
นิภาพร  พอใจ และคณะ 



สถานการณ์ 

การดืม่สุราของ
ประชาชน 



ประเทศไทยมีปริมาณการดืม่แอลกอฮอล์ 
สูงเป็นอนัดบั 40 ของโลก 

 
แอลกอฮอล์ชนิดกลัน่ 

สูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก 

จัดอนัดบัโลกโดยองค์การอนามัยโลก : ศูนย์วจัิยปัญหาสุรา ,2551 
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ความชุกของการดื่มสุราในประชาชนทั่วไปและเยาวชน(จ.น่าน) 

อนัดบั1 อนัดบั4 อนัดบั5 

ประชาชน 

เยาวชน 



น่าน 

น่านเป็นอนัดบั 7 ของเยาวชนท่ีเป็นนกัด่ืม ปี2554 



น่านเป็นอนัดบั 9 ของการเมาแลว้ขบั ปี2554 

 น่านเป็นอนัดบั 2 ของการด่ืมสุรานอกระบบภาษี ปี2554 

น่าน 



• ประชาชนหลากหลายชนเผ่า พิธีกรรมเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล/์วิถีชีวิต/เศรษฐกิจ 

•ขาดการตระหนกัรูถึ้งพิษภยัแอลกอฮอล ์ 

•พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล ์สถิติการด่ืม

แอลกอฮอลส์งูถึงรอ้ยละ 60 ของครอบครวั (จปฐ.ปี 

2554) และประชาชนสามารถเขา้ถึงแอลกอฮอล ์

สภาพปัญหา 



โครงการปี 2550-2551  
ลด ละ เลิก การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

และการลดอุบัตเิหตุจราจร  

การจัดเวทีเสวนาลดอุบัตเิหตุ 
การจัดตัง้ด่านสกัดทุกหมู่บ้าน  16  แห่ง เพื่อสกัดกัน้มใิห้

บุคคลที่ดื่มสุราขับรถออกจากบ้าน 
      *ภายได้ค าขวัญรณรงค์ “เมาแล้วหลับ  

ไม่ให้จับกุญแจรถ” 



โครงการรณรงค์ลด ละเลกิ เหล้า  ปี 2552 

โครงการรณรงค์
สงกรานต์ปลอดเหล้า  

ปี 2553 

เขย่า/สร้างกระแส  
แต่...ไม่ตื่นกลัว 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนต าบลสะเนียน  อ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน  คัดเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Techniques) ท าการตรวจเลือดเพื่อหาระดับ
เอนไซม์ตับ  จ านวน52 คน  โดยมีเกณฑ์คัดเข้า(Inclusion Criteria)ดังนี ้

1.เป็นผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ =>3 วนั/สัปดาห์  

2.เป็นผู้ที่ด่ืมติดต่อกันนานเกิน 6 เดือนขึน้ไป 
3.เป็นผู้ที่มีความเส่ียง/เป็นโรคที่เกิดจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และยังไม่เคย
รักษาด้วยยาหรือสารเคมีใดๆ มาก่อน 

4.เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 

 
 

เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการบรรยาย
ประกอบส่ือจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญและตรวจหาระดับเอนไซม์ตับในเลือด 

เปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ 
  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)  
  การวเิคราะห์ปัญหาวางแผนการด าเนินงาน โดยการรวบรวม
ข้อมูลสุขภาพกลุ่มตัวอย่างร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพือ่

เป็นการตั้งเป้าหมายและวางแผนกจิกรรม 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
เป็นวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มเดียว

เปรียบเทียบระดบัเอนไซมต์บัในเลือดก่อนและหลงัทดลอง   ศึกษาขอ้มลูตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2554 ถึงเมษายน2557 

  
 
 



 
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Action)  

  การด าเนินงานปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ เพือ่ให้บุคคลนั้น
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

 

กจิกรรมการให้ความรู้เพือ่กระตุ้น
ให้ตระหนักในการดื่มเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์ 

กจิกรรมการตรวจเลอืดเพือ่หาระดับ
เอนไซม์ตับ 

-cholesterol 
- triglyceride 

- AST(SGOT) , ALT(SGPT) และ 
GGT 

การแจ้งผลระดับเอนไซม์ตับจากการตรวจ
เลอืดของผู้ทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

เพื่อให้ทราบสภาวะสุขภาพ(ตระหนักรู้ด้วย
ตนเอง) และหาแนวทางปรับพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation) 

ตดิตามการบันทึกตามแบบบนัทึกกจิกรรมกระตุ้นเตอืนการปฏิบัตแิละประเมนิตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อน (Reflection) ผลการปฏิบัตงิาน  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปฏิบัติ
ตวั โดยการถอดบทเรียน และประเมนิผลลพัธ์ว่าสามารถท าได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 

กิจกรรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ผู้ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  



ยดึชุมชนเป็นฐาน (Commutity  Care) 
การสรา้งการมสีว่นรว่ม  

   และภาค ี    ใหพ้ึง่ตนเองทางสขุภาพได ้

หลกัคิดในการท างาน 

น าสู่การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

การลดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์



กระบวนการท างาน  
   จัดเวทีชุมชน 



กระบวนการ 
 สร้างความเข้าใจ ผู้น าชุมชน ระดมความคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ น าเสนอข้อมูล

ด้านสุขภาพ 

 พัฒนาแกนน าจัดเวทีเรียนรู้ในชุมชน อย่างต่อเน่ือง 

 คัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไปและประเมินตามแบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา 
(AUDIT) 

 คืนข้อมูลในเวทีผู้น า,แกนน าและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลสะเนียน เพื่อ
อนุมัติหลักการและงบประมาณ 

 ท าประชาคมทุกหมู่บ้าน :ประชากรทุกหลังคาเรือน 
 

 

 

 



กระบวนการ 
กระตุ้นให้ชุมชนสร้างมาตรการทางสังคม
ของชุมชน ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ 

เวทีเลิกเหลา้  เลิกจน 

อบรมแกนน าชุมชน/อสม./ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน เพื่อหามาตรการชุมชนด้าน

การลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และด้านอาหารปลอดภัย 



กระบวนการ 

ตรวจคัดกรอง โดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการท างาน
ของตับเพื่อค้นหาระยะเร่ิมและน าไปสู่กระบวนการบ าบัด 

ผู้น าชุมชน/อสม.ร่วมประชุมช้ีแจงในหมูบ้านเพือ่ค้นหากลุ่มเส่ียง 



กระบวนการ 

จดัเวทีให้ความรู้ และเวทีเสวนากลุ่ม 
 



แพทย์แจ้งผลการตรวจผลการท างานของ
ตับและให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล/พนัธะ
สัญญาในการลดละเลกิการดื่ม 

กระบวนการ 



กระบวนการ 

ติดตามเยีย่มบ้านและกระตุ้นผู้เข้าร่วม
โครงการในการลด ละ เลกิ ต่อเน่ือง 

ตรวจคดักรองโดยการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหา
การท างานของตับ คร้ังที ่2 และ 3  



กระบวนการ 
สรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะและคนื
ข้อมูลเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัชุมชนอืน่ๆ 

 

 

ขยายผลสู่ชุมชนอืน่ๆ ในระดับต าบล 



ผลการวจิัย 
1.กิจกรรมการระดมสมองโดยมีการวางแผน
(Plan)/วิเคราะห์ปัญหาวางแผนการด าเนินงาน โดย
การรวบรวมข้อมูลจากเวทีเสวนากลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่ม
แกนน าต่างๆ มีการจัดท าประชาคม จ านวน 16 หมู่บ้าน แก่
ประชากรทุกหลังคาเรือน 

เกิดมาตรการทางสังคมของชุมชน  
ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ 16 หมู่บ้าน ครบร้อยละ 100 



ผลการวจิัย(ต่อ) 
เกดิมาตรการทางสังคมของชุมชน ด้านการดืม่
แอลกอฮอล์ 
งดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานศพ 
งดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธีกรรมในวัด 
ก าหนดเวลาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และบทลงโทษ 
งดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ/วัดและ
สวนสาธารณะ  



ผลการวจิัย(ต่อ) 
เกดิมาตรการทางสังคมของชุมชน ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ประชาชนทุกคน ยินยอมให้จัดเขตปรุงอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

งดปรุงอาหารสุกๆดิบๆเลีย้งแขกในงาน 

ผู้ประกอบอาหารต้องมีสุขภาพดี  



 



2.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
เป็นผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 52 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

ด่ืม=>3 วัน/สัปดาห์ ,เป็นผู้ที่ด่ืมติดต่อกันนานเกิน 6 เดือนขึน้ไป,เป็นผู้
ที่มีความเส่ียง/เป็นโรคที่เกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเข้าร่วม

โครงการด้วยความสมัครใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 98.1  
อายุเฉล่ียเท่ากับ  37  ปี   ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ  98.1  ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ38.5 อาชีพเกษตรกรรม
สูงสุด ร้อยละ80.8 รองลงมาคือลูกจ้างช่ัวคราวและรับจ้างทั่วไป ด้านสุขภาพ
โรคประจ าตัวของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความเส่ียงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่นความดันโลหิตสูงเบาหวาน ร้อยละ 15.4   
 

ผลการวจิัย (ต่อ) 



 
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับเอนไซม์ตบัในเลือด ก่อนและหลังการ
ด าเนินการพบว่าระดับเอนไซม์ตับในเลือดที่มค่ีาผดิปกต ิ3 คร้ัง ห่างกัน 12 สัปดาห์ 
ลดลงกว่าก่อนด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 32.70,  13.45  และ 5.77  
ตามล าดับ  
 กลุ่มผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้รับการตรวจคัดกรอง  

โดยการตรวจหาการท างานของตับ จ านวน 52 คน 
เพื่อค้นหาระยะเร่ิมและน าไปสู่กระบวนการบ าบัด 

3.1เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรู้พบว่า ก่อนการด าเนินการกลุ่มตวัอย่าง 
มค่ีาคะแนนความรู้เท่ากบั 6.11 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  
ภายหลงัด าเนินการเพิม่ขึน้เป็น 8.54 ซ่ึงแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั <0.001  

3.ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติ (Action) 



แพทย์แจ้งผลการตรวจ 
และให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 

 

แพทย์แจ้งผลและให้พนัธะสัญญา
ในการลดละเลกิการดืม่ 



ผลการวจิัย (ต่อ) 
 จัดเวทีให้ความรู้ และเวทีเสวนากลุ่ม  แก่กลุ่มเข้าร่วม
โครงการ/อสม./แกนน าชุมชน  3 คร้ัง (3 สถานบริการ) 

คร้ังท่ี 1 เขต รพ.สต.สะเนียน 
ผู้เข้าร่วมเวที 65 คน 

คร้ังท่ี 2 เขต รพ.สต.น ้าโค้ง 
ผู้เข้าร่วมเวที 115 คน 

คร้ังท่ี 3 เขต รพ.สต.ละเบ้ายา  
ผู้เข้าร่วมเวที 35 คน 



3.3 ผลการประเมินปัญหาการด่ืมสุราของกรมสุขภาพจิต  
หรือ AUDIT (Alcohol Use  Disorder  Identification  Test )   

 ก่อนและหลังด าเนินการ 
ระดับ ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ 

ความเส่ียง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ดื่มแบบเส่ียงต า่   0-7 

คะแนน 

19 36.5 40 76.9 

ผู้ดื่มแบบเส่ียง       8-15 

คะแนน 

29 55.8 12 23.1 

ผู้ดื่มแบบอนัตราย 16-19 

คะแนน 

4 7.7 0 0 

ผู้ดื่มแบบตดิ > 20 คะแนน 0 0 0 0 

รวม 52 100.0 52 100.0 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

3.4 จ าแนกตามพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

คนด่ืมเลิกการด่ืม  
5 

9.62 

คนด่ืมมีการด่ืมแบบ
เส่ียงต ่า 

40 76.92 

คนด่ืมยังคงด่ืม 
 

7 
 

13.46 
 

86.54 



การเปรียบเทียบจากรูปแบบเดมิของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพือ่ลดการดืม่แอลกอฮอล์กบัรูปแบบที่พฒันาขึน้มา 

 
รูปแบบเดิม 

 -การให้ความรู้ /ให้สุขศึกษา ในสถานบริการ
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

 - การรณรงค์ตามกระแสและเทศกาล ,งาน
ประเพณต่ีางๆ เท่านั้น 

 -แนวทางการปฏิบัตต่ิางๆที่สร้างขึน้ขาด
ความต่อเนื่อง และขาดการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนและประชาชน 

 

รูปแบบใหม่ 
 -ประยุกต์แนวคดิกระบวนการก ากบัตนเอง 

รูปแบบการบรรยายประกอบส่ือจากแพทย์
ผู้เช่ียวชาญและให้เห็นภาพเหตุการณ์จริง 

 -มขีั้นตอนการมส่ีวนร่วมของชุมชน โดยการ
ประชาคม สร้างมาตรการและพนัธะสัญญา
ในการลดการดื่มแอลกอฮอล์เกดิขึน้โดย
ชุมชนเอง 

 -ตรวจหาระดับเอนไซม์ตบัในเลอืด
เปรียบเทียบก่อนและหลงัด าเนนิการ 

 -เป็นการพสูิจน์ด้วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ นั่นคอืการตรวจ liver 

enzymesในซีร่ัม 



การอภิปรายผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ : ใช้กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยใช้
แนวคิดการก ากับตนเอง พบว่า 

ความรู้เกี่ยวกับ ALC    เกดิความลงัเล ช่ังใจ ในการหาข้อดีข้อเสีย และอยู่ในระหว่างการตดัสินใจ  

  แพทย์แจ้งผลเลือดให้ทราบเป็นรายบุคคล   เกิดการตัดสินใจและวางแผนปรับพฤติกรรม  

และเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ในส่ิงที่ตนตั้งใจไว้   
 

ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีวงจรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (THE STAGE 
OF CHANGE MODEL) ของ Prochaska & 

Diclementa 1982. 



พสูิจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

การตรวจliver enzymesในซีร่ัมเป็นส่วนหน่ึงของ Liver function 
test ได้แก่  AST, ALT  ทดสอบพื่อประเมินโรคของตับ โดยประเมินความคงอยู่
มากกว่าการตรวจดูความสามารถในการสังเคราะห์สารของตับ  และแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุ

ส าคัญที่ท าให้ ค่า AST ถูกปล่อยออกมาจากตับ  

ผลการศึกษา พบว่า (liver enzymes ในเลือดจ านวน 3 คร้ัง ห่างกัน 12 สัปดาห์  
เปลี่ยนแปลงในระดับดีขึน้ และไม่พบผลเลือดเส่ียง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการพัฒนา
รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดระดับเอนไซม์ตับในเลือด ซ่ึงผู้วจิัยใช้วธีิการเลือก

แนวทางในการแจ้งผลเลือดให้ทราบเป็นรายบุคคล โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ และแจ้งแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การอภปิรายผล 



* เช่ือมประสานเครือข่ายรณรงค์ทางสังคม 
* มีการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ในการขับเคลื่อน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในงานและพิธีกรรมต่างๆ 
* เกิดมาตรการทางสังคมตามบริบท วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชน 
* ปลุกจิตส านึกในกลุ่มผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในการดูแล
สุขภาพหลังจากรับรู้สถานะสุขภาพของตนเอง 



•การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 

•  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ/ต าบล 

•  อสม.ช. และกลุ่มจิตอาสา 

•  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

•  องค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพในชมุชน 

•  ประชาชนในชมุชน 

พลงัการขับเคลือ่น 



ร่วมคดิ ,ร่วมวางแผนและ
ด าเนินการ 

 ค้นหาและรวมกลุ่มดูแลสุขภาพ 

 ก าหนดกจิกรรมว่าจะท าอะไร 

 ใครจะเป็นหลกั 

แกนน าขับเคลือ่น ขยายผลมเีครือข่าย 

กลุ่มแกนน าต่างๆ 

ชุมชน 



มีภาคเีครือข่ายพนัธมิตรเพิม่ขึน้ 

ชุมชนมกีจิกรรม 
 อย่างต่อเนื่อง สม า่เสมอ และเห็นผล  

ภาครัฐ 

องค์กรเอกชน 
ประชาคม
ระดับต าบล/
หมู่บ้าน 

 อบต. 
กลุ่ม

เยาวชน 



การขยายผลต่อเน่ืองสู่กลุ่ม  
และชุมชนอืน่ๆ 

 มีการคนืข้อมูลเพือ่
แลกเปลีย่นเรียนรู้กบั

ชุมชนอืน่ๆ   

ขยายไปยงักลุ่ม นักเรียน เยาวชน 
ขยายผลสู่ชุมชนอืน่ๆ ในระดบัต าบล 



การขยายผลต่อเน่ืองสู่กลุ่ม  
และชุมชนอืน่ๆ 

เวทีแลกปลีย่นเรียนรู้และต้อนรับศึกษาดูงาน 

คณะเจ้าหน้าที่อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง และคณะ
อาจารย์สถาบันบรมราชนก 



ภาพกจิกรรมด าเนินงาน 







ขอขอบพระคุณ 
 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วชัรไพบูลย์ รองผู้อ านวยการ รพ.น่าน 

 คุณอุดม  พานิช  สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเนียน 

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล น า้โค้ง 

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ละเบ้ายา 

 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลสะเนียน  

 กลุ่มตัวอย่าง/ประชาชนต าบลสะเนียนและกลัยาณมิตรทุกท่าน 




