
C06 : การมีส่วนร่วมของชมุชนในการลด ละ เลิก การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  
(ผู้ป่วยรายกรณี)  อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

บุษบา ทองโพธิ์ศรี                โรงพยาบาลพนา 
 

การศึกษาน้ีศึกษาตัวอย่างที่ศึกษารายกรณีเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 1 คน โดย
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ให้ผู้ที่มี
ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์(รายกรณี) สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยการลด ละ เลิกดื่มแอลกอฮอล์
ได้ 2) เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ ประชากรของโครงการคร้ังน้ีคือ
ผู้ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์บ้านโนนตาวาง จ านวน 1 คน และประชากรหมู่บ้านโนนตาวาง ต าบลพนา 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยชายไทย อายุ 48 ปี ป่วยเป็นโรคติดสุรา เน่ืองมาจากการดื่มสุราอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเกิดมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน สาเหตุหลักอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยที่ขาดความตระหนักถึงปัญหาจาก
การดื่มสุรา ไม่มีเป้าหมายในชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดื่มแอลกอฮอล์ หาซื้อได้ง่าย มีกลุ่มเพื่อนที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยกันเป็นประจ า เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและชุมชน และ
ก่อให้ชุมชนเกิดความหวาดกลัวต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ เสียงดัง จาการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมี
กระบวนการด าเนินงานคือ 1) น าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาโรคที่ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ 2) 
ประชาคมหมู่บ้านเร่ืองความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 3)ตรวจร้านค้าจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ตามช่วงเทศกาลที่ส าคัญ 4)คณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบชุมชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายทีใ่ห้เปน็เขตปลอด
แอลกอฮอล์ ท าให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเอาใจใส่ ท า
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ พยายามมีส่วนร่วมในการด าเนินกิ จกรรม ร้านค้าในชุมชนมี ร้านลด
ปริมาณการจ าหน่ายลง และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จ าหน่ายให้แก่เยาวชน และไม่จ าหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่
ผู้ป่วย เจ้าภาพงานเลี้ยงต่างๆให้ความร่วมมือในการหยุดบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังมีบางงานลด
ปริมาณลงหรือแอบให้ผู้มางานบริโภคเป็นกลุ่มเล็กๆ โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ เป็นเขตปลอดเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ
ให้ความร่วมมือในการดูแลชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชน ส่งผลให้กรณีศึกษาหยุดดื่มต่อเน่ืองได้แล้ว
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 เดือน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ โดยจากการส ารวจพฤติกรรมการ

ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรไทยในปี 2557 ในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป  พบว่า 
ประชากร 54.8 ล้านคน ดื่มเคร่ืองดื่มแอลฮอล์ 17.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.3  และ พบว่ามีผู้ที่ดื่ม 5 
วัน ต่อสัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 38.3 ซึ่งในกลุ่มน้ีเป็นผู้ดื่มทุกวันสูงถึงร้อยละ 26.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2557 )  ซึ่งจากที่กล่าวมา เป็นผลให้คนไทยมีความผิดปกติจากการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ( Alcohal use 
disorder) หมายถึง ความผิดปกติของการดื่มที่ไม่เหมาะสมท าให้มีผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ การงาน และ
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง (มาโนชย์ หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์ ,2547 )  โดยผลกระทบต่อผู้ดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม  ผลกระทบด้านร่างกาย ได้แก่ สภาพร่างกาย
ทรุดโทรม  ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้อย่างเต็มที่ ประสบอุบัติเหตุจราจรได้ง่ายหากขับรถขณะ
มึนเมา (มาโนชย์ หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์,2548 ) ผลกระทบด้านความคิด ได้แก่ กระบวนการคิด 
การตัดสินใจช้าลง ความคิดสับสน ผลกระทบด้านอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย หงุดหงิดฟุ้งซ่าน 
ขาดสมาธิ เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ผลกระทบด้านพฤติกรรม ได้แก่ การมีพฤติกรรมท าร้ายตัวเอง หรือท า
ร้ายผู้อื่น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ง่าย และผลกระทบต่อครอบครัวได้แก่ ท าให้ครอบครัวเสีย เงินทอง 
เสื่อมเสียชื่อเสียง สมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหาทางอารมณ์ท าให้มีผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้ง
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ได้แก่ โรคติดสุราและพิษสุราเร้ือรัง ท าให้สูญเสียงบประมาณ
ในการรักษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ โดยโรคติดสุรา (Alcohal dependence) เป็นกลุ่มที่จะมีการดื่มซ้ าแล้วซ้ า
เล่า จนเกิดปัญหาพฤติกรรม สมอง ความจ า และร่างกาย โดยเกณฑ์วินิจฉัยภาวะติดสุรา ตาม DSM-IV ระบุว่า
เป็นรูปแบบการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสม น าไปสู่ความบกพร่องหรือความทุกข์ทรมานอย่างมีนัยส าคัญทาง
การแพทย์ ซึ่งแสดงออก 3 ประการ (หรือมากกว่า) ในเวลาใดก็ตาม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (พันธุ์นภา 
กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ, 2559 )  คือ  

1. มีการดื้อยา ซึ่งมีนิยามอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี 
1.1 มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อให้เกิด intoxication หรือผลอื่นที่ต้องการ  
1.2 ได้รับผลจากการดื่มลดลงอย่างมากหากยังคงดื่มเท่าเดิม 
2. มีอาการขาดยา ซึ่งนิยามอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี  
2.1 มีอาการขาดสุรา (อาการถอนพิษสุรา)  
2.2 การดื่มสุรา สามารถลดหรือก าจัดอาการขาดสุราได้  
3. มีการดื่มสุราในปริมาณมากหรือเป็นเวลายาวนานกว่าที่ตั้งใจ  
4. มีความต้องการดื่มอยู่ตลอดหรือไม่สามารถหยุดหรือควบคุมการดื่มได้ 
5. ใช้เวลาอย่างมากในการกระท าเพื่อหาสุรามาดื่ม ในการดื่มหรือในการฟื้นจากการเมาสุรา  
6. ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การงาน หรือการหย่อนใจอื่นๆ เน่ืองจากการดื่ม  
7. ยังคงดื่มอยู่ แม้จะทราบว่ามีโอกาสก่อหรือกระตุ้นปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจที่มีอยู่แล้วให้ เกิดขึน้ 

เช่น ยังคงดื่มสุราแม้ทราบว่าสุราจะท าให้แผลในกระเพาะอาหารแย่ลง 
จากการศึกษาแนวทางการบ าบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน พบว่า การ

บ าบัดรักษาที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ 
 1. การบ าบัดด้านร่างกาย โดยการรักษาด้วยยา  เพื่อให้หยุดดื่มและรักษาอาการข าดสุรา ใช้

ระยะเวลา 7-21 วัน การรักษาอาจเป็นแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ได้  โดยใช้ยาหรือไม่ใช้ยาก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
อาการและความรุนแรงของโรค  



 2. การบ าบัดด้านจิตสังคม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและสังคม ให้ผู้ป่วยสามารถควบคุม
พฤติกรรมการดื่มหรือหยุดดื่มได้นานที่สุด และเพื่อป้องกันการกลับมาดื่มซ้ า ส าหรับการรักษาทางจิตสังคมที่
พบว่ามีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่  การบ าบัดทางพฤติกรรมปัญญา 
(cognitive behavioral therapy ) พฤติกรรมบ าบัด ( behavioral therapy) และครอบครัวบ าบัด ( family 
therapy)  และการดูแลหลังการรักษาเมื่อผู้ป่วยกลบัเข้าสู่สงัคมใช้ชีวิตกับครอบครัวก็มีความส าคัญมาก (ศูนย์
บ าบัดยาเสพติดขอนแก่น,2546)  

จากรายงานผลประจ าปีกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 254 -2555 ที่มีผู้ป่วยโรคติดสุราจ านวน 
58,864 คน และ 67,929 คน ตามล าดับ  และผู้ป่วยโรคติดสุราในปีงบประมาณ 2554 อยู่ล าดับการมา
รับการรักษาในสถานพยาบาล ล าดับที่ 5 และในปีงบประมาณ 2555 มารับบริการล าดับที่  4  แสดงถึง
แนวโน้มผู้ป่วยโรคติดสุราเพิ่มมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต , 2555 ) จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่
จะหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดสุรา และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อ
ลดพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยการลด ละ เลิกดื่ม

แอลกอฮอล์ได้  
2. เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรในชุมชนผู้ป่วยโรคติดสุรา จ านวน 1 คน โดยเป็นผู้อาศัยอยู่ในหมู่ 6 บ้านโนนตาวาง ต.พนา  

อ. พนา จ. อ านาจเจริญ  สุ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่ 6 บ้านโนนตาวาง ต.พนา อ. พนา จ.อ านาจเจริญ  
ประกอบไปด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าทางชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research ) ตัวอย่างที่ศึกษารายกรณี

เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 1 คน จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากโรงพยาบาลพนา อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ และข้อมูลจากญาติ ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชากรที่
อาศัยและบุคลากรที่รับผิดชอบพื้นที่  หมู่6 บ้านโนนตาวาง ประกอบด้วย พระภิกษุ ผู้น าทางศาสนา  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครู บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลพนา องค์การบริหารส่วนต าบล
พนา ฝ่ายปกครอง ปลัดอ าเภอพนา ฝ่ายปราบปรามสถานีต ารวจภูธรพนา แกนน าชุมชน  

วิธีการวิจัย  แบ่งเป็น 3 ระยะ  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 ดังน้ี  

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยรายกรณี และศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และน าปัจจัยน้ันๆไปก าหนดเป็นองค์ประกอบในการดูแลช่วยเหลอื
ผู้ป่วย และน าไปก าหนดเป็นองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลด ละ 
เลิก พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป  โดยการคัดเลือกกรณีศึกษา ได้คัดเลือกจากการศึกษา
ข้อมูลจากโรงพยาบาลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ และข้อมูลจากญาติ ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
ชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้าน ประสานข้อมูลในชุมชน วางแผนการดูแลให้กรณีศึกษาและญาติเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการดูแลช่วยเหลือ 



ระยะที่ 2 ด าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกตการณ์ 
และสะท้อนปัญหา ชุมชนหาแนวทางและมาตรการในการลด ละ เลิก การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ด าเนินกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งในส่วนการดูแลกรณีศึกษาและการด าเนินกิจกรรมในชุมชน  

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผลการพัฒนาร่วมกับชุมชน  
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา คือ นายกอ (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี ผิวขาวหลือง รูปร่างผอมบาง  สัญชาติไทย 

นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานะภาพโสด ไม่ได้ประกอบอาชีพ ได้ รับการดูแล
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากพี่ชายที่บวชเป็นพระ และน้องสาว รายได้ไม่แน่นอน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  15 หมู่ 
6 บ้านโนนตาวาง ต. พนา อ.พนา จ. อ านาจเจริญ   
 ประวัติการเจ็บป่วย มีประวัติการดื่มสุราตั้งแต่วัยรุ่น ประมาณอายุ 15 -16 ปี ดื่มบ่อย ปริมาณไม่
แน่นอน แต่เร่ิมถี่และมากขึ้นเร่ือยๆ  ประมาณ 10  ปี ก่อน เร่ิมมีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน  หงุดหงิดง่าย 
โมโหร้าย วุ่นวาย ไม่นอน เดินเร่ือยเปื่อย และก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชน ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
พนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ และส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัด
อุบลราชธานี แพทย์วินิจฉัย  paranoid schizophrenia  ได้ยารับประทาน และยาฉีด ยังดื่มสุราเป็นช่วงๆ 
และรับการรักษาไม่ต่อเน่ือง  เมื่อญาติน าไปรักษาอาการจะทุเลา และเข้ารับการบ าบัดสุราที่คลินิกเลิกสุรา 
โรงพยาบาลพนา ผู้ป่วยหยุดดื่มได้ แต่ก็กลับมาดื่มซ้ าอีกเร่ือยๆ เคยหยุดดื่มได้นานที่สุด ประมาณ 2 ปี 
หลังจากน้ันผู้ป่วยก็จะกลับไปดื่มสุรา และไม่รักษาอาการป่วยต่อเน่ือง ท าให้อาการผู้ป่วยทุเลา สลับกับอาการ
ก าเริบเป็นระยะๆ ช่วงอาการก าเริบผู้ป่วยจะมีหูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดเพ้อเจ้อ บ่นคนเดียว เดินเร่ือยเปื่อย 
ยิ้มหัวเราะไม่มีเหตุผล ก่อความร าคาญให้กับชุมชน เช่น ขอเงินคนที่ผ่านไปมา ก่อความหวาดกลัวแก่คนใน
ชุมชนว่าอาจไม่ปลอดภัย เคยถูกท าร้ายโดยหาตัวบุคคลที่กระท าไม่ได้หลายคร้ัง ญาติและชุมชนเบื่อหน่ายกับ
พฤติกรรมของผู้ป่วย แต่ก็ยังห่วงใย อยากน าเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือ จึงน าตัวไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลพนา และส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับการวินิจฉัย  Schizoprenia 
และ Alcohol dependence เข้ารับการรักษาต่อเน่ือง ไม่ขาดนัด ช่วง 2 สัปดาห์แรก ผู้ป่วยกลับไปดื่มสุรา 
โดยแอบซื้อที่ชุมชนอื่น แต่ญาติและชุมชนเฝ้าระวัง ห้ามปราม และน าผู้ป่วยไปอยู่กับญาติที่อื่นที่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้ต่อเน่ือง และพากลับมาบ้านตนเองเป็นช่วงๆ ผู้ป่วยหยุดดื่มต่อเน่ืองได้แล้วจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 
เดือน  

2. การทบทวนเอกสารและการศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
พบว่า 

2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ 
ค่านิยม ความตั้งใจในการดื่ม การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย การปฏิบัติของผูจ้ าหน่ายแอลกอฮอล์  เทศกาล ประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐฐานะ การรับรู้นโยบายหรือกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง บุคค ลที่ เกี่ยวข้องดื่มสุรา 
เช่น คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน  

2.2 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลด หรือควบคุมพฤติกรรมการ 
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการก าหนดให้เป็นมาตรการทางสังคมส าหรับชุมชน ดังน้ี 



1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ส ารวจบุคคลที่ดื่มสุราในครัวเรือน และน าข้อมูล
สู่การประชุมหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง โดยมีการส ารวจทุกเดือน และชักชวนให้เข้าสู่ระบบการ
บ าบัดรักษาที่คลินิกเลิกสุราของโรงพยาบาลพนา  

2. มีมาตรการเทศกาลงานบุญปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุห ร่ีและการพนัน โดยขอความ
ร่วมมือ และมอบเกียติบัตรให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรม 

3. ตรวจร้านค้าจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตามช่วงเทศกาลที่ส าคัญ เพื่อติดตาม 
ก ากับ ดูแล และกระตุ้น รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฏระเบียบมาตรการต่างๆ 

4. คณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบชุมชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้เป็นเขตปลอด
แอลกอฮอล์ เช่น วัด สถานศึกษา ลานกีฬา 

3. ประเมินผลการพัฒนาร่วมกับชุมชน พบว่า  
3.1 ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเอาใจใส่ ท า

บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ พยายามมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
3.2  ร้านค้าในชุมชนมีจ านวน 2 ร้าน หยุดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 1 ร้าน ส่วนอีก 1 ร้าน

ลดปริมาณการจ าหน่ายลง และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จ าหน่ายให้แก่เยาวชน และไม่
จ าหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ป่วย  

3.3 เจ้าภาพงานเลี้ยงต่างๆให้ความร่วมมือในการหยุดบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังมีบาง
งานลดปริมาณลงหรือแอบให้ผู้มางานบริโภคเป็นกลุ่มเล็กๆ  

3.4 โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ เป็นเขตปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
3.5 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

และให้ความร่วมมือในการดูแลชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชน 

 อภิปรายผล 
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายและเป็นวงกว้าง ใช้ระยะเวลาที่

เกี่ยวข้องยาวนาน ไม่ว่าจะตั้งแต่ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว ชุมชน จนกระทั่งผลกระทบระดับชาติ ดังน้ัน การที่จะ
ป้องกันปัญหาน้ี จะต้องได้รับความร่วมมือตั้งแต่ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวที่ เข้าใจ ชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาและ
ให้ความช่วยเหลืออยา่งจริงใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลิกแอลกอฮอล์ได้อย่างยั่งยืน การที่จะประสบผลส าเร็จได้
ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากแอลกอฮอล์ เพื่อให้การดูแลได้ตรงสาเหตุ การ
ด าเนินงานกับเครือข่าย การมีระบบที่ชัดเจน การสื่อสาร การประสานงาน การส่งต่อข้อมูล การให้ความรู้ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเป็นผู้น าในการร่วมมือกัน โดยเร่ิมจากผู้น าชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วย และขยายผลไปถุงทุกคนในชุมชนที่ต้องร่วมมือกัน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถดูแลต นเองได้ใน
ระยะยาว 

บทสรุป  
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 48 ปี ป่วยเป็นโรคติดสุรา เน่ืองมาจากการดื่มสุราอย่างต่อเน่ือง  และเพิ่มปริมาณ

มากขึ้นเร่ือยๆมาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งเกิดมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน สาเหตุหลักอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง
ที่ขาดความตระหนักถึงปัญหาจากการดื่มสุรา จนท าให้เกิดการเจ็บป่วย จนท าให้ขาดความสามารถในการดูแล
ตนเอง การไม่มีเป้าหมายในชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดื่มแอลกอฮอล์  ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายค่านิยมของ
ชุมชนที่ไม่เห็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหา มีกลุ่มเพื่อนที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันเป็นประจ า เมื่อดื่ม
แอลกอฮอล์ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและชุมชน เคยถูกท าร้ายร่างกายบาดเจ็บต้องรักษาตัว 
และก่อให้ชุมชนเกิดความหวาดกลัวต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เสียงดัง เมาสุราตลอดเวลา พูดเพ้อเจ้อ ไม่ยอม



นอน เดินเร่ือยเปื่อย ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ ดังน้ัน ญาติ ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้น าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการดูแลไม่ให้
ผู้ป่วยกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆ และให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาจาก
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  จนเกิดมาตรการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมา เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไป  
 

เอกสารอ้างอิง 
 

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ. (2559) .รายงานการศึกษาเร่ือง ความชุกของโรคทางจิตเวชและปญัหา  
         สุขภาพจิต : การส ารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 256. กรุงเทพมหานคร:    
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