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ขาวประชาสัมพันธ
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 5390 8500 ตอ 60123,60238 , www.suanprung.go.th

***********************************************************

นานาปญหาจากสุราเปนเหตุ
มาเลิกเหลาชวงเขาพรรษากันเถอะ !
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทย
ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยอยูในระดับต่ํา แตดื่มในปริมาณ
มาก จากการรายงานขององคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 2013 คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ย 7.08 ลิตร
ตอหัวประชากร ทําใหถูกจัดเปนประเทศที่ดื่มระดับเสี่ยงปานกลาง การศึกษาในประเทศไทยโดยการสํารวจ
ระดับชาติในกลุมประชาชนทั่วไป อายุ 15-59 ป (พ.ศ. 2551) พบความชุกของการมีความผิดปกติพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล (Alcohol Use Disorders) รอยละ 10.9 ในจํานวนนี้จัดเปน alcohol dependence
รอยละ 6.6 และ alcohol abuse รอยละ 4.2 ผูที่มีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลพบมีโรครวม
ทางจิตเวชรอยละ 7.1 (รอยละ 4.6 เปน Bipolar disorders (โรคอารมณแปรปรวน), รอยละ 2.8
เปน Anxiety disorders (โรควิตกกังวล) และยัง พบมีความเสี่ยงตอการฆ าตัวตาย และการใชสารเสพติด
ชนิดเมทแอมเฟตามีน (ยาบา,ยาไอซ)
การรายงานของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health
Policy Program [IHPP]) ป พ.ศ. 2552 พบวา การดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดภาระโรค
ในชายไทย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาพบวา ผู ห ญิ ง ไทยและกลุ ม วัย รุ น มี ความชุ ก ของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลมากขึ้น
ผลกระทบของเครื่องดื่มสุรา
สุร ามี ผ ลกระทบต อ ระบบการทํ า งานของร างกายเกื อ บทุ ก ระบบ เป น สาเหตุ ข องโรค
กวา ๖๐ โรค เชน มะเร็งตับ มะเร็ง ลําไสใหญ เบาหวาน โรคเกาต กลามเนื้ อหัวใจเสื่อม ความดันโลหิตสูง
ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภูมิตานทานลดลง ฯลฯ
ที่ เ ห็ น ผลกระทบชั ด เจน คื อ กลุ ม โรคทางระบบประสาทส ว นกลางและสมอง เช น
โรคสมองเสื่อม โรควิกลจริต โรคลมชัก นอนไมหลับ หูแวว ประสาทหลอน โรคซึมเศรา กลัว หวาดระแวง ฯลฯ
นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง กลาววา
การดื่มสุรามีความสัมพันธตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตแทบทุกรูปแบบ และปญหาเหลานี้ก็ดูเหมือนเพิ่มปริมาณ
ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้สวนหนึ่งนาจะเกิดจากการหาซื้อสุราไดงาย เพราะสุราเปนสารเสพติดที่ไมผิดกฏหมาย
จากสถิติผู ที่ม ารับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลสวนปรุง ในป 2553-2556 พบวามีป ริมาณสูง
(ป 2553=5,006 ราย / ป 2554=5,217 ราย / ป 2555=5,028 ราย และ ป 2556=4,784 ราย)
และพบวาผูที่มีแนวโนมจะติดสุรา ที่คาดวาในที่สุดจะตองสงมารักษานั้น ยังมีอยูมาก
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ดังนั้นจึงขอฝากใหประชาชนรวมกันตั้งขอสังเกตดูวาผูที่ดื่มสุราที่อยูใกลชิดทาน เริ่มติดสุรา
หรือยัง โดยดูวามีอาการ 3 ใน 7 อยางดังตอไปนี้หรือไม
1. ตองเพิ่มปริมาณการดื่มมากขึ้นจึงจะไดฤทธิ์เทาเดิม
2. มีอาการทางรางกายเมื่อไมไดดื่ม
3. ควบคุมการดื่มไมได
4. มีความตองการอยูเสมอที่จะเลิกดื่มหรือพยายามหลายครั้งแลวแตไมสําเร็จ
5. หมกมุนกับการดื่มหรือการหาสุรา
6. มีความบกพรองในหนาที่การงานหรือการพักผอนหยอนใจ
7. ยังคงดื่มอยูทั้งๆ ที่มีผลเสียเกิดขึ้นแลว
นายแพทย ป ริท รรศ ศิล ปกิจ กลา วอีก ว า และที่ เปนห วงเพราะมี ความเสี่ย งอยา งมาก
สําหรับผูที่ติดสุราที่ตองการหยุดหรือลดปริมาณการดื่มลง
การหยุด หรื อลดปริ มาณการดื่ม ลงเปนสิ่งที่ ดี แ ละน า ชื่นชม เพราะอย า งไรก็ ควรที่จ ะ
ตองเลิกดื่ม แตตองมีการจัดการทีถ่ ูกวิธี เนื่องจากสุราเปนตัวไปกดการทํางานของสมองสวนที่ควบคุมการ
ทํา งานของรา งกายและสติสัมปชั ญญะ รา งกายที่ เคยไดรับสุรามานานเมื่อมีการหยุดหรือลดปริมาณ
การดื่มลงอยางกะทันหัน สมองที่เคยถูกกดการทํางานจะปรับไมทัน หรือเกิดอาการตีกลับ ซึ่งจะมีอาการ
แสดงที่รุนแรงขึ้น เปนระยะๆ คือ
>>> 6-12 ชั่วโมงแรก หลังหยุดดื่ม มีอาการมือสั่น ตัวสั่น หงุดหงิด อาเจียน ปวดศรีษะ ซึมลง
>>> หลัง 24 ชั่วโมงหรือ 1 วัน เริ่มสั่นมากขึ้น กระสับกระสาย หัวใจเตนแรง เหงื่อออกมาก
ความดันสูง หูแวว ประสาทหลอน กลัว ระแวง
>>> หลัง 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน อาจเกิดอาการชักแบบลมบาหมู อาเจียน ทองเสีย มีไขสูง
หูแววหรือเห็นภาพหลอนมากขึ้น มึนงง สับสน บางรายที่มีอาการรุนแรงและมาโรงพยาบาลไมทันอาจ
เสียชีวิตได
ดังนั้นการจะหยุดหรือลดปริมาณการดื่มสุรานัน้ ผูที่ติดสุรานั้นแมวาสามารถทําไดเอง หรือ
บางทีญาติอาจคิดวาเลิกเองก็ไดอยูที่ใจ แตสําหรับเรื่องสุราแลวทําไมได เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต
ตองมารับการรักษาอยางถูกวิธจี ึงจะสามารถเลิกไดอยางปลอดภัย
ทั้ง นี้ การสัง เกตพบโดยเร็ ว วา เริ่ ม ติ ดสุ ร า จะเปน วิธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะชว ยนํ าผู ติด สุร าเขา สู
กระบวนการบําบัดรักษาไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามหากสามารถหลีกเลี่ยงการไมดื่มสุราได จะเปนการปองกัน
กลุมโรคทางรางกาย ทางระบบประสาทและสมองไดเปนอยางดี และหากพบวาติดสุราหรือมีปญหาสุขภาพจิต
จากการดื่มสุราหรือเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็สามารถมาบําบัดรัก ษาไดที่ โรงพยาบาลสวนปรุง หรือ
โทรศัพทปรึกษาเบื้องตน ไดที่ สายดวนสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
สําหรับในเครือขายบริก ารสุขภาพที่ 1 และ 2 (ไดแก 13 จังหวัดภาคเหนือ ) โรงพยาบาล
สวนปรุ ง เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ใ ห ก ารบํ า บั ด รั ก ษาเฉพาะทางด า นการบํ า บั ดรั ก ษาผู มี ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
จากแอลกอฮอล ควบคู ไปกับ ศูนยความเปนเลิศดานการบําบัดรักษาผูมีปญ หาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล
โรงพยาบาลสวนปรุง* ซึ่งทําการวิจัย พัฒนา และเปนศูนยฝกอบรมเฉพาะทางสําหรับหนวยงานที่ตองการ
ศึกษาดานการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอลดวย
*ศูนยความเปนเลิศดานการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
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