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“เสริมพลงั สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” 
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ณ ช้ัน 2 อาคารศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธานี 

แลกเปลีย่นการเรียนรู้ “เสริมพลงั ชีวติและการเรียนรู้กบั R2R” เวลา 13.00 – 16.00 น. Sapphire 204 

คุณปนัดดา จันทร์ศิริรัตน์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

228  ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราส าหรับผูติ้ดสุราโรงพยาบาลลานสกั  เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ลานสกั  จงัหวดัอุทยัธานี  ผูน้ าเสนอคุณ เพียงพิมพ ์ปัณระสี 

FA คุณสุวารี  เจริญมุขยนนัท ์

วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2557 

ความเป็นมาความส าคัญ 

สุราเป็นสารเสพติดท่ีมีการจ าหน่ายอยา่งแพร่หลาย ปัญหาจากการด่ืมสุราเป็นปัญหาใหญ่ระดบั 

สากล ท่ีทัว่โลกตอ้งเผชิญในขณะน้ี (WHO 2004)  บริบทของโรงพยาบาลลานสกั  พบวา่  ประชาชน  อาย ุ

15 ปีข้ึนไปด่ืมสุรา, ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด่ืมสุรา เช่น อุบติัเหตุจากจราจร การท าร้ายร่างกาย 

ผูอ่ื้น การถกูท าร้าย และ การท าร้ายตนเอง, ผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดสุราเขา้ถึงบริการส่งเสริมการเลิกสุรานอ้ย,  

ยงัไม่มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผูติ้ดสุราท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพและการดูแลรักษาและช่วยเหลือ 

ผูติ้ดสุราท่ีผา่นมายงัไม่มีประสิทธิภาพ คืออตัราการเลิกไดน้อ้ย และพบวา่มีอตัราการกลบัไปด่ืมซ ้าสูง 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมสุราของผูติ้ดสุรา ท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราส าหรับผูติ้ดสุรา

โรงพยาบาลลานสกั 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสุราของผูติ้ดสุราหลงัไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมการ

เลิกสุราโรงพยาบาลลานสกั  

รูปแบบการศึกษา 

- โปรแกรมพฒันามาจาก 3 แบบ คือ 1. โปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชน  2. โปรแกรมการดูแลผูมี้

ปัญหาการด่ืมสุราในระบบสุขภาพ 3. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมสุราส าหรับผูติ้ดสุรา 



-  โปรแกรมใชร้ะยะเวลา 4 เดือน  โดยนดัผูป่้วยมาท่ีโรงพยาบาล 4 คร้ัง (ห่างกนัคร้ัง 1 สัปดาห์)  และ

ติดตามเยี่ยมบา้น 3 คร้ัง (ห่างกนัคร้ังละ 1 เดือน) 

- เคร่ืองมือประกอบดว้ย  แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของผูติ้ดสุรา , แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา, แบบ

บนัทึกผลการติดตามพฤติกรรมการเลิกสุรา ท่ีระยะ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน   ระยะเวลาท่ีศึกษา 

มิถุนายน-ธนัวาคม 

ผลการศึกษา  ผูว้ิจยัน าเสนอ  ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มตวัอย่าง, อาชีพ,  รายรับ, อายุท่ีเร่ิมด่ืม,  ค่าคะแนน Audit ภาวะ

สุขภาพ, จ านวนร้อยละการเขา้โปรแกรมคร้ังท่ี 1-4  พบวา่  จ านวนการเขา้ร่วมโครงการลดลง  

ผลการสมัภาษณ์จากตวัผูป่้วยและญาติ  เงินเหลือ  เหลา้ท่ีด่ืมมากคือเหลา้ขาว  ปริมาณท่ีด่ืมจากค่าแรงท่ีไดถ้า้ไดม้าก

ก็ด่ืมมาก  เหตุผลท่ีด่ืมคือเพ่ือนชวน  เวลาท่ีด่ืมมากคือหลงัเลิกงานเพราะช่วยให้หายปวดเม่ือย  นอนถา้ไม่ด่ืมไม่

หลบั  ส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูป่้วยเขา้โครงการการเพราะปัญหาสุขภาพ  หรือครอบครัวตอ้งการใหเ้ลิกด่ืม  คนท่ีเขา้ร่วม

โปรแกรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) ด่ืมลดลง และหยุดด่ืมไดร้้อยละ 35.3 ซ่ึงมีอตัราการเลิกท่ีสูงกว่าก่อนการใช้

โปรแกรม และท่ีส าคญัเม่ือมีการติดตามเยี่ยมบา้นทุกๆ 1 เดือนนั้นท าใหอ้ตัราการหยดุด่ืมสุราเพ่ิม และไม่กลบัมาด่ืม

ซ ้า 

ข้อเสนอแนะ  โปรแกรมท่ีใช ้ มีรูปแบบชดัเจนและตรงกบัปัญหาของกลุ่ม 

ประเดน็ค าถามในการท ากลุ่มเพือ่กระบวนการเรียนรู้ 

1. ท าไมลุกมาท างานวิจยั  มีแรงบนัดาลใจอยา่งไร  อยูน่ิ่งๆปล่อยปัญหาไปท างานเร่ือยๆไม่ดีกวา่หรือ 

ตอบ สงัเกตจากแบบถามของผูป่้วยท่ีถามเร่ืองสูบบุหร่ีหรือไม่  กินเหลา้หรือไม่  ปรากฏวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าไม่

เคยน าไปใชอ้ะไร  จุดประกายควรจะน าขอ้มลูส่วนน้ีมาพฒันาจึงเกิดโครงการน้ีข้ึน 

2. การรวมทีมวิจยัท าอยา่งไร  ไดใ้ครมาช่วยบา้ง 

ตอบ  รพ.สต, เจา้หนา้ท่ี OPD และเจา้หนา้ท่ี Ward, ผูบ้ริหาร 

- ในการ Follow up ติดตามผูป่้วย  มีการใชเ้ครือข่ายรพ.สต.มาช่วย โดยเราส่งขอ้มูลและประวติัของผูป่้วยท่ี

เขา้โครงการไปใหเ้จา้หนา้ท่ีรพ.สต.  

- ในการคน้หาผูป่้วยมาเขา้โครงการ  เจา้หนา้ท่ี Ward และ OPD มีส่วนช่วยในการคดักรองผูป่้วยส่งมาท่ี

โครงการ 

- ในกรณีท่ีส่งผูป่้วยท่ีตอ้งการเขา้โครงการมาใหแ้ต่ผูวิ้จยัไม่อยู่  (เน่ืองจากบางคร้ังออกไปเยี่ยมบา้น)  ก็จะมี

เจา้หนา้ท่ีส่วนอ่ืนมาช่วยดูแลช่วย  (ซ่ึงมีการสอนงานและการใชแ้บบสอบถาม  การคดักรองผูป่้วยกบั

เจา้หนา้ท่ีผูช่้วยไวแ้ลว้) 

- ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุน เช่น กรณีรถออกพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ  ผูบ้ริหารก็จะจดัรถ Stanby ไวส้ าหรับโครงการ

น้ี 1 คนัในวนัท่ีตอ้งออกติดตามเยี่ยมบา้น 



3. ความคาดหมาย  ความคาดหวงัของทีมงานในการท างานวิจยัน้ีคืออะไร 

ตอบ  จะขยายผลไปเร่ือยๆไปยงัรพ.สต.ต่างๆ  เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ีสามารถน าไปใชไ้ด้

ง่าย 

4. ปัจจยัท่ีท าใหท้ างานวิจยัส าเร็จ  มีอะไรบา้ง   

ตอบ   

- การท่ีเราช้ีใหค้นไขต้ระหนกัและสะทอ้นคิดว่า  การป่วยคร้ังน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการด่ืมสุรา  ท าให้

คนไขมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะเลิกสุรา  เอาปัญหาของผูป่้วยมาเตือนใหผู้ป่้วยเห็นโทษสุรา   

- การท่ีเราติดตามเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้น  ท าให้เราไดใ้จของคนไขว้่า  มีคนคอยใส่ใจ  ห่วงใย  จึงสามารถเขา้

โครงการไดต้ลอดจนครบ 4 คร้ัง 

5. ผลงานวิจยัน ามาสู่การเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง   

ตอบ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและญาติ  คือเม่ือไม่ซ้ือสุราท าใหมี้เงินเหลือมากข้ึน 

Note Taker น.ส.ปนดัดา  จนัทวีศิริรัตน ์รพ.สรรพสิทธิประสงค ์081-8776173 

138  โครงการเภสชักรนเรศวร   ชวนเพ่ือนเลิกสูบบุหร่ี   

น าเสนอโดย ผศ.ดร.ภญ.นนัทวรรณ  กิติกรรณาภรณ์ 

FA คุณสุวารี  เจริญมุขยนนัท ์

วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2557 

ความเป็นมาความส าคัญ 

 เน่ืองจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี  19  พ.ศ. 2553 ออกพรบ.คุม้ครองสุขภาพของผูท่ี้ไม่สูบ

บุหร่ี  ประกอบกับการส ารวจภายในมหาวิทยาลยัพบว่า  มีก้นบุหร่ีทั้ งในห้องน ้ าชายและตามทางเดินภายใน

มหาวิทยาลยั โดยตั้งเป้าโครงการเลิกบุหร่ีคนในมหาวิทยาลยัก่อน  จากนั้นเขียนโครงการโดยไดรั้บทุนสนบัสนุน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดบทบาทของเภสชักรชุมชน และการบริการสงัคมแก่ชุมชนของมหาวิทยาลยันเรศวร  

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพท่ีดีของบุคลากร นิสิต ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลกและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

ของมหาวิทยาลยั ใหมี้สุขภาพท่ีดีและปราศจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ  

รูปแบบการศึกษา  ใชรู้ปแบบ  PDCA  วางแผนด าเนินการ 

 

 

 



ผลการศึกษา   

Plan   

- ความเห็นและร่วมวางแผนการท างาน : ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากร

มหาวิทยาลยั  และผูน้ านิสิต  

- เตรียมการตรวจดว้ยเคร่ืองมือพิเศษ เช่น CO-breath, Urine Cotinine , เตรียมยาและผลิตภณัฑช่์วยอดบุหร่ี 

(ในรายท่ีจ าเป็น)  

- ขยายพ้ืนท่ีเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมายขยายเครือข่ายผูใ้หบ้ริการใน (บุคลากรงานกิจการนิสิต) และนอก

มหาวิทยาลยั (ร้านยาและโรงพยาบาล) 

- ในการรับนอ้งใหม่ของคระเภสชักรรมจะมีการปฐมนิเทศเร่ืองนโยบายมหาวิทยาลยัเร่ืองเลิกสูบบุหร่ี  และ

จดัให้การเลิกสูบบุหร่ีเป็นวิชาเลือกเสรี  โดยนิสิตคณะเภสัชทุกคนตอ้งไดเ้รียนเร่ืองวิธีการเลิกสูบบุหร่ี  

สามารถใหค้ าแนะน าได ้ท าหลกัสูตรเพ่ือใหนิ้สิตทุกคนผา่นการอบรมเร่ืองเลิกสูบบุหร่ี 

Do  

- เปิดตวัโครงการ และประชาสัมพนัธ์ผ่านการอบรม สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่างผูน้ านิสิต 

และตวัแทนบุคลากร  

-  ซ่ึงในวนัแรกท่ีเปิดตวัโครงการไม่มีคนเลย  มีการเช็คขอ้มูลกลบัไปว่าท่ีประชาสัมพนัธ์ไปนั้นไม่ไดผ้ล

เน่ืองจากนิสิตไม่ทราบ  มีการแกไ้ขโดยติดป้ายไวนิลทุกประตูทางเขา้ออกของมหาวิทยาลยัและติดป้าย

ตามตึกต่างๆ  ไดผ้ลดีเร่ิมมีจ านวนสมาชิกมาเขา้โครงการ 

Check  

- จ านวนผูรั้บบริการท่ีสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชนฯ  และติดตามผลการเลิก/ลดการสูบบุหร่ี 

- ป้ายโปสเตอร์ยงัอยู่  แต่อ่านแลว้ไม่สนใจจึงไม่มีคนมาเข้าโครงการ  เช็คผูป่้วยเพ่ิมข้ึนไหมจากของ

มหาวิทยาลยัตนเองและจากท่ีอ่ืน 

- ไม่เช่ือวา่ท าผิดกฎแลว้ปรับ 2000 บาท 

Act   

- มาตรฐานการให้ค าปรึกษาและการติดตามผลลพัธ์การให้ค าปรึกษาเพ่ือเลิกสูบบุหร่ีท่ีสถานปฏิบติัการ

เภสชักรรมชุมชนฯ 

- ท ามาตรฐานการกรอกขอ้มลูไวเ้พ่ือใหค้นอ่ืนท าต่อได,้  มีปฏิทินไวท่ี้ร้านยาเพ่ือใหติ้ดตามคนไข ้  

- ขยายผูใ้ห้บริการไปท่ีคณะต่างๆ  และมีการตกลงกนัในระดบัจงัหวดั ท า MOU ร่วมกบัโรงพยาบาลอ่ืน  

เช่นในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยเร้ือรังตอ้งรับยาประจ าทุกเดือน  แต่ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีให้คดักรองผูป่้วยและ

ส่งไปท่ีร้านยาเพ่ือรับยาประจ าเดือน  และรับค าแนะน าเร่ืองการเลิกสูบบุหร่ี 



- ประกาศเขตปลอดบุหร่ี 100%  และมีประกาศคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับคะแนนความประพฤติ

ของนิสิตท่ีสูบบุหร่ี 

- ผลกัดนัใหเ้ภสชัรายงานเป็นระบบ  ออกแบบฟอร์มเดียวกนัทั้ง 16 สถาบนั  และมีการบูรณาการไปกบัโรค 

NCDs อ่ืนๆดว้ย  มีการท าเกณฑอ์ลักอริทึม 

- ผลดัดนันโยบายระดบัผูบ้ริหาร 

- เภสัชกร  นิสิตท่ีมาร้านยา   เราสอนเร่ือง R2R ดว้ย, สอนวิธีการเก็บขอ้มูล  urine creatininr , สอนการท า

น ้ายาบว้นปากอดบุหร่ี, สอนการประเมินสมรรถนะปอดจากเคร่ืองวดัปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซค์ 

- ขยายหน่วยใหบ้ริการ  เปิดคลินิกเลิกบุหร่ีในม นเรศวรในโรงพยาบาล 

- มีการน าเสนอของผลงาน R2R ของเครือข่ายหน่วยใหบ้ริการ 

ประเดน็ค าถามในการท ากลุ่มเพือ่กระบวนการเรียนรู้ 

1. ท าไมลุกมาท างานวิจยั  มีแรงบนัดาลใจอยา่งไร  อยูน่ิ่งๆปล่อยปัญหาไปท างานเร่ือยๆไม่ดีกวา่หรือ 

ตอบ  จากการส ารวจพบว่า  มีก้นบุหร่ีทั้ งในห้องน ้ าชายและตามทางเดินภายในมหาวิทยาลยั  จึงเกิด

ความคิดท่ีจะท าโครงการน้ี  แทนท่ีจะท าโครงการลดความอว้นเหมือนคณะอ่ืนๆในมหาลยั  ละตอ้งการให้

คนในมหาวิทยาลยัมีสุขภาพดี  และพิทกัษสิ์ทธิของคนท่ีไม่สูบบุหร่ี 

2. การรวมทีมวิจยัท าอยา่งไร  ไดใ้ครมาช่วยบา้ง 

ตอบ มีการท า MOU ร่วมกบัจงัหวดั, นกัศึกษาคณะเภสัช, ความร่วมือจากโรงพยาบาลต่างๆ, อาจารยค์ณะ

ต่างๆ เช่น คณะนิติศาสตร์ใหช่้วยตีความเร่ืองกฎหมายวา่ส่ิงใดท าได ้ ท าไม่ได ้

3. ความคาดหมาย  ความคาดหวงัของทีมงานในการท างานวิจยัน้ีคืออะไร 

ตอบ เลิกสูบบุหร่ีไม่ได ้100%  แต่จ านวนคนท่ีตอ้งการจะเลิกมากข้ึน  และคาดหวงัให้สามารถเอา

แบบฟอร์มไปใชต้ามร้านขายยาทัว่ประเทศ  และใชร่้วมกนัในมหาวิทยาลยัทั้ง 16 สถาบนั  เพ่ือจดัเก็บเป็น

ระบบเดียวกนัสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช ้ และจะขยายผลการท าน ้ ายาบว้นปากอดบุหร่ีและลูกอมดอกหญา้

ขาว 

4. ปัจจยัท่ีท าใหท้ างานวิจยัส าเร็จ   

ตอบ    

1. ท าโครงการน้ีมา 4 ปี  ไม่เหน่ือยเน่ืองจากเป็นการบูรณาการ  มีคนช่วยเยอะ  ภูมิใจท่ีเภสัชกรเป็นผูน้ าใน

การเลิกบุหร่ี  และจ านวนผูเ้ขา้โครงการมากข้ึนเร่ือยๆไ เพราะเรามีจุดเด่น  คือ  1) ขยายเวลารับบริการให้

สะดวกกบัผูม้ารับบริการ  2) ท่ีร้านยาจะมีเภสชักรและนิสิตช่วยใหค้ าแนะน าซ่ึงสามารถใหเ้วลากบัผูม้ารับ

บริการไดเ้ตม็ท่ี  และ 3)  น ้ายาบว้นปากอดบุหร่ีและลูกอมดอกหญา้ขาวจะมีเฉพาะท่ีน้ีไม่มีจ าหน่ายทัว่ไป

ตามร้านขายยา   



2. ผูท่ี้มาเขา้โครงการเราจะประเมินความตั้งใจอยากเลิกสูบก่อน  ปัจจยัท่ีจะท าให้เลิก  ถา้พร้อมท่ีจะเลิกตอ้ง

ประเมินการติดบุหร่ีจากพฤติกรรมนิสัย  หรือจากนิโคติน  ถา้สูบบุหร่ีติดจากพฤติกรรมนิสัย  จะเลิกยาก  

แต่ถา้ติดบุหร่ีจากสาเหตุนิโคติน  เราจะหาวิธีหน่วงก่อนสูบบุหร่ี  จากงานวิจยัถา้หน่วงเวลาได ้ แค่ 2  นาที  

ความรู้สึกท่ีอยากจะสูบบุหร่ีจะหายไปเอง  แต่ถา้เกิดจากติดนิโคตินตอ้งมีการรักษาดว้ยการใหย้านิโคติน

ทดแทน 

3. ผูท่ี้มาเขา้โครงการนอกจากจะไดรั้บค าแนะน าเร่ืองการเลิกสูบบุหร่ี  เรายงัมีการตรวจทางเคมีคือการเป่า

ปอดและการตรวจปัสสาวะ  ซ่ึงจะท าใหค้นไขต้ระหนกัและตระหนก  จึงมีความพร้อมท่ีจะเลิกสูบ 

 

 

 


