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ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลกิสุราส าหรับผู้ติดสุรา 
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ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
 สุราเป็นสารเสพติดที่มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย ปัญหาจากการดืม่สุราเป็น

ปัญหาใหญ่ระดบัสากล ที่ทั่วโลกต้องเผชิญในขณะนี ้(WHO 2004) 

 ปัจจุบัน 1 ใน 3 (ประมาณ2,000 ล้านคน) ของประชากรโลกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Demirkol et al, 2011) 

  คนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ไปดืม่สุรา 16.2 ล้านคน (ร้อยละ 37.7)  และร้อยละ 14.58 
ป่วยเป็นโรคพษิสุราเรื้อรัง  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) 



ทีม่า :การส ารวจพฤตกิรรมการสูบบุหร ีแ่ละการดืม่สุราของประชากร พ.ศ. 2554  ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ

เปรยีบเทยีบอตัราการดืม่สรุาของประชากรอาย ุ15 ปีข ึน้ไป 
ทีด่ ืม่สรุา จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2544-2554 
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• ส่งผลให้เกดิปัญหาความเจ็บป่วยที่พบบ่อย เช่น ความดนัโลหิตสูง 
กระเพาะอาหารอกัเสบ เบาหวาน หรือแม้แต่การเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น 
โรคซึมเศร้า (ปริทรรศ ศิลปะกิจ และคณะ, 2542) 

• แนวโน้มการเกิดคดี อุบัติเหตุที่เกิดจากการด่ืมสุรา ท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่ม
สูงขึน้ทุกปี ปัญหาอาชญากรรมการทารุณกรรมทางเพศการฝ่าฝืนกฎหมายใน
รูปแบบต่างๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2554) 

• ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม รายจ่ายของรัฐจากอาชญากรรมและ
ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากการด่ืมสุราคิดเป็นจ านวนหลายล้านบาทต่อปี (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2554 ) 

การดื่มสุรา 
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WHO, 2002 

ที่มา : WHO 2010 
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ข้อมูลสุขภาพ CUP ลานสัก 
• ประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป มีอตัราการดืม่สุราถึงร้อยละ 41   

• ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากการดืม่สุรา เช่น อุบัติเหตุจากจราจร การ
ท าร้ายร่างกายผู้อืน่ การถูกท าร้าย และ การท าร้ายตนเอง มีปัจจัยเสริมที่
ก่อให้เกดิจากการดืม่สุรา 

• ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดสุราเข้าถึงบริการส่งเสริมการเลกสุราน้อย 

• ยงัไม่มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลอืผู้ติดสุราที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

•  การดูแลรักษาและช่วยเหลอืผู้ติดสุราที่ผ่านมายงัไม่มีประสิทธิภาพ คอื
อตัราการเลกิได้น้อย และพบว่ามีอตัราการกลบัไปดืม่ซ ้าสูง 

 Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 



กราฟแสดงการเข้าถึงบริการเลิกสุราของผู้ติดสุรา 
โรงพยาบาลลานสัก ปี 2552 - 2555 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการดืม่สุราของผู้ติดสุรา ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเลกิ
สุราส าหรับผู้ติดสุราโรงพยาบาลลานสัก 
 

2. เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลกิสุราของผู้ติดสุราหลงั
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเลกิสุราโรงพยาบาลลานสัก 
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ระเบียบวจิยั (R2R) 
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (operational research) 
ประชากรที่ศึกษา: ผู้ที่มีพฤติกรรมดืม่สุราแบบติด (Alcohol dependence) โดยการ
วนิิจฉัยโรค ตาม ICD-10 รหัส F 10.2  โดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 34 ราย  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

             : โปรแกรมการส่งเสริมการเลกิสุราส าหรับผู้ติดสุราโรงพยาบาลลานสัก 

             : พฤติกรรมการดืม่สุรา และความสามารถในการเลกิดืม่สุราของผู้ติดสุราที่
เข้าร่วมโปรแกรมโรงพยาบาลลานสักปี 2556 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา  
ส่วนที่ 1 โปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราส าหรับผูติ้ดสุราโรงพยาบาลลานสัก  

คร้ังที ่/ ระยะเวลา 30- 50 นาท ี

คร้ังที ่1 
สัปดาห์ที ่1 

- คัดกรองเพือ่เข้าร่วมกจิกรรม 
- ประเมนิภาวะตดิสุรา (AUDIT) 
- ตรวจวดัสัญญาณชีพ 
- พบแพทย์ตามสภาพการเจ็บป่วย 

- ตกลงบริการ / ยนิยอมเข้าร่วมโปรแกรม 
- การให้ค าปรึกษารายบุคคลคร้ังที ่1 
- การเลกิสุราในระยะเร่ิมแรก, การเปลีย่น แปลงของร่างกาย 

จิตใจ 
- นัดหมายคร้ังต่อไป 

คร้ังที ่2  
สัปดาห์ที ่2 

- ประเมนิการดืม่สุรา 
- ตรวจวดัสัญญาณชีพ 
- พบแพทย์ตามสภาพการเจ็บป่วย 
- ตรวจทางห้องปฏิบตักิารทีเ่กีย่วข้อง 

- การให้ค าปรึกษารายบุคคลคร้ังที ่2 
- การจัดการกบัปัญหาอาการถอนสุรา 
- การปฏิบตัติวัในการเลกิสุรา 
- นัดหมายคร้ังต่อไป 

คร้ังที ่3 
สัปดาห์ที ่3 

- ประเมนิการดืม่สุรา 
- บอกผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 
- พบแพทย์ตามอาการ 

- การให้ค าปรึกษารายบุคคลคร้ังที ่3 
- โทษของการดืม่สุราต่อร่างกายจิตใจ 
- อาหารส าหรับผู้เลกิสุรา 
- นัดหมายคร้ังต่อไป 

คร้ังที ่4 
สัปดาห์ที ่4 

- ประเมนิภาวะสุขภาพตามระบบที
เกีย่วข้อง 

- การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเมือ่เลกิสุรา 

- การให้ค าปรึกษารายบุคคลคร้ังที ่4 
- การป้องกนัการกลบัไปดืม่สุราซ ้า 
- การดูแลตนเองเมือ่กลบัไปอยู่ในชุมชน 
- นัดหมายตดิตามเยีย่ม 

ตดิตามเยีย่มคร้ังที ่1 เดอืนที ่2 - ตดิตามเยีย่มบ้าน ประเมนิพฤตกิรรมการดืม่สุรา ให้การดูแลช่วยเหลอืตามสภาพ ให้ค าปรึกษาแบบครอบครัว 

ตดิตามเยีย่มคร้ังที ่2 เดอืนที ่3 - ตดิตามเยีย่มบ้าน ประเมนิพฤตกิรรมการดืม่สุรา ให้การดูแลช่วยเหลอืตามสภาพ  ให้ค าปรึกษาแบบครอบครัว 

ตดิตามเยีย่มคร้ังที ่3 เดอืนที ่4 - เยีย่มบ้าน สรุปผลการดืม่สุรา วางแผนการดูแลต่อเนื่อง ตามลกัษณะพฤตกิรรมและสภาพร่างกาย 

 
 

 

พัฒนาข้ึนมาจาก 
1. โปรแกรมการบ าบัดดูแล
เชิงรุกในชุมชน (Program 
of Assertive Community 
Treatment : PACT) 
  
2. โปรแกรมการดูแลผู้มี
ปัญหาการด่ืมสุราในระบบ
สุขภาพ (ผรส) 
 
3. แนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลเพื่อเสริมสร้าง
แรงจงูใจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการด่ืมสุรา
ส าหรับผู้ติดสุรา 



8/1/2014 15 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา (ต่อ) 

ส่วนที่ 2 ได้แก่ เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล  
ประกอบด้วย 
1.  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุรา  

2. แบบประเมินปัญหาการดืม่สุรา (Alcohol Use Disorders 
Identification Test; AUDIT)  

3. แบบบันทึกผลการติดตามพฤติกรรมการเลกิสุรา ที่ระยะ 1 เดอืน 2 
เดอืน และ 3 เดอืน  

 Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ประสิทธิผลของโปรแกรม ประเมนิจากพฤติกรรมการเลกิ
สุราหลงัเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการเลกิสุราฯ วเิคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
 

Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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ระยะเวลาทีศึ่กษา 
 มิถุนายน – ธันวาคม 2556 

Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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ผลการศึกษา 

Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=34) 
     ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

  
 30 
4 

  
88.2 
11.8 

อายุ (ปี) 
          ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
          อายุต ่าสุด (อายุสูงสุด) 

  
44.2 
29 

  
(9.6) 
(67) 

สถานภาพสมรส 
         โสด 
         คู่ 
         หม้าย 
         หย่า ร้าง 

  
3 
24 
2 
5 

  
8.8 
70.6 
5.9 
14.7 

ระดับการศึกษา 
         ไม่ได้เรียน 
         ประถมศึกษา 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 

  
1 
26 
1 

  
2.9 
76.5 
20.6 

Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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อาชีพ 
         ว่างงาน 
         รับจ้าง 
        เกษตรกร 

 จ านวน 
2 
20 
12 

 ร้อยละ 
5.9 

58.8 
35.3 

รายได้ต่อเดือน (บาท) 
        <5,000  
        5,001 – 10,000  
        10,001 – 20,000  

  
25 
8 
1 

  
73.5 
23.5 
2.9 

        รายได้เฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4,514.70 (2,330.58) 
จ านวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัว 
           อยู่คนเดียว 
           1-2 คน 
           3-5 คน 
           6 คนขึน้ไป 

  
1 
6 
23 
4 

  
2.9 

17.6 
67.6 
11.8 

ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=34) (ต่อ) 
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     ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 

อายุท่ีเร่ิมด่ืมสุรา (ปี) 
          ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
          อายุต ่าสุดท่ีเร่ิมด่ืม(อายุสูงสุดท่ีเร่ิมด่ืม) 

  
18.89 

13 

  
(4.43) 
(35) 

ระยะเวลาท่ีเร่ิมด่ืมถึงปัจจุบัน (ปี) 
         6-10  
         11-20 
         20 ปี ขึน้ไป 

  
1 
16 
17 

  
2.9 
47.1 
50 

ค่าคะแนน AUDIT 
              ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
              คะแนนต ่าสุด (คะแนนสูงสุด) 

  
29.24 

24 

  
(3.65) 
(38) 

ภาวะสุขภาพ 
             ปกติ 
             มีโรคประจ าตัว 
             เจ็บป่วยอืน่ๆ 

  
18 
11 
5 

  
52.9 
32.4 
14.7 

ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง (n=34) (ต่อ) 

Effectiveness of Promoting Alcohol Drinking Cessation Program: 
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ตวัแปรที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
การเข้าร่วมโปรแกรมคร้ังที่ 1  
               เข้าร่วม 
               ไม่เข้าร่วม 

  
34 
0 

  
100 
0 

การเข้าร่วมโปรแกรมคร้ังที่ 2  
              เข้าร่วม 
              ไม่เข้าร่วม 

  
25 
9 

  
73.5 
26.5 

การเข้าร่วมโปรแกรมคร้ังที่ 3  
              เข้าร่วม 
              ไม่เข้าร่วม 

  
20 
14 

  
58.8 
41.2 

การเข้าร่วมโปรแกรมคร้ังที่ 4  
              เข้าร่วม 
              ไม่เข้าร่วม 

  
16 
18 

  
47.1 
52.9 

ตารางที่ 2: การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราส าหรับผู้ติดสุราโรงพยาบาลลานสัก 
(n=34) 



กราฟแสดงการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราส าหรับผู้ติดสุราโรงพยาบาลลานสัก  

0

5

10

15

20

25

30

35
34

25

20
16

0
5

14 14

   า   ม

 ม    า   ม

8/1/2014 23 



กราฟแสดงพฤติกรรมการด่ืมสุราของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
ที่ระยะติดตาม 1, 2 และ 3 เดือน 
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29.4

55.9

14.7 0

ตดิตาม ร ัง้ที ่1

ไมด่ ืม่

ด ืม่น อยลง

ด ืม่เทา่เดมิ

ด ืม่มากขึน้

35.3

50

14.7 0

ตดิตาม ร ัง้ที ่2

ไมด่ ืม่

ดืม่น อยลง

ดืม่เทา่เดมิ

ด ืม่มากขึน้
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นอกจากนีย้ังได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากตัวผู้ป่วยและญาติของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่แสดง
ถึงพฤติกรรมการด่ืมสุราของตัวอย่างที่ศึกษาดังนี ้ค าตอบที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของ
โปรแกรม  
 “ผมมีเงินเหลือให้ลูกไปกนิโรงเรียนมากขึน้”  
 “ค่าแรงที่ผมไปรับจ้างมีเหลือให้เมียผมไปซื้อกับข้าว”  
 “ลูกๆ ดีใจกันใหญ่ที่รู้ว่าผมเลิกเหล้าได้ บอกว่าจะรวมเงินซื้อทองให้”  
 “ลูกสาว ผู้เข้าร่วมโปรแกรม บอกว่าแม่ไม่ต้องเดินไปร้านค้าทั้งวนัอย่างเมื่อก่อน อยู่
บ้านท ากับข้าวให้พ่อได้ ไม่ต้องเถียงกันทุกวนัอย่างเมื่อก่อน”  
 “ความดันผมไม่ขึน้แล้ว ไปวดัที่อนามัย หมอบอกว่าปกติแล้ว”  
 “ พอหยุดเหล้า เพื่อนๆ ที่เคยกินด้วยกันมันชอบแซวว่า มึงหยุดได้แน่หรือ.. ผมก็
ตอบว่า เออ.. หมอเขาบอกว่า ถ้ากูไม่หยุด ตับกูก็พัง กูว่ากูเลิกดีกว่า ลูกๆ กูก็อยากให้กูเลิก” 
 

ผลวจิัย (ต่อ) 
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สรุปผลการศึกษา 
 พฤติกรรมการด่ืมสุราคร้ังแรกอยู่ในช่วงอายุ 15 – 20 ปี ดื่มติดต่อกันนานกว่า 10 ปี ทุกวนั 
หรือแทบทุกวนั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ด่ืมส่วนใหญ่เป็นเหล้าขาว รองลงมาคือ เบียร์ และใน แต่
ละคร้ังดื่มมากกว่า 5 ด่ืมมาตรฐาน ปริมาณการด่ืมของแต่ละคนขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
รายได้ เพื่อน งาน ช่วงเวลาที่ดื่ม ส่วนใหญ่ดื่มเวลาเย็นเพราะเป็นเวลาเลกิงาน เพราะช่วยท าให้
หายปวดหายเมื่อย ผ่อนคลายความเครียดและท าให้นอนหลับดี บางคนดื่มตอนเช้าก่อนไปท างาน
เพราะถ้าไม่ดื่มจะไปท างานไม่ไหว มีส่วนน้อยที่บอกว่าด่ืมตลอดทั้งวนั ถ้าไม่ดื่มจะมีอาการมือส่ัน 
กล้ามเนือ้เกร็ง หงุดหงิด ไม่สามารถท างานได้ ส่วนใหญ่มีความรู้ว่าการด่ืมท าให้เสียเงิน เสีย
สุขภาพแต่ไม่สามารถที่จะบังคับตนเองให้เลิกด่ืมได้  

 เม่ือประเมินปัญหาจากการด่ืมสุรา (AUDIT) พบว่า ทั้ง 34 รายเป็นกลุ่มที่ติดสุรา
ทั้งหมด (harmful) 
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สรุปผลการศึกษา(ต่อ) 
 การมาเข้าร่วมโปรแกรมเลิกสุรา ด้วยมีปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง หรือคนในครอบ
ร้องขอร้องให้เลิก  

 การส่งเสริมการเลิกสุราด้วยโปรแกรมของโรงพยาบาลลานสัก ท าให้คนที่เข้าร่วม
โปรแกรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) ด่ืมลดลง และหยุดด่ืมได้ร้อยละ 35.3 ซ่ึงมีอัตราการเลิกที่สูง
กว่าก่อนการใช้โปรแกรม และที่ส าคัญเมื่อมีการติดตามเยี่ยมบ้านทุกๆ 1 เดือนน้ันท าให้อัตราการ
หยุดด่ืมสุราเพิ่ม และไม่กลับมาดื่มซ ้า 

 ดังน้ันหากผู้ที่เป็นโรคติดสุราได้รับการแนะน าจากเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ให้ความ
สนใจดูแลช่วยเหลือ ฝึกทักษะการรับรู้ความสามารถของตนเอง การแก้ปัญหา การควบคุมตนเอง 
การให้บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเข้ามามีส่วนช่วยดูแล และการติดตามช่วยเหลือเป็นระยะๆ จะ
ช่วยลดพฤติกรรมการด่ืมสุราของผู้ที่ติดสุราได้ 
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โรงพยาบาลลานสัก ปี 2552 - 2556 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้  
 1. เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบชัดเจนและตรงกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ และเน้น
การมีส่วนร่วมการด าเนินการกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิลานสัก ท าให้ผู้เป็นโรคติดสุรามีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง และลดพฤติกรรมการด่ืมสุราลงได้ ดังน้ันจึง
สามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคติดสุรา 
 2. ควรสนับสนุนให้มีการอบรมและน าโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราของโรงพยาบาลลาน
สักเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ติดสุรา โดยเสนอต่อผู้บริหารเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ที่ติดสุราที่มารับบริการในหน่วยบริการ 
 3. การน าชุดโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราของโรงพยาบาลลานสักไปใช้น้ัน ควรน าไป
สอบถามความคิดเห็นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง พัฒนา ให้เกิด
ความพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ 
 4. การด าเนินการด้านควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ิงส าคัญที่สุดคือการ
ด าเนินการด้านการป้องกันการด่ืมสุราในทุกกลุ่มประชาชนมากกว่าการส่งเสริมการเลิกสุรา 
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