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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาการดื่มสุรา	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุรา	และการมีปัญหาการดื่มสุรา

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	 เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม	พ.ศ.	 2555	 ในเขต

กรุงเทพมหานครในคนงานก่อสร้าง	 จ�านวน	442	 ราย เครื่องมือที่ใช้คือ	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป		

แบบสอบถามปัจจัยด้านการใช้แอลกอฮอล์	 และแบบคัดกรองปัญหาการดื่มสุราวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้		

สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาจาก

การดื่มสุรา	กับข้อมูลพื้นฐานด้วย	สถิติไคสแควร์	 ตัวแปรที่พบว่ามีความสัมพันธ์จะถูกน�าไปวิเคราะห์โดยสถิติ

วิเคราะห์การถดถอย

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	อายุเฉลี่ย	 33	ปี	 ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว	มาจากภาคอีสาน	

เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืต�า่กว่า	รายได้เฉลีย่ประมาณหนึง่หมืน่บาท	เกอืบครึง่หนึง่ท�างานมามากกว่า	

2	ปี	โดยปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการใช้แอลกอฮอล์วเิคราะห์โดยใช้สถติิ	ไคสแควร์	ได้แก่	เพศ	ชาย	(p<0.001)	

สถานภาพสมรส	 (p=0.002)	 รายได้	 (p=0.004)	อาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้าง	 (p<0.001)	 ระยะเวลาที่ท�างาน

ก่อสร้าง	(p<0.001)	ประเภทงานก่อสร้างทีท่�า	(p=0.03)	อายทุีด่ืม่ครัง้แรก	(p<0.001)	ดืม่เพือ่เข้าสงัคม	(p<0.001)	

ระยะเวลาการดืม่	(p<0.001)	ดืม่ช่วงก่อนหรอืระหว่างท�างาน	(p=0.05)	และคดิว่าการดืม่สรุาสามารถแก้ปัญหา	

(p<0.001)	 และเมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติการถดถอย	แล้วพบว่า	 การเป็นเพศชาย	มีสถานภาพหม้าย/หย่า/	

แยกกันอยู่	 มีรายได้น้อย	ประกอบอาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้างโดยเป็นแบบทั้งใช้และไม่ใช้แรงงาน	 รวมทั้ง		

การคิดว่าการดื่มสุราสามารถแก้ปัญหา	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการมีปัญหาการดื่ม	

หรือติดสุรา	 (p<0.05)	 ในขณะที่	 การเป็นโสด	และ	 งานก่อสร้างประเภทงานไม้และงานปูน	 เป็นปัจจัยป้องกัน	

การมีปัญหาการดื่มหรือติดสุรา	(p<0.05)

สรุป คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีปัญหาและติดสุรา	 ปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อการมีปัญหาการดื่มที่เป็น	

แบบตดิตวัหรอืแก้ไขได้ยาก	เช่น	เพศ	สถานภาพสมรส	รายได้	การประกอบอาชพีอืน่มาก่อน	ประเภทงานก่อสร้าง	

จะสามารถน�าไปใช้ในการค้นหากลุม่เสีย่งได้	ส่วนปัจจยัทีส่ามารถแก้ไขได้	เช่น	ทศันคตต่ิอการดืม่	ควรจะมกีารน�า

มาใช้เพือ่ให้การแนะน�าในการแก้ไขทศันคตดิงักล่าว	เพือ่ช่วยเหลอืคนงานก่อสร้างทีต่รวจพบว่ามปัีญหาการดืม่

หรือติดสุราแล้ว	หรือน�ามาใช้ในการป้องกันปัญหาได้

	 	 	 	

ค�าส�าคัญ  คนงานก่อสร้าง		การดื่มสุรา
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ABSTRACT

Objective : To	 study	 alcohol	 drinking,	 problem	 drinking	 or	 alcohol	 dependence,	 and	 factors		
associated	with	alcohol	drinking/dependence.
Methods :	Demographic	and	alcohol	drinking	data	were	collected	from	442	construction-workers	in	
Bangkok	by	using	general	personal	questionnaire	and	alcohol	use	questionnaire	between	June	to	
October	2012.	In	addition,		the	Alcohol	Use	Disorders	Identification	Test;	AUDIT)	was	used	to	screen	
for	hazardous	drinking	and	alcohol	dependence.	Descriptive	statistics,	including	percentage	,	mean	
and	standard	deviation	were	used	to	describe	demographic	and	alcohol	drinking	data.	Associations	
between	hazardous	alcohol	drinking	or	alcohol	dependence	and	demographic	and	occupation	data	
were	analyzed	by	using	chi-square	test.	Variables	found	to	be	related	with	hazardous	alcohol	drinking	
or	dependence	were	then	subjected	to	be	analyzed	by	multiple	regression	analysis.
Results :	Most	 sample	were	males,	married,	 from	North-Eastern	part	 of	 Thailand,	 and	had	 junior	
high	school	as	the	highest	education	level.	Averaged	age	and	monthly	income	of	the	sample	were	
30	years	and	10,000	baht	respectively.	Almost	half	of	the	sample	worked	as	construction	workers	
for	more	 than	 two	 years.	 Factors	 associated	with	problem	drinking	or	 alcohol	dependence	were	
male	 (p<0.001),	marital	 status	 (p=0.002),	 income	 (p=0.004),	 having	 other	 occupations	 before	
working	as	construction	workers	(p<0.001),	duration	of	working	as	construction	workers	(p<0.001)	
type	 of	 construction	work	 (p=0.03),	 age	 of	 alcohol	 onset	 (p<0.001),	 social	 as	 a	 reason	 to	drink	
(p<0.001)	 drinking	duration	 (p<0.001),	 drink	before	 or	 during	work	 (p=0.05),	 	 and	 thinking	 that	
alcohol	could	solve	problems	(p<0.001).	When	analyzed	by	regression	analysis,	being	male,	being	
widow/divorced/separated	status,	having	low	income,	having	other	occupations	before	working	as		
construction	workers	and	thinking	that	alcohol	could	solve	problems	were	still	associated	with	problem	
drinking	or	alcohol	dependence.	In	contrast,	being	single	and	working	as	carpenter	or	plastererin	
the	construction	site	were	protective	 factors	 for	having	problem	drinking	or	alcohol	dependence.	
Conclusion :	Most	of	 the	construction	workers	had	problem	drinking	or	alcohol	dependence.	Risk		
factors	found	in	this	study	might	be	used	to	detect	construction	workers	at	risk	for	alcohol	dependence.	
Adjusting	attitude	toward	alcohol	drinking	might	help	to	prevent	or	reduce	rate	of	alcohol	dependences.
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บทน�า
ด้วยความเจรญิทีเ่ข้ามามบีทบาทในประเทศไทย	

โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ	 และอุตสาหกรรมท�าให้
ประเทศไทยอยู่ในยุคที่อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจ	
ที่สูง	โดยเฉพาะภาคการผลิต	ประกอบกับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในประเทศไทย	 เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
ความส�าคญัต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะโครงสร้าง
ทางกายภาพ1	และเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เป็น	
ตัววัดความเจริญทางเศรษฐกิจของสังคมได้อย่างหนึ่ง	
จากสถานการณ์การก่อสร้างของไทยในป	ีพ.ศ.	 2555	
พบว่ามีมูลค่าถึง	 9.3	แสนล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ	 15	 นอกจากนี้	 จากการส�ารวจของสมาคม
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	พบว่ามคีวามต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้น	80,000-100,000	ราย	โดยช่วงไตรมาสแรกของ
ปี	พ.ศ.2555		มคีนงานในอตุสาหกรรมก่อสร้างรวมแล้ว
ถงึ	2.6	ล้านคน2	ทัง้นี	้ได้มแีรงงานก่อสร้างเข้ามาท�างาน
ในกรงุเทพมหานครมากขึน้	เนือ่งจากเป็นจงัหวดัทีม่กีาร
เพิม่ค่าจ้างขัน้ต�่าเป็น	300	บาท3	จากการส�ารวจสถานที่	
ก ่อสร้างที่มีจ�านวนตั้งแต่	 4	 ชั้น	 ขึ้นไปในทั้งหมด		
50	 เขตของกรุงเทพมหานคร	 พบว่ามีถึง	 574	 แห่ง		
(ต.ค.2554)4	และมีจ�านวนคนงานก่อสร้างถึง		224,400	
ราย	(ต.ค.2554)5

แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เหล่านี	้ เป็นกลุ่มคนที่
อยูใ่นวยัผูใ้หญ่	มาจากหมูบ้่านในชนบทของต่างจงัหวดั
ถงึร้อยละ	926	ท�าให้ต้องทิง้ครอบครวัเข้ามาอยูใ่นสถานที่	
ก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร	ซึง่มอียูจ่�านวนมากการ
เข้ามาใช้ชวีติในเมอืงใหญ่และการท�างานในสิง่ก่อสร้าง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	ท�าให้มีผลกระทบต่อร่างกาย
และจติใจ	รวมถงึการปรบัตวัด้านต่างๆ	อนัอาจส่งผลต่อ
คณุภาพชวีติของคนงานก่อสร้างได้คณุภาพชวีติคอืชวีติ
ที่เป็นสุข7	ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ4	ด้าน	คือด้าน
ร่างกาย	ด้านจิตใจ	 	ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม8	

อย่างไรก็ตาม	การใช้สารเสพติด	 เช่น	การดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	 อาจท�าให้องค์ประกอบ	
เหล่านี้เสียสมดุล	 เช่น	 ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยด้าน

ร่างกาย	 และจิตใจ	 เช่น	 เป็นโรคติดสุรา	 โรคซึมเศร้า	
เป็นต้น	 โดยชีวิตของคนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมการ
ใช้แอลกอฮอล์ได้ง่าย	 เนื่องจากอาศัยอยู่รวมกันในหมู่
เพื่อนร่วมงานอีกทั้งอาจขาดกิจกรรม	 เพื่อใช้ในการ	
ผ่อนคลาย	ทัง้นี	้การดืม่แอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้าง	
จัดเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ที่ส่งผลเสียต่ออาชีพ	 เนื่องจาก
การก่อสร้างเป็นอาชีพ	 ที่ต้องการสติสัมปชัญญะที่
สมบูรณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่	 ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล	
ดังนั้น	 หากมีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์	 อาจท�าให้เกิด	
ข้อผิดพลาดในการท�างานและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	

ทางผู้วิจัยจึงสนใจ	ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้
แอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร
ในแง่มุมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเคยหรือไม่เคยดื่ม
แอลกอฮอล์	 อายุของการเริ่มดื่มครั้งแรก	 เหตุผลจูงใจ
ในการดื่มระยะเวลาการดื่ม		ช่วงเวลาการดื่ม		ประเภท
ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	การคดิว่าการดืม่แอลกอฮอล์
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย	 	และการคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์
สามารถช่วยแก้ปัญหา		รวมถึงการมีปัญหาจากการใช้
แอลกอฮอล์ที่เรียกว่าดื่มแบบเสี่ยง	 ดื่มแบบอันตราย	
จนถึงดื่มแบบติดโดยใช้ข ้อมูลจากการศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างที่ท�างานในโครงการ
ก่อสร้างที่มีขนาดตั้งแต่	 4	 ชั้นขึ้นไป	 ทั้งนี้	 เหตุที่ใช้
โครงการ	4	ชั้นขึ้นไปนั้น	เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทีต่ัง้ของตวัโครงการก่อสร้างได้	เพราะโครงการก่อสร้าง
ที่มีขนาดตั้งแต่	4	ชั้นขึ้นไปเท่านั้น	ที่จะต้องด�าเนินการ
จดทะเบียนกับส�านักการโยธากรุงเทพมหานคร	ผลการ
ศกึษาทีไ่ด้จะท�าให้เข้าใจรปูแบบ	วธิ	ีและปัญหาจากการ
ใช้เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของกลุ่มคนงานก่อสร้าง	
อันเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าของสังคม	 เปรียบเสมือน
รากฐานของการพัฒนาชุมชนและสังคมเมืองต่อไป

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	ณ	จุด

เวลาใดเวลาหนึ่ง	 (cross-sectional	 descriptive	
study)	 โดยส�ารวจอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดตั้งแต่		
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4	ชั้นขึ้นไป	ที่ต้องบังคับจดทะเบียนกับส�านักการโยธา	
กรุงเทพมหานคร	 พบว่าในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน
ทัง้หมด	50	เขตนี	้มอีาคารสิง่ก่อสร้างทีก่�าลงัก่อสร้างใน
ปี	พ.ศ.	2555	ทั้งสิ้น	574	แห่ง	4	โดยได้ท�าการเก็บข้อมูล
คนงานก่อสร้างจากโครงการเหล่านี	้จากการสุม่ตวัอย่าง
แบบกลุ่ม	 (cluster	 sampling)	 เริ่มจากแบ่งกรุงเทพ	
ออกเป็น	6	โซนหลังจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย		
(simple	random	sampling)โดยวิธีการจับฉลาก	เลือก
เขตจากแต่ละโซน	มาโซนละ	2	เขต	เมือ่ได้ทัง้หมด	12	เขต	
แล้ว	ในแต่ละเขตใช้การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	โดยวธิกีาร
จับฉลากเลือกโครงการก่อสร้างมาเขตละ	 1	 โครงการ
จากนัน้สุม่เลอืกคนงานก่อสร้าง	37	รายต่อโครงการโดย	
วธิกีารจบัฉลาก	ค�านวณโดยใช้สตูรของ	Taro	ทีม่รีะดบัค่า
ความเชือ่มัน่	95%	และค่าความคลาดเคลือ่นในการสุม่	
ตัวอย่างเท่ากับ	 0.05	 รวมทั้งการจับฉลากจะด�าเนินการ	
ในวนัทีอ่อกไปเกบ็แบบสอบถาม	โดยใช้คนท�างานในวนันัน้ๆ

	เช่นเดยีวกนั	จะได้กลุม่ตวัอย่างทีจ่ะศกึษาทัง้สิน้	
444	คนโดยมเีกณฑ์การคดัเลอืกคอื	เป็นคนงานก่อสร้าง
ทั้งชายและหญิง	ถือสัญชาติไทย	อายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	
อ่านเขียน	ภาษาไทยได้	และ	มีสติสัมปชัญญะดี	ไม่อยู่
ในอาการมึนเมา	และยินยอมเข้าร่วมวิจัย	โดยในแต่ละ
สถานที่	ที่ออกไปเก็บข้อมูล	ผู้วิจัยจะก�าชับให้ตอบตาม
ความจริง	 และรอจนคนก่อสร้างท�าแบบสอบถามแล้ว
เสร็จ	 จึงน�ากลับ	 โดยครั้งแรกมีแบบสอบถาม	458	ชุด	
คัดเลือกที่สมบูรณ์ที่สุด	 จ�านวน	442	ชุด	 	 จึงน�าข้อมูล	
จากกลุ ่มตัวอย่าง	 442	 รายมาใช้ในการวิเคราะห์	
ต่อไป	 	 โดยการศึกษานี้	 ได้ผ่านการอนุมัติการท�าวิจัย		
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย		
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.		แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เองตามกรอบแนวคดิการศกึษา	ได้แก่	เพศ	สญัชาตอิายุ			
สถานภาพสมรสจ�านวนบุตร	 ระดับการศึกษาอาชีพ
ก่อนมาท�างานก่อสร้าง	 รายได้ต่อเดือน	ภูมิล�าเนาเดิม	

ลกัษณะครอบครวั	ระยะเวลาทีท่�างานก่อสร้าง	ประเภท
งานก่อสร้างที่ท�าจ�านวนทั้งสิ้น	13	ข้อ

2.		แบบสอบถามการใช้แอลกอฮอล์ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง	ตามกรอบแนวคิดการวิจัยจ�านวน	8	ข้อ

3.	 แบบสอบถามคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์	
(The	Alcohol	Use	Disorders	 Identification	 Test	 ;	
AUDIT)9	 ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทย	 โดยสาวิตรี	
อัษณางค์กรชัย	ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	
เป็นการถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระยะเวลา	1	ปีทีผ่่านมา	ผูว้จิยัได้น�าเครือ่งมอืไปทดสอบ
ค่าความเชือ่มัน่กบักลุม่ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบั
กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาจ�านวน	30	ราย	ได้ค่าความ
เชื่อมั่น	Cronbach’s	alpha	coefficient	เท่ากับ	0.729	
แบบสอบถามมีคะแนนข้อละ	0	ถึง	4	คะแนน	เรียงตาม
ล�าดับน้อยไปมากตามความรุนแรงของการดื่มสุรา	
โดยมีคะแนนรวมสูงสุดคือ	 40	คะแนน	และต�่าสุดคือ		
0	คะแนน	ซึ่งได้จากการน�าคะแนนทั้ง	10	ข้อมารวมกัน		
ผู ้ที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่	 8	 คะแนนขึ้นไป	 จะถือว่า	
มกีารดืม่สรุาทีม่โีอกาสจะก่อให้เกดิความเสีย่งต่อปัญหา
สุขภาพ	ท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ	และ
อาจเกิดการติดสุราได้	โดยผู้มีคะแนน	1-7	จัดเป็นกลุ่ม
ดื่มแบบเสี่ยงน้อย	(Non-hazardous	“safe”	drinking)	
คะแนน	8-12	 เป็นกลุ่มดื่มเสี่ยงมีปัญหา	 (Hazardous	
or	harmful	alcohol	use)	และคะแนนตั้งแต่	13	ขึ้นไป	
เป็นกลุ่มดื่มแบบติด	(Alcohol	dependence)	

สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ตามความ
เหมาะสมของชนิดข้อมูล	 จากนั้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาจากการดืม่แอลกอฮอล์กบัข้อมลูพืน้ฐาน		
และข้อมูลอาชีพการท�างานด้วยสถิติ	 chi-square	 or		
Fisher’s	 exact	 test	 ตัวแปรด้านข้อมูลพื้นฐานและ
อาชีพการท�างานที่พบว่ามีความสัมพันธ์เบื้องต้น		
จะถูกน�าไปวิเคราะห์โดยสถิติวิเคราะห์	 stepwise		
logistic	regression	analysis
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ผลการศึกษา
คนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครจากการ

ศึกษานี้	ส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัยผู้ใหญ่ตอนต้น	สมรส
แล้ว	นับถือศาสนาพุทธการศึกษาไม่สูงนัก	มีภูมิล�าเนา
เดิมมาจากภาคอีสานรายได้ครอบครัวประมาณหนึ่ง
หมื่นบาทต่อเดือนส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพที่ใช้
แรงงานอื่นมาก่อนและท�างานก่อสร้างมาในระยะเวลา
ที่หลากหลายแตกต่างกัน	 โดยประเภทงานก่อสร้างที่
ท�ามคีวามหลากหลายพอกนัระหว่างงานไม้และงานปนู		
และเมื่อรวมงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ	 ด้วยกันจะมี	
จ�านวนพอๆ	 กันกับผู ้ที่ท�าหน้าที่งานไม้หรืองานปูน	
(ตารางที	่1)		ทัง้นี	้คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เคยดืม่เครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์	และไม่ได้มทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอการดืม่	เช่น	
ไม่ได้คดิว่าการดืม่เป็นสิง่ผดิ	อย่างไรกต็าม	คนงานส่วน
ใหญ่คิดว่าการดื่มไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตได	้ผู้ที่
ดื่มมักเริ่มดื่มเมื่ออายุประมาณ	18	ปี	 และระยะเวลาที่
เคยดืม่แอลกอฮอล์เฉลีย่ประมาณ	10		ปี	ส่วนใหญ่จะดืม่	
หลังเลิกงานเท่านั้น	 โดยครึ่งหนึ่งบอกว่าสาเหตุมา
จากเพื่อนชวน	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ตอบมากที่สุด	 ทั้งนี้		
พบภาวะตดิแอลกอฮอล์ในคนงานก่อสร้างสงูถงึ	164	ราย		
คิดเป็นร้อยละ	 36.7	 จากจ�านวนคนงานก่อสร้าง	
ทั้งสิ้น	 442	 ราย	 และหากรวมผู ้ที่ดื่มแบบมีปัญหา	
ร่วมด้วย	 จะพบว่ามากกว่าครึ่งของคนงานก่อสร้างใน
กรงุเทพมหานคร	สงูถงึร้อยละ	57.7	ทีเ่ป็นผูม้ปัีญหาการ
ดื่มหรือติดแอลกอฮอล์		(ตารางที่	2)

จากตารางที่	 3	คนงานก่อสร้างที่มีปัญหาการดื่ม	
หรอืตดิแอลกอฮอล์มกัเป็นเพศชาย	สถานภาพหม้าย	หย่า		
หรือ	 แยกกันอยู ่	 มีรายได้ราวหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน		
เคยประกอบอาชพีอืน่มาก่อนทัง้แบบใช้และไม่ใช้แรงงาน		
มีระยะเวลาที่ท�างานก่อสร้างมาไม่นานและประเภทงาน
ก่อสร้างที่ท�ามักไม่ใช่งานไม้หรืองานปูน	 และคิดว่าการ
ดืม่แอลกอฮอล์สามารถแก้ปัญหาได้	ในสดัส่วนทีม่ากกว่า	
คนงานก่อสร้างที่ไม่มีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์	
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และมแีนวโน้มทีค่ดิ
ว่าการดืม่เป็นสิง่ทีผ่ดิในสดัส่วนทีน้่อยกว่าคนทีไ่ม่มปัีญหา

การดื่ม	(p<0.1)	ทั้งนี้	ตัวแปรด้านอายุ	การศึกษา	ศาสนา		
ภมูลิ�าเนาไม่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัการมปัีญหาการดืม่	
หรอืตดิแอลกอฮอล์	(p>0.05)	ส�าหรบัความสมัพนัธ์ระหว่าง	
ตัวแปรด้านการดื่ม	 กับการมีปัญหาการดื่มหรือติด
แอลกอฮอล์เฉพาะในผู้ที่เคยใช้แอลกอฮอล์นั้น	 (n=328)	
พบว่า	 ผู้ที่มีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์มักเริ่มดื่ม	
เมื่ออายุน้อย	จ�านวนปีที่ดื่มนาน	มักดื่มก่อนท�างานหรือ	
ระหว่างทีท่�างาน	มากกว่าผูท้ีไ่ม่มปัีญหา	และการให้สาเหต	ุ
การดื่มว่าเป็นเพราะเข้าสังคมมีจ�านวนที่น้อยกว่าผู้ที่ไม่มี
ปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	p<0.05	ทั้งนี้	ผู้ที่มีปัญหามีแนวโน้มที่จะให้
เหตผุลของการดืม่ว่าเป็นเพราะอยากลองมากกว่าผูท้ีไ่ม่มี
ปัญหาการดื่มอย่างเกือบมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.1)

ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและการประกอบอาชีพ
ที่มีอิทธิพลต่อการมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์
เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติการการถดถอย	 (n=442)	พบว่า	
การเป็นเพศชาย	 เป็นหม้ายหย่าหรือแยกกันอยู่การมี
รายได้ต�่ากว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือน	ประกอบ
อาชีพอื่นมาก่อนโดยเฉพาะท�ามาหลายอาชีพ	 และ	
คดิว่าการดืม่สามารถช่วยแก้ปัญหาในชวีติได้	เป็นปัจจยั
ท�านายการมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ตัวอย่างคนงานก่อสร้างนี้	 โดยเพศชายมีความเสี่ยง
สูงกว่าเพศหญิงถึง	 25	 เท่าในการมีปัญหาการดื่มหรือ
การติดแอลกอฮอล์	และการเป็นหม้าย	หย่า	หรือ	แยก
กันอยู่	 มีความเสี่ยงสูงกว่าสถานภาพการสมรสแบบ
เป็นคู่	4	เท่า	แต่การเป็นโสดสามารถเป็นปัจจัยป้องกัน	
ไม่ให้เกิดปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์เมื่อเทียบ
กับผู้แต่งงานแล้วและการท�างานในแผนกช่างไม้หรือ
ช่างปูน	 เป็นปัจจัยป้องกันการมีปัญหาการดื่มหรือ	
การติดแอลกอฮอล์ได้เช่นกันเมื่อเทียบกับการท�างาน
ประเภทอื่นๆ	นอกจากนี้	 ทัศนคติในทางที่ดีต่อการดื่ม	
เช่น	 คิดว่าการดื่มช่วยแก้ปัญหาได้	 เป็นปัจจัยเสี่ยง	
ต่อการมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์โดยท�าให้
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ	7	เท่า	(ตารางที่	4)



การดื่มแอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556350

ตารางที่ 1	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอาชีพการท�างานของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร	(n=442) 

ข้อมูลส่วนบุคคล n (ราย) ร้อยละ

เพศ	 ชาย 345 78.1
	 หญิง 97 21.9
อายุ≤ (ปี) 30	 211 47.7

	 31-45	 172 38.9

	 >45 59 13.3
Mean	±	SD=33.3	±	10.1,	Min=18,	Max=62,	Median=32
สถานภาพสมรส	 โสด 140 31.7
	 สมรส 256 57.9
	 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 46 10.4
ศาสนา	 พุทธ 436 98.6
	 อื่นๆ 6 1.4

ภูมิล�าเนา	 ภาคกลางและภาคตะวันออก 107 24.2

	 ภาคอีสาน 228 51.6

	 ภาคเหนือ 94 21.3

	 ภาคใต้และภาคตะวันตก 13 2.9

การศึกษา	 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต�่ากว่า 359 81.2

	 สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 83 18.8

รายได้ครอบครัวต่อเดือน (บาท)

	 <9,000	 62 14.0

	 9,000	-	11,999	 239 54.1

	 ≥	12,000	ขึ้นไป 141 31.9

Mean	±	SD=11,161.2	±	10,985.2,	Min=4,000,	Max=23,000,	Median=9,500

ประเภทอาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้าง

	 -	ใช้แรงงาน	เช่น	เกษตรกร	ชาวนา	ชาวไร่	ชาวสวน	รับจ้างท�างานโรงงาน																										 308 69.7

	 -	ไม่ใช้แรงงาน	เช่น	ข้าราชการ	รัฐวิสาหกิจ	ธุรกิจ	ค้าขาย																			 34 7.7

	 -	มีทั้งใช้และไม่ใช้แรงงาน 49 11.1

	 -	ไม่เคยประกอบอาชีพ	หรือ	นักเรียน	นักศึกษา 51 11.5

ระยะเวลาที่ท�างานก่อสร้าง

	 ≤	12	เดือน 137 31.0

	 13	เดือน-	2ปี 96 21.7

	 >2	ปี 209 47.3

ประเภทงานก่อสร้างที่ท�า

	 -	งานไม้	 156 35.3

	 -	งานปูน			 159 36.0

	 -	งานอื่นๆ	เช่น		งานเหล็ก	งานเชื่อม	(ส่วนใหญ่เป็นงานมีฝีมือ	และระยะเวลาในการท�าสั้น) 127 28.7
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ตารางที่ 2	ข้อมูลด้านการใช้แอลกอฮอล์และการมีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์	(n	=328)		  

ปัจจัยด้านการใช้แอลกอฮอล์และการมีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 

(ราย)

ร้อยละ

คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิด (n=442) 42 9.5

คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยแก้ปัญหา (n=442) 69 15.6

เคยดื่มแอลกอฮอล์ (n=442) 328 74.2

อายุที่ดื่มครั้งแรก	 <18	ปี 114 34.8

	 ≥18	ปี 214 65.2

Mean	±	SD=18.6	±	4.1,	Min=5,	Max=40,	Median=18

เหตุผลที่ดื่ม	 อยากลอง 143 43.6

	 เพื่อเข้าสังคม 100 30.5

	 เพื่อนชวน 166 50.6

	 คลายเครียด 50 15.2

ระยะเวลาการดื่ม	 0	-	5		ปี 229 51.8

	 >5	ปี 213 48.2

Mean	±	SD=10.9	±	8.3,	Min=1,	Max=44,	Median=9.5

ช่วงเวลาการดื่ม	 ระหว่างวันดื่มก่อนหรือระหว่างท�างาน 21 6.4

	 ดื่มหลังเลิกงานเท่านั้น 307 93.6

การมีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์* (n=442)

	 ไม่ดื่ม 114 25.8

	 ดื่มแบบเสี่ยงน้อย 71 16.5

	 ดื่มแบบเสี่ยงมีปัญหา 93 21.0

	 ดื่มแบบติด 164 36.7

*	แบบสอบถามคัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์	(The	Alcohol	Use	Disorders	Identification	Test	:	AUDIT)(9)
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร	(n=442)

มีปัญหา  
หรือติดแอลกอฮอล์

ไม่มีปัญหา 
 หรือติดแอลกอฮอล์

Χ2
df

P Values

จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ
เพศ	 ชาย 241 93.8 104 56.2 88.6	

1
<0.001*

ศาสนา	 พุทธ 253 98.4 183 98.9 - 1.00
อายุ (ปี)	 ≤30			 122 47.5 89 48.1 0.2

2
0.90

	 31-45		 102 39.7 70 37.8
	 >45	 33 12.8 26 14.1
สถานภาพ	 โสด 72 28.0 68 36.8 12.0

2
0.002*

	 สมรส 148 57.6 108 58.4
	 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 37 14.4 9 4.9
ภูมิล�าเนา	 ภาคกลางและภาคตะวันออก 62 24.1 45 24.3 0.7

3
0.88

	 ภาคอีสาน 132 51.4 96 51.9
	 ภาคเหนือ 54 21.0 40 21.6
	 ภาคใต้และภาคตะวันตก 9 3.5 4 2.2

การศึกษา	 	มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืต�า่กว่า 207 80.5 152 82.2 0.2
1

0.67

	 สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 50 19.5 33 17.8
รายได้ต่อเดือน (บาท)	 <9,000	 31 12.1 31 16.8 10.9

2
0.004*

	 	 9,000	-	11,999 156 60.7 83 44.9
	 	 ≥	12,000	 70 27.2 71 38.4
ประเภทอาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้าง
	 ใช้แรงงาน 178 69.3 130 70.3 19.8

3
<0.001*

	 ไม่ใช้แรงงาน 27 10.5 7 3.8
	 มีทั้งใช้และไม่ใช้แรงงาน 34 13.2 15 8.1
	 ไม่เคยประกอบอาชีพ 18 7.0 33 17.8
ระยะเวลาที่ท�างานก่อสร้าง	 ≤	12	เดือน 76 29.6 61 33.0 20.9

2
<0.001*

	 	 	 13	-24	เดือน 75 29.2 21 11.4
	 	 	 >2	ปี 106 41.2 103 55.7
ประเภทงานก่อสร้าง	 งานไม้ 94 36.6 62 33.5 7.0

2
0.03*

	 	 งานปูน 80 31.1 79 42.7
	 	 งานอื่นๆ 83 32.3 44 23.8
คิดว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิด 19 7.4 23 12.4 3.2

1
0.08

คิดว่าดื่มแอลกอฮอล์สามารถแก้ปัญหา 62 24.1 7 3.8 33.9
1

<0.001*
อายุที่ดื่มครั้งแรก (n=328)	 <18	ปี 102 40.0 12 16.4 13.9

1
<0.001*

	 	 	 ≥	18	ปี 153 60.0 61 83.6
เหตุผลที่ดื่ม (n=328)	 	 อยากลอง 118 46.3 25 34.2 3.3

1
0.07

	 	 	 เพื่อเข้าสังคม 63 24.7 37 50.7 18.1
1

<0.001*
	 	 	 เพื่อนชวน 127 49.8 39 53.4 0.3

1
0.59

	 	 	 คลายเครียด 43 16.9 7 9.6 2.3
1

0.13
ระยะเวลาการดื่ม (n=328)	 0	-	5		ปี 95 37.0 134 72.4 54.2

1
<0.001*

	 	 	 >5	ปี 162 63.0 51 27.6
ดื่มช่วงก่อนหรือระหว่างท�างาน (n=328) 20 7.8 1 1.4 - 0.05
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์

Wald df p Values Adjusted ORs
95% Confidence 

Interval

Lower Upper

เพศชาย 60.0 1 <0.001*** 24.5 10.9 55.0

สถานภาพสมรสa

					หม้าย/หย่า/แยก 8.2 1 0.004** 4.1 1.6 10.7

					โสด 6.9 1 0.009** 0.4 0.2 0.8

รายได้ต่อเดือนb

		<9,000	บาท 6.7 1 0.01* 3.1 1.3 7.2

					9,000	-	11,999	บาท 8.1 1 0.004** 2.3 1.3 4.1

อาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้างc

					ใช้แรงงานเท่านั้น 4.3 1 0.04* 2.4 1.05 5.2

					ไม่ใช้แรงงานเท่านั้น 2.4 1 0.12 2.8 0.8 10.6

					ทั้งใช้และไม่ใช้แรงงาน 10.7 1 0.001** 6.0 2.1 17.7

ประเภทงานก่อสร้างd

					งานไม้ 8.5 1 0.004** 0.4 0.2 0.7

					งานปูน 4.4 1 0.04* 0.5 0.3 0.95

คดิว่าดืม่แอลกอฮอล์สามารถแก้ปัญหา 17.3 1 <0.001*** 7.2 2.8 18.1
aเทียบกับสถานภาพสมรสแบบแต่งงาน	
bเทียบกับรายได้ต่อเดือนตั้งแต่	12,000	บาทขึ้นไป
aเทียบกับผู้ไม่เคยประกอบอาชีพก่อนมาท�างานก่อสร้าง
dเทียบกับประเภทงานก่อสร้างอื่นๆ	เช่น	งานเหล็ก	งานเชื่อม

p<0.05,*			p<0.01,	**	p<0.001***
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ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556354

วิจารณ์
การศึกษานี้	 ท�าให้ทราบว่าคนงานก่อสร้างใน

เขตกรุงเทพมหานคร	มีความชุกของการมีปัญหาการ
ดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ในระดับสูงจ�านวนเกินครึ่งของ
กลุ่มตัวอย่าง	โดยการเป็นเพศชาย	การมีชีวิตสมรสที่ไม่
ประสบผลส�าเรจ็และการมรีายได้ต�่า	เป็นปัจจยัทีส่�าคญั	
นอกจากนี	้ปัจจยัด้านอาชพี	เช่น	การเคยประกอบอาชพี
หลายอย่าง	และปัจจยัด้านทศันคตใินทางทีด่ต่ีอการดืม่	
ล้วนส่งผลต่อการเกิดปัญหาเช่นกัน	แต่มีปัจจัยป้องกัน
การเกิดปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ที่พบอยู่สอง
ปัจจัย	คือ	การเป็นโสด	และประเภทการท�างานก่อสร้าง
เป็นช่างไม้หรือช่างปูน	ทั้งนี้	 คนงานก่อสร้างที่ดื่มและ
มีปัญหาหรือติดแอลกอฮอล์	 มักเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อย	
ดื่มนาน	และชอบดื่มช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างท�างาน
มากกว่าผู้ที่เคยดื่มแต่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่ม	 โดย
ผู้ที่ดื่มที่ให้เหตุผลการดื่มว่าเป็นเพราะ	 “อยากลอง”		
มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ	
การมีปัญหาในขณะที่ผู ้ให้เหตุผลว่า	 “ดื่มเพราะเข้า
สงัคม”	มกัไม่เกดิปัญหาจากการดืม่หรอืตดิแอลกอฮอล์	
อย่างไรก็ตาม	 ไม่พบว่า	 อายุ	 ระดับการศึกษา	ศาสนา	
ภูมิล�าเนา	 หรือระยะเวลาที่ท�างานก่อสร้างมา	 จะมี
อิทธิพลต่อการเกิดปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์

การมปัีญหาการดืม่หรอืตดิแอลกอฮอล์ของกลุม่
คนงานก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร	มมีากถงึร้อยละ	
58	ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงมาก	โดยพบมากกว่าประชากร
ไทยทั่วไปถึงสองเท่า	กล่าวคือ		จากการคาดการณ์ในปี	
พ.ศ.	2550	พบว่าประชากรไทยอายุตั้งแต่	12	ถึง	65	ปี		
มีปัญหาจากการดื่ม	 เช่น	การเป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยง	แบบ
อันตราย	หรือ	ถึงขั้นติดแอลกอฮอล์รวมกันเพียงร้อยละ	
2810	 โดยพบความชุกของการติดแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ตัวอย่างคนงานก่อสร้างนี้สูงถึงร้อยละ	 37	 ซึ่งสูงพอๆ
กับหรืออาจมากกว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้แอลกอฮอล์
และสารเสพติด	 เช่น	 จากการศึกษาก่อนหน้า	พบผู้ติด
แอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ	30	ของผู้ที่ติดสารเสพติด

ผิดกฎหมายจ�าพวกเมทแอมเฟตามีน	หรือ	ยาบ้าที่เข้า
รับการบ�าบัดรักษา11	 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ากว่าความชุก	
การติดแอลกอฮอล์ที่พบในการศึกษานี้

สาเหตทุีพ่บปัญหาการดืม่หรอืการตดิแอลกอฮอล์
ที่สูงในประชากรกลุ่มคนงานก่อสร้างนั้น	 ไม่สามารถ
บอกได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะตัวงานก่อสร้าง	ที่ท�าให้พบ
อัตราการดื่มที่สูงนี้หรือไม่อย่างไร	แต่จากผลการศึกษา
ข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า	ปัจจยัทีพ่บสงูสดุและมากทีส่ดุที่
ส่งผลต่อการมปัีญหาการดืม่หรอืการตดิแอลกอฮอล์ของ
คนงานก่อสร้าง	 คือปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติส่วน
บุคคลของคนงานก่อสร้างเอง	หรือการประกอบอาชีพ
ก่อนทีจ่ะมาท�างานก่อสร้าง	โดยไม่เกีย่วกบัลกัษณะของ
งานก่อสร้างมากนัก	เนื่องจากพบปัจจัยจากการท�างาน
เพียงอย่างเดียวที่มีความสัมพันธ์	 คือ	 ประเภทงาน
ก่อสร้างเป็นการท�างานไม้	หรอืงานปนู	ซึง่กลบัเป็นปัจจยั
ป้องกัน	ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีปัญหาการดื่มหรือติด
แอลกอฮอล์	 	 ทั้งนี้	 คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ท�างานอยู่
ในการท�างานทั้งสองประเภทนี้อยู่แล้ว	 จึงอาจเป็นไป
ได้ว่างานทัง้สองประเภท	คอืงานหลกั	ของอาชพีคนงาน
ก่อสร้าง	 ขณะที่งานประเภทอื่นๆในงานก่อสร้างนั้นมี
ความหลากหลาย	และความแตกต่างทีพ่บว่าเป็นปัจจยั
ป้องกนัต่อการมปัีญหาการดืม่หรอืตดิแอลกอฮอล์นี	้เป็น
ความแตกต่างจากประเภทลักษณะของงาน	มากกว่า
จะเป็นจาก	“ตัวงาน”	ก่อสร้างโดยตรงดังนั้น	เมื่อตัวงาน
ก่อสร้างเอง	ไม่น่าจะใช่สาเหตทุีท่�าให้พบปัญหาจากการ
ดื่มได้สูงในกลุ่มประชากรนี้	 จึงเป็นไปได้ว่า	 ลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ท�าให้ติดแอลกอฮอล์หรือมีปัญหาการดื่ม
ได้ง่าย	หรือการติดแอลกอฮอล์เองซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพกาย	จิต	และสังคม	อาจมีความสัมพันธ์กับการ
เลอืกอาชพีมาเป็นคนท�างานก่อสร้างกเ็ป็นได้	เนือ่งจาก
แรงงานก่อสร้างเป็นอาชพีทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมกีฎเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกเข้าท�างานมากนกั	ท�าให้บคุคลทีม่ลีกัษณะ
เหล่านี	้เลอืกทีจ่ะท�างานก่อสร้างได้ง่ายกว่างานอาชพีอืน่

เพศชาย	มักพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการดื่ม
มากกว่าเพศหญิง10	 และการศึกษาก่อนหน้าของคน
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งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร	พบว่าคนงานก่อสร้าง
เพศชาย	มกัสบูบหุรี	่ดืม่เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์สงูถงึ
ร้อยละ	6012	 โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าคนงานก่อสร้าง
เพศชายมีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาจากการดื่มหรือ
ติดแอลกอฮอล์ได้สูงถึง	 25	 เท่าเมื่อเทียบกับคนงาน
ก่อสร้างเพศหญิง	นอกจากนี้	 ผลที่ได้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพของศิริพร	 จิรวัฒน์กุล	และคณะที่	
ส�ารวจในสถานทีก่่อสร้าง	พบว่า	คนงานก่อสร้างเพศชาย
มกัตัง้วง	ดืม่เหล้า	ร้องเพลง	หลงัเลกิงานตอนเยน็	ขณะที	่
คนงานหญิงจับกลุ่มนั่งคุยกัน13	 ส�าหรับสาเหตุที่พบว่า
ผู้ชายติดแอลกอฮอล์ได้มากกว่าเพศหญิง	 อาจเป็นได้
จากทั้งวัฒนธรรม	 และพื้นฐานชีวภาพที่แตกต่างกัน	
โดยเพศหญิงมีความแตกต่างกับเพศชายทั้งด้านการ
เมทาบอไลซ์แอลกอฮอล์	 ที่จะพบระดับแอลกอฮอล์ได้
สูงกว่า	และขับถ่ายออกได้เร็วกว่าเพศชาย	 ในปริมาณ
การดื่มที่เท่ากัน	 และมีความเปราะบางต่อการเกิด	
ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ	 เช่น	การท�าลาย
ตับ	สมอง	และหัวใจ	 รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ดื่มได้มากกว่าเพศชาย	14,15

การเป็นหม้าย	 หย่า	 หรือ	 การแยกกันอยู ่กับ	
คูค่รอง	ครอบครวัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีไ่ม่ราบรืน่	เนือ่งจาก
อาจทะเลาะกันบ่อยครั้ง	 หรือ	 ไม่เข้าใจกัน	 มีความ
สัมพันธ์กับการมีปัญหาการดื่มและการติดแอลกอฮอล์
ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง	 อาจด้วยเพราะบุคคลดังกล่าว
มคีวามเครยีดได้ง่าย	ย่อมส่งผลต่อสขุภาพจติ16,17	ท�าให้
ต้องดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์	 เพื่อบรรเทาความ
ตึงเครียด	หรือ	อาจเป็นเพราะผลจากการมีปัญหาจาก
การดื่มหรือการติดแอลกอฮอล์เอง	 ท�าให้ไม่สามารถ
ด�ารงชีวิตคู่อย่างประสบความส�าเร็จได้ในกรณีการหย่า
หรอืแยกกนัอยู	่	ทัง้นี	้การเป็นโสดกลบัเป็นปัจจยัป้องกนั
การมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตาม	
การศึกษาก่อนหน้าพบว่าผู้ติดแอลกอฮอล์ที่เป็นโสด
จะมีการปรึกษาปัญหาการดื่มกับบุคคลใกล้ชิดได้น้อย	
กว่าผู ้ที่ เคยแต่งงาน18	 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว ่า		
การเป็นโสดสามารถป้องกันการมีปัญหาจากการดื่ม

หรอืตดิแอลกอฮอล์ได้	แต่การมคีูค่รอง	จะท�าให้สามารถ
ปรึกษาปัญหาการดื่มกับคนใกล้ชิดได้มากกว่าหากมี
การปัญหาติดแอลกอฮอล์

การมีรายได้ที่น้อย	 มีความสัมพันธ์กับการมี
ปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ได้โดยมีลักษณะ
เหมือนกันกับตัวแปรข้างต้นที่ว่า	 ไม่สามารถทราบ
ได้ว่า	 ปัจจัยหรือผลใดเกิดก่อนหรือหลัง	 หรือแท้จริง
แล้ว	 อาจเป็นผลที่เป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	หรือ	มีปัจจัย
อื่นบางอย่างที่พบร่วมกัน	 กล่าวคือ	 การมีรายได้น้อย	
อาจท�าให้เกิดความเครียด	 และท�าให้ต้องพึ่งการดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความเครียด	 ในขณะเดียวกัน	
การดื่มแอลกอฮอล์ท�าให้ต้องใช้เงินไปเพื่อซื้อเครื่องดื่ม
มึนเมาเหล่านี้มากขึ้น	ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเงินไว้ใช้
จ่ายได้	ดงัเช่นการศกึษาของ	ศนูย์วจิยัปัญหาสรุา19	ทีพ่บ
ว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	คนงานก่อสร้างและ
อตุสาหกรรมยานยนต์	ไฟฟ้า	มรีายจ่ายจากการซือ้เครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์	เป็นอันดับ	4	รองจาก	ค่าอาหาร	ค่าเดิน
ทาง	ค่าอุปโภคและสาธารณูปโภค	 โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มากกว่า	1,000-3,000	บาท
ต่อเดือน	นอกจากนี้	ยังพบว่า	การมีอาชีพก่อนหน้าที่จะ
มาท�างานก่อสร้าง	ทัง้แบบใช้แรงงาน	หรอื	ไม่ใช้แรงงาน	
โดยเฉพาะการเคยท�างานมาหลายอย่าง	มคีวามสมัพนัธ์
กบัการมปัีญหาการดืม่หรอืการตดิแอลกอฮอล์	เนือ่งจาก
อาจเป็นไปได้ว่า	 การเปลี่ยนอาชีพย่อมหมายถึงการ
ไม่พึงพอใจต่ออาชีพเดิม	 ทั้งด้านบุคคล	 สิ่งแวดล้อม		
หรือ	รายได้	เป็นต้น(11)

ทัศนคติต่อการดื่มแอลกอฮอล์มีผลส�าคัญต่อ	
การมีปัญหาการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์	 จากการศึกษา
นี้	 พบว่า	ผู้ที่มีทัศนคติไปในทางที่ดีต่อการดื่ม	 เช่น	คิด
ว่าการดื่มช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได	้ จะมีผลท�าให้
เกิดปัญหาจากการดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ได้มากกว่า	
อันเป็นผลที่ตรงไปตรงมา	หากคนเรามีทัศนคติที่ดีต่อ
สิ่งใด	ย่อมจะกระท�าสิ่งนั้นมากขึ้น	ในทางกลับกัน	อาจ
เป็นไปได้เช่นกันว่า	ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์อาจพยายามคิด
หาข้อดีของการดื่ม	 เพื่อท�าให้การดื่มของตนสมเหตุสม
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ผล	จึงพยายามที่จะคิดถึงการดื่มไปในทางที่ด	ี เป็นต้น	
ส�าหรับผู ้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์แล้ว	 พบว่า	 การดื่ม
เพราะอยากลองมีแนวโน้มที่จะท�าให้ติดหรือมีปัญหา
จากการดื่มได้มากกว่าผู้ที่ดื่มแต่ไม่ได้เพราะอยากลอง	
สอดคล้องกับการศึกษาของ	 ปรีชา	 ชินค�าหาร20	 ที่ได้
ศกึษาพฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล์ของแรงงานก่อสร้าง	
ในเขตอ�าเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น	 ที่ให้เหตุผลที่
ดื่มในครั้งแรกคือ	อยากลอง	 เช่นกัน20	 การอยากลองนี	้
บ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกของผู้ที่มีปัญหาการดื่มหรือ	
ติดแอลกอฮอล์ว่าชอบความแปลกใหม่	 อยากลองสิ่งที่
ยงัไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน	อนัเป็นลกัษณะบคุลกิที่
เสีย่งต่อการตดิสารเสพตดิโดยทัว่ไป	เช่น	บคุลกิแสวงหา
ความแปลกใหม่	 หรือ	Novelty	 seeking21	นอกเหนือ	
จากบคุลกิภาพแบบทีม่คีวามรูส้กึยอมรบัตนเองต�า่	และ
ไม่สามารถต้านทานอ�านาจผู้อื่นได้	 ที่พบได้ในผู้ติด
แอลกอฮอล์เช่นกนั	22	ในทางกลบักนั	ผูท้ีด่ืม่แอลกอฮอล์
และบอกว่าสาเหตุการดื่มเพื่อเข้าสังคม	กลับมีปัญหา
การดื่มหรือการติดแอลกอฮอล์ได้น้อยกว่าผู้ที่ดื่มแต่
ไม่ได้ดื่มเพื่อเข้าสังคม	 แสดงให้เห็นว่า	 การดื่มเพียง
เพื่อเข้าสังคมนั้น	 ไม่ได้ท�าให้เกิดผลเสียในแง่ท�าให้ติด
หรือมีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์มากนัก	สอดคล้องกับ
แนวทางการรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ดื่มได้
บ้างเป็นครั้งคราวเพื่อเข้าสังคม	ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
นอกเหนือจากแนวทางการรักษาแบบหยุดดื่มอย่าง
สมบูรณ์23

ผลที่ได้จากการศึกษานี	้ สามารถน�าไปใช้ค้นหา
คนงานก่อสร้างที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดแอลกอฮอล์	
ส�าหรับปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	 เช่น	 เป็น
ผู้ชาย	 ไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิตสมรส	 รายได้น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาท	หรือ	 เคยประกอบอาชีพอื่น
มาก่อน	 โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อยกว่า	18	ปี	
ดื่มมานานเกินห้าป	ีหรือมักจะดื่มช่วงก่อนหรือระหว่าง
การท�างาน	 เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการ
ดื่มหรือติดแอลกอฮอล์ในบุคคลที่มีปัจจัยเหล่านี้ต่อไป	
นอกจากนี้	 การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการดื่ม	อาจเป็น

กุญแจส�าคัญเพื่อช่วยแก้ไขส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่ม
หรือติดแอลกอฮอล์แล้ว	 โดยการใช้เทคนิคการสร้าง	
แรงจูงใจ	หรือ	การให้ความรู้เบื้องต้นถึงโทษของการดื่ม	
โดยเฉพาะผลกระทบด้านร่างกาย	ซึง่เป็นข้อจ�ากดัในการ
ท�างานก่อสร้างนี้	และท�าให้พิการได้24

ข้อจ�ากัดของการศึกษาครั้งนี้	คนงานก่อสร้างใน
แต่ละโครงการก่อสร้าง	 มีประชากรที่เป็นคนไทยน้อย	
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ	 เช่น	ลาว	 เขมร	พม่า	ท�าให้
การเก็บกลุ่มตัวอย่างต้องท�าในหลายโครงการ	
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