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บทคัดยอ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของเด็กและเยาวชน เปนปญหาสำคัญในสังคมปจจุบนั สงผลกระทบในหลายดาน
ไมวาจะเปนดานการเงิน การศึกษา รางกาย จิตใจพฤติกรรม ครอบครัวและสังคม ซึ่งปจจัยที่เอื้อตอการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของเด็กและเยาวชนจะพบในปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว ดานเพือ่ น สังคม และวัฒธรรม
และดานการสือ่ มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดังนัน้ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของเด็กและเยาวชน
จึงควรไดรบั การดูแลอยางตอเนือ่ งพยาบาลวิชาชีพจึงเปนอีกหนึง่ ในทีมสุขภาพทีบ่ ทบาทสำคัญตอการดูแล คัดกรอง
ชวยเหลือ การใหการดูแลในสถานบริการหรือหองฉุกเฉินและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อชวยใหเด็กและเยาวชน
ลดละเลิกหรือปองกันจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
คำสำคัญ: เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล เด็กและเยาวชน พยาบาลวิชาชีพ
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Abstract
Child and teen alcohol consumption in Thailand presently is a vital problem. Problem impacts
include financial, educational, physical, psychological, behavioral, family, and social aspects. The factors
for alcohol consumption involve personal, family, friend, society, culture, mass communication, and
information technology issues. Therefore, child and teen alcohol consumption is a continuous concern in
Thailand. Registered nurses are members of a health team, who have important roles in caring, screening,
caring at hospital or emergency room and treating children and teens for alcohol abuse. In addition
registered nurses conduct research to decrease or prevent child and teen alcohol consumption.
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บทนำ
ป ญ หาการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ก อ นวั ย
(Underage Drinking) ในเด็ ก และเยาวชนกำลั ง
ก อ ตั ว ชั ด เจนขึ้ น ในหลายประเทศทั่ ว โลก รวมทั้ ง
ประเทศไทย แมวาจะมีมาตรการควบคุมอายุการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลแอกอฮอลแลวก็ตาม เชน ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งควบคุมที่อายุต่ำกวา 21 ป ยังพบรายงานการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องเด็ ก และเยาวชนในช ว ง
2 สัปดาหที่ผานมา กอนเก็บการขอมูล พบระดับ
มัธยมตนปที่ 2 (เทียบเกรด 8) รอยละ 5 ระดับมัธยม
ปลายปที่ 4 และ 6 (เทียบเกรด 10 และ 12) รอยละ
16-24 และระดับอุดมศึกษารอยละ 371 สำหรับประเทศ
ไทย ควบคุมที่อายุต่ำกวา 20 ป แตยังมีรายงานวา
เด็ ก และเยาวชนระดั บ มั ธ ยมต น ป ที่ 1, 3, 5 และ
ระดับอาชีวศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
30 วันทีผ่ า นมากอนการเก็บขอมูลรอยละ 182
นอกจากนี้ The Global School-Based Student
Health Survey (GSHS) ทีส่ ำรวจการการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล ข องเด็ ก และเยาวชน อายุ 13-15 ป
โดยการสมุ ทัว่ โลกในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา 12 ประเทศ
(ตารางที่ 1) พบวา ใน 30 วันที่ผานมาของเด็กและ
เยาวชนไทยตามอายุ ดั ง กล า ว มี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล รอยละ 183 และจากโครงการเฝาระวัง
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ละ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาในประเทศ4พบประเด็นที่นาเปนหวงคือ
แนวโนมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในป 2550
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

2552 และ 2559 ของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบนั
หรือ 30 วันทีผ่ า นมา (Current Drinking) พบคอนขางสูง
คือ รอยละ 12.8 24.6 และ 18.6 ตามลำดับ การดืม่ เครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอลในหนึง่ ปทผี่ า นมา (Past-year Drinking)
พบมากถึงรอยละ 17.5 29.3 และ 25.6 ตามลำดับ
แนวโนมของการเคยดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (Lifetime
Drinking) ที่สูงขึ้น (รอยละ 21.6 32.6 และ 36.1
ตามลำดับ) และรอยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หนัก (≥ 5 หนวย/ครัง้ ) ใน 30 วันทีผ่ า นมา ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เชนกัน (รอยละ 5.6 6.8 และ 8.1 ตามลำดับ) ทัง้ นี้
อายุเฉลีย่ ของเด็กและเยาวชนเริม่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ครัง้ แรกคือ 14.5 ป5
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
เด็กและเยาวชน มีผลตอตนเอง เชน โรคกระเพาะ
อาหาร (รอยละ 29.7) รับบาดเจ็บจากการดื่มสุรา
(รอยละ5.0) อาการซึมเศรา (รอยละ 18.7) เปนตน6
และผลกระทบต อ สั ง คม เช น การทะเลาะวิ ว าท
(รอยละ 30) อุบตั เิ หตุ (รอยละ 40) เปนตน7 นอกจากนี้
เด็กและเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาส
เกิดพฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพสูงกวาเด็กและเยาวชน
ที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน การใชสารเสพติด
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การทำรายรางกาย
ผอู นื่ และการพยายามทำรายรางกายตนเอง เปนตน8
จากสถานการณและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทกี่ ลาวมาขางตน ถือวาเปนสัญญาณเตือน
ใหทีมสุขภาพตองเรงหาแนวทางปองกัน หรือแกไข
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