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บทคัดย่อ 
 

 ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเม่ือไดรั้บการบ าบดัและจ าหน่ายจากโรงพยาบาล เม่ือกลบัสู่ชุมชน
แลว้มีการกลบัไปด่ืมสุราซ ้ า มกัส่งผลกระทบตามมาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและการท างาน  
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการบ าบัดดูแลอย่างต่อเน่ืองหลังออกจาก
โรงพยาบาล วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม
การบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ประกอบด้วยผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา จ านวน 10 ราย ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลพระบาทห้วยตม้ อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน และสมาชิกทีมสุขภาพ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) โปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับ  
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา พฒันาโดยหรรษา เศรษฐบุปผา และคณะ  (2553) 2) แบบประเมินปัญหาการด่ืม
สุรา (AUDIT) และ3) แบบประเมินความคิดเห็นของทีมสุขภาพในการน าโปรแกรมการบ าบดัดูแล
เชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไปใช ้และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา 
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ผลการศึกษามีดงัน้ี 
1. หลงัส้ินสุดโปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 1 

เดือน ร้อยละ 90 ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผู ้
ท่ีเป็นโรคติดสุรามีพฤติกรรมการด่ืมสุราลดลง และร้อยละ 10 สามารถหยดุด่ืมได ้

2. ไม่มีการกลบัมารักษาซ ้ าภายใน 28 วนั หลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาลในกลุ่มผูท่ี้เป็น
โรคติดสุราท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 

3. ทีมสุขภาพเห็นด้วยในการน าโปรแกรม ไปใช้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ประโยชน์ต่อ
ผูป่้วยและญาติ 2) การผสมผสานกบังานประจ าของหน่วยงาน 3) ประโยชน์ต่อทีมสุขภาพในการ
ปฏิบติังาน 4) ความสะดวกและง่ายต่อการน าไปปฏิบติั และ 5) ความพึงพอใจต่อการใชโ้ปรแกรม 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้
เป็นโรคติดสุรา สามารถลดพฤติกรรมการด่ืมสุราของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา และลดการกลบัมารักษา
ซ ้ า ดงันั้นจึงควรน าโปรแกรมการบ าบดัดูแลเชิงรุกในชุมชนส าหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไปใช ้ในการ
ติดตามดูแลผูท่ี้เป็นโรคติดสุราภายหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Persons with alcohol dependence (PAD) can begin drinking again after being 
discharged from the hospital upon completion of care. Alcohol relapse can impact themselves, 
families, societies and their work. PADs need to receive continuity of care after discharge from 
hospital. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the Program of Assertive 
Community Treatment (PACT). Ten persons with alcohol dependence who overseen by the 
Prabathhauytom Subdistrict Health Promotion Hospital in Li District, Lamphun Province and five 
health care team members who implemented the program were purposively selected. The 
instruments used in this study were: 1) the PACT for PAD, developed by Sethabouppha et al 
(2012); 2) the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT); and 3) the Opinion of 
Implementing PACT from Health Care Team Evaluation Form. Data were analyzed using 
descriptive statistics. 
 Results of this study revealed that: 
 1. After 1 month of utilizing the PACT program, 90 % of PADs participating in the 
program decreased their drinking and 10 % were able to stop drinking. 



ช 
 

2. There were no 28 - day readmission among PADs, who attended the PACT 
program. 
 3. The health care team members all agreed on the following benefits of the PACT 
for PAD: 1) benefits for the patients and relatives, 2) ability to integrate program with routine 
tasks, 3) benefits for health care team in their practice, 4) convenience and ease to implement, and 
5) satisfaction with program implementation. 
 The results of this study indicate that the PACT for PADs could reduce drinking 
behaviors and readmission rates. Therefore, the PACT for PADs should be applied to PADs in the 
community after they have completed hospital - based alcohol dependence treatment program. 


