
โทษของสุรา การดื่มเหล้า ส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย และกระทบต่อสังคม 

 

สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดท่ีมี ท้ังคุณและโทษ เมื่อด่ืมแล้วจะท าให้เกิดผลต่ อระบบ

ประสาทส่วนกลาง โดยโทษของสุรานั้นอาจมี ต้ังแต่ขั้นเบา ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างเช่น เสียการ

ทรงตัว พูดไม่ชัด และท่ีรุนแรงคือหมดสติ ดังนั้นสุราจึงถูกควบคุมท้ังการจ าหน่าย และการผลิต 

จากกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

ประเภทของแอลกอฮอล์มีสองชนิด 

1. Ethyl alcohol ซ่ึงใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองด่ืม เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เบียร์ เหล้าองุ่น, แชมเปญ 
2. Methyl alcohol ซ่ึงใช้จุดไฟหรือผสมสี ซึ่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้ใช้ด่ืมไม่ได้เพราะมีอันตรายกับ

ร่างกายโดยเฉพาะท าให้ตาบอดได้ 

 

 

https://www.honestdocs.co/what-is-tardive-dyskinesia
https://www.honestdocs.co/what-is-tardive-dyskinesia


ปริมาณของแอลกอฮอล์ใช้ในเคร่ืองด่ืมทั่วไป 

1. เบียร ์มีปริมารแอลกอฮอล์ 4-8 ดีกร ี
2. ไวน์ มีปริมารแอลกอฮอล์ 8-15 ดีกรี 
3. วิสกี้ (สุรา) มีปริมารแอลกอฮอล์ 28-95 ดีกรี 

 

โทษของการดื่มสุราต่ออวัยวะต่างๆ 

โทษของการด่ืมสุรา ต่ออวัยวะภายในของร่างกาย ด้านสุขภาพ เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต ท้ัง

ผลเสียท้ังในระยะส้ันและระยะสะสม หากด่ืมสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน (ติดเหล้า) จะ

ส่งผลอย่างแน่นอนกับระบบความจ า ระบบประสาท ระบบเลือด คว ามดัน และท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

อวัยวะในร่างกายคือ "ตับ" พิษภัยจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ยังส่งผลต่อสมองท่ีรุนแรงขึ้นหากด่ืม

ต้ังแต่อายุยังน้อย 

1. โทษต่อสมองและระบบประสาท 

 

 ระบบประสาทส่วนปลาย : จะท าให้เกิดมีหลายประสาทอักเสบ มีอาการชาตามปลายมือ , ปลาย
เท้า เป็นอาการของเหน็บชา , อาการทรงตัวเสียไป 

 สมอง : เมื่อเริ่มด่ืมสุราใหม่ ๆ จะท าให้ระบบควบคุมการท างาน จะท าให้ รู้ สึกกระปรี้กระเปร่า , สด
ช่ืน มีการเปล่ียนแปลทางบุคลิก เมื่อด่ืมสุรามากขึ้นจะเกิดอาการมึนเมาง่วงนอนหลับ หมดสติ  



 การที่ ด่ืมสุราเร้ือรัง : จะมีการเปล่ียนแปลงในสมองท าให้ความจ าเส่ือม , ความคิดเลอะเลือน เมื่อ
เป็นระยะนานขึ้นจะท าให้สมองเส่ือมท าให้การทรงตัวเสีย จะมี ลักษณะเดินไม่ตรงทาง เมื่อ
เอ็กซเรย์สมองจะพบว่าขนาดของสมองเล็กลง จะมีการเปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ ไม่สนใจต่อ
ส่ิงแวดล้อมบางครั้งจะเศร้าซึม หรือบางครั้งจะมีประสาทหลอน ระแวงว่าจะมีคนมาท าอันตราย  

2. ผลต่อระบบทางเดินอาหารและตับ 

 

 กระเพาะอาหาร : พิษของสุราจะท าให้เยื่อบุกระเพาะอาหารถูกท าลาย ซึ่งกรดในกระเพาะก็จะ
เพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะ จะท าให้เกิดมีอาการปวด
ท้องหรืออาเจียนเป็นเลือดได้ 

 ตับอ่อน : เมื่อด่ืมสุรามากๆ แอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นตับอ่อนท าให้หล่ังน้ าย่อยออกมามาก ท า ให้
เกิดมีตับอ่อนอักเสบมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ไข้สูง ในบางครั้งอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

 ตับ : ตับเป็นอวัยวะท่ีส าคัญในการท าลายแอลกอฮอล์ เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะถูกดูด
ซึมเข้าล าไส้ แล้วส่งตรงไปยังตับเพื่อลาย เมื่อมีปริมารน้อยร่างกายก็ทนทานได้เ มื่อมีปริมารมาก
ขึ้นตับก็จะบวม มีไขมันไปแทรกตามเซลล์ของตับ เมื่อมีอาการนานเข้าจะท าให้เกิดโรคตับแข็ง ซึ่ง
จะมีอาการมานน้ าอาเจียนเป็นเลือด และอาจจะแปล่ียนแปลงเป็นมะเร็งของตับได้ ดังนั้นโทษของ
การด่ืมสุราอย่างเห็นได้ชัดในคนส่วนใหญ่คือการเป็นโรคตับแข็งนั่นเอง  

 

 

 

https://www.honestdocs.co/peptic-ulcer


3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 

 ระบบหัวใจ เมื่อด่ืมสุรามาก ๆ จะท าให้การเต้นและการบีบตัวของหัวใจไม่ปกติ หัวใจเต้นเร็วขึ้น
และขณะเดียวกันถ้าด่ืมสุรามากจะขาดวิตามินบีหนึ่ง ก็จะท าให้กล้ามเนื้อของหัวใจท างานไม่ดี 
ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดหัวใจโต ท างานไม่ได้ตามปกติ จะมีอาการเต้นไม่ปกติได้  

 ระบบหลอดเลือด แอลกอฮอล์จะท าให้เส้นเลือดขยายตัวและท าให้ไขมันในเลือดสูงท าให้เส้นเลือด
แข็งตัวง่าย ซึ่งจะท าให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ง่าย  

 



4. โทษของสุราต่อระบบเม็ดเลือด 

แอลกอฮอล์จะท าให้การท างานของเม็ดเลือดแดงเสีย จะท าให้มีอาการของเลือดจาง ขาดสาร

พวกโฟลิก เม็ดเลือดขาวก็จะมีการผลิตน้อยลง ความต้านทานลดต่ าลง การหยุดเลือดในร่างกาย

ไม่ดีเนื่องจากเกร็ดเลือดท าหน้าท่ีไม่ดีท าให้มีอาการตกเลือดได้ง่าย  

5. อัตราการเกิดมะเรง็ในอวัยวะต่าง ๆ 

การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เป็นสาเหตุการตายอันดับท่ีสองของกลุ่มคนท่ีติดสุราเรื้อรัง และมี

โอกาสเกิดมะเร็งสูงถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับคนปกติ อวัยวะท่ีพบมะเร็งได้บ่อยคือหลอดอาหาร 

กระเพาะ ตับ และตับอ่อน 

6. ระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ ์

 

แน่นอนว่าเมื่อด่ืมแอลกอฮอล์น้อยๆ จะมีความต้องการทางเพศสูง แต่เมื่อด่ืมเรื้อรังความต้องการ

ทางเพศจะลดลง และอาจจะส่งผลท าให้ลูกอัณฑะเล็กลงได้ ส่วนในผู้หญิงต้ังครรภ์ถ้าด่ืมสุรา จะท า

ให้เกิดการแท้งหรือคลอดบุตรเร็ว และบุตรมีโอกาสเกิดมาเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติได้ สูง 

 

 



 

โทษของการดื่มสุราต่อสังคม 

โทษของสุราต่อสังคมท่ีเป็นปัญหาในทุกวันนี้คงหนีไม่พ้น การเมาแล้วขับ ท่ีเรามักพบเจอบ่อยๆ

ในช่วงเทศกาลหยุดยาว ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ ท้ังตัวเราและคนรอบข้างนั้นถือ

ครองอันดับ 1 ในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมายาวนานเป็นเวลาหลายปี  

อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ 

เนื่องจากผู้ท่ีด่ืมสุราหรือเหล้า มักมีความมั่นใจว่าไม่เมา มั่นใจว่ามีสติขับรถได้จริงๆ แต่ในความ

เป็นจริงนั้น โทษของสุราท่ีด่ืมเข้าไปจะไปกดประสาทส่วนกลาง ท าให้การรับรู้ เรื่องราวต่างๆช้าลง 

และส่งกระทบผลต่อระบบการตัดสินใจ จึงยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้เต็มร้อย จึงท าให้เกิด

อุบัติเหตุจากการขับขี่ไ ด้สูงมาก  

 

การทะเลาะวิวาท 

สุรามีผลกระทบต่อสมองส่วนหน้า เป็นส่วนควบคุมสติ และการตัดสินใจ ดังนั้นคนท่ีเมาสุราจึง

มักจะหาเรื่องทะเลาวิวาทกับผู้อื่นเป็นประจ า ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกัน  



 

ฆาตกรรม 

มีผลการศึกษาคดีฆาตรกรรมจากการผ่า พิสูจน์ศพ โดยพบว่ามากกว่า 60% ของผู้ท่ีเสียชีวิต/ก่อน

เหตุจากคดีฆาตรกรรม ตรวจพบว่าในร่างกายมีเหล้าผสมด้วยอยู่ เสมอ เพราะการด่ืมเหล้าจะช่วย

ให้ศูนย์ควบคุมจิตใจท างานได้แย่ลง ส่งผลให้ท าในส่ิงท่ีกล้าได้มากขึ้น  

การฆ่าตัวตาย 

ผลการวิจัยพบว่าในจ านวนคนกว่า 50% ของผู้ท่ีเคยฆ่าตัวตายนั้น จะต้องด่ืมสุราเพื่อเรียกความ

กล้าก่อนเสมอ เนื่องจากเมื่อสุราออกฤทธิ์ไปยังสมองส่วนกลางแล้ว จะท าให้ ผู้ ด่ืมรู้ สึกคลายทุกข์ 

และมีความกล้าเพิ่มขึ้น 

 

วิธีหลีกเลี่ยง และเลิกด่ืมสุรา 

1. เมื่อมีอายุน้อยไม่ควรจะด่ืมสุรา เนื่องจากยังไม่สามารถจะคิดและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของสุรา จะ
ท าให้ติดสุราโดยง่าย 

2. ไม่ควรทดลองด่ืมสารที่ผสมด้วยแอลกอฮอล์ เพราะจะท าให้เกิดการติดตามไปด่ืมสุราได้ 
3. ควรขจัดค่านิยมว่าลูกผู้ชายต้องด่ืมสุรา 
4. ผู้ท่ีด่ืมสุรามากควรจะได้ศึกษาโทษและอันตรายท่ีเกิดกับสุรา 
5. ควรจะพยายามหาสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีท าไห้ด่ืมสุราและแก้ไข 
6. กรณีไม่สามารถเลิกได้อย่างจริงจัง ก็ให้ใช้ยาช่วยให้หยุดด่ืมสุรา เนื่องจากถ้ารับประทานยานั้นแล้วดื่ม

สุราจะท าให้เกิดอาการอาเจียนท าให้ด่ืมไม่ได้ 
7. ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากด่ืมสุรา เช่น โรคประสาท โรคตับ โรคกระเพาะ 


