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การดื่มแบบใหม่จากการ lockdown 
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Source: https://web.facebook.com/thestandardth/posts/2384070651885813 



ปัจจัยกระตุ้นการดื่มช่วง lockdown 
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ปัจจัยกระตุ้นการดื่มช่วง lockdown 
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ปัจจัยกระตุ้นการดื่มช่วง lockdown 
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ปัจจัยกระตุ้นการดื่มช่วง lockdown 
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แอลกอฮอล์และปอด 

• แอลกอฮอล์ท าให้ผนังถุงลม และเม็ดเลือดขาว macrophage ในปอด
ท างานผิดปกติ และเพิ่มอนุมูลอิสระในเซลล์ปอด (Simet and Sisson, 
2015) 

• เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ RSV จากการท าลายระบบ
ภูมิคุ้มกันในปอด (Simet and Sisson, 2015; Jerrels et al., 2007) 

• งานวิจัย meta-analysis (วิเคราะห์ผลจาก 13 การศึกษา) พบว่า
แอลกอฮอล์เพิ่มโอกาสเกิด ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวแบบ ARDS ขึ้น 
1.89 เท่า ในกลุ่มผู้ป่วยหนัก (Simou et al., 2018) 

• ARDS คือ ภาวะที่ท าให้ผู้ป่วย COVID-19 เสียชีวิต  
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วงเหล้า กับ COVID-19 
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Source: https://news.thaipbs.or.th/content/289755  



วงเหล้า กับ COVID-19 
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Source: https://www.mcot.net/viewtna/5e958276e3f8e40af44389a5 



มาตรการห้ามขายเหล้า 
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วันที่ 13 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ห้ามขายทั่วประเทศ 



Best buys for alcohol control 

14 (World Health Organization, 2017) 



พฤติกรรมการดื่มในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

• การส ารวจโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 
ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

 

• ส ารวจในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ 
จ านวน 1,566 ตัวอย่าง  

 

• ส ารวจวันที่ 18 - 19 เมษายน 2563 

 



พฤติกรรมการดื่มในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

• 73.6% คิดว่าการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโควิด-19 

 

• 40.7% เป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

 

• ในกลุ่มผู้ดื่ม 81.5% ดื่มน้อยลงหรือไม่ดื่มเลย (48.5% ไม่ดื่มเลย) 
ในช่วง 30 วันก่อนการถูกสัมภาษณ์ 



พฤติกรรมการดื่มในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

เหตุผลที่ดื่มน้อยลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

• 55.7% หาซ้ือไม่ได้/ ซื้อยาก  

• 29.5% กลัวเสี่ยงติดเชื้อ 

• 18.6% รายได้น้อยลง/ ไม่มีเงินซื้อ 

• 18.1% ไม่มีเพื่อนดื่ม 

• 17.1% ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 



พฤติกรรมการดื่มในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

กลุ่มที่ดื่มในช่วงห้ามขาย 

• 35.8% ตุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ก่อน 

• 16.2% ยังหาซ้ือได้ 

• 2.7% หมัก หรือต้มเอง 



จ านวน post ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
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1 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2563 

(Center for Alcohol Studies, 2020.) 
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ความสูญเสียลดลง มูลค่า 4-600 ล้านบาท 
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Source: https://www.hfocus.org/content/2020/05/19322 



กักตุนก่อนห้ามขาย 
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Source: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3918233 



แย่งซื้อหลังปลดล็อกให้ขายได ้
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Source: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046192 



การปรับตัวของธุรกิจรายใหญ ่
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กระแสดื่มอย่างรับผิดชอบ 
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กระแสดื่มอย่างรับผิดชอบ 
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ปฏิกิริยาจากแนวคิดเสรีนิยม 
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Source: https://thematter.co/thinkers/science-of-moral/111192 



ปฏิกิริยาจากแนวคิดเสรีนิยม 
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Source: https://www.the101.world/on-nomi-trend/ 



ดื่มอย่างรับผิดชอบ (Responsible drinking) 

• รณรงค์โดยธุรกิจแอลกอฮอล์ท่ัวโลก ถูกบรรจุเป็นยุทธศาสตร์หลักของ
ธุรกิจ 

 

• มีการวิจัยที่พบว่า ไม่ลดการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม 

 

• อาจมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายจาก ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อธุรกิจ
แอลกอฮอล์ 

30 
(Babor et al., 2010. Alcohol: No ordinary commodity.) 
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Discussion 

ก่อน COVID-19 

• ภาพรวมการดื่มลดลง ในกลุ่มเยาวชนและนักดื่มประจ าไม่เพิ่มขึ้น 

• สถิติอุบัติเหตจุากเมาช่วงเทศกาล แนวโน้ม 10 ปี ดีขึ้น 

 

แอลกอฮอล์ กับ COVID-19 

• ก่อกวนระบบภูมิคุ้มกันในปอด 

• เพิ่มความเสี่ยงระบบทางเดินหายใจลม้เหลว (ARDS) หากป่วย 

• มีการติดเชื้อ อย่างน้อย 2 clusters จากวงเหล้าในประเทศไทย 
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Discussion 

มาตรการห้ามขายช่วง COVID-19 

• นักดื่มลดหรืองดดื่มได้ประมาณ 80% 

• มีการกักตุนประมาณ ยังหาซื้อได้บ้าง 

• สัดส่วนอุบัติเหตุจากการเมาในช่วงสงกรานต์ลดลง 

• การใช้มาตรการแบบเหนือความคาดหมายทั้งการห้าม และการปลดล็อก 

• เกิดเหตุกักตุน-แย่งซื้อ ส่วนหนึ่งจากวิธกีารด าเนินมาตรการที่ไม่แน่นอน 
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Discussion 

ปฏิกิริยาจากภาคธุรกิจ และสังคม 

• ปรับรูปแบบการขายและการตลาดไป online 

 

• ส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ดื่มที่บ้าน 

 

• การตอบโต้จากกลุ่มแนวคิดเสรีนิยม (รัฐไม่ควรยุ่งกับเรื่องส่วนตวั) 
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Discussion 

หากมี 2nd wave ของ COVID-19 มาตรการ 

• อนุญาตให้ขายแค่ช่วงเวลา 11.00-14.00 น เป็นทางเลือกที่ดีกว่า? 

 

• เปลี่ยนผับ บาร์ เป็นร้านอาหารท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นทางเลือกท่ี
ดีกว่า? 

 

• มาตรการควบคุมการขาย online จ าเป็นต้องใช้องค์ความรูท้าง
กฎหมายที่ทันสมัย และเรียนรู้จากประเทศในยุโรป 
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