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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study)              

มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความชุก พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา 

เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา 2,220 ราย 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติถดถอยลอจิสติกแบบคิดค่านํา้หนัก (weight) ที่ระดับนัยสาํคัญ 

0.05  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าประมาณสัดส่วนความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์    

ร้อยละ 75.2 (95%CI=0.734-0.769) และมีค่าประมาณสัดส่วนความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 82.8 (95%CI=0.814-0.842) ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่พบมากได้แก่ 

เบียร์ ความถี่ในการด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์เท่ากับ 1.6 วัน ปริมาณการดื่มต่อคร้ังค่าประมาณเฉล่ียเท่ากับ 5.24 

แก้ว (95%CI=4.99-5.48) ช่วงเวลาที่ดื่มพบในช่วงเยน็ (17.00-23.59 น.) และมีการขับข่ียานพาหนะ

ภายหลังการดื่มทุกคร้ัง ร้อยละ 29.6 ผลกระทบจากการดื่มพบด้านอุบัติเหตุ ร้อยละ 14.3 ด้านสุขภาพ    

ร้อยละ 6.9 ด้านครอบครัว ร้อยละ 27.7 เคยถูกตาํหนิจากคนในครอบครัว ด้านสังคม ร้อยละ 20.7 เคยถูก

ตาํหนิจากบุคคลรอบข้างหรือเพ่ือนบ้าน ด้านการทาํงาน ร้อยละ 17.6 เคยไปทาํงานสาย และร้อยละ 16.7 

เคยขาดงานและพบปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ 

เพศชาย กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี สถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก  การพักอาศัยในหอพักเอกชน การเคยสูบ

บุหร่ีแต่เลิกแล้ว ปัจจุบันยังคงสบูบุหร่ีอยู่ การเล่นไพ่  การเล่นหวยใต้ดิน สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้

แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ลักษณะการทาํงานแบบกะ บทบาท/หน้าที่เป็นหัวหน้างานและเป็นผู้ปฏบัิติ พบปัจจัยที่มีผล

ต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย 

การศึกษาสงูสดุระดับปริญญาตรี/สูงกว่า สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท 

การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ แบบไม่พอใช้และ        

มีหน้ีสนิ และลักษณะการทาํงานแบบกะ และ พบปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน 

(current drinker) เฉพาะในกลุ่มระดับผู้ปฏบัิติงานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย สถานภาพสมรส

เป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่ายต่อเดือน

แบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสนิ และลักษณะการทาํงานแบบกะ  

ดังน้ันจากผลการศึกษา จึงเหน็ควรเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาํนึงถึงประเดน็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนาํไปกาํหนดมาตรการและนโยบายใน

การควบคุมและป้องกนันักด่ืมหน้าใหม่และผลกระทบจากการด่ืมต่อไป  
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Abstract 
 

The objectives of this cross-sectional analytical study were to estimate prevalence 
and to investigate behavior and effects of alcohol consumption as well as factors 
influencing alcohol consumption in industrial labors, Nakhon Rachasima province. Data 
were obtained from 2220 labors by means of questionnaires. Descriptive statistics and 
multiple logistic regression (weight) were performed. Statistical significance was set at      
p-value < 0.05.  

The results revealed that 75.2% (95%CI=0.734-0.769) of the industrial labors 
consumed alcoholic drink. Among those, 82.8% (95%CI=0.814-0.842) had had alcoholic 
drink within the past 3 months. Of the total participants, drank beer and drank 1.6 
days/week. The mean estimation is 5.24 glasses each time and drank in evening (17.00-
23.59 pm). Riding vehicles after drink every time were 29.6%. Effects of alcohol 
consumption on accident, health, family were found 14.3%, 6.9% and 27.7%, respectively. 
Ever received complaints on social interaction from family members, on late or absent for 
work from colleagues or neighbors were 20.7%, 17.6% and 16.7%, respectively. 
Statistically significant factors associated with overall alcohol drink in industrial labors of 
Nakhon Rachasima province were male, age less than 35 years old , widow/divorce/ 
separated marital status , staying in private apartment/dormitory, ever having smoking, 
current smoking, playing card, illegal lotteries, sufficient expending with no saving, 
working as periodic and role of foreman and worker. Statistically significant factors 
associated with 3 months(current drinker) alcohol drink in industrial labors of Nakhon 
Rachasima province were male, educated bachelor and more than, single marital status, 
mean of income per month more than 7,000 baht,  current smoking, sufficient expending 
with no saving, insufficient expending and debt and working as periodic. Statistically 
significant factors associated with 3 months(current drinker) alcohol drink in industrial 
labors as worker of Nakhon Rachasima province were male, single marital status, mean of 
income per month more than 7,000 baht,  current smoking, sufficient expending with no 
saving, insufficient expending and debt and working as periodic. 

It is concluded that responding units or organization should consider about the 
factors associated with alcohol consumption in industrial labors and take it to formulate 
measures and policies to prevent and control new drinker and effects of alcohol 
consumption. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ที่สนับสนุนทุนการวิจัยคร้ังน้ี และผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุราทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ย่ิงใน      

การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย และผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ที่กรุณาอ่าน

และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทคัดย่อให้มีความสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทาํงาน

พ้ืนที่ 5 นครราชสีมา และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความ

ช่วยเหลือในการประสานงานพ้ืนที่และสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุมในกิจกรรมต่างๆของคณะวิจัย 

รวมถึงการเข้าร่วมเป็นทีมดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีด้วย สุดท้ายขอขอบคุณผู้ประสานงานและแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมทุกท่านในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลใน

แบบสอบถามด้วยดีตลอดมา 
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คํานาํ 

 
กลุ่มแรงงาน ถือเป็นประชาชนอกีกลุ่มที่มีรูปแบบและวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวันค่อนข้างเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงต้องทาํงานแข่งกับเวลาและเคร่ืองจักรกล     

เพ่ือตอบสนองกาํลังการผลิตและความต้องการของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีทางเลือก

ของวิธีการพักผ่อนอย่างจาํกัด ภายใต้เง่ือนไขเวลาที่มีอยู่ไม่มากนัก การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นอีก

ทางเลือกที่ถูกนาํมาใช้เป็นวิธกีารพักผ่อน ดังน้ันรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี จึงเป็นอีกหน่ึง

การศึกษาที่นาํเสนอข้อมูลความชุกของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

และผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมว่า มีขนาดความชุก

ของการด่ืมมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรมการดื่มเป็นอย่างไรและมีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมในด้านต่างๆ

เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งน้ีเพ่ือประเมินขนาดปัญหาการดื่ม อธิบายรูปแบบและลักษณะการดื่ม รวมถึงแสดงผล

กระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้ชัดเจน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสาํหรับเผยแพร่และนําเสนอต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในการกาํหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ เพ่ือลด     

ผู้ด่ืมหน้าใหม่ และผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

และทางคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ที่สนับสนุนทุนการวิจัยคร้ังน้ี และ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุราทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาโครงการวิจัย ขอขอบคุณผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ที่กรุณาอ่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงในการปรับปรุงบทคัดย่อและสุดท้ายขอขอบคุณแรงงานภาคอุตสาหกรรมผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดีตลอดมา 
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บทที ่1 

บทนาํ 
 

 

1.1 ความสําคญัและทีม่าของประเด็นการวิจยั 

กลุ่มแรงงาน ถือเป็นประชาชนอีกกลุ่มหน่ึงที่มีรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน

ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงต้องทาํงานแข่งกับ

เวลาและเคร่ืองจักรกล เพ่ือตอบสนองกาํลังการผลิตและความต้องการของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้

แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีทางเลือกของวิธีการพักผ่อนอย่างจาํกัด ภายใต้เง่ือนไขเวลาที่มีอยู่ไม่มากนัก 

ดังน้ันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ถูกเลือกมาใช้เป็นวิธีการพักผ่อนของแรงงาน 

โดยจากรายงานสถานภาพการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2550 ของเครือข่ายองค์กรวิชาการ       

สารเสพติด พบว่า ร้อยละ 71.3 ของแรงงานชาย จะมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 30 วัน      

ที่ผ่านมาและร้อยละ 77.8 ของแรงงานที่เข้าทาํงานเป็นกะ จะมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง   

30 วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน (เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด, 2550) และจากการศึกษาของ  

กมลมาลย์ ศิริพูนสวัสดิ์ ในกลุ่มแรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีแรงงาน

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 47.6 และส่วนใหญ่ดื่มในช่วงเวลาประมาณ 16.00-24.00 น. และ   

ในแต่ละคร้ังจะใช้ระยะเวลาด่ืมน้อยกว่า 3 ช่ัวโมง โดยมีปริมาณการดื่มประมาณ 6-10 แก้วต่อคร้ัง 

และส่วนใหญ่ในการดื่มไม่เคยสนใจว่า ระดับดีกรีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ดื่มน้ันมีระดับดีกรีเป็น

เท่าไหร่ โดยสาเหตุของการดื่มส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากเพ่ือนร่วมงานชักชวน (กมลมาลย์ ศิริพูนสวัสด์ิ, 

2550) ขณะที่การเที่ยวสถานบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนก็เป็นอีกวิธีพักผ่อนหน่ึงที่กลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมเลือกใช้ โดยพบว่า แรงงาน  ร้อยละ 66.0 มีการใช้บริการสถานบันเทงิในการเที่ยว

หลังเลิกงาน และมักพบส่วนใหญ่ เป็นหญิงมีสถานภาพสมรสโสด และยังพบว่า การเที่ยวแต่ละคร้ัง 

ประมาณร้อยละ 65.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดข้ึนจะถูกใช้ไปกับการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์     

(จิรายุ สสีขุ, 2548)  

ดังน้ันจากพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนและการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงาน         

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆตามมาอีกมากทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้างรวมถึงการส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงผลกระทบต่อตนเอง ได้แก่ การมีพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยขาดการป้องกัน เน่ืองจากการเมา เช่น การติดเช้ือ HIV/AIDS   

เป็นต้น และการมีภาวะที่ ไม่พึงประสงค์ เช่น การตั้งครรภ์ในกลุ่มแรงงานหญิง เป็นต้น นอกจากน้ี   

ยังอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาระงานที่ รับผิดชอบ โดยพบว่า พนักงานที่ ไม่ดื่มเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ มีค่าเฉล่ียของการขาดงานและการเข้างานสายน้อยกว่าพนักงานที่ดื่มเคร่ืองดื่ ม



พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสมีา           ห น้ า  | 2 

 

  

แอลกอฮอล์อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (กมลมาลย์ ศิริพูนสวัสด์ิ, 2550) น่ันแสดงว่า 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีผลทําให้ระบบการทํางานทั้งตัวแรงงานและภาพรวมของสถาน

ประกอบการเป็นไป  อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิด

ปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยพบว่า แรงงานชายเม่ือเลิกงานแล้วชอบด่ืมเบียร์และสุราจนเกิดการ

ทะเลาะวิวาทจากความขัดแย้งเร่ืองงาน การกู้ยืมเงินและการแย่งชิงคนรัก (เทยีนทอง อัศวะธีรางกูร, 

2545) นอกจากน้ีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการเมา 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ซ่ึงมีการพักงานติดต่อกันเป็นระยะยาว โดยจากข้อมูลของกรมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งที่ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อนขับข่ีพาหนะตลอดปี มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 43.8 ขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉล่ียอยู่

ที่ร้อยละ 59.6 และช่วงสงกรานต์เฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 54.0 ของผู้ที่บาดเจบ็รุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง

ทั้งหมด (บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ, 2551) ดังน้ันจึงค่อนข้างชัดเจนว่า การด่ืมเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ก่อนขับข่ีพาหนะจนเกดิอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจบ็รุนแรงมีความสัมพันธ์กับเทศกาล 

น่ันคือ ในช่วงเทศกาลจะมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มี

ผู้บาดเจบ็รุนแรงมากกว่าช่วงอื่นๆ ตลอดปี และมีการศึกษาสภาพ ลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุที่

เกิดข้ึนกับแรงงานที่ปฏบัิติงานในธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี โดยกลุ่มการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม กลุ่มการป่ัน ทอ ฯลฯ กลุ่ม  

หล่อหลอม กลึงโลหะและกลุ่มการป๊ัมโลหะ อุบัติเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การถูกวัตถุ สิ่งของมีคม ตัด 

หรือบาดอวัยวะต่างๆของร่างกาย กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อุบัติเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การถูกวัตถุ 

สิ่งของหนีบ ดึงอวัยวะต่างๆของร่างกาย กลุ่มผลิตเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ไม้และกลุ่มการค้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุบัติเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การถูกวัตถุหรือสิ่งของ ร่วง หล่น ถูกอวัยวะ

ต่างๆของร่างกาย ขณะที่กลุ่มผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ยานพาหนะและกลุ่มผลิต ประกอบ

รถยนต์ อุบัติเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การถูกวัตถุหรือสิ่งของดีดกระเดน็ถูกอวัยวะต่างๆของร่างกาย    

โดยอุบัติเหตุทั้งหมดมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทเลินเล่อ การหยอกล้อกันขณะทาํงาน และ

เป็นกลุ่มที่ทาํงานเตม็เวลา หรือทาํงานตามช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วงเวลา 12.00 -18.00 น. (ฐิติรัตน์   ถาวรสุจริตกุล, 2546) จากข้อมูลดังกล่าว แม้ไม่มี         

การเช่ือมโยงอย่างชัดเจนว่า อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเป็นผลกระทบมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่

อาจประเมินจากลักษณะบางประเด็นได้ เช่น แรงงานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นชายและมีอายุ    

25-35 ปี และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 12.00-18.00 น. ซ่ึงอาจตั้งสมมติฐานได้

ว่า กลุ่มแรงงานชายวัยดังกล่าว น่าจะมีแนวโน้ม  การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และเม่ือเข้าทาํงาน

ตั้งแต่เช้า จึงเร่ิมอ่อนล้าหรือมีอาการเมาค้างในช่วงเวลาบ่าย ส่งผลให้เกิดสภาวะจิตใจที่เหม่อลอยและ

เป็นเหตุให้เกดิความประมาทและมีการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากน้ันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

แรงงานยังอาจก่อให้เกิดปัญหา การทาํบทบาทหน้าที่ของตนเองภายในครอบครัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

และเป็นสาเหตุสาํคัญที่นาํไปสู่ การทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว และเกิดการกระทาํความรุนแรงต่อ
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บุคคลภายในครอบครัวตามมา โดยพบว่า สตรีที่สามีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ฝ่ายเดียว มีโอกาสเกิด

การกระทาํความรุนแรงประมาณ 4 เทา่ ขณะที่หากสตรีและสามีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งคู่มีโอกาส

เกิดการกระทาํความรุนแรงเพ่ิมข้ึนถึง 8 เท่าเม่ือเทยีบกับสตรีและสามีไม่ดื่ม (พงษ์เดช สารการ อ้าง

ในบัณฑติ ศรไพศาล, 2550)  ส่วนผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จาก

การประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2549 

พบว่า ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเท่ากับ 156,105 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 1.99 ของผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) และเม่ือพิจารณาต้นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ 

ต้นทุนจากการเสยีชีวิตก่อนวัยอันควร (ร้อยละ 65.7 ของต้นทุนทั้งหมด) และรองลงมาได้แก่ ต้นทุน

จากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทาํงาน จากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทาํงาน 

(ร้อยละ 30.1  ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 3.5 ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุน

ทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ร้อยละ 0.5 ของต้นทุนทั้งหมด) และต้นทุนเกี่ยวกับ

การบังคับใช้กฎหมาย และการฟ้องร้องคดีความ (ร้อยละ 0.2 ของต้นทุนทั้งหมด) (มนทรัตม์     

ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ, 2551) ดังน้ันจากผลการประเมินต้นทุนดังกล่าว ได้สะท้อนภาพความ

เช่ือมโยงของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมแอลกอฮอล์กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะต้นทุน  จากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทาํงาน จากการขาดงานและ

การสญูเสยีประสทิธภิาพขณะทาํงาน ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกดิข้ึนจากประชากรกลุ่มวัยแรงงาน 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการขยายตัวและ        

มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ส่งผลให้จาํนวนสถานประกอบการประเภทต่างๆและ

แรงงานที่เข้ามาทาํงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีจาํนวนเพ่ิมสูงข้ึนกไ็ด้

เพ่ิมจํานวนสูงข้ึน โดยจากข้อมูลสถิติงานประกันสังคมเกี่ยวกับจํานวนสถานประกอบการและ

ผู้ประกันตน ปี 2550 พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีจาํนวนสถานประกอบการทั้งหมด 7,757 แห่ง 

และมีจาํนวนผู้ประกันตนทั้งหมด 204,845 ราย ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทตามขนาดจาํนวนลูกจ้าง

ได้ ดังตารางที่ 1.1  
 

ตารางท่ี 1.1 จาํนวนสถานประกอบการและผู้ประกนัตน จาํแนกตามขนาดจาํนวนลูกจ้าง 

ที่มา : สถิติงานประกนัสงัคม ปี 2550 สาํนักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

ประเด็น 
ขนาดประเภทสถานประกอบการ จําแนกตามจํานวนลูกจา้ง (ราย) 

รวม 
< 10 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 >=1000 

สถานประกอบการ (แห่ง) 5,495 1022 709 228 150 81 45 27 7,757 

จาํนวนผู้ประกันตน (ราย) 20,034 13651 21,813 16,024 20,937 24,766 30,990 56,630 204,845 
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จากข้อมูลสถิ ติงานประกันสังคมดังตารางที่  1.1 สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมือง

อุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมาได้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งจํานวนสถานประกอบการและจํานวน

ผู้ประกันตนที่มีจาํนวนมากสุดเป็นอันดับหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 7 ของ

ประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเกต็และสงขลาตามลาํดับ 

ขณะเดียวกันจากการรายงานสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 

จาํแนกตามความร้ายแรงของจังหวัดนครราชสีมา ประจาํปี 2550 พบว่า มีจาํนวนผู้ประสบอันตราย

หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน ทั้งหมด 4,194 ราย จาํแนกเป็นผู้เสียชีวิตจากการทาํงาน 24 ราย 

สูญเสียอวัยวะบางส่วน 53 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 773 รายและหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 3,344 ราย 

ดังตารางที่ 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2 จาํนวนผู้ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการทาํงานของจังหวัดนครราชสมีา จาํแนกตามความ

ร้ายแรง ประจาํปี 2550 

ที่มา : สถิติงานประกนัสงัคม ปี 2550 สาํนักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

 

จากข้อมูลจํานวนผู้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน ดังตารางที่ 1.2         

ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดลงไปได้ว่า เป็นผลกระทบที่มาจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ และ

มากน้อยเพียงใด แต่จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึง

แนวโน้มของการเช่ือมโยงระหว่างการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในด้านต่างๆที่เกิดข้ึน

อย่างชัดเจน ดังน้ันเพ่ือเป็นการหาข้อมูลสนับสนุนและยืนยันถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่ต้องการศึกษาความชุกของผู้ด่ืม 

พฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบที่ เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสะท้อนขนาดของผู้ดื่ม พฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบที่

เกิดข้ึน พร้อมทั้งศึกษาประเดน็ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือนาํไปสู่การเผยแพร่

หรือสื่อสารให้สงัคมและผู้กาํหนดนโยบายทราบถึงความสาํคัญของการควบคุมปัญหาการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นการป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ และลดปริมาณ

การดื่ ม ตลอดจนการลดผลกระทบจากการ ด่ืมเค ร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

จังหวดั ความรา้ยแรง รวม 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะบางส่วน หยดุงานเกิน 3 วนั หยดุงานไม่เกิน 3 วนั 

นครราชสมีา 24 - 53 773 3,344 4,194 
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1.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความชุก พฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา  

1.2.2 เ พ่ือ ศึกษาปัจ จัยที่ มีผลต่อการดื่ ม เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ของก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ีเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการที่อยู่ใน             

ความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสมีา จาํนวน 40 แห่ง 

ภายใต้สมมติฐานและความเช่ือของคณะผู้วิจัยว่า พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืม

เคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของแรงงานกลุ่มน้ีมีลักษณะและรูปแบบไม่แตกต่างจากกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอื่นที่อยู่นอก จํานวน 40 แห่งน้ี และขณะเดียวกันยังมุ่ง

ประโยชน์ของข้อมูลที่ ไ ด้จากงานวิจัยไปใช้เ พ่ือดําเนินกิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ            

และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงานกลุ่มดังกล่าว โดยกลุ่มงาน      

อาชีวเวชกรรมของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสมีาต่อไป 

 

1.4 คําจํากดัความทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้กาํหนดคาํจาํกดัความเพ่ือนาํมาใช้ในการวิจัย จาํแนกออกได้ดังน้ี 

1.4.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หมายถึง เหล้า สุรา หรือเคร่ืองดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของ

เอทลิแอลกอฮอล์ และเม่ือบริโภคเข้าไปแล้ว จะออกฤทธิ์ทาํให้มีอาการมึนเมา ตามปริมาณส่วนผสมที่

แตกต่างกนัของเอทลิแอลกอฮอล์  

1.4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ ชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ความถี่ในการดื่ม ปริมาณการดื่ม สถานที่

ในการดื่ม สาเหตุของการดื่ม ผู้ร่วมดื่ม การสูบบุหร่ีขณะดื่ม ค่าใช้จ่ายในการด่ืม ช่วงเวลาในการดื่ม 

ผลจากการด่ืม การแสดงออกหลังการด่ืมและการเป็นผู้ขับข่ียานพาหนะเองหลังการดื่ม 

1.4.3 แรงงานภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) หมายถึง    

ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏบัิติ และมีความชาํนาญในงานอาชีพ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนในการทาํงานด้วยตนเองได้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ที่ระบุบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

อยู่ในกลุ่มหัวหน้างานและผู้จัดการ ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และแรงงานกึ่งฝีมือ 

(Semi-skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏบัิติที่มีความชาํนาญเพียงบางส่วนของ

งานอาชีพ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ที่ระบุบทบาทและหน้าที่ของตนเองอยู่ในระดับผู้ปฎิบัติใน

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
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1.4.4 ผลกระทบจากการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์หมายถึง ผลกระทบที่มีสาเหตุหลักมา

จากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ 

ด้านสขุภาพ ด้านครอบครัว ด้านสงัคมและด้านการทาํงาน  

1.4.5 ลกัษณะการทํางาน หมายถึง แผนกงานในปัจจุบัน บทบาท/หน้าที่หลัก ลักษณะงาน

แบบกะหรือแบบปกติ จาํนวนช่ัวโมงการทาํงานต่อวันและจาํนวนวันทาํงานต่อสปัดาห์ 

 

1.5 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 

1.5.1 ทราบอัตราความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์และผลกระทบที่ เกิด ข้ึนจากการดื่ มเค ร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาว่า มีขนาดความชุกของการดื่มมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรม

การด่ืมเป็นอย่างไรและมีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มในด้านใดบ้าง ทั้งน้ีเพ่ือประเมินขนาดปัญหา

การดื่ม อธิบายรูปแบบและลักษณะการดื่ม รวมถึงแสดงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มของกลุ่ม

แรงงานภาคอุตสาหกรรมให้ชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนสาํหรับเผยแพร่และนําเสนอต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องในการกาํหนดมาตรการและนโยบาย อันจะเป็นการลดปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 

1.5.2 ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครราชสีมา  เ พ่ือ เ ป็น ข้อ มูลสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้องกับก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ในการกาํหนดมาตรการต่างๆเพ่ือลดผู้ดื่มหน้าใหม่ และ

ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจัย   

ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยจาํแนกเป็นประเดน็ได้

ดังน้ี 

2.1  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

  2.2  ผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

2.1 พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการทบทวนเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาจึงได้จําแนกและนําเสนอเป็น         

3 ประเดน็ดังน้ี 

2.1.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ความรู้ทั่วไปของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 

(1) ความหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดให้เหล้า สุราและแอลกอฮอล์ ไว้ใน

ความหมายเดียวกนั ว่า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคาํจาํกดัความดังน้ี 

“เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (alcohol beverage) หมายถึง เหล้า สุรา หรือเคร่ืองดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสม

ของเอทิลแอลกอฮอล์ และเม่ือบริโภคเข้าไปแล้ว จะออกฤทธิ์ทาํให้มีอาการมึนเมา ตามปริมาณ

ส่วนผสมที่แตกต่างกนัของเอทลิแอลกอฮอล์” 

(2) ประเภทของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังน้ี (เขมณัฏฐ์    

สนิสายออ, 2548) 

ก. เครื่องดื่มแอลกอฮอลที์่ผ่านการหมกั (Fermented alcohol beverage)        

เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักส่วนประกอบของพืช หรือผลไม้ เช่น แป้ง องุ่น เป็นต้น ซ่ึง

เม่ือผ่านกระบวนการหมักแล้ว สามารถนาํมาดื่มได้เลย โดยไม่ต้องมีการกล่ัน เช่น เบียร์ ไวน์ สาโท 

เป็นต้น 

ข. เครื่องดื่มแอลกอฮอลที์่ผ่านการกลัน่ (Distilled alcohol beverage)          

เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่นาํส่วนประกอบของพืช หรือผลไม้ เช่น แป้ง หรือนํา้ตาล เป็นต้น มาผ่าน

กระบวนการหมักด้วยยีสต์ จากน้ันนํามากล่ัน เพ่ือให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงข้ึน ขณะเดียวกัน  
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อาจมีการแต่งกล่ิน สีและรส เพ่ือให้ดึงดูดและถูกใจผู้ด่ืมมากข้ึนได้ เช่น บร่ันดี วิสกี้  หรือเหล้าขาว 

เป็นต้น  

(3) ชนดิของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกชนิดของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ โดยพิจารณาตามพฤติกรรมการดื่มของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยม

บริโภคเป็นหลัก ได้แก่ 

ก. เบียร ์(Beer) เป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่คนอีสานนิยมดื่มกันมาก 

(มานพ คณะโตและคณะ, 2547) มีปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี ทาํจากข้าวบาร์เลย์ที่นาํมา

หมัก อบและบด จากน้ันจึงต้มให้สุกแล้วนําไปจัดเกบ็ในถังหมัก และปรุงแต่งโดยเติมยีสต์ หรือ

กรรมวิธต่ีางๆตามสตูรของเบียร์แต่ละย่ีห้อ เช่น เบียร์ย่ีห้อช้าง เบียร์ย่ีห้อสงิห์ หรือลีโอ เป็นต้น   

ข. เหลา้วิสก้ี (Whisky) เป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่กล่ันจากข้าวชนิดใดชนิด

หน่ึง หรือผสมกันหลายชนิด นาํมาหมักแล้วกล่ันให้มีดีกรีที่สูงข้ึน จากน้ันนาํไปเกบ็บ่มในถังไม้โอ๊ค 

เพ่ือให้ได้สี รสและกล่ินที่ดีข้ึน บางย่ีห้อก่อนนาํมาบรรจุขวดอาจนาํมาปรุงแต่ง สี รสและกล่ินอีกคร้ัง 

เพ่ือดึงดูดและให้เป็นที่นิยมแก่ผู้ดื่มมากข้ึน เช่น เหล้าวิสกี้ ย่ีห้อ Johnnie walker  หรือย่ีห้อ Chivas  

Regal  เป็นต้น 

ค. เหลา้บรัน่ดี (Brandy) เป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อีกชนิดหน่ึงที่คนไทย

นิยมด่ืมกนัมาก ได้จากการหมักองุ่นให้เป็นไวน์ แล้วนาํมากล่ันเป็นบร่ันดี จากน้ันนาํไปเกบ็บ่มให้ได้ส ี

กล่ิน และรสที่ดี เหล้าบร่ันดีที่มีขายกนัตามท้องตลาดสามารถจาํแนกออกได้ดังน้ี 

 เหลา้บรัน่ดีพื้ นเมือง เป็นเหล้าบร่ันดีที่ผลิตจากองุ่น แล้วนาํมากล่ัน    

เป็นบร่ันดี เช่น เหล้าบร่ันดีย่ีห้อ Regency เป็นต้น 

 เหลา้บรัน่ดีตามมาตรฐาน เป็นเหล้าบร่ันดีที่ทาํจากองุ่นเช่นเดียวกัน    

แต่ส่วนใหญ่เป็นการนาํเข้าจากต่างประเทศ เช่น เหล้าบร่ันดีย่ีห้อสเปย์ รอยัล (Spy royal) หรือย่ีห้อ

มาสเตอร์เบลนด์ (Master blend) เป็นต้น 

 เหลา้บรัน่ดีเกรดสูง เป็นเหล้าบร่ันดีที่ใช้ระยะเวลาในการเกบ็บ่มไว้ใน

ถังไม้โอค๊เป็นเวลานาน ทาํให้ได้สี กล่ินและรสชาติที่ดี ซ่ึงส่งผลให้เหล้าบร่ันดีดังกล่าว มีราคาสูงตาม

ไปด้วย เช่น เหล้าบร่ันดีตระกูลคอนยัค (Congnac) เป็นต้น 

ง. เหลา้ขาว (Local liquor) ถือเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท้องถิ่น ที่คนวัย

แรงงาน ในชนบทภาคอสีานนิยมบริโภคกนัเป็นส่วนใหญ่ (มานพ คณะโตและคณะ, 2547) ซ่ึงทาํจาก

กากนํ้าตาล หรือข้าวเป็นวัตถุดิบ จากน้ันจึงนํามากล่ันเป็นเหล้า โดยไม่มีการปรุงแต่งสี กล่ิน และ

รสชาติ ทาํให้เหล้าขาวมีกล่ินค่อนข้างแรง สีขาวใส และมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 28 – 40 ดีกรี    

จากการที่ไม่มีกรรมวิธีปรุงแต่งใดๆภายหลังจากกล่ัน จึงทาํให้เหล้าขาวมีราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ชนิดอื่น 
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(4) กลไกการทํางานของแอลกอฮอลใ์นร่างกาย จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยเกี่ยวข้องกับกลไกการทาํงานของแอลกอฮอล์ในร่างกาย สามารถจาํแนกออกเป็นประเดน็ได้

ดังน้ี (สพัุฒน์ ธรีเวชเจริญชัย, 2541 อ้างถึงในพนิดา นามจันดี, 2549)  

ก. การดูดซึมของแอลกอฮอลใ์นร่างกาย เม่ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่

ร่างกาย แอลกอฮอล์ประมาณ 1 ใน 5 จะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะอาหาร และส่วนที่เหลือจะผ่าน

ผนังลาํไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด เม่ือผ่านไปที่ตับ แอลกอฮอล์จาํนวนประมาณ 95% จะถูกนํา้ย่อย 

ADH (Alcohol Dehydrogenase) เปล่ียนเป็นอะซีตัลดีไฮด์ (Acetaidehyde) จากน้ันเปล่ียนเป็นเกลือ

ของกรดนํา้ส้ม (Acetate) ซ่ึงใช้ประโยชน์เป็นพลังงานได้ แล้วกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้า 

ส่วนแอลกอฮอล์ที่เหลืออีกประมาณ 5% จะถูกขับออกจากร่างกาย ทางปอด ไต และต่อมเหง่ือ ซ่ึงจะ

ผสมออกไปในรูปของลมหายใจและปัสสาวะ การเผาผลาญแอลกอฮอล์ที่ตับ จะเป็นอัตราคงที่เสมอ

ประมาณ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อหน่ึงช่ัวโมง และโดยทั่วไปแอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกาย

หมดภายใน 24 ช่ัวโมง ส่วนการที่ผู้ดื่มสุราจะมึนเมาช้า หรือเร็วข้ึนอยู่กับอัตราเร็วของการดูดซึม

แอลกอฮอล์เข้าสู่หลอดเลือดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน และปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ความเข้มข้น 

หรือดีกรี ปริมาณและอัตราเร็วของการบริโภค สภาพกระเพาะอาหารที่ว่าง สภาพของร่างกายและ

ความเคยชิน สภาพอารมณ์และจิตใจ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมในขณะที่บริโภคสรุา เป็นต้น 

ข. การกระจายตวัของแอลกอฮอลใ์นร่างกาย เม่ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

ถูกดูดซึมผ่านปาก กระเพาะอาหาร และลาํไส้เลก็เข้าสู่เลือด เน่ืองจากโมเลกุลของแอลกอฮอล์มีขนาด

เลก็และไม่ต้องการนํา้ย่อย แอลกอฮอล์จะเคล่ือนที่ตามทศิทางเดินของเลือด แอลกอฮอล์บางส่วนจะ

ถูกทาํลายโดยตับ จากน้ันเลือดจะผ่านไปทางหัวใจด้านขวา และเลือดถูกสูบฉีดไปปอด สู่ส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย แอลกอฮอล์เข้าสู่สมอง ทาํให้การสั่งงานของสมองช้าลง เม่ือแอลกอฮอล์ผ่านปอด 

แอลกอฮอล์บางส่วนจะแพร่ออกสู่อากาศ (ลมหายใจ) ดังน้ันการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในลม

หายใจจะสามารถนาํไปสู่การวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้   

ค. ความเขม้ขน้ของปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด หรือ Blood alcohol 

concentration : BAC หมายถึง ร้อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ซ่ึงถือเป็นตัวบ่งช้ีหน่ึงที่สาํคัญ

ในการพิจารณาผู้ที่ ด่ืมเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกรณี ขับ ข่ียานพาหนะต่างๆ เช่น 

รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์

ในเลือด หรือ BAC ได้แก่ 

 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพราะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละ

ชนิด   จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกนั เช่น เม่ือเปรียบเทยีบการบริโภคเหล้า

บร่ันดีที่ผสมมิกเซอร์ 6 แก้ว โดยใน 1 แก้วมีเหล้าผสมแก้วละ 1 ฝา จะมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ       

การดื่มเบียร์ 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเลก็ หรือเท่ากับการดื่มไวน์ 2 แก้ว เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูล/       

หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย, 2547) 
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 ความเร็วในการบริโภค เพราะผู้ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่

เร็ว หรือยกบ่อย ยกถี่ ถือเป็นการเพ่ิมปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากข้ึน ถึงแม้เคร่ืองดื่มชนิดน้ันจะมี

ปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณน้อยกต็าม อาการยกบ่อย หรือ ยกถี่ น้ี อาจเกิดข้ึนจากหลาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่มาของการดื่ม บุคคลที่ร่วมดื่มด้วย สถานที่หรือบรรยากาศในการดื่ม เป็นต้น 

 ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลที์่ดื่ม เป็นปัจจัยที่แปรผันตรงกับการ

ยกบ่อย หรือยกถี่ แล้วส่งผลให้ปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน หรือการดื่มโดย

มีช่วงระยะเวลาของการด่ืมยาวนาน กท็าํให้ปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีมากข้ึนเช่นเดียวกัน ดังน้ัน     

จึงส่งผลให้ตรวจพบระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสงูเพ่ิมตามไปด้วย 

 วิธีการดื่ม ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ในเลือดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากบางคนอาจด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยไม่กินกับแกล้ม 

หรืออาหารอื่นร่วม ทาํให้กระเพาะอาหารสามารถดูดซึมปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปได้เร็วข้ึน 

เพราะไม่มีอาหารอื่นคอยขัดขวาง หรือชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์ของกระเพาะอาหารให้น้อยลง 

ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงข้ึนตามไปด้วย ขณะที่บางคนชอบรับประทาน

กบัแกล้ม หรืออาหารอื่นประกอบในระหว่างการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

 คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล เช่น เพศ และวัย ซ่ึงจากการศึกษาของ       

Nolen-Hoeksema S. (2004) พบว่า เพศหญิงจะมีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า

เพศชาย เม่ือดื่มในปริมาณเท่ากัน ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีขนาดร่างกายเล็กกว่า  

เพศชาย ทาํให้ปริมาณนํา้ในร่างกายมีน้อย ส่งผลให้ระดับแอลกอฮอล์ที่กระจายในเลือดมีความเข้มข้น

สูงกว่า และพบว่า การเผาผลาญแอลกอฮอล์ที่กระเพาะอาหารโดยเอนไซม์ alcohol dehydrogenase 

(ADH) ซ่ึงสกัดกั้นไม่ให้แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมได้ง่ายในเพศหญิงมีปริมาณตํ่ากว่าเพศชายประมาณ  

สองเทา่ และในผู้สงูอายุกจ็ะมีปริมาณ ADH ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ดังน้ันจึงทาํให้แอลกอฮอล์ถูกดูด

ซึมเข้าไปในเลือดได้เรว็ข้ึนและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิง หรือผู้สูงอายุมีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์

ในเลือดสงูกว่าเพศชาย หรือวันรุ่น เม่ือดื่มในปริมาณเดียวกนั 

(5) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยในประเดน็ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สามารถจาํแนกได้ดังน้ี  

ก. ผลกระทบทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต่อ

ร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ดื่ม ซ่ึงจาํแนกตามลักษณะอาการแสดงได้ดังน้ี 

 ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล ์ เป็นผลจากการที่แอลกอฮอล์ในกระแส

เลือดไปมีผลต่อการทาํงานของสมอง ทาํให้เกิดอาการต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับของแอลกอฮอล์

ในกระแสเลือด ผู้ด่ืมจะมีอาการมากน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ปริมาณของ

แอลกอฮอล์ที่ด่ืมเข้าไป อัตราการเพ่ิมสูงข้ึนของแอลกอฮอล์ในร่างกาย ซ่ึงย่ิงดูดซึมเรว็ อัตราน้ีจะย่ิง

มากข้ึน ทาํให้มีอาการได้เร็วและมากข้ึนตามลําดับ ภาวะร่างกายของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nolen-Hoeksema%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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แอลกอฮอล์ ซ่ึงบางคนต้องใช้แอลกอฮอล์ปริมาณมากจึงจะเกิดอาการข้ึนได้ นอกจากน้ีปัจจัยทาง

พันธุกรรมที่เป็นตัวกาํหนดการตอบสนองของสมองที่มีต่อระดับแอลกอฮอล์ และภาวะของอารมณ์

และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ด่ืม ผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อการทาํงานของสมองจะสัมพันธ์กับปริมาณ

แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด โดยในระดับตํ่าจะมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกร่าเริง คึกคัก และ

ความวิตกกังวลลดลง ต่อมาเม่ือระดับของแอลกอฮอล์เร่ิมสูงข้ึน กจ็ะมีผลต่อการประสานงานต่างๆ 

ในระบบการทาํงานของสมอง ทาํให้พูดไม่ชัดเจน เดินเซ การประสานงานระหว่างสายตา สมอง และ

การกระทาํเร่ิมผิดพลาดการตัดสินใจบกพร่อง มองเหน็ภาพ ไม่ชัดเจน เกิดภาพซ้อน และเม่ือระดับ

แอลกอฮอล์เพ่ิมสูงข้ึนถึงระดับ 200 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร จะมีผลต่อการทาํงานของสมอง      

อย่างรุนแรง ทาํให้สูญเสียต่อการควบคุมการทาํงานของกล้ามเน้ือ คล่ืนไส้ อาเจียน จิตใจสับสน และ

ถ้าระดับของแอลกอฮอล์เพ่ิมสูงข้ึนไปอีก จะทาํให้หมดสติได้ นอกจากน้ีภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์

ยังมีผลเสียต่อร่างกายในด้านต่างๆ กล่าวคือ ทาํให้เกิดอาการหน้าแดง หายใจเรว็ พฤติกรรมรุนแรง 

ก้าวร้าว และยังมีผลเสยีต่อระบบความจาํ ทาํให้จาํอะไรไม่ได้ในขณะที่มึนเมา  

 ภาวะขาดแอลกอฮอล  ์ เกิดจากการลดลงของระดับแอลกอฮอล์           

ซ่ึงจะส่งผลต่อการทาํงานของสมองทาํให้เกิดอาการต่างๆตามมา อาการดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับว่า ผู้น้ัน 

เป็นผู้ที่ดื่มจนกลายเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือไม่ โดยทั่วไปผู้ที่ไม่ติดแอลกอฮอล์จะเกิดอาการขาด

แอลกอฮอล์ได้หลังจากด่ืมในปริมาณที่มาก โดยมีลักษณะที่เรียกกันว่า เมาค้างในตอนเช้า หรือยังไม่

สร่างจากการเมาเม่ือช่วงกลางคืน อาการจะเร่ิมเกิดข้ึนหลังจากหยุดดื่มได้ 4-6 ช่ัวโมง โดยมีอาการ

ปวดศีรษะ มือสั่น หงุดหงิด กระวนกระวาย ตาสู้แสงสว่างไม่ได้ รวมทั้งอาจมีอาการใจสั่นร่วมด้วย 

อาการต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นอยู่ประมาณ 24-48 ช่ัวโมง สาํหรับอาการขาดแอลกอฮอล์ ในผู้ที่ดื่มจนติด

แล้วน้ัน อาการจะเร่ิมแสดง ตามช่วงระยะและลาํดับเวลา ได้แก่ ช่วง 6-24 ช่ัวโมงแรก หลังจากหยุด

หรือลดปริมาณการบริโภค จะมีอาการมือสั่น ปวดศีรษะ หงุดหงิด กระวนกระวาย ใจสั่น นอนไม่หลับ 

ในบางรายจะเร่ิมเกิดอาการประสาทหลอน ส่วนใหญ่เป็นอาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนจะมาทาํ

ร้าย บางรายจะพบอาการชักกระตุกเกรง็ทั้งตัวได้ อาการต่างๆจะเป็นอยู่ประมาณ 24-48 ช่ัวโมง และ

หากผู้น้ันเป็นผู้ที่ติดแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงกจ็ะทาํให้เกิดอาการต่างๆตามมาได้อีก คือ ประมาณ 

36-72 ช่ัวโมง หลังจากหยุดด่ืมหรือ ลดปริมาณการดื่มลง จะเกิดอาการสับสน จาํวัน/เวลา/สถานที่

และบุคคลไม่ได้ เพ้ออย่างรุนแรง กระวนกระวาย ได้ยินเสียงแว่ว ภาพหลอน ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

อาการเหล่าน้ีจะเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ บางรายอาจเป็นได้นานถึงสัปดาห์ หากไม่ได้รับการรักษาอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงจะมีอันตรายต่อสุขภาพตามมาภายหลังได้ นอกจากน้ี บางรายที่ติด

แอลกอฮอล์ อาจเกดิภาวะขาดแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เร้ือรังได้ คือ จะมีอาการนอนไม่หลับ ความจาํ

บกพร่อง อ่อนเพลีย และการทาํงานของระบบอัตโนมัติของร่างกาย ผิดปกติไป เช่น ใจสั่น ใจเต้นเรว็ 

ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะเป็นต่อเน่ืองได้นาน 6-24 เดือน ถึงแม้ว่าจะหยุดด่ืมแอลกอฮอล์แล้วกต็าม 
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ข. ผลกระทบทางดา้นครอบครวั เป็นผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อครอบครัวของผู้ดื่ม

ซ่ึงจาํแนกตามลักษณะของผลกระทบได้ดังน้ี 

 ความรุนแรงในครอบครวั พบว่า การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นผล ทาํ

ให้เกดิความรุนแรงในครอบครัว โดยจากการศึกษาของพงษ์เดช สารการและคณะ พบว่า กลุ่มสตรีที่มี

สามีด่ืมฝ่ายเดียว และกลุ่มสตรีที่ ด่ืมและมีสามีที่ดื่มด้วย มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกกระทาํความรุนแรง 

4.27 เท่า (adjusted OR=4.27, 95% CI = 1.10–16.62) และ 8.55 เท่า (adjusted OR=8.55, 

95% CI=1.75–41.90) ของกลุ่มสตรีและสามีที่ ไม่ ด่ืมและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ของสตรี/สามีที่มีผลต่อการกระทาํความรุนแรงได้แก่ ปริมาณการด่ืมมากกว่า 5 แก้วข้ึน

ไปต่อคร้ัง (adjusted OR=4.17, 95%CI=1.14–15.28) และการใช้สารเสพติดขณะดื่ม (adjusted 

OR=3.97, 95% CI=1.04 – 15.07) (พงษ์เดช สารการและคณะ, 2551)  

 ความสูญเสียดา้นเศรษฐกิจ พบว่า การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นผล

ทาํให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ โดยจากการประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจของการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2549 พบว่า ต้นทุนที่เกดิข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งหมดเท่ากับ 156,105 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

และเม่ือพิจารณาต้นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ต้นทุนจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (ร้อยละ 65.7 

ของต้นทุนทั้งหมด) และรองลงมาได้แก่ ต้นทุนจากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทาํงาน จากการ

ขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทาํงาน (ร้อยละ 30.1 ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุนค่า

รักษาพยาบาล (ร้อยละ 3.5 ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุนทรัพย์สนิที่เสยีหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

(ร้อยละ 0.5 ของต้นทุนทั้งหมด) และต้นทุนเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมาย และการฟ้องร้องคดีความ  

(ร้อยละ 0.2 ของต้นทุนทั้งหมด) (มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ, 2551) ดังน้ันจากผล        

การประเมินต้นทุนดังกล่าว ได้สะท้อนภาพความเช่ือมโยงของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่ม

แอลกอฮอล์กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะต้นทุนจากการสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการทํางาน จากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทํางาน ซ่ึงเป็น

ผลกระทบโดยตรงที่เกดิข้ึนจากประชากรกลุ่มวัยแรงงาน 

ค. ผลกระทบทางดา้นสงัคม เป็นผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต่อชุมชนและสังคม

ที่ผู้ด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อาศัย หรือเกี่ยวข้องด้วย ซ่ึงจาํแนกได้ดังน้ี 

 การเกิดอุบติัเหตุ โดยจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ไทย หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย ฝ่ายวิชาการ สสส. (คณะกรรมการควบคุมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ,2547) พบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และความเมาสัมพันธ์กับ

อุบัติเหตุจราจร ได้แก่ ระดับแอลกอฮอล์ 20-40 มก.เปอร์เซน็ต์ (ประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมงหลังการ

ดื่มเบียร์ 1 ขวด) จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าคนที่ไม่ดื่ม 3-5 เท่า และเสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็น 6-17 เท่าที่ระดับ 50-70 มก.เปอร์เซน็ต์ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็น 
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29-240 เทา่ที่ระดับ 100-140 มก.เปอร์เซน็ต์ เม่ือเทยีบกับคนไม่ด่ืม และหากสามารถลดอุบัติเหตุ

จากคนเมาได้ร้อยละ 50 จะลดการเสยีชีวิตปีละ 2,900 ราย ลดการบาดเจบ็ปีละ 29,625 รายและลด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 13,975 ล้านบาท และจากการสรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2549 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ถึง 4 มกราคม 2549 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ

จาํนวนทั้งหมด 4,164 คร้ัง และมีสาเหตุมาจากการเมาสุราสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 37 ซ่ึงผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ นอกจากทาํให้เกิดความสูญเสียคนตายจาํนวนมากแล้ว ยังเป็นสาเหตุของความ

พิการ จากรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ทาํให้คาดคะเนได้ว่า มีคนพิการปีละมากกว่า 4 พันคน

เน่ืองจากอุบัติเหตุจราจร (ศูนย์ข้อมูล/หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย, 2547) ขณะที่

การศึกษาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2547 ของมานพ คณะโตและ

คณะ (2548) เกี่ยวกับประเดน็ผลกระทบหลังจากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แล้ว พบว่า เคยขับข่ี

รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 61.6 และเคยเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 31.0  ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การเกิด

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผลกระทบหน่ึงที่ต้องให้ความสาํคัญ 

เพราะหากไม่มีมาตรการในการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดตามเส้นทางจราจรใน

พ้ืนที่ต่างๆของประเทศ อาจก่อให้เกดิความสญูเสยีที่เกดิข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สนิตามมาภายหลังได้  

 การกระทําผิดทางกฏหมาย เป็นอีกผลกระทบหน่ึงที่เกิดข้ึนตามมาจาก

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาญาศาลจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการ

กระทาํผิดที่มีสาเหตุจากการด่ืมสุรา พบว่า กรณีกระทาํความผิดทาํให้เสียทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.1 

ความผิดเกี่ยวกบัเพศ คิดเป็นร้อยละ 34.8 ความผิดต่อร่างกาย ร้อยละ 20.8 ความผิดฐานบุกรุก คิด

เป็นร้อยละ 16.1 และความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา คิดเป็นร้อยละ 10.5 (บัณฑิต ศรไพศาล, 

2549)  

2.1.2 สถานการณก์ารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

คนไทยของ โครงการสาํรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังที่ 4 ดาํเนินการโดย

สาํนักงานสาํรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) หรือ The National Health Exam Survey Office 

(NHESO) ดาํเนินการเกบ็ข้อมูลในปี 2551 – 2552 พบว่า  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 45.3 (ชายร้อยละ 

65.5 หญิงร้อยละ 26.1) กลุ่มอายุ 30 - 44 ปีมีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 

เดือนที่ผ่านมาสูงที่สุดที่ร้อยละ 52.2 (ชายร้อยละ 74.9 หญิงร้อยละ 31) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15 

- 29 ปี ดื่มร้อยละ 49.0 (ชายร้อยละ 68.9 หญิงร้อยละ 26.3) กลุ่มอายุอื่นๆ มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มฯ 

ใน 12 เดือนลดลงเม่ืออายุมากข้ึนตามลาํดับ โดยที่ทั้งสองเพศมีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มฯ ใน 12 เดือน

เช่นน้ีทุกกลุ่มอายุ สัดส่วนของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจาํแนกตามภาค

แตกต่างกนัเลก็น้อยระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยที่ลาํดับของภาคที่มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาของเพศชายเรียงจากมากไปน้อยดังน้ี คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯส่วนเพศหญิงน้ัน อันดับหน่ึงและสองเหมือนกับเพศ

ชาย คือ ภาคกลางและภาคเหนือตามลาํดับ แต่อันดับสามสี่ และห้า คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรุงเทพฯ และภาคใต้  เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ดื่มบ่อยที่สุดสามอันดับแรกเหมือนกันทั้งสอง

เพศ คือ เบียร์ (ร้อยละ 43.5) รองลงมาคือเหล้าแดง เหล้าขาว ตามลาํดับ แต่อันดับที่สี่ ห้า และหก

ของเพศชาย คือ ยาดองเหล้า บร่ันดี และเหล้าพ้ืนบ้าน ขณะที่ของเพศหญิง คือ นํา้ผลไม้ผสม

แอลกอฮอล์ ไวน์ และยาดองเหล้าตามลาํดับ กลุ่มอายุ 15 - 29 ปี ดื่มในลักษณะที่เสี่ยงแบบ

เฉียบพลันสูงที่สุด การดื่มแบบเมาหัวรานํ้า (Binge drinking) ซ่ึงหมายถึงการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในปริมาณมากกว่าห้าดื่มมาตรฐานในคร้ังเดียว (เช่น เหล้าผสมโซดาตั้งแต่ห้าแก้วหรือ

คร่ึงแบนข้ึนไป, ด่ืมเบียร์มากกว่า 6 กระป๋อง หรือ 3 ขวดใหญ่, หรือ ไวน์มากกว่า 5 แก้วข้ึนไปใน

นิยามของการสาํรวจน้ี) พบว่าคร่ึงหน่ึงของผู้ชายด่ืมแบบเมาหัวรานํา้มากกว่า 6 วันในหน่ึงปี และ

คร่ึงหน่ึง ของผู้หญิงดื่มเช่นน้ีมากกว่า 3 วันในหน่ึงปี (ค่ามัธยฐาน หรือ Median เท่ากับ 6 และ 3 วัน 

สาํหรับผู้ชายและผู้หญิงที่ด่ืมฯ ใน 12 เดือนตามลาํดับ) อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มอายุ 15 - 29 ปีทั้งชาย

และหญิงมีความชุกของผู้ดื่มแบบเมาหัวรานํ้าสูงสุดและลดน้อยลงตามอายุที่เพ่ิมข้ึน (บัณฑิต ศร

ไพศาลและคณะ, 2553) 

ข้อมูลจากการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากรไทย ปี 2550 

โดยสาํนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคเหนือในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป มีความชุกของการดื่มสูงสุด 

ในจังหวัดพะเยา แพร่และเชียงรายและมีสัดส่วนของผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีสูงสุด 

รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดหนองบัวลาํภู ขอนแก่นและมุกดาหาร ขณะที่

ภาคกลาง ประชากรวัยเดียวกัน พบมีการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นประจาํ

และมีการดื่มอย่างหนักสูงสุด และภาคเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนของผู้ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อน

ขับข่ียานพาหนะสูงสุด รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ และเม่ือพิจารณาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

ความชุกของผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อายุ 15 ปีข้ึนไปเท่ากับร้อยละ 29.1 และเม่ือจาํแนกอายุ 

พบว่า อายุ 20-40 ปี มีความชุกร้อยละ 32.9 (ชาย ร้อยละ 66.6, หญิง ร้อยละ 3.3) และอายุ 40-

60 ปี มีความชุกร้อยละ 36.0 (ชาย ร้อยละ 64.4, หญิง ร้อยละ 10.7) ชนิดเคร่ืองด่ืมที่พบมาก

ได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 50.45 เม่ือจาํแจกตามลักษณะการดื่มพบว่า มีการด่ืมประจาํ ร้อยละ 49.8 และ

ด่ืมหนัก ร้อยละ 8.5   โดยมีค่าเฉล่ียในการใช้จ่ายเพ่ือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 264 บาทต่อ

เดือน (กมลา วัฒนพรและคณะ, 2550)  

ดังน้ันจากการศึกษาสถานการณ์การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน พบว่า คนไทย

มีแนวโน้มการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมสูงข้ึน และมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตมีแนวโน้มที่

จาํนวนผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะเพ่ิมมากข้ึนในทุกเพศและทุกกลุ่มอายุและด่ืมปริมาณเพ่ิมข้ึน    

1 เท่าทุก 3 ปี (คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ, 2547) ซ่ึงจาก

ฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีประชากรด่ืมเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอล์มากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 40 ของโลก ทั้งน้ีคนไทยมีแนวโน้มการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยปี พ.ศ.2532  คนไทยมีอัตราการดื่มเฉล่ีย 20.2 

ลิตรต่อคนต่อปี และต่อมาในปี พ.ศ.2546 มีอัตราการดื่มเฉล่ีย 58.0 ลิตรต่อคนต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก

ปี พ.ศ.2532 เกอืบ 3 เทา่ และการศึกษาของจุรีย์ อุสาหะและเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล (2548) พบว่า ใน

ปี พ.ศ.2533 คนไทยดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวต่อปีเท่ากับ 7.46 ลิตร ขณะที่ 10 ปีต่อมาในปี 

พ.ศ.2543 คนไทยด่ืมแอลกอฮอล์บริสทุธิ์ต่อหัวต่อปีเพ่ิมข้ึนเป็น 13.59 ลิตร ซ่ึงมีการดื่มสูงข้ึนเกือบ

หน่ึงเทา่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนขนาดตัวเลขการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย  ได้ค่อนข้างชัดเจนว่า 

มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกกลุ่มอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวเป็นผลที่

เกิดข้ึนโดยตรงจากพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มคนไทยที่เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน

นอกจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์แล้ว    

ยังจาํเป็นต้องทาํการทบทวนและศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อีกด้วย เพ่ือทาํ

ความเข้าใจรายละเอียดในประเดน็ต่างๆที่จะนาํไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนของพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และการเพ่ิมข้ึนของตัวเลขการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดังรายละเอียดที่

จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

2.1.3 ลกัษณะการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการทบทวนและศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยในประเดน็ลักษณะการด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยมีการศึกษาสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ราย

จังหวัดในปี พ.ศ.2550 (กมลา วัฒนพรและคณะ, 2553) พบว่า สัดส่วนของนักดื่มประจาํ ร้อยละ 

40.9 สดัส่วนของนักด่ืมหนัก ร้อยละ 16.2 สัดส่วนของผู้ดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ร้อยละ 

19.5  สัดส่วนของผู้ด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี ร้อยละ 8.0  และสัดส่วนของผู้ด่ืมเคร่ือง

แอลกอฮอล์ก่อนขับข่ียานพาหนะ ร้อยละ 33.8  และจากการจากการสาํรวจสถานภาพการบริโภคสุรา 

ปี 2550 โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด (อ้างในบัณฑิต ศรไพศาล, 

2553) พบว่า เยาวชนอายุ 12 - 19 ปี เพศชายมีประสบการณ์การดื่มแล้วในชีวิตร้อยละ 20.3 ส่วน

เพศหญิงร้อยละ 9.2  ขณะที่การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรม

เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในประเทศไทย ในปี 2550 โดย รศ.ดร.พญ.สาวิตรี 

อัษณางค์กรชัยและคณะ พบว่า เยาวชนระดับ ม.1, 3, 5 และปวช.2 เพศชายมีประสบการณ์การดื่ม

แล้วในชีวิตร้อยละ 39.8 ส่วนเพศหญิงร้อยละ 24.5 (สาวิตรี อษัณางค์กรชัยและคณะ, 2551) 

มานพ คณะโตและคณะ (2548) ได้ศึกษาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในจังหวัด

ขอนแก่น ปี พ.ศ.2547 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 1909 ราย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเป็นชายร้อยละ 48.1 อยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปีมากที่สุด ร้อยละ 42.0 (อายุเฉล่ีย 19.2)เคย

ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.2 ส่วนดื่มคร้ังแรกเม่ืออายุ 15 ปี ร้อยละ 22.1 สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
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การอยากทดลอง ร้อยละ 43.1 โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ชอบดื่มมากที่สุด ได้แก่ เบียร์ เหล้าขาว 

ไวน์ เหล้านอกและเหล้าแดง คิดเป็นร้อยละ 36.8, 24.5, 15.5, 7.9 และ 3.2 ตามลาํดับ และ

รูปแบบของค่าใช้จ่าย พบว่า เป็นการออกเงินกันเพ่ือซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากที่สุด ร้อยละ 45.6 

ความถี่ในการดื่ม 1-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.1 และสถานที่ส่วนใหญ่จะใช้บ้านเพ่ือนในการดื่ม ร้อย

ละ 45.8 สมาชิกที่ร่วมดื่มด้วย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวมากที่สุด    ร้อยละ 27.8 

รองลงมาคือ การด่ืมกบัเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 22.9 ขณะที่มีการดื่มกบัคนแปลกหน้า ร้อยละ 18.6 

มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ของ   คนไทย โดยใช้วิธีการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง (Focus group) ซ่ึงเป็นประชาชน

กลุ่มวัยรุ่นอายุ 18-25 ปี และกลุ่มวัยทาํงานอายุ 25 ปีข้ึนไป อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

จาํนวน 110 คน พบว่า ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 18-25 ปี นิยมดื่มเบียร์และสุรา โดยวัยรุ่นชายนิยมด่ืม

เบียร์และสุราที่ผลิตในประเทศไทย มีบางส่วนชอบดื่มสุราต่างประเทศ ส่วนวัยรุ่นหญิงนิยมด่ืม

เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม กลุ่มวัยรุ่นนิยมดื่มกับเพ่ือนเพราะต้องการความสนุกสนานและ

พบปะสงัสรรค์ แต่กมี็บางส่วนที่ด่ืมเพราะว่าเกดิความเครียดจากปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวิต ส่วน

ใหญ่จะมีความถี่ ในการด่ืมประมาณ  3-6 คร้ังต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เฉล่ียประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน และจะดื่มที่บ้านพักของตนเองหรือบ้านเพ่ือน มีบาง

โอกาสที่ออกไปด่ืมตามร้านอาหาร ดิสโก้เทค  ผับ สาํหรับกลุ่มวัยทาํงานอายุ 25 ปี   ข้ึนไป ผู้ชายนิยม

ดื่มสุรากับเบียร์ที่ผลิตในประเทศไทย บางคนดื่มสุราขาว เหล้าตวง และยาดอง ผู้หญิงนิยมดื่มเบียร์

และเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์พร้อมด่ืม โดยจะไม่ค่อยเปล่ียนย่ีห้อในการด่ืม กลุ่มน้ีจะชอบด่ืมกับ

เพ่ือนและลูกค้าในงานสังสรรค์ และเพ่ือพบปะ ดื่มเพ่ือผ่อนคลายความเครียด ด่ืมเพ่ือความ

สนุกสนาน บางส่วนดื่มเพ่ือสขุภาพเพราะเป็นยาบาํรุงสุขภาพ ความถี่ในการด่ืมประมาณ 12-15 คร้ัง

ต่อเดือน ใช้เงินในการดื่มประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน นิยมดื่มที่บ้านเพ่ือน และบางส่วนนิยมด่ืม

คนเดียวที่บ้าน ในบางกรณีเม่ือดื่มแล้วมีอาการติดลมจะออกไปสังสรรค์  นอกบ้าน เช่น ร้านคาราโอ

เกะ หรือร้านอาหาร  

สิริรัฐ สุกันธา และวิสุทธร จิตอารี (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมข้อมูล

จาํนวน 300 ชุด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster Sampling จากประชากร  ในพ้ืนที่ 4 อาํเภอ และ 

2 กิ่งอาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง อาํเภอดอยสะเกด็ อาํเภอสันป่าตอง อาํเภอแม่วาง กิ่งอาํเภอ ดอย

หล่อ และกิ่งอาํเภอแม่ออน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีการกระจายตัวของอายุต้ังแต่น้อยกว่า 18 ปีไปจนถึง 60 ปี  ข้ึนไป ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และ

มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ร้อยละ 

46.7 เร่ิมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในขณะที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี  และส่วนใหญ่ยังคงด่ืมอย่างต่อเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบัน การด่ืมเพ่ือเข้าสังคมหรือร่วมงานเล้ียงสังสรรค์เป็นสิ่งจูงใจของการเร่ิมดื่มคร้ังแรก

และเป็นสิ่งจูงใจของการด่ืมในปัจจุบันมากที่สุด ส่วนเทศกาลหรืองานประเพณีที่นิยมด่ืมน้ัน ร้อยละ 
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93.3 นิยมดื่มในช่วงประเพณีสงกรานต์ การชาํระเงินส่วนใหญ่เป็นการช่วยกันจ่ายโดยร้อยละ 65 ของ

ผู้บริโภคนิยมซ้ือเป็นเงินสดและเป็นการซ้ือจากร้านขายของชาํ สุราพ้ืนบ้าน สุราไทย และเบียร์เป็น

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่นิยมด่ืมในคร้ังแรก ปัจจุบันมีผู้นิยมดื่มเบียร์และสุราไทยมากกว่าเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ชนิดอื่น ผู้บริโภคร้อยละ 54 จะเปล่ียนย่ีห้อไปเร่ือยๆ โดยไม่ยึดติดกับย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง

โดยเฉพาะ และจะพิจารณาปัจจัยในด้านราคามากกว่าปัจจัยอื่นๆ ด้านพฤติกรรมการดื่มร้อยละ 69.3 

นิยมทาํให้เคร่ืองด่ืมเจือจางลงโดยการเติมโซดาลงไปในเคร่ืองด่ืม และมีของขบเค้ียวประเภทถั่วทอด 

มันทอด และเมลด็มะม่วงหิมพานต์เป็นของแกล้ม ผู้บริโภคร้อยละ 81.7 นิยมดื่มกับเพ่ือนและมักจะ

ดื่มที่ร้านอาหารหรือสถานบันเทิงมากกว่าสถานที่อื่น ๆ ด้านผลกระทบที่เคยได้รับจากการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ันพบว่า ร้อยละ 45.5 ของผู้บริโภคเคยประสบอุบัติเหตุหลังการด่ืม ร้อยละ 

35.3 เคยถูกทาํร้ายร่างกาย แต่ผู้บริโภค ร้อยละ 62 รู้สึกว่า การดื่มสามารถช่วยให้คลายจาก

ความเครียด ร้อยละ 48.7 รู้สึกว่าการด่ืมช่วยให้ตนเข้าสังคมได้ง่ายในขณะเดียวกันร้อยละ 36.7 เหน็

ว่าการดื่มเป็นการสิ้ นเปลืองเงินทอง และอาจทาํให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อย่างไรกต็ามแม้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะตระหนักถึงผลเสียหรือโทษของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่ร้อยละ 80 ไม่

คิดที่จะลดปริมาณการด่ืมลง   

จินตนา วงศ์วาน (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จาํนวน 253 ราย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 41.1 ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นชายที่ดื่มร้อยละ 

52.1 และนักเรียนหญิงด่ืม ร้อยละ 31.3 เคร่ืองดื่มที่เร่ิมต้นดื่มได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 53.4 สาเหตุส่วน

ใหญ่มาจากการอยากลอง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ เพ่ือนชักชวน ร้อยละ 16.5 และส่วนใหญ่ด่ืมกับ

เพ่ือน ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือด่ืมกบับิดามารดาและญาติ ร้อยละ 25.0 ความถี่ในการดื่ม ส่วนใหญ่

จะดื่มบ้างเป็นบางคร้ัง (2-3 คร้ัง/เดือน) คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ ดื่มทุกเดือน และดื่มทุก

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26.9 และร้อยละ 14.4 ตามลาํดับ นอกจากน้ียังพบว่า มีการใช้สารเสพติด

ร่วมด้วยในการด่ืม ได้แก่ บุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 28.8  

พนิดา นามจันดี (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอสีชมพู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 280 ราย ผลการศึกษาพบว่า พบว่า นักเรียนดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 68.6 เป็นชายที่ดื่มร้อยละ 39.3 และนักเรียนหญิงดื่ม ร้อยละ 29.3 เคร่ืองดื่มที่

เร่ิมต้นดื่มได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 48.4 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการคลายเครียด/ลดความวิตกกังวล ร้อย

ละ 67.7 และส่วนใหญ่ดื่มกับเพ่ือน ร้อยละ 97.4 ส่วนใหญ่จะดื่มบ้างเป็นบางคร้ัง (ไม่เกิน 1 คร้ัง/

สัปดาห์) คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ ดื่ม 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.4  ดื่มเฉพาะ

เทศกาลสาํคัญ ร้อยละ 20.3 ด่ืมมากกว่า 3-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 15.1 และด่ืมทุกวัน ร้อยละ 

5.2 และพบว่า มีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยในการดื่ม ได้แก่ บุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 34.4 และมีการ
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ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 29.2 ขับข่ียานพาหนะแล้วเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 22.9 นอกจากน้ียังพบนักเรียน

ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีเพศสมัพันธ ์ร้อยละ 22.9 

ปราณี ทองคาํและคณะ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

วัยรุ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสํารวจวัยรุ่นที่ก ําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน จาํนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า  วัยรุ่นมี

อตัราการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 66.7 โดยจะดื่มเบียร์เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.9 และร่วม

ดื่มกับเพ่ือน ร้อยละ 72.0 โอกาสที่มักด่ืม ได้แก่ งานเล้ียงสังสรรค์ ร้อยละ 83.0 ส่วนสถานที่ในการ

ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน ร้อยละ 48.3 โดยในระหว่างการด่ืมจะใช้สารเสพติดร่วมด้วย ได้แก่ บุหร่ี 

ร้อยละ 98.6 นอกจากน้ียังพบว่า ในครอบครัวมีบุคคลที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 51.2 ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นพ่อที่ดื่ม ร้อยละ 40.8 และจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล พบว่า การมีบุคคลใน

ครอบครัวด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการมีเพ่ือนสนิทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลต่อการ

ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเดน็ลักษณะการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาเพ่ือวัด หรือประเมินพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางลักษณะทั่วไปของ

ประชากร เ ช่น เพศ อายุ หรืออา ชีพ หรือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เ ช่น  ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น สามารถพิจารณาโดยใช้ลักษณะการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือ

สะท้อนและอธบิายพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ ดังน้ันใน

การศึกษาคร้ังน้ี จึงได้กําหนดตัวแปรเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดย

พิจารณาจากลักษณะการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรที่สาํคัญ ได้แก่  

• ความถีใ่นการดืม่ต่อสปัดาห ์จาํแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

- การดื่ม 1-2 วันต่อสปัดาห์  

- การด่ืม 3-4 วันต่อสปัดาห์  

- การด่ืม 5-6 วันต่อสปัดาห์  

- การดื่มทุกวัน 

• ปริมาณในการดืม่ต่อครั้ง จาํแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

- การด่ืมไม่เกนิ 5 แก้วต่อคร้ัง  

- การดื่มมากกว่า 5 แก้วข้ึนไปต่อคร้ัง 

• สถานทีใ่นการดืม่ จาํแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

- การดื่มในบ้าน/ที่พักอาศัย  

- การด่ืมนอกบ้าน/ที่พักอาศัย 
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• สาเหตุของการดืม่ จาํแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

- การดื่มเม่ือไม่มีปัญหา 

- การดื่มเม่ือมีปัญหา 

• สมาชิกทีร่่วมดืม่ จาํแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

- การด่ืมต้ังแต่สองคนข้ึนไป 

- การดื่มคนเดียว 

• การสูบบุหรีข่ณะดืม่ จาํแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

- ไม่สบูบุหร่ี 

- สบูเป็นบางคร้ัง 

- สบูทุกคร้ัง 

• ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึนจากการดืม่ จาํแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

- จ่ายเงินสดทุกคร้ัง 

- จ่ายเงินสดเป็นบางคร้ัง 

- จ่ายโดยใช้บัตรเครดิต 

- อื่นๆ 

• ช่วงเวลาในการดืม่ จาํแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

- การด่ืมในช่วงเช้า เวลา 06.00-11.59 น. 

- การดื่มในช่วงกลางวัน เวลา 12.00-16.59 น. 

- การด่ืมในช่วงเยน็ เวลา 17.00-23.59 น. 

- การดื่มในช่วงดึก เวลา 24.00-05.59 น. 

• ผลของการดืม่โดยเฉลีย่แต่ละครั้ง จาํแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

- ไม่เคยเมา 

- เมาบ้างเลก็น้อย 

- เมาค่อนข้างมาก แต่ยังมีสติรู้เร่ือง 

- เมามาก จนไม่ได้สติ 
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• การแสดงออกที่เป็นผลจากการดืม่โดยเฉลีย่ในแต่ละครั้ง จาํแนกเป็น 6 ระดับ 

ได้แก่  

- เป็นปกติเหมือนตอนไม่ด่ืม 

- พูดคุยสนุกมากข้ึน 

- ชอบคิดถึงเร่ืองในอดีต 

- เอะอะ โววาย เสยีงดัง 

- มีปัญหากบับุคคลรอบข้าง 

- อื่นๆ 

• การเป็นผูข้บัขี่ยานพาหนะภายหลงัการดืม่ จาํแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

- เป็นผู้ขับข่ีเองทุกคร้ัง 

- เป็นผู้ขับข่ีเองบางคร้ัง 

- ไม่เคยเป็นผู้ขับข่ีหลังจากการด่ืม 

 

2.2 ผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการทบทวนเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเดน็ผลกระทบจากการด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาจึงได้จาํแนกและนาํเสนอเป็นประเดน็ดังน้ี 

2.2.1 ผลกระทบดา้นอุบติัเหตุ 

ข้อมูลจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีการเก็บสถิติจราจรทางบกในพ้ืนที่ทั่ว

ราชอาณาจักร พบว่า จาํนวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการด่ืมสุราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2543 

จนถึงปี 2547 จากจาํนวน 1,346 คด ีในปี 2542 เพ่ิมข้ึนเป็น 9,279 คด ีในปี 2547 คิดเป็น 7 เท่า 

ในเวลา 5 ปี และลดลงในปี 2548 จาํนวน 8,062 คดี จากน้ันมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเพียง

เลก็น้อยเป็น 8,389 คดี ในปี 2549 และมาลดลงในปี 2550 เป็น 5,472 คดี; สอดคล้องกับการ

ลดลงของจาํนวนการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ช่วงปี 2541 - 2550 พบว่า 

จาํนวนผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุจราจรทางบกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากปี 2543 จาํนวน 47,770 ราย 

เป็น 94,364 ราย ในปี 2548 และลดลงในปี 2549 และปี 2550 เหลือ จาํนวน 83,290 ราย และ 

79,026 ราย ตามลาํดับ ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเท่ากับ 11,652 ราย ในปี 2544 

เพ่ิมเป็น 14,012 ราย ในปี 2546 และเร่ิมลดลงอย่างต่อเน่ืองหลังจากน้ันเป็นต้นมา โดยมีจาํนวน

ผู้เสยีชีวิตในปี 2550 จาํนวน 12,492 ราย  ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่าแนวโน้มของการบาดเจบ็และเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจราจรทางบกแปรผันตรงกบัจาํนวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา ทั้งน้ีการลดลง

ของทั้งคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา และ จาํนวนการบาดเจบ็และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

จราจรทางบกหลังปี 2547 เป็นต้นมา เป็นผลจากการดาํเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นของ        

ทั้งภาครัฐและภาคประชาสงัคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการออกมติคณะรัฐมนตรี การออกประกาศ
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ต่างๆ ในประเดน็การห้ามโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจจับเมาแล้วขับอย่างจริงจังต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะ อย่างย่ิงช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตลอดจนการห้ามจาํหน่ายสุราในป๊ัมนํา้มัน การ

ข้ึนภาษีสรุา การรณรงค์ดื่มไม่ขับ/เมาไม่ขับ เป็นต้น (บัณฑติ ศรไพศาลและคณะ, 2551) 

และช่วงเทศกาลงานประเพณีต่างๆ คนไทยมักจะมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือ

การเฉลิมฉลอง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 5 จะเหน็ได้ว่า

มีการเกิดคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราสูงมากในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และเมษายนของทุกปี        

ซ่ึงเป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ของประเทศไทย เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลเฉล่ียปี 

2545-2550 พบว่า เดือนเมษายน ซ่ึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ จะพบว่ามีจาํนวนคดีอุบัติเหตุจากการ

เมาสุราโดยเฉล่ีย 813 คดี และเดือนธันวาคม - มกราคม จาํนวนคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราโดย

เฉล่ีย 816 คดแีละข้อมูลจากศูนย์อาํนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พบว่า ในช่วงเทศกาลสาํคัญของปี คือ ปีใหม่และสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก

มากกว่าช่วงปกติตลอดปีกล่าวคือ ในช่วงปีใหม่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าช่วงปกติถึง 1.8-2.4 เท่า (เฉล่ีย 

2 เทา่) และในช่วงสงกรานต์มีผู้เสยีชีวิตมากกว่าช่วงปกติถึง 1.5-2.6 เท่า (เฉล่ีย 2 เท่า) และการด่ืม

สุราก่อนขับข่ีพาหนะจนเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจบ็รุนแรงมีความสัมพันธ์กับเทศกาล คือ 

ในช่วงเทศกาลจะมีการดื่มสรุาก่อนการเกดิอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจบ็รุนแรงมากกว่าช่วงอื่นๆ 

ตลอดปีดังข้อมูลจากกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า  อัตราส่วนของผู้บาดเจบ็รุนแรง

จากอุบัติเหตุขนส่งที่ดื่มสรุาก่อนขับข่ีพาหนะตลอดปีเฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 43.8, ปีใหม่เฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 

59.6 และ สงกรานต์เฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 54.0 ของผู้ที่บาดเจบ็รุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งทั้งหมด 

2.2.2 ผลกระทบดา้นเพศและความรุนแรง 

พงษ์เดช สารการและเยาวเรศ คาํมะนาด (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทาํความรุนแรงต่อสตรีในจังหวัดขอนแก่น แบบ Matched Case – 

Control Study เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของสตรี/สามี กับ       

การกระทาํความรุนแรง และปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี/สามีที่มีผลต่อ

การกระทาํความรุนแรงของสตรีในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มศึกษาและกลุ่ม

ควบคุมในอัตราส่วน 1:2 ทั้งน้ีกลุ่มศึกษา (Case) ได้แก่ สตรีที่ถูกกระทาํความรุนแรงที่มารับคาํ

ปรึกษาจากศูนย์คุ้มครองเดก็และสตรี โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น จาํนวน 47 ราย และ กลุ่มควบคุม

(Control) ได้แก่ สตรีที่อาศัยและมีอายุใกล้เคียงกับกลุ่มที่ศึกษา จาํนวน 94 ราย พบว่า กลุ่มสตรีที่

สามีดื่มฝ่ายเดียว และกลุ่มสตรีที่สตรีและสามีดื่มทั้งสองฝ่าย  มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกกระทาํความรุนแรง 

4.27 เท่า (Adjusted OR = 4.27, 95% CI = 1.10 - 16.62) และ 8.55 เท่า (Adjusted OR = 

8.55, 95% CI = 1.75 - 41.90) เม่ือเทยีบกับกลุ่มที่ทั้งสตรีและสามีไม่ดื่มทั้งคู่ และพฤติกรรมการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีและสามีที่มีผลต่อการกระทาํความรุนแรง ได้แก่ ปริมาณการดื่ม

มากกว่า 5 แก้วข้ึนไป ต่อคร้ัง (Adjusted OR = 4.17, 95% CI = 1.14 - 15.28) และ การใช้สาร

เสพติดขณะดื่ม (Adjusted OR = 3.97, 95% CI = 1.04 - 15.07) 
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สาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ (2551) ได้ศึกษาการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ใน

กลุ่มนักเรียน ม.1, 3 และ 5 และนักศึกษา ปวช ปี 2 ทั้ง 4 ภาค โดยผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนชาย

ร้อยละ 15.8 และหญิงร้อยละ 7 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธ์คร้ัง

แรกของนักเรียนชาย 14.6 ปี และนักเรียนหญิง 15.5 ปี ในจาํนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

มาแล้ว นักเรียนชายร้อยละ 22.9 นักเรียนหญิงร้อยละ 12.3 ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดก่อนมี

เพศสัมพันธ์คร้ังสุดท้าย และนักเรียนชายเกือบร้อยละ 5 และนักเรียนหญิงเกือบร้อยละ 2 เคยถูก

นักเรียนที่ดื่มสรุาลวนลามหรือข่มขืนด้วย ซ่ึงเป็นปัญหาพฤติกรรมจากการด่ืมสรุาที่จัดว่ารุนแรงมาก 

ศรีลํายอง สังข์ศิริ (2545) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีใน

ครอบครัวในชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น : กรณีศึกษา ชุมชนเทพารักษ์ 4 พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างถูกกระทาํรุนแรงจากสามี โดยมีการกระทาํรุนแรงด้านจิตใจมากที่สุดร้อยละ 81.2 รองลงมา

คือด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 60.4 ด้านร่างกาย ร้อยละ 47.9 และทางเพศ ร้อยละ 25.0 และปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวทางด้านจิตใจ ได้แก่ การด่ืมเคร่ืองดื่มที่ มี

แอลกอฮอล์ โดยมีระดับความสมัพันธส์งูสดุ (สมัประสทิธิ์ Phi = 0.4) 

อดิศว์ร หลายชูไทยและคณะ (2545) ได้ศึกษาสุราในสังคมไทย ผลการศึกษา

โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือหามาตรการทางเลือกป้องกัน

แก้ไข พบว่า สุราเป็นสาเหตุสาํคัญของการทะเลาะวิวาท โดยข้อมูลแสดงให้เหน็ว่า ครอบครัวผู้ที่ดื่ม

สรุาเป็นประจาํ มีโอกาสจะเกดิปัญหาการทะเลาะวิวาท และทาํร้ายร่างกายกบัทั้งคนในบ้านและคนนอก

บ้านได้มากกว่าผู้ด่ืมเป็นคร้ังคราว  ปัญหาที่เกิดในครอบครัวจากการที่สามีดื่มสุราเป็นประจาํและทาํ

ร้ายร่างกายภรรยาเกิดข้ึนร้อยละ 6.2 และภรรยาที่ดื่มสุราประจาํและทาํร้ายสามีเกิดข้ึนร้อยละ 5.7 

ของผู้ที่ดื่มเป็นและภรรยาที่ดื่มประจาํน้ีมีโอกาสที่จะถูกคนในบ้านทาํร้ายร่างกาย ร้อยละ 5.5  

แววรุ้ง นาวาบุญนิยม (2544) ได้ศึกษาความรุนแรงต่อภรรยา:ข้อเทจ็จริงจาก

ผู้ถูกกระทาํทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทาํทารุณ และทรรศนะจากชุมชน  โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงสาํรวจ ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึกและการสังเกต

อย่างมีส่วนร่วมในคู่สามีภรรยาที่มีอายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คู่ สถานภาพสมรส แต่งงาน/

อยู่ด้วยกันและหย่า/แยกเป็นผู้อาศัยอยู่ใน 2 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ส่วนการวิจัยเชิงสาํรวจ 

ศึกษาในพ้ืนที่เดียวกับเชิงคุณภาพ และใช้แบบสอบถามในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป 

ครัวเรือนละ 1 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จาํนวน 287 ราย พบว่า สาเหตุของความรุนแรงต่อภรรยา

ได้แก่ พฤติกรรมด้านชู้สาว, หึงหวง, ขาดการสื่อสารกันภายในครอบครัว, ความฝืดเคืองด้าน

เศรษฐกิจ, พฤติกรรมการดื่มเหล้า, การควบคุมและก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัว และความคิดเหน็ไม่

ตรงกัน สาเหตุสาํคัญที่นําไปสู่การทาํร้ายร่างกาย คือ การหึงหวง การรายงานข้อเทจ็จริงระหว่าง

ผู้ถูกกระทาํและผู้กระทาํมีความแตกต่างกัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ผู้กระทาํมักจะปกป้อง

ตนเองโดยการไม่กล่าวถึง ในขณะที่ผู้ถูกกระทาํมักเป็นผู้รายงานข้อเทจ็จริงอย่างละเอียด การยอมรับ
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บทบาทหญิงชายมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงถูกกาํหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน 

พฤติกรรมอย่างเดียวกัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น เม่ือฝ่ายหญิงเป็นผู้กระทาํจะรู้สึกผิดและ

เงียบเม่ือถูกด่าว่า แต่ถ้าฝ่ายชายกระทาํจะโกรธ  เม่ือถูกต่อว่าและอาจถึงข้ันทาํร้ายร่างกายภรรยา 

นอกจากน้ันยังพบว่า ทรรศนะของชุมชนที่ไม่ยอมรับว่าความรุนแรงต่อภรรยาเป็นเร่ืองส่วนตัวแต่เป็น

เร่ืองของชุมชนช่วยให้กลไกของชุมชนมีผลต่อการจัดการความรุนแรงต่อภรรยา 

พจนีย์ บัณฑิตวงศ์ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทาํรุนแรงต่อภรรยาใน

เขตอาํเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การกระทาํความรุนแรงต่อภรรยา เม่ือจาํแนกตาม

อายุ ระดับการศึกษาและการดื่มแอลกอฮอล์ของสามี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ส่วนอาชีพและลักษณะครอบครัวไม่พบความแตกต่าง โดยเม่ือพิจารณาเฉพาะกรณีการ

ดื่มแอลกอฮอล์ของสามี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สามีด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาํ มีการกระทาํ

ความรุนแรงต่อภรรยามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามีไม่ด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

Jeyaseelan L. และคณะ (2007) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการกระทาํความ

รุนแรงทางร่างกายของสามีและภรรยาในประเทศอนิเดีย ด้วยวิธีการศึกษาแบบ cross-sectional study 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่มีผลต่อกระทาํความรุนแรงทางร่างกาย

ของสามีและภรรยาในประเทศอินเดีย เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มสตรีที่มีอายุระหว่าง 

15-49 ปี จาํแนกเป็นกลุ่มชนบท จาํนวน 3611 ราย กลุ่มในเมืองที่อาศัยอยู่ชุมชนแออัด จาํนวน 

3155 รายและกลุ่มในเมืองที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด จาํนวน 3172 ราย รวมสตรีทั้งหมดที่

สมัครใจเข้าร่วม จาํนวน 9938 ราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาํความรุนแรงทางร่างกายของสามี

และภรรยาในประเทศอินเดีย ได้แก่ สตรีที่สามีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา (adjusted 

OR=5.59,95%CI=4.77-6.54) สตรีที่ มีประสบการณ์ในการถูกกระทําความรุนแรงในวัยเด็ก 

(adjusted OR=1.38,95%CI=1.21-1.57) การเคยเห็นการกระทําของพ่อทุบตีแม่(adjusted 

OR=1.92, 95%CI=1.68-2.20)  การตําหนิหรือเหน็บแนมเ ร่ืองค่าสินสอด (adjusted 

OR=3.36,95%CI=3.27-4.56)   เป็นต้น  

Tsui KL. และคณะ (2006) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบาดเจบ็ที่เกิดจากการ

กระทาํความรุนแรงของสตรีที่สมรสแล้วในประเทศฮ่องกง ด้วยวิธีการศึกษาแบบ case-control study 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบาดเจบ็ที่เกิดจากการกระทาํความรุนแรงของสตรีที่

สมรสแล้วในประเทศฮ่องกง เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มสตรีที่สมรสแล้วระหว่างอายุ 

18-60 ปี ที่เข้ามารักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลประจําภาค ในช่วงเดือน

มกราคม 2004 – มิถุนายน 2005 จาํแนกเป็นกลุ่มศึกษาจาํนวน 293 ราย และกลุ่มควบคุมจาํนวน 

313 ราย พบว่า มี 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจบ็จากความรุนแรงในครอบครัวของสตรีประเทศ

ฮ่องกง ได้แก่ สามีมีการศึกษาตํ่า (adjusted OR=2.78,95%CI=1.15-6.72) การว่างงานของสามี 

(adjusted OR=9.03,95%CI=5.16-15.79) การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลอื่น (adjusted 
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OR=5.22,95%CI=2.89-9.39) การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสามี (adjusted OR=6.09, 

95%CI=3.46-10.72) และการป่วยทางจิตของสามี (adjusted OR=9.44, 95%CI=2.35-37.93)  

Gil-Gonzalez D. และคณะ (2006) ได้ศึกษาการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับการ

กระทาํความรุนแรงในครอบครัว : เรามีข้อมูลเพียงพอหรือยังที่จะนาํไปใช้ ? ด้วยวิธีการศึกษาแบบ 

systematic review และ meta-analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินขนาดของความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสามีกับการกระทาํความรุนแรงต่อสตรี เกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยใช้งานวิจัยเชิงปริมาณตั้งแต่ปี ค.ศ.1966-2004 จาํนวน 22 เร่ือง ครอบคลุมสาขา

ทางด้านพฤติกรรมและสงัคมศาสตร์ การวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีงานวิจัยที่

ใช้รูปแบบ cross-sectional study จาํนวน 14 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 63.6 รูปแบบ case-series study 

จาํนวน 6 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 27.3 และรูปแบบ case-control study จาํนวน 2 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 

9.1 และจากการนาํงานวิจัย 11 เร่ืองที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับการ

กระทาํความรุนแรงในครอบครัวเข้าวิเคราะห์ใน meta-analysis พบว่า มีค่า Overall Pooled Odd 

ratio เท่ากับ 4.57 (95%CI=3.30-6.35) ซ่ึงค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจสูงเกินความเป็นจริงทั้งน้ี

เน่ืองมาจากขนาดตัวอย่างที่เล็กมาก ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงสรุปว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขนาด

ความสมัพันธร์ะหว่างการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว ยังไม่เพียง

พอที่จะนําไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการผลักดันในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

รูปแบบวิธกีารศึกษาและวิธีการนาํเสนอที่มีความลาํเอียง และควรจะมีการศึกษาในรูปแบบวิธีแบบไป

ข้างหน้า (cohort study) เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน หรือความลาํเอยีงบางอย่างลง 

2.2.3 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

ธนาวุฒิ รัตนชัย (2553) ได้ศึกษาผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน

กลุ่มวัยแรงงาน อาํเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสอบถามประชากรกลุ่มวัยแรงงานที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15-59 ปี จาํนวน 355 ราย พบว่า ร้อยละ 71.0 ระบุว่า ตนเคยมีผลกระทบจากการด่ืม

เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยร้อยละ 71.0 มีผลกระทบด้านเศรษฐกจิ รองลงมาได้แก่ ผลกระทบด้าน

สขุภาพ และผลกระทบด้านสงัคม ร้อยละ 50.7 และ 34.9 ตามลาํดับ  

มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ (2551) ได้ศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม 

สขุภาพ และเศรษฐกจิของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พบว่า ต้นทุนที่เกิดข้ึนจาก

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเท่ากับ 156,105 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ ์   

มวลรวมของประเทศ (GDP) และเม่ือพิจารณาต้นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ต้นทุนจากการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควร (ร้อยละ 65.7 ของต้นทุนทั้งหมด) และรองลงมาได้แก่ ต้นทุนจากการสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการทาํงาน จากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทาํงาน (ร้อยละ 30.1  

ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 3.5 ของต้นทุนทั้งหมด) ต้นทุนทรัพย์สินที่

เสยีหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ร้อยละ 0.5 ของต้นทุนทั้งหมด) และต้นทุนเกี่ยวกับการบังคับใช้

กฎหมาย และการฟ้องร้องคดีความ (ร้อยละ 0.2 ของต้นทุนทั้งหมด)  
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเดน็ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาเพ่ือวัด หรือประเมินผลกระทบได้มี       

การจําแนกออกเป็นรายด้าน เพ่ือสะท้อนภาพของผลกระทบให้มีความชัดเจนที่สามารถนาํไปสู่การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ขณะเดียวกันในกรณีการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจมี

ความจําเพาะไปตามลักษณะกลุ่มที่สนใจศึกษา ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี จึงได้กําหนดประเด็น      

เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม   

ข้ึนใหม่ เพ่ือให้มีความครอบคลุมตามลักษณะจาํเพาะของกลุ่มเป้าหมายดังน้ี 

• ด้านอุบัติเหตุ  

• ด้านสขุภาพ 

• ด้านครอบครัว 

• ด้านสงัคม 

• ด้านการทาํงาน 

และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังที่กล่าว

มาข้างต้น สรุปได้ว่า หลายการศึกษาและการรายงาน ได้มีการรวมกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมเข้า

ไปในช่วงวัยอายุเดียวกันกับประชากรกลุ่มอื่นที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป แต่การนาํผลที่ได้ไปสู่กระบวนการ

แก้ไขปัญหา หรือการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดข้ึน อาจจาํเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มีความจาํเพาะในแต่

ละกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ภายใต้มุมมองของบริบทที่แตกต่างกันไป ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี        

จึงมุ่งเน้นประเดน็การศึกษาความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และผลกระทบที่ เกิด ข้ึนจากการดื่ มเค ร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ดังกรอบแนวคิดการวิจัย รูปที่ 2.1 
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รูปที ่2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

• เพศ 

• อายุ 

• การศึกษา 

• สถานภาพสมรส 

• รายได้ 

• สถานที่พักอาศัย 

พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

• ความถี่ในการบริโภค (คร้ังต่อสปัดาห์)  

• ปริมาณการบริโภค (แก้วต่อคร้ัง)  

• สถานที่ในการบริโภค  

• สาเหตขุองการบริโภค  

• ลักษณะของการบริโภค  

• การใช้สารเสพตดิขณะบริโภค  

• ช่วงเวลาในการบริโภค  

• การแสดงออกหลังบริโภค 

 

การดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์

ผลกระทบจากการดืม่ 

• ด้านอบุตัเิหต ุ

• ด้านสขุภาพ 

• ด้านครอบครัว 

• ด้านสงัคม 

• ด้านการทาํงาน 

ลกัษณะการทํางาน 

• แผนก/ฝ่าย 

• บทบาท 

• ลักษณะงาน 

• จาํนวนชั่วโมงการทาํงานต่อวัน 

• จาํนวนวันทาํงานต่อสปัดาห์ 

• บุคคลที่อาศัยร่วม 

• ภมูลิาํเนาเดมิ 

• การเล่นการพนัน 

• การใช้เวลาว่าง 

• บุคลิกเฉพาะตวั 

• สภาพการใช้จ่าย 



พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสมีา           ห น้ า  | 27 

 

  

บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจยั 
 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยได้กาํหนดวิธีดาํเนินการวิจัยโดย 

จาํแนกเป็นประเดน็ได้ดังน้ี 

 

3.1 รูปแบบการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study)  

    

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

การวิจัยคร้ังน้ีกาํหนดประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างโดยจาํแนกเป็นประเดน็ได้ดังน้ี 

3.2.1 ประชากรทีศึ่กษา 

ประชากรที่ ศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบการที่อยู่ใน             

ความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสมีา จาํนวน 40 แห่ง 

มีแรงงานจาํนวนทั้งสิ้น 28,558 ราย 

3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ี คาํนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้สูตรการประมาณค่า

สัดส่วน กรณีทราบประชากรและกาํหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Systematic two-stages cluster 

sampling ดังน้ี 
 

α

α

 −
 =
 − + −
 

2

2
2 2

2

NZ p(1 p)

n
(N 1)e Z p(1 p)

× design effect 

 

เม่ือ N  = จาํนวนประชากร เทา่กบั 28,558 คน  

  
2

Zα  = ค่าคะแนนปกติมาตรฐานที่ระดับ α = 0.05 ≈ 1.96 

  p  = ค่าสดัส่วนการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เทา่กบั 0.48  

   (กมลมาลย์ ศิริพูนสวัสดิ์, 2550) 

e  = ค่าความแม่นยาํของการประมาณค่า = 0.03  
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design effect =                                                                = 2  

 

 

ดงันั้น ขนาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยัครั้งนี้  ไม่ควรนอ้ยกว่า  2,220 ราย  

 

และคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ Systematic two-stage cluster sampling   

โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

ขั้นตอนที่ 1  การสุ่มเลือกสถานประกอบการ มาจาํนวน 5 แห่งจากทั้งหมด 40 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่ม

แบบ Systematic sampling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัทีข่องสถานประกอบการ 5 แห่ง จํานวนแรงงาน (ราย) 

1 126 

2 350 

3 550 

4 1,049 

5 2,271 

รวม 4,346 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
…….. 

36 37 38 39 40 

ขนาดคนงานน้อย ขนาดคนงานมาก 

สถานประกอบการ 5 แห่ง 

ความแปรปรวนของการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
ความแปรปรวนของการสุ่มแบบง่าย 
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ขั้นตอนที่ 2  การสุ่มเลือกแรงงานในสถานประกอบการ จํานวน 5 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่มแบบ 

Systematic sampling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สถานประกอบการที่ 1 รายช่ือแรงงาน 
1………………………….….... 

2…………………………..…… 

3…………………………..…… 

4…………………………..…… 

5…………………………..…… 

6…………………………..…… 

 

ชาย 

หญิง 

สถานประกอบการที่ 2 รายช่ือแรงงาน 
1………………………….….... 

2…………………………..…… 

3…………………………..…… 

4…………………………..…… 

5…………………………..…… 

6…………………………..…… 

 

ชาย 

หญิง 

สถานประกอบการที่ 3 รายช่ือแรงงาน 
1………………………….….... 

2…………………………..…… 

3…………………………..…… 

4…………………………..…… 

5…………………………..…… 

6…………………………..…… 

 

ชาย 

หญิง 

ขนาดตวัอย่างคดิเป็นสดัส่วน 

64 ราย 

ขนาดตวัอย่างคดิเป็นสดัส่วน 

179 ราย 

 

สถานประกอบการที่ 4 รายช่ือแรงงาน 
1………………………….….... 

2…………………………..…… 

3…………………………..…… 

4…………………………..…… 

5…………………………..…… 

6…………………………..…… 

 

ชาย 

หญิง 

สถานประกอบการที่ 5 รายช่ือแรงงาน 
1………………………….….... 

2…………………………..…… 

3…………………………..…… 

4…………………………..…… 

5…………………………..…… 

6…………………………..…… 

 

ชาย 

หญิง 

รวมขนาดตวัอย่าง

เท่ากบั 2,220 ราย 

ขนาดตวัอย่างคดิเป็นสดัส่วน 

281 ราย 

 

ขนาดตวัอย่างคดิเป็นสดัส่วน 

536 ราย 

 

ขนาดตวัอย่างคดิเป็นสดัส่วน 

1,160 ราย 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ถูกพัฒนาข้ึนจากคณะผู้วิจัย โดยจาํแนกเป็นประเดน็ได้ดังน้ี 

 

3.3.1 ขอ้มูลพื้ นฐานเกีย่วกบัผูต้อบ  

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ีย ต่อเดือน สถานที่พักอาศัย 

บุคคลอาศัยร่วม ภมิูลาํเนาเดิม การสูบบุหร่ี การใช้สารเสพติด การเล่นการพนัน การมีโรคประจาํตัว 

การรับประทานยาเป็นประจํา การใช้เวลาว่าง ลักษณะบุคลิกเฉพาะตัว และสภาพการใช้จ่ายของ

ครอบครัวที่เกดิข้ึนจริงในแต่ละเดือน 

3.3.2 ขอ้มูลลกัษณะการทํางาน  

ประกอบด้วย แผนกงานในปัจจุบัน บทบาท/หน้าที่หลัก ลักษณะงาน จาํนวนช่ัวโมง

การทาํงานต่อวันและจาํนวนวันที่ทาํงานต่อสปัดาห์ 

3.3.3 ขอ้มูลการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 

ประกอบด้วย การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อายุที่เร่ิมด่ืมคร้ังแรก สาเหตุการดื่ม   

คร้ังแรก สถานที่ด่ืมคร้ังแรก ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม  คร้ังแรกและการด่ืมในรอบ 3 เดือนที่

ผ่านมา 

3.3.4 ขอ้มูลพฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 

ประกอบด้วย ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ความถี่ในการด่ืม ปริมาณการด่ืมโดย

เฉล่ียแต่ละคร้ัง สถานที่ในการดื่ม สาเหตุของการด่ืม ผู้ร่วมดื่ม การสบูบุหร่ีขณะดื่ม ค่าใช้จ่ายใน   การ

ดื่มแต่ละคร้ัง ช่วงเวลาในการดื่ม ผลจากการดื่ม การแสดงออกหลังจากการดื่มและการเป็นผู้ขับข่ี

ยานพาหนะภายหลังการด่ืม 

3.3.5 ขอ้มูลผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 

 จาํแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ดา้นอุบติัเหตุ ได้แก่ การเคยได้รับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ผลและวิธีการรักษาของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน การเกิดอุบัติเหตุ

ขณะทาํงาน  

(2) ดา้นสุขภาพ ได้แก่ การเคยมีปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา วิธกีารรักษาของปัญหาสขุภาพที่เกดิข้ึน  

(3) ดา้นครอบครวั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียต่อ

เดือน การทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว การเคยถูกตําหนิ หรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายใน

ครอบครัว  
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(4) ดา้นสงัคม ได้แก่ การเคยเอะอะโวยวายกับเพ่ือนหรือคนภายนอก การเคย

ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนหรือคนภายนอกในขณะหรือภายหลังการดื่มและการเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคล

รอบข้างหรือเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในขณะหรือภายหลังการดื่ม  

(5) ดา้นการทํางาน ได้แก่ การไปทาํงานสาย การขาดงาน ปริมาณงานที่ลดลงและ

คุณภาพงานที่ลดลง (เม่ือเทยีบกบัมาตรฐาน) 

  

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสมีาคร้ังน้ี มีวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยจาํแนกเป็นข้ันตอนได้ดังน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1   การประสานตัวแทนสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที ่2 การประชุมช้ีแจงเคร่ืองมือและข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการและการติดตามควบคุมกาํกบั  

ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน  

ขั้นตอนที ่5 การลงรหัสข้อมูล  

 

3.5 การประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูล   

ภายหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลได้ถูกส่งให้

อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามและการลง

รหัสอีกคร้ัง จากน้ันนาํข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม EpiData และเม่ือนาํเข้าข้อมูล

ครบทุกชุดแบบสอบถามแล้ว ก่อนนาํเข้าสู่ข้ันตอนการวิเคราะห์ อาสาสมัครได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้น โดยพิจารณาการแจกแจงของข้อมูล (Distribution) การมีค่าข้อมูลนอกช่วง (Out of range) 

การมีค่าข้อมูลสูงหรือตํ่าผิดปกติ (Outlier) และความต้องกัน (Consistency) รวมถึงการมีค่าข้อมูล

สูญหาย (Missing value) และค่าข้อมูลที่ไม่จาํเป็นต้องตอบ (Not applicable) ซ่ึงการดาํเนินการทุก

ข้ันตอนถูกติดตาม ควบคุมและกาํกบัโดยคณะผู้วิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป STATA 10.1 โดยกาํหนดแนวทาง          

การวิเคราะห์ จาํแนกเป็นรายข้อได้ดังน้ี 
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3.5.1 การวิเคราะหข์อ้มูลพื้ นฐานของกลุ่มตวัอย่าง  

กรณีข้อมูลแบบแจงนับ (Categorical data) ใช้วิธกีารวิเคราะห์แจกแจงความถี่ แสดง

จาํนวนและร้อยละ และกรณีข้อมูลแบบต่อเน่ือง (Continuous data) ได้ทาํการจัดกลุ่มข้อมูลและ     

ใช้วิธกีารวิเคราะห์แจกแจงความถี่ แสดงจาํนวนและร้อยละ จากน้ันนาํเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ 

3.5.2 การวิเคราะหเ์พือ่ตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั   

 สามารถจาํแนกเป็นรายข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 

(1) การหาความชุกของผูดื้่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ใช้วิธีการวิเคราะห์แจกแจง

ความถี่   แสดงจํานวนและร้อยละ และนําเสนอการประมาณค่าสัดส่วนของผู้ด่ืม และ 95%CI       

ด้วยวิธกีารกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ  

(2) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ใช้วิธีการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ 

แสดงจาํนวนและร้อยละ จาํแนกเป็นรายประเดน็ของพฤติกรรม และกรณีข้อมูลแบบต่อเน่ือง ได้ทาํ

การจัดกลุ่มข้อมูลและใช้วิธีการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ แสดงจาํนวนและร้อยละ จากน้ันนาํเสนอ

ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

และนาํเสนอการประมาณค่าสดัส่วนและค่าเฉล่ีย และ 95%CI ด้วยวิธกีารกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ 

(3) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ์ใช้วิธีการวิเคราะห์   

แจกแจงความถี่ แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกเป็นรายประเด็นของพฤติกรรม และกรณีข้อมูล

แบบต่อเน่ือง ได้ทาํการจัดกลุ่มข้อมูลและใช้วิธีการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ แสดงจาํนวนและร้อยละ 

จากน้ันนําเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและ      

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และนําเสนอการประมาณค่าสัดส่วนและค่าเฉล่ีย และ 95%CI ด้วยวิธีการ

กาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ 

(4) การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ใช้สถิติ

อนุมาน โดยจาํแนกได้ดังน้ี 

4.1) การวิเคราะห์ตวัแปรเดียว (Univariate analysis) ใช้สถิติทดสอบ     

ไคสแควร์ (Chi-square; χ2) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยนาํเสนอค่า OR  ค่า 95%CI ของ OR และค่า p-value  



พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสมีา           ห น้ า  | 33 

 

  

4.2) การวิเคราะห์แบบหลายตวัแปร (Multivariable analysis) ใช้สถิติ 

Unconditional multiple logistic regression แบบกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมา

จากประชากรของสถานประกอบการ เพ่ือหาความสมัพันธร่์วมของทุกปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยนาํเสนอค่า adj. OR ค่า 95%CI ของ adj. OR และ       

ค่า p-value  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลและนาํเสนอ

ผลการศึกษาจาํแนกเป็นประเดน็ได้ดังน้ี 

 

4.1  ข้อมูลทั่วไป 

4.2  ข้อมูลลักษณะการทาํงาน 

4.3  ข้อมูลการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

4.3.1 ความชุกของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

(1) ความชุกของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวม 

(2) ความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน(current drinker) 

4.3.2 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

(1) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวม 

(2) พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) 

4.4  ข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

4.4.1 ด้านอุบัติเหตุ 

4.4.2 ด้านสขุภาพ 

4.4.3 ด้านครอบครัว 

4.4.4 ด้านสงัคม 

4.4.5 ด้านการทาํงาน 

4.5  ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.5.1 การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว 

4.5.2 การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 

(1) ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวม 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน 

      (current drinker) 

(3) ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน 

(current drinker) ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน 
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4.1   ขอ้มูลทัว่ไป 

การศึกษาพฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี ได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลในประเดน็ข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรม จาํนวน 2,220 ชุด และนาํเสนอจาํแนกตามลักษณะการด่ืม 

ได้แก่ แสดงข้อมูลภาพรวมทั้งหมด ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยดื่ม ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มเคยด่ืม 

โดยกลุ่มน้ีได้จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่เคยดื่มก่อนรอบ 3 เดือนและกลุ่มที่เคยดื่มใน

รอบ 3 เดือน (current drinker) โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 จาํนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมจาํแนกตาม

ลักษณะการด่ืม (n=2,220) 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ทั้งหมด 

(n=2,220) 

ไม่เคยดืม่ 

(n=608) 

เคยดืม่ (n=1,612) 

ดืม่ก่อน 3 เดือน 

(n=271) 

ดืม่รอบ 3 เดือน 

(n=1,341) 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

เพศ         

     ชาย 1,259 56.7 92 15.1 79 29.2 1,088 81.1 

     หญิง 961 43.3 516 84.9 192 70.8 253 18.9 

กลุ่มอาย ุ(ปี)         

     ตํ่ากว่า 20 ปี 70 3.2 25 4.1 8 2.9 37 2.8 

     20 - 24 ปี 512 23.0 141 23.2 66 24.4 305 22.7 

     25 - 29 ปี 784 35.3 186 30.6 86 31.7 512 38.2 

     30 - 34 ปี 506 22.8 110 18.1 60 22.1 336 25.1 

     35 - 39 ปี 209 9.4 72 11.8 32 11.8 105 7.8 

     40 - 44 ปี 97 4.4 49 8.1 14 5.2 34 2.5 

     45 - 49 ปี 33 1.5 18 3.0 4 1.5 11 0.8 

     50 - 54 ปี 8 0.3 6 0.9 1 0.4 1 0.1 

     55 - 59 ปี 1 0.1 1 0.2 - - - - 

     ค่าเฉลีย่(ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 28.6(6.00) 29.5(7.2) 29.0(6.2) 28.1(5.3) 

     ค่ามธัยฐาน(ค่าต่ําสดุ:ค่าสงูสดุ) 28(18:58) 28(18:58) 29(18:50) 28(18:51) 

การศึกษาสูงสุด         

     ประถมศกึษา                173 7.8 92 15.1 34 12.6 47 3.5 

     มัธยมศกึษาตอนต้น                574 25.9 180 29.6 61 22.5 333 24.8 

     มัธยมศกึษาตอนปลาย/อาชีวะ (ปวช.)                917 41.3 219 36.0 115 42.4 583 43.5 

     อนุปริญญา/ปวส. 391 17.6 70 11.5 43 15.9 278 20.7 

     ปริญญาตรี 151 6.8 40 6.6 17 6.3 94 7.0 

     สงูกว่าปริญญาตรี 15 0.6 7 1.2 1 0.3 6 0.5 

สถานภาพสมรส         

     โสด 1,021 46.0 285 46.9 104 38.4 632 47.1 

     คู่ 1,113 50.1 303 49.8 154 56.8 656 48.9 

     หม้าย/หย่า/แยก 86 3.9 20 3.3 13 4.8 53 4.0 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

ทั้งหมด 

(n=2,220) 

ไม่เคยดืม่ 

(n=608) 

เคยดืม่ (n=1,612) 

ดืม่ก่อน 3 เดือน 

(n=271) 

ดืม่รอบ 3 เดือน 

(n=1,341) 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน (บาท)         

ตํ่ากว่า 5,000 บาท                               196 8.8 68 11.2 31 11.4 97 7.2 

5,000 – 9,999 บาท       1,566 70.5 454 74.7 195 71.9 917 68.4 

10,000 – 14,999 บาท       323 14.6 63 10.4 33 12.3 227 16.9 

15,000 – 19,999 บาท       97 4.4 15 2.5 7 2.6 75 5.6 

20,000 – 24,999 บาท       26 1.2 4 0.7 3 1.1 19 1.4 

25,000 – 29,999 บาท       5 0.2 3 0.5 - - 2 0.2 

30,000 บาทขึ้นไป       7 0.3 1 0.2 2 0.7 4 0.3 

      ค่าเฉลีย่  

      ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

8,019.2 

3,546.9 

7,532.9 

3,038.4 

7,661.6 

3,675.0 

8,311.9 

3,702.8 

      ค่ามธัยฐาน  

      ค่าต่ําสดุ : ค่าสงูสดุ  

7,000 

1,800 : 40,000 

7,000 

2,000 : 30,000 

7,000 

4,000 : 37,000 

7,900 

1,800 : 40,000 

สถานที่พกัอาศยั         

บ้านส่วนตัว 1,194 53.8 389 63.9 157 58.0 648 48.3 

บ้านพัก/หอพักในโรงงาน 312 14.1 86 14.1 44 16.2 182 13.6 

หอพักเอกชน 714 32.1 133 22.0 70 25.8 511 38.1 

บุคคลที่อาศยัร่วม         

อยู่คนเดียว 423 19.1 127 20.9 45 16.6 251 18.7 

อยู่กบัครอบครัว  

(พ่อแม่/สามีภรรยาคู่รักแฟน/ญาติ) 

1,568 70.6 420 69.1 194 71.6 927 69.1 

เพ่ือน 229 10.3 61 10.0 32 11.8 163 12.2 

ภูมิลาํเนาเดิม         

ในจังหวัดนครราชสมีา 1,718 77.4 511 84.1 223 82.3 984 73.4 

นอกจังหวัดนครราชสมีา 502 22.6 97 15.9 48 17.7 357 26.6 

การสูบบุหร่ี         

ไม่สบูบุหร่ี 1,485 66.9 586 96.4 232 85.6 667 49.7 

เคยสบูแต่เลิกแล้ว 214 9.6 10 1.6 15 5.5 189 14.1 

ปัจจุบันยังสบูบุหร่ีอยู่ 521 23.5 12 2.0 24 8.9 485 36.2 

การใชส้ารเสพติด         

ไม่เคยใช้ 2,038 91.8 603 99.2 264 97.4 1,171 87.3 

เคยใช้แต่เลิกแล้ว 171 7.7 5 0.8 7 2.6 159 11.9 

ปัจจุบันยังใช้อยู่  

(ทั้งหมดไม่ระบุชนิดสารเสพติดที่ใช้) 

11 0.5 - - - - 11 0.8 

การเล่นไพ่          

ไม่เล่น                          1,820 82.0 548 90.1 240 88.6 1,032 76.9 

เล่น 400 18.0 60 9.9 31 11.4 309 23.1 

การเล่นหวยใตดิ้น          

ไม่เล่น                          1,248 56.2 417 68.6 156 57.6 675 50.3 

เล่น                                  972 43.8 191 31.4 115 42.4 666 49.7 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

ทั้งหมด 

(n=2,220) 

ไม่เคยดืม่ 

(n=608) 

เคยดืม่ (n=1,612) 

ดืม่ก่อน 3 เดือน 

(n=271) 

ดืม่รอบ 3 เดือน 

(n=1,341) 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

การมีโรคประจําตวั         

ไม่มี 2,089 94.1 583 95.9 255 94.1 1,251 93.3 

มี 131 5.9 25 4.1 16 5.9 90 6.7 

การรบัประทานยาเป็นประจํา         

     ไม่เคย 2,091 94.2 581 95.6 264 97.4 1,246 92.9 

     เคยแต่เลิกแล้ว 61 2.8 14 2.3 - - 47 3.5 

     ปัจจุบันยังทานอยู่ 68 3.0 13 2.1 7 2.6 48 3.6 

การใชเ้วลาว่าง  

(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

        

     นอนพักผ่อน 1,578 71.4 435 71.6 213 78.6 930 69.4 

     ออกกาํลังกาย 767 33.9 159 26.2 74 27.3 534 39.8 

     ดูหนัง 1,378 62.3 316 51.9 175 64.6 887 66.1 

     ฟังเพลง 1,239 55.8 244 40.1 164 60.5 831 61.9 

ลกัษณะบุคลิกเฉพาะตวั         

     สนุกร่าเริง 1,972 88.8 549 90.3 245 90.4 1,178 87.8 

     เงียบขรึม 193 8.7 46 7.6 18 6.6 129 9.6 

     เกบ็ตัว 55 2.5 13 2.1 8 3.0 34 2.6 

สภาพการใชจ่้ายของครอบครวัต่อเดือน         

     ไม่พอใช้และมีหน้ีสนิ 478 21.5 114 18.8 47 17.3 317 23.6 

     ไม่พอใช้ แต่ไม่มีหน้ีสนิ 273 12.3 118 19.4 33 12.2 122 9.1 

     พอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ 1,034 46.6 224 36.8 125 46.1 685 51.1 

     พอใช้และมีเหลือเกบ็ 435 19.6 152 25.0 66 24.4 217 16.2 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา      

จาํนวน 2,220 ราย ในประเดน็ข้อมูลทั่วไป ดังตารางที่ 4.1 ข้างต้นพบว่า  

เพศ พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด พบส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.7 และเพศหญิงร้อยละ 

43.3 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามการดื่มพบว่า ในกลุ่มไม่เคยดื่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

84.9 และในกลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.8  และในกลุ่มเคย

ดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 81.1 

กลุ่มอายุ  พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่มและกลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนพบมีช่วง

อายุที่พบมากสดุได้แก่ ช่วงอายุ 25-29 ปี รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 20-24 ปี และช่วงอายุ 30-34 ปี 

ตามลาํดับ ขณะที่กลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) พบว่า มีช่วงอายุที่พบมากสุดได้แก่ 

ช่วงอายุ 25-29 ปี รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 30-34 ปี และช่วงอายุ 20-24 ปี ตามลาํดับ 
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การศึกษาสูงสุด พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/อาชีวะ (ปวช.) เช่นเดียวกนั 

สถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นคู่ เช่นเดียวกนั 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือน

และกลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 

ถึง 9,999 บาท เช่นเดียวกนั 

สถานที่พกัอาศยั พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยด่ืม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีสถานที่พักอาศัยเป็นบ้านส่วนตัว 

เช่นเดียวกนั 

บุคคลที่อาศยัร่วม พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีบุคคลที่อาศัยร่วมเป็นครอบครัว ได้แก่ พ่อ

แม่ สามีภรรยา คู่รัก/แฟน หรือญาติ เช่นเดียวกนั 

ภูมิลําเนาเดิม พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนและกลุ่ม

เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาเดิมเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสมีา เช่นเดียวกนั 

การสูบบุหรี่ พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและกลุ่ม

เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ไม่สบูบุหร่ี เช่นเดียวกนั 

การใชส้ารเสพติด พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สารเสพติด เช่นเดียวกนั 

การเล่นไพ่ พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนและกลุ่มเคย

ดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่น เช่นเดียวกนั 

การเล่นหวยใตดิ้น พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) มีการเล่นหวยและไม่เล่นในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนั 

การมีโรคประจําตวั พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและ

กลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตัว เช่นเดียวกนั 

การรบัประทานยาเป็นประจํา พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 

เดือนและกลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานยาเป็นประจาํ 

เช่นเดียวกนั 

การใชเ้วลาว่าง พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือนและกลุ่ม

เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่นอนพักผ่อน ดูหนังและฟังเพลง เช่นเดียวกนั 
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ลกัษณะบุคลิกเฉพาะตวั พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 

เดือนและกลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นคนสนุกร่าเริง 

เช่นเดียวกนั 

สภาพการใชจ่้ายของครอบครวัต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยด่ืม กลุ่มเคย

ดื่มก่อน 3 เดือนและกลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีสภาพการใช้จ่ายของ

ครอบครัวต่อเดือนในลักษณะพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ เช่นเดียวกนั 

 

4.2   ขอ้มูลลกัษณะการทํางาน 

การศึกษาพฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี ได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลในประเดน็ประเดน็ลักษณะ

การทาํงานของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรม จาํนวน 2,220 ชุด และนาํเสนอจาํแนกตาม

ลักษณะการดื่ม ได้แก่ แสดงข้อมูลภาพรวมทั้งหมด ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยดื่ม ข้อมูลเฉพาะ  

ในกลุ่มเคยดื่ม โดยกลุ่มน้ีได้จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่เคยดื่มก่อนรอบ 3 เดือนและ

กลุ่มที่เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน (current drinker) โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะการทาํงานของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามลักษณะการดื่ม

(n=2,220) 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ทั้งหมด 

(n=2,220) 

ไม่เคยดืม่ 

(n=608) 

เคยดืม่ (n=1,612) 

ดืม่ก่อน 3 เดือน 

(n=271) 

ดืม่รอบ 3 เดือน 

(n=1,341) 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

แผนกงาน         

     สาํนักงาน 185 8.4 84 13.8 20 7.4 81 6.0 

     ฝ่ายผลิต 1,859 83.7 503 82.7 236 87.1 1,120 83.5 

     ฝ่ายซ่อมบาํรงุ 109 4.9 11 1.8 10 3.7 88 6.6 

     ฝ่ายขนส่ง 15 0.7 7 1.2 - - 8 0.6 

     ฝ่ายอื่นๆ 52 2.3 3 0.5 5 1.8 44 3.3 

บทบาท/หนา้ที่หลกั         

ผู้จัดการ 27 1.2 14 2.3 3 1.1 10 0.8 

หัวหน้างาน 276 12.4 60 9.9 22 8.1 194 14.5 

ผู้ปฏบิัติ 1,917 86.4 534 87.8 246 90.8 1,137 84.7 

ลกัษณะงาน         

ทาํงานกะ 1,438 64.8 250 41.1 123 45.4 1,065 79.4 

ปกติ 

 

 

 

782 35.2 358 58.9 148 54.6 276 20.6 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

ทั้งหมด 

(n=2,220) 

ไม่เคยดืม่ 

(n=608) 

เคยดืม่ (n=1,612) 

ดืม่ก่อน 3 เดือน 

(n=271) 

ดืม่รอบ 3 เดือน 

(n=1,341) 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

จํานวนชัว่โมงการทํางานต่อวนั         

ตํ่ากว่า 8 ช่ัวโมง 4 0.2 - - - - 4 0.3 

8 ช่ัวโมง 1,195 53.8 389 63.9 163 60.2 643 47.9 

มากกว่า 8 ช่ัวโมง 1,021 46.0 219 36.1 108 39.8 694 51.8 

    ค่าเฉล่ีย(ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 9.6 (1.84) 9.2 (1.63) 9.3 (1.69) 9.9 (1.92) 

    ค่ามัธยฐาน(ค่าตํ่าสดุ:ค่าสงูสดุ) 8(3:12) 8(8:12) 8(8:12) 9(3:12) 

จํานวนวนัทํางานต่อสปัดาห ์         

5 วัน  5 0.2 - - - - 5 0.4 

6 วัน  1,900 85.6 567 93.3 243 89.7 1,090 81.3 

7 วัน 315 14.2 41 6.7 28 10.3 246 18.3 

     ค่าเฉล่ีย(ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 6.1 (0.35) 6.1 (0.25) 6.1 (0.30) 6.2 (0.39) 

     ค่ามัธยฐาน(ค่าตํ่าสดุ:ค่าสงูสดุ) 6(5:7) 6(6:7) 6(6:7) 6(5:7) 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา      

จาํนวน 2,220 ราย ในประเดน็ข้อมูลลักษณะการทาํงาน ดังตารางที่ 4.2 ข้างต้นพบว่า  

แผนกงาน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 เดือนและกลุ่มเคย

ดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่ปฏบัิติงาน หรือมีแผนกงานอยู่ฝ่ายผลิต เช่นเดียวกนั 

บทบาท/หนา้ที่หลกั พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือน

และกลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) ส่วนใหญ่มีบทบาท/หน้าที่หลักเป็นผู้ปฏิบัติ 

เช่นเดียวกนั 

ลกัษณะงาน พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด และกลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) 

ส่วนใหญ่มีลักษณะการทาํงานแบบกะ ขณะที่กลุ่มไม่เคยดื่มและกลุ่มเคยดื่มก่อน 3 เดือน พบว่า   

ส่วนใหญ่มีลักษณะการทาํงานแบบปกติ 

จํานวนชัว่โมงการทํางานต่อวนั พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยดื่มก่อน 

3 เดือน ส่วนใหญ่มีจาํนวนช่ัวโมงการทาํงานต่อวันเท่ากับ 8 ช่ัวโมง ขณะที่ในกลุ่มเคยด่ืมในรอบ 3 

เดือน (current drinker) พบว่า ส่วนใหญ่มีจาํนวนช่ัวโมงการทาํงานต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมง  

จํานวนวนัทํางานต่อสปัดาห ์พบว่า ในภาพรวมทั้งหมด กลุ่มไม่เคยดื่ม กลุ่มเคยด่ืมก่อน 3 

เดือนและกลุ่มเคยดื่มในรอบ 3 เดือน (current drinker) พบว่า ส่วนใหญ่มีจาํนวนวันทาํงานต่อ

สปัดาห์เทา่กบั 6 วันเช่นเดียวกนั 
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4.3   ขอ้มูลการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี ได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลในประเดน็การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2,220 ชุด โดยมีผลการศึกษา        

จาํแนกเป็นประเดน็ย่อยได้ดังน้ี 

4.3.1  ความชุกของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

เป็นการนําเสนออัตราความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจาํนวนและร้อยละ และแสดง 

การประมาณค่าการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วย

วิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ จาํแนก

ตามลักษณะการด่ืมดังน้ี 

(1) ความชุกของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นภาพรวม 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด จาํนวน 2,220 

ราย ในประเดน็การเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 4.3 และ 

ตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม (n=2,220) 

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ จํานวน รอ้ยละ 

การเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   

     ไม่เคยดื่ม 608 27.4 

     เคยด่ืม 1,612 72.6 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด

จาํนวน 2,220 ราย ในประเดน็การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 4.3 ข้างต้น พบว่า แรงงาน

ส่วนใหญ่เคยดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 72.6  
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ตารางที่ 4.4 การประมาณค่าการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิธกีารกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ (n=2,220) 

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ค่าประมาณ 95%CI 

การเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   

     ไม่เคยดื่ม 0.248 0.231 – 0.266 

     เคยด่ืม 0.752 0.734 – 0.769 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา      

จาํนวน 2,220 ราย เพ่ือประมาณค่าการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก 

(weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการในประเดน็ข้อมูลการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 4.4 ข้างต้น พบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

เทา่กบั 0.752 หรือ 75.2% (95%CI = 0.734 - 0.769) 

 

(2) ความชุกของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน(current drinker) 

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จาํนวน 1,612 ราย ประเดน็การเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) พบว่า มีผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละข้อมูลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม (n=1,612) 

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ จํานวน รอ้ยละ 

การเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน   

     ไม่เคยดื่มในรอบ 3 เดือน 271 16.8 

     เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน 1,341 83.2 

 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

จาํนวน 1,612 ราย ประเดน็การเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker)     

ดังตารางที่ 4.5 ข้างต้น พบว่า แรงงานส่วนใหญ่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 83.2  
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ตารางที่ 4.6 การประมาณค่าการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker)      

ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนด  

ค่านํา้หนัก (weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,612) 

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ค่าประมาณ 95%CI 

การเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน   

     ไม่เคยดื่มในรอบ 3 เดือน 0.172 0.158 – 0.186 

     เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน 0.828 0.814 – 0.842 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จาํนวน 1,612 ราย เพ่ือประมาณค่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 

เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากร

ของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.6 ข้างต้น พบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน เทา่กบั 0.828 หรือ 82.8% (95%CI = 0.814 - 0.842) 

 

4.3.2  พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

เ ป็นกา รนํ า เ สนอพฤติ ก ร รมการ ด่ืม เค ร่ื อ งดื่ มแอลกอฮอ ล์ของแร งง าน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจาํนวนและร้อยละ และแสดง 

การประมาณค่าพฤติกรรมการดื่ มเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ของก ลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ จาํแนกตามลักษณะการดื่มดังน้ี 

(1) พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นภาพรวม 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ จํานวน 1,612 ราย ในประเด็นพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า            

มีผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม (n=1,612) 

พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ จํานวน รอ้ยละ 

อายุทีเ่ริม่ดืม่ครั้งแรก    

ตํ่ากว่า 10 ปี 1 0.1 

10 – 14 ปี 174 10.8 

15 – 19 ปี 1,061 65.8 

20 – 24 ปี 315 19.5 

25 – 29 ปี 51 3.2 

30 – 34 ปี 7 0.4 

35 – 39 ปี 3 0.2 

อายุเฉล่ียที่ดื่มคร้ังแรก=17.5, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 3.09   

ค่ามัธยฐาน = 17, ค่าตํ่าสดุ = 9, ค่าสงูสดุ = 36   

สาเหตุการดืม่ครั้งแรก   

อยากลองดื่มเอง 1,039 64.5 

เพ่ือนชักชวนให้ดื่ม 502 31.1 

อื่นๆ 71 4.4 

สถานทีดื่ม่ครั้งแรก    

ที่พักอาศัย 802 49.8 

ร้านค้า/สถานบันเทงิ 705 43.7 

อื่นๆ 105 6.5 

ชนดิเครือ่งดืม่ทีดื่ม่ครั้งแรก    

เบียร์ 940 58.3 

เหล้า/บร่ันดี 567 35.2 

อื่นๆ 105 6.5 

 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

จาํนวน 1,612 ราย ประเดน็พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดังตารางที่ 4.7 ข้างต้น พบว่า   

มีอายุเร่ิมดื่มคร้ังแรกในช่วงอายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 65.8 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 20 - 24 ปี   

ร้อยละ 19.5 (อายุเฉล่ียที่ดื่มคร้ังแรก = 17.5, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 3.09 และค่ามัธยฐาน = 

17, ค่าตํ่าสุด = 9, ค่าสูงสุด = 36) โดยสาเหตุการด่ืมคร้ังแรกมาการอยากลองดื่มเอง ร้อยละ 64.5 

รองลงมาได้แก่ เพ่ือนชักชวนให้ดื่ม ร้อยละ 31.1 โดยมีสถานที่ดื่มคร้ังแรกเป็นที่พักอาศัย          
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ร้อยละ 49.8 และร้านค้า/สถานบันเทงิ ร้อยละ 43.7 ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มคร้ังแรก ได้แก่ 

เบียร์ ร้อยละ 58.3 และเหล้า/บร่ันดี ร้อยละ 35.2  

 

ตารางที่ 4.8 การประมาณค่าพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,612) 

พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ค่าประมาณ 95%CI 

อายุทีเ่ริม่ดืม่ครั้งแรก    

ค่าเฉล่ีย 17.44 17.32-17.57 

สาเหตุการดืม่ครั้งแรก   

อยากลองดื่มเอง 0.648 0.629-0.668 

เพ่ือนชักชวนให้ดื่ม 0.305 0.287-0.324 

อื่นๆ 0.046 0.038-0.055 

สถานทีดื่ม่ครั้งแรก    

ที่พักอาศัย 0.507 0.487-0.527 

ร้านค้า/สถานบันเทงิ 0.434 0.414-0.454 

อื่นๆ 0.059 0.049-0.068 

ชนดิเครือ่งดืม่ทีดื่ม่ครั้งแรก    

เบียร์ 0.588 0.569-0.608 

เหล้า/บร่ันดี 0.342 0.324-0.361 

อื่นๆ 0.069 0.059-0.079 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน 1,612 ราย เพ่ือประมาณค่าพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํ้าหนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ      

ดังตารางที่ 4.8 ข้างต้น พบว่า ค่าประมาณเฉล่ียของอายุเร่ิมด่ืมคร้ังแรก เท่ากับ 17.44 ปี (95%CI = 

17.32 - 17.57) โดยสาเหตุการดื่มคร้ังแรกมาจากการอยากลองด่ืมเอง มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 

0.648 หรือ 64.8% (95%CI=0.629-0.668) สถานที่ดื่มคร้ังแรกเป็นที่พักอาศัย มีค่าประมาณ

สัดส่วนเท่ากับ 0.507 หรือ 50.7% (95%CI=0.487-0.527) ส่วนชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม

คร้ังแรก ได้แก่ เบียร์ มีค่าประมาณสดัส่วนเทา่กบั 0.588 หรือ 58.8% (95%CI=0.569-0.608) 
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(2) พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน (current drinker) 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ในประเดน็พฤติกรรมการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า มีผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 4.9 และตารางที่ 4.10  

 

ตารางที่ 4.9 จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (n=1,341) 

พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์อบ 3 เดือน จํานวน รอ้ยละ 

ชนดิเครือ่งดืม่ทีดื่ม่บ่อยทีสุ่ด   

     เบียร์ 976 72.8 

     ยาดอง 40 2.9 

     เหล้าขาว 109 8.1 

     วิสกี้ ไทย 79 5.9 

     วิสกี้ ต่างประเทศ 18 1.3 

     บร่ันดีไทย 31 2.3 

     บร่ันดีต่างประเทศ 12 0.9 

     ไวน์ 2 0.2 

     สปาย 60 4.5 

     เหล้าป่ัน 2 0.2 

     อื่นๆ 12 0.9 

ความถีใ่นการดืม่   

1 – 2 วันต่อสปัดาห์ 823 61.4 

3 – 4 วันต่อสปัดาห์ 284 21.2 

5 – 6 วันต่อสปัดาห์ 132 9.8 

ทุกวัน 102 7.6 

ปริมาณการดืม่โดยเฉลีย่ต่อครั้ง    

ตํ่ากว่า 5 แก้ว 872 65.0 

5 แก้วข้ึนไป 469 35.0 

จาํนวนแก้วเฉล่ีย = 5.2, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 5.26   

ค่ามัธยฐาน = 3, ค่าตํ่าสดุ = 1, ค่าสงูสดุ = 50 
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พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์อบ 3 เดือน จํานวน รอ้ยละ 

สถานทีใ่นการดืม่โดยเฉลีย่แต่ละครั้ง    

ที่พักอาศัย 1,000 74.6 

สถานที่รอบบริเวณสถานประกอบการ 183 13.7 

อื่นๆ 158 11.7 

สาเหตุของการดืม่   

งานเล้ียงสงัสรรค์ในโอกาสต่างๆ 272 20.3 

คลายเครียด/แก้เหน่ือย 524 39.1 

เพ่ือนร่วมงานชักชวน 293 21.9 

ความบันเทงิและสนุกสนาน 78 5.8 

เคยด่ืม/อยากดื่ม 165 12.3 

เทศกาลสาํคัญ 9 0.6 

ผูร่้วมดืม่โดยส่วนใหญ่   

เพ่ือนร่วมงาน 1,114 83.1 

คนในครอบครัว 112 8.4 

อื่นๆ 115 8.5 

การสูบบุหรีข่ณะดืม่   

ไม่สบูบุหร่ี 765 57.1 

สบูเป็นบางคร้ัง 261 19.5 

สบูทุกคร้ัง 315 23.4 

ค่าใชจ่้ายในการดืม่   

จ่ายเงินสดทุกคร้ัง 1,061 79.1 

จ่ายเงินสดเป็นบางคร้ัง 232 17.3 

จ่ายโดยใช้บัตรเครดิต 21 1.6 

อื่นๆ 27 2.0 

ช่วงเวลาการดืม่โดยเฉลีย่ในแต่ละครั้ง   

ช่วงเช้า       (06.00 – 11.59 น.) 80 5.9 

ช่วงกลางวัน (12.00- 16.59 น.)  21 1.6 

ช่วงเยน็      (17.00 – 23.59 น.) 1,210 90.2 

ช่วงดึก       (24.00 – 05.59 น.) 

 

 

30 2.3 
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พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์อบ 3 เดือน จํานวน รอ้ยละ 

ผลของการดืม่โดยเฉลีย่แต่ละครั้ง   

ไม่เคยเมา 124 9.3 

เมาบ้างเลก็น้อย 874 65.2 

เมาค่อนข้างมาก แต่ยังมีสติรู้เร่ือง 323 24.0 

เมามาก จนไม่ได้สติ 20 1.5 

การแสดงออกทีเ่ป็นผลจากการดืม่โดยเฉลีย่ในแต่ละครั้ง   

เป็นปกติเหมือนตอนไม่ด่ืม 316 23.6 

พูดคุยสนุกมากข้ึน 878 65.5 

ชอบคิดถึงเร่ืองในอดีต 59 4.4 

เอะอะ โวยวาย เสยีงดัง 32 2.4 

มีปัญหากบับุคคลรอบข้าง 6 0.4 

อื่นๆ  50 3.7 

การเป็นผูข้บัขี่ยานพาหนะภายหลงัการดืม่   

เป็นผู้ขับข่ีเองทุกคร้ัง 403 30.1 

เป็นผู้ขับข่ีเป็นบางคร้ัง 713 53.2 

ไม่เคยเป็นผู้ขับข่ีหลังจากด่ืม 225 16.7 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา      

จาํนวน 1,341 ราย ในประเดน็ข้อมูลพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน 

(current drinker)  ดังตารางที่ 4.9 ข้างต้น พบว่า  

ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงงานดื่มบ่อยที่สุด ได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 72.8 และเหล้าขาว  

ร้อยละ 8.1  โดยความถี่ในการด่ืมต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 61.4 

รองลงมาได้แก่ ช่วง 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 21.2 มีปริมาณการดื่มโดยเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ         

5 แก้ว (ค่ามัธยฐานเทา่กบั 3 แก้ว, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 5.26 และค่าตํ่าสุด = 1, ค่าสูงสุด = 

50) สถานที่ในการด่ืมส่วนใหญ่เป็นการดื่มในที่พักอาศัย ร้อยละ 74.6 รองลงมาได้แก่ สถานที่รอบ

บริเวณสถานประกอบการ ร้อยละ 13.7 โดยสาเหตุส่วนใหญ่ในการดื่มมาจากความต้องการคลาย

เครียดและแก้อาการเหน่ือยล้าที่เกิดข้ึนจากการทาํงาน ร้อยละ 39.1 รองลงมาได้แก่ การชักชวนของ

เพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 21.9 และการเข้าร่วมงานเล้ียงสรรค์ในโอกาสต่างๆ ร้อยละ 20.3 ส่วนผู้ร่วม

ดื่มด้วยส่วนใหญ่ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 83.1 นอกจากน้ียังพบกลุ่มตัวอย่างที่มีการสูบบุหร่ีร่วม

ขณะดื่มทุกคร้ัง  ถึงร้อยละ 23.4 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดื่ม ส่วนใหญ่จ่ายด้วยเงินสดทุกคร้ัง ร้อยละ 

79.1  และพบว่า ส่วนใหญ่ดื่มกันในช่วงเยน็ (เวลา 17.00 – 23.59 น.) ร้อยละ 90.2  โดยผลจาก
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การด่ืมส่วนใหญ่จะมีอาการเมาบ้างเลก็น้อย ร้อยละ 65.2 และเมาค่อนข้างมาก แต่ยังมีสติรู้เร่ือง  

ร้อยละ 24.0 ขณะที่พฤติกรรมการแสดงออกภายหลังด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่จะมี

การพูดคุยสนุกสนานมากข้ึน ร้อยละ 65.5 และมีพฤติกรรมเป็นปกติเหมือนตอนไม่ดื่ม ร้อยละ 23.6 

ส่วนการเป็นผู้ขับข่ียานพาหนะภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เคยเป็นผู้ขับข่ีเองเป็น

บางคร้ัง ร้อยละ 53.2 และเป็นผู้ขับข่ีเองทุกคร้ัง ร้อยละ 30.1   

 

ตารางที่ 4.10 การประมาณค่าพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วย

วิธีการกําหนดค่านํ้าหนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ 

(n=1,341) 

พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 3 เดือน 
ค่าประมาณ 95%CI 

ชนดิเครือ่งดืม่ทีดื่ม่บ่อยทีสุ่ด   

     เบียร์ 0.726 0.707-0.747 

     ยาดอง 0.031 0.023-0.039 

     เหล้าขาว 0.086 0.073-0.099 

     วิสกี้ ไทย 0.049 0.040-0.059 

     วิสกี้ ต่างประเทศ 0.013 0.008-0.019 

     บร่ันดีไทย 0.025 0.018-0.032 

     บร่ันดีต่างประเทศ 0.009 0.005-0.014 

     ไวน์ 0.002 0.001-0.004 

     สปาย 0.047 0.038-0.057 

     เหล้าป่ัน 0.001 0.001-0.003 

     อื่นๆ 0.008 0.003-0.012 

ความถีใ่นการดืม่   

1 – 2 วันต่อสปัดาห์ 0.631 0.609-0.653 

3 – 4 วันต่อสปัดาห์ 0.196 0.178-0.214 

5 – 6 วันต่อสปัดาห์ 0.097 0.084-0.111 

ทุกวัน 0.076 0.064-0.087 

ปริมาณการดืม่โดยเฉลีย่ต่อครั้ง    

ค่าเฉล่ีย (แก้ว) 

 

5.24 4.99-5.48 
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พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 3 เดือน 
ค่าประมาณ 95%CI 

สถานทีใ่นการดืม่โดยเฉลีย่แต่ละครั้ง    

ที่พักอาศัย 0.750 0.731-0.770 

สถานที่รอบบริเวณสถานประกอบการ 0.129 0.113-0.144 

อื่นๆ 0.121 0.106-0.136 

สาเหตุของการดืม่   

งานเล้ียงสงัสรรค์ในโอกาสต่างๆ 0.206 0.188-0.224 

คลายเครียด/แก้เหน่ือย 0.396 0.374-0.418 

เพ่ือนร่วมงานชักชวน 0.219 0.200-0.237 

ความบันเทงิและสนุกสนาน 0.063 0.052-0.074 

เคยด่ืม/อยากดื่ม 0.113 0.099-0.127 

เทศกาลสาํคัญ 0.004 0.001-0.006 

ผูร่้วมดืม่โดยส่วนใหญ่   

เพ่ือนร่วมงาน 0.822 0.805-0.839 

คนในครอบครัว 0.087 0.074-0.099 

อื่นๆ 0.091 0.077-0.104 

การสูบบุหรีข่ณะดืม่   

ไม่สบูบุหร่ี 0.561 0.538-0.583 

สบูเป็นบางคร้ัง 0.204 0.186-0.223 

สบูทุกคร้ัง 0.235 0.216-0.254 

ค่าใชจ่้ายในการดืม่   

จ่ายเงินสดทุกคร้ัง 0.778 0.759-0.797 

จ่ายเงินสดเป็นบางคร้ัง 0.186 0.169-0.204 

จ่ายโดยใช้บัตรเครดิต 0.015 0.009-0.020 

อื่นๆ 0.021 0.014-0.027 

ช่วงเวลาการดืม่โดยเฉลีย่ในแต่ละครั้ง   

ช่วงเช้า       (06.00 – 11.59 น.) 0.061 0.050-0.072 

ช่วงกลางวัน (12.00- 16.59 น.)  0.016 0.010-0.022 

ช่วงเยน็      (17.00 – 23.59 น.) 0.897 0.884-0.911 

ช่วงดึก       (24.00 – 05.59 น.) 

 

0.025 0.018-0.032 
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พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 3 เดือน 
ค่าประมาณ 95%CI 

ผลของการดืม่โดยเฉลีย่แต่ละครั้ง   

ไม่เคยเมา 0.091 0.078-0.104 

เมาบ้างเลก็น้อย 0.646 0.624-0.668 

เมาค่อนข้างมาก แต่ยังมีสติรู้เร่ือง 0.249 0.229-0.268 

เมามาก จนไม่ได้สติ 0.014 0.009-0.019 

การแสดงออกทีเ่ป็นผลจากการดืม่โดยเฉลีย่ในแต่ละครั้ง   

เป็นปกติเหมือนตอนไม่ด่ืม 0.236 0.217-0.255 

พูดคุยสนุกมากข้ึน 0.651 0.629-0.672 

ชอบคิดถึงเร่ืองในอดีต 0.045 0.035-0.053 

เอะอะ โวยวาย เสยีงดัง 0.024 0.017-0.031 

มีปัญหากบับุคคลรอบข้าง 0.004 0.001-0.007 

อื่นๆ  0.040 0.032-0.049 

การเป็นผูข้บัขี่ยานพาหนะภายหลงัการดืม่   

เป็นผู้ขับข่ีเองทุกคร้ัง 0.296 0.276-0.317 

เป็นผู้ขับข่ีเป็นบางคร้ัง 0.526 0.504-0.549 

ไม่เคยเป็นผู้ขับข่ีหลังจากด่ืม 0.177 0.160-0.195 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่า

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมา

จากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.10 ข้างต้น พบว่า ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม

บ่อยที่สุด ได้แก่ เบียร์ มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.726 หรือ 72.6% (95%CI=0.707-0.747) 

ความถี่ในการด่ืมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.631 หรือ 

63.1% (95%CI=0.609-0.653) และมีค่าประมาณเฉล่ียของปริมาณการด่ืมต่อคร้ังเท่ากับ 5.24 

แก้ว (95%CI = 4.99-5.48) โดยสถานที่ดื่มส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 

0.750 หรือ 75.0% (95%CI=0.731-0.770) สาเหตุในการดื่มที่พบมาก ได้แก่ ดื่มเพ่ือคลาย

เครียดและแก้เหน่ือย โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.396 หรือ 39.6% (95%CI=0.374-

0.418) และผู้ร่วมดื่มด้วยส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.822 หรือ 

82.2% (95%CI=0.805-0.839) และส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีร่วมในระหว่างการดื่ม ซ่ึงมีค่าประมาณ

สัดส่วนเท่ากับ 0.561 หรือ 56.1% (95%CI=0.538-0.583) ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินในการด่ืม
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พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินสดทุกคร้ัง โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.778 หรือ 77.8% 

(95%CI=0.759-0.797) และพบช่วงเวลาในการดื่มส่วนใหญ่เป็นช่วงเยน็ (17.00-23.59 น.)  

โดยมีค่าประมาณสดัส่วนเทา่กบั 0.897 หรือ 89.7% (95%CI=0.884-0.911) และผลที่เกิดข้ึนจาก

การด่ืมโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังพบว่า ส่วนใหญ่เม่ือดื่มแล้วจะมีอาการเมาบ้างเลก็น้อย โดยมีค่าประมาณ

สัดส่วนเท่ากับ 0.646 หรือ 64.6% (95%CI=0.624-0.668) และอาการแสดงออกที่เป็นผลจาก

การด่ืมโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง พบว่า ส่วนใหญ่มีการพูดคุยสนุกสนานมากข้ึน โดยมีค่าประมาณ

สัดส่วนเท่ากับ 0.651 หรือ 65.1% (95%CI=0.629-0.672) และการเป็นผู้ขับข่ียานพาหนะ

ภายหลังการด่ืม พบว่า ส่วนใหญ่มีการขับข่ียานพาหนะหลังการดื่มเองเป็นบางคร้ัง โดยมีค่าประมาณ

สดัส่วนเทา่กบั 0.526 หรือ 52.6% (95%CI=0.504-0.549)  

 

4.4   ขอ้มูลผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นผลกระทบจาก            

การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ชุด โดยจาํแนกเป็น

รายด้านได้ดังน้ี 

4.4.1 ดา้นอุบติัเหตุ 

 จากการศึกษาผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะกลุ่ม    

ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 รายและนาํเสนอ

ข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจาํนวนและร้อยละ และแสดงการประมาณค่าผลกระทบที่เกิดข้ึน

จากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ

กาํหนดค่านํ้าหนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ   โดยมีผล

การศึกษาดังตารางที่ 4.11 และ 4.12 
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ตารางที ่4.11 จาํนวนและร้อยละของผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เฉพาะ

กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นอุบติัเหตุจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

การเคยได้รับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ 

  

ไม่เคย 1,156 86.2 

เคย  185 13.8 

กรณีเคยไดร้บัอุบติัเหตุ (n=185)    

ขับรถชนสิ่งกดีขวาง/รถคันอื่น/สนัุข 25 13.5 

ขับรถตกขอบถนน 5 2.7 

ขับรถล้ม 93 50.3 

ขับรถหลับในแล้วเสยีหลัก 62 33.5 

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อร่างกาย (n= 185)   

ไม่มี 19 10.3 

มี 166 89.7 

วิธีการรกัษา (n=166)   

รักษาเอง 58 34.9 

รับการรักษา แต่ไม่นอนโรงพยาบาล 73 43.9 

รับการรักษา และนอนโรงพยาบาล 35 21.2 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาในประเดน็

ข้อมูลผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่

เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ดังตารางที่ 4.11 

ข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 

13.8 โดยอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มาจากรถล้ม ร้อยละ 50.3 รองลงมาเกิดจากการขับรถหลับใน

แล้วเสียหลัก ร้อยละ 33.5 และในกลุ่มที่เคยได้รับอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อ

ร่างกาย ร้อยละ 89.7 และส่วนใหญ่ไปรับการรักษา แต่ไม่นอนโรงพยาบาล ร้อยละ 43.9 และ    

รักษาเอง ร้อยละ 34.9 
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ตารางที่ 4.12 การประมาณค่าผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม     

ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก 

(weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นอุบติัเหตุจากการดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
ค่าประมาณ 95%CI 

การเคยไดร้บัอุบติัเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ 

  

ไม่เคย 0.857 0.842-0.873 

เคย  0.143 0.127-0.158 

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อร่างกาย (n= 185)   

ไม่มี 0.103 0.058-0.148 

มี 0.897 0.852-0.942 

วิธีการรกัษา (n=166)   

รักษาเอง 0.351 0.277-0.426 

รับการรักษา แต่ไม่นอนโรงพยาบาล 0.445 0.368-0.522 

รับการรักษา และนอนโรงพยาบาล 0.204 0.141-0.266 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่าผลกระทบด้าน

อุบัติเหตุจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่ม

มาจากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.12 ข้างต้น พบว่า มีค่าประมาณสัดส่วนของ  

การเคยได้รับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.143 หรือ 14.3% 

(95%CI=0.127-0.158) และการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อร่างกาย เท่ากับ 0.897 หรือ 

89.7% (95%CI=0.852-0.942) โดยวิธีการรักษาผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดข้ึน พบว่า เป็นเข้ารับ

การรักษาตามสถานบริการสาธารณสุข แต่ไม่ถึงข้ันนอนโรงพยาบาล ซ่ึงมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 

0.445 หรือ 44.5% (95%CI=0.368-0.522) 
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4.4.2 ดา้นสุขภาพ 

 จากการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 

1,341 รายและนําเสนอข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจํานวนและร้อยละ และแสดงการ

ประมาณค่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.13 และ 4.14 

 

ตารางที่ 4.13 จาํนวนและร้อยละของผลกระทบด้านสุขภาพจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะ

กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

การเคยมีปัญหาดา้นสุขภาพทีมี่สาเหตุมาจากการดืม่    

ไม่เคย 1,251 93.3 

เคย  90 6.7 

กรณีเคยมีปัญหา (n=90)   

โรคกระเพาะอาหาร 23 25.6 

โรคเกา๊ส ์ 39 43.2 

ปวดศรีษะ 14 15.6 

ความดันเลือดสงู 14 15.6 

วิธีการดูแลรกัษา (n=90)   

รักษาเอง 41 45.6 

รับการรักษา แต่ไม่นอนโรงพยาบาล 46 51.1 

รับการรักษา และนอนโรงพยาบาล 3 3.3 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาในประเดน็

ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่

เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ดังตารางที่ 4.13 

ข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยมีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 6.7 โดยปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ได้แก่     

โรคเกา๊ส์ ร้อยละ 50.3 โรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 25.6  ความดันเลือดสูงและอาการปวดศรีษะ 
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ร้อยละ 15.6 เช่นเดียวกัน ซ่ึงในกลุ่มที่เคยมีปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่ไปรับการรักษา แต่ไม่นอน

โรงพยาบาล ร้อยละ 51.1 และรักษาเอง ร้อยละ 45.6 

 

ตารางที ่4.14 การประมาณค่าผลกระทบด้านสขุภาพจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มที่เคย

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก(weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
ค่าประมาณ 95%CI 

การเคยมีปัญหาดา้นสุขภาพทีมี่สาเหตุมาจากการดืม่    

ไม่เคย 0.931 0.919-0.942 

เคย  0.069 0.058-0.080 

วิธีการดูแลรกัษา (n=90)   

รักษาเอง 0.451 0.341-0.559 

รับการรักษา แต่ไม่นอนโรงพยาบาล 0.512 0.403-0.622 

รับการรักษา และนอนโรงพยาบาล 0.037 0.004-0.078 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่า

ผลกระทบด้านสขุภาพจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตาม

สัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.14 ข้างต้น พบว่า มีค่าประมาณ

สดัส่วนของการเคยมีปัญหาด้านสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.069 

หรือ 6.9% (95%CI=0.058-0.080) และปัญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนจะไปเข้ารับการรักษาตามสถาน

บริการสาธารณสุข แต่ไม่ถึงข้ันนอนในโรงพยาบาล ซ่ึงมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.512 หรือ 

51.2% (95%CI=0.403-0.622) 
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4.4.3 ดา้นครอบครวั 

 จากการศึกษาผลกระทบด้านครอบครัวจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 

1,341 รายและนําเสนอข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจํานวนและร้อยละ และแสดงการ

ประมาณค่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ   โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.15 และ 4.16 

 

ตารางที่ 4.15 จาํนวนและร้อยละของผลกระทบด้านครอบครัวจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker)  (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นครอบครวัจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

ค่าใชจ่้ายในการดืม่ต่อเดือน (% เทียบกบัรายไดต่้อเดือน)   

ตํ่ากว่า 10% 857 63.9 

10 – 19%  272 20.3 

20 – 29%  113 8.4 

30 – 39%  50 3.7 

40 – 49%  21 1.6 

50% ข้ึนไป  28 2.1 

การเคยทะเลาะวิวาทกบัคนในครอบครวัที่มีสาเหตุมาจากการ

ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 1,240 92.5 

เคย 101 7.5 

การเคยถูกตําหนิ หรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายในครอบครวั

เกีย่วกบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 988 73.7 

เคย 353 26.3 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาในประเดน็

ข้อมูลผลกระทบด้านครอบครัวจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่

เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ดังตารางที่ 4.15 
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ข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ  

เทยีบกับรายได้ต่อเดือน) ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ 63.9) รองลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ   

10 – 19 (ร้อยละ 20.3) และอยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 29 (ร้อยละ 8.4) และเคยทะเลาะวิวาทกับ

คนในครอบครัว ร้อยละ 7.5 และเคยถูกตาํหนิหรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายในครอบครัว ร้อยละ 

26.3 

 

ตารางที่ 4.16 การประมาณค่าผลกระทบด้านครอบครัวจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มที่

เคยดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํ้าหนัก

(weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นครอบครวัจากการดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
ค่าประมาณ 95%CI 

ค่าใชจ่้ายในการดืม่ต่อเดือน    

ค่าเฉล่ีย (บาท) 895.15 854.16-936.14 

การเคยทะเลาะวิวาทกบัคนในครอบครวัที่มีสาเหตุมาจาก

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 0.919 0.907-0.932 

เคย 0.081 0.068-0.093 

การเคยถูกตําหนิ  หรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายใน

ครอบครวัเกีย่วกบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 0.723 0.703-0.742 

เคย 0.277 0.258-0.297 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่า

ผลกระทบด้านครอบครัวจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.16 ข้างต้น พบว่า ค่าเฉล่ียของ

ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดือน เท่ากับ 895.15 บาท (95%CI=854.16-

936.14) โดยพบว่า มีค่าประมาณสัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวที่มีสาเหตุมา

จากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.081 หรือ 8.1% (95%CI=0.068-0.093) และ

ค่าประมาณสัดส่วนของการเคยถูกตาํหนิหรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายในครอบครัวเกี่ยวกับการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เทา่กบั 0.277 หรือ 27.7% (95%CI=0.258-0.297) 
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4.4.4 ดา้นสงัคม 

 จากการศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 

1,341 รายและนําเสนอข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจํานวนและร้อยละ และแสดงการ

ประมาณค่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.17 และ 4.18 

 

ตารางที่ 4.17 จาํนวนและร้อยละของผลกระทบด้านสังคมจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม

ตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมเฉพาะที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นสงัคมจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

การเคยเอะอะโวยวายกบัเพื่อน หรือคนภายนอกในขณะ หรือ

ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 1,216 90.7 

เคย 125 9.3 

การเคยทะเลาะวิวาทกบัเพื่อน หรือคนภายนอกในขณะ หรือ

ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 1,236 92.2 

เคย 105 7.8 

การเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบขา้ง หรือเพือ่นบา้นใกลเ้คียง

ในขณะ หรือภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 1,074 80.1 

เคย 267 19.9 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาในประเดน็

ข้อมูลผลกระทบด้านสงัคมจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่เคย

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ดังตารางที่ 4.17 

ข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเอะอะโวยวายกบัเพ่ือน หรือคนภายนอก ร้อยละ 9.3 เคยทะเลาะวิวาท

กับเพ่ือน หรือคนภายนอก ร้อยละ 7.8 และเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบข้าง หรือเพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียง ร้อยละ 19.9 
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ตารางที่ 4.18 การประมาณค่าผลกระทบด้านสังคมจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มที่เคย

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นสงัคมจากการดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
ค่าประมาณ 95%CI 

การเคยเอะอะโวยวายกบัเพื่อน หรือคนภายนอกในขณะ 

หรือภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 0.904 0.891-0.918 

เคย 0.096 0.082-0.109 

การเคยทะเลาะวิวาทกบัเพื่อน หรือคนภายนอกในขณะ 

หรือภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 0.920 0.908-0.933 

เคย 0.080 0.067-0.092 

การเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบข้าง หรือเพื่อนบา้น

ใกลเ้คียงในขณะหรือภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
  

ไม่เคย 0.793 0.775-0.811 

เคย 0.207 0.189-0.225 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่า

ผลกระทบด้านสังคมจากการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตาม

สัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.18 ข้างต้น พบว่า ค่าประมาณ

สัดส่วนของการเคยเอะอะโวยวายกับเพ่ือน หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.096 หรือ 9.6% (95%CI=0.082-0.109) ขณะเดียวกันพบว่า ค่าประมาณ

สัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์เท่ากับ 0.080 หรือ 8.0% (95%CI=0.067-0.092) และค่าประมาณสัดส่วนของการ

เคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบข้าง หรือเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในขณะหรือภายหลังการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เทา่กบั 0.207 หรือ 20.7% (95%CI=0.189-0.225) 
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4.4.5 ดา้นการทํางาน 

 จากการศึกษาผลกระทบด้านการทาํงานจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 

1,341 รายและนําเสนอข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจํานวนและร้อยละ และแสดงการ

ประมาณค่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ   โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.19 และ 4.20 

 

ตารางที่ 4.19 จาํนวนและร้อยละของผลกระทบด้านการทาํงานจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

กลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมเฉพาะที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current 

drinker) (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นการทํางานจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

การมีอาการก่อนเขา้งานที่เป็นผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  

ใจสั่น 160 11.9 

เหน่ือยล้า 467 34.8 

เหง่ือออก 223 16.6 

กระหายนํา้ 695 51.8 

ปวดศีรษะ 707 52.7 

กรณีเคยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทําใหไ้ดร้บัอุบติัเหตุขณะ

ปฏิบติังาน (n=1,186) 

  

ไม่เคย 1,157 97.6 

เคย  29 2.4 

การเคยไปทํางานสาย ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   

ไม่เคย 1,108 82.6 

เคย 233 17.4 

การเคยไม่ไปทํางาน ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   

ไม่เคย 1,120 83.5 

เคย 

 

 

221 16.5 
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ผลกระทบดา้นการทํางานจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
จํานวน รอ้ยละ 

การเคยทํางานแลว้ปริมาณงานลดลง (เมือ่เทียบกบัมาตรฐาน)

ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

  

ไม่เคย 1,066 79.5 

เคย 275 20.5 

การเคยทํางานแลว้คุณภาพงานลดลง (เมือ่เทียบกบัมาตรฐาน)

ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

  

ไม่เคย 1,105 82.4 

เคย 236 17.6 

 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาในประเดน็

ข้อมูลผลกระทบด้านการทาํงานจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่

เคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย ดังตารางที่ 4.19 

ข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการ ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน 

ส่วนใหญ่ได้แก่ อาการปวดศรีษะ (ร้อยละ 52.7) อาการกระหายนํา้ (ร้อยละ 51.8) อาการเหน่ือยล้า 

(ร้อยละ 34.8) และพบว่า การมีอาการดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอุบัติเหตุจากการ

ทาํงาน ร้อยละ 2.4 เช่น การถูกอุปกรณ์หรือของมีคมทิ่มแทง การสะดุดหรือหกล้มขณะทาํงาน การถูก

วัสดุภายในสถานประกอบการหล่นทบัจากการเผอเรอ เป็นต้น และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

เกี่ยวกับผลกระทบด้านการทาํงานที่เกิดข้ึนภายหลังจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า เคยไป

ทาํงานสาย ร้อยละ 17.4 เคยไม่ไปทาํงาน ร้อยละ 16.5 และเคยทาํงานแล้วปริมาณงานลดลง (เม่ือ

เทียบกับมาตรฐานของตนเอง) ร้อยละ 20.5 และเคยทาํงานแล้วคุณภาพงานลดลง (เม่ือเทียบกับ

มาตรฐานของตนเอง) ร้อยละ 17.6 
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ตารางที่ 4.20 การประมาณค่าผลกระทบด้านการทาํงานจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม  

ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก

(weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=1,341) 

ผลกระทบดา้นการทํางานจากการดืม่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา 
ค่าประมาณ 95%CI 

การมีอาการก่อนเข้างานที่เป็นผลกระทบจากการดื่ม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  

ใจสั่น 0.118 0.103-0.133 

เหน่ือยล้า 0.355 0.333-0.376 

เหง่ือออก 0.165 0.148-0.182 

กระหายนํา้ 0.505 0.482-0.527 

ปวดศีรษะ 0.543 0.520-0.565 

กรณีเคยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทําใหไ้ดร้บัอุบติัเหตุ

ขณะปฏิบติังาน (n=1,186) 

  

ไม่เคย 0.973 0.964-0.981 

เคย  0.027 0.019-0.036 

การเคยไปทํางานสาย ภายหลังการ ดื่ม เค รื่ อ ง ดื่ม

แอลกอฮอล ์

  

ไม่เคย 0.824 0.807-0.841 

เคย 0.176 0.159-0.193 

การเคยไม่ไปทํางาน ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   

ไม่เคย 0.823 0.816-0.849 

เคย 0.167 0.150-0.184 

การเคยทํางานแล้วปริมาณงานลดลง (เมื่อเทียบกับ

มาตรฐาน)ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

  

ไม่เคย 0.792 0.774-0.810 

เคย 0.208 0.189-0.226 

การเคยทํางานแล้วคุณภาพงานลดลง (เมื่อเทียบกับ

มาตรฐาน)ภายหลงัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

  

ไม่เคย 0.825 0.809-0.842 

เคย 0.175 0.158-0.191 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาที่เคยด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) จาํนวน 1,341 ราย เพ่ือประมาณค่า

ผลกระทบด้านการทาํงานจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) 

ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ ดังตารางที่ 4.20 ข้างต้น พบว่า การมีอาการ

ที่เป็นผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเข้างาน ได้แก่ อาการใจสั่น (ค่าประมาณ

สัดส่วน=0.118, 95%CI=0.103-0.133) อาการเหน่ือยล้า(ค่าประมาณสัดส่วน=0.355, 

95%CI=0.333-0.376)  อาการเหง่ือออก (ค่าประมาณสัดส่วน=0.165, 95%CI=0.148-0.182) 

อาการกระหายนํา้ (ค่าประมาณสัดส่วน=0.505, 95%CI=0.482-0.527)  และอาการปวดศรีษะ 

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.543, 95%CI=0.520-0.565) และพบว่า การมีอาการดังกล่าว ส่งผลให้

กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอุบัติเหตุจากการทาํงาน (ค่าประมาณสัดส่วน=0.027, 95%CI=0.520-

0.565) เช่น การถูกอุปกรณ์หรือของมีคมทิ่มแทง การสะดุดหรือหกล้มขณะทาํงาน การถูกวัสดุ

ภายในสถานประกอบการหล่นทบัจากการเผอเรอ เป็นต้น และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ

ผลกระทบด้านการทาํงานที่เกดิข้ึนภายหลังจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เคยไปทาํงานสาย 

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.176, 95%CI=0.159-0.193) เคยไม่ไปทํางาน (ค่าประมาณ

สัดส่วน=0.167, 95%CI=0.150-0.184) และเคยทาํงานแล้วปริมาณงานลดลง (เม่ือเทียบกับ

มาตรฐานของตนเอง) (ค่าประมาณสัดส่วน=0.208, 95%CI=0.189-0.226)  และเคยทาํงานแล้ว

คุณภาพงานลดลง   (เ ม่ือเทียบกับมาตรฐานของตนเอง) (ค่าประมาณสัดส่วน=0.175, 

95%CI=0.158-0.191) 
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4.5   ปัจจยัทีมี่ผลต่อการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

นครราชสมีาคร้ังน้ี จาํแนกตามประเดน็การวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

4.5.1 การวิเคราะหต์วัแปรเดียว 

จากการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 2,220 ราย 

ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square; χ2) สามารถนาํเสนอผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 4.21  

 

ตารางที่ 4.21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

นครราชสมีา : การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate analysis) 

ปัจจัย 
การดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์

OR และ95% CI p-value 
ไม่ดืม่ ดืม่ 

เพศ     

หญิง 516 445   

ชาย 92 1,167 14.7 (11.4-19.0) < 0.001 

กลุ่มอายุ     

35 ปีขึ้นไป 146 202   

ตํ่ากว่า 35 ปี 462 1,410 2.2 (1.73-2.82) < 0.001 

การศึกษาสูงสุด     

ตํ่ากว่ามัธยมศกึษาและเทยีบเท่า 491 1173   

อนุปริญญาและเทยีบเทา่ 70 321 1.9 (1.45-2.54) < 0.001 

ปริญญาตรีและสงูกว่า 47 118 1.1 (0.74-1.49) 0.783 

สถานภาพสมรส     

คู่ 303 810   

โสด 285 736 0.9 (0.79-1.17) 0.722 

หม้าย/หย่า/แยก 20 66 1.2 (0.74-2.07) 0.425 

รายไดต่้อเดือน     

ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 7,000 บาท 355 770   

มากกว่า 7,000 บาท 253 840 1.5 (1.27-1.86) < 0.001 

สถานที่พกัอาศยั     

บ้านส่วนตัว 389 805   

บ้านพัก/หอพักในโรงงาน 86 226 1.3 (0.96-1.67) 0.090 

หอพักเอกชน 133 581 2.1 (1.69-2.64) < 0.001 

บุคคลอาศยัร่วม     

อยู่กบัเพ่ือน 51 178   

อยู่คนเดียว 127 296 0.7 (0.46-0.97) 0.035 

อยู่กบัครอบครัว 

 

 

430 1,138 0.8 (0.54-1.05) 0.101 
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ปัจจัย 
การดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์

OR และ95% CI p-value 
ไม่ดืม่ ดืม่ 

ภูมิลาํเนาเดิม     

ในจังหวัดนครราชสมีา 511 1,207   

นอกจังหวัดนครราชสมีา 97 405 1.8 (1.38-2.28) < 0.001 

การสูบบุหร่ี     

ไม่สบูบุหร่ี 586 899   

เคยสบูบุหร่ีแต่เลิกแล้ว 10 204 13.3 (6.99-25.30) < 0.001 

ปัจจุบันยังสบูบุหร่ีอยู่ 12 509 27.6 (15.45-49.47) < 0.001 

การเล่นไพ่     

ไม่เล่น 548 1,272   

เล่นไพ่ 60 340 2.4 (1.81-3.33) < 0.001 

การเล่นหวยใตดิ้น     

ไม่เล่น 417 831   

เล่นหวยใต้ดิน 191 781 2.1 (1.68-2.51) < 0.001 

สภาพการใชจ่้ายต่อเดือน     

พอใช้และมีเหลือเกบ็ 152 283   

พอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ 224 810 1.9 (1.52-2.49) < 0.001 

ไม่พอใช้ แต่ไม่มีหน้ีสนิ 118 155 0.7 (0.52-0.96) 0.027 

ไม่พอใช้และมีหน้ีสนิ 114 364 1.7 (1.29-2.29) <0.001 

บทบาท/หนา้ที่หลกั     

ผู้จัดการ 14 13   

หัวหน้างาน 60 216 3.9 (1.73-8.69) 0.001 

ผู้ปฏบิัต ิ 534 1,383 2.8 (1.30-5.97) 0.008 

ลกัษณะงาน     

ทาํงานแบบปกต ิ 358 424   

ทาํงานแบบกะ 250 1,188 4.0 (3.28-4.91) < 0.001 

จํานวนชัว่โมงทํางานต่อวนั     

ตํ่ากว่า หรือเท่ากบั 8 ช่ัวโมง 389 810   

มากกว่า 8 ช่ัวโมง 219 802 1.8 (1.44-2.14) < 0.001 

จํานวนวนัทาํงานต่อสปัดาห ์     

ตํ่ากว่า หรือเท่ากบั 6 วัน 567 1,338   

7 วัน 41 274 2.8 (2.00-4.09) < 0.001 

 

จากการ ศึกษาปัจ จัยที่ มีผล ต่อการ ด่ืมเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอ ล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis)      

ดังตารางที่ 4.21 พบว่า แรงงานเพศชายมีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า     

เพศหญิง ประมาณ 15 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (OR=14.7,95%CI=11.4–19.0,              

p-value<0.001) ขณะที่กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า

กลุ่มอายุ 35 ปีข้ึนไป ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=2.2, 95%CI=1.73–2.82,  
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p-value<0.001) การศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาและเทียบเท่า มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์มากกว่าระดับปริญญาตรีและสงูกว่า ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.9, 

95%CI=1.45–2.54, p-value<0.001)  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า แรงงานที่ มีสถานภาพ    

หม้าย/หย่า/แยก มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าสถานภาพคู่ ประมาณ       

1.2 เทา่อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.2, 95%CI=0.74–2.07, p-value=0.425) ส่วนรายได้

ต่อเดือน พบว่า แรงงานที่มีรายได้มากกว่า 7,000 บาทข้ึนไป มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 7,000 บาท ประมาณ 1.5 เท่าอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.5, 95%CI=1.27–1.86, p-value<0.001) สถานที่พักอาศัย พบว่า 

แรงงานที่พักในหอพักเอกชน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่พักใน

บ้านส่วนตัว ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (OR=2.1, 95%CI=1.69–2.64,              

p-value<0.001) บุคคลอาศัยร่วม พบว่า แรงงานที่อาศัยร่วมกับเพ่ือน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่อาศัยอยู่คนเดียว ประมาณ (1/0.7)=1.4 เท่าอย่าง           

มีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=0.7, 95%CI=0.46–0.97,  p-value=0.035) ภูมิลําเนาเดิม พบว่า 

แรงงานที่มีภูมิลําเนาเดิมนอกจังหวัดนครราชสีมา มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

มากกว่าแรงงานที่มีภมิูลาํเนาเดิมในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2 เท่าอย่าง  มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(OR=1.8, 95%CI=1.38–2.28, p-value<0.001) การสูบบุหร่ี พบว่า แรงงานที่เคยสูบบุหร่ีแต่เลิก

แล้ว มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่สบูบุหร่ี ประมาณ 13 เท่าอย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=13.3, 95%CI=6.99–25.30, p-value<0.001) ขณะเดียวกันแรงงานที่

ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่สูบบุหร่ี 

ประมาณ 28 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=27.6, 95%CI=15.45–49.47, p-value<0.001) 

การเล่นไพ่ พบว่า แรงงานที่เคยเล่นไพ่ มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงาน

ที่ ไม่เคยเล่น ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (OR=2.4,95%CI=1.81–3.33,              

p-value<0.001) การเล่นหวยใต้ดิน พบว่า แรงงานที่เคยเล่นหวยใต้ดิน มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่เคยเล่นหวยใต้ดิน ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ (OR=2.1, 95%CI=1.68–2.51, p-value<0.001) สภาพการใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า แรงงานที่

มีสภาพการใช้จ่ายแบบพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า

แรงงานที่มีสภาพการใช้จ่ายแบบพอใช้และมีเหลือเกบ็ ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(OR=1.9, 95%CI=1.52–2.49, p-value<0.001) ขณะเดียวกนัแรงงานที่มีสภาพการใช้จ่ายแบบไม่

พอใช้และมีหน้ีสิน มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีสภาพการใช้จ่าย

แบบพอใช้และมีเหลือเกบ็ ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.7, 95%CI=1.29–

2.29, p-value<0.001) บทบาท/หน้าที่หลัก พบว่า แรงงานที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างาน มีโอกาสเสี่ยง

ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการ ประมาณ 4 เท่าอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ (OR=3.9, 95%CI=1.73–8.69, p-value=0.001) ขณะที่แรงงานที่มีบทบาท
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เป็นผู้ปฏิบัติมีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการ 

ประมาณ 3 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=2.8, 95%CI=1.30–5.97, p-value=0.008) และ

ลักษณะงาน พบว่า แรงงานที่ทาํงานแบบกะ มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า

แรงงานที่ทาํงานแบบปกติ ประมาณ 4 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=4.0, 95%CI=3.28–

4.91, p-value<0.001) และจาํนวนช่ัวโมงทาํงานต่อวัน พบว่า แรงงานที่มีจาํนวนช่ัวโมงทาํงานต่อวัน

มากกว่า 8 ช่ัวโมง มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีจาํนวนช่ัวโมง

ทาํงานต่อวันตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวันประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.8, 

95%CI=1.44–2.14, p-value<0.001) และจาํนวนวันทาํงานต่อสัปดาห์ พบว่า แรงงานที่มีจาํนวน

วันทาํงานต่อสปัดาห์ 7 วัน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีจาํนวนวัน

ทาํงานต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 6 วันประมาณ 3 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=2.8, 

95%CI=2.00–4.09, p-value<0.001) 

 

4.5.2 การวิเคราะหแ์บบหลายตวัแปร 

จากการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์

ร่วมของทุกปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยควบคุมตัวแปรกวน ได้แก่ การใช้สาร

เสพติด การมีโรคประจําตัว การรับประทานยาเป็นประจําและลักษณะบุคลิกเฉพาะตัว ด้วยสถิติ 

Unconditional Multiple logistic regression แบบกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมา

จากประชากรของสถานประกอบการ สามารถนาํเสนอผลการศึกษาจาํแนกตามประเดน็ได้ดังน้ี 
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(1) ปัจจยัที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นภาพรวม 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

ภาพรวม ระหว่างกลุ่มผู้ที่ ระบุ ว่า “ เคยด่ืม” และ “ไม่เคยดื่ ม” จากกลุ่มตัวอย่างแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 2,220 ราย โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.22 

 

ตารางที ่4.22 ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable analysis) ด้วยวิธีกาํหนด      

ค่านํา้หนัก (weight) ตามสดัส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถานประกอบการ (n=2,220) 

ปัจจยั adjusted OR  95% CI of adjusted OR  p-value† 

เพศชาย 5.98 4.74 - 7.56 < 0.001 

อายุตํ่ากว่า 35 ปี 1.43 1.12 – 1.84 0.004 

การศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่า 3.02 1.88 - 4.85  < 0.001 

สถานภาพสมรสเป็นหม้าย/หย่า/แยก 2.14 1.38 - 3.29  0.001 

สถานที่พักอาศัยเป็นหอพักเอกชน 1.43 1.14 - 1.82  0.002 

การเคยสบูบุหร่ีแต่เลิกแล้ว 4.17 2.53 - 6.85 < 0.001 

ปัจจุบนัยังสบูบุหร่ีอยู่ 6.71 4.11 - 10.94 < 0.001 

การเล่นไพ่ 1.36 1.04 - 1.78  0.023 

การเล่นหวยใต้ดนิ 1.85 1.53 - 2.23 < 0.001 

ค่าใช้จ่ายแบบพอใช้แต่ไม่มเีหลือเกบ็ 1.54 1.22 - 1.95 < 0.001 

ลักษณะการทาํงานแบบกะ 1.79 1.47 – 2.19 < 0.001 

บทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้างาน 7.92 3.48 – 17.99 < 0.001 

บทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏบิตั ิ 10.14 4.40 – 23.37 < 0.001 
† Unconditional multiple logistic regression โดยควบคมุปัจจยักวน ไดแ้ก ่การใชส้ารเสพติด การมีโรคประจําตวั การรบัประทานยาเป็นประจํา และลกัษณะบุคลิกเฉพาะตวั 

 

จากผลการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวม ดังตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในภาพรวมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเพศชาย กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี การศึกษาสูงสุดระดับ     

ปริญญาตรี/สูงกว่า สถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก การมีที่พักอาศัยในหอพักเอกชน การเคยสูบ

บุหร่ีแต่เลิกแล้วและการที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ การเล่นไพ่ การเล่นหวยใต้ดิน สภาพการใช้จ่าย  

ต่อเดือนแบบพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ลักษณะการทาํงานแบบกะ บทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้างานและ

เป็นผู้ปฏบัิติ  
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(2) ปัจจยัที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน(current drinker) 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์     

ในรอบ 3 เดือน (current drinker) โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้ที่ระบุว่า “เคยดื่มในรอบ

ชีวิต” กับ “เคยดื่มในรอบ 3 เดือน” จากกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ระบุว่า “เคยดื่ม” 

ทั้งหมด 1,612 ราย โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23 ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ของ

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable 

analysis) ด้วยวิธีกําหนดค่านํ้าหนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ (n=1,612) 

ปัจจยั adjusted OR  95% CI of adjusted OR  p-value† 

เพศชาย 6.51 4.58 - 9.20 < 0.001 

การศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่า 2.11 1.03 - 4.33  0.041 

สถานภาพสมรสเป็นโสด 1.66 1.23 - 2.25  0.001 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 7,000 บาท 1.72 1.26 - 2.34  0.001 

ปัจจุบนัยังสบูบุหร่ีอยู่ 1.93 1.24 - 2.99 0.003 

ค่าใช้จ่ายแบบพอใช้แต่ไม่มเีหลือเกบ็ 1.49 1.06 - 2.11  0.023 

ค่าใช้จ่ายแบบไม่พอใช้และมหีนี้สนิ 1.83 1.17 - 2.86 0.008 

ลักษณะการทาํงานแบบกะ 3.67 2.67 – 5.06 < 0.001 
† Unconditional multiple logistic regression โดยควบคมุปัจจยักวน ไดแ้ก ่การใชส้ารเสพติด การมีโรคประจําตวั การรบัประทานยาเป็นประจํา และลกัษณะบุคลิกเฉพาะตวั 

 

จากผลการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ดังตารางที่ 4.23 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนของแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่าง       

มีนัยสาํคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเพศชาย การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี/ 

สูงกว่า สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบ

บุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่าย ต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสิน และ

ลักษณะการทาํงานแบบกะ 
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(3) ปัจจยัที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน(current drinker) 

ในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

รอบ 3 เดือน (current drinker) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ที่ระบุว่า “เคยด่ืมในรอบ

ชีวิต” กับ “เคยด่ืมในรอบ 3 เดือน” จากกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาท/หน้าที่

เป็น “ผู้ปฏบัิติงาน” ทั้งหมด 1,383 ราย โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.24 

 

ตารางที่ 4.24 ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ของ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมระดับผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 

(Multivariable analysis) ด้วยวิธีกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของ

สถานประกอบการ (n=1,383) 

ปัจจยั adjusted OR  95% CI of adjusted OR  p-value† 

เพศชาย 6.29 4.32 - 9.16 < 0.001 

สถานภาพสมรสเป็นโสด 1.57 1.13 - 2.18  0.007 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 7,000 บาท 1.68 1.21 - 2.34  0.002 

ปัจจุบนัยังสบูบุหร่ีอยู่ 2.19 1.32 - 3.65 0.003 

ค่าใช้จ่ายแบบพอใช้แต่ไม่มเีหลือเกบ็ 1.52 1.03 - 2.23  0.035 

ค่าใช้จ่ายแบบไม่พอใช้และมหีนี้สนิ 1.92 1.18 - 3.12 0.008 

ลักษณะการทาํงานแบบกะ 3.77 2.66 – 5.35 < 0.001 
† Unconditional multiple logistic regression โดยควบคมุปัจจยักวน ไดแ้ก ่การใชส้ารเสพติด การมีโรคประจําตวั การรบัประทานยาเป็นประจํา และลกัษณะบุคลิกเฉพาะตวั 

 

จากผลการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร เพ่ือประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ในกลุ่มผู้ปฏบัิติงาน ดังตารางที่ 4.24 พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนของแรงงานภาคอุตสาหกรรมระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศชาย 

สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ 

สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสิน และลักษณะ        

การทาํงานแบบกะ  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีาคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยได้นาํเสนอผลโดยสรุป จาํแนกเป็นราย

ประเดน็ได้ดังน้ี 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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5.1   สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาอัตราความชุกของการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงปัจจัยที่ มีผลต่อการดื่ มเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง    

(Cross-sectional analytic study) ประชากรในการศึกษา ได้แก่ แรงงานภาคอุตสาหกรรมในสถาน

ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด

นครราชสีมา จาํนวน 40 แห่ง จาํนวนทั้งสิ้น 28,558 ราย และกาํหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการ

คาํนวณจากสูตรการประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบประชากรและถ่วงนํา้หนักด้วยค่า Design effect 

เทา่กบั 2     ได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 2,220 ราย จากน้ันกาํหนดวิธกีารสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบ 

Systematic two-stages cluster sampling เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ที่

คณะผู้วิจัยสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้านเน้ือหา (Content validity) จาก

ผู้เช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน จากน้ันนาํไปทดลองใช้กับกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบ

อื่นที่อยู่นอกกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 20 ราย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและข้อคาํถาม การ

เกบ็รวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับตัวแทนจากสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มา

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ความปลอดภัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่

ปรึกษา ควบคุมและกาํกับติดตามการเกบ็รวบรวมข้อมูลอีกคร้ังหน่ึง จากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้มา

ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม STATA เวอร์ช่ัน 10.1 โดยข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่แสดงจํานวนและร้อยละ สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และการ

ประมาณค่าช่วงเช่ือม่ัน 95% ด้วยวิธีการกําหนดค่านํ้าหนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจาก

ประชากรของสถานประกอบการ ส่วนประเดน็การหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

วิเคราะห์โดยจาํแนกเป็นกรณีวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว (Univariate analysis) ใช้สถิติ Chi-square 

(χ2) และกรณีวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable analysis) ใช้สถิติ Unconditional multiple 

logistic regression แบบกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมาจากประชากรของสถาน

ประกอบการ โดยผลการศึกษาสามารถสรุปจาํแนกเป็นรายประเดน็ได้ดังน้ี 
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5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

นครราชสมีา สรุปได้ว่า 

แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.7 มีช่วงอายุพบมากสุดระหว่าง 25-29 ปี 

ร้อยละ 35.3 อายุเฉล่ีย= 28.6 ปี (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 6.0) และค่ามัธยฐาน= 28 ปี      

(ค่าตํ่าสุด=18, ค่าสูงสุด=58) การศึกษาสูงสุดพบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะ(ปวช.) 

ร้อยละ 41.3 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นคู่และโสดใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.1 และ 46.0 

ตามลาํดับ  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 9,999 บาท รองลงมาอยู่ระหว่าง 10,000 – 

14,999 บาท ค่าเฉล่ีย= 8,019.2 บาท (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=3,546.9) และค่ามัธยฐาน= 

7,000 บาท (ค่าตํ่าสุด=1,800, ค่าสูงสุด=40,000) ส่วนใหญ่พักอาศัยบ้านส่วนตัว ร้อยละ 53.8 

และหอพักเอกชน ร้อยละ 32.1 บุคคลที่อาศัยร่วมด้วยส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อ-แม่/

สามี-ภรรยา/คู่รัก-แฟน หรือญาติ ร้อยละ 70.6 เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 77.4  

สบูบุหร่ี ร้อยละ 23.5  และมีการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน แต่ไม่ระบุชนิดของสารเสพติดที่ใช้ ร้อยละ 

0.5 เล่นไพ่ ร้อยละ 18 และเล่นหวยใต้ดิน ร้อยละ 43.8 มีโรคประจาํตัว ร้อยละ 5.9 และรับประทาน

ยาเป็นประจาํในปัจจุบัน ร้อยละ 3.0 กิจกรรมการใช้เวลาว่าง ส่วนใหญ่นอนพักผ่อน ร้อยละ 71.4    

ดูหนัง ร้อยละ 62.3 ฟังเพลง ร้อยละ 55.8 และออกกาํลังกาย ร้อยละ 33.9 ด้านลักษณะบุคลิก

เฉพาะตัว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนสนุกร่าเริง ร้อยละ 88.8 มีลักษณะเงียบขรึม ร้อยละ 7.8          

และเกบ็ตัว ร้อยละ 2.5 ส่วนสภาพการใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่พอใช้แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ ร้อยละ 46.6 รองลงมาได้แก่ การมีสภาพที่ไม่พอใช้และมีหน้ีสนิ ร้อยละ 21.5 

 

5.1.2  ลกัษณะการทํางาน 

จากการ ศึกษา ข้อ มูล ลักษณะการทํา งานของก ลุ่มตั วอ ย่า งที่ เ ป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา สรุปได้ว่า 

แรงงานส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายการผลิต ร้อยละ 83.7 มีบทบาท/หน้าที่หลักเป็นผู้ปฏบัิติ 

ร้อยละ 86.4 ส่วนใหญ่มีลักษณะการทาํงานแบบกะ ร้อยละ 64.8 มีจาํนวนช่ัวโมงการทาํงาน 8 ช่ัวโมง

ต่อวัน ร้อยละ 53.8 (จาํนวนช่ัวโมงเฉล่ีย 9.6, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.84 และค่ามัธยฐาน= 

8, ค่าตํ่าสดุ = 3, ค่าสงูสดุ = 12) มีจาํนวนวันทาํงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 85.6 (จาํนวนวันเฉล่ีย 

6.1, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.35 และค่ามัธยฐาน= 6, ค่าตํ่าสดุ= 5, ค่าสงูสดุ= 7) 
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5.1.3  การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการศึกษาข้อมูลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา สรุปได้ว่า 

(1) ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นภาพรวม พบว่า ค่าประมาณ

สดัส่วนของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เทา่กบั 0.752 หรือ 75.2% (95%CI=0.734-0.769) 

(2) ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน (current 

drinker) พบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.828 หรือ 82.8% 

(95%CI=0.814-0.842) 

5.1.4  พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

แรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา สรุปได้ว่า 

(1) พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นภาพรวม พบว่า ค่าประมาณเฉล่ีย

ของอายุเร่ิมด่ืมคร้ังแรก เท่ากับ 17.44 ปี (95%CI = 17.32 - 17.57) โดยสาเหตุการดื่มคร้ังแรก

มาจากการอยากลองดื่มเอง มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.648 หรือ 64.8% (95%CI=0.629-

0.668) สถานที่ด่ืมคร้ังแรกเป็นที่พักอาศัย มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.507 หรือ 50.7% 

(95%CI=0.487-0.527) ส่วนชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ดื่มคร้ังแรก ได้แก่ เบียร์ มีค่าประมาณ

สดัส่วนเทา่กบั 0.588 หรือ 58.8% (95%CI=0.569-0.608) 

(2) พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน (current drinker) 

พบว่า ชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สดุ ได้แก่ เบียร์ มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.726 หรือ 

72.6% (95%CI=0.707-0.747) ความถี่ในการด่ืมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2 วันต่อสัปดาห์          

มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.631 หรือ 63.1% (95%CI=0.609-0.653) และมีค่าประมาณเฉล่ีย

ของปริมาณการดื่มต่อคร้ังเทา่กับ 5.24 แก้ว (95%CI = 4.99-5.48) โดยสถานที่ดื่มส่วนใหญ่เป็นที่

พักอาศัย มีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.750 หรือ 75.0% (95%CI=0.731-0.770) สาเหตุในการ

ดื่มที่พบมาก ได้แก่ ดื่มเพ่ือคลายเครียดและแก้เหน่ือย โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.396 หรือ 

39.6% (95%CI=0.374-0.418) และผู้ร่วมด่ืมด้วยส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าประมาณ

สัดส่วนเท่ากับ 0.822 หรือ 82.2% (95%CI=0.805-0.839) และส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีร่วมใน

ระหว่างการด่ืม ซ่ึงมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.561 หรือ 56.1% (95%CI=0.538-0.583)    

ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินในการดื่มพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินสดทุกคร้ัง โดยมีค่าประมาณสัดส่วน

เท่ากับ 0.778 หรือ 77.8% (95%CI=0.759-0.797) และพบช่วงเวลาในการดื่มส่วนใหญ่เป็น   
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ช่วงเย็น (17.00-23.59 น.) โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.897 หรือ 89.7% 

(95%CI=0.884-0.911) และผลที่เกดิข้ึนจากการดื่มโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังพบว่า ส่วนใหญ่เม่ือดื่มแล้ว

จะมีอาการเมาบ้างเลก็น้อย โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.646 หรือ 64.6% (95%CI=0.624-

0.668) และอาการแสดงออกที่เป็นผลจากการดื่มโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง พบว่า ส่วนใหญ่มีการพูดคุย

สนุกสนานมากข้ึน โดยมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.651 หรือ 65.1% (95%CI=0.629-0.672) 

และการเป็นผู้ขับข่ียานพาหนะภายหลังการดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีการขับข่ียานพาหนะหลังการดื่มเอง

เป็นบางคร้ัง โดยมีค่าประมาณสดัส่วนเทา่กบั 0.526 หรือ 52.6% (95%CI=0.504-0.549) 

5.1.5  ขอ้มูลผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการศึกษาผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานภาคอุตสาหกรรมเฉพาะผู้ที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน 

(current drinker) จาํนวน 1,341 ราย สรุปจาํแนกเป็นรายด้านได้ว่า  

(1) ผลกระทบดา้นอุบัติเหตุ พบว่า มีค่าประมาณสัดส่วนของการเคยได้รับ

อุบัติ เหตุที่ มีสาเหตุมาจากการดื่ มเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.143 หรือ 14.3% 

(95%CI=0.127-0.158) และการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อร่างกาย เท่ากับ 0.897 หรือ 

89.7% (95%CI=0.852-0.942) โดยวิธีการรักษาผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดข้ึน พบว่า เป็นเข้ารับ

การรักษาตามสถานบริการสาธารณสุข แต่ไม่ถึงข้ันนอนโรงพยาบาล ซ่ึงมีค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 

0.445 หรือ 44.5% (95%CI=0.368-0.522)  

(2) ผลกระทบดา้นสุขภาพ พบว่า มีค่าประมาณสัดส่วนของการเคยมีปัญหาด้าน

สุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.069 หรือ 6.9% (95%CI=0.058-

0.080) และปัญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนจะไปเข้ารับการรักษาตามสถานบริการสาธารณสุข แต่ไม่ถึงข้ัน

นอนในโรงพยาบาล ซ่ึงมีค่าประมาณสดัส่วนเทา่กบั 0.512 หรือ 51.2% (95%CI=0.403-0.622) 

(3) ผลกระทบดา้นครอบครวั พบว่า ค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ต่อเดือน เท่ากับ 895.15 บาท (95%CI=854.16-936.14) โดยพบว่า มีค่าประมาณ

สัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

เท่ากับ 0.081 หรือ 8.1% (95%CI=0.068-0.093) และค่าประมาณสัดส่วนของการเคยถูกตาํหนิ

หรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายในครอบครัวเกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.277 หรือ 

27.7% (95%CI=0.258-0.297)  

(4) ผลกระทบดา้นสงัคม พบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการเคยเอะอะโวยวายกับ

เพ่ือน หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.096 หรือ 9.6% 

(95%CI=0.082-0.109) ขณะเดียวกันพบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน 

หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.080 หรือ 8.0% 
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(95%CI=0.067-0.092) และค่าประมาณสัดส่วนของการเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบข้าง หรือ

เพ่ือนบ้านใกล้เคียงในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.207 หรือ 20.7% 

(95%CI=0.189-0.225)  

(5) ผลกระทบดา้นการทํางาน พบว่า การมีอาการที่เป็นผลกระทบจากการดื่ม

เค ร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์  ก่ อนเ ข้ า งาน  ไ ด้แก่  อาการใจสั่ น  ( ค่าประมาณสัด ส่วน=0.118, 

95%CI=0.103-0.133) อาการเหน่ือยล้า(ค่าประมาณสัดส่วน=0.355, 95%CI=0.333-0.376)  

อาการเหง่ือออก (ค่าประมาณสัดส่วน=0.165, 95%CI=0.148-0.182) อาการกระหายนํ้า 

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.505, 95%CI=0.482-0.527)  และอาการปวดศรีษะ (ค่าประมาณ

สดัส่วน=0.543, 95%CI=0.520-0.565) และพบว่า การมีอาการดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเคย

ได้รับอุบัติเหตุจากการทาํงาน (ค่าประมาณสัดส่วน=0.027, 95%CI=0.520-0.565) เช่น การถูก

อุปกรณ์หรือของมีคมทิ่มแทง การสะดุดหรือหกล้มขณะทาํงาน การถูกวัสดุภายในสถานประกอบการ

หล่นทบัจากการเผอเรอ เป็นต้น และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระทบด้านการทาํงาน

ที่ เกิดข้ึนภายหลังจากการดื่ มเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่า เคยไปทํางานสาย (ค่าประมาณ

สัดส่วน=0.176, 95%CI=0.159-0.193) เคยไม่ไปทํางาน (ค่าประมาณสัดส่วน=0.167, 

95%CI=0.150-0.184) และเคยทาํงานแล้วปริมาณงานลดลง (เม่ือเทียบกับมาตรฐานของตนเอง) 

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.208, 95%CI=0.189-0.226)  และเคยทาํงานแล้วคุณภาพงานลดลง   

(เม่ือเทยีบกบัมาตรฐานของตนเอง) (ค่าประมาณสดัส่วน=0.175, 95%CI=0.158-0.191) 

5.1.6  ปัจจยัทีมี่ผลต่อการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

จากการ ศึกษาปัจ จัยที่ มีผลต่อการ ด่ืมเค ร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสมีา สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

(1) การวิเคราะห์ตวัแปรเดียว (Univariate analysis) โดยใช้สถิติไคสแควร์ 

(Chi-square; χ2) เพ่ือหาความสมัพันธข์องแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า 

แรงงานเพศชายมีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง ประมาณ 15 เท่า

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=14.7,95%CI=11.4–19.0) ขณะที่กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี มีโอกาส

เสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอายุ 35 ปีข้ึนไป ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ (OR=2.2,95%CI=1.73–2.82) การศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาและเทียบเท่า มีโอกาส

เสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ประมาณ 2 เท่าอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (OR=1.8,95%CI=1.19–2.79) ด้านสถานภาพสมรส แรงงานที่มีสถานภาพ

หม้าย/หย่า/แยก มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าสถานภาพคู่ ประมาณ 1.2 

เท่าอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.2,95%CI=0.74–2.07) ส่วนรายได้ต่อเดือน แรงงานที่มี

รายได้มากกว่า 7,000 บาทข้ึนไป มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มี

รายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 7,000 บาท ประมาณ 1.5 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.5,95%CI 
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=1.27–1.86) สถานที่พักอาศัย แรงงานที่พักในหอพักเอกชน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่พักในบ้านส่วนตัว ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(OR=2.1,95%CI=1.69–2.64) บุคคลอาศัยร่วม พบว่า แรงงานที่อาศัยร่วมกับเพ่ือน มีโอกาสเสี่ยง

ในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกันกับแรงงานที่อาศัยร่วมกับครอบครัว ซ่ึงความสัมพันธ์

ดังกล่าวไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.3,95%CI=0.95–1.84) ภมิูลาํเนาเดิม แรงงานที่มีภมิูลาํเนา

เดิมนอกจังหวัดนครราชสีมา มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มี

ภูมิลาํเนาเดิมในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.8,95%CI 

=1.38–2.28) การสูบบุหร่ี แรงงานที่เคยสูบบุหร่ีแต่เลิกแล้ว มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ ไม่สูบบุหร่ี ประมาณ 13 เท่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(OR=13.3,95%CI=6.99–25.30) ขณะเดียวกันแรงงานที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ มีโอกาสเสี่ยงใน

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่สูบบุหร่ี ประมาณ 28 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(OR=27.6,95%CI=15.45–49.47) การเล่นไพ่ แรงงานที่ เคยเล่นไพ่ มีโอกาสเสี่ยงในการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่เคยเล่น ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(OR=2.4,95%CI=1.81–3.33) การเล่นหวยใต้ดิน แรงงานที่เคยเล่นหวยใต้ดิน มีโอกาสเสี่ยงใน

การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ไม่เคยเล่นหวยใต้ดิน ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ (OR=2.1,95%CI=1.68–2.51) สภาพการใช้จ่ายต่อเดือน แรงงานที่มีสภาพการใช้จ่าย

แบบพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีสภาพ

การใช้จ่ายแบบพอใช้และมีเหลือเกบ็ ประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.9,95%CI 

=1.52–2.49) ขณะเดียวกันแรงงานที่มีสภาพการใช้จ่ายแบบไม่พอใช้และมีหน้ีสิน มีโอกาสเสี่ยงใน

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีสภาพการใช้จ่ายแบบพอใช้และมีเหลือเกบ็ ประมาณ 

2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.7,95%CI=1.29–2.29) บทบาท/หน้าที่หลัก แรงงานที่มี

บทบาทเป็นหัวหน้างาน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีบทบาทเป็น

ผู้จัดการ ประมาณ 4 เทา่อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=3.9,95%CI=1.73–8.69) ขณะที่แรงงานที่

มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติมีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีบทบาทเป็น

ผู้จัดการ ประมาณ 3 เทา่อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=2.8,95%CI=1.30–5.97) และลักษณะงาน 

แรงงานที่ทาํงานแบบกะ มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่ทาํงานแบบ

ปกติ ประมาณ 4 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=4.0,95%CI=3.28–4.91) และจาํนวนช่ัวโมง

ทาํงานต่อวัน แรงงานที่มีจํานวนช่ัวโมงทาํงานต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมง มีโอกาสเสี่ยงในการด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีจาํนวนช่ัวโมงทาํงานต่อวันตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อ

วันประมาณ 2 เท่าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=1.8,95%CI=1.44–2.14) และจาํนวนวันทาํงาน

ต่อสัปดาห์ แรงงานที่มีจํานวนวันทาํงานต่อสัปดาห์ 7 วัน มีโอกาสเสี่ยงในการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์มากกว่าแรงงานที่มีจาํนวนวันทาํงานต่อสัปดาห์ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 6 วันประมาณ 3 เท่า

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (OR=2.8,95%CI=2.00–4.09) 
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(2) การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable analysis) โดยใช้สถิติ 

Unconditional Multiple logistic regression แบบกาํหนดค่านํา้หนัก (weight) ตามสัดส่วนที่สุ่มมา

จากประชากรของสถานประกอบการ เพ่ือหาความสมัพันธร่์วมของทุกปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ โดยควบคุมตัวแปรกวน ได้แก่ การใช้สารเสพติด การมีโรคประจาํตัว การรับประทานยา

เป็นประจาํและลักษณะบุคลิกเฉพาะตัว จาํแนกได้ดังน้ี 

ก.) ปัจจัยที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่

มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 13 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเพศชาย กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี 

การศึกษาสงูสดุระดับปริญญาตรี/สงูกว่า สถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก การมีที่พักอาศัยในหอพัก

เอกชน การเคยสูบบุหร่ีแต่เลิกแล้วและการที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ การเล่นไพ่ การเล่นหวยใต้ดิน 

สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ลักษณะการทาํงานแบบกะ บทบาทหน้าที่เป็น

หัวหน้างานและเป็นผู้ปฏบัิติ 

ข.) ปัจจัยที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน (current 

drinker) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนของแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

เพศชาย การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี/ สูงกว่า สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่าย ต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสนิ และลักษณะการทาํงานแบบกะ 

ค.) ปัจจัยที่มีผลต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน (current 

drinker) ในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน

ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมระดับผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศชาย สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 

บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ แบบไม่

พอใช้และมีหน้ีสนิ และลักษณะการทาํงานแบบกะ 
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5.2   อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลจาํแนกเป็นประเดน็ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

5.2.1 ความชุกของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

พบว่า แรงงานภาคอุตสาหกรรม มีค่าประมาณสัดส่วนของการดื่ มเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ในภาพรวมเท่ากับ 0.752 หรือ 75.2% (95%CI= 0.734-0.769) และมีค่าประมาณ

สัดส่วนของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) เท่ากับ 0.828 หรือ 

82.8% (95%CI= 0.814-0.842) ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการศึกษาของณัฐจาพร พิชัยณรงค์และคณะ 

(2004) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมให้พลังงานในคนงานก่อสร้างชาย จังหวัดชลบุรี โดย

มีกลุ่มศึกษาจาํนวน 186 รายและกลุ่มควบคุมจาํนวน 186 ราย พบว่า กลุ่มศึกษา มีสัดส่วนการดื่ม

เคร่ืองแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ร้อยละ 80.6 ขณะที่ผลการศึกษาของรุ่งนภา คาํผางและคณะ (2552) 

ได้ศึกษาการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และกลยุทธทางการตลาดของผู้ค้าปลีกในกลุ่มพนักงาน

โรงงานและคนงานก่อสร้าง พบว่า มีการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พบมากทั้งสองกลุ่ม โดยชุมชนใน

เขตอุตสาหกรรมมีผู้ด่ืมร้อยละ 55 และในจาํนวน 128 รายจากคนดื่มทั้งหมด 440 ราย อยู่ในกลุ่ม

ดื่มแบบอันตรายมาก ขณะที่ในชุมชนบ้านพักคนงานก่อสร้าง มีอัตราการดื่มสูงถึงร้อยละ 88 

ขณะเดียวกันผลการศึกษาคร้ังน้ี สัดส่วนของผู้ดื่มค่อนข้างแตกต่างจากผลการศึกษาของมาหะมะ     

กาสอและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างที่ทาํงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสงขลา จาํนวน 913 ราย โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีสัดส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง (AUDIT ≥ 8) ร้อยละ 23.3 ซ่ึงเม่ือนํามา

เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี แม้มีวิธีการวัดความชุกของการด่ืมด้วยเคร่ืองมือที่

แตกต่างกัน แต่ตัวเลขสัดส่วนดังกล่าว กถ็ือว่า อยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่ามาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่ม

ลูกจ้างที่เป็นตัวอย่างในงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ภาคใต้และนับถือศาสนาอิสลาม ดังน้ัน

ศาสนาจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อสัดส่วนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (กมลา วัฒนพรและคณะ, 

2550) และสอดคล้องกับการศึกษาของจุรีย์ อุสาหะและเศรณีย์ จุฬาเสรีกล (2548) ได้ศึกษา

สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสงัคมไทย โดยพบว่า คนไทยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

18.61 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป และเม่ือพิจารณาแยกกลุ่มอายุ 

พบว่า ผู้ที่ดื่มส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 อยู่ในกลุ่มชายวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี และ

เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่ได้จากการสาํรวจสุขภาพแรงงานไทยปี พ.ศ. 2552  ของสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ (2553) ที่พบว่า แรงงานไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเพศชาย มีพฤติกรรม การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 73.6 ขณะที่แรงงานหญิงพบพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 

17.8  ซ่ึงจากผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวอ้างถึง รวมถึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีได้สะท้อนความจาํเพาะ

ของกลุ่มแรงงานเกี่ ยวกับการดื่ มเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบและวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวันอีกรูปแบบที่ต้องทาํงาน
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กับเคร่ืองจักรกลและแข่งขันกับเวลา เพ่ือตอบสนองกําลังการผลิตและความต้องการของระบบ

เศรษฐกจิ และส่งผลให้การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นทางเลือกของการผ่อนคลายจากวิถีการ

ทาํงานในกลุ่มคนดังกล่าว ทาํให้ขนาดความชุก หรือสัดส่วนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จาก

การศึกษาคร้ังน้ี มีจาํนวนค่อนข้างสงูเม่ือเทยีบกบัการศึกษาอื่น  

5.2.2 พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

พบว่า พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในภาพรวมและในรอบ 3 เดือนของ

กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่แตกต่างจากพฤติกรรมเดียวกันในกลุ่มประชากรอื่นมากนัก เช่น 

ชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ ด่ืมบ่อยที่สุด ได้แก่ เบียร์ (ค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.726, 

95%CI=0.707-0.747) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ราย

จังหวัด พ.ศ.2550 ของกมลา วัฒนพรและคณะ (2552) โดยพบว่า ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ดื่มเบียร์มากที่สดุ ร้อยละ 50.45 เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของมานพ คณะโตและคณะ (2548) ที่ได้

ศึกษาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2547 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 

10 ปีข้ึนไป จาํนวน 1,909 รายและพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.2 และ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ชอบดื่มมากที่สุด ได้แก่ เบียร์ และเหล้าขาว คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ 24.5 

ตามลําดับ ซ่ึงผลดังกล่าวอาจเน่ืองมาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ เป็นเคร่ืองดื่มที่มี

ลักษณะพร้อมด่ืม ไม่จําเป็นต้องมีเคร่ืองดื่ มอื่นมาผสมร่วม ทําให้ง่ายและสะดวกต่อการด่ืม 

ขณะเดียวกันยังมีหลากหลายย่ีห้อ ขนาดและรูปแบบให้เลือกซ้ือหาได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือทั่วไป 

(จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, 2553) เช่น 7-eleven หรือ ร้านมินิมาร์ททั่วไป เป็นต้น และเบียร์ ยังถูก

ประเมินค่าจากสังคมว่า “ดูดี มีคลาส” และกลายเป็นส่วนหน่ึงที่สังคมไทยยอมรับว่า เป็นเร่ืองปกติ 

เม่ือพบเหน็คนน่ังดื่มเบียร์ตามร้านอาหารทั่วไป ดังน้ันเม่ือมีการสาํรวจชนิดเคร่ืองดื่มจึงมักพบว่า 

เบียร์ เป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผู้ดื่มมากที่สุดเกือบทุกการศึกษา นอกจากน้ีประเดน็ความถี่ใน 

การด่ืม พบว่า มีการด่ืม 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ค่าประมาณสัดส่วนเท่ากับ 0.631, 95%CI=0.609-

0.653) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการสาํรวจสุขภาพแรงงานไทย ปี พ.ศ. 2552 โดยสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ (2553) ที่พบว่า แรงงานไทยมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ด่ืมทุกสัปดาห์, ดื่ม

ทุกเดือน, ดื่มนานๆคร้ัง) ร้อยละ 45.4 และขณะเดียวกันจากการสาํรวจสถานการณ์การบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2550 ของกมลา วัฒนพรและคณะ (2552) พบว่า ประชาชน

ในจังหวัดนครราชสีมา มีการดื่มประจํา (หมายถึง โดยเฉล่ียมากกว่าหน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์) ร้อยละ 

49.8 และผลการศึกษาของมานพ คณะโตและคณะ (2548) พบว่า ผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์    

ส่วนใหญ่ด่ืมประมาณ 1-4 คร้ังต่อเดือน สอดคล้องกับผลการศึกษาของมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 

(2548) ที่ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 

18-25 ปี และกลุ่มวัยทาํงานอายุ 25 ปีข้ึนไปที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จาํนวน 110 

คน พบว่า กลุ่มที่ด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะมีความถี่ในการดื่มประมาณ 3-6 คร้ังต่อเดือน 

จากผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เหน็ค่อนข้างชัดเจนว่า กลุ่มตัวอย่าง มีแนวโน้มการด่ืมในลักษณะ
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แบบประจําและต่อเน่ือง ซ่ึงหากมีปัจจัยกระตุ้น หรือส่งเสริมให้มีโอกาสในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เพ่ิมมากข้ึน กอ็าจส่งผลให้จาํนวนความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์ขยับเพ่ิมสูงข้ึนได้ ขณะที่

ปริมาณการด่ืมในการศึกษาคร้ังน้ีเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 5.24 แก้วต่อคร้ัง (95%CI=4.99-5.48)      

ซ่ึงหากเปรียบเทยีบผลที่ได้กบัการศึกษาอื่น อาจพบข้อจาํกดัเกี่ยวกบันิยามหรือกรอบการวัดที่แตกต่าง

กัน (การศึกษาคร้ังน้ีเทยีบเกณฑ์ เบียร์ 2 กระป๋อง = 1 ขวด/1 ขวด = 3 แก้ว, เหล้า 2 แบน = 1 

กลม / 1 กลม = 50 ฝา = 50 แก้ว (1 ฝาผสม)) ดังน้ันในประเดน็ปริมาณการดื่ม จึงเป็นอีก

ประเดน็ที่ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวค่าเกณฑ์มาตรฐานในการปรับปริมาณที่มีการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลแตกต่างกนั ให้สามารถนาํผลการศึกษามาเปรียบเทยีบระหว่างแต่ละการศึกษาได้ ส่วนประเดน็   

ผู้ร่วมดื่ม สาเหตุและช่วงเวลา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนร่วมงานและดื่มเพ่ือต้องการคลายเครียดและ

แก้อาการเหน่ือยล้าที่เกดิข้ึนจากการทาํงาน โดยดื่มในช่วงเวลาเยน็ (17.00-23.59 น.) ซ่ึงสอดคล้อง

กบัผลการศึกษาของจีรนันท ์แกล้วกล้าและดวงพร แก้วศิริ (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัการได้รับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม : การศึกษา

ข้ันต้น พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ใช้เวลาดื่มในช่วง 17.00-23.00 น. ขณะที่สิริรัฐ สุกันธาและวิสุทธร 

จิตอารี (2548) พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 81.7 นิยมดื่มกับเพ่ือน ส่วนสาเหตุการดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่

ดื่มเม่ือไม่มีปัญหา ขณะที่มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2548) พบว่า กลุ่มวัยทาํงานอายุ 25 ปีข้ึนไป    

ชอบดื่มกับเพ่ือนและลูกค้าในงานสังสรรค์ โดยด่ืมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด เช่นเดียวกับจุฑามาศ 

ทวีไพบูลย์วงษ์ (2553) ที่ได้ศึกษาแบบแผนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบทบาทของสังคม

ในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยทาํงานในเขตจังหวัดชลบุรี จาํนวน 

400 ราย พบว่า กลุ่มด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94.5 ดื่มร่วมกับเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน และ

การศึกษาของมานพ คณะโตและคณะ (2548) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการด่ืมในช่วงเวลาเยน็ 

17.00–05.59 น. ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาเลิกงาน หรือเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน ขณะที่ประเดน็การ

ขับข่ียานพาหนะภายหลังการดื่ม พบว่า มีการขับข่ีเองบางคร้ังและขับข่ีเองทุกคร้ัง รวมร้อยละ 83.3 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2552 เร่ือง การเฝ้าระวังการบาดเจบ็รุนแรง

ระดับชาติ ของสาํนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข (2552) พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับบาดเจบ็รุนแรงจาก

อุบัติเหตุขนส่ง มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบในผู้ขับข่ีสูงสุดร้อยละ 86.0 โดยสัดส่วนการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ขับข่ีของแต่ละยวดยาน พบว่า รถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 39.9 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลร้อยละ 38.3 และรถกระบะร้อยละ 37.8 ขณะเดียวกันเม่ือเทยีบกับการสาํรวจ

สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2550 ของกมลา วัฒนพรและคณะ 

(2552) พบว่า ตัวเลขการขับข่ีในการศึกษาน้ีค่อนข้างสูง โดยสัดส่วนของผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนขับข่ียานพาหนะในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33.8 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 

ร้อยละ 34.4 และของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ ร้อยละ 32.8 ทั้งน้ีผลจากความแตกต่างของตัวเลข

ดังกล่าว อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เพราะการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม

ตัวอย่างคือ แรงงานภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่มีภมิูลาํเนาเดิมในจังหวัดนครราชสีมาและพักอาศัย
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ในบ้านส่วนตัวร่วมกับครอบครัว ดังน้ันการเป็นคนในพ้ืนที่และพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากแหล่งทาํงาน  

จึงอาจทาํให้มีพฤติกรรมภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยความชะล่าใจและไม่คาํนึงถึง

มาตรการทางกฏหมาย ทาํให้มีการขับข่ียานพาหนะภายหลังการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง 

ขณะที่การศึกษาของกมลา วัฒนพรและคณะ ศึกษาในกลุ่มประชากรทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 

ทาํให้ลักษณะทางประชากรบางอย่างแตกต่างกนั ส่งผลให้ผลการศึกษาในประเดน็การขับข่ียานพาหนะ

ภายหลังการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันไปด้วย แต่อย่างไรกต็าม ข้อมูลดังกล่าวกยั็งสะท้อน

ถึงแนวโน้มของโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคลรอบข้างที่

เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันกยั็งบ่งช้ีถึงความเข้มงวดจากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับนโยบาย “ดื่มไม่

ขับ” ได้เป็นอย่างดี  

5.2.3 ผลกระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

พบว่า ด้านอุบัติเหตุ มีค่าประมาณสดัส่วนของการเคยได้รับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.143 หรือ 14.3% (95%CI=0.127-0.158) ซ่ึงตัวเลข

ดังกล่าวค่อนข้างตํ่าเม่ือเปรียบเทยีบกับสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2552 เร่ือง การเฝ้าระวังการ

บาดเจ็บรุนแรงระดับชาติของสาํนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข (2552) ที่พบว่า อาชีพในกลุ่มที่

ได้รับบาดเจบ็รุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่งสูงสุดคือ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 33.1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

นิยามของคาํว่า “ผู้ใช้แรงงาน” ของสาํนักระบาด ได้รวมเอาแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหน่ึง  

ทาํให้ตัวเลขค่าสัดส่วน เม่ือพิจารณาเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรม จึงมีค่าตํ่ากว่าค่าอุบัติเหตุจริง   

ที่พิจารณาจากผู้ใช้แรงงานทั้งหมดและเม่ือพิจารณาผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า มีค่าประมาณ

สดัส่วนของการเคยมีปัญหาด้านสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.069 

หรือ 6.9% (95%CI=0.058-0.080) โดยปัญหาโรคที่พบได้แก่ โรคเกา๊ส์ โรคกระเพาะอาหารและ

โรคความดันโลหิตสงู ซ่ึงปัญหาโรคที่พบในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ โรคเกา๊ส์ อาจไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่

เกิดจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่เป็นโรคจากพฤติกรรมการบริโภคที่แอบแฝงมากับการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะในระหว่างที่มีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาจมีการรับประทาน

กับแกล้ม หรืออาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกรดยูริกสูง และส่งผลให้เกิดอาการของโรค

เกา๊ส์ตามมา ขณะที่โรคกระเพาะอาหารกเ็ช่นเดียวกัน มักเกิดกับผู้ดื่มที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่

เหมาะสมระหว่างการด่ืมเช่น ไม่รับประทานอาหารว่าง หรือกับแกล้ม ส่งผลให้กระเพาะว่าง และ

แอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นตํ่าเพียงร้อยละ 10 จะทาํให้มีการกระตุ้นนํา้ย่อยในกระเพาะอาหาร 

ส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะและลําไส้ (เพ็ญพรรณ วัฒนไกร, 2547) จนเกิดเป็นอาการของโรค

กระเพาะอาหารต่อมาได้ ส่วนโรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นอีกโรคหน่ึงที่สาํคัญและส่งผลกระทบต่อ

ภาวะสขุภาพต่างๆตามมาอกีมากเช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองแตก โดยพบว่า มีผลกระทบต่อ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 202.6 ล้านบาท มากสุด       

เป็นอันดับ 5 รองจากโรคเอดส์ การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด ลมชักและภาวะติดสุรา (ประพักตร์ 

เนรมิตพิทกัษ์กุลและคณะ, 2551) และเม่ือพิจารณาผลกระทบด้านครอบครัว พบว่า มีค่าเฉล่ียของ
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ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดือนเท่ากับ 895.15 บาท (95%CI=854.16-936.14) 

ซ่ึงสูงกว่าเม่ือเทยีบกับการสาํรวจสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2550 

ของกมลา วัฒนพรและคณะ (2552) พบค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ีย (บาท/

เดือน) ของจังหวัดนครราชสีมา เท่ากับ 264 บาท ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่างของกมลา      

วัฒนพรและคณะ เป็นกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงอาจมีบางส่วนที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง เช่น กลุ่ม

นักเรียน นักศึกษาและลักษณะการดื่มอาจเป็นการร่วมดื่มโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทาํให้ตัวเลข

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนน้อยกว่าการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงศึกษาในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเป็นกลุ่มที่มี

รายได้ต่อเดือนชัดเจนและแน่นอน และเม่ือทาํการปรับค่าใช้จ่ายในการด่ืมต่อเดือน โดยคิดเป็น    

ร้อยละเทยีบกับรายได้ต่อเดือน พบว่า มีค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อ

เดือน เท่ากับ 8.3% ซ่ึงสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับรายจ่ายเพ่ือการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

(ทั้งในและนอกบ้าน) จากการศึกษาเร่ือง การบริโภคแอลกอฮอล์กับความยากจน โดยใช้ข้อมูลการ

สาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic survey หรือ SES) ปี 2529-2547 ของอัญชนา 

ณ ระนอง (2551) พบว่า รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (ทั้งในและนอกบ้าน)    

ในปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของยอดรายจ่ายรวมของครัวเรือน แต่หากพิจารณา

เปรียบเทยีบกับรายจ่ายสาํคัญ ได้แก่ รายจ่ายเพ่ือการศึกษาและรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็

จะพบว่า รายจ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เฉล่ียของครัวเรือนมีขนาดสูงประมาณ 3 ใน 4 ของรายจ่าย

สาํคัญเหล่าน้ีในแต่ละเดือน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดังที่กล่าว

ไปข้างต้น ขณะเดียวกันพบว่า มีค่าประมาณสัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวที่มี

สาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.081 หรือ 8.1% (95%CI=0.068-0.093) 

และค่าประมาณสัดส่วนของการเคยถูกตาํหนิหรือถูกว่ากล่าวจากบุคคลภายในครอบครัวเกี่ยวกับการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.277 หรือ 27.7% (95%CI=0.258-0.297) ซ่ึงตัวเลขปัญหา

ครอบครัวที่เกิดในกลุ่มเป้าหมายน้ี ค่อนข้างมีการศึกษาน้อย แต่เม่ือเปรียบเทียบจากการศึกษาสถิติ

ความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ ปี 2550-2551 ของมูลนิธิเพ่ือนหญิงพบว่า มีการ

นาํเสนอข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงในครอบครัวในปี 2551 ร้อยละ 15.1 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552) 

และเม่ือพิจารณาผลกระทบด้านสงัคม พบว่า มีค่าประมาณสดัส่วนของการเคยเอะอะโวยวายกับเพ่ือน 

หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.096 หรือ 9.6% 

(95%CI=0.082-0.109) ขณะเดียวกันพบว่า ค่าประมาณสัดส่วนของการเคยทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน 

หรือคนภายนอกในขณะ หรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.080 หรือ 8.0% 

(95%CI=0.067-0.092) และค่าประมาณสัดส่วนของการเคยถูกว่ากล่าวจากบุคคลรอบข้าง หรือ

เพ่ือนบ้านใกล้เคียงในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.207 หรือ 20.7% 

(95%CI=0.189-0.225) ซ่ึงเช่นเดียวกันเม่ือต้องการเปรียบเทยีบตัวเลขปัญหาด้านสังคมที่เกิดใน

กลุ่มเป้าหมายน้ี ค่อนข้างมีข้อจํากัดเน่ืองจากมีการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเร่ืองน้ีน้อย แต่เม่ือ

เทียบเคียงจากการศึกษาสถิติความรุนแรงทั่วไปจากหนังสือพิมพ์ ปี 2550-2551 ของมูลนิธิเพ่ือน
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หญิงพบว่า มีการนาํเสนอข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงทั่วไป ซ่ึงได้แก่ การทะเลาะวิวาท ชกต่อย ยกพวกตี

กนั ในปี 2551 สงูเป็นอนัดับหน่ึงถึงร้อยละ 35.4 (ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา, 2552) และจากสรุปรายงาน

การเฝ้าระวังโรค ปี 2552 เร่ือง การเฝ้าระวังการบาดเจบ็รุนแรงระดับชาติของสาํนักระบาด กระทรวง

สาธารณสุข (2552) พบว่า การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตส่วนใหญ่มีอาชีพผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 

40.8 และผู้ถูกทาํร้ายมีการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 54.2 ดังน้ันจึงค่อนข้างสะท้อน

ผลกระทบทางด้านสังคมได้เป็นอย่างดีว่า การทะเลาะวิวาทในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีสาเหตุสาํคัญมาจาก

การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จนเป็นผลให้เกิดการบาดเจบ็รุนแรงและเสียชีวิตได้ และเม่ือพิจารณา

ผลกระทบด้านการทาํงาน พบว่า มีอาการที่เป็นผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า

งาน ได้แก่ อาการใจสั่น (ค่าประมาณสัดส่วน=0.118, 95%CI=0.103-0.133) อาการเหน่ือยล้า

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.355,95%CI=0.333-0.376) อาการเหง่ือออก (ค่าประมาณสัดส่วน= 

0.165,95%CI=0.148-0.182) อาการกระหายนํา้ (ค่าประมาณสัดส่วน=0.505, 95%CI=0.482-

0.527) และอาการปวดศรีษะ (ค่าประมาณสัดส่วน=0.543, 95%CI=0.520-0.565) และพบว่า 

การมีอาการดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน (ค่าประมาณ

สัดส่วน=0.027, 95%CI=0.520-0.565) เช่น การถูกอุปกรณ์หรือของมีคมทิ่มแทง การสะดุดหรือ

หกล้มขณะทาํงาน การถูกวัสดุภายในสถานประกอบการหล่นทบัจากการเผอเรอ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้อง

กับรายงานภาวะสุขภาพของแรงงานไทย ปี พ.ศ.2552 ของสาํนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (2552) ที่พบว่า แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับบาดเจบ็จาก

การทาํงานจากสาเหตุการถูกเคร่ืองจักรกล ร้อยละ 7.8 การพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 16.5 การถูก

สารเคมี ร้อยละ 2.0 และการถูกวัตถุมีคม ร้อยละ 11.1 และพบว่า เคยไปทาํงานสาย (ค่าประมาณ

สัดส่วน=0.176,95%CI=0.159-0.193) เคยไม่ไปทาํงาน (ค่าประมาณสัดส่วน=0.167, 95%CI= 

0.150-0.184) และเคยทํางานแล้วปริมาณงานลดลง (เม่ือเทียบกับมาตรฐานของตนเอง) 

(ค่าประมาณสัดส่วน=0.208, 95%CI=0.189-0.226) และเคยทาํงานแล้วคุณภาพงานลดลง (เม่ือ

เทยีบกบัมาตรฐานของตนเอง) (ค่าประมาณสัดส่วน=0.175, 95%CI=0.158-0.191) ซ่ึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของกรรณิการ์  ฐิติบุญสุวรรณและคณะ (2552) เกี่ยวกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

การขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทาํงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์ พบว่า สถานะภาพของการ

ดื่มมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียผลิตภาพในการทาํงานโดยรวมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยพบว่า 

ผู้ที่ดื่มอย่างอันตรายมาก ผู้ที่เคยด่ืมและผู้ที่ดื่มบ้าง มีสัดส่วนของการสูญเสียประสิทธิภาพในการ

ทาํงานโดยรวมมากกว่า  ผู้ที่ไม่ดื่มอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และการศึกษาของกมลมาลย์ ศิริพูนสวัสดิ์ 

(2550) เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุรากับการขาดงานและการมาทาํงานสายของพนักงาน พบว่า 

พนักงานที่ดื่มสุรากับพนักงานที่ไม่ดื่มสุรา มีการขาดงานและการมาสายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ ดังน้ันจึงสะท้อนได้ค่อนข้างชัดเจนว่า การดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์ เป็นผลกระทบโดยตรงต่อ

การทาํงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งการขาดงานและการมาทาํงานสาย รวมถึงประสทิธิภาพของ

การทาํงานที่เกดิข้ึน 
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5.2.4 ปัจจยัทีมี่ผลต่อการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวมอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ ได้แก่ เพศชาย กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี การศึกษาสงูสดุระดับปริญญาตรี/สูงกว่า สถานภาพสมรส

หม้าย/หย่า/แยก การมีที่พักอาศัยในหอพักเอกชน การเคยสบูบุหร่ีแต่เลิกแล้วและการที่ปัจจุบันยังคง

สูบบุหร่ีอยู่ การเล่นไพ่ การเล่นหวยใต้ดิน สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ 

ลักษณะการทาํงานแบบกะ บทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้างานและเป็นผู้ปฏบัิติ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณา

เฉพาะการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือน (current drinker) พบว่า ปัจจัยที่มีผลอย่าง      

มีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี/ สูงกว่า สถานภาพสมรสเป็น

โสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ สภาพการใช้จ่ายต่อ

เดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสิน และลักษณะการทาํงานแบบกะ และเม่ือ

พิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ด่ืมที่เป็นผู้ปฏบัิติงาน และสนใจปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

รอบ 3 เดือน (current drinker) พบว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย 

สถานภาพสมรสเป็นโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท การที่ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู่ 

สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ แบบไม่พอใช้และมีหน้ีสิน และลักษณะการ

ทาํงานแบบกะ ดังภาพที่ 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5.1 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลใ์นภาพรวม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน 

(current drinker) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลใ์นรอบ 3 เดือน 

(current drinker) ในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน 

• เพศชาย  

• กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี  

• การศึกษาสงูสดุระดับปริญญาตรี/สงู

กว่า  

• สถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก  

• การมีที่พักอาศัยในหอพักเอกชน  

• การเคยสบูบุหร่ีแต่เลิกแล้ว 

• การท่ีปัจจุบนัยงัคงสูบบุหรี่อยู่  

• การเล่นไพ่  

• การเล่นหวยใต้ดิน  

• สภาพการใชจ่้ายต่อเดือนแบบพอใช ้

แต่ไม่มีเหลือเก็บ  

• ลกัษณะการทํางานแบบกะ  

• บทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้างาน 

• บทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏบัิติงาน 

• เพศชาย  

• การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี/ สูง

กว่า  

• สถานภาพสมรสเป็นโสด  

• รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 

บาท  

• การท่ีปัจจุบนัยงัคงสูบบุหรี่อยู ่

• สภาพการใชจ่้ายต่อเดือนแบบพอใช้

แต่ไม่มีเหลือเก็บ  

• สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบไม่พอใช้

และมีหน้ีสนิ  

• ลกัษณะการทํางานแบบกะ 

• เพศชาย  

• สถานภาพสมรสเป็นโสด  

• รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 

บาท  

• การท่ีปัจจุบนัยงัคงสูบบุหรี่อยู ่

• สภาพการใชจ่้ายต่อเดือนแบบพอใช้

แต่ไม่มีเหลือเก็บ  

• สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบไม่พอใช้

และมีหน้ีสนิ  

• ลกัษณะการทํางานแบบกะ 
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ซ่ึงจากภาพที่ 5.1 เม่ือพิจารณาปัจจัยร่วมที่พบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ทั้ งสามประเด็น  ได้แก่  เพศชาย ซ่ึงเ ป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ก ลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเพศชายมีสัดส่วนการดื่มมากกว่าเพศหญิง ทั้งในการดื่มภาพรวมและการด่ืม

ในรอบปัจจุบัน (current drinker) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (2553) 

เกี่ยวกับการศึกษาแบบแผนการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และบทบาทของสังคมในการบรรเทา

ปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทาํงานในเขตจังหวัดชลบุรี ที่พบว่า ผู้ด่ืมเพศชาย  

มีระดับการด่ืมที่สูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากลักษณะและบทบาท

ทางเพศที่ถูกกาํหนดและคาดหวังจากสังคมว่า เพศชาย ต้องเป็นผู้นาํ ทาํให้มักมีการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสงัคมบ่อยคร้ัง รวมถึงการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง เพ่ือพักผ่อนและคลายความตึงเครียดจาก

การทาํงานค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเพศชายในปัจจุบัน กยั็งคงถูก

มองและได้รับการยอมรับจากสังคมไทยโดยทั่วไปว่า การดื่มของเพศชายเป็นเร่ืองปกติ ดังน้ันใน

การศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า เพศชายเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งสามประเดน็ 

ส่วนปัจจัยต่อมาที่พบ ได้แก่ การสูบบุหร่ีในปัจจุบัน ซ่ึงพบว่า แรงงานที่ยังคงสูบบุหร่ีในปัจจุบัน       

มีสดัส่วนการด่ืมมากกว่ากลุ่มที่ไม่สบูบุหร่ี หรือเคยสบูแต่เลิกแล้ว ทั้งในการดื่มภาพรวมและการดื่มใน

รอบปัจจุบัน (current drinker)  ทั้งน้ีเน่ืองจากการสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์           

มีความสัมพันธ์กัน โดยจากการศึกษาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2544 จังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดลาํพูนโดยจารุวรรณ วิริยะหิรัญไพบูลย์และคณะ (อ้างถึงในจีรนันท ์แกล้วกล้า, 2548) โดย

การตรวจปัสสาวะและตอบแบบสอบถาม พบว่า แรงงานมีการสูบบุหร่ีสูงถึงร้อยละ 61.3 ดื่มสุรา  

ร้อยละ 76.3 และผู้ที่สูบบุหร่ีมีการใช้สารเสพติดสูงเป็น 8.7 เท่าของผู้ไม่สูบบุหร่ี ทาํนองเดียวกัน     

ผู้ที่ดื่มสุรามีการใช้สารเสพติดสูงเป็น 4.3 เท่าของผู้ไม่ดื่ม และผู้ดื่มสุราใช้ยาบ้ามากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสรุา 

5.3 เท่า หรืออาจกล่าวได้ว่า การสูบบุหร่ี ถือเป็นปัจจัยเสริม หรือปัจจัยกระตุ้นอย่างหน่ึงที่สาํคัญ     

ในพัฒนาระดับการดื่มและอาการมึนเมาที่เป็นผลจากการดื่มให้เพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวระหว่าง

พฤติกรรมการสบูบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มักพบว่า เป็นพฤติกรรมที่พบเหน็ในลักษณะ

ไปด้วยกนั หรือเทยีบเคียง หรือเปรียบเสมือนการเป็นตัววัดที่ใช้เป็นตัวแทนกันได้ (surrogate maker) 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า การสูบบุหร่ีในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทั้งสามประเด็น ส่วนปัจจัยต่อมา ได้แก่ สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มี  

เหลือเกบ็ โดยพบว่า แรงงานที่มีสภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ มีสัดส่วน   

การด่ืมมากกว่ากลุ่มพอใช้และมีเหลือเกบ็ กลุ่มไม่พอใช้แต่ไม่มีหน้ีสิน และกลุ่มไม่พอใช้และมีหน้ีสิน 

ทั้งในการด่ืมภาพรวมและการดื่มในรอบปัจจุบัน (current drinker)  ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในการศึกษาคร้ังน้ี มีรายได้เฉล่ียประมาณ 7707.07 บาท (95%CI=7612.19-

7801.95) และมีค่าเฉล่ียของการใช้จ่ายไปกับการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่ากับ 895.15 บาท 

(95%CI=854.16-936.14) ซ่ึงเม่ือประเมินจากตัวเลขแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีการใช้จ่ายค่อนข้างเสี่ยงต่อการดาํเนินชีวิตในอนาคต 
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เพราะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้ึนทั้งกับตนเอง หรือครอบครัว ที่มีความจาํเป็นต้องใช้จ่าย กอ็าจ

ต้องเกิดปัญหาทางด้านการเงินข้ึนได้ เน่ืองจากไม่มีเงินทุนเก็บสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และ         

ในท้ายที่สุดกต้็องหาทางออกด้วยการไปพ่ึงแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพราะเป็นเงินด่วนที่ กู้ง่ายและ

รวดเร็วทันท่วงที (วลายุ ถาวรวิริยะนันท์, 2548) และนําไปสู่การมีภาระหน้ีสินในอนาคตต่อไปได้ 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า สภาพการใช้จ่ายต่อเดือนแบบพอใช้แต่ไม่มีเหลือเกบ็ เป็นปัจจัย

หน่ึงที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งสามประเดน็ และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ ลักษณะการ

ทาํงานแบบกะ โดยพบว่า แรงงานที่มีลักษณะการทาํงานแบบกะ มีสัดส่วนการดื่มมากกว่ากลุ่มที่มี

ลักษณะการทาํงานแบปกติ ทั้งในการด่ืมภาพรวมและการดื่มในรอบปัจจุบัน (current drinker)  ทั้งน้ี

เน่ืองวิธีการดาํเนินชีวิตของแรงงานที่มีลักษณะการทาํงานแบบกะ ค่อนข้างเสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการ

เข้าสู่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เน่ืองจากตลอดระยะเวลาทาํงานส่วนใหญ่อยู่ที่ทาํงาน เม่ือกลับบ้าน

กจ็ะเข้าห้องพัก หรือที่พัก กลุ่มคนกลุ่มน้ีมักมีข้อจาํกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและขาดการ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อันเน่ืองจากข้อจํากัดด้านเวลาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีปกติของคนทั่วไป       

เช่น การทาํงานเข้ากะกลางคืน และพักผ่อนตอนกลางวัน ส่งผลให้อาจต้องใช้การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อนนอน เพ่ือช่วยให้หลับได้อย่างสนิทและเพียงพอในแต่ละวัน (รุ่งนภา คาํผางและคณะ

, 2553) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า ลักษณะการทาํงานแบบกะ เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ    

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสามประเดน็ 

ซ่ึงจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสามประเดน็ ดังที่

กล่าวไปข้างต้น พบว่า นอกเหนือจากปัจจัยร่วมที่พบแล้ว ยังพบว่า ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในภาพรวม ส่วนใหญ่มักเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายใต้โอกาส สถานภาพและ

ช่วงเวลาของการดื่มในแต่ละคร้ัง เช่น สถานภาพสมรสหม้าย/หย่า/แยก หรือการอยู่หอพักเอกชน 

เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการดื่มในภาพรวม เป็นการระบุถึงการดื่มตลอดช่วงเวลาทั้งชีวิต ดังน้ันจึงพบ

ปัจจัยที่ส่งผลค่อนข้างมาก แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 

3 เดือน กลับพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องลดน้อยลง และเม่ือพิจารณากลุ่มเฉพาะผู้ปฏบัิติงาน กพ็บว่า มี

ปัจจัยที่แสดงภาพการด่ืมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนมากข้ึน โดยแรงงานที่มีสถานภาพโสด 

พบว่า มีสัดส่วนการด่ืมมากกว่าสถานภาพอื่น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเป็นอิสระในการดาํเนินชีวิต 

การไม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดื่มด้วย

ตนเองได้ และการมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท เป็นการเน้นยํา้ให้เหน็ว่า กลุ่มแรงงาน

ที่ดื่ม ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอาํนาจในการใช้จ่ายเงินเพ่ือซ้ือ หรือเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่า

กลุ่มอื่น แต่ขณะเดียวกนัแรงงานกลุ่มดังกล่าว กมี็แนวโน้มของการสร้างปัญหาภาระหน้ีสินของตนเอง

ในอนาคต เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า แรงงานกลุ่มน้ีมีปัญหาสภาพการใช้จ่ายต่อเดือนที่ไม่พอใช้

และมีหน้ีสิน ดังน้ันการนาํประเดน็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม

และจาํกดัการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆที่จะเกิดข้ึนในกลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม จึงควรมุ่งเน้นพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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ในรอบ 3 เดือน (current drinker) ก่อน จากน้ันจึงนาํประเดน็ปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในภาพรวมไปเป็นองค์ประกอบในการส่งเสริมและรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มดังกล่าวต่อไป 

 

5.3   ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานวิจัยและผลของ

การวิจัย โดยจาํแนกเป็น 2 ประเดน็ได้ดังน้ี 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศึกษา 

จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะที่เป็นข้อค้นพบและข้อสรุป ดังน้ี 

(1) สัดส่วนการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมยังคงมี

แนวโน้มการดื่มค่อนข้างสงู โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมที่มีนโยบายเน้นการสร้างงานในระดับพ้ืนที่ 

เช่น จังหวัดนครราชสมีา ขอนแก่น เป็นต้น ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกาํหนดแนวทางและ

กจิกรรมที่ชัดเจนเพ่ือป้องกนันักด่ืมหน้าใหม่และผลกระทบจากการดื่มเฉพาะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  

(2) ลักษณะแบบแผนการดําเนินชีวิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด

นครราชสีมา มีลักษณะกึ่งผสมคือ เป็นทั้งคนในพ้ืนที่ที่ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านและเข้าทาํงานในโรงงาน

เชิงธุรกิจ ดังน้ันแนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือป้องกันและควบคุมผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ อาจใช้การผสมผสานระหว่างมาตรการทั่วไปที่มีการใช้อยู่ในชุมชน ร่วมกับกิจกรรม

เฉพาะที่อาจเกดิข้ึนในสถานประกอบการ 

(3) ในการกําหนดแนวทางดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในกลุ่มเป้าหมาย

แรงงานดังกล่าว อาจจาํเป็นต้องมีการคัดกรองหรือประเมินระดับความเสี่ยง โดยนาํปัจจัยที่มีผลต่อ

การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากการศึกษาคร้ังน้ีไปประกอบการพิจารณา เพ่ือให้สามารถกาํหนด

วิธกีารทาํงานกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปดังน้ี 

(1) การแสวงหาแนวทางในการดาํเนินโครงการควบคุมและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

และผลกระทบที่ อ าจเกิด ข้ึนจากการดื่ มเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเ ป้าหมายแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมยังมีความจาํเป็น เน่ืองจากมีลักษณะแบบแผนในการดาํเนินชีวิตทั้งแบบกึ่งเมืองและ

ชนบท ดังน้ันการศึกษาในรูปแบบกึ่งทดลองเพ่ือประเมินกลวิธีในการทาํงานป้องกันการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงอาจเป็นแนวทางการวิจัยในอนาคตที่ตอบสนองการแก้ไข

ปัญหาได้ 
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(2) การศึกษาเชิงบูรณาการและการผสมผสานระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานใน

หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงอาจเน้นประเดน็

เชิงโครงสร้าง การแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบ โดยอิงบริบทแผนงานเดิมของหน่วยงานน้ันๆอยู่ 

และกาํหนดกลไกตัวเช่ือมประสาน ซ่ึงในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา กมี็หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัแรงงานกลุ่มน้ีอยู่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

(3) ควรมีการศึกษาวิธกีารเทยีบเคียงเกี่ยวกับผลกระทบจากการด่ืม หรือพฤติกรรม

การดื่มให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการด่ืมและ

ผลกระทบจากการด่ืมค่อนข้างมาก และแต่ละการศึกษากมี็วิธีการวัดที่แตกต่างกันไป ทาํให้บางกรณี

ไม่สามารถนาํมาเปรียบเทยีบกันได้ ดังน้ันหากมีวิธีการกลางที่เป็นมาตรฐาน หรือมีวิธีการในการปรับ

ค่าของแต่ละผลการศึกษาในแต่ละกรณีมาเป็นค่ากลางที่เป็นค่ามาตรฐาน และกาํหนดเกณฑ์ประเมิน

ระดับต่างๆไว้ อาจเกิดประโยชน์ในการนาํไปใช้เปรียบเทยีบ เพ่ือประเมินผลกระทบ หรือพฤติกรรม

การดื่มต่างๆได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวดันครราชสีมา 

------------------------------------------------- 

 

คาํชีแ้จง 

1. แบบสอบถามนี ้เป็นสว่นหนึง่ในการเก็บรวบรวมข้อมลูของโครงการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวดันครราชสีมา ภายใต้การสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัปัญหาสรุา (ศวส.) โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุม่แรงงานภาคอตุสาหกรรม จงัหวดั

นครราชสมีา อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหามาตรการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และข้อมลู

ทัง้หมดจะถกูเก็บเป็นความลบัและนํามาใช้เฉพาะในโครงการวิจยันีเ้ทา่นัน้ การวิเคราะห์ข้อมลูจะวิเคราะห์และนําเสนอเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่

มีผลกระทบตอ่ทา่น แตอ่ยา่งใด  

2. แบบสอบถามทัง้หมด แบง่ออกเป็น 3  สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัผู้ตอบ 

ส่วนที่ 2  ข้อมลูลกัษณะการทํางาน 

ส่วนที่ 3  ข้อมลูการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ส่วนที่ 4  ข้อมลูพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ส่วนที่ 5  ข้อมลูผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

คณะผู้วิจยั หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ คงได้รับความร่วมมือจากทา่นในการตอบข้อมลูตามสภาพความจริงท่ีปรากฏ และขอขอบคณุ

มา ณ โอกาสนีด้้วย 

 

 

พงษ์เดช สารการ 

เสมอ ตรีคณุา 

รังสมิา บําเพ็ญบญุ 

นจุรินทร์ หิรัญคํา 

ธนิดา บตุรคล้าย 

ยพุา พิทกัษ์วาณิชย์ 

ณรงค์ คงด้วยแก้ว 

 

 

 

 

หน่วยงาน/ท่ีติดต่อ :  กลุม่งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โทร.044-235-244  

 ศนูย์ความปลอดภยัแรงงานพืน้ท่ี 10 โทร 044-266029, 044-3858688   



แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
------------------------------------------------------- 

คาํชีแ้จง กรุณาเขียนเคร่ืองหมายถกู () ลงในกรอบ หรือเขียนตวัเลข ข้อความลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่นมากที่สดุ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 

2. อาย ุ_____ ปี 

3. การศกึษาสงูสดุ  1. ประถมศกึษา  4. อนปุริญญา/ปวส.  7. อ่ืนๆ ระบ_ุ________________ 

  2. มธัยมศกึษาตอนต้น  5. ปริญญาตรี  

  3. มธัยมศกึษาตอนปลาย/อาชีวะ (ปวช.)  6. สงูกวา่ปริญญาตรี  

4. สถานภาพสมรส  1. โสด  2. คู ่  3. หม้าย/หยา่/แยก 

5. รายได้ตอ่เดือน_____________บาท 

6. สถานที่พกัอาศยั  1. บ้านสว่นตวั  2. บ้านพกั/หอพกัในโรงงาน  3. หอพกัเอกชน  4. อ่ืนๆ ระบ_ุ________________ 

7. บคุคลอาศยัร่วม  1. อยูค่นเดียว  5. ญาต ิ

  2. อยูก่บัครอบครัว (สามี/ภรรยา)  6. คูรั่ก หรือแฟน 

  3. เพ่ือน  7. อ่ืนๆ ระบ_ุ_________________________________ 

  4. พอ่/แม ่  

8. ภมิูลําเนาเดิม  1. ในจงัหวดันครราชสีมา  2. นอกจงัหวดั ระบ_ุ___________________________ 

9. การสบูบหุร่ี  1. ไมส่บูบหุร่ี  2. เคยสบูแตเ่ลิกแล้ว  3. ปัจจบุนัยงัสบูบหุร่ีอยู ่

10. การใช้สารเสพติด  1. ไมเ่คยใช้  2. เคยใช้แตเ่ลิกแล้ว   3. ปัจจบุนัยงัใช้อยู ่ระบชุนิดสารเสพติด_________________ 

11. การเลน่พนนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  1. ไพ ่  2. หวยใต้ดิน  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ_____________________________ 

12. การมีโรคประจําตวั  1. ไมมี่  2. มี  ระบโุรค_________________ 

13. การรับประทานยาเป็นประจํา  1. ไมเ่คย  2. เคยแตเ่ลิกแล้ว   3. ปัจจบุนัยงัทานอยู ่ระบชุนิดยา____________________________ 

14. การใช้เวลาวา่ง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  1. นอนพกัผ่อน  2. ออกกําลงักาย  3. ดหูนงั  4. ฟังเพลง  5. อ่ืนๆ ระบ_ุ___________________ 

15. ลกัษณะบคุลิกเฉพาะตวั  1. สนกุร่าเริง  2. เงียบขรึม  3. เก็บตวั  4. อ่ืนๆ ระบ_ุ_____________________ 

16. สภาพการใช้จา่ยของครอบครัวที่เกิดขึน้จริงในแตล่ะเดือน 

  1. ไมพ่อใช้และมีหนีส้ิน  2. ไมพ่อใช้ แตไ่มมี่หนีส้ิน  3. พอใช้ แตไ่มมี่เหลือเก็บ  4. พอใช้ และมีเหลือเก็บ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะการทาํงาน 

1. แผนกงานในปัจจบุนั  1. สํานกังาน  3. ฝ่ายซอ่มบํารุง  5. ฝ่ายอ่ืนๆ ระบ_ุ__________________________ 

  2. ฝ่ายผลิต  4. ฝ่ายขนสง่ 

2. บทบาท/หน้าที่หลกั  1. ผู้จดัการ  2. หวัหน้างาน  3. ผู้ปฏิบตัิ 

3. ลกัษณะงาน  1. ทํางานกะ  2. ปกติ  

4. จํานวนชัว่โมงการทํางาน __________ชัว่โมงตอ่วนั  

5. จํานวนวนัทํางาน           __________วนัตอ่สปัดาห์ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1. ทา่นเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม ่  1. ไมด่ื่ม (จบการตอบแบบสอบถาม)  2. ดื่ม 

2. อายทุี่เร่ิมดื่มครัง้แรก________ปี 

3. สาเหตกุารดื่มครัง้แรก  1. อยากลองดื่ม

เอง 

 2. เพ่ือนชกัชวนให้ดื่ม  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ__________________________________ 

4. สถานที่ดื่มครัง้แรก  1. ที่พกัอาศยั  2. ร้านค้า/สถานบนัเทิง  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ__________________________________ 

5. ชนิดเคร่ืองดื่มครัง้แรก  1. เบียร์  2. เหล้า/บร่ันด ี  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ__________________________________ 

6. การดื่มในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา   1. ไมด่ื่ม (จบการตอบแบบสอบถาม)  2. ดื่ม 

 



ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา) 

1. ชนิดเคร่ืองดื่มที่ดื่มบอ่ยที่สดุ  (ตอบเพียงหนึ่งข้อ) 

  1. เบียร์  2. ยาดอง  3. เหล้าขาว  4. วิสกีไ้ทย  5. วิสกีต้า่งประเทศ  6. บร่ันดีไทย 

  7. บร่ันดีตา่งประเทศ  8. ไวน์  9. สปาย  10. เหล้าป่ัน  11. อ่ืนๆ ระบ_ุ___________________________ 

2. ความถ่ีในการดื่มสว่นใหญ่ (โดยประมาณ)   

  1. 1-2 วนั/สปัดาห์  2. 3-4 วนั/สปัดาห์  3. 5-6 วนั/สปัดาห์  4. ทกุวนั/สปัดาห์  5. อ่ืนๆ ระบ_ุ_________________ 

3. ปริมาณการดื่มตอ่ครัง้ (ระบโุดยประมาณ)  _____________(จํานวน)/_________(หน่วย) 

                 [ เบียร์ 2 กระป๋อง= 1 ขวด / 1 ขวด= 3 แก้ว, เหล้า 2 แบน= 1 กลม / 1 กลม= 50 ฝา = 50 แก้ว(1 ฝาผสม)] 

4. สถานที่ในการดื่มแตล่ะครัง้ (สว่นใหญ่)   

  1. ที่พกัอาศยั  2. สถานที่รอบบริเวณสถานประกอบการ ระบปุระเภทสถานที_่_______________________________________ 

  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ_____________________________________________________________ 

5. สาเหตขุองการดื่ม (สว่นใหญ่) ระบ ุ____________________________________________ 

6. ผู้ ร่วมดื่มแตล่ะครัง้ (สว่นใหญ่)    1. เพ่ือนร่วมงาน  2. คนในครอบครัว  3. อ่ืนๆ ระบ_ุ____________________________ 

7. การสบูบหุร่ีขณะดื่ม   1. ไมส่บู  2. สบูเป็นบางครัง้  3. สบูทกุครัง้ 

8. ในการดื่มแตล่ะครัง้ (สว่นใหญ่)   

  1. จา่ยเงินสดทกุครัง้  2. จา่ยเงินสดเป็นบางครัง้  3. จา่ยโดยใช้บตัรเครดิต  4. อ่ืนๆ ระบ_ุ____________________________ 

9. ชว่งเวลาในการดื่ม (สว่นใหญ่)     

  1. ชว่งเช้า (06.00–11.59 น.)  2. ชว่งกลางวนั (12.00-16.59 น.)  3. ชว่งเย็น (17.00–23.59 น.)  4. ชว่งดกึ (24.00–05.59 น.) 

10. ผลจากการดื่ม (สว่นใหญ่)    

  1. ไมเ่คยเมา   2. เมาบ้างเล็กน้อย  3. เมาคอ่นข้างมาก แตย่งัมีสติรู้เร่ือง  4. เมามาก จนไมไ่ด้สติ 

11. การแสดงออกหลงัจากการดื่ม (สว่นใหญ่)     1. เป็นปกติเหมือนตอนไมด่ื่ม  2. คยุสนกุมากขึน้  3. ชอบคิดถึงเร่ืองในอดีต 

  4. เอะอะ โวยวาย เสียงดงั  5. มีปัญหากบับคุคลรอบข้าง  6. อ่ืนๆ ระบ_ุ___________________________________ 

12. การเป็นผู้ขบัข่ียานพาหนะภายหลงัการดื่ม  1. เป็นผู้ขบัข่ีทกุครัง้ที่ดื่ม  2. เป็นผู้ขบัข่ีบางครัง้  3. ไมเ่คยเป็นผู้ขบัข่ีหลงัจากดื่ม 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

• ด้านอุบัติเหตุ 

1. ทา่นเคยได้รับอบุตัิเหตทุี่มีสาเหตมุาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย (ข้ามไปตอบข้อ 4)  2. เคย  ระบปุระเภทการเกิดอบุตัิเหต_ุ______________________________________________ 

2. กรณีเคยได้รับอุบัติเหตุ ทา่นมีผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่ร่างกายหรือไม ่

  1. ไมมี่ (ข้ามไปตอบข้อ 4)  2. มี  

3. กรณีที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ทา่นมีวิธีการดแูล หรือรักษาอยา่งไร  

  1. รักษาเอง  2. รับการรักษาแตไ่มน่อน รพ.  3. รับการรักษาและนอน รพ.  4. อ่ืนๆ ระบ_ุ______________________ 

4. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นเคยดื่มเหล้าและมีอาการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนเข้างานหรือไม ่(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  1. ใจสัน่  4. กระหายนํา้    

 2. เหน่ือยล้า  5. ปวดศรีษะ   

 3. เหง่ือออก 

5. กรณีเคยมีอาการ ผลจากอาการดงักลา่ว สง่ผลให้ทา่นได้รับอบุตัิเหตขุณะปฏิบตัิงานหรือไม ่ 

  1. ไมเ่คย  2. เคย ระบปุระเภทการเกิดอบุตัิเหต_ุ________________________ เกิดจากสาเหต_ุ___________ ชว่งเวลาที่เกิด__________ 

• ด้านสุขภาพ 

6. ทา่นเคยมีปัญหาด้านสขุภาพที่มีสาเหตมุาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย (ข้ามไปตอบข้อ 7)  2. เคย  ระบอุาการ หรือโรค_______________________________________________ 

7. กรณีเคยมีปัญหาด้านสุขภาพ ทา่นมีวิธีการดแูลหรือรักษาอยา่งไร 

  1. รักษาเอง  2. รับการรักษาแตไ่มน่อน รพ.  3. รับการรักษาและนอน รพ.  4. อ่ืนๆ ระบ_ุ______________________ 

• ครอบครัว 

8. ทา่นมีคา่ใช้จา่ยในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยตอ่เดือน ประมาณ______________บาท 



9. ทา่นเคยทะเลาะวิวาทกบัคนในครอบครัวที่มีสาเหตมุาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย   2. เคย  ระบคุูก่รณี_______________________________________________ 

10. ทา่นเคยถกูตําหนิ หรือถกูวา่กลา่วจากบคุคลภายในครอบครัวเก่ียวกบัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย   2. เคย  ระบผุู้ตําหนิ หรือผู้วา่กลา่ว_________________________________ 

• สังคม 

11. ทา่นเคยเอะอะ โวยวายกบัเพ่ือน หรือคนภายนอก ในขณะหรือภายหลงัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย   2. เคย   

12. ทา่นเคยทะเลาะวิวาทกบัเพ่ือน หรือคนภายนอกในขณะหรือภายหลงัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย   2. เคย   

13. ทา่นเคยถกูวา่กลา่วจากบคุคลรอบข้าง หรือเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในขณะหรือภายหลงัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือไม ่

  1. ไมเ่คย   2. เคย   

• การทาํงาน 

14. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาดงัตอ่ไปนี ้หรือไม ่(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  1.ไปทํางานสาย    

  2.ไมไ่ปทํางาน    

  3.ปริมาณงานลดลง (เม่ือเทียบกบัมาตรฐาน)  

  4.คณุภาพงานลดลง (เม่ือเทียบกบัมาตรฐาน)  

 

------------------------------------------------ 
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