิดเปน 10.7 ตอ 1,000
คนของประชากร ในจํานวนผูปวยทั้งหมด 1,748 ราย มีจํานวนผูปว ยที่ใชบริการแผนกฉุกเฉินเพียง
ครั้งเดียว เทากับ 1,451 รายคิดเปนรอยละ 83 ของผูปว ยทัง้ หมด ที่เหลือ 297 รายใชบริการหลาย
ครั้งซึ่งคิดเปนคามัธยฐานไดเทากับ 3 ครั้ง (Median of Repeat Attendances = 3 ) จํานวนผูปว ย
ที่มาโรงพยาบาลชวงสั้นๆ (นอยกวา 24 ชัว่ โมง) สัมพันธอยางมีนยั สําคัญกับปจจัยเสี่ยงเหลานี้ คือ
เพศชาย ดื่มแอลกอฮอลแบบอันตราย ประสบอุบัติเหตุ และมีโรคประจําตัว ปจจัยเสี่ยงสําหรับการ
มาใชบริการทีแ่ ผนกฉุกเฉินซ้าํ คือ การดื่มแอลกอฮอลปริมาณมากในครั้งแรกที่มาใชบริการแผนก
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Wakai K. et al. (2005) ไดทําการศึกษาเรื่องการดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงตอ
โรคมะเร็งลําไสใหญในคนญี่ปุน พบวา ระยะเวลาติดตามจาก 1988 ถึงเดือนธันวาคม 1997 โดย
เฉลี่ย 7.6 ป (SD 1.9 ป) ณ จุดเริ่มตน มีชายที่ไมดื่มรอยละ 18.5, หยุดดื่มรอยละ 6.9, ยังดื่มอยูใน
ปจจุบันรอยละ 74.5 สวนหญิงที่ไมดื่มรอยละ 74.3, หยุดดื่มรอยละ 1.9, กําลังดื่มอยูรอยละ
23.8 พบอุบัติการณผูปวยโรคมะเร็งลําไสใหญ (Colon Cancer) 418 ราย (ชาย 220 ราย และ
หญิง 198 ราย) ผูปวยโรคมะเร็งทวารหนัก (Rectal Cancer) 211 ราย (ชาย 150 รายและหญิง 61
ราย) ชายทีห่ ยุดหรือกําลังดืม่ อยูมีอัตราเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้มากกวาชายที่ไมดื่มถึง 2
เทา [Multivariate-adjusted IRR สําหรับผูท ี่หยุดดื่มเทากับ 2.01 (95%CI=1.09-3.68); IRR
สําหรับผูท ี่ยังดื่มอยูในปจจุบันเทากับ 1.97 (95%CI=1.28-3.03)] ความสัมพันธระหวางปริมาณ
การดื่มกับการเกิดโรคมะเร็งไมชัดเจน เพศหญิงยิง่ ดื่มมากยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติตอการเกิด Rectal Cancer โดยพบวา คนที่ดมื่ เล็กนอย (<22 g ethanol/day) ไมมีความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทวารหนัก [Multivariate-adjusted IRR สําหรับชายเทากับ 0.61
(95%CI=0.33-1.13); IRR สําหรับหญิงเทากับ 0.69 (95%CI=0.27-1.74)] แมวา IRR สําหรับ
ชายที่ยังดืม่ อยูในปจจุบนั จะมีคาเกือบเทากับชายที่ดื่มเล็กนอย แตชายที่กาํ ลังดื่มอยูมีแนวโนมที่
จะเสี่ยงเพิ่มขึน้ ตามปริมาณที่ดื่มมากขึ้น (p =0.027)
Walton-Moss B. J. et al. (2005) ไดศึกษาเรื่องผูห ญิงในเมืองที่มีคูรกั ซึ่งดื่มสุราแบบ
อันตรายมีความเสี่ยงสูงตอการถูกทํารายรางกาย เพื่อหาปจจัยเสี่ยงตอการถูกทํารายรางกายจาก
คูรักของผูหญิงที่อาศัยอยูใน 11 เมืองใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญตอการถูกทํารายรางกายจากคูรักของผูหญิงที่อาศัยอยูใ นเมือง คือ ผูห ญิงอายุนอย
(Adjusted Odds Ratio (AOR) = 2.05, p = 0.011), มีปญหาสุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง
(AOR = 2.65, p < .001), เคยมีคูรักมากอน (AOR = 3.33, p < .001) ในดานปจจัยเสี่ยงสําหรับ
ผูชายที่ทาํ รายผูหญิง ไดแก การศึกษาต่ํากวามัธยมปลาย (AOR = 2.06, p = .014), มีปญหา
สุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง (AOR = 6.61, p < .001), มีปญหาใชยาเสพติด (AOR = 1.94,
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สิทธินันท เจริญรัตน (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา เพศ ความสัมพันธภายใน
ครอบครัว ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอิทธิพลของสือ่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนอิทธิพลสิ่งแวดลอมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จิตนา วงศวาน (2548) ไดศึกษาความชุกชุมและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา
นักเรียนรอยละ 41.1 เคยดืม่ แอลกอฮอล โดยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 38.1 นอกเขตเทศบาล
รอยละ 46.2 เพศชายดื่มแอลกอฮอล รอยละ 52.1 เพศหญิงดื่มแอลกอฮอล รอยละ 31.3 ดื่ม
แอลกอฮอลครั้งแรกอายุเฉลี่ย 14.6 ป ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดมื่ ครั้งแรกคือ เบียร รอยละ
53.4 สวนสาเหตุที่ดื่มครั้งแรกคืออยากลอง มากที่สุด รอยละ 49 รองลงมาไดแก เพื่อนชักชวน
และ ดื่มเพื่อเขาสังคม รอยละ 16.5 และ 12.0 ตามลําดับ สวนชนิดเครื่องดื่มที่ดื่มเปนเบียรมาก
ที่สุด รอยละ 39 รองลงมาไดแก ไวน และสุรา รอยละ 27.0 และ 18.0 ตามลําดับ สวนสาเหตุที่
ยังดื่มอยูในปจจุบันคือ เพือ่ นชักชวน ทากที่สุด รอยละ 30.4 รองลงมาไดแก ดื่มเพื่อเขาสังคม
และติดใจในรสชาติ รอยละ 24.0 และ 18.0 ตามลําดับ โดยสวนใหญดื่มกับเพื่อนมากที่สุด
รอยละ 70.0 รองลงมาไดแก ดื่มกับบิดา มารดาและญาติ และดื่มคนเดียว รอยละ 25.0 และ
5.0 ตามลําดับ สวนโอกาสในการดื่ม พบวา ดื่มในเทศกาลตางๆ มากที่สุด รอยละ 43.0
รองลงมาไดแก งานเลี้ยงสังสรรคกับเพื่อน และดื่มเพราะอยากดื่ม รอยละ 31.8 และ 14.6
ตามลําดับ และยังพบวา เพศ คาใชจายที่ไดรับตอเดือน พฤติกรรมการเทีย่ วกลางคืน อิทธิพล
ของเพื่อน ความรูเกี่ยวกับโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทัศนคติตอ การดื่มแอลกอฮอลและการ
ควบคุมการดืม่ แอลกอฮอลของบิดา มารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
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Sakata K. et al. (2005) ไดศึกษาเรื่อง การดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่มากเพิ่ม
ความเสีย่ งตอการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหารเปนงานวิจัยแบบติดตามไปขางหนานาน 2 ป ใน
กลุมตัวอยางชายญี่ปนุ ทัง้ หมด 42,578 คน ในประเทศญี่ปุน มีอายุระหวาง 40-79 ป เพื่อดู
ความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่และการดื่มสุรากับการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร ผล
การศึกษาพบวา ปริมาณการสูบบุหรี่ไมเกิน 20 มวนตอวันรวมกับการดื่มมากกวา 22 กรัมแตไม
เกิน 66 กรัมของแอลกอฮอลตอวันมีความเสี่ยงตอการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหารถึง 3.88
เทา (Hazard Ratio 3.88, 95%CI 1.19-12.69) แตความเสี่ยงจะมากขึ้นถาสูบบุหรี่ มากกวา 20
มวนตอวันรวมกับการดื่มมากกวา 66 กรัมของแอลกอฮอลตอวัน โดยมีความเสี่ยงตอการตายจาก
โรคมะเร็งหลอดอาหารสูงถึง 6.3 เทา (Hazard Ratio 6.30, 95%CI 1.33-29.76) สําหรับคนที่ไม
สูบบุหรี่แตดื่มแอลกอฮอลมากขึ้นหรือคนที่ไมดื่มเลยหรือดื่มไมเกิน 22 กรัมของแอลกอฮอลตอวัน
แตสบู บุหรี่มากขึ้นไมพบความเสี่ยงตอการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร ผลการศึกษาสรุปวา
การสูบบุหรี่จดั พรอมกันกับการดื่มสุราอยางหนักเปนปจจัยเสี่ยงตอการตายจากโรคมะเร็งหลอด
อาหารของชายญี่ปุน
Go V. L., Gukovskaya A., and Pandol S. J.(2005) ไดศึกษาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล
เปนสาเหตุของโรคมะเร็งตับออน โดยทําการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาความสัมพันธของการ
ดื่มแอลกอฮอลกับการเกิดโรคมะเร็งตับออน เพื่อประเมินวาการดื่มแอลกอฮอลมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งตับออนหรือไม ผลการศึกษาพบวา หลายงานวิจัยมีผลลัพธที่ตรงกันวา การดื่ม
แอลกอฮอลในปริมาณมากเปนสาเหตุของโรคตับออนอักเสบเรื้อรังและโรคเบาหวานชนิด 2 ซึ่งโรค
ทั้งสองสัมพันธกับโรคมะเร็งตับออน ผูวิจยั พยายามอธิบายกลไกการเกิดโรคมะเร็งตับออนจากการ
ดื่มแอลกอฮอลวา แอลกอฮอลและสารที่เกิดจากการเผาผลาญแอลกอฮอล เชน Acetaldehyde
และ Fatty Acid Ethyl Esters ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ Metabolic Pathways ที่เกีย่ วของ
กับการตอบสนองการอักเสบและการสรางเซลลมะเร็ง โดยผานกลไกการเกิด ดังนี้
1. การกระตุน Zymogens กอนกําหนด
2. การเหนีย่ วนําใหเกิดการตอบสนองตอการอักเสบโดยการกระตุน Nuclear
Transcription Factors ซึ่งรวมถึง Nuclear Factor-kappa และ Activation protein 1
3. การสราง Reactive Oxygen Species เพิ่มขึน้ ทําใหเกิดการทําลาย Oxidative DNA
และเปลี่ยนแปลงผลของสารตานอนุมูลอิสระจากสารอาหาร
4. การกระตุน เซลลตับออนชนิด Stellate Cells ซึ่งทําใหเกิดพังผืด (Fibrosis)
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5. การผาเหลาของจีนที่เกี่ยวของกับเอ็นไซม Cytochrome P450, Glutathione Stransferase, Aldehyde Dehydrogenase, Cationic Trypsinogen และ Pancreatic Secretory
Trypsin Inhibitor
6. การเสริมฤทธิ์ของสารกอมะเร็ง (Carcinogen) ของแอลกอฮอลและบุหรี่ ผาน
ขบวนการสันดาป (Metabolism) ของ NNK [Nitrosamine 4-(Methylnitrosamino)-1-(3pyridyl)-1-butanone]
7. การสูญเสียการควบคุม (Dysregulation) ดานการแบงตัว (Proliferation) และการ
ตายของเซลล (Apoptosis)
กลไกการเกิดโรคมะเร็งตับออนขางตนมีความเกี่ยวของกับปจจัยเสีย่ งอื่นๆ ไดแก
กรรมพันธุ อาหาร สิง่ แวดลอม และวิถีดํารงชีวิต ซึง่ ทําใหเกิดการอักเสบของตับออนทัง้ แบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทัง้ โรคเบาหวาน โดยเปนกระบวนการอยางตอเนื่องหลายขั้นตอนกอนจะ
มาเปนโรคมะเร็งตับออน
Wang (2005) ไดศึกษาเรื่องการดื่มแอลกอฮอลทําใหวิตามินเอบกพรองและเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งเปนงานวิจัยแบบทบทวนวรรณกรรม เพื่อดูความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอล
กับวิตามินเอและการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากเปนเวลานานมี
ความเสีย่ งสูงตอการเกิดโรคมะเร็งของอวัยวะตางๆ เชน มะเร็งชองปาก, กลองเสียง, หลอดอาหาร,
ตับ, ปอด, ลําไสใหญถึงทวารหนัก, เตานม เปนตน สาร Retinoid (เปนสารวิตามินเอและอนุพนั ธ
ของมัน) มีผลตอการเจริญเติบโตของเซลล การแบงตัวและแยกเปนเซลลชนิดตางๆ (Cellular
Differentiation) รวมถึงการแตกสลายของตัวเซลล (Apoptosis) ดังนัน้ วิตามินเอ จึงนาจะ
เกี่ยวของกับการควบคุมการสรางเซลลมะเร็ง (Controlling Carcinogenesis) ในผูตดิ แอลกอฮอล
พบวา ระดับของวิตามินเอในตับต่ํากวาปกติ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนและอธิบายกลไกการ
เกิดวิตามินเอบกพรองจากการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมาก ดังนี้ 1) แอลกอฮอลแยงยับยัง้ การ
สันดาปวิตามินเอใหเปน Retinoic Acid (Competitive Inhibitors Vitamin A Oxidation to
Retinoic Acid) โดยเกีย่ วของกับเอนไซม Alcohol Dehydrogenases และ Acetaldehyde
Dehydrogenases 2) แอลกอฮอลเหนี่ยวนําเอนไซม Cytochrome P450 (CYP) โดยเฉพาะ
CYP2E1 ทําใหเพิม่ กระบวนการทําลายวิตามินเอ และ Retinoic acid 3) แอลกอฮอลเปลี่ยนแปลง
สมดุลของ retinoid โดยเพิ่มการยายวิตามินเอจากตับออกสูเนื้อเยื่อนอกตับ จากขอมูลดังกลาว
ขางตนชวยสนับสนุนวาการดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากๆ อยางเรื้อรัง ทําใหเกิดความบกพรอง
ของ retinoic acid ซึ่งเปนอนุพนั ธหลักของวิตามินเอ รวมทั้ง Ligand สําหรับทั้ง Retinoic Acid
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Petersen (2005) ไดทําศึกษาเรื่องการดืม่ แอลกอฮอลทําใหเกิดการสะสมธาตุเหล็กในตับ
และเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตับ เปนงานวิจยั แบบทบทวนวรรณกรรม เพื่อดูความสัมพันธ
ระหวางการดืม่ แอลกอฮอลกับธาตุเหล็กในตับและการเกิดโรคมะเร็งตับ
โดยอธิบายจาก
Oxidative Stress ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอจุดเริ่มตนและสงเสริมการเกิดเซลลมะเร็ง โรคตับที่เกิด
จากพิษแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ Oxidative Stress และการสะสมธาตุ
เหล็กในตับ การเปลี่ยนแปลงสภาพของธาตุเหล็กก็เปนบอเกิด oxidative stress เชนกัน ทั้ง
แอลกอฮอลและธาตุเหล็กตางมีคุณสมบัตเิ ปน Prooxidant potential ที่เสริมฤทธิ์กนั เหนี่ยวนําให
เกิด Oxidative Stressในเซลลตับและลด Antioxidant เริ่มจากเซลลหนึง่ เกิด Oxidative Stress
และกระจายไปสูเซลลตัวอื่นๆ อยางตอเนือ่ ง และเกิด Redox imbalance ซึ่งเปนผลจากปฏิกิรยิ า
รวมกันของแอลกอฮอลและธาตุเหล็กคือ Lipid Peroxidation สงผลใหเกิดการสราง Aldehydric
Products เชน 4-hydroxy-2-nonenal ซึ่งเชื่อมโยงกับ Site-specific mutations ของยีนส p53
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานงานวิจยั ในสัตวทดลองที่ใหกินแอลกอฮอลเปนเวลานานๆ แลวพบวามี
ธาตุเหล็กสะสมในเซลล Macrophage ของตับ ซึง่ สัมพันธกับการกระตุน Nuclear Factor-kappa
B และการสราง Tumor Necrosis Factor-alpha สงผลใหเกิดสภาพแวดลอมของเซลลที่เหมาะกับ
การเริ่มตนและสรางเซลลมะเร็งขึ้นกอนทีจ่ ะมีการอักเสบ
จากหลักฐานดังกลาวขางตนชวย
สนับสนุนวา แอลกอฮอลและธาตุเหล็กตางเหนี่ยวนําใหเกิด Oxidative Stress ซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ตอการเกิดเซลลมะเร็งตับในคนที่มีธาตุเหล็กสะสมมากเกินไปในตับและดื่มแอลกอฮอล

25

Morgan , Mandayam , and Jamal (2004) ไดทําการศึกษาเรื่องการดื่มแอลกอฮอลเสี่ยง
ตอการเปนโรคมะเร็งตับ เปนการทบทวนวรรณกรรม โดยอางถึงประชากรผูใหญในสหรัฐอเมริกา
มากกวา 18 ลานคนที่มพี ฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลแบบอันตรายและมีความชุกของการปวยเปน
โรคตับอักเสบชนิด C สูงกวาประชากรทั่วไปถึง 5 เทา ผูท ี่ดื่มแอลกอฮอลมากกวา 80 กรัม/วัน เปน
เวลานานกวา 10 ป จะเพิ่มความเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinoma or HCC)
ประมาณ 5 เทา แตถาดื่มแอลกอฮอลนอ ยกวา 80 กรัม/วันจะไมพบนัยสําคัญของการเพิ่มความ
เสี่ยงตอโรคมะเร็งตับ ในคนที่เปนโรคตับแข็งจากพิษแอลกอฮอลถึงขัน้ ตับวาย (Decompensated)
จะมีความเสี่ยงถึงตอโรคมะเร็งตับราวรอยละ 1 ตอป โดยความเสีย่ งนี้ไมลดลงแมวาจะหยุดดื่ม
แอลกอฮอลไปแลว นอกจากนี้ โรคมะเร็งตับยังสามารถเกิดขึน้ ไดกับคนที่ไมเปนโรคตับแข็งดวย
เชนกัน การดื่มแอลกอฮอลในคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็งตับมากกวาคนทีต่ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C โดยไมดื่มแอลกอฮอลถึง 2 เทา ดังนั้น จึง
อาจสรุปไดวา แอลกอฮอลกับไวรัสตับอักเสบชนิด C ตางรวมเสริมแรงกันในการกอใหเกิด
โรคมะเร็งตับ และผูปวยโรคมะเร็งตับอาจเกิดในคนอายุนอยและมีพยาธิสภาพรุนแรงกวา จากการ
ศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาและอิตาลีพบวา แอลกอฮอลเปนสาเหตุที่สําคัญที่สดุ ในการกอใหเกิด
โรคมะเร็งตับ (คิดเปนรอยละ 25-45 ของโรคมะเร็งตับทั้งหมด) แมวากลไกการเกิดโรคจะยังไม
ทราบแนชัด แตอาจเกี่ยวของกับการสูญเสียโครโมโซม (Chromosomal Loss), Oxidative Stress,
การลดระดับของ Retinoic Acid ในตับ, การเปลี่ยนแปลงใน DNA Methylation และการมีความ
เสี่ยงทางพันธุกรรม

บทที่ 3
การดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาวะการณดานปญหาสุขภาพและ
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูป วย รวมทัง้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับปญหาสุขภาพในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบ Case-control Study โดยใชกลุมตัวอยางตอกลุม
ควบคุมในอัตราสวน 1:2 โดยตัวแปรที่จบั คูไดแก เพศ และอายุ
2. กลุม ตัวอยางทีศ่ ึกษา
1. กลุมตัวอยาง (Case) เลือกตัวอยางจากผูปวยที่มารับบริการในแผนกอายุรกรรม ไดแก
ผูปวยทุกคนทีป่ วยเปนโรคทีม่ ีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) ในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยในชวงระหวาง วันที่ 1 สิงหาคม
ถึง 30 กันยายน 2550
2. กลุมควบคุม (Control) เลือกตัวอยางจากผูปวยทีม่ ารับบริการในแผนกอืน่ นอกจาก
แผนกอายุรกรรม (เชน จากแผนกสูตินรีเวช แผนกศักยกรรม แผนกโสต ศอ นาสิก ฯลฯ) ของ
รพศ. ในชวงระหวาง วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2550 ในพืน้ ที่เปาหมาย โดยการเลือก
กลุมควบคุมจะคํานึงถึงการจับคูกับกลุมผูป วยในตัวแปรเพศและอายุ
3. พื้นที่ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เจาะจงเลือกพื้นที่ในการศึกษาโดยเลือกจังหวัดทีม่ ีโรงพยาบาลศูนย
ในเขตของภาคเหนือตอนลาง เพื่อใหไดจังหวัดที่มกี ลุมตัวอยางมากพอที่จะการศึกษา และมีการ
สงตอผูปวยมาจากจังหวัดในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีโรงพยาบาล
พุทธชินราช ซึง่ เปนโรงพยาบาลศูนยเปนหนวยงานเปาหมายในการเก็บ
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4. การประเมินผล
ดูจากการวินจิ ฉัยของแพทยวาโรคหรือกลุม อาการที่เจ็บปวยเกีย่ วเนื่องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยใชเกณฑการวินิจฉัยโรคตาม ICD 10(International Classification of Diseases)
ของ WHO ที่บันทึกในเวชระเบียน(OPD Card)
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กระทําโดยคณะผูวิจัยเปนผูสรางแบบ
สัมภาษณ แลวจัดอบรม/ประชุมชี้แจง เจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากโรงพยาบาลพุทธชินราช ใหเปนผู
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1) Case เก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสัมภาษณที่คณะผูวิจยั
สรางขึ้น ในประเด็นเกีย่ วกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคล พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล ประวัติการ
เจ็บปวย จากผูปวยทีม่ ารับบริการในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อรวบรวม
จํานวนผูปว ยดวยโรคที่มีสาเหตุจากการดืม่ แอลกอฮอล (Identify Case)
2) Control เก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสัมภาษณ ในประเด็น
ขอมูลเดียวกับ Case ไดแกขอมูลทั่วไปสวนบุคคล พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล ประวัตกิ าร
เจ็บปวย จากผูปวยที่มารับบริการในแผนกอื่นนอกจากแผนกอายุรกรรม (เชน จากแผนกสูตินรีเวช
แผนกศักยกรรม แผนกโสต ศอ นาสิก ฯลฯ) ของโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยการสุมตัวอยาง
แบบสะดวก (Accidental Sampling) เพื่อรวบรวมและจําแนก Case และ Control ในชวงเวลา
ของการศึกษา (Identify case-control)
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครอบคลุมขอมูล โดยใช
แบบสัมภาษณประยุกตมาจากแบบคัดกรองผูดื่มสุรา (AUDIT : Alcohol Use Disorder
Identification Test) แบงคะแนนตามระดับความเสีย่ งอันตราย ดังนี้
1. ไมดื่ม/ดื่ม-เสี่ยงนอย
ระดับ 0-7 คะแนน
2. ดื่มในระดับเสี่ยง จําแนกไดดังนี้
- ดื่ม/เสี่ยงอันตราย
ระดับ 8-15 คะแนน
- ดื่มจนกอใหเกิดอันตราย/อาจมีอาการติดสุรา ระดับ 16-19 คะแนน
- ดื่มจนกอใหเกิดอันตราย/ติดสุรา
ระดับ 20 คะแนนขึ้นไป
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6. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ใชจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Odds Ratio, Confident Interval และ Chi-square
การดื่มสุรา
ดื่ม
ไมดื่ม
รวม

การเจ็บปวย
ปวย
a
c
a+c

รวม
ไมปวย
b
d
b+d

a+b
c+d
a+b+c+d

7. ขอบเขตการวิจยั
1. การศึกษากับกลุมตัวอยางครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ผูป วยที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ในระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2550
โดยการศึกษาขอมูลประวัติผูปวยในบันทึกผูปวยหรือ เวชระเบียนหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่ วของ และ
การใชแบบสัมภาษณที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น เทานั้น
2. การเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการศึกษาครั้งนี้
มุงศึกษาเฉพาะโรคตามขอกําหนดของ WHO (2000) ดังนี้
1. โรคจิตที่เกิดจากการติดสุรา (Alcoholic Psychoses)
2. กลุมอาการพึ่งสุรา (Alcohol Dependence Syndrome)
3. การใชสุราผิดประเภท (Alcohol Abuse)
4.โรคความผิดปกติของระบบประสาทจากแอลกอฮอล (Alcoholic
Polyneuropathy)
5. โรคกลามเนื้อหัวใจเสื่อมเนื่องจากแอลกอฮอล(Alcoholic Cardiomyopathy)
6. โรคกระเพาะอาหารอักเสบจากแอลกอฮอล(Alcoholic Gastritis)
7. โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล(Alcoholic Liver Cirrhosis)
8. โรคตับแข็ง(All Liver Cirrhosis)
9. โรคไขหวัดใหญชนิดรายแรง (Noxious Influenza via)
10. โรคตับออนอักเสบเรื้อรัง (Pancreatitis, Chronic)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดานสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผูปว ย
1.1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไป
กลุมควบคุม (n=200)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
1. เพศ
ชาย
176
88.0
หญิง
24
12.0
2. อายุ
นอยกวา 45 ป
24
12.0
50
25.0
45 – 59 ป
126
63.0
60 ปขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
8
4.0
คู
142
71.0
หมาย/หยา/แยก/ราง
50
25.0
4. ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
4
2.0
ประถมศึกษา/เทียบเทา
110
55.0
มัธยมศึกษา/เทียบเทา
18
9.0
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา
50
25.0
ปริญญาตรีขึ้นไป
18
9.0

กลุมศึกษา (n=100)
จํานวน รอยละ
88
12

88.0
12.0

12
24
64

12.0
24.0
64..0

4
70
26

4.0
70.0
26.0

8
80
8
2
2

8.0
80.0
8.0
2.0
2.0
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ตารางที่ 2(ตอ)
ขอมูลทั่วไป

กลุมควบคุม (n=200)
จํานวน รอยละ

5. บิดาหรือมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดื่ม
20
ไมดื่ม
180
6. ญาติหรือเพื่อนใกลชิดดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดื่ม
188
ไมดื่ม
12
7. อาชีพ
เกษตรกรรม
46
รับจาง
40
ประกอบธุรกิจสวนตัว
18
คาขาย
18
นักเรียน/นักศึกษา
4
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14
ไมมีอาชีพที่แนนอน
60
8. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
นอยกวา 5000 บาท
50
106
5000 – 9999 บาท
44
10000 บาทขึ้นไป
9. การสูบบุหรี่
ไมสูบ
56
เคยสูบแตเลิกแลว
104
สูบ
40
10. อายุที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก
นอยกวา 15 ป
14
178
15 – 19 ป
8
20 ปขึ้นไป

กลุมศึกษา (n=100)
จํานวน รอยละ

10.0
90.0

62
38

62.0
38.0

94.0
6.0

100
0

100.0
0

23.0
20.0
9.0
9.0
2.0
7.0
30.0

30
30
0
4
0
0
36

30.0
30.0
0
4.0
0
0
36.0

25.0
53.0
22.0

36
64
0

36.0
64.0
0

28.0
52.0
20.0

4
34
62

4.0
34.0
62.0

7.0
89.0
4.0

38
48
14

38.0
48.0
14.0
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ในดานขอมูลทั่วไปของกลุม ผูปวยที่ศึกษา พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 88.0 โดยมีอายุ 60 ปขึ้นไป มากทีส่ ุด รอยละ 64.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู
รอยละ 70.0 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 80.0 รองลงมาไดแก
ไมมีอาชีพที่แนนอนมากที่สดุ รอยละ 36.0 รองลงมาไดแก มีอาชีพเกษตรกรรมและ รับจาง
รอยละ 30.0 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5000–9999 บาท รอยละ 64.0 สวนใหญ
มีบิดาหรือมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.0 มีญาติหรือเพื่อนใกลชิดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 100.0 สวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุ 15-19 ป รอยละ
48.0 โดยปจจุบันยังสูบบุหรี่มากที่สุด รอยละ 62.0
ในดานขอมูลทั่วไปของผูปว ยกลุมควบคุม พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 88.0 โดยมีอายุ 60 ปขึ้นไป มากทีส่ ุด รอยละ 63.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู
รอยละ 71.0 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 55.0 ไมมีอาชีพที่
แนนอนมากทีส่ ุด รอยละ 30.0 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5000–9999 บาท รอยละ 53.0
สวนใหญมีบิดาหรือมารดาไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 90.0 สวนใหญมีญาติหรือเพื่อน
ใกลชิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 94.0 สวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุ
15-19 ป รอยละ 89.0 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลวมากที่สุด รอยละ 52.0 ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
1.2 พฤติกรรมการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละ จําแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลุมควบคุม(n=200) กลุมศึกษา(n=100)
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ความถี่ในการดื่ม
เดือนละ 1 ครั้งหรือนอยกวา
124
62.0
2
2.0
ดื่ม 2-4 ครั้งตอเดือน
72
36.0
18
18.0
ดื่ม 2-3 ครั้งตอสัปดาห
4
2.0
42
42.0
ดื่มมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห
0
0
38
38.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กลุมควบคุม(n=200)
จํานวน รอยละ

2. ปริมาณการดื่มเบียร ตอวัน
ไมดื่ม
86
43.0
ดื่ม
114
57.0
ดื่ม 1-2 กระปองตอวัน
104
52.0
ดื่มมากกวา 2 แต ไมเกิน 3 กระปองตอวัน
10
5.0
ดื่มมากกวา 3 ไมเกิน 4 กระปองตอวัน
0
0
ดื่มมากกวา 4 กระปองตอวัน
0
0
3. ปริมาณการดื่มสุราตอวัน
ไมดื่ม
110
55.0
ดื่ม
90
45.0
ดื่มนอยกวา 1 เปกตอวัน
76
38.0
ดื่ม 1- 2 เปกตอวัน
12
6.0
2
1.0
ดื่มมากกวา 2 ไมเกิน 3 เปกตอวัน
ดื่มมากกวา 3 เปกตอวัน
0
0
4. ความถี่ในการดื่มหนัก(เบียร 4 กระปองขึ้นไป หรือเหลา 3 เปกขึ้นไป)
ไมเคยเลย
80
40.0
เคย
120
60.0
นอยกวาเดือนละครั้ง
52
26.0
เดือนละครั้ง
46
23.0
สัปดาหละครั้ง
22
11.0
เกือบทุกวันหรือทุกวัน
0
0
5. ไมสามารถหยุดดื่มได
ไมเคย
190
85.0
เคย
10
5.0
10
5.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
เคยในชวง 1 ปที่ผานมา
0
0

กลุมศึกษา(n=100)
จํานวน รอยละ
0
100
10
32
26
32

0
100.0
10.0
32.0
26.0
32.0

2
98
8
28
28
34

2.0
98.0
8.0
28.0
28.0
34.0

32
68
4
10
32
22

32.0
68.0
4.0
10.0
32.0
22.0

46
54
46
8

46.0
54.0
46.0
8.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กลุมควบคุม(n=200)
จํานวน รอยละ

6. ความถีท่ ี่ไมสามารถหยุดดื่มได
สัปดาหละครั้ง
0
0
เกือบทุกวันหรือทุกวัน
0
0
7. ดื่มสุราจนเสียงานหรือเสียการเรียน
ไมเคย
198
99.0
เคย
2
1.0
8. ความถี่ในการดื่มสุราจนเสียงานหรือเสียการเรียน
ไมเคย
198
99.0
เคย
2
1.0
นอยกวาเดือนละครั้ง
2
1.0
เดือนละครั้ง
0
0
สัปดาหละครั้ง
0
0
เกือบทุกวันหรือทุกวัน
0
0
9. มีอาการถอนหรือเมาคาง
ไมเคย
196
98.0
เคย
4
2.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
4
2.0
0
0
เคยในชวง 1 ปที่ผานมา
10. ความถี่ทมี่ ีอาการถอนหรือเมาคาง(ในชวง 1 ปที่ผา นมา)
ไมเคย
200
100.0
เคย
0
0
เดือนละครั้ง
0
0
สัปดาหละครั้ง
0
0
เกือบทุกวันหรือทุกวัน
0
0

กลุมศึกษา(n=100)
จํานวน รอยละ
2
8

2.0
8.0

62
38

62.0
38.0

62
38
12
14
6
6

62.0
38.0
12.0
14.0
6.0
6.0

54
46
38
8

54.0
46.0
38.0
8.0

92
8
0
2
6

92.0
8.0
0
2.0
6.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กลุมควบคุม(n=200) กลุมศึกษา(n=100)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
11. โกรธหรือเสียใจจากสิง่ ทีท่ ําไปในขณะดื่มสุราเขาไป
ไมเคย
196
98.0
80
80.0
เคย
4
2.0
20
20.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
2
1.0
14
14.0
เคยในชวง 1 ปที่ผานมา
2
1.0
6
6.0
12. ความถี่ทโี่ กรธหรือเสียใจจากสิง่ ทีท่ ําไปในขณะดื่มสุราเขาไป(ในชวง 1 ปที่ผานมา)
ไมเคย
198
99.0
94
94.0
เคย
2
1.0
6
6.0
นอยกวาเดือนละครั้ง
2
1.0
2
2.0
เดือนละครั้ง
0
0
2
2.0
เกือบทุกวันหรือทุกวัน
0
0
2
2.0
13. จําไมไดวา เกิดอะไรขึ้นในคืนที่ดื่มสุรา
ไมเคย
200
100.0
68
68.0
เคย
0
0
32
32.0
0
0
28
28.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
เคยในชวง 1 ปที่ผานมา
0
0
4
4.0
14. ความถี่ทจี่ ําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ดื่มสุรา(ในชวง 1 ปที่ผานมา)
สัปดาหละครั้ง
0
0
4
4.0
15. ตนเองหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุรา
ไมเคย
198
99.0
92
92.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
2
1.0
8
8.0
16. เจาหนาทีส่ าธารณสุข ญาติพีนองหรือเพื่อนแสดงความเปนหวงตอการดื่มสุรา
194
97.0
34
34.0
ไมเคย
เคย
6
3.0
66
66.0
เคยนานกวา 1 ปที่ผานมา
6
3.0
56
56.0
เคยในชวง 1 ปที่ผานมา
0
0
10
10.0
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ดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุมที่ศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
ดื่ม 2-3 ครั้งตอสัปดาหมากที่สุด รอยละ 42.0 ดื่มเบียร รอยละ 100.0 โดยดื่มเบียรมากกวา 2
แต ไมเกิน 3 กระปองตอวัน และดื่มเบียรมากกวา 4 กระปองตอวัน มากที่สุด รอยละ 32.0
เทากัน และดืม่ สุรารอยละ 98.0 โดยดื่มสุรามากกวา 3 เปกตอวันมากที่สุด รอยละ 34.0 สวน
ใหญเคยดื่มหนัก 68.0 สวนใหญเคยดื่มจนไมสามารถหยุดดื่มได รอยละ 54.0 และเคยดื่มสุรา
จนเสียงานหรือเสียการเรียน รอยละ 38.0 เคยมีอาการถอนหรือเมาคาง รอยละ 8.0 เคยโกรธ
หรือเสียใจจากสิ่งที่ทาํ ไปในขณะดื่มสุราเขาไป รอยละ 20.0 เคยจําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืน
ที่ดื่มสุรา รอยละ 32.0 เคยทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุรา รอย
ละ 8.0 และสวนใหญเคยทําใหเจาหนาทีส่ าธารณสุข ญาติพีนองหรือเพื่อนแสดงความเปนหวง
ตอการดื่มสุรา รอยละ 66.0
ดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุมควบคุม พบวา กลุมตัวอยาง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เดือนละ 1 ครั้งหรือนอยกวามากที่สุด รอยละ 62.0 ดื่มเบียร รอยละ
57.0 โดยสวนใหญดื่มเบียร 1-2 กระปองตอวัน รอยละ 52.0 และดื่มสุรา รอยละ 45.0 โดย
ดื่มสุรานอยกวา 1 เปกตอวันมากที่สุด รอยละ 38.0 สวนใหญเคยดื่มหนัก 60.0 สวนใหญไม
เคยดื่มจนไมสามารถหยุดดืม่ ได รอยละ 85.0 สวนใหญ ไมเคยดื่มสุราจนเสียงานหรือเสียการ
เรียน รอยละ 99.0 ใหญไมเคยมีอาการถอนหรือเมาคาง รอยละ 98.0 สวนใหญไมเคยโกรธ
หรือเสียใจจากสิ่งที่ทาํ ไปในขณะดื่มสุราเขาไป รอยละ 98.0 ไมเคยจําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่
ดื่มสุรา รอยละ 100.0 สวนใหญไมเคยทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการ
ดื่มสุรา รอยละ 99.0 และสวนใหญไมเคยทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข ญาติพนี่ องหรือเพื่อนแสดง
ความเปนหวงตอการดื่มสุรา รอยละ 97.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามแบบแผนการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
กลุมควบคุม(n=200) กลุมศึกษา(n=100)
แบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมดื่ม/ดื่มแบบเสี่ยงนอย
192
96.0
10
10.0
ดื่มในระดับเสีย่ ง
8
4.0
90
90.0
ดื่มเสีย่ งอันตราย
8
4.0
68
68.0
ดื่มจนกอใหเกิดอันตราย/อาจมีการติดสุรา
0
0
12
12.0
ดื่มจนกอใหเกิดอันตราย/ติดสุรา
0
0
10
10.0
รวม
100
100
200
100
ในดานแบบแผนการดื่มแอลกอฮอลของผูปวยกลุม ที่ศกึ ษา พบวา กลุมผูปวยสวนใหญมี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง รอยละ 90.0 โดยดื่มแบบเสี่ยงอันตรายมาก
ที่สุด รอยละ 68.0 โดยมีผปู วยที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ดื่มแบบเสี่ยงนอยเพียง รอยละ 10.0
สวนในกลุมผูป วยที่ควบคุม พบวา สวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล /ดื่มแบบเสี่ยงนอย
รอยละ 96.0 โดยดื่มแบบเสี่ยงอันตรายเพียง รอยละ 4.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตอนที่ 2 สภาวะการณปญ
 หาสุขภาพ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการเจ็บปวยดวยโรคที่เกีย่ วเนื่องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูป วยที่ศึกษา
โรคที่เจ็บปวย
กลุมอาการพึง่ สุรา (Alcohol Dependence Syndrome)
การใชสุราผิดประเภท (Alcohol Abuse)
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ(Alcoholic Gastritis)
โรคตับแข็งจากการติดสุรา(Alcoholic Liver Cirrhosis)
โรคตับแข็ง(All Liver Cirrhosis)
รวม

จํานวน
4
4
18
12
62
100

รอยละ
4.0
4.0
18.0
12.0
62.0
100.0

ในดานประวัตกิ ารเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุม
ผูปวยที่ศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเจ็บปวยดวยโรคตับแข็ง มากที่สุด รอยละ 62.0 รองลงมา
ไดแก โรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคตับแข็งจากการติดสุรา รอยละ 18.0 และ 12.0
ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการเจ็บปวยดวยโรคที่เกีย่ วเนื่องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุม ควบคุม
โรคที่เจ็บปวย
ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
หอบหืด (Asthma)
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
เบาหวาน(Diabetic Mellitus)
ปอดบวม(Pneumonia)
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนตน(Upper Gastro Intestinal
Hemorrhage )
เยื่อหุมสมองอักเสบจากแบคทีเรีย(Bacterial Meningitis)
วัณโรค(Tuberculosis)
เกาต (Gout)
ภาวะมีน้ําในชองเยื่อหุมปอด(Pleural Effusion)
ไขเลือดออก(Dengue Hemorrhagic Fever)
มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia)

จํานวน
42
32
26
25
21
20

รอยละ
21.0
16.0
13.0
12.5
10.5
10.0

12
10
6
3
2
1
200

6.0
5.0
3.0
1.5
1.0
0.5
100.0

ในดานประวัตกิ ารเจ็บปวยของกลุมควบคุม พบวา เจ็บปวยดวยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง
มากที่สุด รอยละ 21.0 รองลงมาไดแก โรคหอบหืด โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
รอยละ 16.0, 13.0 และ 12.5 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

39

ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับปญหาสุขภาพ
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการปวยดวยโรค
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอล
ปวยดวยโรคทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการ
ปวยดวยโรคอื่น
พฤติกรรมการดื่ม
รวม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดื่มแอลกอฮอล
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
ดื่ม
90
90.0
8
4.0
98
ไมดื่ม
10
10.0
192
96.0
202
รวม
100
100.0
200
100.0
300
χ2 = 224.166 df=1 p-value= 0.000 OR= 216.000 CI=82.472-565.718
จากตาราง พบวา ผูปวยทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคที่เกีย่ วเนือ่ งกับ
การดื่มแอลกอฮอลมากกวาผูปวยที่ไมดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล 216 เทา (OR=216.000, 95%
CI=82.472-565.718) และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอลสวนใหญมี
ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 90.0 และผูปวยดวยโรคอื่นๆ สวนใหญมีประวัติที่ไม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 96.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการปวยดวยโรค
กระเพาะอาหารอักเสบ
พฤติกรรมการดื่ม
กลุมศึกษา
กลุมควบคุม
รวม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดื่ม
16
88.9
4
11.1
20
ไมดื่ม
2
1.1
32
88.9
34
รวม
18
100
36
100
54
χ2 = 31.129 df=1 p-value= 0.000 OR= 13.600 CI=3.483-53.108
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จากตาราง พบวา ผูปวยทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคกระเพาะอาหาร
อักเสบมากกวาผูที่ไมดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลมากกวา 13 เทา (OR=13.600, 95% CI=3.48353.108) และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคกระเพาะอาหาร
อักเสบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา ผูป วยดวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบสวนใหญมีประวัติการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
รอยละ 88.9 และผูปวยดวยโรคอื่นๆสวนใหญมปี ระวัตทิ ี่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ
88.9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการปวยดวย
โรคตับแข็ง
กลุมศึกษา
กลุมควบคุม
พฤติกรรมการดื่ม
รวม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดื่ม
56
90.3
2
1.6
58
ไมดื่ม
6
9.7
122
98.4
128
รวม
62
100
124
100
186
χ2 = 151.576 df=1 p-value= 0.000 OR= 20.598 CI=9.417-45.054
จากตาราง พบวา ผูปวยทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคตับแข็งมากกวา
ผูปวยที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 20 เทา (OR=20.598, 95% CI=9.417-45.054) และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคตับแข็งอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูป วยดวยโรคตับแข็งสวน
ใหญมีประวัตกิ ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 90.3 และผูปว ยดวยโรคอื่นๆ สวนใหญมี
ประวัติ ไมดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 98.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการปวยดวย
โรคตับแข็งจากการติดสุรา
พฤติกรรมการดื่ม
กลุมศึกษา
กลุมควบคุม
รวม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
ดื่ม
10
83.3
0
0
10
ไมดื่ม
2
16.7
24
100
26
รวม
12
100
24
100
36
χ2 = 27.692 df=1 p-value= 0.000
จากตาราง พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการปวยดวยโรคตับ
แข็งจากการติดสุราอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value<0.001)เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา ผูป วยดวยโรคตับแข็งจากการติดสุราสวนใหญมปี ระวัติการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 83.3 และผูปวยดวยโรคอื่นๆสวนใหญมีประวัตทิ ี่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รอยละ 100.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
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เลขที่..................
HN……………..
แบบสัมภาษณโครงการศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดานสุขภาพในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
*****************************************************************************************************
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง หรือเติมคําลงในชองวาง ที่ตรงกับความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

1. ชาย
2. หญิง

2. อายุ……….……ป (อายุเต็ม)
3. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. คู
3.หมาย/ หยา/ แยกกันอยู
4.อื่นๆ ระบุ…………………………………
4. ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
1.ไมไดเรียน
2.ประถมศึกษา หรือเทียบเทา
3.มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อนุปริญญา หรือเทียบเทา
5.ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
6.ปริญญาโท หรือเทียบขึ้นไป
7.ปจจุบันกําลังศึกษาอยู ระดับ…………………………..……………..
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5. ทานมีบุคคลที่ใกลชิดกับทาน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือไม
5.1.บิดาหรือมารดา
1.ดื่ม
2.ไมดื่ม
5.2 ญาติหรือเพื่อนใกลชิด
1.ดื่ม
2.ไมดื่ม
6. ลักษณะของการทํางาน(อาชีพหลัก)
1.เกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว
2.รับจาง
3.ประกอบธุรกิจสวนตัว
4. คาขาย
5. นักเรียน/นักศึกษา
6. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7. อื่นๆ(ระบุ)..............................................................…………
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน(กอนหักคาใชจาย) .................................บาท
8. ทานสูบบุหรี่หรือไม
1 ไมสูบ
2 เคยสูบแตเลิกแลว
3 สูบ
9. ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุ.....................ป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
A1. คุณดื่มบอยแคไหน
1. เดือนละ 1 ครั้งหรือนอยกวา
2. ดื่ม 2- 4 ครั้งตอเดือน
3. ดื่ม 2-3 ครั้งตอสัปดาห
4. ดื่มมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห
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A2. เวลาที่ดื่มสุรา โดยทั่วไปคุณดื่มประมาณเทาใด ตอวัน (ตอบเปนปริมาณเบียรหรือวิสกี้) ในขอ
ก. หรือ ข.
ก. ถาเปรียบเทียบเปนปริมาณเบียร เชน เบียรสิงห ลีโอ ชาง เชียร เปนตน
1. ดื่ม 1-2 กระปองตอวัน
2. ดื่มมากกวา 2 แตไมเกิน 3 กระปองตอวัน
3. ดื่มมากกวา 3 แตไมเกิน 4 กระปองตอวัน
4. ดื่มมากกวา 4 กระปองตอวัน
ข. ถาเทียบเปนปริมาณเหลา เชน แมโขง หงสทอง เหลา 40 ดีกรี เปนตน
1. ดื่มนอยกวา 1 เปกตอวัน
2. ดื่ม1- 2 เปกตอวัน
3. ดื่มมากกวา 2 แตไมเกิน 3 เปกตอวัน
4. ดื่มมากกวา 3 - 4 เปกตอวัน
A3. คุณดื่มเบียร 4 กระปองขึ้นไป หรือเหลาวิสกี้ 3 เปกขึ้นไป บอยแคไหน
1. ไมเคยเลย
2. นอยกวาเดือนละครั้ง
3. เดือนละครั้ง
4. สัปดาหละครั้ง
5. เกือบทุกวันหรือดื่มทุกวัน
A4. เคยหรือไมที่หากคุณไดเริ่มดื่มสุราไปแลว ไมสามารถที่จะหยุดดื่มได
1. เคย
2. ไมเคย
ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
4. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
A41. กรณีเคย เมื่อในชวง 1 ปที่ผานมา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยแคไหน
1. นอยกวาเดือนละครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. สัปดาหละครั้ง
4. เกือบทุกวันหรือทุกวัน
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A5. คุณเคยมัวแตไปดื่มสุรา จนทําใหเสียงานหรือเสียการเรียน หรือไมไดทําในสิง่ ที่ปกติเคยทํา
หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
A51. กรณีเคย เมื่อในชวง 1 ปที่ผานมา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยแคไหน
1. นอยกวาเดือนละครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. สัปดาหละครั้ง
4. เกือบทุกวันหรือทุกวัน
A6.คุณเคยตองรีบดื่มสุราทันทีในตอนเชาเพื่อจะไดดําเนินชีวิตตามปกติ หรือถอนอาการเมาคาง
มือสั่น
1. เคย
2. ไมเคย
ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
4. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
A61. กรณีเคย เมื่อในชวง 1 ปที่ผานมา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยแคไหน
1. นอยกวาเดือนละครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. สัปดาหละครั้ง
4. เกือบทุกวันหรือทุกวัน
A7. คุณเคยโกรธหรือเสียใจเนื่องจาก การที่คุณไดทําบางสิง่ บางอยางลงไป ขณะทีค่ ุณดื่มสุรา
เขาไป หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
4. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
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A71. กรณีเคย เมื่อในชวง 1 ปที่ผานมา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยแคไหน
1. นอยกวาเดือนละครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. สัปดาหละครั้ง
4. เกือบทุกวันหรือทุกวัน
A8. คุณเคยมีประสบการณเกี่ยวกับ “การจําไมไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่คุณดื่มสุราเขาไป” บาง
หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
3. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
4. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
A81. กรณีเคย เมื่อในชวง 1 ปที่ผานมา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยแคไหน
1. นอยกวาเดือนละครั้ง
2. เดือนละครั้ง
3. สัปดาหละครั้ง
4. เกือบทุกวันหรือทุกวัน
A9. ตัวคุณหรือบุคคลอื่น เคยไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุราของคุณหรือไม
0. ไมเคย
1. เคย
A91. ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
4. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
1. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
A10. เคยมีหมอ เจาหนาทีส่ าธารณสุข ญาติพี่นอง หรือเพื่อน แสดงความเปนหวงตอการดื่มสุรา
ของคุณหรือไม
1. เคย
0. ไมเคย
A101. ถาเคย เกิดขึ้นเมื่อใด
4. ในชวง 1 ปที่ผา นมา
1. นานกวา 1 ปที่ผา นมา
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ตอนที่ 3 ประวัติการเจ็บปวย
ในการมารับการรักษาครั้งนี้ เจ็บปวยเปนโรคดังตอไปนี้ (ดูจาก OPD Card)
โรค
1. โรคจิตที่เกิดจากการติดสุรา (Alcoholic Psychosis)
2. กลุมอาการพึ่งสุรา (Alcohol Dependence Syndrome)
3. การใชสุราผิดประเภท (Alcohol Abuse)
4.โรคความผิดปกติของระบบประสาท (Alcoholic Polyneuropathy)
5. โรคกลามเนื้อหัวใจ(Alcoholic Cardiomyopathy)
6. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ(Alcoholic Gastritis)
7. โรคตับแข็งจากการติดสุรา(Alcoholic Liver Cirrhosis)
8. โรคตับแข็ง(All Liver Cirrhosis)
9. โรคไขหวัดใหญชนิดรายแรง (Noxious Influenza via)
10. โรคตับออนอักเสบเรื้อรัง (Pancreatitis, chronic)

ใช

ไมใช

เจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ (โปรดระบุชื่อโรค)...............................................................................

