
โครงการ "เรียนรู้จากเหล้า เมาแล้วฝืนขับ ผลลัพธ์เปน็อย่างไร" 
โดย โรงพยาบาลน่านร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 



ท ำไมพวกเรำตอ้งช่วยกนัแกปั้ญหำเร่ือง
กำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล?์







อำยคุำดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปีพ.ศ.2562

ขอ้มลูจาก : สารประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล 2562
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ชาย หญิง

ท ำไมผูช้ำยจึงอำยสุั้นกวำ่ผูห้ญิง?



อายุ ชาย หญงิ

5-14ปี อบุตัเิหตจุราจร(565)/จมน า้(432) /
มะเรง็เม็ดเลอืดขาว(116)

อบุตัเิหตจุราจร(294)/จมน า้
(155) /

อบุตัเิหตอุืน่ๆ (105)

15-29ปี อบุตัเิหตจุราจร(6,047)/ฆ่าตวัตาย
(1.270)/เอดส(์1,265)

อบุตัเิหตจุราจร(1,116)/เอดส ์
(853)

30-44ปี เอดส(์5,732)/อบุตัเิหตจุราจร(5,313)/
ตบัแข็ง (2,740)

เอดส(์2,648)/อบุตัเิหตจุราจร
(944)/

มะเรง็เตา้นม (772)

45-59ปี มะเรง็ตบั(6,719)/หลอดเลอืดสมอง
(6,378)/หลอดเลอืดหวัใจตบี (5,584)/

อบุตัเิหตจุราจร (4,837) 

เบาหวาน(2,909)/หลอดเลอืด
สมอง(2,810)/มะเรง็ตบั(2,198)

60-69ปี หลอดเลอืดสมอง(5,864)/มะเรง็ตบั
(4,745)/

หลอดเลอืดหวัใจตบี (4,730)

เบาหวาน(4,184)/หลอดเลอืด
สมอง(3,181)/หลอดเลอืดหวัใจ

ตบี(2,730)



ประวัติเด็กพิการทางสมองจากดื่มแล้วขับ เมื่ออายุ17 ปี ปัจจุบันอายุ 33 ปี 
มีประวัติอุบัติเหตุมารพ. 3 ครั้ง ก่อนพิการ

ใครคือกลุ่มเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนจนพิการ?



ใครคือกลุม่เสี่ยงก่อนเกิดเหตกุารณอ์บุตัิเหตทุางถนน
จนบาดเจ็บ?



เสียชีวิต หรอื
พิการ

บาดเจ็บ
และนอนรพ.

กำรแบ่งประเภทของผูด่ื้มแลว้ขบั

เมาแลว้ขบัถกูจบัคมุ
ประพฤติ

เมาแลว้ขบั 
และไมเ่คยถกูจบั

โชครา้ย

เมาแลว้ขบัอีกจนกวา่จะ
เสียชีวิต

เมาแลว้ขบัอีกจนกว่า
จะพิการ

เมาแลว้ขบั
จนกวา่จะถกูจบั



กำรแกปั้ญหำอุบติัเหตุทำงถนนจำกด่ืมแลว้ขบั

มาตร
การทาง
กฎหมาย

รณรงคใ์ห้
ความรู ้

ปรบั
พฤติกรรม 
เปลี่ยน
ทศันคติ

การสรา้งวินยั
ตัง้แต่เด็ก



กำรไดรั้บประสบกำรณ์ บำดเจบ็รุนแรง ไม่ไดท้ ำใหเ้รียนรู้วำ่ 
ไม่ควรเมำแลว้ขบัอีก

ผูถู้กคุมประพฤติรำยน้ีเป็นนกัเรียน
อำชีวะ เคยเกิดอุบติัเหตุจนตอ้งนอน
รพ. มีแผลท่ีศีรษะ กระโหลกร้ำวจำก
ด่ืมแลว้ขบัเม่ือ 1 ปีก่อน แต่กย็งัด่ืม
แลว้ขบั จนถูกจบัมำคุมประพฤติใน

คร้ังน้ี



เดก็นกัเรียนอำชีวะ ไปด่ืมสุรำในงำนศพเพื่อน
มีเลือดออกในสมอง

เพื่อนเสียชีวติจำกข่ีมอเตอร์ไซดเ์มำแลว้ขบั



กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์

ประสบกำรณ์

สะทอ้นควำมรู้สึก

สรุปควำมคิดรวบยอด

น ำไปใชก้บัชีวิตของเรำ
กระบวนกำร

กลุ่ม+



กิจกรรมเรียนรู้

•วันแรกปฐมนิเทศ
•1.กล่าวน าโดยผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน นายวราวุธ คันธาเวช 
•2.การอภิปรายกลุ่ม โดยผู้พิการจากเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดน่าน ในรูปแบบ

สัมภาษณ์
•3.การบรรยายความรู้อันตรายของสุรา 
•4.จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการแบ่งกลุ่มจ านวน 4  ครั้งหมุนเวียน 4 จุด สัปดาห์ละ 1 วัน



ผอ.ส ำนกัคุมประพฤติจงัหวดัน่ำน นำยวรำวธุ คนัธำเวช



กำรเสวนำ เล่ำประสบกำรณ์จำกเครือข่ำยเมำไม่ขบั



วิทยากรคือผู้ประสบความสูญเสียจากการดื่มแล้วขับ



กำรแบ่งกลุ่มเรียนรู้  กลุ่มละ 8-10 คน

• จุดที่ 1 เยี่ยมบ้านผู้พิการจากดื่มแล้วขับ ผู้ถูกคุมประพฤติจะเลือกหัวหน้ากลุ่ม 
เป็นผู้สัมภาษณ์ประวัติชีวิต
• จุดที่ 2 ตึกผู้ป่วยใน ด้านศัลยกรรม ซึ่งมีผู้ป่วยที่พิการจากดื่มแล้วขับ โดย

หัวหน้าตึกจะแนะน า
• จุดที่ 3 ตึกผู้ป่วยใน ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งมีผู้ป่วยที่พิการจากดื่มแล้ว

ขับ
• จุดที่ 4 ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน



จ ำนวนผูถู้กคุมประพฤติท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ปี 59-61
ปีละ 2 รุ่น ช่วงหลงัเทศกำลปีใหม่ และหลงัสงกรำนต์



ร้อยละของกำรจ ำแนกผูถู้กคุมประพฤติตำมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยใช้
แบบทดสอบ AUDIT score 





เรียนรู้ท่ีตึกผูป่้วยใน โดยพยำบำลจะช้ีใหเ้ห็นควำมทุกขข์องผูป่้วยและ
ญำติท่ีไดรั้บผลกระทบ



เรียนรู้ท่ีตึกผูป่้วยในศลัยกรรม 

ผูป่้วยเดก็หญิงด่ืมแลว้ขบั พิกำรทำง
สมอง นอนรพ.นำน 4 ปี ค่ำใชจ่้ำย

ไม่นอ้ยกวำ่ 4 ลำ้นบำท
กลบับำ้นไม่ไดเ้น่ืองจำกไม่สำมำรถ

เอำท่อช่วยหำยใจออกได ้



ช่วงท่ีวำ่งจำกกำรเรียนรู้ 
ผูถู้กคุมประพฤติช่วยท ำควำมสะอำดตึกผูป่้วย



พำผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ไปเยีย่มบำ้นผูป่้วยพิกำรทำงสมอง



การเย่ียมบ้านผู้พิการจากเมาแล้วขับ
วิทยากรคือมารดาของผู้พิการ



กำรเรียนรู้จำกผูป่้วยติดเตียงท ำใหไ้ดรั้บรู้
ควำมทุกข ์ควำมรู้สึก และผลกระทบจำกกำรด่ืมแลว้ขบั



สะทอ้นควำมรู้สึก สรุปควำมคิดรวบยอด และกำรน ำไปใช้



กำรสรุปควำมคิดรวบยอด

ค าตอบของผู้ถูกคุมประพฤติในการสรุปความคิดรวบยอดว่า หลังจากนี้จะดื่ม
สุราต่อไปหรือไม่ อย่างไร

1 ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ ขอบคุณหมอ เวลาผมขับรถ ผมจะนึกถึงคุณ......... 
ผู้ป่วยจากดื่มแล้วขับ ที่เป็นบทเรียนที่ดีให้ผม 

2 เป็นโครงการที่ดีมาก สามารถท าให้ลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้ ผมจะ
เอาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงตัวเอง ผลตรวจเลือดผมผิดปกติ ผมก็ยินดีที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง

3 ที่โดนถือเป็นเคราะห์ แต่ก็ดีที่ได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม ดีใจที่ตัวเองได้ลดการดื่ม
เหล้าลงครึ่งหนึ่งแล้ว ผมจะเตือนสติตัวเองเอาไว้



กำรน ำไปใชใ้นชีวิตจริง
การตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตจริง

1 ผมขอบอกเทคนิคให้น้องๆว่า เวลาที่เพื่อนชวนดื่มเหล้า ให้รีบกินข้าวก่อน จะท า
ให้ไม่อยากกินเหล้า และให้กลับบ้านเลย

2 ถ้าต้องไปท างานก่อสร้าง แล้วดื่มเหล้าจะท าอย่างไร ตอบ : ผมจะให้น้อง...ซึ่งเขา
ไม่กินเหล้าไปส่งที่บ้าน

3 ถ้าออกไปกินเหล้าบ้านเพื่อน จะท าอย่างไร   ตอบ: ผมจะให้ภรรยามารับกลับ
บ้าน

4 ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผมคงต้องกลับไปบวชอีกรอบ เพราะถ้าบวชแล้ว ผม
จะงดการดื่มได้

5 ต่อไปดื่มแล้วจะอยู่บ้าน หรือ หาคนที่ไม่ดื่มไปส่งแทน



แนวคิดที่อยากให้ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้รับคือ 

เมื่อสรุปผลโครงการ... ผู้บ าเพ็ญประโยชน์หลายคนพูดตรงกันว่า ที่ท าให้
เปลี่ยนความคิดได้คือ.....ไปเจอผู้พิการท่ีบ้าน และเห็นความทุกข์ของแม่ ไม่
อยากให้ตนเองกลายเป็นภาระแก่ครอบครัวแบบนั้น จึงคิดว่าจะเลิกดื่มแล้ว
ขับแล้ว..... จะติดตามจากการถูกจับซ้ า หรืออุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ

ถกูจบั เป่า
แอลกอฮอล์
มาบ าเพ็ญ
ประโยชน์

ซวย โชครา้ย ที่โดน
จบั

โชคดี 
เป็นสญัญาณ

เตือน?

ท าอีก แตห่ลบดา่นใหด้ี
-แลว้อาจจะพิการ

เปลี่ยนแปลง หยดุดื่ม
แลว้ขบั 
-ปลอดภยั



น ำไปสู่กำรตดัสินใจ สญัญำวำ่ “ด่ืมไม่ขบั”



กำรตดัสินใจหลงัเขำ้ร่วมกิจกรรม

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ
ดื่มไม่ขบัเด็ดขาด 26 89.7

เลิกด่ืมสรุา 3 10.3



กำรติดตำมผลลพัธ์ : กำรถูกคุมประพฤติซ ้ ำ

ปี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถูกคุมประพฤตซิ า้

ปี2559 71 1 (1.4%)

ปี2560 47 0

ปี2561 47 0

ปี2562 143 0

ผูถู้กคุมประพฤติซ ้ ำเป็นผูติ้ดสุรำ ไดส่้งบ ำบดักบัจิตแพทยต่์อไป



กำรติดตำมผลลพัธ์ : กำรถูกคุมประพฤติซ ้ ำ

ปี จ ำนวนผู้เข้ำรว่มกิจกรรม ถูกคุมประพฤติซ  ำ

ปี2559 71 1

ปี2560 47 0

ปี2561 47 0

ปี2562 143 0

รวม 308 1 (0.3%)

ผูถู้กคุมประพฤติซ ้ ำเป็นผูติ้ดสุรำ ไดส่้งบ ำบดักบัจิตแพทยต่์อไป



สรปุผลจากแบบสอบถามความต ัง้ใจการดืม่สรุา

ความต ัง้ใจ กอ่น หลงั

คงเดมิ
ไมส่ามารถเลกิดืม่สรุาได/้ไม่
เปลีย่นแปลง

2 1.1 5 2.6

ละ หากดืม่สรุาแลว้จะไมข่บัขีร่ถอกี 176 92.6 80 42.1

ลด จะลดปรมิาณการดืม่สรุาลง 2 1.1 87 45.8

เลกิ จะเลกิการดืม่สรุาโดยเด็ดขาด 10 5.3 18 9.5

6.ผลการสำรวจความตั้งใจ 61-62.pdf


กฎของควำมเฉ่ือย

•มนษุยจ์ะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถา้ไม่มี
แรงมากระท า



กำรเร่งกระบวนกำรตดัสินใจ
ใน Stage of behavior change model



กำรติดตำม ควำมต่อเน่ืองของพฤติกรรม Maintainance

เม่ือ 16 พค.2562 รุ่นท่ี 2 ของปี2562 ไดเ้ชิญญำติผูดู้แลมำร่วมประชุมดว้ย และขอใหญ้ำติช่วย
ติดตำมพฤติกรรมของผูถู้กคุมประพฤติ และโทรศพัทม์ำแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสนง.คุมประพฤติทรำบถำ้ด่ืม

แลว้ขบัอีก



ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร 

• 1.นโยบายจากหน่วยงานในระดบักระทรวง
• 2.ความรว่มมือกนัระหวา่งส านกังานคมุประพฤต ิและโรงพยาบาลในระดบัพืน้ท่ี

• -การประชมุหารอืรว่มกนั อยา่งตอ่เน่ืองหลายครัง้
• -รบัฟังความเหน็ซึง่กนัและกนั
• -พฒันาและปรบัปรุงโครงการมีเปา้หมายรว่มกนั 

• 3.การก าหนดเปา้หมายรว่มกนัท่ีชดัเจน 
• 4.การตดัสินใจรว่มกนัและการท างานเป็นทีม 
• 5.การเสรมิพลงัซึง่กนัและกนั



กำรสนบัสนุนของผอ.วรำวธุ สุคนัธำเวช

•การจดัคา่วิทยากรใหก้บัเครอืข่ายเหย่ือเมาแลว้ขบั และผูป่้วยพิการท่ีบา้น
•การจดับคุลากรเพิ่มอีก 1 คน ส าหรบัติดตามผูถ้กูคมุประพฤติท่ีบา้น
•การสนบัสนนุตามความตอ้งการของทีมงาน



ควำมทำ้ทำยท่ีจะท ำต่อไป

•ลดการดงูานในรพ. แตเ่พิ่มการเย่ียมบา้นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสรุา เช่นผูป่้วย
ตบัแข็ง ผูป่้วยเลือดออกในสมองจากการดื่มสรุา ผูป่้วยมะเรง็ตบั 
• เพิ่มเวลาการพดูคยุเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์
•ติดตามอย่างเขม้ขน้ โดยผ่านผูน้  าชมุชน และอสค.



กำรท ำสงครำมกบัปัญหำกำรด่ืมสุรำ?



กำรแกปั้ญหำเร่ืองท่ียำกใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 
จ ำเป็นตอ้งหำพนัธมิตรร่วมมือใหม้ำกท่ีสุด

โจมตีจำกทุกทิศทำง ทุกสรรพก ำลงั



แรงท่ีส่งผลต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูด่ื้มแลว้ขบั

ผูถ้กูคมุ
ประพฤติ เมา
แลว้ขบั

ความกดดนัจากมาตรการทางกฎหมาย 
ถกูคมุประพฤติ

ความกลวัตอ่การสญูเสีย
-เย่ียมผูพิ้การ

ความกงัวลตอ่ความเจ็บป่วย
-การตรวจสขุภาพ

การกดดนัจากครอบครวั
-ติดตามผ่านครอบครวั

การกดดนัจากชมุชน
-ติดตามผ่านผูน้  าชมุชน อสค.

การรกัษาสญัญาท่ีใหไ้ว้



การคืนข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์
ย้อนหลัง แยกรายต าบล/หมู่บ้าน ในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน

มำตรกำรชุมชนในกำรลดกำรด่ืมแลว้ขบั



ร้อยละของผูด่ื้มสุรำ แยกตำมต ำบล

ต าบล
ปี 2560

ดื่ม ไมด่ื่ม รอ้ยละผูด้ื่มสรุา
ต.ไชยสถาน 3 100
ต.บอ่สวก 2 100
ต.นาซาว 1 100
ต.ผาสิงห์ 2 1 66.7
ต.ดูใ่ต้ 4 2 66.7
ต.ถืมตอง 1 1 50
ต.เรอืง 1 1 50
ต.ในเวียง 5 6 45.5
ต.บอ่ 1 0
ต.สะเนียน 3 0
รวม 19 15 55.9



ต าบล ล าดับ หมู่ที่ บ้าน
จ านว

น

หมวกกันน็อก แอลกอฮอล์

สวม ไม่สวม ดื่ม ไม่ดื่ม

2 ต.ผาสิงห์ 1 1 ผาตูบ 1 1 1

2 3 สวนหอม 1 1 1

3 6 มงคลนิมิตร 1 1 1

รวม 3 3 3

ร้อยละ 100 100

เทศกาลปีใหม่ 2561 แยกรายหมู่บ้าน



จบัมือสญัญำเลิกด่ืมสุรำกบัก ำนนั และแพทยร์พ.น่ำน
ผอ.รพสต. และผูใ้หญ่บำ้น



ปลดัอำวโุส พร้อมนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองน่ำน 
หวัหนำ้บำ้นสถำรศ ร่วมเยีย่มผูป่้วย



ผูป่้วยสญัญำกบัท่ำนนำยอ ำเภอ คุณวฒัน ์สุคนัธะกลุ 
วำ่จะไม่ด่ืมสุรำอีก โดยมีผูใ้หญ่บำ้นและผอ.รพสต.ช่วยติดตำม



เปรียบเทียบสถิติจ านวนผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2560 – 2562 อ าเภอเมืองน่าน
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ตัวชี้วัดปี 2562 ไม่เกิน 23.2 ต่อแสน ปชก.
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จ านวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอบุตัเิหตจุราจรและดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในชว่งงานประเพณีแขง่เรอืนัดเปิด-ปิดสนามระหวา่งปี 2549 - 2561

เริม่งานแขง่เรอื
ปลอดเหลา้ปี 50

บาดเจ็บลดลง 
93.27%



ส่งผลไปสู่งำนประเพณีปลอดเหลำ้อ่ืนๆ



อำยคุำดเฉล่ียของประชำกรเขตเทศบำลเมืองน่ำนปี2549-2561
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ทุกขข์องคนท ำงำน

•เราก าลงัท าอะไรอยู่?

•แลว้เราท าไปท าไม?



ท ำไมมนุษยจึ์งมีควำมสุขเม่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น



ควำมเป็นมนุษยเ์กิดข้ึนเม่ือ เรำช่วยกนัปกป้องเผำ่พนัธ์ุจำกกำรล่ำ



ควำมสุขของมนุษยเ์กิดจำกอะไร?
คือกำรส่งผำ่นของสำรส่ือประสำทจำกเซลลห์น่ึงไปอีกเซลลห์น่ึง



เติมเตม็ควำมสมบูรณ์ของชีวิต

การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้รงิ



กำรมีควำมสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น
นัน่คือส่ิงท่ีท ำใหม้นุษยค์รองโลกใบน้ี



ขอบคุณครับ


