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บทคัดยอ
การวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณและประเมินปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับปญหาการดื่มสุราของชายวัยทํางาน ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางจํานวน
395 คน ทีถ่ กู เลือกโดยการสุม แบบเปนระบบ ตอบแบบสอบถามแบบมีโครงสรางทีไ่ ดรบั การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และทดสอบคาความเที่ยงของเครื่องมือ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบาช (Cronbach’s Alpha) เทากับ .84 ใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายสถานการณปญหาการดื่มสุรา
และสมการการถดถอยพหุโลจิสติกในการประเมินปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การดืม่ สุราแบบติดของชายวัย
ทํางานนําเสนอคา Adjusted OR ที่ชวงเชื่อมั่น 95%CI
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 42.03 (95 % CI: 32.20 to 52.20) มีปญหาการดื่มแบบเสี่ยง
รอยละ 22.61 (95 % CI: 18.30 to 27.39) ดื่มแบบอันตรายและ รอยละ 31.88 (95 % CI: 26.99 to 37.09) ดื่ม
แบบติด สวนมากนิยมดืม่ สุราแช (รอยละ 69.28) มีคา กลางคาใชจา ยในการซือ้ สุรา 350 บาท/เดือน (20:10,000)
รอยละ 10.43 เคยประสบอุบตั เิ หตุหลังจากการดืม่ สุรา ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ปญหาการดืม่ สุราแบบติด
ไดแก นิสัยการดื่มสุราในสถานที่ทํางาน (Adj. OR=4.80; 95 % CI: 1.72 to 13.42; p-value = 0.004) มักดื่ม
สุรากลั่น (Adj. OR=3.15; 95 % CI: 1.74 to 5.72; และมักดื่มสุราผสม (Adj. OR= 3.42; 95% CI: 1.35-8.67;
p-value < 0.001) ใหเหตุผลวาดื่มสุราเพื่อเขาสังคม (Adj. OR=3.41; 95 % CI: 1.62 to 7.22; p-value =0.004)
มีความรูเกี่ยวกับโทษของการดื่มสุราในระดับสูง (Adj. OR=2.88; 95 % CI: 1.58 to 5.22; p-value = 0.001)
มีทักษะการตัดสินใจปฏิเสธการชักชวนใหดื่มในระดับตํ่าถึงปานกลาง(Adj. OR=2.47; 95 % CI: 1.30 to
4.70; p-value = 0.006)
ดังนัน้ ชายวัยทํางานทีม่ ปี ญ
 หาดืม่ สุราควรไดรบั การใหคาํ ปรึกษา กระบวนการเสริมพลังและจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดละเลิกการดื่มสุรา
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Abstract
This cross sectional study aimed to describe alcohol use disorder situations and its associated
factors among working age males in the industrial areas of Khon Kaen province. The total of 395 working
aged males was systematic randomly selected to response to a structured questionnaire that was validated
by 3 experts and had a high reliability (Cronbach’s alpha coefficient = 0.84). The data was analyzed by
STATA programs to acquire percentage, mean, standard deviation, and multiple logistic regression models
(with 95% CI) were administered to determine the possible associated factors to alcohol use disorder with
working age males in the industrial areas.
The finding revealed thatalmost half of the samples wereharmful alcohol use (42.03%; 95 % CI:
32.20 to 52.20), followed by hazardous use (22.61%;95 % CI: 18.30 to 27.39) and 31.88 % had addictive
symptoms (95 % CI: 26.99 to 37.09). Most of them drank fermented beverage (69.28%), the median of
expense for alcohol was 350 bath /month (min: max; 20:10,000 bath),11.88% used to have accident after
drinking alcohol (10.43%). Factors that were associated with alcohol use disorder (addictive drinking )
were habit of drinking in the work place (Adj. OR=4.80; 95 % CI: 1.72 to 13.42; p-value = 0.004), usually drank distilled beverage ( Adj. OR=3.15; 95 % CI: 1.74 to 5.72; and usually drank mixed distilled
beverage (Adj. OR= 3.42; 95%CI: 1.35-8.67; p-value < 0.001), reasoning their drinking as socialization
(Adj. OR=3.41; 95 % CI: 1.62 to 7.22; p-value =0.004)had high level of knowledge on adverse impact of
alcohol consumption (Adj. OR=2.88; 95 % CI: 1.58 to 5.22; p-value = 0.001), had low to average level
of skills to say no on persuasion to drink alcohol (Adj. OR=2.47; 95 % CI: 1.30 to 4.70; p-value = 0.006)
Therefore, the working age males with alcohol use disorder should receive counseling, empowerment and environmental management to facilitate them to reduce and/ or stop alcohol use.
Keywords: alcohol use disorder, hazardous alcohol use, harmful alcohol use, dependence, working age
males, industrial Areas
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บทนํา
องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณการ
ดื่มสุราและสุขภาพรวบรวมขอมูล 100 ประเทศทั่ว
โลก พบวาการดื่มสุราเปนสาเหตุการตาย ปละกวา
2.50 ลานคน (ประเวศ วะสี, 2554) สวนใหญเกิด
ขึ้นจาก การบาดเจ็บ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอด
เลือด และตับแข็ง เปนสาเหตุการตายของผูห ญิง รอย
ละ 1.10 ผูช าย รอยละ 6.20 ทัว่ โลกในแตละป เยาวชน
และประชากรอายุระหวาง 15-29 ป เสียชีวติ จํานวน
320,000 คน เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ชายวัยทํางาน
นิยมดื่มไดแก เบียรรอยละ 74.50 สุราขาวหรือสุรา
กลั่นรอยละ 37.60 สุราสียี่หอไทยรอยละ 25 สุราสี
ยีห่ อ ตางประเทศรอยละ 2.80 ผูร ว มดืม่ สวนใหญเปน
เพื่อนรอยละ 83.10 การถูกเพื่อนชักชวนเปนสาเหตุ
หลักของการดื่มครั้งแรกและยังคงดื่มจนปจจุบัน
(ศิริลักษณ นิยกิจ, 2555)
ความรอบรูดานสุขภาพเปนพฤติกรรมของ
บุคคลที่สามารถเขาใจ ใชความรู ประเมินตนเอง
และสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ ทั้งที่เปนสุขภาพ
สวนบุคคลและสุขภาพชุมชน มีวิธีปฏิบัติที่สราง
เสริม สุขนิสัย ลดละเลิกพฤติกรรมที่ไมเปนคุณตอ
สุขภาพ (จุฑามณี กันกรุง และคณะ, 2557) ประกอบ
ดวย ความรูค วามเขาใจ การเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสือ่ สาร
และการจัดการตนเองซึง่ ถาประชาชนมีความรอบรู
เกีย่ วกับผลกระทบของปญหาการดืม่ สุราจะชวยลด
ปญหาได
ปญหาการดื่มสุรา (Alcohol use disorder)
สามารถประเมินไดโดยใชแบบทดสอบ Alcohol use
disorder identification test (AUDIT) ขององคการ
อนามัยโลก ในการแบงผูมีปญหาการดื่มสุราออก
เปนตั้งแตผูดื่มแบบมีความเสี่ยง ผูดื่มแบบอันตราย

และผูด มื่ แบบติด ประกอบดวยคําถาม 10 ขอเกีย่ วกับ
ปริมาณ ความถี่ของการดื่ม อาการของการติดสุรา
และปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา มีการแปล
ผล และแนวทางในการดูแลรักษาสําหรับผูมีอยูใน
ระดับความเสีย่ งตางๆ ตามคาคะแนน และการเทียบ
ปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่มเปนดื่มมาตรฐาน
เพื่อเปนการอธิบาย ประเภทเครื่องดื่มและปริมาณ
การดื่มใหสอดคลองกับผูที่มารับบริการคัดกรอง
ปญหาการดืม่ สุราในระบบบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมซิ งึ่ งานวิจยั ครัง้ นีใ้ ช AUDIT เปนเครือ่ งมือในการ
ประเมินปญหาการดืม่ สุราเพือ่ ประโยชนในการดูแล
ใหความชวยเหลือและปองกัน (WHO, 2001)
ชายวั ย ทํ า งาน เป น บุ ค คลที่ อ ยู  ใ นช ว งที่
สามารถทํางานเลี้ยงชีพ ถามีสุขภาพดี ก็จะเปน
ประโยชน แต ถ  า ชายวั ย ทํ า งานมี ป  ญ หาการดื่ ม
สุ ร าก็ จ ะส ง ผลกระทบต อ บุ ค คล ครอบครั ว และ
สังคม รายงานสถานการณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจังหวัดขอนแกน ป 2554 ชายวัยทํางาน
ดื่มสุรารอยละ 44.40 อยูลําดับที่ 6 ของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีปญหาการดื่มแบบติด และแบบ
อันตรายรอยละ 11.90 และรอยละ 7.10 ตามลําดับ
แตขอมูลเหลานี้ไมเปนปจจุบัน จากสถานการณที่
สุราหลายประเภทมี ราคาถูก หาซือ้ ไดงา ยขึน้ ในเขต
อุตสาหกรรม การมีรายไดมากจากการอยูในพื้นที่ที่
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาจทําใหมีดื่มสุราแพร
หลายจนกลายเปนปญหาการดืม่ สุรา ทีส่ ง ผลกระทบ
ตางๆ เชนการเกิดอุบัติเหตุจากดื่มแลวขับ มากขึ้น
จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงสถานการณ
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาการดื่มสุรา
ของชายวั ย ทํ า งานในเขตอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด
ขอนแกน เพื่อหาขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
การดื่มสุราการปองกัน และจัดการสิ่งแวดลอม
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เพื่อลดปญหาการดื่มสุราในชายวัยทํางาน จังหวัด
ขอนแกน

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ระบุ ส ถานการณ ป  ญ หาการดื่ ม สุ ร า
ประเมิน คาใชจายในการซื้อสุรา และเพื่อระบุปจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ปญหาการดืม่ สุราของชายกลุม
วัยทํางานในเขต อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั แบบภาคตัดขวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เพศชายวัยทํางาน ที่
มีอายุตั้งแต 18 -59 ป ที่อาศัยอยูในชุมชน ที่มีรัศมี 5
กิโลเมตรรอบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน
จํานวน 10,185 คนกลุมตัวอยาง (Sample) ถูกเลือก
อยางเปนระบบ (Systematic random sampling)
คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณตัวอยาง
สําหรับ กรณีวเิ คราะหหาความสัมพันธ Multivariate
ใชสถิติ Multiple logistic regression (Hsieh, et al,
1998) ขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 395 คน
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความ
สํ า คั ญ และตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ส  ว นบุ ค คลของผู  ที่
ยินยอมเขารวมในการศึกษาครั้งนี้ และเพื่อเปนการ
ปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบแกผูเขารวม
การศึ ก ษาโดยไม ไ ด เ จตนา ผู  วิ จั ย จะพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์
ของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ โดยยึดหลัก
3 ประการ คือ 1) หลักความเคารพในตัวบุคคล
(Respect for person) 2) หลักคุณประโยชนและ
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ไมกออันตราย (Beneficence) 3) หลักยุติธรรม
(Justice) โดยคํานึงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย การใหคํายินยอมโดยกลุมตัวอยางที่
เขารวมโครงการตองไดรับขอมูลที่เพียงพอและ
เป น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ และผู  วิ จั ย ขอรั บ การ
พิจารณาและรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผานการพิจารณายกเวน
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยของมหาวิทยาลัยขอนแกนแลวเมื่อ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559 เลขที่ HE 592156 ผูวิจัยจึง
เก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
- สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะ
ส ว นบุ ค คล เป น แบบสอบถามที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น
ประกอบดวย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได อาชีพและขอมูลทั่วไปเกี่ยว
กับการดื่มสุราโดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพศ หมายถึง คุณลักษณะของตําแหนง
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม มีระดับการวัดเปน
นามสเกล (Nominal Scale) วัดเปน 1) ชาย 2) หญิง
เปนขอมูลแบบแจงนับ (Category data)
- อายุ หมายถึง อายุของประชากรเพศชาย
ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน นับจํานวนเต็ม
เปนป (ถาเกิน 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป) วัดเปน
อัตราสวนสเกล (Ratio Scale) เปนขอมูลแบบตอ
เนื่อง (Continuous data)
- สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพ
สมรสของผูตอบแบบสอบถามมีระดับการวัดเปน
นามสเกล (Nominal Scale) วัดเปน 1) โสด 2) คู 3)
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หมาย /หยา 4) แยก เปนขอมูลแบบแจงนับ (Category data)
- ระดับการศึกษา หมายถึง การจบการ
ศึ ก ษาในระดั บ สู ง สุ ด ขณะทํ า แบบสอบถามของ
ประชากรเพศชายในเขตอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด
ขอนแกน มีระดับการวัดเปนอันดับสเกล (Ordinal
Scale) โดยวัดระดับการศึกษาเปนขอมูล แบบแจง
นับ (Category data)
- รายได หมายถึง รายได หรือเงินเดือน รวม
คาตอบแทนอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ในแตละเดือนระดับการวัด
เปนอัตราสวนสเกล (Ratio Scale) เปนขอมูลแบบตอ
เนื่อง (Continuous data)
- อาชีพหมายถึง การประกอบอาชีพของ
กลุม ตัวอยางมีระดับการวัดเปนนามสเกล (Nominal
Scale)
- ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการดืม่ สุรา หมายถึง
การดืม่ สุราของกลุม ตัวอยาง มีระดับการวัดเปนนาม
สเกล (Nominal Scale)
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยดานครอบครัว
จํานวน 5 ขอประกอบดวย การดื่มสุราของสมาชิก
ในครอบครัว การหามปราม/ชักชวนดื่ม การทาทาย
การดืม่ การจัดหาสุรา และการเลีย้ งฉลอง ลักษณะคํา
ตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดย
ไมเคย
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย
นานๆ ครั้ง หมายถึง ไมคอ ยปฏิบัติ
อยางนอย 1-2 ครั้ง/สัปดาห
เปนบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง
อยางนอย 3-4 ครั้ง/สัปดาห
บอยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง
อยางนอย 5-6 ครั้ง/สัปดาห
เปนประจํา หมายถึง ปฏิบตั เิ ปนประจํา
ทุกวัน

สวนที่ 3 แบบสอบถามดานเพื่อน จํานวน
10 ข อ ประกอบด ว ยการดื่ ม สุ ร าของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว การหามปราม/ชักชวนดื่ม การทาทาย
การดื่ม การจัดหาสุราและการเลี้ยงฉลอง โดยใช
(Checklist)
ไมเคย
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย
นานๆ ครั้ง หมายถึง ไมคอยปฏิบัติ
อยางนอย 1-2 ครั้ง/สัปดาห
เปนบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง
อยางนอย 3-4 ครั้ง/สัปดาห
บอยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง
อยางนอย 5-6 ครั้ง/สัปดาห
เปนประจํา หมายถึง ปฏิบตั เิ ปนประจํา
ทุกวัน
สวนที่ 4 แบบสอบถามดานสังคม จํานวน
5 ขอ ประกอบดวย ทัศนคติเกี่ยวกับสุราในสังคม
การบังคับใชมาตรการควบคุมปญหาสุราในชุมชน
มาตรการควบคุมปญหาสุราในทีท่ าํ งาน การโฆษณา
สุรา (การตลาด) และการเขาถึงสุรา ลักษณะคําตอบ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
สวนที่ 5 แบบสอบถามความรอบรูท างดาน
สุขภาพ
- ความรูดานสุขภาพ จํานวน 30 ขอ ตาม
แบบมาตรวัดของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson : KR-20,1937) ลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบจาก ใช – ไมใช ประกอบดวยคําถามจํานวน
10 ขอ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวเกณฑ
การใหคะแนน
ไมใช หมายถึง 0
ใช
หมายถึง 1
การแปลผลคะแนน แบงระดับความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการดื่มสุราโดยนําคะแนนที่ได
แบงเปน 3 ระดับโดยใช เกณฑของ Bloom (1971)
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ความรูระดับสูง
หมายถึง
ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ความรูระดับปานกลาง หมายถึง
ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60-79.99
ความรูระดับตํ่า
หมายถึง
ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60
- การเข า ถึ ง ข อ มู ล สุ ข ภาพและบริ ก าร
สุขภาพ จํานวน 5 ขอโดยผูว จิ ยั ปรับปรุงจากเอกสาร
และงานวิจยั ที่ เกีย่ วของโดยมีลกั ษณะขอคําถามเปน
แบบประเมินคา (Rating Scale) มีคําตอบใหเลือก
ตอบ 5 ระดับ ตามแบบมาตรวัดของลิเคอรท (Likert
Scale) มีระดับการวัดเปนชวงสเกล (Interval Scale)
มีระดับการใหคะแนน ดังนี้
คําตอบ
การใหคะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
5 คะแนน
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
3 คะแนน
ปฏิบัตินอย
2 คะแนน
ปฏิบัตินอยที่สุด
1 คะแนน
- ทักษะการสื่อสาร จํานวน 5 ขอ โดย
ผูวิจัยปรับปรุงจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ
โดยมีลกั ษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating
Scale) มีคาํ ตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ ตามแบบมาตร
วัดของลิเคอรท (Likert Scale) มีระดับการวัดเปน
ชวงสเกล (Interval Scale) มีระดับการใหคะแนน
ดังนี้
คําตอบ
การใหคะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
5 คะแนน
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
3 คะแนน
ปฏิบัตินอย
2 คะแนน
ปฏิบัตินอยที่สุด
1 คะแนน
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- ทักษะการตัดสินใจจํานวน 5 ขอ โดยผู
วิจัยปรับปรุงจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ
โดยมีลกั ษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating
Scale) มีคาํ ตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ ตามแบบมาตร
วัดของลิเคอรท (Likert Scale) มีระดับการวัดเปน
ชวงสเกล (Interval Scale) มีระดับการใหคะแนน
ดังนี้
คําตอบ
การใหคะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
5 คะแนน
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
3 คะแนน
ปฏิบัตินอย
2 คะแนน
ปฏิบัตินอยที่สุด
1 คะแนน
- ทักษะการจัดการตนเอง โดยมีลกั ษณะขอ
คําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) มีคาํ ตอบ
ใหเลือกตอบ 5 ระดับ ตามแบบมาตรวัดของลิเคอรท
(Likert Scale) มีระดับการวัดเปนชวงสเกล (Interval
Scale) มีระดับการใหคะแนน ดังนี้
คําตอบ
การใหคะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
5 คะแนน
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
3 คะแนน
ปฏิบัตินอย
2 คะแนน
ปฏิบัตินอยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลคะแนนการแปลผลเกีย่ วกับการ
เขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการตัดสินใจและ การจัดการตนเอง
นํามาจัด 3 ระดับ โดยใชเกณฑการ แบงกลุม ตาม
แนวคิดของ Best (1977) โดยใชคะแนนสูงสุดลบ
ดวยคะแนนตํ่าสุดและหารดวยจํานวนกลุม หรือ
ระดับที่ตองการแบง
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําชวงคาคะแนนในชั้นมา
จัดแบงเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย โดย
กําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยดังนี้
สูตรชวงคะแนนในชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํา่ สุด
ระดับชั้น
= 5-1 = 1.33
3

ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึ ง ระดั บ
ความรอบรูทางสุขภาพอยูในระดับมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 หมายถึ ง ระดั บ
ความรอบรูทางสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึ ง ระดั บ
ความรอบรูทางสุขภาพอยูในระดับนอย
สวนที่ 6 แบบสอบถามดานปญหาการดื่ม
สุราโดยใช Audit Score แบงเปน 3 ระดับไดแก การ
ดื่มแบบเสี่ยง การดื่มแบบอันตรายและการติดสุรา
โดยใชแบบสอบถามแบบ AUDIT โดยแตละคําถาม
จะมีชุดคําตอบใหเลือกตอบ และแตละคําตอบจะมี
คะแนนตั้งแต 0 ถึง 4 มีการแปลผล ดังนี้
กลุมที่ 1 อยูระหวาง 0-7 คะแนน คือ ผูดื่มแบบมี
ความเสี่ยงตํ่า (low risk drinker) หมายถึง ลักษณะ
การดื่มเปนครั้งคราวและปริมาณการดื่มเพียงเล็ก
นอยมีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายตอตัวผูด มื่ หรือ
บุคคลอื่นคอนขางนอย
กลุมที่ 2 อยูระหวาง 8-15 คะแนน คือ ผูดื่มแบบมี
ความเสี่ยงสูง (hazardous drinker) หมายถึงผูที่มี
ลักษณะการดื่มสุราที่เพิ่มความเสี่ยงตอผลเสียหาย
ตามมาทั้งตอตัวผูดื่มเองหรือผูอื่นถึงแมขณะนี้ผูดื่ม
จะยังไมเกิดโรคใดๆ เลยก็ตาม
กลุมที่ 3 อยูระหวาง 16-19 คะแนน คือ ผูดื่มแบบ
อันตราย (harmful drinker)หมายถึงผูที่ดื่มสุราเปน
ประจําจนเกิดผลเสียตอสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต

กระทบตอสังคมโดยรวม
กลุม ที่ 4 มากกวาหรือเทากับ 20 คะแนน คือ ผูท เี่ สีย่ ง
วาจะติดสุราหรือผูติดสุรา (Alcohol dependence)
มายถึ ง ลั ก ษณะการดื่ ม ซํ้ า แล ว ซํ้ า อี ก ไม ส ามารถ
ควบคุมการดื่มไดยังคงดื่มตอแมทราบวาจะเกิดผล
เสียตามมามีอาการขาดแอลกอฮอลหากหยุดดื่ม

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู  ศึ ก ษาดํ า เนิ น การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรประมวลผล โดย
1. สถิติพรรณนา คุณลักษณะสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุการศึกษา สถานภาพสมรส รายได
สถานที่พักอาศัย บุคคลที่อาศัยรวม ภูมิลําเนาเดิม
การเลนพนัน การใชเวลาวาง บุคลิกเฉพาะตัว สภาพ
การใชจา ย สภาวะการมีโรคประจําตัวและประวัตเิ คย
ดืม่ สุรา ปจจัยสังคม ผลกระทบจากการดืม่ สุราความ
รอบรูท างสุขภาพ ปญหาการดืม่ สุรา กรณีขอ มูลแจง
นับใชสถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) กรณีขอมูลตอเนื่องใชสถิติ คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คามัธยฐาน (Median) คาสูงสุด (Maximum)
และคาตํ่าสุด (Minimum)
2. สถิติอนุมาน
2.1 ใชสถิติ Simple logistic regression เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธอยางหยาบ (Crude Analysis)
โดยวิเคราะหทลี ะคู (Bivariate) ซึง่ เปนการวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรตน
ทีละคู โดยไมคํานึงถึงผลกระทบของตัวแปรอื่นๆ
ผลที่ไดคือ Crude Odds และ P-value พิจารณาคา
P-value < 0.25 เพื่อทําการคัดเลือกตัวแปรอิสระเขา
สูโมเดลการวิเคราะหคราวละหลายตัวแปร
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2.2 ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
(Multiple Logistic Regression) ในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปญหาการดื่มสุราของชาย
วัยทํางานในภาคอุตสาหกรรมและตัวแปรอิสระ
(Final Model) โดยวิเคราะหคราวละหลายตัวแปร นํา
ตัวแปรที่ผานการคัดเลือกในขั้นตอนการวิเคราะห
อยางหยาบ (Crude analysis) เขาสูโ มเดล Multivariate
ในการวิเคราะห ผลที่ไดคือ Adjust Odds Ratio และ
P-value
2.3 การวิเคราะหหาโมเดลที่ดีที่สุด (The
best model) ใชวิธีการตัดตัวแปร ออกทีละตัวแปร
(Backward elimination) โดยขจัดตัวแปรที่มีคา
P-value>0.05 ออกทีละตัวแปร จนกวาจะไมสามารถ
ตั ด ตั ว แปรใดๆ ออกจากโมเดลได เ นื่ อ งจากไม มี
ตัวแปรใดทีม่ คี า P-value>0.05 ถือเปนโมเดลสุดทาย
ที่จะอธิบายตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปญหาการ
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ดื่มสุราของชายกลุมวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม
2.4 การประเมินความเหมาะสมของโมเดล
(Goodness of fit) เปนการประเมินความเหมาะสม
ของโมเดลที่มีความสัมพันธปญหาการดื่มสุราของ
ชายกลุม วัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม โดยพิจารณา
จากคา P-Value ที่มีคามากกวา 0.05 จึงจะถือวาเปน
โมเดลที่มีความเหมาะสม

ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางชายวัยทํางานทั้งหมด
395 คน มีอายุเฉลีย่ 41.19±16.92 ป สถานภาพสมรส
คู รอยละ 71.30 เรียนจบระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ
รอยละ 43.48 คามัธยฐานรายได 9,000.-บาท (95%CI
8,823 to 9,179) อาชีพรับจาง รอยละ 34.78

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คุณลักษณะสวนบุคคลของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน
(n=345)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

4
67
92
93
89
41.19 (16.92)
40 (18,59)

1.16
19.42
26.67
26.96
25.80

75
264
24

21.74
71.30
6.96

อายุ (ป)
18-19 ป
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
คามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยก
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คุณลักษณะสวนบุคคลของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน
(n=345) (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
รายได (บาท/เดือน)
≤5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
คามัธยฐาน (ตํ่าสุด:สูงสุด)
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจาง
คาขาย
เกษตรกรรม
ปศุสัตว

จํานวน

รอยละ

150
125
33
35
2

43.48
36.23
9.57
10.14
0.58

97
105
104
39
11,511.94 (9,493.98)
9,000 (0:100,000)

28.12
30.43
30.14
11.30

8
19
14
62
120
17
103
2

2.32
5.51
4.06
17.97
34.78
4.93
29.86
0.58
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ชายวัยทํางานมีปญ
 หาการดืม่ สุราแบบเสีย่ ง
รอยละ 42.03 (95%CI 32.20 to 52.29) รองลงมา คือ
การดืม่ แบบอันตรายรอยละ 22.61 (95%CI 14.33 to
31.39) และการดืม่ แบบติดสุรารอยละ 31.88 (95%CI
22.13 to 41.03) ตามลําดับ นิยมดื่มสุราแชมากที่สุด
(รอยละ 69.28) รอยละ 48.70 ดืม่ สุราเพราะอยากลอง/
ถูกชักชวน รองลงมาคือ ดื่มเพราะความเชื่อที่ผิด
(รอยละ 15.36) คามัธยฐานคาใชจายในการซื้อสุรา

27

350 บาท/เดือน (20 ถึง10,000บาท/เดือน ) สถานที่
สวนใหญทดี่ มื่ สุรา คือ ทีพ่ กั อาศัยของตนเอง(รอยละ
62.32) มีพฤติกรรมการขับขีย่ านพาหนะหลังการดืม่
สุรา โดยมีการขับขี่เปนประจํา รอยละ 11.88 ขับขี่
บอยครั้ง รอยละ 11.01 และขับขี่บางครั้ง รอยละ
31.59 ตามลําดับ เคยประสบอุบัติเหตุหลังจากการ
ดื่มสุรา รอยละ 10.43 และมีประวัติการเจ็บปวยที่มี
สาเหตุมาจากการดืม่ สุรารอยละ 93.62 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ปญหาการดืม่ สุรา ของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน (n=345)
ขอมูลทั่วไป
ปญหาการดื่มสุรา
การดื่มแบบเสี่ยงตํ่า
การดื่มแบบเสี่ยง
การดื่มแบบอันตราย
การดื่มแบบติดสุรา
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ
หลังดื่มสุรา
ขับเปนประจํา
บอยครั้ง
ขับบางครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไมเคยขับ
ประสบอุบัติเหตุ
เคย
ไมเคย
การเจ็บปวยจากการดื่มสุรา
เคย
ไมเคย

จํานวน

รอยละ

95%CI

12
145
78
110

3.48
42.03
22.61
31.88

0.62-8.52
32.20-52.29
14.33-31.39
22.13-41.03

41
38
109
48
109

11.88
11.01
31.59
13.91
31.59

5.62-18.83
5.62-18.83
22.13-41.03
7.10-21.20
22.13-41.03

36
309

10.43
89.57

4.90-17.62
82.38-95.10

323
22

93.62
6.38

87.40-97.80
2.23-12.60
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การวิเคราะหหาความสัมพันธหลายตัวแปร
(Multivariate) ใชสถิตวิ เิ คราะหถดถอย พหุโลจิสติก
(Multiple logistic regression) ดวยเทคนิคการ
วิ เ คราะห แ บบขจั ด ออกที ล ะตั ว (Backward
elimination) พบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ปญหาการดื่มสุราแบบติดของชายวัยทํางานในเขต
อุตสาหกรรม ไดแก ปจจัยความรอบรูด า นสุขภาพ คือ
ความรูเ กีย่ วกับโทษของการดืม่ สุราในระดับสูง (Adj.
OR=2.88; 95 % CI: 1.58-5.22; p-value = 0.001)

ทักษะการตัดสินใจในระดับตํ่าถึงปานกลาง (Adj.
OR=2.47; 95 % CI: 1.30-4.70; p-value = 0.006)
การดื่มในสถานที่ทํางาน(Adj. OR=4.80; 95 %
CI: 1.72-13.42; p-value = 0.001) การดื่มเพื่อเขา
สังคม (Adj. OR=3.41; 95 % CI: 1.62-7.22; p-value
=0.009) และดืม่ สุรากลัน่ (OR=3.15; 95 % CI: 1.745.72) และดื่มสุราผสม (Adj. OR= 3.42; 95%CI:
1.35-8.67; p-value < 0.001) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาการดื่มสุราแบบติดของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแกน
ปจจัย
ความรูเกี่ยวกับโทษของสุรา
ระดับตํ่าถึงปานกลาง
ระดับความรูสูง
ทักษะการตัดสินใจ
ระดับดี
ระดับตองปรับปรุงถึงปานกลาง
สถานที่ดื่มสุรา
ที่พักอาศัยของตนเอง
รานอาหาร/สถานบันเทิง
สถานที่ทํางาน
ชนิดของสุรา
สุราแช
สุรากลั่น
สุราผสม
เหตุผลในการดื่ม
วัฒนธรรม/ความเชื่อ
เพื่อเขาสังคม
อยากลอง/ถูกชักชวน

จํานวน %ดื่มสุรา
แบบติด

Crude
OR

Adj.OR

95%CI

P-value
0.001

124
221

26.61
34.39

1
1.44

1
2.88

1.58-5.22
0.006

252
93

34.92
22.58

1
1.87

1
2.47

1.30-4.70
0.004

215
107
23

28.84
30.84
60.87

1
1.10
3.84

1
0.82
4.80

0.47-1.45
1.72-13.42
<0.001

239
81
25

25.10
46.91
44.00

1
2.64
2.34

1
3.15
3.42

1.74-5.72
1.35-8.67
0.009

124
53
168

22.58
56.60
30.36

1
4.47
1.50

1
3.41
0.91

1.62-7.22
0.50-1.65
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การอภิปรายผลการวิจัย
ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน พบวา
ชายวัยทํางานมีปญหาการดื่มสุราแบบติดสูงถึงรอย
ละ 31.88 การดื่มแบบอันตรายรอยละ 22.61 และ
การดื่มสุราแบบเสี่ยงรอยละ 42.03 ชัดเจนวาชาย
วัยแรงงาน กวารอยละ 90 ดื่มสุราเปนประจํา และ
กวาครึ่งมีปญหาการดื่มสุราที่รุนแรงและดื่มแบบ
ติด ซึง่ อาจเกิดจากชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม
มีรายไดดี คากลางรายได 9,000 บาท/คน/เดือน
ซึ่งมีรายไดสูงกวาของภูมิภาคและประเทศ คากลาง
รายได ข องประเทศ 6,598.75 บาท/คน/เดื อ น
การพบปะกั บ เพื่ อ นกลุ  ม วั ย เดี ย วกั น ในหมู  เ พื่ อ น
รวมงาน มีการชักชวนการดื่ม ซึ่งการศึกษานี้พบวา
ในการดื่มสุราของชายวัยทํางานสวนใหญเกิดจาก
การอยากลองและถูกชักชวนถึงรอยละ 48.70 รวม
ทัง้ มีทศั นคติทเี่ ชือ่ วาการดืม่ สุรา ชวยใหเขากับเพือ่ น
ไดดี และมีความเชื่อวา สามารถรักษาอาการปวด
เมื่อยจากการทํางานได ผลการศึกษานี้สอดคลอง
กับผลศึกษาของ ศิริลักษณ นิยกิจ (2555) ที่พบ
วาผูที่ดื่มสุรามีความเชื่อวาสุราชวยใหผอนคลาย
เครียดชวยในการรักษาโรคเขาสังคมและเกิดความ
มั่นใจ กลาแสดงออกนอกจากนี้ชายวัยทํางานมี
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะหลังดื่มสุรา ถึงรอย
ละ 68.39 อาจเกี่ยวของกับหลังจากดื่มสุราแลวตอง
ขับรถกลับที่พักอาศัยและภายหลังการดื่มสุราแลว
ประสบอุบัติเหตุรอยละ 10.43 อาจเนื่องมาจากการ
ดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง สภาพรางกายไมพรอมที่จะควบคุมรถ มีราย
จายการซื้อสุราดื่มจํานวนมาก มีคากลางคาใชจาย
ในการซื้อสุรา 350 บาท/เดือน (20:10,000) ซึ่งพบ
วาไมมากเนื่องจากสวนมากมีนายจางซื้อใหดื่ม ซึ่ง
ผูท ดี่ มื่ แบบติดจะมีคา ใชจา ยสูงกวาและมีผลทางดาน
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เศรษฐกิจ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาการดื่ม
สุราแบบติดของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแกน พบวาชายวัยทํางานที่มีทักษะการ
ตัดสินใจในระดับตองปรับปรุงถึงปานกลาง มีความ
สัมพันธกับปญหาการดื่มสุราแบบติด แสดงใหเห็น
วาชายวัยทํางานที่ขาดทักษะในการตัดสินใจที่ดี
แมวาจะทราบถึงผลเสียของการดื่มสุราตอสุขภาพ
แตไมสามารถหลีกเลี่ยงการหรือปฏิเสธการดื่มสุรา
ไดแตในขณะเดียวกันชายวัยทํางานที่มีความรูเกี่ยว
กับโทษของสุราในระดับความรูสูง กลับมีความ
สัมพันธกับการดื่มสุราแบบติดทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ชายวัยทํางานทีม่ ปี ญ
 หาการดืม่ สุราจะแสวงหาความ
รูเกี่ยวกับสุรา เพื่อหาทางแกไข แตยังไมสามารถลด
ละเลิก การดื่มสุราได การดื่มสุราในสถานที่ทํางาน
มีความสัมพันธกับการดื่มสุราแบบติดของชายวัย
ทํางานในเขตอุตสาหกรรม เนื่องมาจากการดื่มหลัง
เลิกงานเปนคานิยมในกลุมชายวัยทํางาน บางครั้ง
นายจางเปนผูจัดหาสุราใหดื่ม เปนการแสดงออก
ถึงความมีนํ้าใจของนายจางลักษณะพฤติกรรมการ
ดื่มสุราดังกลาวปริมาณการดื่มตอครั้งจะมีปริมาณ
มากกวาปกติ และเมื่อดื่มเปนประจําเปนระยะเวลา
นานติดตอกันยอมจะสงผลใหเกิดการติดสุราไดจาก
การศึกษาที่ผานมาที่พบวาชายวัยทํางานที่มีปญหา
การดื่มหรือติดแอลกอฮอลมักดื่มกอนทํางานหรือ
ระหวางที่ทํางานนอกจากนี้และการดื่มสุราเพื่อเขา
สังคมของชายวัยทํางานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัด
ขอนแกน ยังมีความสัมพันธกับปญหาการดื่มสุรา
แบบติด อาจเกีย่ วของกับความเชือ่ วาการดืม่ สุราเปน
กิจกรรมหนึ่งของความเปนผูชายและประเพณีและ
วัฒนธรรม การฉลองในเทศกาลตางๆ รวมทั้งเชื่อ
วาการดื่มสุราจะชวยใหบรรเทาปวดเมื่อยจากการ
ทํางาน นอกจากนี้ผูที่ดื่มสุรากลั่นมีโอกาสเกิดการ
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ติดสุรา มากกวาผูท ดี่ มื่ สุราแช เปน 3.15 เทา และสุรา
ผสม มีโอกาสเกิดการติดสุรา 3.42 เทา
อาจเกิดจากสุราสองประเภทนี้มีประมาณ
แอลกอฮอลสูง ทําใหติดไดมากกวาหรือเพราะติด
สุราเลยดื่มสุรากลั่นและสุราผสมเพราะประมาณ
แอลกอฮอล รวมทั้งสุรากลั่นบางประเภทมีราคาถูก
เมื่อเทียบปริมาณแอลกอฮอลที่ผสมอยู

ขอเสนอแนะ
1. ผูท มี่ กี ารดืม่ แบบอันตราย และการดืม่ สุรา
แบบเสีย่ งควรไดรบั คําปรึกษาพรอมกับมีการติดตาม
ตอเนื่อง และกลุมที่ดื่มแบบติด ควรตองไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยภาวะติดสุราและไดรับการดูแลในการ
ลด ละเลิกอยางเปนระบบ
2. การศึกษาครั้งนี้พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพ คือการรับรูโทษของการดื่มสุราที่สูงกลับมี
การดื่มแบบติด ซึ่งอาจจะมีปญหาแลวจึงหาความ
รูเพื่อแกปญหา แตมีทักษะการตัดสินใจตํ่าถึงปาน
กลาง ผูม สี ว นเกีย่ วของควรมีการ พัฒนาทักษะชีวติ
มีการเสริมแรงในการลดละเลิกสุรา การที่มีการดื่ม
สุราในทีท่ าํ งาน ควรสรางความเขาใจแกนายจางและ
การรณรงคการหามดื่มสุราในสถานที่ทํางาน
3. เหตุผลของการดื่มสุราจํานวนมากคือ
การดื่มเพื่อเขาสังคม ดังนั้นควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการสงเสริมการลด ละ เลิกการดื่มสุราเพื่อเขา
สังคม อาจเริ่มตนจากกิจกรรมงานประเพณีตางๆ
การประชาสัมพันธรณรงคประเพณีตางๆ ใหปลอด
สุรา เชน งดเหลาเขาพรรษา งานศพ งานบวชปลอด
สุรา การใหกระเชาของขวัญที่ไมมีสุรา เปนตน
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