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บทคดัยอ่ 

    การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นชุมชน      

แห่งหนึ่งของจงัหวดักาฬสินธุ ์กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 212 คน จากการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic 

random sampling) จากทะเบียนผูร้บับริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลพืน้ท่ีตัวอย่าง   

เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น

แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคลและแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(AUDIT) ท่ีมี 

4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมดื่มแบบเสีย่งตํ่า 2) ดื่มแบบเสีย่ง 3) ดื่มแบบอนัตราย และ 4) ดื่มแบบตดิ 

วิเคราะหข์อ้มลู รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาพบวา่ ผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ัง้หมดจาํนวน 212 คน เป็นเพศชาย รอ้ยละ 

91.98 อายุเฉลี่ย 51.44 ปี สถานภาพคู่ มากท่ีสดุ รอ้ยละ 69.81 ระดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษา 

มากท่ีสุด รอ้ยละ 53.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรอ้ยละ 50.47 มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า 

10,000 บาท มากท่ีสดุรอ้ยละ 84.43 สมาชิกในครอบครวัไม่ไดเ้ป็นผูม้ีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลร์อ้ยละ 66.50 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 

12.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.72 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่วนใหญ่เป็นผู้ดื่ม    

แบบเสี่ยง รอ้ยละ 49.53 รองลงมาคือ เป็นผูด้ื่มแบบเสี่ยงตํ่า รอ้ยละ 23.58 เป็นผูด้ื่มแบบติดรอ้ยละ 

14.15 และเป็นผูด้ื่มแบบอนัตรายรอ้ยละ 12.74 ตามลาํดบั และพบว่า เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได ้และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องคนในครอบครวั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p <0.05) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์่อใหเ้กิด

ความเสี่ยงทัง้ตอ่ผูด้ื่มและผูอ่ื้น ควรไดร้บัการดแูลแกไ้ขปัญหา และควรศึกษาผลกระทบจากการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องผูด้ื่มท่ีมีตอ่ผูอ่ื้น ท่ีไมไ่ดด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์อ่ไป 
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ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR IN A COMMUNITY OF KALASIN 

PROVINCE 

 

Sujitta Ritmontree*, Sopida Daosodsai*, Kwansuda Boontoch**, Napaporn Prekul*** 

 

ABSTRACT 

   This study aimed to study alcohol drinking behavior in a community of Kalasin 

Province.  The sample consisted of 212 people from systematic random sampling from the 

service recipient register in the sub- district health promotion hospital.  Collect data during 

the month July -  August 2020 Educational tools there were 4 levels of the personal data 

questionnaire and the alcohol use disorder identification test (AUDIT) questionnaire: 1) low 

risk drinking behavior, 2) risky drinking, 3) harmful drinking and, 4) drinking addiction, mean, 

and standard deviation 

The study found that A total of 212 alcohol drinkers were male, 91.98%, mean age 

51.44 years, the most marital status 69.81%, primary education level, the most 53.30%, and 

the majority had was agricultural occupation, 50.47% had monthly income : less than 10,000 

baht, the most 84.43% .  Family members were not alcohol drinkers 66. 50% .  The alcohol 

drinking behavior of the sample had a mean score of 12.89, a standard deviation of 6. 72. 

Alcohol drinking behavior. The majority was 49.53% risk drinkers, followed by 23.58% low 

risk drinkers, 14.15% addicted drinkers, and 12.74% risk drinkers, respectively. It was found 

that sex, marital status, occupation, income and alcohol consumption of family members 

were Correlated with alcohol drinking behavior Statistically significant (p <0.05). The use of 

alcoholic beverages poses a number of risks to both the drinker and others.  The problem 

should be addressed, and the impact of alcohol consumption on others who do not drink 

alcohol should be studied further. 
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ภู มิหลั งและเหตุผล (Background and 

rationale) 

 สถานการณเ์ครือ่งดื่มแอลกอฮอลพ์บวา่

ประชากรโลกท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เป็น  

ผูด้ื่มแอลกอฮอลใ์นปัจจุบนั ถึงรอ้ยละ 43.00 

แอลกอฮอลเ์ป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพใน

ลํา ดับ ท่ี  7 ข อ ง ก า รต ายและ พิการของ

ประชากรทัง้หมด และเป็นปัจจยัเสี่ยงอนัดบั

หนึ่งของประชากรกลุ่มอายุ 15-49 ปี โดยมี

คนท่ีเสียชีวิตด้วยโรคและการบาดเจ็บท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประมาณ 3 ลา้นคนตอ่ปี1 ขณะท่ีสถานการณ์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

จากการสาํรวจ 46,300 ครวัเรือนทั่วประเทศ 

พบว่า ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทัง้สิน้ 55.9 

ล้า น ค น  เ ป็ น ผู้ ท่ี ดื่ ม สุร า ห รื อ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล์ในรอบปีท่ีแล้วประมาณ 15.9 

ลา้นคน (รอ้ยละ 28.4) โดยพบการดื่มนอก

เขตเทศบาลสงูกว่าในเขตเทศบาลเล็กนอ้ย2 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

มีความชกุของนกัดื่มทัง้ในกลุม่ผูใ้หญ่ (รอ้ยละ 

35.4 และ 32.8 ตามลาํดับ) และกลุ่มวัยรุ่น 

(รอ้ยละ 19.0 และ 16.8 ตามลาํดบั) สงูกว่า

ภมูิภาคอ่ืน3  

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ก า ร ดื่ ม แ บ บ เ สี่ ย ง เ มื่ อ เ ร็ ว  ๆ  นี ้  พ บ ว่ า 

พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติ 

เชิงบวกต่อการดื่มในระดบัไม่ดีถึงปานกลาง 

แรงสนบัสนนุเชิงบวกจากกลุม่เพ่ือนในระดบั

ตํ่า4 และความรู้เท่าทันสารเสพติด5 ส่วน

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต่ อ ผู้ ดื่ ม มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ กิ ด ภ า ร ะ โ ร ค ทั้ ง

เฉียบพลนัและโรคเรือ้รงัมากถึง 60 โรค (เป็น

ปัจจัย เสี่ยงอันดับ  7 ของการสูญเสีย ปี           

สขุภาวะทั่วโลก) สาเหตกุารตายอนัดบัหนึ่ง 

คือ อุบตัิเหตุทางจราจร6 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้

ไม่ไดจ้าํกัดอยู่เฉพาะผูด้ื่มครอบครวั คนรอบ

ขา้ง สงัคม ชุมชนและประเทศเท่านัน้7 แต่ยงั

สง่ผลกระทบต่อบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ผูด้ื่มดว้ย 

ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครวั คนรอบขา้ง เพ่ือน 

คนในชุมชน เพ่ือนร่วมงาน และคนอ่ืน ๆ ท่ี  

ไมรู่จ้กั8,9  

จงัหวดักาฬสินธุ ์มีการปกครองทัง้หมด 

18 อาํเภอ 135 ตาํบล 1,584 หมูบ่า้น การคดักรอง

เก่ียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์น

ประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป จาํนวน 103,356 

คน (รอ้ยละ 15.18) พบว่าเป็นผูด้ื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์10,657 คน หรือรอ้ยละ 10.31 

ในปี พ.ศ.2561 ส่วนปี พ.ศ. 2562 พบว่ามี    

ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จํานวน 22,870 

คน (รอ้ยละ 8.59) จากผูไ้ดร้บัการคัดกรอง

ทัง้หมด 266,226 คน10 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเขา้รับ

บริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ใน

สถานบริการสขุภาพของจังหวดั ท่ีไม่ใช่การ

เขา้รบัการบาํบดัรกัษาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

แต่การคัดกรองนัน้ ไม่ครอบคลุมพฤติกรรม

การดื่มตามระดบัความเสีย่ง 

จากขอ้มลูขา้งตน้การสาํรวจพฤติกรรม

การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามระดบัความ
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เสี่ยงในชุมชนเป็นสิ่งจาํเป็น ทาํใหท้ราบถึง

พฤติกรรมการดื่มรวมถึงระดบัความเสีย่งจาก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอ่ืน ๆ ท่ี

เ ก่ียวข้อง เขตอํา เภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสนิธุย์งัตอ้งการขอ้มลูดงักลา่ว โดยขอ้มลู

ท่ีไดเ้ป็นประโยชนใ์นการควบคมุการบริโภค

สรุา และการจดัการผลกระทบของการดื่มตอ่

ผูอ่ื้นในชมุชนตอ่ไป   

 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา (Objective) 

 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัด

กาฬสนิธุ ์

 

วิธีการศึกษา (Method) 

 ดําเนินการศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional study) เก็บรวบรวมขอ้มลู

ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สงิหาคม 2563  

 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น ผู้ ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ต า ม ท ะ เ บี ย น ร า ย ช่ื อ ข อ ง

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลแหง่หนึง่ใน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 407 คน 10 โดย

คาํนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการประมาณ

ค่าสัดส่วนกรณีทราบจํานวนประชากร

แนน่อน11 สดัสว่นประชากร (p) = 0.367 จาก

การศึกษาความชุกพฤติกรรมการดื่มและ

ค่าใชจ้่ายในครวัเรือนอนัเน่ืองมาจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนตําบล   

ไรน่อ้ย อาํเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี12 คา่

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรบัได ้Error (d) = 

0.05, Alpha (α) = 0.05,  Z(0.975) = 1.96   

ได้ขนาดตัวอย่าง 212 คน เมื่อกําหนดค่า

อตัราการสญูเสยีเทา่กบัรอ้ยละ 10 จากนัน้ใช้

ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ  ( Systematic 

random sampling) จากทะเบียนรายช่ือใน

ระบบ โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกเขา้ศึกษา 

( inclusion criteria)  สัญชาติไทย ไม่จํากัด

เ พ ศ  มี อ า ยุ  15 ปี ขึ ้น ไป  สื่ อ สา ร ได้ดีทั้ง

ภาษาไทย หรือภาษาอีสาน ไม่เป็นโรคทาง

กายหรือทางจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการให้

ขอ้มลูและยินดีเขา้รว่มโครงการ 

 เค ร่ืองมือการวิ จัยและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ใชแ้บบประเมิน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(AUDIT) (Alcohol Use Identification Test) 

มีจาํนวน 10 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ

คอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

เท่ ากับ  0.86 ลักษณะคําถามเ ป็นแบบ

เลือกตอบในแต่ละคาํถาม มีคะแนนตั้งแต่   

0-4 คะแนน มีค่าอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน 

คะแนนรวมจากแบบสอบถาม มีค่าอยู่

ระหว่าง 0-40 คะแนน จัดระดับของคะแนน

เป็น 4 ระดบั13  คือ  

  0 – 7 คะแนน หมายถึง ผูด้ื่มแบบ

เสีย่งตํ่า (Low risk drinker) 

 8 – 15 คะแนน หมายถึง ผูด้ื่มแบบ

เสีย่ง (Hazardous drinker) 
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 16 -19 คะแนน หมายถึง ผูด้ื่มแบบ

อนัตราย (Harmful use) 

 20 - 40 คะแนน หมายถึง ผูด้ื่มแบบ

ติด (Alcohol dependence) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้วิ จัยมีประสบการณ์ในการ       

คดักรองและดูแลผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จึงเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบ

ประเมินปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

( Alcohol use identification Test ห รื อ 

AUDIT) โดยดาํเนินการดงันี ้ 

 1)  คณะผูว้ิจยัเตรยีมแบบสอบถามเพ่ือ

ใช้การสาํรวจ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นโครงการวิจยั   

 2)  ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ทํ า ห นั ง สื อ จ า ก

ห น่ ว ย ง า น ต้น สัง กัด  เ พ่ื อ ข อ เ ข้า ชี ้แ จ ง

กลุ่มเป้าหมาย ถึงวตัถุกระสงคข์องโครงการ

และขอความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการ 

ศึกษาความพรอ้ม รวมทัง้ใหข้อ้มลูอนัจะเป็น

ประโยชนต์อ่กลุม่ตวัอยา่ง  

 3)  ประสานงานกับหน่วยงานและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือแจง้วตัถุประสงคแ์ละ

รายละเอียดของโครงการศึกษา พรอ้มกบัขอ

อนญุาตและขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลู

คดัเลอืก 

  4)  กลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

สรา้งสมัพันธภาพกับกลุ่มตวัอย่าง โดยการ

แนะนาํตวัเอง บอกวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

และขอความรว่มมือในการเขา้รว่มวิจยั ถาม

โดยการแนะนาํตวัเอง บอกวตัถุประสงคก์าร

วิจัย และขอความร่วมมือในการเขา้รว่มวิจยั

ถามความสมคัรใจการเขา้รว่มวิจยั พรอ้มทัง้

กลา่วถึงการพิทกัษ์สทิธ์ิของกลุม่ตวัอยา่ง 

 5)  เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมใหค้วาม

ร่วมมือในการวิจัย ผู้วิจัยทาํการสัมภาษณ์

โดยกระทาํอย่างระมดัระวงั หากผูใ้หข้อ้มูล

รู ้สึกอึดอัด และไม่สบายใจท่ีจะตอบและ

พดูคยุจะหยดุการสมัภาษณท์นัที  

 การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะ

ทางประชากร พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์และระดบัความเสี่ยงของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการ

วิจัย 

 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย

เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้ อ่ืนในจังหวัด

กาฬสินธุ”์ ไดร้บัการรบัรองจริยธรรมการวิจยั

ในคน จากสถาบนับาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ิด

ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการ

แพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ เลขท่ี 032/2563

ลงวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 

 

ผลการศึกษา (Results) 

 ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 

คุณลักษณะทั่ วไปทางประชากรของกลุ่ม
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ตัว อ ย่ า ง  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล ์และระดบัความเสี่ยงของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความสัมพันธ์

ระหว่างคณุลกัษณะสว่นบคุคลกบัพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากร

ของผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

  กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย

รอ้ยละ 91.98 เพศหญิง รอ้ยละ 8.00 มีอายุ

เฉลี่ย 51.44 ปี (อายรุะหวา่ง 15-80 ปี) โดยมี

สถานภาพคู่รอ้ยละ 69.81 ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา    

ร้อยละ 53.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร     

เป็นหลกั รอ้ยละ 50.47 สว่นใหญ่มีรายไดต้อ่

เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 84.43 ใน

ครอบครวัของกลุม่ตวัอย่างท่ีศึกษาเหลา่นี ้มี

ผูไ้ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อ้ยละ 63.20 

และมีผู้ ไม่ดื่ ม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ใน

ครอบครวั รอ้ยละ 36.80 ซึง่เป็นลกูหรอืหลาน

ท่ี มี อ า ยุ ตํ่ า ก ว่ า  18 ปี  ร ้ อ ย ล ะ  41. 02 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปทางประชากรผูด้ืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  

 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 195 91.98 

 หญิง 17 8.00 

อายุ (เฉลีย่ = 51.44  ปี, สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 12.00, ตํา่สดุ 15 ปี สงูสดุ  80 ปี) 

สถานภาพสมรส  

 โสด 41 19.34 

 คู ่ 148 69.81 

 หมา้ย/หยา่/แยก 23 10.84 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

 ประถมศกึษา 113 53.30 

 มธัยมตน้ 41 19.33 

 มธัยมปลาย /ปวช. 49 23.11 

 อนปุรญิญาขึน้ไป 9 4.26 
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ตารางที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปทางประชากรผูด้ืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์(ตอ่) 

  

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

อาชีพหลกั 

 แมบ่า้น พอ่บา้น/ไมไ่ดท้าํงาน/กาํลงัศกึษา 24 11.35 

 รบัจา้งทั่วไป 68 32.07 

 เกษตรกร 107 50.47 

 อ่ืน ๆ 13 6.12 

รายได้ต่อเดือน 

 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   179 84.43 

 10,001 - 20,000 บาท 23 10.85 

 20,001 บาทขึน้ไป  8 4.72 

ในครอบครัวมีผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์  

 ไมม่ี 134 63.20 

 ม ี 78 36.80 

บุคคลที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นครอบครัวของผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์(n=78 

คน)  

 คูส่มรส 13 16.66 

 ลกูหรอืหลานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 32 41.02 

 พอ่ 11 14.10 

 ปู่ /ตา 7 8.98 

 พ่ีนอ้ง 7 8.98 

 ญาต ิ 8 10.26 

 

 ส่ วนที่  2  พฤติกรรมการดื่ ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มตัวอย่างผู้ดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ 

 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลข์องกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ มีปัญหา

การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง 

( Hazardous drinker)  โ ด ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น      

แตล่ะขอ้มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2  พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องกลุม่ตวัอยา่งผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

(n=212)   

ข้อที ่ ข้อคาํถาม ร้อยละ 

1 ดื่มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 52.35 

2 เลือกตอบเพียงขอ้เดียว เวลาที่คุณดื่มสุรา ทั่วไปแล้วคุณดืม่

ประมาณเท่าไหร่ต่อวนั หรือ 

 

 2.1 เวลาท่ีคณุดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์โดยทั่วไปแลว้คณุดื่มประมาณ 1-2 

ดื่มมาตรฐาน 

30.19 

 2.2 ถา้ดื่มเบียร ์เช่น สงิห ์ไฮเนเกน้ ลโีอ เชียร ์ไทเกอร ์ชา้ง ดืม่ประมาณ     

1-1.5 กระป๋อง /1/2-3/4 ขวด ตอ่วนั 

29.71 

 2.3 ถา้ดื่มเหลา้ เช่น แมโ่ขง หงสท์อง หงสทิ์พย ์เหลา้ขาว40ดีกร ีดื่ม

ประมาณ ¼ แบน ตอ่วนั 

34.43 

3 นอ้ยกวา่เดอืนละครัง้ท่ีดืม่เบียร ์4 กระป๋องขึน้ไป หรอืเหลา้วิสกี ้3 เป๊กขึน้ไป 47.64 

4 ในช่วง 1 ปี ท่ีแลว้ มีนอ้ยกวา่เดือนละครัง้ท่ีไมส่ามารถหยดุดื่มได ้หากได้

เริม่ดื่มไปแลว้ 

39.62 

5 ในช่วง 1 ปี ท่ีแลว้ มีนอ้ยกวา่เดือนละครัง้ท่ีไมไ่ดท้าํสิง่ท่ีควรจะทาํตามปกติ 

เพราะมวัแตไ่ปดืม่สรุา 

53.77 

6 ในช่วงหนึง่ปีท่ีแลว้ มีนอ้ยกวา่เดอืนละครัง้ท่ีตอ้งรบีดื่มสรุาทนัทีในตอนเชา้ 

เพ่ือจะไดด้าํเนินชีวติตามปกติ หรอืถอนอาการเมาคา้งจากการดืม่หนกัใน

คืนท่ีผา่นมา 

44.81 

7 ในช่วง 1 ปี ท่ีแลว้ไมเ่คยเลย ท่ีรูสกึไมด่ี โกรธหรอืเสยีใจเน่ืองจากไดท้าํบาง

สิง่บางอยา่งลงไปขณะท่ีดื่มสรุาเขา้ไป 

60.84 

8 ในช่วง 1 ปี ท่ีแลว้ ไมเ่คยเลยท่ีไมส่ามารถจาํไดว้า่เกิดอะไรขึน้ในคนืท่ีผา่น

มาเพราะวา่ไดด้ืม่สรุาเขา้ไป 

53.30 

9 เคยไดร้บับาดเจ็บซึง่เป็นผลจากการดื่มสรุาของแตไ่มไ่ดเ้กิดขึน้ในปีท่ีแลว้ 65.56 

10 ในช่วงหนึง่ปีท่ีแลว้เคยมีแพทยห์รอืบคุลากรทางการแพทย ์หรอืเพ่ือนฝงู

หรอืญาติพ่ีนอ้งแสดงความเป็นหว่งเป็นใยตอ่การดื่มสรุา 

43.87 
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 ส่วนที่ 3 ระดับความสี่ยงของการ

ดื่ ม เค ร่ือ งดื่ มแอลกอฮอล์ของก ลุ่ม

ตัวอยา่งผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

 เมื่อพิจารณาระดบัความเสี่ยงของ

การดื่ ม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม

ตวัอย่าง พบว่า มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์บบเสี่ยง (Hazardous drinker) 

มากท่ีสุด รอ้ยละ 49.53 รองลงมาคือ เป็น    

ผูด้ื่มแบบเสี่ยงตํ่า (Low risk drinker) รอ้ยละ 

23.58 ผูด้ื่มแบบติด (Alcohol dependence) 

ร้อ ย ล ะ  14. 15 แ ล ะ ผู้ดื่ ม แ บ บ อัน ต ร า ย 

(Harmful use)  ร ้อยละ 12.74 ตามลําดับ  

รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดบัความเสีย่งของการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

 

ระดับความเสี่ยง จาํนวน (n =212) ร้อยละ 

ผูด้ื่มแบบเสีย่งตํ่า (Low risk drinker)  50 23.58 

ผูด้ื่มแบบเสีย่ง (Hazardous drinker) 105 49.53 

ผูด้ื่มแบบอนัตราย (Harmful use) 27 12.74 

ผูด้ื่มแบบติด (Alcohol dependence) 30 14.15 

รวม 212 100 

  

 ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคลจากการศึกษาในครัง้นีน้าํเสนอ

เฉพาะคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องคนในครอบครวั ท่ีมี

ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเ์ป็นรายขอ้ อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ  (p <0.05)  รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะสว่นบคุคลกบัพฤติกรรมการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

 (n =212) 

 

คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ χ 2 df p-

value 

เพศ 

 - ความบอ่ยในการดื่มเบียร ์4 กระป๋อง 

ขึน้ไป หรอืเหลา้วิสกี ้3 เป๊กขึน้ไป 

19.630 4 0.000* 

สถานภาพสมรส 

 - ปรมิาณท่ีดื่มตอ่วนั 24.642 8 0.001* 

อาชีพ 

 - ปรมิาณท่ีดื่มตอ่วนั 57.579 24 0.000* 

 - ในช่วง 1 ปีท่ีแลว้ ไมส่ามารถหยดุดื่มได ้

หากไดเ้ริม่ดื่มไปแลว้ 

64.903 28 0.000* 

รายได้ 

 - การดื่มบอ่ย 22.951 9 0.006* 

 - ปรมิาณการดื่มเบียร ์ เช่น สงิห ์ ไฮเนเจน 

ลโีล เชียร ์ไทเกอร ์ชา้ง ตอ่วนั 

      

24.288 

6 0.000* 

 - ในช่วง 1 ปีท่ีแลว้ ไมส่ามารถหยดุดื่มได ้

หากไดเ้ริม่ดื่มไปแลว้ 

27.868 12 0.005* 

 - เคยมแีพทยห์รอืบคุลากรทางการแพทย ์

หรอืเพ่ือนฝงูหรอืญาติพ่ีนอ้งแสดงความ

เป็นหว่งเป็นใยตอ่การดื่มสรุา 

70.312 12 0.000* 

การดื่มของคนในครอบครัว 

 - ความบอ่ยในการดื่มเบียร ์4 กระป๋อง 

ขึน้ไป หรอืเหลา้วิสกี ้3 เป๊กขึน้ไป 

20.980 4 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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วิจารณ ์(Discussions) 

 1. ลั กษณะประชากรของก ลุ่ม

ตัวอยา่งผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ 

ผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นชุมชน

แห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีพบในการ

ศึกษาวิจัยครั้ง นี ้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย       

รอ้ยละ 91.98  มีอายเุฉลีย่ 51.44 ปี ถือวา่อยู่

ในช่วงวยักลางคน สถานภาพสมรสคู ่รอ้ยละ 

69.81 การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา

ร้อยละ  53.30 สอดคล้องกับการศึกษา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง  

ผูด้ื่มในชุมชนเมืองจังหวดัอุดรธานี14 พบว่า  

ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็น    

เพศชายรอ้ยละ 52.00 มีอายุเฉลี่ย 41.75 ปี 

สถานภาพสมรสคู่ รอ้ยละ 58.80 การศึกษา

สูงสุดระดับประถมศึกษาร้อยละ 41.20 

หากแต่เมื่อพิจารณาสดัสว่นระหว่างเพศชาย

กบัเพศหญิงจะพบวา่ผูห้ญิงในชุมชนชนบทท่ี

ศึกษาในครั้งนีม้ีสัดส่วนพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าผู้หญิงใน

ชุมชนเมือง นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี ้

พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร     

ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูด้ื่มในชุมชนเมือง

จังหวัดอุดรธานี ท่ีพบว่า  ผู้ดื่ม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลส์่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

มากท่ีสดุ14 

 2. พฤติกรรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องคนในชุมชน 

จากการใช้แบบประเมิน AUDIT 

เ พ่ือประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลข์องประชากรตวัอย่าง พบว่า มี

คะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 13.95 คะแนน และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.07 ซึ่งแสดงถึง

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นแบบ

เสี่ยง  (Hazardous drinker)  แตกต่างจาก

การศึกษาพฤติกรรมการดื่ ม เครื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล์ของผู้ดื่มในชุมเมืองจังหวัด

อุดรธานี จํานวน 102 คน พบว่า มีคะแนน

เ ฉลี่ ย เ ท่ า กับ  17. 79 ค ะ แ น น  แ ละ ส่ว น

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.59 หมายถึงการ

มีพฤติกรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์บบ

อนัตราย (Harmful use)14 ซึ่งความแตกต่าง

ดังกล่าวอาจเก่ียวข้องกับบริบทท่ีศึกษาท่ี

แตกต่างกันระหว่างชุมชนเมือง และชุมชน

ชนบท  

 3. ระดับความเสี่ยงของการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

จากผลการศึกษาผู้ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทั้งหมด 212 คน พบว่า ผู้ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์บบเสี่ยง (Hazardous 

drinker) มากท่ีสดุ 105 คน หรอืรอ้ยละ 49.53 

รองลงมาคือ เป็นผูด้ื่มแบบเสีย่งตํ่า (Low risk 

drinker) รอ้ยละ 23.58 แตกตา่งจากการศกึษา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นใน

ชุมชนเขตชานเมืองจังหวัดแห่งหนึ่งในภาค

อีสานของประเทศไทย ท่ีพบว่า วัยรุ่นใน

ชุมชนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ยู่ใน
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ระดบัเสี่ยงตํ่าและเสี่ยงสงูเท่ากัน คือ รอ้ยละ 

36.36 ระดบัอนัตรายพบ รอ้ยละ 27.28 และ

ไม่พบการดื่มแบบติด15 ขณะท่ีการศึกษานี ้

พบผูด้ื่มแบบติด (Alcohol dependence) ใน

ชุมชนกว่าร้อยละ 14.15 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีพบการดื่มนอกเขต

เทศบาลสงูกวา่ในเขตเทศบาล16 

 4. ความสัมพันธร์ะหว่างคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์

  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลท่ี์มีความบ่อยในการดื่มเบียร ์10 

กระป๋องขึน้ไปหรือเหลา้วิสกี ้3 เป๊กขึน้ไป มี

ความสมัพันธ์กับเพศและการดื่มของคนใน

ค ร อ บ ค รัว อ ย่ า ง มี นั ย สํา คัญ ท า ง ส ถิ ติ             

( p< 0. 05)  อ า จ เ น่ื อ ง ม า จ า ก บุค ค ล ใ น

ครอบครัวทําให้เ ป็นแบบอย่างกับกลุ่ม

ตวัอย่าง ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ี์พบว่า การดื่มของมารดามีผล

ตอ่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องนกัศกึษา17 

และพบว่าปริมาณท่ีดื่มต่อวนัมีความสมัพนัธ์

กับสถานภาพสมรสและอาชีพ อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนัน้

พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วง     

1 ปีท่ีผ่านมา ไม่สามารถหยุดดื่มไดห้ากได้

เริ่มดื่มไปแลว้มีความสมัพนัธ์กับอาชีพ และ

รายไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

อาจเน่ืองมาจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 51.44 ปี ซึ่งประกอบ

อาชีพเกษตรกร และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง

ทาํใหม้ีโอกาสในการเขา้ถึงการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์สอดคลอ้งการสาํรวจการบริโภค

สรุาระดบัชาติท่ีพบวา่ ช่วงอายขุองวยัทาํงาน 

และผูป้ระกอบอาชีพดา้นการเกษตรมีสดัสว่น

ของการบรโิภคสรุาสมํ่าเสมอมากท่ีสดุ2 

 

ข้อยุติ (Conclusions) 

 จากการศึกษานี ้พบว่า ผูด้ื่มส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ช่วงอายุวัยกลางคน อาชีพ

เกษตรกรรม มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท สถานภาพคู่ และสมาชิกใน

ครอบครัวไม่ได้เป็นผู้มีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการดื่ม   

ส่วนใหญ่เป็นการดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous 

drinker) และรอ้ยละของความเสี่ยงของการ

ดื่มทุกระดับในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาสูงกว่า

ขอ้มลูจากการศกึษาในระดบัชาต ิ 

 

ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

1. ควรมีการคดักรองผูม้ารบับริการใน

ระดับปฐมภูมิตามระดับความเสี่ยงจาก

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ

เพ่ิมการช่วยเหลือหรือการบาํบัดท่ีเจาะจง

ตามระดบัความเสีย่ง 

2. ปัญหาการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

เป็นปัญหาท่ียงัยงัซ่อนเรน้อยู่ในชุมชน ควรมี

การศึกษาคดักรองประชากรเชิงรุก เพ่ือเป็น

ขอ้มูลพืน้ฐานในการควบคุมการบริโภคสุรา

ในระดบัชมุชนขึน้ไป 
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3. ก า ร ค วบ คุมพ ฤติก รรมการดื่ ม

แอลกอฮอลใ์นระดบัพืน้ควรมีนโยบายท่ีลงสู่

การปฏิบตัิไดจ้รงิ และการบรูณาการในพืน้ท่ี 

4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัขนาดและ

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในชุมชนทัง้ต่อผูด้ื่มและท่ีมีต่อผูอ่ื้น (harm to 

other)  

 

สถานะองคค์วามรู้ (Body of knowledge) 

 ไม่พบการศึกษาเก่ียวกับระดับความ

เสี่ยงของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใ์นชุมชนของ อาํเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์การศกึษานีท้าํใหพ้บวา่ การ

ดื่มของประชากรในพื ้นท่ีค่อนข้างสูงกว่า

ระดบัประเทศทุกระดบั ทัง้การดื่มแบบเสี่ยง

ตํ่า การดื่มแบบเสี่ยงสงู การดื่มแบบอนัตราย 

และดื่มแบบติด การคดักรองและการควบคมุ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน   

จึงเป็นสิ่งจาํเป็น รวมทั้งใหค้วามสาํคัญต่อ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้ดื่ม และผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการดื่มของผู้อ่ืน (Alcohol 

Harm to Others)  
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