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Εφφεχτσ ον αλχοηολ χονσυmπτιον οφ αννουνχινγ ρεϖισεδ ΥΚ λοω ρισκ δρινκινγ γυιδελινεσ: Φινδινγσ 

φροm α mοντηλψ χροσσ−σεχτιοναλ συρϖεψ 

Dρ ϑοην Ηολmεσ ΠηD 1  

Dρ Εmmα Βεαρδ ΠηD 2,3  

Προφ Αλαν Βρενναν ΠηD 1  

Dρ ϑαmιε Βροων ΠηD 2,3  

Dρ Dυνχαν Γιλλεσπιε ΠηD 1  

Προφ Πετρα Σ Μειερ ΠηD 1   

Προφ Συσαν Μιχηιε DΠηιλ 2  

Μσ Αβιγαιλ Κ Στεϖελψ ΜΠΗ 1  

Μσ Λαυρα Wεβστερ ΒΣχ 1  

Dρ Πεννψ Βυψκξ ΠηD 1, 4 

. 

1 Σηεφφιελδ Αλχοηολ Ρεσεαρχη Γρουπ, Σχηοολ οφ Ηεαλτη ανδ Ρελατεδ Ρεσεαρχη (ΣχΗΑΡΡ), Υνιϖερσιτψ οφ 

Σηεφφιελδ, ΥΚ. 

2 Dεπαρτmεντ οφ Χλινιχαλ, Εδυχατιοναλ ανδ Ηεαλτη Πσψχηολογψ, Υνιϖερσιτψ Χολλεγε Λονδον, Λονδον. 

3 Χανχερ Ρεσεαρχη ΥΚ Ηεαλτη Βεηαϖιουρ Ρεσεαρχη Χεντρε, Υνιϖερσιτψ Χολλεγε Λονδον, Λονδον. 

4 Ασσοχιατε Προφεσσορ Πεννψ Βυψκξ, Σχηοολ οφ Ηυmανιτιεσ & Σοχιαλ Σχιενχε, Υνιϖερσιτψ οφ Νεωχαστλε, 

Αυστραλια. 

 

Χορρεσπονδινγ αυτηορ: Μσ Αβιγαιλ Κ Στεϖελψ (αστεϖελψ1≅σηεφφιελδ.αχ.υκ) 

Σηεφφιελδ Αλχοηολ Ρεσεαρχη Γρουπ, Σχηοολ οφ Ηεαλτη ανδ Ρελατεδ Ρεσεαρχη (ΣχΗΑΡΡ), Υνιϖερσιτψ οφ 

Σηεφφιελδ, ΥΚ. 

 

Βαχκγρουνδ: Ηεαλτη αυτηοριτιεσ πυβλιση αλχοηολ χονσυmπτιον γυιδελινεσ φορ λοω ρισκ δρινκινγ ιν mοστ 

ηιγη−ινχοmε χουντριεσ βυτ τηε εφφεχτσ οφ τηεσε γυιδελινεσ ον αλχοηολ χονσυmπτιον αρε υνχλεαρ. Ιν 

J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヱヶが デｴW UKげゲ CｴｷWa MWSｷI;ﾉ OaaｷIWヴゲ αννουνχεδ ρεϖισεδ γυιδελινεσ ρεχοmmενδινγ τηατ 

mεν ανδ ωοmεν σηουλδ νοτ ρεγυλαρλψ δρινκ mορε τηαν 14 υνιτσ (112γ) περ ωεεκ, α ρεδυχτιον το τηε 
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πρεϖιουσ γυιδελινε φορ mεν οφ 3−4 υνιτσ (24−32γ) περ δαψ. Τηισ παπερ εϖαλυατεσ τηε εφφεχτ οφ 

αννουνχινγ τηε ρεϖισεδ γυιδελινεσ ον αλχοηολ χονσυmπτιον. 

 

Μετηοδσ: Dατα χαmε φροm τηε Μαρχη 2014 το Οχτοβερ 2017 ωαϖεσ οφ τηε Αλχοηολ Τοολκιτ Συρϖεψ, α 

mοντηλψ ρεπεατ χροσσ−σεχτιοναλ συρϖεψ οφ αππροξιmατελψ 1,800 αδυλτσ (16+) ρεσιδεντ ιν Ενγλανδ. Τηε 

συρϖεψ υσεσ α ηψβριδ βετωεεν ρανδοm λοχατιον σαmπλινγ ανδ θυοτα σαmπλινγ δεσιγνεδ το γενερατε α 

νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε σαmπλε, ωηιχη σελεχτσ ρανδοm αρεασ ιν Ενγλανδ (αππροξ. 300 ηουσεηολδσ) 

φροm στρατα δεφινεδ βψ αρεα−λεϖελ γεογραπηιχ ανδ σοχιοδεmογραπηιχ προφιλεσ. Τηε πριmαρψ ουτχοmε ισ 

ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ AUDIT−Χ σχορεσ. ΑΥDΙΤ−Χ ισ τηε σηορτ−φορm οφ τηε Αλχοηολ Υσε Dισορδερσ Ιδεντιφιχατιον 

Τεστ ανδ ισ α ϖαλιδατεδ σχρεενινγ τεστ φορ ηεαϖψ δρινκινγ. Ιτ ηασ δεmονστρατεδ εξχελλεντ ρελιαβιλιτψ ανδ 

ρεσπονσιϖενεσσ το σηορτ−τερm χηανγε. Εφφεχτσ αρε εστιmατεδ υσινγ σεγmεντεδ ρεγρεσσιον. Σεχονδαρψ 

αναλψσεσ τεστ φορ αλτερνατιϖε βρεακποιντσ ιν τηε λονγ−τερm τρενδ ανδ πυλσε εφφεχτσ. Αλλ αναλψσεσ ωερε 

πρε−ρεγιστερεδ ιν τηε ΙΣΡΧΤΝ ρεγιστρψ (ΙΣΡΧΤΝ15189062). 

 

Φινδινγσ: Ατ βασελινε, 70.4% οφ τηε σαmπλε ωερε δρινκερσ ανδ τηε mεαν ΑΥDΙΤ−Χ σχορε ωασ 2.8. Τηε 

mαιν αναλψσισ σηοωεδ νο σιγνιφιχαντ στεπ−χηανγε ιν ΑΥDΙΤ−Χ σχορεσ φολλοωινγ αννουνχεmεντ οφ τηε 

ｪ┌ｷSWﾉｷﾐW ふéЭヰくヰヰヱが 95% ΧΙ:−0.079−0.099) βυτ τηερε ωασ α χηανγε ιν τηε συβσεθυεντ τρενδ συχη τηατ 

ゲIﾗヴWゲ ｷﾐIヴW;ゲWS ﾏﾗヴW ヴ;ヮｷSﾉ┞ ;aデWヴ デｴW ;ﾐﾐﾗ┌ﾐIWﾏWﾐデ ふéЭヰくヰヰΒが 95% ΧΙ:0.001−0.015). Τηισ φινδινγ 

ωασ νοτ ροβυστ ασ σεχονδαρψ αναλψσεσ οφ αλτερνατιϖε βρεακποιντσ συγγεστεδ τηε χηανγε ιν τρενδ 

βεγαν εαρλιερ, ιν ϑυνε, βεφορε τηε νεω γυιδελινεσ ωερε αννουνχεδ. Σεχονδαρψ αναλψσεσ αλσο συγγεστ 

τηατ ΑΥDΙΤ−Χ σχορεσ ρεδυχεδ τεmποραριλψ φορ τηρεε mοντησ (α πυλσε εφφεχτ) αφτερ τηε νεω γυιδελινεσ 

┘WヴW ;ﾐﾐﾗ┌ﾐIWS ふéЭ− 0.126, 95% ΧΙ:−0.218−−0.034). 

 

Ιντερπρετατιον: Αννουνχινγ νεω ΥΚ δρινκινγ γυιδελινεσ ωιτη νο λαργε−σχαλε οργανισεδ προmοτιον διδ 

νοτ λεαδ το α συβσταντιαλ ορ συσταινεδ ρεδυχτιον ιν δρινκινγ ορ α δοωντυρν ιν τηε λονγ−τερm τρενδ ιν 

αλχοηολ χονσυmπτιον. Wελλ−δεσιγνεδ προmοτιοναλ χαmπαιγνσ mαψ ιmπροϖε τηε ιmπαχτ οφ δρινκινγ 

γυιδελινεσ ον αλχοηολ χονσυmπτιον. Τηισ στυδψ ισ λιmιτεδ βψ ποτεντιαλ χονφουνδινγ, ασ ϑανυαρψ ισ 

τψπιχαλλψ α λιγητ δρινκινγ mοντη ωηιλε Dεχεmβερ ισ α ηεαϖψ δρινκινγ mοντη. Wε χοντρολ φορ σεασοναλ 

τρενδσ βυτ τηισ mαψ βε ιναδεθυατε ιφ σεασοναλιτψ ϖαριεσ συβσταντιαλλψ βετωεεν ψεαρσ ασ ουρ τιmε 

σεριεσ ισ ρελατιϖελψ σηορτ. 

 



Φυνδινγ: Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη Ρεσεαρχη (ΝΙΗΡ) Πυβλιχ Ηεαλτη Ρεσεαρχη (ΠΗΡ) Προγραmmε 

(Προϕεχτ Νυmβερ: 15/63/01) ανδ Σχηοολ φορ Πυβλιχ Ηεαλτη Ρεσεαρχη. Χανχερ Ρεσεαρχη ΥΚ φυνδεδ ΕΒ & 

JBげゲ ゲ;ﾉ;ヴ┞ ふCヱヴヱΑっAヲヲΓヶヲぶく 

 

Χονφλιχτ οφ ιντερεστ: JH ;ﾐS PM ┘WヴW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa ;ﾐS デｴWﾐ ;S┗ｷゲﾗヴゲ デﾗ デｴW UK CｴｷWa MWSｷI;ﾉ OaaｷIWヴゲげ 

Γυιδελινε Dεϖελοπmεντ Γρουπ. ϑΗ, ΠΜ, ΧΑ, ΠΒ ανδ ΑΒ ωερε χοmmισσιονεδ βψ Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ 

το προϖιδε επιδεmιολογιχαλ αναλψσεσ το συππορτ τηε Γυιδελινε Dεϖελοπmεντ Γρουπ. ϑΗ, ΠΜ ανδ ΧΑ 

ηαϖε ρεχειϖεδ φυνδινγ φορ χοmmισσιονεδ αναλψσεσ φροm Σψστεmβολαγετ ανδ Αλκο, ρεσπεχτιϖελψ τηε 

Σωεδιση ανδ Φιννιση γοϖερνmεντ−οωνεδ αλχοηολ ρεταιλ mονοπολιεσ. Τηε ϖιεωσ εξπρεσσεδ αρε τηοσε οφ 

τηε αυτηορ(σ) ανδ νοτ νεχεσσαριλψ τηοσε οφ τηε ΝΙΗΡ ορ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε. 

 

Ετηιχσ αππροϖαλ ανδ πατιεντ χονσεντ: Αλχοηολ τοολκιτ στυδψ παρτιχιπαντσ γιϖε ϖερβαλ ινφορmεδ χονσεντ 

φολλοωινγ εξπλανατιον οφ τηε στυδψ βψ ιντερϖιεωερσ ανδ ασσυρανχε τηατ τηε στυδψ ισ χονδυχτεδ ιν λινε 

ωιτη τηε Μαρκετ Ρεσεαρχη Σοχιετψ Χοδε οφ Χονδυχτ. Τηε Υνιϖερσιτψ Χολλεγε Λονδον ετηιχσ χοmmιττεε 

γραντεδ ετηιχαλ αππροϖαλ φορ τηε Αλχοηολ Τοολκιτ Στυδψ. Τηε Υνιϖερσιτψ οφ Σηεφφιελδ ετηιχσ χοmmιττεε 

γραντεδ ετηιχαλ αππροϖαλ φορ τηισ εϖαλυατιον οφ τηε ΥΚ λοωερ ρισκ δρινκινγ γυιδελινεσ. 

 

Χοντριβυτορσ: 

ϑοην Ηολmεσ, (Ρεαδερ ιν Αλχοηολ Πολιχψ, Πυβλιχ Ηεαλτη), λεδ τηε προϕεχτ ανδ δραφτεδ τηε ρεπορτ. 

Εmmα Βεαρδ (Ρεσεαρχη Φελλοω, Ηεαλτη Πσψχηολογψ ανδ Στατιστιχσ), χονδυχτεδ τηε εϖαλυατιον αναλψσεσ 

ανδ χοντριβυτεδ το τηε δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

ϑαmιε Βροων (Πρινχιπαλ Ρεσεαρχη Φελλοω, Ηεαλτη Πσψχηολογψ), χοντριβυτεδ το προϕεχτ ανδ αναλψσισ 

δεσιγν, εϖαλυατιον αναλψσισ ανδ δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

Αλαν Βρενναν (Προφεσσορ οφ Ηεαλτη Εχονοmιχσ ανδ Dεχισιον Μοδελλινγ, Ηεαλτη Εχονοmιχσ), 

χοντριβυτεδ το προϕεχτ ανδ αναλψσισ δεσιγν ανδ δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

Ινγε Κερσβεργεν (Ρεσεαρχη Ασσοχιατε, Πυβλιχ Ηεαλτη), λεδ τηε ρεϖιεω οφ νεωσ χοϖεραγε οφ τηε δρινκινγ 

γυιδελινεσ ανδ χοντριβυτεδ το δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

Πετρα Σ Μειερ (Προφεσσορ οφ Πυβλιχ Ηεαλτη, Πυβλιχ Ηεαλτη), χοντριβυτεδ το προϕεχτ ανδ αναλψσισ δεσιγν 

ανδ δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

Συσαν Μιχηιε (Προφεσσορ οφ Ηεαλτη Πσψχηολογψ, Ηεαλτη Πσψχηολογψ), χοντριβυτεδ το προϕεχτ ανδ 

αναλψσισ δεσιγν ανδ δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 



Αβιγαιλ Κ Στεϖελψ (ΠηD Στυδεντ, Εαρλψ χαρεερ ρεσεαρχηερ, Πυβλιχ Ηεαλτη), αναλψσεδ αντεχεδεντσ οφ 

βεηαϖιουρ χηανγε ανδ χοντριβυτεδ το δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 

Πεννψ Βυψκξ (Ασσοχιατε Προφεσσορ, Βεηαϖιουραλ Σχιενχε), χοντριβυτεδ το προϕεχτ δεσιγν, λεδ τηε 

ρεϖιεω οφ προmοτιοναλ αχτιϖιτψ ανδ χοντριβυτεδ το δραφτινγ οφ τηε ρεπορτ. 


