
 RESEARCH QUESTION  จะทําวิจัย 
หาโจทย์อย่างไรด ี:  

 

                      โจทย์วิจัยในพื้นที่ชุมชน  
 

นางสาวกชพร  เขื่อนธนะ1

                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   1

                          โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดนาน1

	

โดย…	

 ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี>

6 กรกฎาคม 2560 >
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What it is 
(ส่ิงที่เปนอยู : /

ความจริงมันคืออะไร)/

What it should be 
(ส่ิงที่ควรจะเปน/คาดหวัง)/

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา : ค้นหาโจทย์วิจัย 

Concern 
(ความตระหนัก  

ใส่ใจ) 

Gap of 
Knowledge	

RP : เป็นไปได ้น่าสนใจ  
ตรงประเด็น  
ต้องตอบด้วยหลักวิชาการ 
ไม่ใช่สามัญสํานึก 
เพื่อปิด GAP,จัดการ RCA 
จะเป็นบันไดขั้นไหน?? 
-  ข้อจํากัด 
-  ทรัพยากร 

เริ่มจากความอยากที่จะแก้ปัญหาในงาน 
ไม่พอใจในสิ่งที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

เป้าหมาย  มิติคุณภาพ 
ความทุกข์ของผู้ป่วยและครอบครัว 

กําหนดคําถามจาก 

งานที่ทํา/ภาพที่เห็น 
RP : สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยและต้องการ 

ดําเนินการเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้อง  

RQ : ข้อความประโยคคําถาม 
ที่เราต้องการหาคําตอบ 

คือการระบุว่า สิ่งที่วิจัยนั้น 
มีลักษณะปัญหาและ
ความสําคัญ เป็นอย่างไร 
จากอดีต ถึง ปัจจุบัน และ แนว
โน้มในอนาคต  
แนวทาง/วิธีการในการแก้
ปัญหา ควรทําอย่างไร  
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     เริ่มต้นคิด...ประเด็นปัญหา โจทย์วิจัย : ร่วม
คิด สานเสวนา วิเคราะห์สถานการณ์คุณค่าและปัญหา

ของงานประจํา 
เริ่มตั้งคําถามด้วยวลีคําถาม 5 W +1H  
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งานที่ทําคืออะไร  
เกิดอะไรขึ้นบ้างกับงานที่เราทํา 

 ทําดีหรือยัง  
มีปัญหาหรือจุดบกพร่องอะไร 

ทําเมือใด 
 มองย้อน Time 

line เวลา  
อดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต 
เป็นอย่างไร  

ใครเป็นผู้ปฏิบัต ิ 
มีใครเกี่ยวข้องบ้าง  
ใครเป็นผู้รับผล 

จะทําให้ดีขึ้น 
ได้อย่างไร 

งานนี้ทําที่ใด  
หน่วยงาน/ชุมชน 

และบริบท
แวดล้อม  

เราทํา
กระบวนกา

รนี้ 
เพื่ออะไร 

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อ 
ใครทํา ทําอะไร ทําไปถึงไหน ผลเป็นอย่างไร  
ช่องว่างความรู้อยู่ตรงไหน ควรทําอะไรต่อ 



ภูเขาแห่งปัญหา :งานประจํา 
ปัญหาเชิงคลินิกและสังคม ปัญหา 

ที่ปรากฏ 

RP : ปัญหา 
วิจัย 
ที่ต้อง 
อธิบาย 

ใต้น้ําคือปัญหาวิจัย : ต้องที่หาคําตอบไม่ได้ 	
GAP : RCA	

 
อารมณ์ ความรู้สึก  
: Feelings 
ความรู้สึกของความรู้สึก  
: Feelings of feeling 
ความคิด การรับรู้สิ่งต่างๆ  
: Perception 
ความต้องการ ความคาดหวัง  
: Expectations 
แรงปรารถนาที่แท้จริง :  
Yearnings 
จิตวิญญาณ ตัวตน : Self 

 
พฤติกรรมที่แสดงออก 

COPING	

สาเหตุและปัจจัยที่บุคลากรไม่ล้างมือคืออะไร 
หาคําตอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

อัตราการล้างมือของบุคลากรอยู่ในระดับต่ํา 

การพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือของบุคลากร 
รพ.เชียงกลาง : Action Research 
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ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

ผป.ดูแลที่บ้านทั้งหมด ผป.ดูแลแบบประคับประคอง 

(ราย) 

กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด  
1)   มะเร็ง    
2)   COPD    
3)   หลอดเลือดสมอง 

                        ประเภทผู้ป่วย 
 

- ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง     51.11 % 
 

- ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได ้                        28.89 % 
 

- ผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง 13.33 % 
  

- ผู้พิการที่มีข้อจํากัด                                    6.67 % 

- มีความทุกข์ เจ็บป่วย ไม่สุขสบาย จากการช่วยเหลือ 
   ตนเองไม่ได้ การใช้เครื่องมือ เช่น การดูดเสมหะ 
 
- เผชิญปัญหาทางด้านจิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 
   เช่น วิตก ความเครียด ความกลัวตายลําพังในที่ 
   แปลกแยก  ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สิน 4 

What it is /

(ส่ิงที่เปนอยู : ความจริงมันคืออะไร)/

(WHO,WHERE,WHEN) 

(WHO) 

(WHAT) 

วิเคราะห์ 
งานเยี่ยมบ้าน 



v  ขาดทีมบูรณาการ/เครือข่ายทางสังคมที่จะดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 

v  ชุมชน มีส่วนร่วมการดูแลผู้ป่วยน้อย 

v  ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ (ขาดระบบค้นหา / ส่งต่อ) 

v  ผู้ป่วย / ผู้ดูแล  เครียด ท้อแท ้ ทุกข์ 
v  บุคลากรก็ เครียด ท้อ และ ทุกข์ เพราะขาดทีม 

ขาดความรู้โดยเฉพาะมิติทางจิตใจ และจิตวิญญาณ  

วิเคราะห์GAP:ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน พบว่า 

ภาพ จนท ท้อด้วย	
6 

ผู้ป่วย
กลุ่มนี้ 

 
จําเป็นต้องได้รับการดูแลที่บ้านแบบองค์รวมทุกมิต ิโดยเฉพาะ  

การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ+จิตวิญญาณในการเผชิญความตายการสูญเสีย               
จากทุกภาคส่วน เพื่อให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ีและตายดี  

 

5 

(WHAT) 

(WHY, HOW) ทบทวนวรรณกรรม 



วิเคราะห์ GAP ANALYSIS ของระบบก่อนการพัฒนา  
GAP ระบบการดูแลผู้ป่วย  :  แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย WHO 6 ด้าน 

การดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
ไม่มีแนวทางและเครื่องมือในการประเมินปัญหาและระบบการวางแผนดูแลล่วงหน้า  
ผู้ป่วยในชุมชนจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการ 

การดูแลแบบองค์รวม 
การดูแลไม่ครอบคลุมองค์รวมโดยเฉพาะมิติทางจิตวิญญาณ  
การประเมินมีความหลากหลายไม่ชัดเจน ทีมไม่มั่นใจในองค์ความรู้และทักษะการดูแลที่บ้าน   
ผู้ป่วยไม่ได้รับการจัดการการดูแลที่เหมาะสมเช่นความปวด อื่นๆ 

ความต่อเนื่องในการดูแล 
การวางแผนจําหน่ายและแนวทางการส่งต่อยังไม่มีระบบชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูล  

การมีส่วนร่วมของทีม 
การประสานการดูแลผู้ป่วยระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในรพ.กับชุมชนยังไม่มีระบบที่
ชัดเจน ขาดทีมบูรณาการและเครือข่ายที่จะดูแลร่วมกัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้
ป่วยน้อย  
การส่งเสริมสนับสนุนการดูแล 
ยังไม่มีการพัฒนาความรู้และทักษะ ขาดระบบสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ การประสานความ
ร่วมมือกับแหล่งประโยชน์ในชุมชนมีน้อย ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการส่งต่อเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลการดูแลรักษาในเครือข่าย 

เป้าหมายของการดูแล 
ยังไม่มีระบบประเมินตัวชี้วัดที่ชัดเจน คุณภาพชีวิตยังอยู่ในระดับต่ํา 7 



จุดอ่อนและอุปสรรคของการดูแล 
v  การดูแลแบบแยกส่วนต่างคนต่างทํา ขาดทีม

บูรณาการและการมีส่วนร่วมร่วมในการแก้
ปัญหา 

v  ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข 
จิตอาสาบางส่วนและญาติผู้ป่วยเท่านั้น  

v  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยน้อย  

v  ทีมดูแลยังขาดความรู้และทักษะการดูแลผู้
ป่วยแบบองค์รวมโดยเฉพาะมิติทางจิต
วิญญาณ 

v  มีผู้ป่วยในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ ขาดคน
ดูแล ญาติทอดทิ้ง / ไม่สนใจ 

v  ผู้ดูแลเครียด ท้อ ทุกข์จากการดูแลและภาระ
หนี้สิน 

จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาระบบ 
�  ผู้นําชุมชน / องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆพร้อม

ให้การสนับสนุน เห็นคนที่มีใจจิตอาสาทํางาน 

SWOT ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านก่อนการพัฒนา  

8 

ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของอําเภอเชียงกลางควรเป็นอย่างไร?? 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบการดูแลที่ต่องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 



  3 

  2 

  1 
-  ผูปวยดูแลตอเนื่องที่บาน/

-  ผูปวย ญาติทอ ทุกข/

-  บุคลากรเครียด ทอ ทุกข/

-  การดูแลแบบองค์รวม  
-  ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ 
-  คุณภาพชีวิตที่ด ีตายดี มีความพึงพอใจ 
-  มีทีมบูรณาการที่มีส่วนร่วมในการดูแล 
-  ทีมมีความสุข มีคุณค่า 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา  
: พัฒนาเป็นโจทย์วิจัย 

Concern 
(ความตระหนัก  

ใส่ใจ) 

GAP:ระบบการดูแลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
-ขาดทีมบูรณาการและเครือข่ายทางสังคม 

-ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ(ขาดระบบการค้นหา ส่งตอ) 
-การดูแลยังไม่ครอบคลุมองค์รวม 

RP : เพื่อปิด GAP,จัดการ RCA 
-  มีทีมที่มีใจ 
-  ทรัพยากรใช้การมีส่วนร่วม 

เริ่มจากความอยากที่จะแก้ปัญหาในงาน 
ไม่พอใจในสิ่งที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

กําหนดคําถามจาก 

งานที่ทํา/ภาพที่เห็น 

คําถามวิจัย(RQ): ระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ของอําเภอเชียงกลางควรเป็นอย่างไร 

!

การตั้งชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่ตองไดรับการดูแล
ตอเน่ืองที่บาน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน อ.เชียงกลาง จ.นาน  !

การกําหนดวัตถุประสงค์ 
และออกแบบวิจัย 
: วิจัยและพัฒนา(R&D) 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัย PAR 

ตัวเรา ทีมงาน เครือ
ข่าย ชุมชน 
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การกําหนดโจทย์วิจัยตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ 
§  เป็นโจทย์วิจัยทีผู่้ปฏิบัติ /หน่วยงานมีความ

สนใจ ไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนต้องการ 
 

§  ต้องนําประเด็นเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

 

§  เปิดเวทีคืนข้อมูล ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 

§  ได้ข้อมูลของชุมชน /เห็นความเป็นไปไดใ้น
การทํา 

 

§  ไดท้ราบศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนที่จะนําไป
พัฒนาต่อยอด 

 

§  จึงเป็นโจทย์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

 

§  ส่งผลให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้มแข็งและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน
ได ้
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v  เป็นรพช. 30 เตียง / มี 8 รพ.สต  

 

 
 

v  ห่างจาก อําเภอเมืองน่าน  76 กม. 

v  มีพื้นที ่6 ตําบล  60 หมู่บ้าน 

v  มี 3 อบต , 2 เทศบาล 

v  ประชากร 29,416 คน 

v  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

v  อาชีพเกษตรกรรม 80%  

 

 

อําเภอเชียงกลางมีความหลากหลาย 
  

ทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม-ความเชื่อ 
 

ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธ /มีนับถือผี 
 

ในกลุ่มชนเผ่า (พื้นที่สูง 8 หมู่บ้าน)  

มีสุราอยู่ในวิถีชีวิตปชช. 

อําเภอเชียงกลาง จ.น่าน 

บริบท อําเภอเชียงกลาง 

3 

โจทย์วิจัยในชุมชน : ตามบริบทพื้นที่  
ทําอย่างไรให้ชุมชน concern เป็นเจ้าของปัญหา 

โจทย์ในชุมชนซับซ้อน : เชิงคลินิกและสังคม	



v  สุราอยูในวิถีชีวิต ปชช.เชียงกลาง การด่ืมสุรา จะด่ืมทุกเพศ ทุกวัย ด่ืมทุกสถานที่ ทุกเทศกาล (กอน2549)>
>

v   ปชช.จังหวัดนานด่ืมสุราสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 52.67 (สสส.,2547)>

v   ปชช.วัยแรงงานเชียงกลางตอตานกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับสุรา (เวทีเสวนาแกนนำชุมชน ,2548) >
 >
>

v   พบขอมูลสำรวจ นร.ชายด่ืมสุรารอยละ41 , นักเรียนหญิงด่ืมสุรารอยละ38  (งานสุขภาพจิต,2548)>
>

>

v   จึงเกิดงานวิจัย การลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของเยาวชน ต. / อ.เชียงกลาง จ.นาน  ในป2549-2550>
>

-มีผู้ติดสุรารายใหม่เพิ่มขึ้น	
-มีผู้ติดสุรามารับบริการที่รพ.เพิ่มขึ้น	
-มีผู้ติดสุราเสพสุราซ้ําเพิ่มขึ้น	

สภาพที่พบเห็น	What it is (ส่ิงที่เปนอยู : ความจริงมันคืออะไร)/

- ลดปริมาณการดื่ม	
-มีผู้ติดสุรามารับบริการที่รพ.ลดลง	
-มีผู้ติดสุราเสพสุราซํ้าลดลง	
-เกิดมาตรการทางสังคม	

What it should be 
(ส่ิงที่ควรจะเปน/คาดหวัง)/
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อยาก	หากัลยาณมิตร/แนวร่วม 
(Key Actor) 

ได้ข้อสรุปร่วม 
นําไปสู่การตั้งโจทย์ 

ได้ข้อสรุปของเวทีเสวนา นําไปสู่การตั้งโจทย์และออกแบบวิจัย 
การแก้ปัญหาการดื่มสุราในผู้ใหญ่เพื่อกําหนดมาตรการสังคมเป็นไปได้ยาก(ถูกต่อต้านและเข้าหมู่บ้านไม่ได้) 
 เพราะสุราคือคําตอบของความสุข: ต้องเริ่มที่เด็กซึ่งเป็นคนที่เขารัก  
ปิด GAP ตั้งโจทย์และออกแบบการวิจัยต่อยอดไปเรื่อยๆ 

ดูความเป็นไปได้ที่จะ 
ลดพฤติกรรมการดื่ม 



>

-วิจัยการลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ของเยาวชน  ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง >
จ.นาน  (เม.ย.-พ.ย49)  

-คืนขอมูลจนเกิดกติกาชุมชน ระดับ
หมูบาน ตำบล อำเภอ (2550-2553) 

 การวิเคราะหสถานการณการดูแล>

ผูที่เปนโรคติดสุราที่มารับบริการ>

ใน รพ.เชียงกลาง (มิ.ย-ก.ค 53) 

โปรแกรมบำบัดสุราแนวพุทธเป็นโปรแกรม  
7 วัน ฝึกเพื่อพัฒนาผู้ติดสุราให้เป็น

มนุษย์	
ที่มีความสุข  (12-18 มี.ค.55 ) 

ผลของการเสริมสรางแรงจูงใจบำบัดรายกลุมโดย
ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมตอพฤติกรรมการด่ืม

สุราของผูติดสุรา อ.เชียงกลาง >

(โปรแกรม  มิ.ย 56-ก.ย 57 ) 

นวัตกรรมคนเชียงกลางชวนคนที่รัก 
ลด ละ เลิกเครื่องด่ืมAlc ดวยการสราง
เครือขายการตลาดแบบหลายช้ัน MLM 

(Multi – Level Marketing)	

มีข้อมูลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา  
เข้ารับบริการที่รพช.ชก แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ป>
พ.ศ>

ผป.เขารักษา >
 ในรพ.(ราย)>

ผป.ติดสุรา>
รายใหม>

2555 79 25 

2556 119 41 

2557 71 35 

มีข้อมูลผู้ดื่มสุรา 
ระดับติดรายใหม ่เพิ่มขึ้น 

ปี 	
พ.ศ.	

ผู้ป่วยติด
สุรา 	
รายใหม	่

2552 21 

2553 27 

2554 16 

2555 25 

มีข้อมูลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา  
เข้ารับบริการที่รพช.ชก แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ปี	
พ.ศ>

ผป.เข้า
รักษา  
 ในรพ.
(ราย)>

ผป.กลับมาดื่ม
ซ้ํา(ราย)>

2549 29 18  (62%)  

2550 33 24  (73%)  

2551 31 26  (84%)  

ดานโครงสราง ไมมีนโยบาย บุคลากรตองรับผิดชอบงานหลากหลาย1
ดานกระบวนการ การคัดกรองเชิงรุกไมตอเนื่อง /ชุมชนมีสวนรวมนอย>
ดานผลลัพธ ผป.ติดสุรามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมสุราเพียงเล็กนอย1

ปี 49-53	 ปี 53	

ปี 55	ปี 56-57	

ปี 58	

วิถีชีวิตและผลกระทบของผู้ป่วยโรคติดสุรา	
ที่มารับบริการ ในรพ.เชียงกลาง	
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ตัวอย่าง การตั้งคําถามวิจัยจาก GAP 
สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap 

(Y/N) 
มาตรการ 
เพื่อปิดGAP 

Research question 

ยังไม่ทราบ 
สาเหตุและ
วิถีการดื่ม
สุราของ
เยาวชน
อําเภอ
เชียงกลาง 
 

มีองค์ความ
รู้สาเหตุและ
วิถีการดื่มที่ 
ทําให้เกิด
พฤติกรรม
การดื่มสุรา 
 

Y วิจัยศึกษา
สาเหตุและ
วิถีการดื่ม
สุราของ
เยาวชน
อําเภอ
เชียงกลาง 
 

-  อะไรคือสาเหตุของการ
ดื่มสุราของเยาวชน
อําเภอเชียงกลาง 

-  วิถีการดื่มสุราของ
เยาวชนอําเภอ
เชียงกลางเป็นอย่างไร 

-  แนวทางลดการดื่มสุรา
ของเยาวชนอําเภอ
เชียงกลางควรเป็น
อย่างไร 

 

หัวข้อ : แนวทางลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
ใช้ Mixed method 

ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 



ข้อสรุปสําคัญจากงานวิจัย >
การลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของเยาวชน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน ในป2549-2550 >

16	

  “ เฮาเห็นผูใหญเขาก๋ินกัน บฮั๋นเปนอะหยัง บตายสักคน<
     ยิ่งก๋ินไป  ยิ่งมวน ยิ่งเฮฮา  ก๋ินไปรองเพลงไป  <

     เตนรำไป บมีไผก๋ินแลวไห สักคน   <

     ก็เลยเอามาเปนตัวอยาง        (นร.หญิง) >

1.พฤติกรรมเลียนแบบผูใหญ> 2.ใชเหลาสรางการยอมรับจากเพื่อน>

“ ถามว่ากินเหล้ารําก่อ   ทั้งขม  ทั้งขื่น   
ฝืดคอ 	

 ใจก็บ่อยากกิน  จิตสํานึกก็บ่อยาก
กิน  	

แต่สถานการณ์   บีบให้ทําเช่นนี้  หาก
บ่กินก็บ่มีเพื่อน” 	

                                                         (นร.หญิง)	

พบวาสาเหตุการด่ืมสุราของเยาวชนเชียงกลางเกิดจาก>

“ มันคงจะเลียนแบบก๋ัน คนใหญก๋ินหื้อหัน  <
มันก็ยะตวยแตกอนลักก๋ิน ซอนก๋ิน จะก๋ินก็ก๋ัว  <
แตเด๋ียวนี้  ปอ วง แม วง  ลูกแหมวง  ”1

(ผู้นําชุมชน)/

“  ถ้าเฮาบ่กินก็บ่มีเพื่อน  ก็เข้า
สังคมบ่ได้ ” 	
                                                              (นร.ชาย)>

!
โอกาสในการดื่มของเด็ก (สุ่มสํารวจ344คน) ร้อยละ 

ดื่มในงานเทศกาลต่าง ๆ 60.8 

แล้วแต่การนัดหมายของกลุ่ม 38.1 

ดื่มในงานฉลองต่างๆ เช่น สอบเสร็จ ฯลฯ 34.0 

หลังเลิกเรียน วันหยุดต่างๆ 6.2 



2549-2552	 2550	

นําเสนอข้อมูลงานวิจัย 
 >40 ครั้ง ให้กับชุมชน 

และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
ตัดสินใจ���
เอาสุราออกจากงานเลี้ยง
ทุก  
10 สิงหาคม  (จนถึง
ปัจจุบัน)	
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2553	
เกิดมาตรการทางสังคม 

 
 งดสุรางานศพ , กีฬา ,วันพระ 

 
 ที่ควบคุมโดยแกนนําชุมชน	



>

-วิจัยการลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ของเยาวชน  ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง >
จ.นาน  (เม.ย.-พ.ย49)  

-คืนขอมูลจนเกิดกติกาชุมชน ระดับ
หมูบาน ตำบล อำเภอ (2550-2553) 

 การวิเคราะหสถานการณการดูแล>

ผูที่เปนโรคติดสุราที่มารับบริการ>

ใน รพ.เชียงกลาง (มิ.ย-ก.ค 53) 

ผลของโปรแกรมบำบัดสุราแนวพุทธเป็น ต่อ
พฤติกรรมการดื่มสุรา (โปรแกรม 7 
วัน ฝึกเพื่อพัฒนาผู้ติดสุราให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสุข  (12-18 มี.ค.55 ) 

ผลของการเสริมสรางแรงจูงใจบำบัดรายกลุมโดย
ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมตอพฤติกรรมการด่ืม

สุราของผูติดสุรา อ.เชียงกลาง >

(โปรแกรม  มิ.ย 56-ก.ย 57 ) 

นวัตกรรมคนเชียงกลางชวนคนที่รัก 
ลด ละ เลิกเครื่องด่ืมAlc ดวยการสราง
เครือขายการตลาดแบบหลายช้ัน MLM 

(Multi – Level Marketing)	

มีข้อมูลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา  
เข้ารับบริการที่รพช.ชก แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ป>
พ.ศ>

ผป.เขารักษา >
 ในรพ.(ราย)>

ผป.ติดสุรา>
รายใหม>

2555 79 25 

2556 119 41 

2557 71 35 

มีข้อมูลผู้ดื่มสุรา 
ระดับติดรายใหม ่เพิ่มขึ้น 

ปี 	
พ.ศ.	

ผู้ป่วยติด
สุรา 	
รายใหม	่

2552 21 

2553 27 

2554 16 

2555 25 

มีข้อมูลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา  
เข้ารับบริการที่รพช.ชก แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ปี	
พ.ศ>

ผป.เข้า
รักษา  
 ในรพ.
(ราย)>

ผป.กลับมาดื่ม
ซ้ํา(ราย)>

2549 29 18  (62%)  

2550 33 24  (73%)  

2551 31 26  (84%)  

ดานโครงสราง ไมมีนโยบาย บุคลากรตองรับผิดชอบงานหลากหลาย1
ดานกระบวนการ การคัดกรองเชิงรุกไมตอเนื่อง /ชุมชนมีสวนรวมนอย>
ดานผลลัพธ ผป.ติดสุรามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมสุราเพียงเล็กนอย1

ปี 49-53	 ปี 53	

ปี 55	ปี 56-57	

ปี 58	

วิถีชีวิตและผลกระทบของผู้ป่วยโรคติดสุรา	
ที่มารับบริการ ในรพ.เชียงกลาง	1.มาตรการการ 

จัดการระยะแรก  : คัดกรอง 
 

2.มาตรการ 
บําบัดภาวะถอนพิษสุรา 
 

3.มาตรการการ 
บําบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ 
 

4.มาตรการบําบัด 
ระยะยาวหลังการรักษา 
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ตัวอย่าง การตั้งคําถามวิจัยจาก GAP 
สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap 

(Y/N) 
มาตรการ 
เพื่อปิดGAP 

Research question 

มีการบําบัดราย
บุคคลและนํา
โปรแกรมบําบัด
เสริมแรงจูงใจมาใช้
รักษาผู้ 
ป่วยโรคติดสุราแต่
ยัง 
ไม่มีการนํา
โปรแกรมบําบัด
แนวพุทธมาใช้ 

มีโปรแกรมบําบัดสุรา
แนวพุทธที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อ
ถือ 
ว่ามีประสิทธิผลใน
การ 
บําบัดรักษาผู้ป่วยโรค 
ติดสุราสําหรับคนใน
อําเภอเชียงกลาง 

Y วิจัยเพื่อวัด 
ประสิทธิผล
โปรแกรมบําบัดสุรา
แนวพุทธที่พัฒนาขึ้น
ในการ 
รักษาผู้ป่วยโรคติด
สุราในอําเภอ
เชียงกลาง 

ผูป้่วยโรคติดสุรา 
การบําบัดด้วยโปรแกรมบําบัดสุรา
แนวพุทธ มีผล 
ลดพฤติกรรมการดื่มสุรา  
มากกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วย 
วิธีการที่มีอยู่ปัจจุบันหรือ 
ไม่ ภายในเวลา 1,3,6 
เดือนและ 1 ปี 

วิจัยกึ่งทดลอง 1 กลุ่มวัดผลก่อน-หลังโปรแกรม 
ติดตาม 1,3,6 เดือนและ 1 ปี 

หัวข้อ : ผลของโปรแกรมบําบัดสุราแนวพุทธเป็นต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา  
(โปรแกรม 7 วัน ฝึกเพื่อพัฒนาผู้ติดสุราให้เป็นมนุษย์ที่มีความสุข   
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ตัวอย่าง การตั้งคําถามวิจัยจาก GAP 
สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap 

(Y/N) 
มาตรการ 
เพื่อปิดGAP 

Research question 

มีการบําบัดราย
บุคคลและนํา
โปรแกรมบําบัด
เสริมแรงจูงใจราย
บุคคลมาใช้รักษาผู้ 
ป่วยโรคติดสุราแต่
ยัง 
ไม่มีการบําบัดแบบ
กลุ่มร่วมกับการให้
ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

มีโปรแกรมบําบัด
เสริมสร้างแรงจูงใจ
แบบกลุ่มโดย
ครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วม 
ว่ามีประสิทธิผลใน
การบําบัดรักษาผู้ป่วย
โรค 
ติดสุราสําหรับคนใน
อําเภอเชียงกลาง 

Y วิจัยเพื่อวัด 
ประสิทธิผล
โปรแกรมบําบัด
เสริมสร้างแรงจูงใจ
แบบกลุ่มโดย
ครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วมในการ 
รักษาผู้ป่วยโรคติด
สุราในอําเภอ
เชียงกลาง 

ผูป้่วยโรคติดสุรา 
การบําบัดด้วยโปรแกรมบําบัด
เสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม
โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมลดพฤติกรรมการดื่มสุรา 
มากกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี
การที่มีอยู่ปัจจุบันหรือไม่ 
ภายในเวลา 1,3,6 
เดือนและ 1 ปี 

วิจัยกึ่งทดลอง 1 กลุ่ม กิจกรรมมี 8 คร้ัง ใชเวลา 8 สัปดาห1
วัดผลก่อน-หลังโปรแกรมติดตาม 1,3,6 เดือนและ 1 ปี 

หัวข้อ :ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบําบัดรายกลุ่มโดยครอบครัวและชุมชน 
มีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา อ.เชียงกลาง  
 



1

v ปรับทัศนคติคนทำงานที่ตองเรียนรูวาสุรายังเปนความสุขที่อยูในวิถีชีวิตของผูคน ออกแบบงานแกไขปญหา
พฤติกรรมการด่ืมสุราอยางเขาใจ และ หลากหลาย 1

v วิธีการที่หลากหลายนั้นตองเหมาะสมในแตละกลุม เนนการเขาถึงงาย เหมาะกับแตละบริบทที่เปล่ียนไป1

v พัฒนาการมีสวนรวมใหถึงขึ้นสูงสุด รวมคิด รวมทำ รวมทุน รวมรับประโยชน รวมกำกับประเมินผล 1

v ตองถอดบทเรียนและคืนขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อสรางใหคงไวซึ่งกติกาทางสังคมที่มีการควบคุมกำกับโดยชุมชน  1

ควร
จะ	

พฤติกรรมการดื่มสุรารากเหง้ามาจากหล่อหลอมของครอบครัว 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น	
นักดื่มหน้าใหม่/ผู้ที่ผ่านการบําบัดฯ หากต้องอยู่ในสังคมที่ไม่มีการ
ควบคุมการดื่มส่วนใหญ่จะต้องกลับไปดื่มซ้ํา ถ้าจะทําให้ประชาชน
ปรับลดพฤติกรรมลดละเลิกการดื่มสุรา	

สรุปปิด GAP ตั้งโจทย์ 
ออกแบบต่อยอด	



การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น โดยสินค้าที่เราจะไปขาย 
คือ 	
การรักสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงโดยลด ละ เลิกสุรา ���
 จะเน้น* เชิญชวนเฉพาะคนที่รักและสนิทสนมกันดี  ���
เป็นลักษณะบอกต่อ  สามารถเพิ่มจํานวนแบบไร้ขีดจํากัด  ���
มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง เพราะลงทุน���
โดยอาศัยความรักและความปรารถนาดี	

ขยายแนวคิด :นวัตกรรม  MLM (Multi – Level 

Marketing) 	

จุดขาย :  เนน! เชิญชวนเฉพาะคนที่รักและสนิทสนมกันดี/

เปนการเขารวมกลุมในกิจกรรมที่คุนเคย/

การชักชวนจากแกนนำสุขภาพในชุมชน  *ไมตองประชุมอบรมบอย!
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ตัวอย่าง Clinical research questions 
ประเภทคําถาม

วิจัย 
คําถามวิจัย 

Therapy or 
Intervention 
(คําถามเกี่ยวกับการ
รักษา) 

–  ในผู้ป่วยโรคติดสุรา การเสริมสรางแรงจูงใจบำบัดรายกลุมโดย
ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมช่วยลดพฤติกรรมการดื่มสุรา
และป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา หรือไม ่

–  ในผู้ป่วยโรคติดสุรา โปรแกรมบำบัดสุราแนวพุทธช่วยลด
พฤติกรรมการดื่มสุราและป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา 
หรือไม ่

Etiology or Risk 
factors 
(คําถามเกี่ยวกับ
สาเหตุของโรค) 

–  ในกลุ่มเยาวชน อําเภอเชียงกลาง สาเหตุ/ปัจจัยการดื่ม
สุราคืออะไร  

Frequency, 
Prevalence and 
rate (คําถามเกี่ยว
กับความถี่/อุบัติ
การณ์/ความชุก) 

–  เยาวชนอําเภอเชียงกลางมีปริมาณและความถี่ในการ
ดื่มสุราในอัตราเท่าไร 

–  จะลดพฤติกรรมการดื่มสุราในเยาวชนได้อย่างไร 
–  แนวทางในการลดพฤติกรรมการดื่มสุราในเยาวชนควร

เป็นอย่างไร 
–  อัตราการล้างมือของบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงกลาง

ตามหลัก 5 Movement เป็นเท่าไร 
–  จะเพิ่มพฤติกรรมการล้างมือของบุคลากรในโรง

พยาบาลเชียงกลางได้อย่างไร 


