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ผลกระทบของมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมตอ่ปญัหาแอลกอฮอล ์(ในชว่งการระบาด)

กำรตดิเชือ้
โควทิ

กำรกกัตวั 
อยูบ่ำ้น

กำรจ ำกดักำรเดนิทำง

ผลกระทบตอ่สขุภำพ (ทำงตรง)

กำรปิดท ำกำรบรกิำร
ทีไ่มจ่ ำเป็น

กำรใชบ้รกิำรทีส่ถำนบรกิำร

+ + + + กำรปิด
โรงเรยีน



ผลกระทบของมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมตอ่ปญัหาแอลกอฮอล ์(ในชว่งการระบาด)

กำรตดิเชือ้
โควทิ

กำรกกัตวั 
อยูบ่ำ้น

กำรจ ำกดักำรเดนิทำง

ผลกระทบตอ่สขุภำพ (ทำงตรง)

กำรปิดท ำกำรบรกิำร
ทีไ่มจ่ ำเป็น

Online & 
home 

delivery

กจิการ
ทีจ่ าเป็น
เปิด

บรกิารได้

กำรใชบ้รกิำรทีส่ถำนบรกิำร

สญูเสยีรำยได ้

ผลกระทบทำง
เศรษฐกจิระยะยำว

ควำมเครยีด
& ควำมเบือ่

ชัว่โมงกำรท ำงำนลดลง

วำ่งงำน & ตกงำน
ควำมกลัว & 
ควำมกงัวลใจ



+/-
Fake 
news

กำรดืม่
แอลกอฮอล์

ลดภูมคิุม้กนั 
เพิม่เสีย่งตอ่การ
ตดิเชือ้ทางเดนิ
หายใจมากขึน้

ผลกระทบของมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมตอ่ปญัหาแอลกอฮอล ์(ในชว่งการระบาด)

กำรตดิเชือ้
โควทิ

กำรกกัตวั 
อยูบ่ำ้น

กำรจ ำกดักำรเดนิทำง
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home 

delivery

กจิกรรม
สง่เสรมิ
การตลาดกจิการ

ทีจ่ าเป็น
เปิด

บรกิารได้

รา้นขาย
ปลกีสรุา
เปิดขาย
ได้

กำรใชบ้รกิำรทีส่ถำนบรกิำร

ควำมไมส่งบ
เรยีบรอ้ยทำง

สงัคม

ควำมรนุแรง
ในครอบครัว

อำชญกรรม
กำรบำดเจ็บ

ผลกระทบตอ่สขุภำพ (ทำงออ้ม) & ผลกระทบตอ่สัง่คม

สญูเสยีรำยได ้

ผลกระทบทำง
เศรษฐกจิระยะยำว

ควำมเครยีด
& ควำมเบือ่

ควำมกลัว & 
ควำมกงัวลใจ

ชัว่โมงกำรท ำงำนลดลง

วำ่งงำน & ตกงำน



Fake news: ความเชือ่ผดิๆ เกีย่วกบัแอลกอฮอลใ์นชว่งการระบาดโควทิ-19

กำรดืม่แอลกอฮอล์
เขม้ขน้สงูสำมำรถฆำ่เชือ้
ไวรั้สในลมหำยใจได ้

กำรดืม่แอลกอฮอลเ์ป็น
ยำกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั
รำ่งกำยเพือ่ตำ้นเชือ้

ไวรัสได ้

Problems

Consequences
Responses/solutions

คนอหิรำ่นเสยีชวีติกวำ่ 
728 รำยจำกกำรดืม่เหลำ้
เถือ่น (5,011 รำยมภีำวะ
สรุำเป็นพษิ) 

ระหวำ่ง 20 ก.พ.- 7 เม.ย. 
มผีูต้ดิเชือ้โควทิ 91,000 
รำย เสยีชวีติจำกโควทิ 
5,800 รำย



กจิกรรมการตลาด
ของอตุสาหกรรมแอลกอฮอล์

ในชว่งมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม

• กระตุน้ใหก้กัตนุสนิคำ้ชว่งกกัตวั

– Quarantine packaging

• กำรโฆษณำและสง่เสรมิกำรขำยทำงสือ่
ออนไลนแ์ละ social media (ตรง & ออ้ม)

– Zoom party

• กำรขำยออนไลนแ์ละบรกิำรสง่ถงึบำ้น (E-
commerce, home delivery services)

• CSR >>แอลกอฮอลล์ำ้งมอื

• ขำย Healthier alcohol products

https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/20/coronavirus-new-york-liquor-stores-essential/2887048001/



• ชว่งกำรระบำด ใน 1 ชัว่โมงของคนืวนัศกุร ์มโีฆษณำแอลกอฮอล ์107 
โฆษณำสง่ไปตำม Facebook และ Instagram สว่นตวัของผูบ้รโิภค (35 

โฆษณาตอ่วนิาท)ี

• โฆษณำม ี6 เนือ้หำหลกั 
• 58% ซือ้แอลกอฮอลไ์ดง้า่ย โดยไมต่อ้งออกจากบา้น
• 55% ประหยดัเงนิ
• 35% ใหซ้ือ้เพิม่เตมิ ตนุ (buy more)
• 24% ดืม่ชว่งระบาด
• 16% ดืม่เพือ่บรรเทาปญัหา เพือ่รอดชวีติ
• 14% เลอืกผลติภณัฑส์รุาทีด่ตีอ่สขุภาพมากขึน้ (healthier)

• 71% ของโฆษณำน ำเสนอเนือ้หำเชือ่มโยงกบับรบิทระบำดของโควดิ 
• 66% ของโฆษณำมปีุ่ มใหก้ดเพือ่เชือ่มตอ่ไปยังรำ้นคำ้ขำยออนไลน ์  เชน่ 

‘Shop now’ หรอื‘Get offer’



การเปลีย่นแปลงของนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นชว่งการระบาดโควทิ

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้โควทิ-19

ความเขม้ขน้ของมาตรการ
มาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม >>>>> มาตรการปิดเมอืง

แอลกอฮอล ์= สนิคา้จ าเป็น? 
รา้นขายแอลกอฮอล ์= บรกิารจ าเป็น? 

นโยบายควบคมุการเขา้ถงึทางกายภาพ
(หา้มจ าหนา่ย ปรบัเวลาจ าหนา่ย)

ระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย

 Dry vs wet country

 อทิธพิลของอตุสาหกรรมแอลกอฮอลต์อ่ผูก้ าหนดนโยบาย

 ระบบใบอนุญาตจ าหนา่ยแอลกอฮอล์

 การค านงึความปลอดภยัของพนกังานขาย



อเมรกิำ
บรบิท รา้นขายปลกีแอลกอฮอล=์บรกิารจ าเป็น (delivery ได)้

สถำนกำรณ์ชว่งกำรระบำด

• ซือ้มำกขึน้

– รำ้นปลกี ไวน ์28% เหลำ้กลัน่ 26% เบยีร์ 14% (เทยีบกบัปี62)

– ขำยสง่ ไวนแ์พค3ลติร 53% เบยีรแ์พค24 24% 

– Online เพิม่ 42%

• ดืม่หนักมำกขึน้ (เชน่เดยีวกบัชว่งภยัพบิตัทิีผ่ำ่นมำ เชน่ 9/11 เฮอริ
เคน Katrina)

สถำนกำรณ์ชว่งผอ่นปรน

• ประชำชนฝ่ำฝืนกฎหมำยหำ้มดืม่ในทีส่ำธำรณะ หลงัรัฐผอ่นปรน
นโยบำยปิดเมอืง

นโยบำยใหม่

• ชว่ยเหลอืฝ่ังธรุกจิ



สหรำชอำณำจักร
บรบิท รา้นขายปลกีแอลกอฮอล ์& off licences =บรกิารจ าเป็น

นโยบำยใหม่

• ปิดสถำนทีน่ั่งดืม่ แตส่ำมำรถขำยแบบ takeaway & สง่ถงึบำ้นได ้
(เชน่เดยีวกบัรำ้นอำหำร) โรงผลติสรุำก็สำมำรถขำย delivery ได ้

• แพทยเ์วชศำสตรฉุ์กเฉนิสง่จดหมำยเปิดผนกึใหเ้พิม่ Minimum Unit 
Pricing ควบคมุกำรดืม่ทีม่ปัีญหำเพือ่ลดภำระงำนหอ้งฉุกเฉนิ

• Online resource ส ำหรับกำรเลกิเหลำ้ (AA online meeting, UK 
Smart)

สถำนกำรณ์ชว่งกำรระบำด

• ในชว่ง lockdown

– 21% ของนักดืม่ ดืม่ถีข่ ึน้ (โดยเฉพำะนักดืม่หนัก)

– 35% ของนักดืม่ ดืม่ลดลง (ex: drinking-free day)

– 6% ของนักดืม่ หยดุดืม่

– 4% ของนักดืม่ใชบ้รกิำรค ำปรกึษำออนไลน์

• Virtual pub

• Fake news เรือ่งหำ้มขำยใน UK พรอ้มแสดงเอกสำรทำงกำรปลอม

Heaviest drinkers still drinking during lockdown: UK research, Alcoholism & Drug Abuse Weekly DOI: 10.1002/adaw

https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/off-licences-added-to-essential-businesses-list-by-uk-government-covid-19

https://ahauk.org/recovery-during-coronavirus/



18 ม.ีค.63

• จ ำกดักำรขำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ภำยใตแ้ผน
ยทุธศำสตรก์ำรจัดกำรวกิฤตโควทิ-19 (COVID-19 

Disaster Management Strategy)

• จ ำกดัจ ำนวนลกูคำ้ในรำ้นอำหำร ผับ บำร ์ไมเ่กนิ 
50 คน

• งดกำรออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยแอลกอฮอลส์ ำหรับ
งำนอเีวน้ท์

• ก ำหนดใหร้ำ้นน่ังดืม่ปิดบรกิำร/รำ้นคำ้ปลกี 
(Bottle shop) หำ้มจ ำหน่ำย 

– วันจันทรถ์งึเสำร ์ระหวำ่ง 18.00 – 9.00 น.

– วันอำทติยแ์ละวนัหยดุรำชกำร ระหวำ่ง 
13.00 – 9.00 น.

27 ม.ีค. – 16 เม.ย. 63

• มำตรกำรปิดเมอืงระดบั 4

• หำ้มจ ำหน่ำยแอลกอฮอลแ์ละบหุรี ่

• หำ้มเคลือ่นยำ้ยแอลกอฮอล์

ภาคต ารวจคำดหวังวำ่จ านวน
อบุตัเิหตแุละการใชค้วามรนุแรงจาก
แอลกฮอลจ์ะลดลงจากมาตราการ
หา้มจ าหนา่ย 

>> ลดจ านวนผูป่้วยทีร่.พ. 

>> มเีตยีงส ารองมากขึน้

รฐัออกมาตรการปิดเมอืง 21 วนั 
(Level 4 lockdown)

แอฟรกิำใต ้ บรบิท: เครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์มไ่ดอ้ยูใ่น
รำยกำรสนิคำ้และบรกิำรทีจ่ ำเป็น



ลดการเสยีชวีติ 15 รายตอ่วนั
(412 รายใน4wk) จากการ
บาดเจ็บหนกัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
การดืม่แอลกอฮอล์

อตุสาหกรรมสรุาบน่วา่จะตอ้งทิง่เบยีรก์วา่ 400 
ลา้นขวด สญูเสยีกวา่ 8 ลา้น$ และอาจท าใหค้น
ตกงานกวา่ 2,000 คน 

https://www.washingtonpost.com/world/africa
/south-african-brewer-says-it-may-dump-
400m-bottles-of-beer/2020/05/07/6abea4b8-
9075-11ea-9322-a29e75effc93_story.html



บรบิท รัฐบำลใหค้วำมส ำคญักับกำรควบคมุปัญหำแอลกอฮอล์

ปัญหำ

• มำตรกำรปิดเมอืงสปัดำหท์ี ่4 ของม.ีค.

• ยอดขำยวอดกำ้เพิม่ขึน้ 65% หลงั lockdownหนึง่สปัดำห์
เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนำ้

• 75% รำยงำนวำ่ซือ้แอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้

• กำรเสยีชวีติจำกแอลกอฮอลเ์พิม่มำกขึน้

• ควำมรนุแรงในครอบครัวเพิม่มำกขึน้

นโยบำยใหม่

• รฐัมนตรสีธ. เสนอใหเ้พิม่อายขุ ัน้ต า่ซือ้สรุาเป็น 21 ปี 
(จากเดมิ 18 ปี)

รัสเซยี



เม็กซโิก: หำ้มจ ำหน่ำยในบำงพืน้ที,่ ในเขตทอ่งเทีย่วจ ำกดัเวลำจ ำหน่ำย, บำงพืน้ทีห่ำ้มผลติและกระจำย
สนิคำ้ >> มุง่หวงัเรือ่งควำมปลอดภยัในสงัคม

กรนีแลนด:์ หำ้มจ ำหน่ำยสรุำในเมอืงหลวง (Nuuk) และปรมิณฑล (28 ม.ีค.-15 เม.ย.) >> ป้องกนักำรใช ้

ควำมรนุแรงตอ่เด็ก กำรดืม่ท ำใหค้นไมต่ะหนักเรือ่งสขุอนำมัย

ฝร ัง่เศสตอนเหนอื (จงัหวดัแอน Aisne) : หำ้มรำ้นขำยปลกีจ ำหน่ำยสรุำ (ยกระดบัจำกหำ้มจ ำหน่ำยหลงั 
20.00น.)>> ป้องกนัควำมรนุแรงในครอบครัวและควำมไมส่งบเรยีบรอ้ย>>ถกูยกเลกิหลงัประกำศใช ้24
ชม. (อำ้งผลเสยีจำกผูเ้ชยีวชำญดำ้นกำรเสพตดิ)

ศรลีงักา: หำ้มจ ำหน่ำยชว่ง lockdown, หำ้ม home delivery เหลำ้และบหุรี ่(ซึง่ผดิกฎหมำยสรรพำสติอยู่
แลว้)>> ชำวบำ้นผลติเหลำ้เถือ่นเอง (ยอดขำยน ้ำตำลพุง่ผดิปกต ิแกสหงุตม้)>>เจำ้หนำ้ทีอ่อกจับกมุ ขำย
แพงขึน้ 4 เทำ่ และกระทรวง telecom ตรวจสอบกำรแชรว์ธิกีำรผลติและสตูรตำมสือ่ออนไลน์

ปานามา: หำ้มจ ำหน่ำย กรำขำยสนิคำ้ ดืม่ (Dry law) 45 วนั, ผอ่นปรนจ ำกดัจ ำนวนกำรซือ้เบยีรไ์มเ่กนิ 6 
ขวด/ไวนไ์มเ่กนิ 1 ขวด และหำ้มดืม่ในทีส่ำธำรณะ



อนิเดยี

สถำนกำรณ์ชว่งกำรระบำด

• ทีม่มุไบมผีูห้ญงิโทรมำปรกึษำเพิม่ 4 เทำ่ (เครอืขำ่ยตำ้น
ควำมรนุแรงในครอบครัว)

นโยบำย/มำตรกำรใหม่

• หำ้มจ ำหน่ำย 6 สปัดำห ์ตัง้แต ่24 ม.ีค. >>มกีำรฝ่ำฝืน

• รัฐเดล ีอนิเดยีออกกฎเก็บ "ภำษีเหลำ้โคโรน่ำไวรัส" กบัรำ้น
ขำยเหลำ้ คดิอตัรำ 70% ของรำคำขำยปลกีเหลำ้กลัน่ทกุ
ประเภท หลงัรัฐออกมำตรกำรผอ่นปรน เริม่ 5 พ.ค. รำ้นคำ้
ตอ้งท ำรำยงำนกำรขำยประจ ำวันและจำ่ยเงนิคนืใหรั้ฐ >>> 
รฐัมุง่หารายไดเ้ขา้รฐัจากการเก็บภาษสีรุา

• ทดลองใช ้e-token ส ำหรับซือ้แอลกอฮอล ์(ผูซ้ ือ้
ลงทะเบยีนผำ่นสรรพสำมติ) >>จ ำกดัจ ำนวน e-token ตอ่
วัน >> ลดควำมหนำแน่นของคนไปซือ้ทีร่ำ้น

• หลำยรัฐอนุญำตใหข้ำยออนไลนไ์ด ้(ตำมกำรรอ้งขอของ
กลุม่ธรุกจิ)



ฉากทศันผ์ลกระทบจากชว่งวกิฤตเศรษฐกจิตอ่การดืม่
(วเิครำะหจ์ำกขอ้มลูจำกสถำนกำรณ์ในอดตี)

ฉากทศัน ์1

ผลในระยะสัน้ 

ชว่งทีม่กีำรจ ำกดักำรจ ำหน่ำย

>> ดืม่ลดลงในประชำกรบำงกลุม่
อนัเนือ่งมำจำกกำรเขำ้ถงึทำง
กำยภำพ, ควำมสำมำรถในกำรซือ้, 

กำรค ำนงึถงึสขุภำพมำกขึน้

ฉากทศัน ์2

ผลในระยะกลำงถงึระยะยำว

>>>ดืม่เพิม่ขึน้ในประชำกรบำงกลุม่
โดยเฉพำะในกลุม่ผูช้ำย

อนัเนือ่งมำจำก

• สภำวะ distress ในชว่งกำรระบำด

• วกิฤตกำรเงนิ 

• กำรแยกตวัจำกสงัคม 

• ควำมไมแ่น่นอนในอนำคต

Rehm et all (2020) Alcohol use in times of the COVID 19: Implications for monitoring and policy, Drug and Alcohol Review DOI: 

10.1111/dar.13074



ผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกจิตอ่ปญัหาแอลกอฮอล ์(หลงัการระบาดโควทิ-19)

Online & 
home 

delivery

สญูเสยีรายได้

ควำมไมส่งบ
เรยีบรอ้ยทำง

สงัคม

ควำมรนุแรง
ในครอบครัว

ช ัว่โมงการท างานลดลง

วา่งงาน & ตกงาน

กำรดืม่
แอลกอฮอล์

ความเครยีด 
& ความกงัวลใจ

ผลกระทบทางเศรษฐกจิระยะยาว

อำชญกรรม
กำรบำดเจ็บ

ผลกระทบตอ่สขุภาพ และสงัคม

ปจัจยับคุคล: เพศ อำยุ
กำรศกึษำ ศำสนำ 
ประวัตกิำรดืม่

ปจัจยัสงัคม: 
• นโยบายแอลกอฮอล์
• อตุสาหกรรมแอลกอฮอล์

กจิกรรมสง่เสรมิการตลาด

รา้นขาย
ปลกีสรุา



บทเรยีนเพือ่การควบคมุแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย

การจดัการความรูข้อ้มลู

กระแสปัญหำแอลกอฮอล์

• ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล์

– วเิครำะหป์ระชำกรทัง้หมด 

– วเิครำะหแ์ยกตำมปัจจยัเพศ 
สถำนะเศรษฐกจิ

– คน้หำกลุม่นักดืม่เปรำะบำง 

• ตดิตำมผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรดืม่แอลกอฮอล ์(ฐำนขอ้มลู
จำกหน่วยงำน)

กระแสนโยบำย

• ขอ้มลูผลกระทบของนโยบำยกำร
ป้องกนักำรระบำดและนโยบำย
แอลกอฮอลท์ีเ่กีย่วขอ้ง >>

Public acceptance & trust

กระแสปัจจัยสงัคม กำรเมอืง เศรษฐกจิ

• ตดิตำมไลฟ์สไตลใ์หม ่ๆ ของ
ผูบ้รโิภค

• วเิครำะหอ์ตุสำหกรรมสรุำเชงิลกึ 
(กำรลงทนุแผนกำรตลำด)

การพฒันานโยบาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การสรา้งความเขม้เข็งใหร้ะบบควบคมุแอลกอฮอลท์กุระดบั

• Alcohol in all policies กำรสรำ้งควำมรว่มมอืและ
กำรท ำงำนกบัภำคสว่นตำ่ง ๆ ผำ่น value ของ
นโยบำยแอลกอฮอล์

– กำรสรำ้งควำมปลอดภัย/ควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม

– กำรพัฒนำศกัยภำพทรัพยำกรมนุษย์

• กฎหมำยควบคมุแอลกอฮอลใ์นชอ่งทำง E-
commerce ( ลดปัญหำจำกกำรดืม่ทีบ่ำ้น)

• กำรทบทวนต ำแหน่งและกำรจัดระเบยีบทำงกำรคำ้
ผลติภัณฑแ์ละบรกิำรเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ผำ่นกำร
ปฏริปูระบบใบอนุญำต)

• กำรจัดกำร fake news & misinformation อยำ่ง
ทันทว่งที

• กำรสรำ้งควำมชดัเจนประเด็น COI ในควำมรว่มมอื
ระหวำ่งรัฐและเอกชน (ผูป้ระกอบกำรทีเ่กีย่งขอ้งกบั
ธรุกจิแอลกอฮอล)์

• กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งใหค้นท ำงำนในระดับพืน้ที่
เพือ่พัฒนำนโยบำยทีเ่หมำะสมในบรบิทพืน้ที่

• กำรสรำ้งควำมรว่มมอืในระดับนำนำชำต ิ(วชิำกำร
วจัิย/นโยบำย/ขับเคลือ่นสงัคม)

การขบัเคลือ่นสงัคม

และสง่เสรมิการเทา่ทนัสขุภาพ

ประเด็นรณรงคส์ำธำรณะ/มำตรกำรชมุชน

• Alcohol in all problems บทบำทของ
แอลกอฮอลใ์นปัญหำสธ. สงัคมและ
เศรษฐกจิ

– แอลกอฮอลใ์นมมุมองเศรษฐกจิ 
(ความยากจน และการพฒันา
ประเทศทีย่ ัง่ยนื (สขุภาพน า
เศรษฐกจิ)

– แอลกอฮอลก์บัความไมเ่ทา่เทยีม
ทางสงัคม

– แอลกอฮอลก์บัโรคตดิตอ่

• Alcohol marketing = พำหนะน ำ
โรคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่

• วถิชีวีติปรำศจำกแอลกอฮอล์

– กำรมสีขุภำวะทีด่ี

– เศรษฐกจิพอเพยีง

• ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยของผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีหรอืผู ้
บรกิำร

• ท ำงำนกบัผูผ้ลติ Contents

ใชเ้ทคโนโลย ีระบบออนไลน ์(ทีป่ระชาชนพึง่พาตวัเองได)้ big data, วธิกีารท า social marketing ใหม ่ๆ


