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แอลกอฮอล ์
ศ. นพ. วรีะพล จนัทรด์ยีิง่ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
E-mail: verapol.ch@up.ac.th    

  

แอลกอฮอลบ์รสิุทธิเ์ป็นสารปราศจากส ี รสชาตเิขม้ขน้/บาดคอ   ส่วนเครือ่งดื่มผสมแอลกอฮอล์
มคีวามหลากหลายดา้นสสีรรค/์รสชาต ิ  ขึน้กบัส่วนผสม/วธิกีารปรงุ   เครือ่งดื่มแอลกอออลม์กัใชบ้รโิภค
ดว้ยเหตุผลดา้นวฒันธรรม/สงัคม   ผูค้นจ านวนมากดื่มแอลกอฮอลก์บัอาหาร   เพื่อเฉลมิฉลองโอกาส
พเิศษ/ผ่อนคลาย/สนุกสนาน 

แอลกอฮอลเ์ป็นสารกดระบบประสาท  ลดการสัง่งานระหว่างระบบประสาทส่วนกลาง/สมอง กบั 
ระบบประสาทส่วนปลาย/รา่งกาย   แมว้่าเป็นสารกดระบบประสาทกไ็มไ่ดห้มายความว่า  ท าใหเ้กดิ
อาการซมึเศรา้/หดหู่ 

การใชบ้รโิภคแอลกออลเ์ป็นสาเหตุน าของการบาดเจบ็/เจบ็ปว่ย/เสยีชวีติ   ความมนึเมาเป็นการ
สาเหตุของการชนกนับนถนน/อุบตัเิหตุอื่น  รวมถงึกรณีใชก้ าลงั/ความรนุแรง 

แอลกอฮอลอ์าจเป็นสาเหตุของภาวะสุขภาพรา้ยแรงเมือ่การบรโิภคเป็นเวลานาน   รวมทัง้
มะเรง็ การแตก/อุดตนัของเสน้เลอืดเลีย้งสมอง โรคตบั และ ความเจบ็ปว่ยทางจติใจ  
 ระดบัแอลกอฮอลส์งูในเลอืดขณะตัง้ครรภเ์กดิผลกระทบรา้ยแรงต่อทารก เป็นตน้ว่า น ้าหนกั
น้อย/เจรญิเตบิโตชา้/ท าลายเสน้ประสาทสมองอยา่งถาวร/รปูผดิปกต ิ  
 

ผูช้ายกบัผูห้ญิงและการด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 การดื่มปรมิาณน้อยมมีากแตกต่างเลก็น้อยระหว่างผูช้าย/ผูห้ญงิ   อยา่งไรกต็าม เมือ่ดื่มปรมิาณ
มากผูห้ญงิมคีวามเสีย่งมากกว่าต่อการเป็นโรคเกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลเ์ช่น มะเรง็/เบาหวาน/โรคอว้น  
ส่วนผูช้ายมคีวามเสีย่งมากกว่าต่ออุบตัเิหตุเกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลเ์ช่น อุบตัเิหตุยานยนต์/การล่วงละ
เมนิทางเพศ/ความรุนแรง  
 

แอลกอฮอลก์บัมะเรง็ 
 สารประกอบส าคญัในเครือ่งดื่มแอลกอฮอลอ์นัเป็นสาเหตุของมะเรง็คอื “เอทานอล” (ethanol)      
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลห์มายถงึ เบยีร/์ไวน์/เหลา้/เหลา้ยา/คอ็กเทล/พนัช/์เครือ่งดื่มเจอืแอลกอฮอล ์   การ
ดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุส าคญัอยา่งหนึ่งของมะเรง็   แอลกอฮอลเ์พิม่ความเสีย่งระดบัเกีย่วขอ้งชดัเจน
ต่อมะเรง็ปาก/คอหอย/กล่องเสยีง มะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ล าไส ้ (ผูช้าย) มะเรง็เตา้นม   ส่วนความ
เสีย่งระดบัอาจเกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ มะเรง็ตบั มะเรง็ล าไส้ (ผูห้ญงิ)    ส าหรบัการดื่มแอลกอฮอลร์ว่มกบัสบู
บุหรีย่ ิง่เพิม่ความเสีย่งต่อมะเรง็ปาก/คอหอย/กล่องเสยีง มะเรง็หลอดอาหาร 
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แอลกอฮลก์บัน ้าหนักเพ่ิม 
 การดื่มแอลกอฮอลอ์าจมสี่วนท าใหน้ ้าหนกัเกนิ/โรคอว้น (overweight/obese)   เครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลใ์หพ้ลงังานอาหาร/คาลอรี ่  แต่มสีารอาหารอนัเป็นประโยชน์น้อย   ผูท้ีน่ ้าหนกัเกนิ/โรคอว้น
มโีอกาสเสีย่งสงูต่อมะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ตบัอ่อน มะเรง็ล าไส ้มะเรง็เตา้นม (หลงัวยัหมดระดู) มะเรง็
ไต มะเรง็เยือ่บุโพรงมดลกู   
 

แอลกอฮอลก์บัโรคหวัใจ 
 งานวจิยัขององคก์ารอนามยัโลกแสดงใหเ้หน็ว่า   หลกัฐานเดมิทีแ่นะน าว่าการดื่มแอลกอฮอล์
จ านวนน้อย/ปานกลางมปีระโยชน์ต่อโรคหวัใจเป็นการประเมนิเกนิจรงิ   เพราะไมม่คีุณค่าในการส่งเสรมิ
การบรโิภคแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตรก์ารป้องกนัโรคใด 
 มลูนิธโิรคหวัใจหลายประเทศต่อตา้นค าแนะน าว่า การดื่มไวน์แดง/แอลกอฮอลเ์พื่อป้องกนั/
รกัษาโรคหวัใจ    เพราะสิง่ทีไ่ดป้ระโยชน์ต่อการลดความเสีย่งโรคหวัใจอยา่งแน่ชดัไดแ้ก่ การงดสบู
บุหรี/่การบรโิภคอาหารสุขภาพ/การออกก าลงักาย  
   

ผลของแอลกอฮอลห์ลงัด่ืม 
 ผลของแอลกอฮอล ์ (เช่นเดยีวกบัยา) มคีวามแปรผนัในแต่ละคน   ผลของแอลกอฮอลเ์ป็น
อยา่งไรต่อคนใดคนหนึ่งขึน้กบัหลายสิง่ ไดแ้ก่ ขนาดตวั/น ้าหนกั/สุขภาพ  ขึน้กบัดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่ง
เดยีว/รว่มกบัยาอื่น   ส่วนผลของยาอื่นขึน้กบัปรมิาณยา  แอลกอฮอลม์ผีลระยะทนัททีนัใดต่อสมอง
ภายใน 5 นาทหีลงัดื่ม   ส าหรบัผลของแอลกอฮอลท์ัว่ไปไดแ้ก่ 
 

หลงัด่ืมเลก็น้อย ผ่อนคลายมากขึน้/คลืม้สุขคลืม้ใจเลก็น้อย/สมาธลิดลง/ปฏกิริยิาตอบกลบั
อตัโนมตัชิา้ลง  

ด่ืมมากขึ้นอีก การยบัยัง้ชัง่ใจต ่าลง/กลา้มากขึน้/รา่งกายประสานการท างานลดลง/พดูออ้แอ ้
ยงัคงด่ืมมากต่อไป สบัสน/ตาพรา่มวั/พฤตกิรรมทางเพศไมเ่หมาะสม/อารมณ์เกนิจรงิไมว่่าเศรา้/

ยนิด/ีโกรธ 
ยงัด่ืมอีกมาก คลื่นไส/้อาเจยีน/หลบั 
มากกว่าน้ี ไมรู่ส้กึตวั/เสยีชวีติ 
  

การบริโภคแอลกอฮอลไ์ม่มีระดบัปลอดภยั   การบรโิภคแอลกอฮอล/์ยาอื่นมกัน ามาซึง่ความ
เสีย่งจากสาร/ยา และ ผลขา้งเคยีงอนัไมพ่งึประสงค ์    ตอ้งเน้นว่าการรบัประทานยา/แอลกอฮอลต์อ้ง
ระมดัระวงัอย่างยิง่ 
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เมือ่ดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งหนักในระยะหนึ่งมคีวามหมายว่า “ด่ืมมากเกินไป”  การดื่มมาก
เกนิไปเป็นอนัตราย  เพราะเป็นผลใหเ้กดิความมนึเมาทนัท/ีรนุแรงได ้   เป็นความเสีย่งต่อสุขภาพ/เสีย่ง
โดยไม่จ าเป็น/น าตนเองกบัผูอ้ื่นตกในอนัตราย 
 สิง่ตดิตามมาในผูด้ื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งหนกัไดแ้ก่ เมาคา้งในวนัถดัมา  อาการเมาคา้งไดแ้ก่ ไว
ต่อแสง/เสยีง ทอ้งเสยี ความอยากอาหารลดลง อาการสัน่ คลื่นไส ้ อ่อนลา้ ความดนัโลหติสงู อตัราการ
เตน้หวัใจเรว็ขึน้  ขาดน ้า (ปากแหง้/กระหายน ้าอยา่งมาก/ตาแหง้)  หงดุหงดิ นอนไมห่ลบั/หลบัยาก เป็น
ตน้  
 

การฟ้ืนตวัจากแอลกอฮอล ์
 การฟ้ืนตวัจากแอลกอฮอลใ์ชเ้วลา   ปกตใิชเ้วลาก าจดัแลกกอฮอลห์นึ่งแกว้มาตรฐานไดใ้น 1 
ชัว่โมง    ส่วนการอาบน ้าเยน็/ออกก าลงักาย/กาแฟด า/ใบมิน้/อากาศบรสิุทธิ/์อาเจยีน  ไมท่ าให้
กระบวนการก าจดัแอลกอฮอลเ์รว็ขึน้    บางคนผูด้ื่มมากในเวลากลางคนือาจยงัคงมผีลกระทบจากการ
ดื่มในวนัถดัมา 
 

ผลระยะยาว 
 ผลระยะยาวบางประการอนัอาจเกดิขึน้ ไดแ้ก่ สมองบาดเจบ็ สญูเสยีความทรงจ า สบัสน ภาพ
หลอน มะเรง็ ความดนัโลหติสงู หวัใจโต ตดิเชือ้วณัโรคงา่ย แผลกระเพาะอาหาร ตบัแขง็ มะเรง็ตบั ตบั
อกัเสบ อ่อนแรง สญูเสยีกลา้มเนื้อ เป็นเหน็บ และสญูเสยีความรูส้กึฝา่มอื/ฝา่เทา้ รอ้นวบูวาบ เหงือ่ออก 
เป็นจ าเลอืด อวยัวะเพศไม่แขง็ตวั/อนัฑะฝอ่/จ านวนอสุจลิดลง (ผูช้าย) ความเสีย่งต่อปญัหาโรคนรเีวช
วทิยา/เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ ์(ผูห้ญงิ)  
  
แอลแอฮอลก์บัยาอ่ืน  
 การดื่มแอลกอฮอลร์ว่มกบัยากดประสาท/ยานอนหลบั   เป็นผลใหอ้ตัราการเตน้หวัใจ/หายใจชา้
ลงจนเป็นอนัตรายได/้เพิม่ความเสีย่งต่อยาเกนิขนาด    
 การดื่มแอลกอฮอลร์ว่มกบัการสบูกญัชาสามารถเพิม่โอกาสผลไมพ่งึประสงคเ์ช่น คลื่นไส/้
อาเจยีน /ตื่นกลวั/หงดุหงดิ/หวาดระแวง    
 แอลกอฮอลร์ว่มกบัยา/สารกระตุน้เพิม่ความเครยีดแก่รา่งกายมากขึน้/บดบงัผลของแอลกอฮอล ์ 
ยกตวัอยา่ง แอลกอฮอลร์ว่มกบัสารคาเฟอนีในเครือ่งดื่มชกู าลงั  ยงัคงเกดิผลกระทบแอลกอฮอลแ์ต่อาจ
ไมรู่ส้กึผ่อนคลาย/งว่งนอน   ยงัคงกลา้เสีย่ง/ท าตวัเองใหเ้สีย่ง/เพิม่โอกาสอนัตรายอนัสมัพนัธก์บั
แอลกอฮอลเ์ช่น ดื่มมากเกนิ/อนัตรายจากการต่อสู/้อนัตรายจากอุบตัเิหตุ 
 

ปัญหาสงัคม 
 ทุกเรือ่งในชวีติเกดิผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์  ความไมเ่หน็พอ้ง/ความขดัแยง้ต่อการดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุของการโตเ้ถยีงในครอบครวั/ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
 ปญัหาสุขภาพ/กฎหมายสามารถเพิม่ความกดดนัต่อความสมัพนัธด์า้นบุคคล/การเงนิ/การงาน 
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ความทนทาน/การพ่ึงพา 
 คนดื่มหนกัเป็นประจ าอาจกลายเป็นพึง่พา/ตดิแอลกอฮอล ์    ผูท้นทาน/พฒันาความทนทานต่อ
แอลกอฮอลท์ าใหจ้ าเป็นตอ้งดื่มปรมิาณมากขึน้   เพื่อใหไ้ดผ้ลอนัไดร้บัจากแอลกอฮอลเ์ท่าเดมิ 
 การพึง่พา/ตดิแอลกอฮอลอ์าจเป็นเรือ่งทางกายภาพ/จติใจ/ทัง้สองอยา่ง   ผูพ้ึง่พา/ตดิ
แอลกอฮอล ์ปรารถนา/อยากแอลกอฮอลม์กัล าบากในการหยดุแอลกอฮอล ์    คนพึง่พา/ตดิแอลกอฮอล์
ทางจติใจอาจรูส้กึอยากดื่มเมือ่อยูใ่นสิง่แวดลอ้มเฉพาะ/งานสงัคมกบัเพื่อนฝงู   สว่นการพึง่พา/ตดิทาง
กายภาพเกดิขึน้เมือ่รา่งกายปรบัตวัเขา้กบัแอลกอฮอล/์เคยชนิกบัการท าหน้าทีเ่มือ่มแีอลกอฮอล ์
 

การขาดแอลกอฮอล ์
 ถา้คนพึง่พา/ตดิแอลกอฮอลห์ยดุดื่มอาจมอีาการขาดแอลกอฮอล ์   เพราะรา่งกายตอ้งท าหน้าที่
โดยปราศจากแอลกอฮอล ์   การอาการขาดแอลกอฮอลม์กัเริม่หลงัจากการดื่มครัง้สุดทา้ย 4 ถงึ ชัว่โมง 
และ คงต่อเนื่องประมาณ 4 ถงึ 5 วนั  อาการเหล่านี้ไดแ้ก่ เหงือ่ออก/อาการสัน่/คลืน่ไส/้หงดุหงดิ   บาง
คนมคีวามเสีย่งต่อการชกั/กระตุก  บางคนจ าเป็นตอ้งใชย้าช่วยเพื่อใหผ้่านพน้ระยะขาดแอลกอฮอลไ์ป
อยา่งปลอดภยั 
 

การรกัษา 
 แอลกอฮอลเ์ป็นสารทีใ่ชอ้ย่างกวา้งขวางมากทีสุ่ด   คนจ านวนมากเสยีชวีติจากการบาดเจบ็
สมัพนัธก์บักอลกอฮอล/์โรคทีเ่กดิจากการดื่มแอลกอฮอล ์  

การใชย้าหลายวธิสีามารถรกัษาปญัหาการใชย้า/แอลกอฮอล ์  ยกตวัอยา่งการใชเ้กนิขนาด/มี
ผลขา้งเคยีงจากยา/แอลกอฮอล ์  
 

แอลกอฮอลแ์ละกฎหมาย 
 มกีฎหมายควบคุมการใชแ้อลกอฮอล ์ เช่น หา้มดื่มแอลกอฮอลข์ณะขบัขีย่านยนต์   เพื่อลด
อนัตรายอนัอาจเกดิขึน้    
 

แนวทางการบริโภคแอลกอฮอล ์
 ไมม่หีลกัฐานว่าการดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อการป้องกนัมะเรง็  สมาคมวชิาชพีมะเรง็จงึแนะน าให้
หลกีเลีย่งการดื่มแอลกอฮอล ์   แต่ส าหรบัผูป้ระสงคด์ื่มมคี าแนะน าว่า  ผูช้าย/ผูห้ญงิผูม้สีุขภาพดไีมค่วร
ดื่มมากกว่าสองแกว้มาตรฐานต่อวนั   ความหมายของหนึ่งแกว้มาตรฐานคอื  เครือ่งดื่มใดทีม่ ี
แอลกอฮอลเ์ท่ากบั 10 กรมั  อยา่งไรกต็าม ในสถานการณ์ชวีติจรงิเป็นเรือ่งยากอนัทีจ่ะประมาณจ านวน
แกว้มาตรฐานดว้ยเหตุที ่ ขนาดแกว้แปรผนัมาก บางครัง้รว่มกนัดื่มจากขวด/เหยอืก/ถงั  คนอื่นเตมิเพิม่
ให ้ ปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเครือ่งดื่มผสมไมแ่น่นอน    
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เทยีบเคยีงหนึ่งแกว้มาตรฐานเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
- เบยีรค์วามเขม้ขน้ปานกลาง 375 มลิลลิติร (ซซี)ี ปกตเิบยีรก์ระป๋องเลก็ในประเทศไทย

ขนาดบรรจุ 330 มลิลลิติร 
- ไวน์ (แอลกอฮอลร์อ้ยละ 13.5) จ านวน 100 มลิลลิติร 
- สุราความเขม้ขน้ทัว่ไป 30 มลิลลิติร หรอื สุราบรสิุทธิ ์12.5 มลิลลิติร 

 

มขีอ้สงัเกตว่า เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์กัมบีางขนาดบรรจุมากกว่าหนึ่งแกว้มาตรฐาน 

 
 

เคลด็ลบัลดบริโภคแอลกอฮอล ์
- ก าหนดขดีจ ากดั (set limit) ส าหรบัตวัเอง/เขม้งวดต่อตวัเอง 
- เริม่ตน้ดว้ยเครือ่งดื่มปราศจากแอลกอฮอล์    ก่อนเปลีย่นเป็นเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
- ดื่มชา้ๆ 
- เลอืกดื่มเครือ่งดื่มทีม่ปีรมิาณแอลกอฮอลต์ ่า 
- รบัประทานอาหารก่อน/ระหว่างดื่ม 
- ถา้ดื่มหลายแกว้พยายามดื่มเครือ่งดื่มไม่มแีอลกอฮอลร์ว่มดว้ย 
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