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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

ไกล “คาเฟอีน”  
คนไทยทําได? 

 
 แมผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจะพร่ําบอกถึงพิษภัยของคาเฟอีนตอรางกายสักเทาไร แตคนไทยก็ยังมิได
นําพา... 
 ชา กาแฟ โกโก น้ําอัดลมรสโคลา เครื่องดื่มชูกําลัง 
 มองเขาไปยังตูแชขายเครื่องดื่มตูไหนรอยทั้งรอยเปนตองไดเห็นเครื่องดื่มเหลานี้อัดแนนอยูภายใน 
 ดวยอิทธิฤทธิ์ในการใหความสดชื่น กระปรี้กระเปรา ทําใหผูคนนับลานๆ ในบานเราพึ่งพาเครื่องดื่ม
เหลานี้เปนดั่งพาหนะพากายใจใหหางไกลจากความเหนื่อยลาในแตละวัน โดยมองขามผลขางเคียง เพราะ
คาเฟอีนเปนหนึ่งในสารกระตุนประสาท ที่สงผลตอการทํางานของสมอง หัวใจ และมีฤทธิ์ทําใหเสพติด  
 ขอมูลที่จะนําเสนอตอไปนี้ฉายใหเห็นสถานการณการบริโภคคาเฟอีนของคนไทย ซึ่งเห็นแลวบอกไดคํา
เดียววา “นาเปนหวง” จริงๆ  
 
 คนไทยมากกวา 70% ดื่มชา กาแฟ น้ําโคลา 

งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใหความสนใจศึกษาครอบคลุมถึงสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนยอด
นิยมชนิดตางๆ ในประเทศไทย จัดทําขึ้นในป 2543 นั่นคือ รายงานการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมคาเฟอีนของคนไทย ซึ่งจัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ผลวิจัยครั้งนี้ทําใหเราพบวา 
o มีคนไทยวัย 13-70 ป ถึงประมาณ รอยละ 70 ที่ดื่มกาแฟ ชา และน้ําอัดลมผสมคาเฟอีน  
o ผูชายมากกวาครึ่ง คือ รอยละ 60 ดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง (เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน) 
o ผูชายนิยมดื่มชากาแฟมากกวาผูหญิง 
o ผูหญิงนิยมดื่มน้ําอัดลมผสมคาเฟอีนมากกวาผูชาย 

 
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของคนไทยวัย 13-70 ป  
 

พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน 
(รอยละ) 

เครื่องดื่มกาแฟ ชา 
(รอยละ) 

เครื่องดื่มน้ําอดัลม
ผสมคาเฟอีน (รอยละ) 

ชาย หญิง เฉล่ีย ชาย หญิง เฉล่ีย ชาย หญิง เฉล่ีย 
ดื่ม 59.8 17.8 38.6 70.1 63.1 66.6 76.3 77.6 77.0 
ดื่มแตเลิกแลว 10.9 7.5 9.2 9.1 8.3 8.7 7.6 7.7 7.6 
ไมเคยดื่ม 29.3 74.7 52.3 20.8 28.6 24.8 16.1 14.7 15.4 
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ที่มา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2543 
 
 
 ซดเครื่องดื่มชกูําลังเพ่ิม 7 เทาใน 15 ป  

ขอมูลอีกชุดหนึ่งที่จัดทําโดยกรมสรรพสามิต ชี้ใหเห็นแนวโนมการบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังของคนไทย
วัยเกิน 15 ป ในชวงเวลา 15 ป ระหวางป 2535-2549 พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยมีปริมาณการ
จําหนายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทาตัว จาก 131.10 ลานลิตร เปน 991.06 ลานลิตร  

และที่นาตกใจก็คือปริมาณการบริโภคตอคน ไดเพิ่มขึ้นจาก 3.32 ลิตรตอคนตอป ในป 2535 เปน 
20.12 ลิตรตอคนตอป ในป 2549 หรือเทากับเพิ่มขึ้นประมาณ 7 เทาตัว 
 เสียทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพแบบนี้ ยอมไมใช “วิถีสุข” อยางแนนอน 
 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการบริโภคเครื่องดืม่ผสมคาเฟอีน (เครื่องดื่มบํารุงกําลัง) ของคนไทยวัย 15 ป
ขึ้นไป ระหวาง พ.ศ.2535-2549 
 

พ.ศ. ปริมาณการผลิต 
(ลานลิตร) 

ปริมาณการจําหนาย 
(ลานลิตร) 

ปริมาณการบริโภคตอ
คน (ลิตร/ป) 

2535 138.40 131.10 3.32 

2536 173.75 329.26 8.10 

2537 183.62 181.84 4.33 

2538 209.31 217.08 5.08 

2539 180.87 182.92 4.22 

2540 308.08 310.05 7.03 

2541 134.73 126.12 2.82 

2542 174.59 155.44 3.42 

2543 337.56 332.47 7.25 

2544 364.84 355.14 7.66 

2545 366.30 433.59 8.95 

2546 445.47 433.21 8.90 

2547 741.35 786.80 16.14 

2548 1,020.81 968.07 19.88 

2549 1,003.80 991.06 20.12 

ที่มา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
********************* 

ที่มา การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550  
สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th/ 
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ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คอคาเฟอีน” อานตรงนี ้

การบริโภคคาเฟอีนปริมาณมากเปนเวลานาน อาจนําไปสูภาวะเสพติดคาเฟอีน (caffeinism) ซึ่งจะปรากฏ
อาการตางๆทั้งทางรางกายและทางจิตใจ เชน กระสับกระสาย วิตกกังวล กลามเนื้อกระตุก นอนไมหลับ ใจส่ัน เปนตน 
นอกจากนี้การบริโภคคาเฟอีนเปนเวลานานอาจทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็กอักเสบ และโรคน้ํายอยไหล
ยอนกลับ (gastroesophageal reflux disease)  

ในผูที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณมากๆในเวลาเดียว (มากกวา 400 มิลลิกรัม) อาจทําใหระบบประสาทสวนกลางถูก
กระตุนมากเกินไป ภาวะนี้เรียกวาภาวะพิษคาเฟอีน (caffeine intoxication) ซึ่งจะทําใหเกิดอาการกระสับกระสาย นอนไม
หลับ ความคิดและการพูดสับสน หนาแดง ปสสาวะมากผิดปกติ ปวดทอง หัวใจเตนแรง ในกรณีที่ไดรับในปริมาณสูงมาก 
(150-200 มิลลิกรัมตอน้ําหนักรางกาย 1 กิโลกรัม) อาจทําใหถึงแกชีวิตได [11]การรักษาผูที่เกิดภาวะพิษคาเฟอีนโดยทั่วไป
จะเปนการรักษาตามอาการที่เกิด แตหากผูปวยมีปริมาณคาเฟอีนในเลือดสูงมาก อาจตองไดรับการลางทองหรือฟอกเลือด 

ที่มา สารานุกรมออนไลน วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org 


