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บทคัดย่อ
สตรีไทยวัยแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรมีแนวโน้ มดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่ วยของผู้ด่ืมและปัญหาสังคม ซึ่งเป็ นผลมาจากพฤติกรรมการดื่มที่เกินมาตรฐาน
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของสตรีท่ดี ่ืมแอลกอฮอล์ประจา และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่ม
แอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ในพื้นที่
อาเภอลานสัก จังหวัดอุ ทัยธานี จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองคือโปรแกรมปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ที่พัฒนาจากรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์
ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่า
สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ด่มื แอลกอฮอล์หลังเลิกงานเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ า
และคลายเครียด ร้ อยละ 66.67 มีพฤติกรรมการดื่มอยู่ในระดับอันตราย โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดการดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสตรี วั ย แรงงานภาคเกษตรกรรม สามารถช่ ว ยให้ สตรี วั ย แรงงานภาค
เกษตรกรรมที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานลดการดื่มลง และส่วนหนึ่งสามารถหยุดดื่มได้
โดยประเมินได้ จากค่าเฉลี่ยคะแนนปัญหาจากการดื่มสุรา (AUDIT Score) ก่อนเข้ ารับร่วมกิจกรรมมีค่า
เท่า กับ 16.28 หลังเข้ า ร่ วมกิจ กรรมมีค่า ลดลงเท่า กับ 12.08 อย่ า งมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ (P < 0.01)
กระบวนการสาคัญของโปรแกรมนี้ คือการเสริมสมรรถนะแห่ งตน ในการลดหรือเลิกดื่ม การบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นามาซึ่งการป้ องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ท่เี กินมาตรฐาน
ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรมได้
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Abstract
Thai women of working age, especially in the agricultural sector have a tendency to drink
alcohol at higher risk levels. Excessive alcohol consumption impacts personal illnesses and social
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problems. This research was action research design. The purposes of the research were to explain the
drinking behavior of female laborers who regularly consumed and to study the effectiveness of a
behavior modification program to reduce alcohol consumption among female laborers in the
agricultural sector. The samples were collected by simple random sampling from the area of Lansak
District Uthai Thani province, a total of 36 cases. The research tool was a behavior modification to
reduce alcohol consumption program which was developed from the SME Uthai Thani model. The
duration of the program is 6 months. The results showed that most female laborers working in the
agricultural sector drank alcohol after work to relieve their tiredness, tension, and stress. Almost
66.67% of the sample group had a drinking behavior at harmful levels. The behavior modification
program to reduce alcohol consumption among working-age women in the agriculture sector could
help women agricultural workers who had excessive alcohol habits to reduce their drinking behavior.
Moreover, some can stop drinking during the intervention. The effectiveness of the program was
assessed by the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT Score), the pre-trial of the
program was 16.28 and the post-trial of the program was 12.08, which was statistically significant
reduction (P < 0.01). The significant processes of this program were to enhance self–efficacy,
promote a healthy collaborative network in the community, and support from relevant agencies
conscientiously and continuously. This program can prevent risky behavior and reduce negative
outcomes caused by excessive alcohol consumption in working-age women in the agriculture sector.
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บทนา
การผลิตเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) และบริโภคมีแพร่หลาย ซึ่งแอลกอฮอล์เป็ น
สารเสพติดออกฤทธิ์กดระบบประสาท(1) ประชากรโลกประมาณ 2,000 ล้ านคน ดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 1 ใน
3 ของจานวนคนที่ด่ืมทั้งหมดเป็ นเพศหญิง (2) การสารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ประเทศ ไทยปี พ.ศ.2558 พบว่ ามีผ้ ูด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 32.3 ของประชากร
ผู้ใหญ่ หรือจานวน 18,641,720 คน ในจานวนนี้ด่ืมมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้ อยละ 39.9เพศชายดื่ม
เครื่องดื่มร้ อยละ 53 เพศหญิงดื่ม ร้ อยละ 12.9 ในจานวนนี้มีผ้ ูด่ืมทุกวัน ร้ อยละ 26.2 และเกือบทุกวัน
ร้ อยละ 38.3 อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 20.4 ปี กลุ่มวัยที่มีพฤติกรรมการดื่มสูงสุด คือ
วัยทางานอายุ 30 - 44 ปี คือ ร้ อยละ 52.2 แนวโน้ มการดื่มของเพศชายลดลง ในขณะที่ผ้ ูหญิงไทยอายุ
15 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้ มดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น เฉลี่ยร้ อยละ 1.1 ต่อปี (3)
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พฤติก รรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิ งเริ่ มดื่มเฉลี่ยที่อายุ 25 ปี มีแ นวโน้ มของอัตราการดื่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะการดื่มเบียร์ ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากร้ อยละ 41.3 ในปี 2547 เป็ นร้ อยละ 52.6 ในปี
2554(4) ผู้หญิงไทยร้ อยละ 12.9 หรือจานวน 3,657,285 คน ดื่มประจา จานวน 656,726 คน (5) การ
ดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะจานวนของผู้ท่ดี ่ืมเป็ นประจา และอายุท่เี ริ่มดื่มครั้ง
แรกลดลง (6) หากพิ จ ารณาในเรื่ อ งพื้ นที่พบว่ า เขตชนบท ประชาชนทาการเกษตร ถึงร้ อยละ 75.9 (7)
สัดส่วนของแรงงานชายและหญิ ง ในภาคการเกษตรเท่า ๆ กัน (8) การศึกษาถึงความชุ กของสตรี ท่ีด่ื ม
แอลกอฮอล์ พบว่าสตรีในเขตชนบทมีอัตราการดื่มมากกว่าสตรีท่อี ยู่ในเขตเมือง ในหน้ าเทศกาลผู้หญิง
มักจะดื่มสาโทหรือนา้ ขาวเพื่อความรื่นเริง หรือเพื่อให้ เกิดความกล้ าที่จะแสดงออก (9) การดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้หญิงส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากวิถีชีวิตในชนบทประเพณีและความเชื่อ ซึ่งมักใช้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ(10) ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการคมนาคมท าให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ ง่ า ย (4) ความ
หลากหลายของชนิด ตอบสนองความต้ องการ โอกาส รสชาติ ราคา และการได้ มาจากแหล่งจาหน่ายที่ใกล้
ที่อยู่อาศัย และงานพิธตี ่างๆ เป็ นธรรมเนียมปฏิบัติท่มี ีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นองค์ประกอบ (11)
สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีท่วั โลกพบว่า มี 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล
ได้ แก่ ทัศนคติท่ีดีต่อการดื่มสุรา ความเชื่อ ค่านิยม การขาดความรู้ความเข้ า ใจ ความอยากลองและ
เลียนแบบ ความเชื่อต่อความเท่าเทียมทางเพศ การมีภาวะอารมณ์และพฤติกรรมทางด้ านลบ และ 2)
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัย และการมีปัญหาในครอบครัว บริบททางสังคม
ความเจริญทางวัตถุ สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มเพื่อนและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (6) การศึกษาพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่เริ่มดื่มเมื่ออายุ 15.1 ปี เหตุท่ที าให้ เริ่มดื่ม คือ
การถูกเพื่อนชวน ความอยากลอง เครียด ทุกข์ใจ อยากสนุก การเข้ าสังคม ความเท่าเทียมกับชาย และเพื่อ
ความทัน สมั ย (11) ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน อารมณ์ ร่ื น เริ ง ไม่ เ ครี ย ด (12) โอกาสที่ท าให้ ส ตรี ด่ื ม
แอลกอฮอล์ คือ ในงานสังสรรค์ การฉลองในเทศกาลสาคัญ และงานประเพณีต่างๆ สอดคล้ องกับรายงาน
การศึกษาของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ที่รายงานสาเหตุสาคัญที่เพศหญิงเริ่มดื่มสุราคือเพื่อการ
เข้ าสังคมหรือการสังสรรค์ สูงถึงร้ อยละ 52.2 รองลงมาคือ ดื่มตามอย่างเพื่อน หรือถูกเพื่อนชักชวน ร้ อย
ละ 19.8 ความอยากทดลองดื่ม ร้ อยละ 17.2(13)
นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มคนที่ใช้ แรงงานในภาคการเกษตร มีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลเพื่อ
ลดความปวดเมื่อ ยหลังทางาน ซึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิ งต่ า งก็ทางานที่ใช้ แ รงงานเหมือนๆ กัน บางครั้ ง
เจ้ าของไร่หรือสวนจัดหาให้ ด่ืมเพื่อแสดงออกถึงความมีนา้ ใจ (14) ส่วนสาเหตุของที่ผ้ ูหญิงดื่มจนถึงปัจจุบัน
นั้นคือ ดื่มตามกัน ความสนุกสนาน เพื่อเข้ าสังคม เพื่อคลายเครียด คลายปวดเมื่อยหลังจากทางานหนัก
ดื่มเพราะได้ รับอิทธิพ ลจากรูป ลักษณ์ของแอลกอฮอล์ และเจตคติเชิงบวกที่มีต่อการดื่ม ต้ องการการ
ยอมรับ มีความมั่นใจ ทาให้ สนุกสนาน ทาให้ มีร่างกายสมส่วน มีสุขภาพดี เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความ
ทุกข์ ยิ่งกว่านั้นสภาพแวดล้ อมทางครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ในสตรี(15)
ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเป็ นสาเหตุทาให้ ประชากรโลกเสียชีวิต ร้ อยละ 5.9 เกิด
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และร้ อยละ 4.4 ของการเกิดโรคที่เป็ นภาระ(Burden of
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Disease) เป็ นสาเหตุการเกิดโรคที่เป็ นภาระใน เพศหญิง ร้ อยละ 4.0 (16) เกิดปัญหาด้ านสุขภาพส่วนใหญ่
เกิดจากพฤติกรรมการดื่มที่เกินมาตรฐาน (17) เป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียปี สุขภาวะ (Year Lived in
Disability: YLD) จากการเสพติดแอลกอฮอล์ (Alcohol dependence) ถึงร้ อยละ 17.8 ของการสูญเสีย
ทั้งหมด ตายก่อนวัยอันควร (Years of Life Lost: YLL) ถึงร้ อยละ 5.8(18) ก่อโรคทางปัญหาสุขภาพจิต
มากที่สดุ ร้ อยละ 56 รองลงมาคือ บาดเจ็บร้ อยละ 23 และเป็ นโรคตับแข็งร้ อยละ 9(19) มีศักยภาพในการ
ทางานได้ น้ อ ยกว่ า ผู้ท่ีไม่ ด่ืมแอลกอฮอล์ (20) สตรี ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ มีความเสี่ยงต่ อปั ญ หาสุขภาพจิต
โดยเฉพาะโรคสมาธิส้ัน (6) ลูกมีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต มีความผิดปกติท่เี รียกว่ากลุ่ม
อาการผิ ด ปกติ ข องเด็ก จากมารดาดื่ ม แอลกอฮอล์ ข ณะตั้ ง ครรภ์ (Fetal Alcohol Spectrum Disorder:
FASD) ร้ อยละ 32.9 ของสตรีท่ดี ่ืมแอลกอฮอล์ประจาในระยะให้ นมบุตร ระยะ 3 เดือนแรกส่งผลให้ การ
พัฒนาของของลูกล่าช้ า(4)
จังหวัดอุทยั ธานีเป็ นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของไทย อยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 3 ประชากร
วัยแรงงานคือกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุด ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรมากกว่า ร้ อยละ75 ยังใช้ แรงงาน
จากคนเป็ นสาคัญ จานวนผู้หญิ งที่ใช้ แ รงงานในภาคการเกษตรเท่า ๆกับ ผู้ชาย จากศูน ย์ข้อมูลระบบ
คลังข้ อ มูลด้ า นการแพทย์แ ละสุข ภาพ (Health Data Center: HDC) ปี พ.ศ. 2561 พบว่ า มีผ้ ูหญิ ง วั ย
แรงงานดื่มแอลกอฮอล์ประจา จานวน 6,156 รายหรือคิดเป็ นร้ อยละ 7.2 (21) กลุ่มผู้ท่ดี ่มื ประจาได้ รับการ
ประเมินปัญหาการดื่มสุรามีผ้ ทู ่ดี ่มื ในระดับเสี่ยง ถึงร้ อยละ 63.8 และดื่มในระดับอันตรายร้ อยละ 36.2(22)
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานพบว่าระดับความรู้ และความยาวนาน
ของระยะเวลาที่เริ่มดื่มจนถึงปัจจุบันเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมโดยตรง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้ อม
คือ แบบแผนความเชื่อ ด้ า นสุขภาพ การกากับ ตนเอง ปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการดื่ มแอลกอฮอล์
ทางอ้ อ มคือ อิทธิพ ลทางสังคม อัน ประกอบด้ วย การได้ รั บค่ า ตอบแทน ค่ า จ้ า ง ค่ า แรง เป็ นเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ การมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธี และพิธีกรรมต่างๆในชุมชน และการมีแหล่งจาหน่าย
แอลกอฮอล์ ใ กล้ ท่ีอ ยู่ อ าศั ย นอกจากนี้ ยั ง มี ปั จ จั ย ที่เ ป็ นทั้ง ปั จ จั ย โดยตรงและตั ว ส่ ง ผ่ า นที่ท าให้ ดื่ ม
แอลกอฮอล์คือสมรรถนะแห่ งตนของตัวผู้ด่ืมเอง (23) การดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเกินมาตรฐาน เป็ นปั ญหาใน
ระดับบุคคลแต่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคม การแก้ ไขปัญหาจาเป็ นต้ องเริ่มจากบุคคลผู้ด่ืม นั่นคือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ด่ืม ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้ เห็นว่าการที่ผ้ ูด่ืมแอลกอฮอล์จะเลิกหรือ
หยุดดื่มนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ด่ืมแอลกอฮอล์เป็ นสาคัญ ร่วมกับการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ลดอิทธิพลทาง
สังคมที่ส่งผลต่อการดื่ม แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมสอดคล้ องกับวิถีชีวิตผู้ด่ืม จะทาให้ มีประสิทธิผล
ในทางที่ดี
ผู้วิจั ยเห็น ว่ า รูป แบบการปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี วั ย
แรงงานภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (SME Uthai Thani Model)(23) เป็ นรูปแบบที่มีความ
เฉพาะส าหรั บ การลดพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นสตรี จึ ง ได้ น ารู ป แบบดั ง กล่ า วมาพั ฒ นา เป็ น
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ในสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่อาเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งมีรายงานของคลังข้ อมูลด้ านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561 ว่าเพศหญิงอายุต้ังแต่ 15
ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจา ถึงร้ อยละ10.08 ซึ่งเป็ นอั ตราที่สูงกว่าพื้นที่อาเภออื่น จึง
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ทาการศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมนี้ ด้ วยการประเมินจากค่าคะแนนประเมินปั ญหาการดื่มสุรา
(Alcohol Use Disorders Identification Test: AUDIT Score) ซึ่งเป็ นเครื่ องมื อที่ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม มีค่า
ความไวและความจาเพาะ ในการวินิจฉัยการบริ โภคแบบเสี่ยง (Hazardous Drinking) และแบบอันตราย
(Harmful Drinking) อีกทั้งยังสามารถนามาใช้ ในการติดตามกลุ่มบริโภคแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงได้ ด้วย (24)
โดยหวังว่ า ผลการวิจั ยจะน ามาซึ่งแนวทางการส่งเสริ มให้ ป ระชาชนมี สุขภาพดี ป้ องกัน โรคและความ
เจ็บป่ วยอันมีผลกระทบมาจากเกิดจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ท่เี กินมาตรฐานในสตรีวัยแรงงานภาค
เกษตรกรรมโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ คื อ 2 ประการคื อ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ในสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม

วัสดุและวิธีการศึกษา
การศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาค
เกษตรกรรม ใช้ วิธกี ารวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้ กาหนดขอบเขตการศึกษา คือ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศ
หญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 15 - 59 ปี (วัยแรงงาน) ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจาคือ (ตั้งแต่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์) มีผลการประเมินปัญหาจาการดื่มสุราอยู่
ในระดับเสี่ยงสูงและอันตราย (AUDIT Score มีค่าระหว่าง 8-19 คะแนน) ขอบเขตเชิ ง พื้ นที่ คื อ พื้ นที่
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และขอบเขตเชิงระยะเวลาของโปรแกรมคือ 6 เดือน ระหว่างเมษายน –
กันยายน พ.ศ. 2562
ประชากรที่ศึก ษาคือ ประชาชนเพศหญิ ง อายุ 15 ปี ขึ้น ไปอาศัย ในพื้นที่อาเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี มีรายงานพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ต้ังแต่ 1 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีคะแนนการประเมิน
ปัญหาการดื่มสุราในระดับแบบเสี่ยงสูงถึงอันตราย (AUDIT Score อยู่ระหว่าง 8-19 คะแนน) ในเดือน
เมษายน 2562 มีจานวน 40 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
1970(23) ได้ จานวนตัวอย่าง 36 ราย ดาเนินการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) ด้ วย
การจับสลาก จากทะเบียนรายชื่อที่ได้ จากสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถาม ข้ อมูลทั่วไปที่เป็ นลักษณะ
ส่วนบุคคล แบบประเมินปั ญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Used Disorder Identification Test:
AUDIT Score) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาค
เกษตรกรรม เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ของ
สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม ซึ่งพัฒนามาจาก SME Uthai Thani Model(24-25) ดังรูปที่1

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่ม
แอลกอฮอล์ในสตรีวัยแรงงานจังหวัดอุทยั ธานี SME Uthai
Thani Model
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ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเตรียมการ ทาการสารวจประชากรเป้ าหมายในการศึก ษาโดยการ
ค้ นหาในชุมชนและจากผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลานสัก ในช่ วงเดือน เมษายน
2562 โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมกิจรรมสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีพฤติกรรมดื่ม
แอลกอฮอล์แบบเสี่ยงสูงถึงอันตราย ยินยอมเข้ าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 36 คน
ระยะทดลองจาแนกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1สารวจ ค้ นหา (Survey: S) เป็ นขั้นตอน
สาคัญ ในการค้ น หาสตรีผ้ ูมีพ ฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ป ระจา ด้ วยสารวจ สังเกตและการซักถาม ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (Health Care Volunteers) และหมอครอบครัว (Care Provider) ในชุมชนหรื อ
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ซึ่งขั้นตอนนี้ทาในช่วงเดือนเมษายน 2562 ประเมิน
พฤติ ก รรมและระดั บ การดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสตรี (Assessment) ด้ ว ยแบบประเมิ น Alcohol Used
Disorder Identification Test: AUDIT หากพบว่ ามีคะแนนอยู่ ระหว่ า ง 8-19 คะแนน นาเข้ าสู่กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ (Modification: M) โดยการให้ ความรู้
คาแนะนา (Health Education) ด้ วยเทคนิค Brief Intervention: BI, Brief advice: BA สร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจ และความตระหนัก เป็ นรายบุคคล กรณีท่มี ีบุคคลในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมผู้วิจัยให้ คาปรึกษา
แบบครอบครั ว (Family Counseling) เพื่ อสร้ า งสัมพัน ธภาพ ความรั ก ความเข้ า ใจระหว่ า งสมาชิกใน
ครอบครั ว (Increase Family Relationships) และให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ส่ ว นช่ ว ยในการช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับการสร้ างเสริมสมรรถนะ
แห่ งตนในการลดการดื่ม (Enhance Self - Efficacy) ลดปั จจัยกระตุ้นจากอิทธิพลทางสังคม (Decrease
Social Influences) ระยะห่างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้ เวลาครั้งละ 20 – 30 นาที รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คืนข้ อมูล
ให้ กับผู้เกี่ยวข้ องในชุมชน ได้ แก่ อสม. ผู้นาท้ องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่น ในเวทีป ระชุ มทั้งในระดับ อาเภอและหมู่บ้ า น น าเสนอข้ อมูลสถานการณ์ ผลกระทบจาก
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม เสนอให้ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การเลิกจ้ างแรงงานด้ วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ตลอดจนการเชิญชวนให้ งดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี งานพิธีหรือเทศกาลต่างๆ
ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Evaluation: E) ด้ วยการติดตามกระตุ้นเตือนการลดดื่มเป็ น
ระยะๆ โดยการเยี่ยมบ้ าน หรือ โทรศัพท์สอบถาม ทุกๆ 2-4 สัปดาห์ จานวนทั่งสิ้น 6 ครั้ง ด้ วยเจ้ าหน้ าที่
ในทีมสุขภาพ ทาการประเมินผลพฤติกรรมการดื่มด้ วยการประเมิน AUDIT Score ซา้ เมื่อครบระยะเวลา
6 เดือนนับแต่เข้ าร่วมกิจกรรม แสดงได้ ดังรูปที่ 2
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1. สารวจ/ ค้ นหาหญิงอายุ ≥15 ปี ทีม่ ีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ประจา
(≥ 1 ครั้ง / สัปดาห์) ในหมู่บ้าน /ชุมชม /ผู้มารับบริการคลินิกยาเสพติด

S:Survey

≤ 7 คะแนน

ประเมิน AUDIT

≥ 20

คะแนน
การป้ องกัน

8 – 19 คะแนน

ประเมินสภาพ ปัญหา ความเสี่ยง
ความรุนแรง ของการดื่ม

3. Health Education
ให้ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจ และความ
ตระหนัก ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อ
ร่างกาย จิตใจ

5. Decrease Social Influence
ลดอิทธิพล ด้ านการเข้ าถึง การจัด
เลี้ยงแจกจ่าย ค่าแรงงาน
ค่าตอบแทน

4. Increase Family Relationship
สร้ างสัมพันธภาพ ความรัก ความเข้ าใจ
การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

2. Assessment

M:
Modification

การรักษา

6. Enhance Self - Efficacy
เสริมสมรรถนะแห่งตนในการ หลีกเลี่ยงการดื่มเมื่อมีความเมื่อยล้ า เครียด เหงา เสียใจ
ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยจากการดื่ม
แอลกอฮอล์

E:Evaluation
& Follow
through

7. ติดตามและประเมินผล
เยี่ยมบ้ าน / โทรศัพท์ ทุก 2 - 4 สัปดาห์ ประเมิน AUDIT Score
ที่ ระยะ 6 เดือน

รูปที่ 2 แสดงโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุทยั ธานี

วิธีวัดและประเมินผล สองประการดังนี้ 1. อธิบายข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง ด้ วยสถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ 2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบค่าคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ท่ไี ด้ จากจากแบบประเมินปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
(AUDIT Score) ก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมด้ วยสถิติทดสอบ (One sample t-test)
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่การรับรอง IRB No.1059/ 60 วันที่รับรอง 12 มกราคม 2561
วันหมดอายุ 12 มกราคม 2563 โดยดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
โดยยึ ด หลั ก พิ ทัก ษ์ สิท ธิก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ วิ จั ย พบกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แนะน าตั ว อธิบ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ใน
การศึกษาให้ ทราบทุกราย ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้ อมูล และชี้แจงให้ ทราบถึงสิทธิในการตอบรับ
7
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หรือปฏิเสธการเข้ าร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยการตอบรับหรือปฏิเสธ กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการวิจัย โดย
ไม่ต้องบอกเหตุผล

ผลการศึกษา
นาเสนอตามวัตถุประสงค์ประการแรก คือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม และประการที่สองผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ในสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม
ข้ อมูลทั่วไป ลักษณะและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม จานวน 36 จาแนกตามอายุพบว่ า
อายุเฉลี่ย 51.1 ปี (S.D. = 5.7) อายุต่าสุด 36 ปี อายุสูงสุด 59 ปี สถานภาพสมรส จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 69.4 รองลงมาคือ สถานภาพหม้ า ย หย่ า ร้ า ง แยกกัน อยู่ จานวน 9 คน ร้ อยละ 25 และ
สถานภาพโสด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 การศึกษาส่วนใหญ่ ระดับประถมศึกษา จานวน 28 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 77.8 รองลงมาคือไม่ได้ เรียน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 มัธยมศึกษาตอนต้ น
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.1 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.1 รายได้ ต่อ
เดือ นเฉลี่ย 5,341.7 บาท (S.D. = 5,058.5) รายได้ ต่อเดือนส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มรายได้ น้า (1,0005,000) ถึงร้ อยละ 72 รายได้ ต่าสุด 1,000 บาทต่อเดือน รายได้ สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา
ที่เริ่ มดื่มจนถึ งปั จ จุ บัน เฉลี่ย 23.7 ปี (S.D. = 9.5) ระยะเวลาการดื่มน้ อยสุด 2 ปี ยาวนานสุด 44 ปี
เหตุผลที่ปัจจุ บันที่ยังดื่ม คือ ช่ วยคลายปวดเมื่อย จากการทางานจานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.7
รองลงมาคือ คลายเครียด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.1 และช่วยให้ กินข้ าวได้ นอนหลับ จานวน 8
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.2 ผลการประเมิ น ปั ญ หาจากการดื่ ม แอลกอฮอล์ (Alcohol Use Disorders
Identification Test: AUDIT) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.3 คะแนนต่าสุด คือ 8 สูงสุด คือ 19 จาแนกระดับ
ปั ญหาการดื่มพบดื่มแบบเสี่ยง (AUDIT Score =8-15) จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 ดื่มแบบ
อันตราย (AUDIT Score =16-19) จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ข้ อมูลทั่วไป (n = 36)
ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน

อายุ (ปี )
36 - 45 ปี
5
46 - 55 ปี
22
56 – 60 ปี
9
อายุต่าสุด 36ปี อายุสงู สุด 59 ปี อายุเฉลี่ย 51.1 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.7
สถานภาพสมรส
โสด
2.0
สมรส
25.0
หม้ าย หย่าร้ าง แยกกันอยู่
9.0
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียน
6.0
ประถมศึกษา
28.0
มัธยมศึกษาตอนต้ น
1.0

ร้อยละ
13.9
61.1
25.0

5.6
69.4
25.0
16.7
77.8
2.1
8
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ข้อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.0
2.1
รายได้ ต่อเดือน (บาท)
1,000 – 5,000
26
72.2
5,001-10,000
8
22.2
มากกว่า 10,000
2
5.6
รายได้ ต่าสุด 1,000 รายได้ สงู สุด 30,000 รายได้ เฉลี่ย 5341.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5,058.5
ระยะเวลาที่เริ่มดื่มถึงปัจจุบัน (ปี )
1 - 10 ปี
4
11.1
11 - 20 ปี
12
33.3
21 - 30 ปี
12
33.3
31 - 40 ปี
7
19.5
41 - 50 ปี
1
2.8
ระยะเวลาดื่มน้ อยสุด 2 ปี ดื่มนานสุด 44 ปี ระยะดื่มเฉลี่ย 23.7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.5
จาแนกระดับปัญหาการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยง
12.0
33.3
ดื่มแบบอันตราย
24.0
66.7
เหตุผลที่ปัจจุบันยังดื่ม
ช่วยคลายปวดเมื่อยจากการทางาน
15.0
41.7
คลายเครียด
13.0
36.1
ช่วยให้ กนิ ข้ าวได้ นอนหลับ
8.0
22.2
เครื่องดื่มที่ด่มื บ่อยที่สดุ
เหล้ าขาว/ เหล้ าโรง
22.0
61.1
เบียร์
10.0
27.8
เหล้ าสี/ เหล้ าแดง
4.0
11.1
AUDIT Score
8-15
12
33.3
16-19
24
66.7
คะแนนตาสุด 8 คะแนนสูงสุด 19 คะแนนเฉลี่ย 16.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.8

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ท่ไี ด้
จากจากแบบประเมินปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT Score) ด้ วยสถิติ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ปั ญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม ก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมมีค่าเท่ากับ
16.28 ค่าเฉลี่ยคะแนนปั ญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม หลังเข้ าร่ วม
กิจกรรมตามรูปแบบมีค่าเท่ากับ 12.08 ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนปั ญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์แตกต่าง
(ลดลง)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.01) ซึ่งลักษณะการลดการดื่มคือปริมาณการดื่มในแต่ละครั้ ง
ลดลง เว้ นช่วงในการหยุดดื่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ที่หยุดดื่ม
ตลอดเวลาที่เข้ าร่วมโปรแกรม ซึ่งเมื่อพิจารณาแบบประเมิน AUDIT เป็ นรายข้ อจะพบว่าข้ อที่มีคะแนน
ลดลงคือ ข้ อที่ 1.ความบ่อยของการดื่ม 2.ปริมาณ (จานวนดื่มมาตรฐาน)การดื่ มต่อวัน และ3.ความบ่อย
9

วารสารโรคและภัยสุขภาพสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

Journal of Disease and Health Risk DPC.3
Volume 16 No.2 May – August 2022

ของการดื่มมากกกว่า 6 ดื่มมาตรฐาน ส่วนข้ อคาถามอื่นๆ ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็ นข้ อมูล
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาค
เกษตรกรรมที่เข้ าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัย
แรงงานภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุทยั ธานี (n = 36)
ตัวแปรที่ศึกษา
𝑋̅
S.D.
t
df
P-Value
AUDIT-score ก่อนร่วมกิจกรรม
16.28
2.83
16.897
35
< 0.01**
AUDIT- score หลังร่วมกิจกรรม
12.08
3.04
**P < 0 .01

วิจารณ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์
ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมโปรแกรม จานวน
36 คน พฤติกรรมการดื่มของกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 66.67 ดื่มอยู่ในระดับอันตราย (Harmful Drinking)
อีกร้ อยละ 33.33 ดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous Drinking) พฤติกรรมการดื่มนี้ถือเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่ วย เกิดโรค และ เกิดปัญหาทางสังคมได้ หากพิจารณาถึงภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบทยังคงมีการ
ใช้ แรงงานคนเป็ นกาลังสาคัญ หลังทางานคนเหล่านั้นย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ า อีกทั้งผู้ใช้ แรงงาน
ส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักจึงเป็ นเหตุของปั ญหาความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฤทธิ์
ของแอลกอฮอล์น้ันช่วยคลายความตึงของกล้ ามเนื้อ อีกทั้งยังช่วยทาให้ ผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้ กิน
ข้ าวได้ นอนหลับดี หลังจากผ่านความเหน็ดเหนื่อยจากการทางานมาตลอดทั้งวัน เป็ นผลให้ เกิดการดื่ม จน
เกินมาตรฐาน โดยที่ผ้ ูด่ืมไม่ร้ ูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายตนเอง และผลกระทบในด้ านอื่นๆ ที่
จะเกิดขึ้นตามมา
กิจกรรมกรรมของโปรแกรมที่เริ่มต้ นด้ วยการค้ นผู้ท่ดี ่ืมจนอยู่ในระดับความเสี่ยงหรืออันตราย
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ให้ ความรู้ ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษา ให้ กาลังใจเพื่อลดการดื่มเป็ นกิจกรรม
สาคัญที่จะชักจูงหรือโน้ มน้ าวให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเมื่อลดหรือเลิกดื่ม
กิจกรรมนี้เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูด่ืมสามารถควบคุมกากับตนเองที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มให้
ลดลงได้ ด้วยตนเอง หลัง จากนั้นมีการมีการติดตามกระตุ้นเป็ นระยะๆ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความจริ งใจ
ความหวังดีท่บี ุคลากรในทีมสุขภาพมีต่อประชาชน ก่อให้ เกิดความตระหนักที่จะลดหรือเลิกดื่มได้ ยาวนาน
ขึ้น ขั้นตอนสาคัญของโปรแกรมนี้คือการลดปั จจัยอิทธิพลทางสังคมที่เป็ นเรื่องที่ทาได้ ยากในยุคนี้ ด้ วย
ความเจริญทางเทคโนโลยี และการคมนาคม การค้ าเสรี และสิทธิของประชาชน ทาให้ ประชาชนเข้ าถึง
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ ง่ า ย แม้ ว่ า ภาครั ฐ จะก าหนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ที่จ ะควบคุ ม การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ แต่รายงานการประเมินผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (26) ผลจากการคืนข้ อมูล
สถานการณ์การบริโภคในลักษณะต่างๆ และรายงานถึงผลกระทบด้ านสุขภาพจากพฤติกรรมการดื่มของ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอลานสัก ที่เสนอต่อหัวหน้ าส่วนราชการในระดับอาเภอ ระดับตาบล และหมู่บ้าน
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นับว่าเป็ นกิจกรรมสาคัญที่ทาให้ ชุมชนได้ รับรู้ข้อมูล อันจะนาไปสู่การมี ส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่จะสามารถผลักดันให้ เกิดมาตรการในชุมชนหรือนโยบายสาธารณะในท้ องถิ่นได้
เช่ น มาตรการห้ ามมิให้ มีการจ่ า ยค่าแรง ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เป็ นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุม
ค่าใช้ จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครัวเรือนเป็ นต้ น แม้ ว่าในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่กส็ ร้ างความตระหนักให้ กับทุกๆ ภาคส่วนที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหากได้ รับการสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินงานในพื้นที่อย่ างจริงจังและ
ต่อเนื่องอาจเกิดสัมฤทธิ์ผลได้
อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ประเมินพฤติกรรมลดการดื่มด้ วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าคะแนนปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT Score) ที่ระยะเวลา6 เดือนหลังได้ รับโปรแกรม ซึ่งพบว่ามี
ค่าคะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมก่อให้ เกิดประสิทธิผลในทางที่ดี ช่วย
ให้ สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรลดพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ได้ จริง แม้ ว่าแบบประเมินปั ญหาการดื่ม
แอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก (Alcohol Use Disorders Identification Test: AUDIT) จะสามารถ
ระบุพฤติกรรมการดื่มว่ามีความเสี่ยง หรืออันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากน้ อยเพียงใด
แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าคะแนนที่ลดลงภายหลังเข้ าร่วมโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่างจะพบว่าประเด็นปริมาณ
แอลกอฮอล์ท่ไี ด้ รับต่อวัน และความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์ เท่านั้นที่มีค่าลดลง ส่วนประเด็นอื่นๆ ใน
แบบประเมินยังคงคะแนนเดิมเพราะเป็ นคาถามในช่ วง 1 ปี ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ แ บบ
ประเมิน AUDIT ในการประเมิน ผลจึ งควรอยู่ ท่ี 1ปี หรื อมากกว่ า นั้ น เพื่อที่จะเห็น ความแตกต่ า งใน
ประเด็นอื่นๆ ด้ วย ซึ่งสอดคล้ องการการศึกษาของเพียงพิมพ์ ปั ณระสี (24) นอกจากนี้การสอบถามข้ อมูล
จากบุคคลในครอบครั ว หรื อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ า นที่ใกล้ ชิดกับ กลุ่มผู้ด่ืม จะเป็ นการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ทาให้ ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประเมิน
สภาวะสุขภาพ และผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมลดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ใน
สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรมได้ อกี ด้ วย
สรุ ป ได้ ว่ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมลดการดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสตรี วั ย แรงงานภาค
เกษตรกรรม โดยการใช้ โปรแกรมที่พัฒนามาจากรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์
ในสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี SME Uthai Thani Model สามารถ
ช่ วยให้ สตรี วัยแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์แ บบเสี่ย งถึงอัน ตราย สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ อีกทั้งบางคนสามารถหยุดดื่มได้ ตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาที่มีก ารศึก ษา ซึ่ง ประเมิน ได้ จ ากค่ า เฉลี่ยคะแนนปั ญ หาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี วั ย
แรงงานภาคเกษตรกรรม ก่อนเข้ ารับร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม และหลังเข้ าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม มี
ค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี P < 0 .01 ข้ อเสนอแนะ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม เพื่อป้ องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และให้ มีการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างจริงจัง องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรสร้ า งนโยบายสาธารณะด้ า นสุข ภาพเพื่ อ ลดผลกระทบอัน เกิด จากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ท่ีเกินมาตรฐาน การนาผลการวิจัยไปปฏิบัติเจ้ าหน้ า ที่ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลควรนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงาน
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ภาคเกษตรกรรม จังหวัดอุทยั ธานี ไปใช้ เพื่อการส่งเสริม สุขภาพป้ องกันโรคตามกลุ่มเป้ าหมายและปรับใช้
ให้ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ รับกิจกรรมตามรูปแบบกับ
ไม่ได้ รับว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อให้ งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการติดตามประเมินผลที่
ระยะ 1 ปี เพื่อให้ ทราบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบที่แท้ จริง และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึง
ผลกระทบอันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ท่เี กินมาตรฐาน และศึกษาประเด็นปัญหาสตรีท่มี ีภาวะ
ติดแอลกอฮอล์
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