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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการตาบลเพื่อแก้ ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ตาบลกู่สนั ตรัตน์ วิธดี าเนินการ
วิจัย แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปั ญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอาเภอนาดูน ระยะที่ 2สร้ างแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนตาบลจัดการปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาคือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-65 ปี ได้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 576 คน โดยใช้ วิธกี ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน และกลุ่มเป้ าหมายในการสร้ างแผนปฏิบัติการ จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน หาค่ าดัชนีความสอดคล้ อง(Index of Item-Objective Congruence: IOC ) ตั้งแต่ 0.6 -1 และค่ า
ความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของคอร์นบาค เท่ากับ 0.75 สถิติท่ใี ช้ คือสถิติเชิงพรรณนา ผลจากการวิจัย มีดังนี้
ระยะที่ 1 สถานการณ์และปั ญหาการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน มีการดื่มอยู่ ร้ อยละ32.6 และเลิกดื่มไปแล้ ว
ร้ อยละ12.7 อายุ ท่ เี ริ่มดื่มเครื่องแอลกอฮอล์เฉลี่ย 20 ปี ซึ่งอายุ ต่ าสุดที่เริ่มดื่มคือ 12 ปี มีค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องแอลกอฮอล์ต่อเดือน
เฉลี่ย 448 บาทต่ อเดือน ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ นี ิยมดื่ม คือ ดื่มเหล้ าขาว ร้ อยละ42.33 รองลงมาคือดื่มเบียร์ ร้ อยละ 40.21
ซึ่งการดื่มสุรามีผลกระทบ ทาให้ มีค่าใช้ จ่า ยเพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่จาเป็ น ( x =4.31, SD = 0.96 ) รองลงมา คือ ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุจราจร
หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ( x =4.28, SD = 0.99 ) และก่อให้ เกิดปัญหาความรุนแรงในชุมชน ( x =4.02, SD = 1.13)
ซึ่งมีแนวทางป้ องกันและควบคุม ปั ญ หาจากเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่ า อยากให้ มีพ้ ื นที่สร้ า งสรรค์ สาหรั บ เด็กและเยาวชน
ให้ ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุด ( x = 4.68, SD = 0.58) รองลงมา คือ อยากเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานอาเภอ
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( x =4.55, SD = 0.70 ) อีกทั้งการแก้ ไขปัญหาปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ เกิด ลดค่าใช้ จ่ายโดยไม่จาเป็ นได้ ลดปัญหาการ
เจ็บป่ วย ปัญหาสุขภาพได้ และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน ได้ ด้วย
ระยะที่ 2 การสร้ างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตาบลจัดการปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในพื้นที่เกิด
การกาหนดนโยบายสาธารณะในระดับตาบลในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกิจกรรมการรณรงค์ในการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในรูปแบบกิจกรรมงานบุญ งานศพปลอดเหล้ า มีการสร้ างเครือข่ ายในการบาบัดผู้ติดสุราและการตรวจแนะนาร้ านจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนให้ ปฏิบัติ ตาม พรบ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น
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ผลการศึกษา แสดงให้ เห็นว่ าการพัฒนาแผนปฏิบัติการตาบลเพื่อแก้ ไขปั ญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนที่เกี่ยวข้ องในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อีกทั้งสามารถนาแผนที่ได้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้ จริงในชุมชน
คาสาคัญ : การพัฒนา แผนปฏิบัตกิ าร การดื่มแอลกอฮอล์
Abstract
The purpose of this research were 1) To study Development of the action plan for alcohol drinking problem solving of
Kuansarat Sub district .The study was divided into two phases, as follows: Phase I Situation and Problems of Alcohol Drinking in Na
Dun ; Phase II Management planning process of solve alcohol problems. The sample consists of individuals aged 15-65 years and
had a sample of 576 person using multi-stage random sampling. And 60 participants were selected by random sampling. The tools
used in data collection composed of Questionnaire on alcohol problems and behaviors. The quantitative assessment of the research tools
for content validity was performed by 3 experts and Cronbach's alpha coefficient 0.75. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results in this study revealed that:
Phase I of the district of Na Dun drinking alcohol was 3 2 . 6 % and stopped drinking 1 2 . 7 % . The average age to start
drinking alcohol 20 years, the minimum age to start drinking is 12 years, the cost of buying alcohol is 448 baht per month. The most
popular drink rice whiskey 42.33 % and beer 40.21%. The alcohol effects make it cost more ( x = 4.31, SD = 0.96), causing
a traffic accident ( x = 4.28, SD = 0.99) and caused controversy in the community ( x = 4.02, SD =1.13). The problem solving
approach was to organize activities for children and youth far from alcoholic beverages ( x = 4.68, SD = 0.58), wanted to have
a prototype district the tradition of not drinking alcohol ( x = 4.60, SD = 0.63), there are individuals who stop drinking alcohol
( x =4.55, SD = 0.70 ) The alcohol drinking problem solving ,reduce costs, reduce illness and reduce traffic accidents or accidents
on the road, too.
Phase II Management planning process of solve alcohol problems. There is a public policy at the subdistrict level to control
alcohol, there is a campaign to promote the tradition of not drinking alcohol. There is a network to treat alcoholics and educate the
shops on the sale of alcoholic beverages.
The results to the development of the action plan for alcohol drinking problem solving. Participation of people in the
community. With the collaboration of public and private sector to address the issue of alcohol. The plan was put into action in the
community.

บทนา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ เกิดผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของตัวผู้ด่ มื และเป็ นสาเหตุสาคัญของ
กลุ่มโรค เช่ น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหั วใจ โรคตับ และกลุ่มการบาดเจ็บ จากการสารวจพฤติกรรมการบริ โ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี ประชากรไทย ปี 2556 เป็ นผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 31.5 โดยผู้บริโภคในกลุ่ม
สตรี เด็กและเยาวชนมีแนวโน้ มเพิ่ มสูงขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการเข้ าถึงและการส่งเสริมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กม็ ีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน(ทักษพล, 2556)ในรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รายจังหวัดปี 2554 พบว่า พื้นที่ท่มี ีความชุกของนักดื่มสูง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่มคี วามชุกของนักดื่มสูงสุด ได้ แก่ พะเยา รองลงมาคือ แพร่ เชียงราย นครพนม และ
น่าน สาหรับพื้นที่ท่มี คี วามชุกของการดื่มในระดับน้ อยที่สดุ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคกลาง เมื่อพิจารณาค่าดัชนีคะแนน
ความเสี่ย งต่ อ ปั ญ หาแอลกอฮอล์ พ บว่ า 10 จั ง หวั ด ที่มีค วามเสี่ย งสูงที่สุด ได้ แ ก่ พะเยา ปราจี น บุ รี แพร่ พิ ษ ณุโลก
เชียงใหม่ เชียงราย ร้ อยเอ็ด สุโขทัย ลาปาง และแม่ ฮ่องสอน จึงมีความจาเป็ นจะต้ องเร่ งจัดการปั ญหาการบริ โ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดที่มคี วามเสี่ยง (สุรศักดิ์ และคณะ, 2556)
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ในส่ ว นของจั ง หวั ด มหาสารคามชื่ อว่ า เป็ น ตักศิ ล าแห่ ง อีส าน เป็ นศู น ย์ กลางทางด้ า นการศึ กษา มีส ถาบัน
การศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ งและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจานวน นิสติ นักศึกษาที่มเี พิ่มมากขึ้น จึงทาให้ เกิดมีสถานบันเทิงและแหล่ง
ท่องเที่ยวในค่ าคืนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ เกิดมีการใช้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ มมากขึ้น และเกิดปั ญหาทางสังคม
ตามมา ซึ่งจาการสารวจข้ อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม(กฤษฏ์ และคณะ, 2559) พบว่ า
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 85.78 โดยเพศชายมีความชุกของนักดื่มปัจจุบนั สูงกว่าเพศหญิง โอกาส
การดื่มสุรา มากที่สดุ คือ งานปี ใหม่ร้อยละ 46.21 งานสงกรานต์ร้อยละ 43.94 อีกทั้งผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์
ทาให้ เกิดรับบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุทางถนน ร้ อยละ 8.09 บาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุอ่นื ๆ ร้ อยละ 8.20และเคยประสบปัญหา
ความรุนแรงในครัวเรือนถึงร้ อยละ 6.67 นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ วอีกหนึ่งปัญหาที่สาคัญ คือการติดสุรา นอกจากจะ
ทาลายสุขภาพและทาลายอนาคตของผู้ด่มื แล้ ว ยังเป็ นสิ่งที่สร้ างความทุกข์ใจให้ แก่คนในครอบครัว ซึ่งสาเหตุท่ไี ม่สามารถ
บาบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เกิดจากจิตใจไม่เข้ มแข็งพอ และยังถูกเพื่อนชักชวนให้ ด่ มื เลยไม่สามารถที่จะเลิก
สุราได้ (ผดุงศิษฏ์ และคณะ, 2560)อีกทั้งมีปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น ปัจจัยด้ านชีวภาพ ปัจจัยด้ านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ผู้ท่มี ีบทบาทสาคัญต่อการรักษา คือ ครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิด จาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจผู้ป่วย เป็ นผู้ให้
ความช่วยเหลือ ให้ กาลังใจผู้ป่วย
ในส่วนตาบลกู่สันตรัตน์ เป็ นตาบลหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจาการสารวจ
ข้ อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกู่โนนเมือง เกี่ยวกับผู้ติดสุรา พบว่า ปี 259-2560มีผ้ ูติดสุราเรื้อรัง จานวน
8 คน เสียชีวิต 2 คน เป็ นผู้ป่วยติดเตียง 1 คน มีอาการทางจิตเวช 3 คน ซึ่งเป็ นปัญหาในพื้นที่ของปัญหาของตาบลกู่
สันตรัตน์ เช่น มีการมั่วสุ่มการดื่มสุรา การเกิดอุบัติทางถนน การทะเละวิวาทในครอบครัวชุมชน และก่อความราคาญแก่
ชุมชน ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม อีกทั้งไม่มีเครือข่ายที่ชัดเจน ในการดูแลผู้ติดสุราการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มปี ัญหาเกี่ยวข้ องกับแอลกอฮอล์ และขาดการเชื่อมโยงการบาบัดฟื้ นฟูในชุมชน จากเหตุผลและความจาเป็ น
ดังกล่ าว ได้ สะท้ อนถึงความจาเป็ นที่ต้องมีกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตาบลจัดการปั ญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาบลกู่สนั ตรัตน์ ผลจากการศึกษาสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนและแก้ ไขปัญหา อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดตี ่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อเพื่อพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารตาบลเพื่อแก้ ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ตาบลกู่สนั ตรัตน์
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วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็ นการสารวจ รวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์
กระบวนการวางแผนการแก้ ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มรี ายละเอียดดังนี้
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1.ขอบเขตพื้ นที่ในการศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้แบ่งพื้นที่ในการศึกษา 2 พื้นที่
1.1 พื้ นที่ในการเก็บรวบข้ อมูลปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอาเภอนาดูนโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling)โดยมีการแบ่งชั้นภูมริ ะหว่างพื้นที่ดงั นี้
ขั้นที่ 1 ในขั้นอาเภอทาการแบ่งชั้นภูมิเป็ นพื้นที่โดยแต่ละชั้นภูมิจะสุ่มเลือก 3 ตาบลด้ วยวิธีการสุ่มอย่ างง่ าย
ทาให้ มพี ้ ืนที่ท่ตี กเป็ นตัวอย่าง 3 ตาบล ได้ แก่ ตาบลกู่สนั ตรัตน์ ตาบลดงดวน ตาบดงบัง
ขั้นที่ 2 ในแต่ละตาบล 3 ตาบลจะสุ่มเลือกหมู่บ้าน จานวน 3 หมู่บ้าน ได้ จานวน 9 หมู่บ้านโดยวิธกี ารสุ่มอย่าง
ง่าย
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ขั้นที่ 3 ในแต่ละหมู่บ้านสุ่มเลือกตัวอย่างจานวน 64 คน โดยวิธกี ารสุ่มแบบมีระบบการคัดเกณฑ์พ้ ืนที่จากการ
สุ่มอย่างง่าย
1.2 พื้ นที่ทาการทดลองในการพั ฒนาแผนปฏิบัติการตาบลเพื่ อแก้ ไขปั ญหาการดื่มแอลกอฮอล์ คือ ตาบล
กู่สนั ตรัตน์
2.กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา แบ่งออกได้ ดงั นี้
2.1 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอาเภอนาดูน คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ
15-65 ปี ขึ้นไป จานวน 25,274 คน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้ วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่ างคานวณจากสูตรประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่าสัดส่วนที่ 0.5 และค่ากระชับความแม่นยาที่ร้อยละ 10
Z2 pq

โดยใช้ สตู ร 𝑛 = 2 มีการปรับขนาดตัวอย่างที่ศึกษาตามแผนการสุ่ม ได้ ขนาดตัวอย่างที่กาหนดเป็ น 576 คน เพื่อ
𝑑
คานึงถึงผลที่เกิดจากการปฏิเสธหรือไม่ยินยอมเข้ าร่วมโครงการของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 กลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารตาบลเพื่อแก้ ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ได้ ตาบลกู่สันตรัตน์ เป็ นตาบลนาร่ องในการพั ฒนาแผนปฏิบัติการ ประกอบด้ วย ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นาชุ มชน
ผู้ประกอบการร้ านค้ า สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกู่โนนเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สถานศึกษา ตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้าน จานวน 60 คน

4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้ วย 2 ชุด คือ
4.1. แบบสอบถามความคิดเห็น ปั ญหาและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องมือเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า จานวน 5 ระดับ ตั้งแต่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ (5 คะแนน) จนถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อย
ที่สุด (1 คะแนน) เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้ อย และค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้ อยที่สดุ ได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน หาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง(Index of Item-Objective Congruence: IOC ) ตั้งแต่ 0.6 -1 และค่าความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของคอร์นบาค เท่ากับ 0.75 เมื่อนาไปทดลองใช้ กบั กลุ่มที่มคี ุณลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
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3.ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั แบ่งเป็ นระยะ 2 ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปั ญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอาเภอนาดูน เป็ นการสารวจข้ อมูลเชิง
ปริมาณ ตามแบบสอบถาม มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) จานวน
576 คน โดยการศึกษาเน้ นไปที่สถานการณ์และปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอาเภอนาดูน
ระยะที่ 2 ระยะสร้ างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตาบลจัดการปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายใน
การพัฒนาแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้ วย ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการร้ านค้ า สานักงาน
สาธารณสุข อาเภอ โรงพยาบาลนาดู น โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุข ภาพต าบลกู่ โ นนเมือง องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
สถานศึกษา ตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้าน จานวน 60 คน โดยดาเนินการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ การวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการแผนที่ทางเดินยุ ท ธศาสตร์ โดยขั้นตอนการวางแผน (Planning) จัดการประชุ มเชิงปฏิบัติการตาม
กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มี 7 ขั้นตอน
1) การวิเคราะห์บริบท/สถานการปั จจุ บันในพื้นที่ 2) การกาหนดจุ ดหมายปลายทางร่ วมกัน 3)การกาหนด
เป้ าประสงค์/การสร้ างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 4) การสร้ างแผนฉบับปฏิบัติการ 5)การอธิบายเป้ าประสงค์แผนที่ฉบับ
ปฏิบัติการ 6) การสร้ างแผนงาน/โครงการ 7)การเปิ ดงาน/แผนงาน/โครงการ ซึ่งในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ตามกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ใช้ วิธกี ารบรรยาย และประชุมกลุ่มย่อย
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการการพัฒนา ได้ แก่ 1) กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 2)การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบตั ิ
5.การวิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิงปริมาณ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) นาเสนอข้ อมูลสถานการณ์ฯ
เป็ น ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
6. การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ แจ้ งวัตถุประสงค์และสอบถามความสมัครใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ให้ เวลาในการตัดสินใจก่อนเข้ าร่วมดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ไม่เปิ ดเผยนามผู้ให้ ข้อมูล เก็บเป็ นความลับและ
นาเสนอผลการวิจัยเป็ นภาพรวมรวมทั้งให้ อสิ ระผู้ร่วมศึกษาถอนตัวหรือยุตกิ ารเข้ าร่วมกิจกรรมได้
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน ได้ ผลดังนี้
1.ลักษณะทางประชากรที่ศึกษา เป็ นเพศชาย ร้ อยละ53 เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 47 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
ร้ อยละ73.1 อีกทั้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้ อยละ73.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้ อยละ62.8
และกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้ อมูลอยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 15-65 ปี ขึ้นไป
2.ข้ อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ด่ มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ
54.7 ยังมีการดื่มอยู่ ร้ อยละ32.6 และเลิกดื่มไปแล้ ว ร้ อยละ12.7 อายุท่เี ริ่มดื่มเครื่องแอลกอฮอล์เฉลี่ย 20 ปี ซึ่งอายุ
ต่าสุดที่เริ่มดื่มคือ 12 ปี สูงสุดที่เริมดื่ม 50 ปี และมีค่าใช้ จ่ายในการซื้อเครื่องแอลกอฮอล์ต่อเดือน เฉลี่ย 448 บาทต่อ
เดือน โดยที่มคี ่าใช้ จ่ายสูงสุดคือ 4,000 บาทต่อเดือน และต่าสุดคือ 15 บาทต่อเดือน
3. ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่นี ิยมดื่ม ในกลุ่มตัวอย่างที่ยังดื่มอยู่ พบว่า นิยมดื่มเหล้ าขาว ร้ อยละ42.33
รองลงมาคือดื่มเบียร์ ร้ อยละ 40.21 และที่นิยมดื่มน้ อยที่สดุ เหล้ าดองยา ร้ อยละ 4.23
4.ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน พบว่ า ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่
จาเป็ น อยู่ในระดับมาก ( x =4.31, SD = 0.96 ) รองลงมา คือ ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้ องถนนได้
( x =4.28, SD = 0.99 ) และก่อให้ เกิดปัญหาความรุนแรงในชุมชน ( x =4.02, SD = 1.13 )
5. แนวทางป้ องกันและควบคุมปั ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาเภอนาดูน พบว่า อยากสนับสนุนให้ อาเภอ
นาดูนให้ มีพ้ ืนที่สร้ างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน ให้ ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับมากที่สดุ ( x = 4.68, SD
= 0.58) รองลงมา คือ อยากเข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน งานอาเภอต้ นแบบ จัดงานบุญ งานศพ งานกฐิ น ปลอดเหล้ า
( x =4.60, SD = 0.63 ) และให้ อาเภอนาดูน มีบุคคลต้ นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์( x =4.55, SD =
0.70 ) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงแนวทางป้ องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาเภอนาดูน
แนวทางป้องกันและควบคุมปั ญหาจากแอลกอฮอล์
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อาเภอนาดูนเป็ นอาเภอต้ นแบบ จัดงานบุญ งานศพ งานกฐิน ปลอดเหล้ า
อาเภอนาดูนมีชุมชนต้ นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือชุมชนปลอดเหล้ า
อาเภอนาดูน มีบุคคลต้ นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาเภอนาดูนให้ มพี ้ ืนที่สร้ างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานอาเภอต้ นแบบ จัดงานบุญ งานศพ งานกฐิน ปลอดเหล้ า
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x
4.53
4.54
4.55
4.68
4.60

S.D.

แปลผล

0.70
0.71
0.70
0.58
0.63

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

6. การแก้ ไขปัญหาปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ เกิด ลดค่าใช้ จ่ายโดยไม่จาเป็ นได้ ระดับมากที่สดุ
( x =4.60, SD = 0.66 ) รองลงมา คือ ลดปั ญหาการเจ็บป่ วย ปั ญหาสุขภาพได้ ( x =4.55, SD = 0.69 ) และลด
ปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรหรืออุบตั เิ หตุบนท้ องถนน ( x =4.53, SD = 0.67 )

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารตาบลเพื่อแก้ ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ตาบลกู่สนั ตรัตน์ เป็ นตาบลนา
ร่ องในการพั ฒ นาแผนปฏิบัติการ ได้ มีก ารน าผลการวิ จั ย ระยะที่ 1 มาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่เกิด ขึ้น โดยจั ด ประชุ ม เชิง
ปฏิบตั กิ ารระดมความคิดเห็น พบปัญหาการดาเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 ด้ านดังนี้
1.ปั ญ หาด้ านภาคประชาชน พบว่ า ประชาชนไม่ มีค วามรู้เรื่ องอันตรายจากแอลกอฮอล์ ไม่ มีกฎ ระเบียบ
มาตรการทางสังคมกับวัยรุ่น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชน ไม่มีกจิ กรรมดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไม่ถูกต้ อง มั่วสุมมีการดื่มแอลกอฮอล์จานวนมาก มีการทะเลาะ วิวาท มีการจัดงานที่มี
การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จานวนมาก

3.ปัญหาด้ านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตารวจ สรรพสามิต ภาคเอกชน
ไม่ มีกิจกรรมควบคุมแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สถานศึกษาไม่ มีกิจกรรมควบคุมแอลกอฮอล์ อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่ มี
กิจกรรมควบคุมแอลกอฮอล์ในพื้นที่ โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ไม่มกี จิ กรรม
แก้ ปัญหาแอลกอฮอล์
4. ปั ญหาด้ านพื้นฐานการจัดการ พบว่า ขาดบุคลากรที่เสียสละ มีความรับผิดชอบ ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้ องในการ
วางแผน ตัดสินใจในการทางาน ไม่มโี ครงสร้ างองค์กรและบทบาทที่ชัดเจนการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ ในการ
ทางาน
กระบวนสร้ างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตาบลจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึ งต้ องคานึงถึงภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เข้ าร่วมให้ มากที่สดุ เพราะสถานการณ์ซับซ้ อนมากขึ้นและมีผ้ ูเกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย จึงต้ องมีการประสานงานเพื่อดึง
ทรัพยากรจากหลายฝ่ ายร่วมกันแก้ ไขปั ญหา เมื่อทราบปั ญหาการดาเนินงานการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในระดับ
ตาบลและอาเภอ โดยได้ กาหนดโครงการ กิจกรรมและกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการดังนี้
1) การจัดตั้ง คณะทางานขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้ังระดับ อาเภอ ตาบล มีการ
กาหนดบทบาทหน้ าที่ และผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับชัดเจน
2) การลงนามบันทึกข้ อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างนายอาเภอ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ในระดับอาเภอ ตาบล
3) การวางแผนประชาคมคื น ข้ อ มู ล สถานการณ์ แก่ ป ระชาคมต าบล และในหมู่ บ้ า นต้ น แบบ 2 หมู่ บ้า น
ประกอบด้ วย บ้ านกู่ หมู่ท่ี 2 และบ้ านโนนเมือง หมู่ท่ี 9 ได้ มกี ารกาหนดข้ อตกลงร่วม
4) การจัดตั้งและนาคนที่ตดิ เหล้ าเข้ าบาบัด และการกาหนดมาตรการรองรับหลังจากนาคนเข้ าสู่การบาบัด
5) การจัดกิจกรรมการปฏิญาณตน งดเหล้ าครบพรรษา และการให้ ความรู้ เรื่องขบวนการบาบัด แบบสติบาบัด
เพื่อให้ ชุมชนได้ เข้ าใจขบวนการบาบัด
6) สร้ างเครือข่ายการบาบัดผู้ตดิ สุรา โดยผู้เชี่ยวชาญในการใช้ สติบาบัด จากกรมสุขภาพจิต และผู้ช่วยบาบัดจาก
โรงพยาบาลนาดูน รพ.สต.กู่โนนเมือง
7) มีกจิ กรรมส่งเสริมอาชีพสาหรับผู้บาบัดติดสุรา และมีเครือข่ายในการดูแลร่วมกับครอบครัวชุมชน
8) การจัดเวทีเชิดชูเกียรติผ้ ูบาบัดการติดสุราครบและไม่กับไปดื่มซา้ อีก อีกทั้งสนั บสนุ นให้ เป็ นวิทยากรเพื่อ
ถ่ายทอดกับบุคคลอื่นที่อยากเลิกสุรา
9) จัดกิจกรรมในชุมชนโดยมีการณรงค์เรื่องการลดละเลิก และการตรวจแนะนาร้ านจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนให้ ปฏิบตั ิ ตาม พรบ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2.ปั ญหาด้ านกระบวนการดาเนินงาน พบว่ า ไม่มีการบริหารจัดการแก้ ปัญหาอย่ างจริงจัง ไม่มีการระดมทุน
งบประมาณแก้ ปัญหาร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก ไม่มีเวทีเรียนรู้การแก้ ปัญหาระหว่างชุมชน
ไม่มีนโยบายสาธารณะควบคุมแอลกอฮอล์ในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแก้ ปัญหาคนละทิศทาง เครือข่ายไม่มีความรู้ทศิ
ทางการควบคุมแอลกอฮอล์ ไม่ มีระบบการติดตาม ประเมินผลการทางาน ไม่ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเต็มที่ ไม่
ครอบคลุม
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จาแนกการอภิปรายผล ดังนี้
1.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ด่ มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 54.7
ยังมีการดื่มอยู่ ร้ อยละ32.6 และเลิกดื่มไปแล้ ว ร้ อยละ12.7 อายุท่เี ริ่มดื่มเครื่องแอลกอฮอล์เฉลี่ย 20 ปี ซึ่งอายุต่าสุดที่
เริ่มดื่มคือ 12 ปี สูงสุดที่เริมดื่ม 50 ปี ซึ่งการตัดสินใจของการดื่มสุราของวัยรุ่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทาให้ แบบแผนทางทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน อ่อนไหว
ไม่ ม่ันคง ควบคุมอารมณ์ไม่ ได้ ถ้ าระยะนี้ปรับตัวไม่ได้ ค วามสับสนจะเกิดขึ้นก่อให้ เกิดการตัดสินใจไปดื่มสุราในการ
แก้ ปัญหา ในส่วนของการดื่มประจาและมีความมึนเมา จะส่งผลกระทบต่อสุภาพโดยตรง เช่ น ด้ านร่ างกายมีผลต่อตับ
ทาให้ เป็ นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต่อหัวใจ ผลต่อโรคทางจิตประสาท ด้ านการเรียนมีผลกระทบต่อความบกพร่อ ง
ทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว ความจาเสื่อมแบบไปข้ างหน้ า ความบกพร่องด้ านความจา อาการผิดปกติท่สี มองส่วน
หน้ า ทาให้ เกิดความบกพร่องในด้ านการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบ การฝ่ อของสมองส่วนซีรีเบลลั่มทา
ให้ เกิดการเดินเซ ทรงตัวได้ ไม่ดี และภาวะเลือดใต้ เยื่อหุ้ มสมอง ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เนื่องจากการได้ รับพิษจาก
แอลกอฮอล์ (กรมสุข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข , ม.ป.ป.) และจากข้ อมู ล ยั ง พบว่ า มีค่ า ใช้ จ่ ายในการซื้ อเครื่อง
แอลกอฮอล์ต่อเดือน เฉลี่ย 448 บาทต่อเดือน โดยที่มคี ่าใช้ จ่ายสูงสุดคือ 4,000 บาทต่อเดือน และต่าสุดคือ 15 บาทต่อ
เดือน และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่นี ิยมดื่ม คือ ดื่มเหล้ าขาว ดื่มเบียร์ จะเห็นได้ การดื่มสุราเกิดจากการดื่มในการ
สังสรรค์กลุ่มเพื่อน หรือตามโอกาสต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น สอดคลองกับการศึกษาของอดิศวร์ หลายชูไทย
และคณะ (2545) ที่พบว่าสาเหตุการดื่มสุราส่วนใหญ่เพื่อสังคม มีส่วนน้ อยที่ด่มื เพื่อเจริญอาหารและแก้ ความเหนื่อยล้ า
และมักดื่มในช่วงเย็นร่วมกับดื่มตั้งวงกับเพื่อน สุราเป็ นที่นิยมกันในคนไทยประกอบกับมีความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มสุราว่า
จะช่ ว ยทาให้ มีเพื่ อนพ้ องมากในสังคม น าไปสู่การพึ งพา อาศั ย ช่ วยเหลือเกื้อกู ลกันในสังคม และจากงานวิ จัยของ
ศิรินทิพย์ (2545) พบว่าสังคมปั จจุบันมักจะให้ เหตุผลในการดื่มสุราเพราะต้ องการเข้ าสังคม จะเห็นวาการดื่มสุราเป็ น
เรื่องปกติในสังคม เป็ นสิ่งที่สังคมยอมรับในปั จจุ บัน อีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ คนหาซื้อสุราได้ ง่ายเกิดจากระยะทางการไป
ร้ านค้ าไม่ไกลทาให้ หาซื้อได้ ง่าย
2.ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน พบว่ า ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่
จาเป็ น ทาให้ เกิดอุบัติเหตุจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้ องถนนได้ และเกิดปั ญหาความรุนแรงในชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของชลธิชา (2550) ที่พบว่าในแต่ละครั้งของการดื่มสุราจะมีค่าใช้ จ่ายประมาณ 100-200 บาท โดยเงินที่ใช้ ใน
การดื่มสุราเป็ นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้ อีกทั้งการศึกษาของ นิชนันท์ (2547) พบว่ า ผู้ท่ีด่ ืมสุราเป็ นประจาทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง รายได้ ลดลงเงิน ไม่พอซื้อสุรา ทาให้ มีหนี้สนิ และก่อให้ เกิดปั ญหาในครอบครัวตามมา
ด้ วย
3. ในแนวทางป้ องกันและควบคุมปั ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีการสนับสนุนให้ เป็ นพื้นที่สร้ างสรรค์
สาหรับเด็กและเยาวชนให้ ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งการเข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดงานบุญ งาน
ศพ งานกฐิน ปลอดเหล้ า และมีบุคคลต้ นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมจะต้ องมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้ รปู แบบของการลองผิดลองถูก ปรับใช้ ในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในแต่ละกรณี (ชีวิต,
2544) ดังนั้นจึงมีการนาหลักการและวิธกี ารดังกล่าวเข้ าร่วมในการแก้ ไขปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสม
4. ในส่วนการสร้ างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตาบลจัดการปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีข้อมูลพื้นฐาน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน ตั้งแต่ข้ันตอนการใช้ โปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จนได้ แผนปฏิบัติการร่วมกัน ตลอดจน
การนาแผนไปถ่ายทอดลงสู่ตาบล ซึ่งเป็ นพื้นที่ดาเนินงานเกิดการยอมรับที่จะทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยมีการบูรณา
การทรัพยากรทางาน นอกจากเกิดการมีส่วนร่ วมแล้ วผู้เข้ าประชุ มยังได้ ความรู้เพิ่มขึ้นจากการที่แต่ ละหน่ วยงานได้ ให้
ข้ อมูลระหว่างการประชุม และเกิดกระแสการจัดกิจกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแต่ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล จนถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
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ธีรพงษ์ (2546) ที่วิธีการประชุ มเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นวิธีท่ีเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมเข้ ามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น ประสบการณ์ นาเสนอข้ อมูลข่าวสาร ที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจถึงสภาพปัญหาและความต้ องการ
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สรุปผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาแบ่งออกได้ 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์และปั ญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเภอนาดูน มีการดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์อย่างแพร่หลาย และยังพบว่าเริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้ อยอยู่ เมื่อดื่มแล้ วมีผลกระทบกับการใช้ ชีวิตประจาวันและ
คนรอบข้ าง อีกทั้งเป็ นภาระในการใช้ จ่ายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดือนค่อนข้ างสูง เมื่อดื่มแล้ วก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ
จราจรหรืออุบัติเหตุบนท้ องถนนได้ ก่อทะเลาะวิวาทในชุมชน ซึ่งมีแนวทางป้ องกันและควบคุมปั ญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อยากสนับสนุนให้ มีพ้ ืนที่สร้ างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน ให้ ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยากเข้ า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานอาเภอต้ นแบบ จัดงานบุญ งานศพ งานกฐิน ปลอดเหล้ า และมีบุคคลต้ นแบบในการลดละ
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งการแก้ ไขปั ญหาปั ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ เกิด ลดค่าใช้ จ่ายโดยไม่จา
เป็ นได้ ลดปัญหาการเจ็บป่ วย ปัญหาสุขภาพได้ และลดปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรหรืออุบตั เิ หตุบนท้ องถนน ได้ ด้วย
ระยะที่ 2 การสร้ างแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนตาบลจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบตั ใิ นพื้นที่เกิดการกาหนดนโยบายสาธารณะในระดับตาบลในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกจิ กรรมการรณรงค์
ในการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปแบบกิจกรรมงานบุญ งานศพปลอดเหล้ า มีการสร้ างเครือข่ายใน
การบาบัดผู้ติดสุราและการตรวจแนะนาร้ านจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุ มชนให้ ปฏิบัติ ตา ม พรบ. เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น
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