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ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับ
การสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชาย*
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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับ
การสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชาย กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชาย จ�ำนวน 108 คน อายุ
17-19 ปี เป็นกลุม่ เปรียบเทียบ 54 คน และกลุม่ ทดลอง 54 คน สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ หลายขัน้ ตอน เป็นการพัฒนาโปรแกรม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ ความเข้าใจ 2) การเข้าถึงข้อมูล 3) การสื่อสาร 4) การรู้เท่าทันสื่อ
5) การตัดสินใจ และ 6) การจัดการตนเอง ด�ำเนินการในกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 2) แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส 3) แบบ
ประเมินปัญหาสุรา Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ paired t-test และ
independentt-test ก�ำหนดนัยส�ำคัญที่ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านสุขภาพในการลดพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (mean difference = 35.53, 95%CI: 30.75 ถึง 40.32; p<0.001)
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (mean difference = -8.46, 95%CI :
-7.48 ถึง -9.43; p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (mean difference =
28.40, 95% CI: 23.49 ถึง 33.32; p<0.001) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (mean difference = 8.64, 95% CI : 7.48 ถึง 9.80 p<0.001)
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า โปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจสามารถน�ำ
ไปสู่ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างแรงจูงใจ วัยรุ่นชาย
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Abstract

This quasi-experimental design study aimed to determine the effects of health literacy and motivation application
program on alcohol drinking behavioral reduction of male adolescents. Study samples were 108 male adolescents,
the aged of 1719- years old. Stratified multi stage random sampling was done to obtain 54 male adolescents for
comparison group and 54 male adolescents for experimental group. The program included the development of 6
dimensions of health literacy: 1) accessing to qualify information, 2) understanding the information, 3) communication
skill, 4) media literacy, 5) making decision, and 6) management on alcohol consumption reduction. This program
was implemented with the experimental group to increase health literacy for 12 weeks. The instrument used in
this study were 1) health literacy assessment questionnaire for the Thai 15 years old and over, 2) the 3E 2S health
behavior questionnaires and 3) the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). Descriptive statistics, mean
difference, paired t-test, independent t-test with significance at 005. were used for data analysis.
The results showed that the experimental groups had higher score for all dimensions of health literacy after
program implementation than before program implementation with statistical significant (mean difference = 35.53,
95% CI: 30.75 to 40.32; p < 0.001) and alcohol drinking behavioral reduction had lower score for all dimensions
with statistical significant (mean difference = -8.46, 95%CI : -7.48 ถึง -9.43; p <0.001). In addition, Health literacy
in experimental group were also higher than comparison groups after program implementation with statistical
significance (mean difference= 28.40, 95% CI: 23.49 to 33.32; p < 0.001). and alcohol drinking behavioral reduction
had lower score for all dimensions with statistical significant (mean difference = 8.64, 95%CI : 7.48 ถึง 9.80; p <0.001)
It is suggested that the application of health literacy and motivation program can contribute to the reduction
of alcohol assumption behavior of adolescents
Keywords: alcohol drinking behavior, health literacy, motivation, male adolescents
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บทน�ำ

จากสถานการณ์การดื่มสุราในประเทศไทย พบว่า
นักดื่มส่วนใหญ่เป็นชายไทย มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณ 13.8 ลิตรต่อคนต่อปี ซึง่ จัดเป็นอันดับ 39 ของโลก1
ซึง่ มีความชุกนักดืม่ แอลกอฮอล์ในกลุม่ ประชากรผูใ้ หญ่อายุ
15 ปีขนึ้ ไป ประมาณ 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3
หรื อ อาจกล่ า วว่ า 1 ใน 3 ของคนไทยที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ใน 12 เดือน ที่ผ่านมา และในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือพบว่า จ�ำนวน 5.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
37.0 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภาพรวมของประเทศโดยมี
นักดื่มในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี ประมาณร้อยละ 23.8
ของประชากรวั ย รุ ่ น ทั้ ง หมด และมี สั ด ส่ ว นของนั ก ดื่ ม
เพศชายค่อนข้างสูงร้อยละ 59.32 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ร้อยละ 53 ในขณะที่มีผู้ศึกษา พบว่า สายอาชีพ
มีสดั ส่วนของนักดืม่ สูงทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 47 ในจังหวัดอุดรธานี
มีความชุกของนักดืม่ ในประชากรวัยรุน่ 15-19 ปี ในปี 2550
และปี 2554 เป็นร้อยละ 14.3 และร้อยละ 23.4 ตามล�ำดับ3
ถึ ง แม้ ว ่ า การดื่ ม แอลกอฮอล์ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ า งๆ
ตามมาเป็นอย่างมาก แต่ยังพบว่า เยาวชนยังมีพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึ้นในอนาคต การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และ
เป็นปัญหาสะสมของสังคม4 ส่วนใหญ่ พบว่า หากดื่มสุรา
เป็นเวลานานๆ ท�ำให้เกิดโรคตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง และ
โรคซึมเศร้า รวมถึงการเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น โรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง และโรคทางระบบ
ประสาท5
การศึกษาที่ผ่านมามีการน�ำแนวคิดทฤษฎีทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการด�ำเนินการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การดื่ ม แอลกอฮอล์ รวมถึ ง การลด ละ เลิ ก การดื่ ม
แอลกอฮอล์ทงั้ ในเยาวชน/วัยรุน่ /วัยผูใ้ หญ่ ทัง้ หญิง/ชาย โดย
การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน ผ่านกระบวนการให้ความรู้ การใช้สอื่ แต่การ
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมยั ง ไม่ ส ามารถท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ลดลงได้ และยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมเสี่ ย ง สาเหตุ ป ั ญ หา และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน จาก
ประสบการณ์การท�ำงานในพื้นที่ พบว่า สาเหตุการดื่ม
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แอลกอฮอล์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดจาก เพื่อนชวนเพื่อนการ
สังสรรค์ ช่วงเทศกาล งานบุญประเพณี ท�ำให้มจี ำ� นวนนักดืม่
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาและด�ำเนินการการ
ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นชายในชุมชน
โดยเฉพาะการน�ำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 องค์
ประกอบ6 ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้วยั รุน่ เข้าถึงข้อมูล
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในการลดพฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการ
ประยุกต์ใช้ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจ
ในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชาย เพื่อ
ให้วัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ ได้ง่าย มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันสื่อ มีทักษะ
การสื่อสารที่ดี มีทักษะในการตัดสินใจ และสามารถจัดการ
สุขภาพตัวเองได้ รวมถึงมีแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลดพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรู้
ด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชาย ดังนี้
1) เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพในการลดพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ และค่าเฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง
2) เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ7
ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูล
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสื่อสาร การรู้เท่าทัน
สื่ อ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ และการจั ด การสุ ข ภาพตนเอง
ผ่านการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และกระบวนการกลุม่ ซึง่ จะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับความรู้และความสามารถในการลด
พฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยผู ้ วิ จั ย ได้
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ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดแรงจูงใจ8 มาใช้ในการสร้างแรง
จูงใจในการลดการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นการออมเงิน
การสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�ำนึกผ่านสือ่ วีดที ศั น์
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านบุคคลต้นแบบเลิก
เหล้า เพื่อเป็นสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบประเมิน
ปัญหาการดื่มสุรา Alcohol Used Disorder Identification
Test (AUDIT)5 ในการประเมินการคัดกรองวัยรุน่ ผูท้ มี่ คี วาม
เสี่ ย งจากพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พื่ อ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุม่ วัดสองครัง้ ก่อนและ
หลัง การทดลอง (two - groups pretest - posttest design)
เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและ
พฤติกรรม การดืม่ แอลกอฮอล์ ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่
ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นวัยรุ่น
เพศชาย อายุ 17-19 ปี ด�ำเนินการวิจัยช่วงเดือนเมษายนมิถุนายน 2562 มีเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ศึกษา แบ่งออก
เป็น 2 โซน ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นชุมชนกึง่ เมือง
มี จ� ำ นวนประชากร โรงเรี ย น ร้ า นค้ า ขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ใกล้เคียงกัน มีร้านเหล้า ร้านอาหารและร้าน
คาราโอเกะเหมื อ นกั น เป็ น พื้ น ที่ ก ลุ ่ ม เสี่ ย งของการใช้
สารเสพติด เช่น บุหรี่ กัญชา คล้ายๆ กัน คัดเลือก กลุ่ม
ตัวอย่างทีท่ ำ� การสุม่ โดยใช้วธิ ี Random allocation เป็นการ
สุม่ แบบแบ่งกลุม่ เสีย่ ง โดยกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
มีโอกาสที่จะสามารถเข้าไป ในกลุ่มตัวอย่างได้เท่าๆ กัน
ตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนด โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การคัดเข้า คือ เป็นวัยรุน่ ชาย อายุ 17 -19 ปี มีระดับคะแนน
ตามแบบทดสอบการใช้แอลกอฮอล์ของบุคคล Alcohol
Used Disorder Identification Test (AUDIT)5 อยู่ในช่วง
8-15 คะแนน มีโทรศัพท์ smart phone และมีอินเตอร์เน็ต
มีส�ำทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ตามเกณฑ์การคัดเข้า มีความ
สมัครใจยินยอมเข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดกิจกรรม ส่วน
เกณฑ์การคัดออก คือ เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
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ว่ า มี โ รคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง /ติ ด สุ ร า มี โ รคประจ� ำ ตั ว ได้ แ ก่
โรคหัวใจโรคหอบหืด โรคธาลัสซีเมีย และเกณฑ์การถอนตัว
คือ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่ก�ำหนดใน
โครงการ ขอถอนตัวออกจากการทดลอง ย้ายภูมิล�ำเนา
ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการ
ด�ำเนินโครงการ ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
จ�ำนวน 108 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 54 คน และ
กลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 54 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับ
การให้โปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพร่วม
กับการสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย 11 กิจกรรม สัปดาห์ละ
1 กิจกรรม ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับโปรแกรมการ
ประยุกต์ใช้ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจ
ในการลดพฤติกรรการดื่มแอลกอฮอล์และจัดกิจกรรมเช่น
เดียวกันกับกลุ่มทดลองในภายหลังจากที่ท�ำการวิจัยเสร็จ
สิ้นแล้ว เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับกลุ่มทดลอง และ
จะพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างไว้เป็นความลับ
เครื่ อ งมื อ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไป 2) แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส และ
3) แบบทดสอบการใช้แอลกอฮอล์ของบุคคล (AUDIT)5
ท�ำการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
วัยรุน่ สุรา/บุหรี/่ ยาเสพติด และการวิจยั จ�ำนวน 3 ท่าน และ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try out) จ�ำนวน 30 ชุด ได้ค่า
ความตรงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการประยุกต์
ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการ
ลดพฤติกรรการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชาย ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการน�ำแนวคิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพร่วมกับการ
สร้างแรงจูงใจ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในระยะเวลา 12 สั ป ดาห์
ซึ่งประกอบด้วย 11 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 สัปดาห์ และ
มี กิ จ กรรมเสริ ม แรงจู ง ใจในการลดพฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยการติดตามสร้างความตระหนักและกระตุน้
เตือน ผ่านโทรศัพท์มือถือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการ
กิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬาพื้นบ้าน ก่อนการจัด
กิจกรรมทุกครั้งโดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

1) ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (access skill)
ประกอบด้วย กิจกรรม รวดเร็ว ทันใจ โดยกิจกรรมเน้นการ
ใช้โทรศัพท์ smart phone ในการค้นหาข้อมูลสุขภาพ
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการลด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ น�ำมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อ
ถือของแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง
2) ด้านความรู้ ความเข้าใจ (cognitive skill) ประกอบด้วย
กิจกรรม รู้เหล้า เข้าใจ โดยกิจกรรมเน้นการให้ความรู้ผ่าน
power point และสื่อวีดีทัศน์ ของ (สสส.) จ�ำนวน 3 เรื่อง
คือ โทษของการดื่มสุรา เรื่องให้เหล้าเท่ากับแช่ง โทษของ
เหล้า และการดื่มสุรากับผลกระทบต่อสมอง โดยการแบ่ง
กลุ่มวิเคราะห์สื่อ พร้อมการอภิปรายแลกเลี่ยนเรียนรู้ และ
กิจกรรม รู้เหล้า เท่าทัน
3) ด้านทักษะการสื่อสาร (communication skill)
ประกอบด้วย กิจกรรม รักกัน เลิกเหล้า โดยเน้นการใช้
โทรศัพท์ smart phone จัดตั้ง line group เพื่อใช้เป็นช่อง
ทางหลักในการติดต่อสื่อสารและการส่งแผ่นพับความรู้
สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ข้อความ แนวทางการลด ข้อปฏิบัติ
เกีย่ วกับเรือ่ งการลดการดืม่ แอลกอฮอล์ รวมถึงข้อความเชิง
บวกจากเพื่อนในกลุ่ม และให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาโดยผู้วิจัย
เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์
และกิจกรรม ล่อใจให้วุ่นวาย
4) ด้านทักษะการตัดสินใจ (decision making skills)
ประกอบด้วย กิจกรรม ล่อใจ ให้วนุ่ วาย เน้นการแสดงละคร
บทบาทสมมุติ หัวข้อเพือ่ ชวนดืม่ แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
งานบุญประเพณี โดยสร้างโจทย์สถานการณ์จ�ำลอง และ
ให้กลุ่มตัวอย่างฝึกใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด วิเคราะห์
เพื่อไปสู่การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ดี และกิจกรรม รักกัน
เลิกเหล้า
5) ด้านการจัดการตนเอง (self management skill)
ประกอบด้วยกิจกรรม เงือ่ นไข ลดเหล้า กิจกรรมเน้นให้ กลุม่
ตั ว อย่ า งฝึ ก การตั้ ง เป้ า หมายในการลด และเลิ ก ดื่ ม
แอลกอฮอล์ และมีวธิ กี ารหลีกเลีย่ ง หรือปฏิเสธอย่างไร หาก
มีเพือ่ นชวนดืม่ รวมถึงวิธกี ารจัดการกับตนเองอย่างไร เมือ่
ต้ อ งเจอกั บ สถานการณ์ที่ต้อ งดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรม
อดเหล้า อดออม อดทน ล่อใจ ให้วุ่นวาย และสู่เส้นชัย
ต้นแบบเลิกเหล้า
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6) ด้านการรูเ้ ท่าทันสือ่ โฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(media literacy) ประกอบด้วย กิจกรรม รู้เหล้า เท่าทัน
กิ จ กรรมเน้ น การให้ ดู ร วมโฆษณาเกี่ ย วกั บ สุ ร า รวมถึ ง
ดูโฆษณาผ่าน Facebook และป้ายโฆษณาจากดาราผ่านสือ่
ต่างๆ น�ำมาวิเคราะห์ และอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อดี ข้อเสีย จากการใช้สื่อ และกิจกรรม รวดเร็ว ทันใจ
7) การสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย กิจกรรม อดเหล้า อดออม อดทน
ให้กลุม่ ตัวอย่างออมเงินครัง้ ละ 10 บาท เมือ่ มีเหตุการณ์ตอ้ ง
ดื่มแอลกอฮอล์หรือเพื่อนชวนดื่มแล้วหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ
ไม่ดมื่ ได้สำ� เร็จ ตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ 2 -11 วิธกี ารนีเ้ น้นการสร้าง
แรงงจูงใจรวมถึงฝึกให้มีการตัดสินใจและสามารถจัดการ
ตนเองได้ในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ กิจกรรม เหล้า ความ
จริง กิจกรรมเน้นการสร้างจิตส�ำนึก โดยให้เล่าถึงข้อดีและ
ข้อเสียของตนเองในเหตุการณ์ที่ทำ� ให้พ่อแม่ประทับใจมาก
ที่สุดและเสียใจมากที่สุด รวมถึงเหตุการณ์ที่สร้างแรงจูงใจ
ในการอยากลดพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นรายบุคคล
กิจกรรม สู่เส้นชัย ต้นแบบ เลิกเหล้า ให้ดูสื่อวีดีทัศน์เรื่อง
จุดเปลี่ยนของชีวิต ให้วิเคราะห์ ถึงจุดเปลี่ยนของตัวละคร
ในเรือ่ ง พร้อมทัง้ สรุปประเด็นทีท่ ำ� ให้เกิดจุดเปลีย่ นของชีวติ
อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่านบุคคล
ต้นแบบเลิกเหล้า เพือ่ เสริมแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการ
ดืม่ แอลกอฮอล์ และกิจกรรม ลดได้ดงั่ ใจ เป็นการติดตามผล
การออมเงินในกระปุกออมสิน ในสัปดาห์ที่ 2-11 และให้จับ
คูเ่ พือ่ นนับจ�ำนวนเงินทีม่ ใี นกระปุกออมสิน หากใครมีจำ� นวน
เงินมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก จะได้รับของรางวัล และเกียรติ
บัตรบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนด้วยสถิติ
paired t-test และ independent t-test ก�ำหนดนัยส�ำคัญที่
0.05

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 55.6 ส่วนใหญ่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่สายอาชีวศึกษาร้อยละ 51.9 และส่วนใหญ่ไม่เคย
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สู บ บุ ห รี่ ร้ อ ยละ 66.7 เมื่ อ ส� ำ รวจพฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นชายดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรก มีอายุเฉลี่ย 14 ปี โดยมีอายุต�่ำสุด คือ 10 ปี และ
สูงสุด คือ 17 ปี และแอลกอฮอล์ที่ดื่มปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ
เบียร์ ร้อยละ 70.4 รองลงมา คือ ดื่มเหล้าขาว /สุรา /วิสกี้ /
บรั่นดี ร้อยละ 50 ซึ่งส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณ
1-3 แก้ว /ครัง้ ร้อยละ 37 และยังพบว่า ช่วงเวลาทีว่ ยั รุน่ ชาย
ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ดื่มช่วงเทศกาลร้อยละ 79.6
รองลงมา คือ เพื่อนชวนดื่ม ร้อยละ 68.5
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2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ น
สุ ข ภาพ ในการลดพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์
ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนและหลังการทดลองภายในกลุม่ ทดลอง
ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ =
53.5 (S.D. = 16.9) ภายหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
= 89.0 (S.D. = 6.4) โดยภายหลังการทดลองมีค่าผลต่าง
ของค่าเฉลีย่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสูงกว่าก่อนทดลอง 35.5
(95%CI : 30.7 ถึง 40.3) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value
<0.01) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนการทดลอง
และ หลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลด n
S.D.
S.D.
95%CI
p-value
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
54 53.5 16.9
35.5
17.5
30.7 ถึง 40.3
< 0.01
หลังการทดลอง
54 89.0 6.4
กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง
54 58.3 15.0
2.3
12.7
-1.1 ถึง 5.8
0.18
หลังการทดลอง
54 60.6 17.0
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบ พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนน =
89.0 (S.D. = 6.4) ส่วนกลุม่ เปรียบเทียบมีคา่ เฉลีย่ คะแนน =

60.6 (S.D. = 17.0) โดยกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ผลต่างคะแนน
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 28.4 (95%CI : 23.4 ถึง 33.3)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในการลดพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลด
n
S.D.
Mean
95%CI
p-value
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
Difference
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
54
53.5
16.9
4.7
-1.3 ถึง 10.8
0.12
กลุ่มเปรียบเทียบ
54
58.3
15.0
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
54
89.0
6.4
28.4
23.4 ถึง 33.3 < 0.01
กลุ่มเปรียบเทียบ
54
60.6
17.0
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3. การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนด้ า น
พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ ก่อนการทดลองกับ หลัง
การทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 12.1
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(S.D. = 2.1) ภายหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 3.7
(S.D. = 3.6) โดยภายหลังการทดลองมีค่าผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าก่อนทดลอง -8.4 (95%CI : -7.4 ถึง -9.4)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนด้านพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ภายในกลุม่
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
n
S.D.
S.D..
95%CI
p-value
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
54 12.1
2.1
-8.4
3.5
-7.4 ถึง -9.4 < 0.01
หลังการทดลอง
54 3.7
3.6
กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง
54 11.8
2.2
0.5
3.3
-0.4 ถึง 1.4
0.27
หลังการทดลอง
54 12.3
2.3
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน =
3.7 (S.D. = 2.2) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยคะแนน =

12.3 (S.D. = 2.3) โดยภายหลังการทดลองมีคา่ เฉลีย่ ผลต่าง
คะแนนสูงกว่าก่อนทดลอง 8.6 (95%CI = 7.4 ถึง 9.8) อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
n
S.D.
Mean Difference
95%CI
p-value
ก่อนทดลอง
กลุ่มทดลอง
54
12.1
2.1
-0.3
0.5 ถึง -1.1 0.46
กลุ่มเปรียบเทียบ
54
11.8
2.2
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
54
3.7
2.2
8.6
7.4 ถึง 9.8 < 0.01
กลุ่มเปรียบเทียบ
54
12.3
2.3

การอภิปรายผล

การเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ภายในกลุ่ม
ทดลอง ภายหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสูงกว่าก่อนทดลอง และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
การดืม่ แอลกอฮอล์ลดลง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value
<0.01) อธิบายได้ว่า ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นชาย สามารถลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ใน
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563

วัยรุ่นชายได้ ภายในกลุ่มทดลอง โดยในโปรแกรมใช้ระยะ
เวลาในการด� ำ เนิ น การ 12 สั ป ดาห์ ประกอบด้ ว ย 11
กิจกรรม โดยโปรแกรมเน้นการให้ความรู้ผ่าน power point
ในเรื่ อ งความรอบรู ้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
สาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพด้านต่างๆ ที่เกิดจากการ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แนวทางการป้ อ งกั น การดื่ ม
แอลกอฮอล์ และแนวทางการลดพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การให้ความรู้ผ่านสื่อ วีดีทัศน์ของ ส�ำนักงาน
กองทั น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เรื่ อ ง
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“โทษของการดื่มสุรา” เรื่อง “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง โทษของ
เหล้า และเรือ่ ง “การดืม่ สุรากับผลกระทบต่อสมอง” โดยเน้น
การฝึ ก กระบวนการคิ ด การตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ และ
วิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่ได้จากการดูสื่อ อีกทั้ง
ยังใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone ในการติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน ส่งข้อมูลคลังความรู้ด้านสุขภาพ โทษของ
แอลกอฮอล์ (สุรา) แนวทางในการลดการดื่มแอลกอฮอล์
ใน line group รวมถึงใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ที่ถูกต้อง การใช้สื่อออนไลน์ผ่าน face book รวมถึงการดู
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ รวมโฆษณา รีเจนซี่
regency-Thai brandy คนใหม่ ความภูมิใจของคนไทย
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของโฆษณา มีการจัดกระบวนการ
กลุม่ และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผ่านบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า
และการให้ก�ำลังใจในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
รวมถึงการฝึกการอดทน อดเหล้า เป็นการอดออม เก็บออม
เงิน เพือ่ ได้รบั ของรางวัลและประกาศนียบัตร บุคคลต้นแบบ
เลิ ก เหล้ า ซึ่ ง เป็ น แรงจู ง ใจในการเลื อ กตั ด สิ น ใจไม่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีการแสดงละคร บทบาทสมมุติ ตาม
สถานการณ์จำ� ลอง เช่น ช่วงเทศกาล งานบุญประเพณี เพือ่
ฝึกให้วยั รุน่ มีทกั ษะในการสือ่ สาร มีทกั ษะการปฏิเสธ มีการ
จัดการตนเองที่ดี สามารถเลือกตัดสินใจและเลือกปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องทางด้านสุขภาพ ท�ำให้วัยรุ่นชายมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพมากขึ้นและมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ลดลงจากเดิ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ กั ล ยา
โสนทองและคณะ9 ทีพ่ บว่า โปรแกรมการลดพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผู้ใหญ่เพศชาย โดยใช้กิจกรรมการให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดื่ ม แอลกอฮอล์ ด้ า นผลกระทบต่ อ
สุขภาพ มีการสร้างแรงจูงใจโดยการใช้สื่อวีดีทัศน์ เรื่องดับ
ฝันนักเตะ จากส�ำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)
ในการหลีกเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์ มีการจัดท�ำกระบวนการ
กลุ่ม โดยการสร้างสถานการณ์ต่อการถูกชักชวนให้ด่ืม
แอลกอฮอล์ และการสรุปทบทวนกิจกรรมทั้งหมด พบว่า
ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์นอ้ ยกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับ ทัพพ์ขวัญ
ศรีรตั ยาวงค์ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร และอะเคือ้ อุญหเลขกะ10
ที่พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้เกี่ยวกับการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และทักษะปฏิเสธเพิม่ ขึน้ โดยการ

Journal of Nursing and Health Care

มีสว่ นร่วมของชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผ่านโปรแกรมการป้องกัน
การดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
แนวคิด PRECEDE-PROCEED Model รวมถึงสอดคล้องกับ
นริฌา สายยืด, จิณห์จฑ
ุ า ชัยเสนา และชนัดดา แนบเกสร11
ทีพ่ บว่า อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ นทีช่ กั ชวนให้หลีกเลีย่ งการดืม่
แอลกอฮอล์มพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ให้คำ� แนะน�ำท�ำกิจกรรม
ทีส่ ร้างสรรค์ และการดูสอื่ ด้วยปัญญาทีด่ ี มีการคิด วิเคราะห์
สามารถแยกแยะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อได้อย่างดี
และมีเหตุผล อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์,
รุง่ ระวี สมะวรรธนะ และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์12 ทีพ่ บว่า
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษของ
การดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดย
การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรมการฝึก
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ การแสดงบทบาท
สมมุติ สถานการณ์จ�ำลอง โดยการประยุกต์ใช้แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพโดย พบว่า นักเรียนมีการรับรู้โอกาส
เสี่ยงการรับรู้ความรุนแรงของการดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน
การดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีขึ้น และพบว่า ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เพียงพิมพ์ ปัณระสี และณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน4
ที่มีการน�ำทฤษฎีการเสริมพลังอ�ำนาจ ทฤษฎีการเสริมแรง
จูงใจ และทฤษฎีการก�ำกับตนเอง น�ำมาจัดเป็นขั้นตอนใน
การส่ ง เสริ ม การลดการดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นกลุ ่ ม สตรี ที่ มี
พฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงถึงอันตราย โดยมีการให้การ
บ�ำบัดแบบสั้นโดยเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ และวิธีการให้
สุขศึกษา รวมถึงการติดตามกระตุ้นด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน
และติดตามทางโทรศัพท์ การนัดมาพบที่หน่วยบริการ ซึ่ง
พบว่า จากการด�ำเนินงานในระดับนโยบายยังไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ทต่ี อ้ งการทัง้ หมด วิธกี ารด�ำเนินการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมบุ ค คล เพื่ อ ลดการดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นสตรี
มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น หลังใช้โปรแกรมการประยุกต์ใช้ความ
รอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพร่ ว มกั บ การสร้ า งแรงจู ง ใจในการลด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์นั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี ในการติดตามผลของพฤติกรรมใน
การลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะมีประสิทธิภาพ
สามารถลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายได้
ในระยะยาว
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การเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบและมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01)
อธิบายได้ว่า กลุ่มทดลอง ที่ได้รับโปรแกรมการประยุกต์ใช้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลด
พฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ มี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ลดลง เนื่องจากอยู่ในการจัดกิจกรรม การดูแล
ติดตามของผู้วิจัยตลอดกระบวนการวิจัยเสร็จสิ้น นอกจากนี้
ยังพบว่า ภายหลังการทดลองกลุม่ เปรียบเทียบมีพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น อธิบายได้ว่า ช่วงด�ำเนินการ
ทดลอง เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และงานบุญประเพณี
(บุญบั้งไฟ) จึงท�ำให้กลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม
การทดลองจากผู้วิจัยมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่ม
สูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ สุรเมศวร์ ฮาชิม, รัตนา เลิศสุวรรณศรี
และรมิดา ศรีเหรา13 ที่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาย
มีบรรทัดฐานทางสังคม หรือค่านิยมของสังคม เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมากที่สุดเป็น
อันดับหนึง่ รองลงมาคือ ทัศนคติตอ่ การดืม่ แอลกอฮอล์ และ
ยังสอดคล้องกับ ณกร ลูกสยาม, นันทิยา วัฒายุ และดวงใจ
รัตนธัญญา14 ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุน่ ในเขตเทศบาลจังหวัดสุรนิ ทร์
ส่วนใหญ่ เพื่อนและครอบครัว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นได้ อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ ขุนพล15 จากการส�ำรวจความ
คิดเห็นของกลุม่ เยาวชนระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดแห่งหนึง่
ในภาคใต้ พบว่า อิทธิพลของรูปแบบโฆษณาแฝงในการ
ตลาดแบบโซเชียลมีอิทธิพลต่อการดื่มสุราของเยาวชนสูง
ร้ อ ยละ 68.9 โดยคลิ ป วี ดี โ อ การโชว์ ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ภาพบรรยากาศ
ร้านอาหาร และภาพของศิลปินนักร้องที่กลุ่มเป้าหมาย ชื่น
ชอบ ดังนั้น ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกดื่ม
แอลกอฮอล์ ข องกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ทั้ ง ชายและหญิ ง ถึ ง เหตุ ผ ล
สาเหตุ การเลือกดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้แรงสนับสนุน
ทางสังคม ครอบครัว เพือ่ นสนิททีร่ ใู้ จ ในการติดตามผลการ
ด�ำเนินการวิจยั และการใช้นโยบายสาธารณะ ในการออกกฎ
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กติกากับแหล่งซื้อขาย ร้านค้า และบังคับใช้กฎหมายใน
ชุมชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปรับทัศนคติของตัวบุคคล
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตามงานวิจัยครั้งนี้ก็มีข้อจ�ำกัดบางประการ
กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย และติดตามผลการ
เข้าร่วมโปรแกรมการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายนั้น ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุม
อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย อื่ น ที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งได้ เช่ น เพื่ อ น
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานบุญบัง้ ไฟ สิง่ เร้า สือ่ ออนไลน์จาก
แหล่งต่างๆ ระหว่างที่ด�ำเนินการวิจัยอยู่
ผลของโปรแกรมการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรม
การดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ ชาย สามารถลดพฤติกรรมการ
ดืม่ แอลกอฮอล์ในวัยรุน่ ชายได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน
โดยการสร้ า งความตระหนั ก ภายในตั ว บุ ค คลให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว สังคมและคนรอบข้าง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางที่ ดี
บุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจสามารถน�ำโปรแกรมนี้ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทวิชาชีพของตนได้ จึงควรส่ง
เสริมให้วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความ
เสี่ยงได้รับการบ�ำบัดรักษาด้วยโปรแกรมการประยุกต์ใช้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสร้างแรงจูงใจนี้ และ
ขยายผลไปยังกลุม่ เป้าหมายอืน่ ระดับบุคคล กลุม่ วัยท�ำงาน
และสถานบ�ำบัดสุรา

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการดูแล ติดตามเยี่ยมบ้าน คอยกระตุ้น
เตือนอยู่เสมอ อย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี เพื่อให้โปรแกรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการติดตามผลของพฤติกรรมใน
การลดพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ และสามารถลด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายได้ในระยะยาว
2. จากการศึกษาวัยรุ่นชายเคยมีพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ครัง้ แรก เมือ่ อายุ 8-10 ปี และมีอายุเฉลีย่ 14 ปี
ดั ง นั้ น ควรมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมในเรื่ อ งการป้ อ งกั น
พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ในกลุม่ เด็กวัยรุน่ ตอนต้น เพือ่
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นตอนต้น ก่อน
ที่เด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความ
เสี่ยงสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กต่อไปในอนาคต

58
กิตติกรรมประกาศ

ขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้
ค�ำแนะน�ำ แนวทางด้านวิชาการ สนับสนุน ให้ก�ำลังใจ
ขอบคุณกลุม่ ตัวอย่างและพืน้ ทีว่ จิ ยั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือและให้การช่วยเหลือจนส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และ
ขอบพระคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของคนวัยแรงงานทีส่ นับสนุนให้ทนุ สนับสนุนการศึกษา
วิจัยครั้งนี้
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