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          ผลกระทบของการดื�มสรุาต่อผูด้ื�มสามารถแบง่ออก
เป�น 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางสขุภาพ ซึ�งมทัี�งระยะสั�น
เชน่ อุบติัเหตหุรอืบาดเจบ็  และระยะยาว เชน่ โรคตับแขง็
โรคติดเชื�อ โรคสมองเสื�อม โรคมะเรง็ต่าง ๆ และผลกระทบ
ทางสงัคม เชน่ ป�ญหาในครวัเรอืนหรอืที�ทํางาน 

         ปรมิาณในการดื�มแปรผนัตรงกับผลกระทบที�ต่าง ๆ
ที�ได้กล่าวไป ไมว่า่จะเป�นการดื�มปรมิาณมากในครั�งเดียว
หรอืที�เรยีกวา่ สายดื�มหนัก (binge drinker) ซึ�งโดย
นิยามหมายถึง การดื�มสรุาในปรมิาณที�มาก (ตั�งแต่ 5 
ถึง 6 หน่วยดื�มมาตรฐาน) ในการดื�มแต่ละครั�ง โดยที� 1
หน่วยดื�มมาตรฐาน ประมาณได้เท่ากับ เบยีร ์1 กระป�อง
เหล้า 1 เป�ก หรอืไวน์ 1 แก้ว การดื�มหนักก่อให้เกิดความ
มนึเมา ขาดความยบัยั�งชั�งใจ เสี�ยงต่อการเกิดอุบติัเหตุ
การบาดเจบ็ และความรุนแรงต่าง ๆ [1]  หรอือีกรูปแบบ
หนึ�ง คือ สายดื�มบอ่ย (regular drinker) โดยนักดื�มที�
ดื�มถี�ตั�งแต่ 1 ครั�งต่อสปัดาห์ขึ�นไป จะถือวา่เป�นสายนี� 

โดยอาจจะไมค่่อยนําไปสูภ่าวะมนึเมา แต่ก่อให้เกิด
ป�ญหาผ่านการเป�นพษิต่ออวยัวะ และการเป�นสาร
เสพติด โดยสายนี�เองก็เสี�ยงกับการเกิดโรคต่าง ๆ
มากมาย เชน่ โรคมะเรง็ กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด
ความดันโลหติสงู โรคหลอดเลือดสมอง และปลาย
ประสาทอักเสบ เป�นต้น [2]

        อุบติัเหตบุนท้องถนนเป�นสาเหตอัุนดับหนึ�งที�ทําให้
เกิดการสญูเสยีป�สขุภาวะจากการตายก่อนวยัอันควร
และความบกพรอ่งทางสขุภาพในประชากรชายไทย โดย
คิดเป�นรอ้ยละ 10.1 ของการสญูเสยีป�สขุภาวะทั�งหมด ที�
สาํคัญคือ อุบติัเหตบุนท้องถนนเป�นสาเหตอัุนดับหนึ�งที�
ทําใหเ้กิดการสญูเสยีป�สขุภาวะในกลุ่มอายุ 15 - 29 ป�
ทั�งในเพศชายและเพศหญิง โดยคิดเป�นรอ้ยละ 29.4
และ 12.0 ผู้ประสบอุบติัเหตจุราจรรอ้ยละ 10.5 เป�นผู้
ดื�มสรุาโดยดื�มภายใน 6 ชั�วโมง ก่อนเกิดเหต ุผูด้ื�มเหล่า
นี�สว่นใหญ่เป�นนักดื�มหนัก[3]
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รายงานคดีที�เกี�ยวขอ้งกับอุบติัเหตทุางถนน ป� พ.ศ. 2563 
 พบวา่ เป�นคดีเมาสรุาขณะขบัรถ 66,219 คดี (รอ้ยละ 2.1
ของคดีที�เกี�ยวขอ้งกับอุบติัเหตทุางถนนทั�งหมด
3,117,420 คดี) โดยจงัหวดัที�มอัีตราการจบักมุคดีเมาสรุา
ขณะขบัรถต่อป�สงูสดุหา้อันดับแรก ได้แก่ ตาก (5,521.0 
คดีต่อประชากรหนึ�งแสนคน) ขอนแก่น (1,632.3 คดีต่อ
ประชากรหนึ�งแสนคน) พษิณุโลก (811.0 คดีต่อประชากร
หนึ�งแสนคน) นราธวิาส (747.9 คดีต่อประชากรหนึ�งแสน
คน) และเพชรบูรณ์ (549.0 คดีต่อประชากรหนึ�งแสนคน)
[4]

        ในประเทศไทย การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์เป�น
ป�จจยัเสี�ยงสาํคัญที�สง่ผลต่อการเสยีชวีติในประชากรไทย
ถึง 21,843 คน คิดเป�นรอ้ยละ 8.54  ของการเสยีชวีติ
ทั�งหมด (จาํนวนตายทั�งสิ�น 255,694 คน) ในป� พ.ศ.
2557 สาเหตกุารเสยีชวีติที�พบมากที�สดุมาจากโรคมะเรง็
การบาดเจบ็ ความผดิปกติทางจติ เป�นต้น และก่อใหเ้กิด
ภาระโรคมากที�สดุ ที� 1,039,760 ป�สขุภาวะ ซึ�งคิดเป�น
รอ้ยละ 12.02 ของการสญูเสยีป�สขุภาวะทั�งหมดใน
ผู้ชาย สว่นในผู้หญิงการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ทําให้
เกิดการสญูเสยีป�สขุภาวะทั�งสิ�น 81,580 ป�สขุภาวะ คิด
เป�นรอ้ยละ 1.30 ในป� พ.ศ. 2557 ภาระโรคที�มสีาเหตจุาก
การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์มแีนวโน้มลดลงในเพศ
ชาย จากรอ้ยละ 14.0 ของการสญูเสยีป�สขุภาวะทั�งหมดใน
ป� พ.ศ. 2547 เป�นรอ้ยละ 12.4 ในป� พ.ศ. 2557 ในขณะที�
ภาระโรคที�มสีาเหตจุากการบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ใน
เพศหญิงมแีนวโน้มเพิ�มขึ�นเล็กน้อย จากรอ้ยละ 1.1 ของ
การสญูเสยีป�สขุภาวะทั�งหมด ในป� พ.ศ. 2547 เป�นรอ้ยละ
1.4 ในป� พ.ศ. 2557 

         ผลกระทบทางสขุภาพอันมสีาเหตทีุ�เกี�ยวขอ้งกับ
การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์  สามารถแบง่เป�น
สาเหตโุดยตรง (wholly attribute to alcohol)
โดยการดื�มสรุาสง่ผลกระทบคิดเป�นรอ้ยละ 100 ซึ�งได้แก่ 
ความผดิปกติทางจติและพฤติกรรมที�เกิดจากการ
บรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ เชน่ โรคติดสรุา ภาวะ
ถอนพษิสรุา เป�นต้น และสาเหตทุางอ้อม (partially
attribute to alcohol) ตัวอยา่งเชน่ โรคตับแขง็ซึ�ง
มกีารดื�มสรุาเป�นสาเหตขุองโรคนี�ประมาณรอ้ยละ 48
การบาดเจบ็จากอุบติัเหตทุางถนนรอ้ยละ 27 โรคมะเรง็
ตับอ่อนรอ้ยละ 26 และโรควณัโรครอ้ยละ 20 แตกต่าง
จากการศึกษาภาระโรคทั�วโลก กล่าวคือ ในผู้ชาย การ
บรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์เป�นสาเหตขุองโรคตับ
แขง็ รอ้ยละ 37 โรควณัโรครอ้ยละ 29 และโรคมะเรง็
ชอ่งปากรอ้ยละ 27 ในขณะที�ในผู้หญิง การบรโิภค
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์เป�นสาเหตขุองโรคตับแขง็รอ้ย
ละ 38 โรคลมชกัและโรคเอดส ์รอ้ยละ 3 [5]
         ขอ้มูลล่าสดุจากทะเบยีนมะเรง็ระดับโรงพยาบาลป�
พ.ศ.2563 [6] โดยสถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ กรมการ
แพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ พบวา่ โรคมะเรง็ 5 อับดับ
ที�มคีวามชุกของผูป้�วยรายใหมม่ากที�สดุในประเทศไทย 
ที�มสีาเหตเุกี�ยวขอ้งกับการดื�มสรุา แยกตามเพศ ได้แก่  

 เพศหญิง: ความชุกสงูสดุ ได้แก่ มะเรง็เต้านม
มะเรง็ ลําไส ้มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็ปอด และมะเรง็
ตับ 
เพศชาย: ความชุกสงูสดุ ได้แก่ มะเรง็ลําไส ้มะเรง็ตับ
มะเรง็ปอด มะเรง็ต่อมลกูหมาก และหลอดอาหาร 
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        ขอ้มูลการสาํรวจพฤติกรรมด้านสขุภาพของ
ประชากรไทย จากสาํนักงานสถิติแหง่ชาติ ในป� พ.ศ.
2564 ป�ญหาทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกับการดื�มสรุาที�พบ
บอ่ย ได้แก่ การสรา้งความราํคาญ (รอ้ยละ 1.90)
ป�ญหาทางการทํางาน (รอ้ยละ 1.59) และความรุนแรง
ทางวาจา (รอ้ยละ 0.71) 
         ป�ญหาความรุนแรงและคดีอาชญากรรมในเด็กและ
เยาวชน จากการศึกษาพฤติกรรมการกระทําความผดิของ
เด็กและเยาวชนในสถานพนิิจ ใน พ.ศ. 2550 พบวา่ เด็ก
และเยาวชนรอ้ยละ 40.8 ยอมรบัวา่ก่อคดีภายใน 5 ชั�วโมง
หลังดื�มสรุา โดยสว่นใหญ่เป�นคดีความผดิเกี�ยวกับชวีติ
และรา่งกายรอ้ยละ 55.9 และคดีความผดิเกี�ยวกับเพศ
รอ้ยละ 46.2 [8]

       การวเิคราะหแ์นวโน้มการเสยีชวีติอันมสีาเหตุ
เกี�ยวขอ้งกับการบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทย ป� พ.ศ. 2558 – 2562 พบวา่ อัตราตาย
เฉพาะอายุที�ปรบัฐานประชากรจากสาเหตทีุ�เกี�ยวขอ้งกับ
การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นใน
ทกุป� และป� พ.ศ. 2562 มอัีตราตายสงูที�สดุ คิดเป�น
22.8 ต่อประชากรหนึ�งแสนคนในผู้ชาย และ 3.2 ต่อ
ประชากรหนึ�งแสนคนในผู้หญิง สาเหตกุารเสยีชวีติ
เกี�ยวขอ้งกับการบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 3 อันดับ
แรก   ในป� พ.ศ. 2562 ได้แก่ โรคมะเรง็ตับจากการดื�ม
สรุา งานวจิยัยงัชี�ชดัวา่ ปรมิาณการดื�มต่อวนัที�เพิ�มขึ�น
สมัพนัธกั์บโอกาสในการเกิดมะเรง็ที�เพิ�มขึ�นเชน่กัน โดย
รูปแบบการดื�มหนัก (binge drinking) (เอธานอลบริ
สทุธิ�มากกวา่ 60 กรมัต่อวนั) มค่ีาสดัสว่นการเกิดมะเรง็
จากการดื�มสรุาในประชากร (populational
attributable fraction; PAF) สงูถึงรอ้ยละ 46.7
ซึ�งหมายความวา่ ถ้าเราสามารถทําใหป้ระชากรไมด่ื�มสรุา
อยา่งหนักเลย เราจะสามารถลดการป�วยหรอืการตาย
ด้วยโรคมะเรง็ในประชากรได้ถึงรอ้ยละ 46.7 และโรค
มะเรง็หลายชนิดมคีวามเสี�ยงสมัพนัธกั์บการดื�มสรุาใน
สดัสว่นที�แตกต่างกัน อาทิเชน่ มะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็
ตับ และมะเรง็เต้านม มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นเชน่เดียวกัน โดย
อัตราผูป้�วยในสงูสดุในป� พ.ศ. 2562 คิดเป�น 165.4 ต่อ
ประชากรหนึ�งแสนคนในเพศชาย และ 14.5 ต่อประชากร
หนึ�งแสนคนในเพศหญิง [5]

          ผลกระทบจากการดื�มสรุาที�มต่ีอผูอื้�น (ภัยเหล้ามอืสอง
alcohol’s harm to others) ผู้ได้รบัผลกระทบจากการ
ดื�มสรุาอาจเริ�มตั�งแต่บุคคลในครอบครวัของผู้ดื�ม เชน่
ลกูหลาน สาม ีภรรยา พี�น้อง พอ่ แม ่ญาติ หรอือาจเป�น
บุคคลที�รูจ้กัคุ้นเคยเป�นอยา่งดีกับผู้ดื�ม เชน่ เพื�อน เพื�อน
รว่มงาน หรอืคนในชุมชนเดียวกัน ตลอดไปจนถึงเป�นคน
แปลกหน้าที�ไมรู่จ้กักับคนดื�ม เชน่ ผูที้�ได้รบัอุบติัเหตจุราจร
จากผูข้บัขี�ที�ดื�มสรุา และผูที้�ได้รบัลกูหลงจากการทะเลาะววิาท
ทํารา้ยรา่งกายของผูเ้มาสรุาผลกระทบจากการดื�มสรุาต่อผู้
อื�นนั�นสง่ผลกระทบเป�นวงกวา้ง โดยการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอยา่งทั�งหมดรอ้ยละ 79  ระบุวา่ เคยได้รบัผลกระทบจาก
การดื�มสรุาของผูอื้�นในมติิใดมติิหนึ�งในรอบป�ที�ผา่นมา และ
หากแบง่กลุ่มตามประเภทของผลกระทบเป�น 4 กลุ่มใหญ ่
พบวา่ สว่นใหญ่ได้รบั ผลกระทบทางด้านจติใจและความรูส้กึ
ไมป่ลอดภัยรอ้ยละ 76.8 ผลกระทบทางสงัคมและผลต่อการ
ดําเนินชวีติรอ้ยละ 42.0   ผลกระทบทางการเงินและการสญู
เสยีทางเศรษฐศาสตรร์อ้ยละ 22.6 และ ผลกระทบทาง
รา่งกายและทางเพศรอ้ยละ 6.2 

         ประชากรที�เป�นคนทํางานที�มเีพื�อนรว่มงานจาํนวน
792 คน พบวา่ มผีูที้�ได้รบัผลกระทบจากการดื�มของเพื�อน
รว่มงาน ซึ�งหมายรวมถึงเจา้นาย หรอื ลกูน้องด้วยอยา่ง
น้อยเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งรอ้ยละ 31.7 สง่ผลให้
ประสทิธภิาพในการทํางานหรอืผลผลิตจากการทํางานลดลง
เนื�องจากได้รบัผลกระทบจากเพื�อนรว่มงานที�ดื�มรอ้ยละ
18.8  พวกเขาต้องทํางานนอกเวลาเพิ�มเติมเนื�องจากได้รบั
ผลกระทบจากการดื�มของเพื�อนรว่มงานรอ้ยละ 10.1 และได้
เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกับอุบติัเหตใุนที�ทํางานที�เกิดการดื�มของ
เพื�อนรว่มงานรอ้ยละ 5.7  [7]

            ขอ้มูลจากสถานีตํารวจและหอ้งฉกุเฉินในโรงพยาบาล
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ทางรา่งกาย จติใจ จากการดื�มสรุาของผู้อื�น
รายงานวา่ ผู้กระทําสว่นใหญ่มอีายุ 20 - 60 ป� เป�นเพศ
ชาย รอ้ยละ 80-95 เป�นคนในครอบครวัหรอืคนรูจ้กั สถาน
ที�เกิดเหตสุว่นใหญ่เป�นบา้นตนเอง บา้นคนรูจ้กั หรอืสถานที�
สาธารณะ อยา่งไรก็ตาม ผูไ้ด้รบัผลกระทบเกิดเหตกุารณ์
ทํารา้ยรา่งกายในสถานที�ขายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ประมาณสี�
เท่าของเหตกุารณ์ความรุนแรงที�ไมเ่กี�ยวกับการดื�ม
แอลกอฮอล์ของผูอื้�น และความรุนแรงสว่นใหญ่เกิดเวลา
กลางคืน โดยมเีพยีงรอ้ยละ 20 ขอความชว่ยเหลือในเบื�องต้น
สว่นใหญ่ขอความชว่ยเหลือจากเพื�อน หรอืคนในครอบครวั
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ปรมิาณการดื�มสรุาสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ
และสงัคมอยา่งไร

          ต้นทนุทางสงัคมที�สมัพนัธกั์บการบรโิภคเครื�อง
ดื�มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2564 เท่ากับ
16.5 หมื�นล้านบาท ซึ�งประกอบด้วย ต้นทนุทางตรง 6.1
หมื�นล้านบาท และต้นทนุทางอ้อม 15.9 หมื�นล้านบาท
(ประมาณรอ้ยละ 95)
         ต้นทนุทางตรงแบง่ออกเป�นต้นทนุค่ารกัษา
พยาบาลความเจบ็ป�วยที�สมัพนัธกั์บการบรโิภคเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ ต้นทนุค่าใชจ้า่ยของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื�อจดัการคดีความที�สมัพนัธกั์บ
การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของผูก่้อเหต ุและ
ต้นทนุค่าเสยีหายจากอุบติัเหตจุราจรทางบกที�เกี�ยวขอ้ง
กับการบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 
      สว่นต้นทนุทางอ้อม  เป�นต้นทนุที�เกิดจากการเสยี
ชวีติก่อนวยัอันควร การขาดงานเพื�อมารบัการรกัษาที�โรง
พยาบาลและการสญูเสยีผลิตภาพในการทํางาน

          การดื�มสรุาเป�นอุปสรรคต่อการบรรล ุ“เป�าหมาย
สหประชาชาติวา่ด้วยการพฒันาที�ยั �งยนื (Sustainable
Development Goals: SDGs)” การผลิตและการ
บรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ยงัเป�นอุปสรรคต่อเป�าหมาย
และตัวชี�วดัอื�น ๆ อีกหลายเป�าหมาย เชน่ “เป�าหมายที� 10
การลดความเหลื�อมลํ�าทั�งภายในและระหวา่งประเทศ”
เมื�อพจิารณาเฉพาะภายในประเทศหนึ�ง ๆ กลุ่มคนจน
ของประเทศมแีนวโน้มที�จะได้รบัผลกระทบจากการดื�ม
และแบกรบัผลกระทบดังกล่าวมากกวา่กลุ่มคนรวย
ประเทศที�ยากจนมกัได้รบัปรมิาณป�ญหาสงูกวา่ประเทศ
รํ�ารวยในหน่วยปรมิาณการดื�มที�เท่ากัน และการดื�มสรุาสง่
ผลต่อสิ�งแวดล้อม การผลิตเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ถือเป�น
ภัยคมุคามต่อความมั�นคงทางนํ�าของโลก เชน่ การผลิต
ไวน์หรอืเบยีรห์นึ�งลิตร ต้องใชน้ํ�าจดืประมาณ 872 และ
296 ลิตร [9],[10]

      โดยสรุปแล้ว ปรมิาณการดื�มสรุาที�เพิ�มขึ�นสมัพนัธ์
กับผูด้ื�มทั�งทางสขุภาพและสงัคม นอกจากนั�นผลกระทบ
จากการดื�มสรุายงักวา้งไปบุคคลรอบขา้งผูด้ื�มด้วย เชน่
กัน การดื�มสรุายงัเพิ�มต้นทนุทางเศรษฐศาสตรแ์ละสิ�ง
แวดล้อมที�สงัคมจะต้องแบกรบั 
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