บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสุรา เปนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ถูกกฎหมายและสังคมยอมรับ
จึงมีการนิยมดื่มอยางแพรหลาย จัดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับประเทศโดยเฉพาะสุรามี
ผลกระทบตอผูดื่มทั้งดานรางกาย จิตใจ ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจไมนอยกวายาเสพติด
ชนิดอื่น จากรายงานการประชุมวิชาการสุราระดับประเทศครั้งที่1ประจําป 2548 ในแตละปทั่วโลก
มีอัตราการตายจากสาเหตุของสุราปละ 1.8 ลานคน และสถิติจากองคการอนามัยโลกพบวา ทั่ว
โลกมีผูที่ไดรับปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 76.4 ลานคน เปนชาย 63.7 ลานคน เปน
หญิ ง 12.7ล า นคน และยั ง พบวา การดื่ ม สุ ราทํา ใหเ กิดโรค รอยละ 4 เฉพาะในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตที่สูงกวาทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด ซึ่งปญหานี้จะสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยปญหาสุราทําใหเกิดโรคนั้นพบวาเพิ่มขึ้น จากอันดับที่ 5
มาเปนอันดับที่ 3 รองจากปญหาอุบัติเหตุและบุหรี่ (ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2548) การศึกษาของ
กรมควบคุมโรค (2547) พบวา สุรามีความเกี่ยวของกับการตายจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคตับ
โรคชัก โรคที่เกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท นอกจากนี้สุรายังทําใหบุคลิกภาพของผูดื่ม
เปลี่ยนแปลงไปมีความออนแอ เกียจครานไมรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ในดานจิตใจและ
อารมณจะเกิดภาวะซึมเศรา กังวล ฟุงซานและมึนงง (ศรีสมบัติ วานิช และฉวีวรรณ สัตยธรรม,
2540) การดื่มสุรายังสงผลกระทบตอครอบครัวทั้งดานบทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และสุ ข ภาพจิ ต ของสมาชิก ในครอบครั ว ผู ดื่ ม สุ ร าจะมี ผ ลให ค วาม
รับผิดชอบในบทบาทของพอแมหรือคูสมรสลดนอยลง เกิดการทะเลาะวิวาทหรือใชความรุนแรง
กับคูสมรสหรือบุตร (Michale, Denis, Richard, & Phillip, 1996)
แมวาการดื่มสุรากอใหเกิดผลกระทบตางๆเปนอยางมาก แตยังพบวาผูดื่มสุรามี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโนมจะมากขึ้นอีกในอนาคต จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภค
สุราของคนไทย เพิ่มมากขึ้นจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งใน 1 ป มีผูดื่มสุราเพิ่มขึ้น 2.6 แสน
คน หรือจํานวนการดื่มเพิ่มขึ้น 1 เทาในทุก 3 ป (อุดมศิลป ศรีแสงนาม, 2547) ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานจากการประชุมวิชาการยาเสพติดแหงชาติ ครั้งที่ 6 ประจําป 2548 พบวา ชนิดของยาเสพ
ติดตางๆที่ใชกันอยูในปจจุบัน สุราเปนยาเสพติดที่มีการนิยมใชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหาซื้องายไม
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ผิดกฎหมาย จึงมีแนวโนมของการใชมากขึ้นเรื่อยๆ (สถาบันธัญญารักษ, 2548) ในป 2546 รัฐบาล
ไดประกาศสงครามยาเสพติด และมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอยางเขมงวด
ในทุกดานที่เกี่ยวของไดพบวา ยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ยาบาไดลดลง แตในขณะที่สุรากลับมี
การแพรระบาดมากขึ้น จากสถิติของผูปวยสุราที่เขามารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยในของสถาบัน
ธัญญารักษเพิ่มมากขึ้น จากป 2545- 2549 มีจํานวนผูปวย 533 ราย 655 ราย 1,148 ราย 1,068
รายและ 1,090 ราย ตามลําดับและผูปวยสุราเกิดโรคแทรกซอนที่พบมากที่สุด คือ โรคติดสุรา
เรื้อรัง กระเพาะอาหารอักเสบ ตับแข็ง ตามลําดับ(สถาบันธัญญารักษ ศูนยสารสนเทศ, 2549)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วของกับปจจัยที่สงเสริมการดื่มสุรา และการติดสุราพบวา
ปจจัยดานจิตใจและอารมณเปนสาเหตุที่สาํ คัญในปญหาการดื่มสุราเชนดื่มสุรา เพือ่ ลดภาวะเครียด
ในการทํางานหรือการดํารงชีวิตประจําวัน การขาดความรักความผูกพันในครอบครัว ขาดการสื่อสาร
ที่เหมาะสม ขาดการแสดงออกของอารมณ ความรักและความเขาใจตอกันของสมาชิกในครอบครัว
(เกษม ตันติผลาชีวะ, 2536; สมภพ เรืองตระกูล, 2543) สภาพสังคมที่มีอทิ ธิพลสงเสริมใหดื่ม
สุรา คือ กลุมเพื่อนและสภาพแวดลอมในชุมชน จากการศึกษาของนิศานาถ โชคเกิด (2545) พบวา
การที่สมาชิกในครอบครัวดื่มสุราหรือกลุม เพื่อนใกลชิดดื่มสุรา จะมีผลตอการปฏิบัติเพื่อหลีกเลีย่ ง
จากการดื่มสุรานอยประกอบกับรัฐบาล มีนโยบายที่เปดโอกาสในเรื่องของการผลิตสุราอยางเสรี
ผูผลิต ผูนําเขา จึงมีการแขงขันกันทางธุรกิจที่ทาํ ใหเขาถึงผูบริโภคไดงายโดยมีสื่อโฆษณาโนมนาว
จูงใจหลายรูปแบบ จากผลการศึกษาของวิชัย โปษยะจินดาและอาภา ศิริวงษ ณ อยุธยา (2544)
พบวาในปจจุบันแหลงจําหนายสุราสวนใหญเปนรานขายของชํา ซึ่งมีสุราจําหนายกันอยางแพรหลาย
ในแตละชุมชนโดยสามารถใชระบบเงินเชื่อดื่มกอนจายที่หลัง ทําใหมีทั้งความสะดวกและหาซื้องาย
ไมมีเงินก็หาดืม่ ได จึงเปนอิทธิพลจูงใจทําใหเกิดความอยากดื่มถึงแมวาผูปว ยจะเลิกไดแลวก็ตาม
ถามีจิตใจที่ไมเขมแข็งพอจึงมีโอกาสกลับไปดื่มซ้ําได
สถาบันธัญญารักษ เปนสถานพยาบาลที่ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดทุกประเภท สําหรับในการบําบัดรักษาผูปวยติดสุราแบบผูปวยใน พบวาผูปวยสวนใหญมักเปน
ผูที่ดื่มสุรามาเปนระยะเวลานานจนเกิดปญหาขึ้นกับสุขภาพและไมสามารถหยุดดื่มเองได เนื่องจากมี
อาการขาดสุราจึงเขามารับการรักษา จากการที่สุราไปทําลายสวนตางๆในรางกายโดยเฉพาะระบบ
ประสาทสวนกลางและมีการฝอลีบของสมองสวนนอก (Cortex) จะมีผลทําใหมีอาการสมองเสื่อม
บุคลิกภาพที่เชื่องชาและความจําเสื่อม นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซอนทางรางกาย เชน โรคกระ
เพราะอาหารอักเสบ โรคตับ ทําใหรางกายทรุดโทรม ออนแอไมมีแรง จําเปนตองใชระยะเวลานาน
ในการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพรางกาย แตจากที่ผูปวยมีพยาธิสภาพของโรคหลงเหลืออยูทําให
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ผูปวยมีบุคลิกภาพที่เชื่องชาและความจําเสื่อม ผูปวยจึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกใชยาเสพติดในระยะฟนฟูสมรรถภาพได เมื่อผูปวยไดรับการ
บําบัดรักษาประมาณ 1 เดือนอาการทั่วไปดีขึ้น แพทยอนุญาตใหกลับบานไดและนัดผูปว ยมาพบ
แพทยเพื่อรับยาและติดตามการรักษาหลังจําหนายเปนระยะเวลา 1 ป(สถาบันธัญญารักษ, 2548)
จากปญหาการแพรระบาดของสุราผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา และปจจัยที่
สงเสริมการดื่มสุราดังกลาวมาขางตนทําใหผูปวยมีโอกาสกลับไปติดซ้ําไดสูง ถึงแมวาผูปวยติดสุรา
จะไดรับการรักษาจนหยุดดื่มสุราไดแลว เมื่อกลับไปอยูกับครอบครัวหรือในสภาพแวดลอมเดิมๆ
คบเพื่อนทีเ่ คยดื่มสุราดวยกัน สุราหาซือ้ ไดงายและการดื่มสุราเพื่อสังสรรคเปนที่สงั คมใหการยอมรับ
นอกจากนั้นสภาพจิตใจของผูปวยเองที่ยังมีสภาพอารมณท่ีเปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด ความไม
เขมแข็งของจิตใจ มีผลใหการดูแลตนเองของผูปวยในการปองกันการติดสุราซ้ําไมประสบผลสําเร็จ
เมื่อเปนเชนนั้นการดูแลชวยเหลือผูปวยสุราภายหลังการรักษา เพื่อใหเลิกดื่มสุราอยางถาวรที่มัก
ไดผลดี จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนรวมมือจากสมาชิกในครอบครัวเพราะผูปว ยติดสุราสวนใหญ
มีครอบครัวและใชชวี ิตประจําวันเกีย่ วของกับสมาชิกในครอบครัวอยูตลอดเวลา และเปนระยะเวลาที่
ยาวนานครอบครัวจึงมีความสําคัญตอผูปวยสุราทั้งในดานรางกายและจิตใจ สมาชิกในครอบครัว
สามารถเปนกําลังใจชวยเสริมแรงบันดาลใจหรืออาจบัน่ ทอนกําลังใจ ทําใหผูปวยกลับไปดื่มสุราซ้ํา
อีกไดเพราะมีปญหาในครอบครัวเกิดขึ้น
ผูวิจัยในฐานะเปนพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบในการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ได
ตระหนักถึงปญหาของการกลับไปติดซ้าํ โดยเฉพาะผูปวยติดสุราที่มีโอกาสกลับไปติดซ้าํ สูง จาก
ประสบการณการทํางานของผูวิจยั ไดพูดคุยสัมภาษณสมาชิกในครอบครัวของผูปวยถึงสาเหตุที่
ผูปวยกลับไปติดสุราซ้ําและกลับเขามารักษาหลายๆครั้งพบวา สมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อและ
คิดวา ผูปวยเมื่อมารักษาหายแลวควรจะเลิกดื่มได และผูปวยจะตองมีวธิ ีชวยเหลือตัวเองในการ
เลิกดืม่ สุราแตเมื่อกลับไปอยูบ านผูปว ยยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆไมรับประทานยา มีอารมณหงุดหงิด
งายและไดกลับไปดื่มสุราอีก จึงทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจในตัว
ผูปวย เมื่อผูปว ยติดสุรามากขึ้นจนเกิดเปนปญหาตอตนเองและครอบครัว จึงพาผูปวยมารักษาอีก
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมไดพบวา สาเหตุของการกลับไปติดซ้ําสวนหนึง่ มาจากการที่ผูปวย
ไมไดรับการดูแลชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว และจากการที่ผปู วยขาดความรูสึกผูกพันใน
ครอบครัว ขาดการสื่อสารทีเ่ หมาะสม ขาดความรักความเขาใจตอกัน(สมภพ เรืองตระกูล, 2542)
และสอดคลองกับการศึกษาของภานุพงศ จิตสมบัติ (2541) ที่พบวา เด็กที่ไดรับความสนใจและ
ความอบอุนจากพอแมจะมีการดื่มสุรานอยกวาเด็กที่ไมไดรับความอบอุนจากพอแม และการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมมีผลทําใหครอบครัวไมสามารถปฏิบัติหนาหลักไดอยางเต็มที่ และครบถวน
และจากตัวผูปวยที่มีความบกพรองดานความจํา เชาวปญญา การตัดสินใจ จึงทําใหผูปวยไม
สามารถที่ควบคุมตนเองหรือใชเหตุผลในการปฏิเสธการดื่มสุราได จึงมีโอกาสที่จะกลับไปติดสุรา
ซ้ําไดอีก ดังนัน้ บุคคลจะเลิกดื่มสุราไดถาวรจะตองมีวธิ ีปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราอยางเหมาะสมและไดรับ
การชวยเหลือจากผูท ี่ใกลชดิ หรือสมาชิกในครอบครัวในการเลิกดื่มสุรา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม
การชวยเหลือผูปวยเพื่อการปองกันการติดซ้ําในประเทศไทยมีนอยมาก อาทิเชน การใชครอบครัวบําบัด
เพื่อลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลในผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรังชาย (จันทนา สรณาคมน, 2548)
โปรแกรมครอบครัวศึกษาตอพฤติกรรมของครอบครัวในการปองกันการเสพยาบาซ้ํา ของผูปวยนอก
โรงพยาบาลธัญญารักษ (ปญจรัตน ศรีสวาง, 2546) ซึ่งเปนลักษณะของการใหความรูเรื่องยาเสพ
ติดและแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของครอบครัวในการปองกันการเสพยาเสพติด และพบวาสวนมากจะ
เปนโปรแกรมการสงเสริมทักษะการดูแลตนเองของตัวผูปวย ในการปองกันการติดซ้ํามากกวาการ
สงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่ครอบครัวมีบทบาทสําคัญใน
การชวยเหลือผูปวยเพื่อการปองกันการติดซ้ําเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาองค
ความรูและรูปแบบโปรแกรมการสงเสริมสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การชวยเหลือผูปวยติดสุราในการปองกันการติดซ้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดศึกษาและสนใจ
รูปแบบของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา (Mental Health Education) ที่พบวา เปนกระบวนการสื่อสาร
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยมีกลวิธีสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ มีการวิเคราะห สังเคราะห หาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหาและพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลง และมีการ
ประเมินความตองการเพื่อนํามาเปนแนวทางการจัดกิจกรรมของโปรแกรมภายใตทฤษฏีที่เกี่ยวของ
รวมกับกระบวนการสุขศึกษา เพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการเรียนรูจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ตองการพรอมทั้งสามารถวัดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมได
(พิทักษพล บุณยมาลิก, 2548)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) จัดเปนทฤษฏีสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทีม่ ีพนื้ ฐานองคความรูเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอทิ ธิพลตอการกระทํา
หรือการปฏิบัติของบุคคลตามแนวคิดของเบคเกอรและคณะ (Becker et al, 1975) ที่กลาววาพฤติกรรม
ของบุคคลขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาของสิ่งที่ตนจะไดรับ และความเชื่อในผลที่ไดจากการกระทํา
โดยเชื่อวาบุคคลจะกระทําหรือเขาใกลสิ่งที่ตนพอใจ และคิดวาสิ่งนั้นกอใหเกิดผลดีแกตนเรียกวา
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การรับรูประโยชน การหนีหางจากสิ่งที่ตนไมปรารถนาเรียกวา การรับรูอุปสรรค ซึ่งถาบุคคลเห็น
วาการสงเสริมสุขภาพเปนสิ่งที่ดีมีประโยชนจะทําใหมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ดี ตรงกันขาม
กับบุคคลที่รับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพจะทําใหไมปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ดังนั้นผูวิจัยคาดหวังวา แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพนาจะเปนปจจัยที่มีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการ
ติดซ้ําได จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีงานวิจัยที่ยืนยันไดวาความเชื่อดานสุขภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจากการศึกษาวิจัยของ นิศานาถ โชคเกิด (2545)
ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกสุราของผูปวยโรงพยาบาลลําพูน ในกลุมผูติด
สุราที่เขาบําบัดในคลินิกอดสุราพบวา ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
เพื่อเลิกดื่มสุราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ จําเรียง เรืองมาก (2549)
ไดศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยสุรา ที่เขารับการบัดรักษาแบบผูปวยนอกสถาบัน
ธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานีพบวา แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ แรงสนับสนุนทางครอบครัว
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยสุรา ที่เขารับการบําบัดรักษาแบบ
ผูปวยนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคลองกับการศึกษาของ ฮอล เวนย
และเนลสัน (Hall, W., & Nelson, J., 1996) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธของการรับรูโอกาสเสี่ยงที่
ทําใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพตอการใชกัญชาในวัยผูใหญชาวออสเตรเลียพบวา การรับรู
โอกาสเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพสูงมีผลทําใหการใชกัญชานอยลง
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือของ
สมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา จึงไดศกึ ษางานวิจยั ที่เกีย่ วกับความ
เชื่อดานสุขภาพที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใหการดูแลชวยเหลือแกผูปวย ซึง่ ไมพบงานวิจยั
ที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการชวยเหลือผูปวยติดสุราโดยตรงแตพบในผูป วยโรคอื่น เชน ความรูเรื่อง
โรคและความเชื่อดานสุขภาพ มีความสัมพันธกับความรวมมือของบิดามารดาในการปฏิบัติตาม
แผนการรักษาและดูแลผูปว ยเด็กตาเขอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (สุนทรี อุปพงศ, 2540)
ซึ่งสอดคลองกับ สมจิต เกียรติวัฒนาเจริญ (2541) ไดศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรม
การดูแลบุตรของมารดาเกี่ยวกับโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจพบวา ความเชื่อดานสุขภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา เกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจ ซึ่งในการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา แนวคิดความเชื่อดานสุขภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับปญหาของสุขภาพ ตลอดจนความรวมมือ
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หรือไมรวมมือในการรักษาหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยทั้งของตัวผูปวยเอง และของผูดแู ล
ซึ่งสวนมากพบในกลุมโรคอื่นที่ไมใชยาเสพติด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประยุกตทฤษฏีแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพบนความเชือ่ วา สามารถใหผลในการสนับสนุนให สมาชิกในครอบครัวผูปวยติด
สุรารับรูโอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดสุราซ้ํา รับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา รับรู
ประโยชนและรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติในการปองกันการติดสุราซ้ํา และแรงจูงใจในการปฏิบัติใน
การปองกันการติดสุราซ้ํา การรับรูในดานตางๆเหลานี้จะสงผลใหสมาชิกในครอบครัวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือแกผปู วยเพื่อการปองกันการติดสุราซ้ําได
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของหลายชิน้ (จําเรียง เรืองมาก, 2549; สุนทรี
อุปพงศ, 2540; สมจิต เกียรติวัฒนาเจริญ, 2541; พิทกั ษพล บุณยมาลิก, 2548; กรมสุขภาพจิต,
2546; Becker et al, 1975; Michale, Denis, Richard, & Phillip, 1996) พบวาโปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษาบนแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ สามารถชวยใหสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือผูป วยติดสุราได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยสุรา เพื่อปองกัน
การติดซ้าํ ภายหลังการรักษาแบบผูปวยในของสถาบันธัญญารักษ โดยการนําแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพมาเปนกรอบแนวคิดในโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศไทย
พบวามีจํานวนนอยและยังไมเคยมีผูใดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มากอน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
คาดหวังวาจะเปนประโยชนในการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวของผูปว ยติดสุรา สามารถใหการดูแล
ชวยเหลือผูปวยสุราในการปองกันการติดสุราซ้ําไดถูกตอง และสามารถนําไปกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุรา เพื่อเปนการปองกัน
การติดซ้ํา ซึง่ จะเปนประโยชนแกสมาชิกในครอบครัวและผูปวยสุราในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิก
ในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
แกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปว ยใน ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกใน
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ครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุรา
คําถามการวิจัย
1. ความแตกตางของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวย
ติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาเปนอยางไร
2. ความแตกตางของความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ ของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาเปนอยางไร
3. ความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุราเปนอยางไร
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของหลายชิ้น(เกษม ตันติผลาชีวะ,
2536; สมภพ เรืองตระกูล, 2543; นิศานาถ โชคเกิด, 2545; ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2538;
วิชัย โปษยะจินดาและอาภา ศิริวงษ ณ อยุธยา, 2544) พบวา การปองกันการติดซ้ําของผูปวย
ติดสุราภายหลังการรักษาที่มีประสิทธิภาพและไดผลดี นอกจากการใหครอบครัวมีความรูเรื่องโทษ
พิษภัยของสุราแลว จําเปนตองใหครอบครัวเกิดความตระหนักในปญหาการกลับไปติดซ้ําและเกิด
ความตองการในการปองกันการติดซ้ํา จึงจะไดรับการรวมมือจากสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุราในการดูแลชวยเหลือผูปวยเพื่อใหเลิกดื่มสุราอยางถาวร ดังนั้นการจัดโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาใหแกสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ภายใตแนวคิดกระบวนการสุขศึกษาและแบบ
แผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือผูปวยในการ
ปองกันการติดซ้ํามากขึ้นนั้น จึงตองมีกลวิธีในการพัฒนารูปแบบและดําเนินการทดลองตาม
กระบวนการของโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา ผู วิ จั ย จึ ง ได ส รุ ป เป น กรอบแนวคิ ด ที่ มี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธกัน ดังนี้
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ปจจัยควบคุม

โปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษา

-ประเภทสุรา

• รูปแบบการพัฒนา
- กระบวนการสุขศึกษา
- ความเชื่อดานสุขภาพ
• กลวิธีการพัฒนา
- ความเชื่อดานสุขภาพ
- ประเมินความตองการ
ของสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุรา
- การมีสวนรวมของ
สมาชิกในครอบครัว

- ระยะเวลาภายหลัง
การรักษา แบบผูปวย
ในไมเกิน 6 เดือน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพเกี่ยวของ

กับผูปวย

• ความเชื่อดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้าํ
• พฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติด
สุราเพื่อการปองกันการ
ติดซ้ํา

• ความพึงพอใจตอ
โปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษา

ภาพประกอบที่1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั เกี่ยวกับผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ํา
สมมติฐานการวิจยั
1. พฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกัน
การติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยในระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังผานโปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษาแตกตางกัน
2. ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุราระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแตกตางกัน
3. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
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นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา (Mental Health Education ) หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนํากระบวนการสุขศึกษา และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพมาประยุกต
ใชในการสรางโปรแกรม ประกอบดวย การอภิปรายกลุมเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพติด
มีสวนรวมในการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ แสดงความคิดเห็นระหวางกัน และตัดสินใจ
รว มกั น ในการกํา หนดเป า หมายให ก ารชว ยเหลือผู ปว ยเพื่อ การป องกั น การติ ดซ้ํา ครอบคลุ ม
ประเด็นดังตอไปนี้ ความรูเรื่องสุรา สาเหตุของการติดซ้ําและการปองกันการติดซ้ํา การรับรูโอกาส
เสี่ยงของการติดสุราซ้ํา การรับรูการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา การรับรู
ประโยชนและวิธีการจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติ และแรงจูงใจในการปฏิบัติ ระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม สัปดาหละ1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ร วม 6 สัปดาห
ผูปวยติดสุรา หมายถึง ผูเขารับการบําบัดรักษาสุราในสถาบันธัญญารักษ ที่ไดรับ
วินิจฉัยจากแพทยวาเปน ผูปวยติดสุรา ตามเกณฑการวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical
Manual Disorder Fourth Education ; DSM –Ⅳ R ใหความสําคัญของอาการตั้งแต 3 ขอขึ้นไป
ตามเกณฑ ในเวลาใดก็ตามในชวง 12 เดือนที่ผานมา
สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บุคคลที่เปนผูใหการดูแลชวยเหลือผูปวยและผูปวย
อาศัยอยูดว ยภายหลังการรักษาแบบผูปว ยในจากสถาบันธัญญารักษ เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
โดยมีความสัมพันธทางครอบครัว เชน บิดา มารดา ภรรยาหรือสามีและบุตร ที่อาศัยอยูบานเดียวกัน
และเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มีความตองการรับรูเกีย่ วกับความเชือ่ ดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้ํา (Needs Assessment) โดยประเมินความตองการรับรูของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรา ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูค วามเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ํา (ภาคผนวก ค ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน)
พฤติกรรมการชว ยเหลือของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การปฏิ บัติหรือการ
กระทํ า ของสมาชิ ก ในครอบครั ว ในการดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู ปว ยติ ด สุร าเพื่ อการป องกั น การติ ด ซ้ํ า
ภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน ครอบคลุมดานตางๆดังตอไปนี้ ดานการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายใหแข็งแรง ประกอบดวย การดูแลชวยเหลือผูปวยในการรับประทานยา การสังเกตอาการ
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ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากยาหรื อ จากโรคที่ เ ป น อยู แนะนํ า และจั ด หาอาหารที่ มี ป ระโยชน ใ ห ผู ป ว ย
รับประทาน กระตุนใหผูปวยออกกําลังกายและพาผูปวยมาพบแพทยตามนัด ดานการฝกทักษะ
ในการจัดการกับสภาวะความเสี่ยงสูง ประกอบดวย การชวยเหลือในการประเมินสภาวะความ
เสี่ย งสูง ตอ การกลับ ไปติด ซ้ํา การหลีกเลี่ยงหรือเผชิญกับสภาวะเสี่ยงได และฝกวิธีการจัดการ
อาการอยากยา ดานการจัดระเบียบชีวิตใหม ประกอบดวย การใหคําปรึกษาและชวยเหลือใน
การวางแผนดําเนินชีวิตประจําวันที่ปราศจากการใชยาเสพติด การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และรว มในการกํ า หนดเป า หมายชี วิ ต ในอนาคตที่ เ หมาะสม ดา นการจัด การอารมณแ ละ
ความเครียด ประกอบดวย การชวยเหลือและแนะนําการประเมินสภาวะอารมณที่เกิดขึ้น และการ
ผอนคลายความเครียดไดอยางเหมาะสมดวยเทคนิคตางๆ ดานการฝกทักษะในการปฏิเสธยาเสพ
ติด ประกอบดวย การชวยเหลือและแนะนําวิธีการปฏิเสธการดื่มสุรา และบอกใหทราบถึง
ประโยชนและโทษที่เกิดจากการดื่มสุรา การสนับสนุนและใหกําลังใจในการปฏิเสธยาเสพติด และ
ชวยเหลือในการฝกซอมทักษะการปฏิเสธ และดานการฝกทักษะในการแกปญหา ประกอบดวย
การใหคําปรึกษาและรวมมือในการแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน มีการรวมวางแผนในการแกไข
ปญหา และสนับสนุนใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหางายๆ ดวยตัวเอง
ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา หมายถึง การประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพตามแนวคิดของเบคเกอร ที่ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ การรับรูของสมาชิก
ในครอบครัวเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความ
เขาใจของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับสภาวะอารมณเศรา เปนทุกขใจ มีสุราจําหนายอยูทั่วไปหา
ซื้อไดงาย ฯลฯ การรับรูของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการเกิดโรค
แทรกซอนจากการดื่มสุรา อันตรายและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นซึ่ง มีผลตอผูปว ยทั้ง ดา น
รางกาย จิตใจ และครอบครัว การรับรูของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับประโยชนในการปฏิบัติ
ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับผลดีที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา การรับรูของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับอุปสรรคใน
การปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขา ใจของสมาชิก ในครอบครัว
เกี่ยวกับปจจัยหรือกิจกรรมตามสภาพความเปนจริง ที่ขัดขวางการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุรา
ซ้ําและแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา ในที่นี้หมายถึง ความแตกตางของอารมณ
เกิดขึ้นจากการกระตุนของสิ่งเรา ที่จะสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติตอผูปวยติดสุรา
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ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการ
ช ว ยเหลื อ ของสมาชิ ก ในครอบครั ว แก ผู ป ว ยติ ด สุ ร าเพื่ อ การป อ งกั น การติ ด ซ้ํ า ซึ่ ง โปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย ความรู เรื่องสุรา สาเหตุการติดสุรา ผลกระทบที่
เกิดจากการดื่มสุรา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา การปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา
การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา การรับรูประโยชนและวิธีการจัดการอุปสรรคใน
การปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก
ในครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติด
ซ้ํา โดยมีการประเมินความเชื่อดานสุขภาพในปองกันการติดสุราซ้ํา ใหสมาชิกตอบแบบประเมิน
ตามความรูสึก นึกคิดและความเชื่อตามความเปนจริงของตนองเทานั้น สําหรับการประเมินความ
ตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา ใหสมาชิกตอบแบบประเมินให
ตรงกับความตองรับรูตรงกับความเปนจริงของตนเองเทานั้น และการประเมินพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ใหสมาชิกตอบแบบ
ประเมินใหตรงกับการใหความชวยเหลือที่ตนเองปฏิบัติจริงเทานั้น สําหรับขอมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เปน
การสั มภาษณ ระดั บลึ ก โดยใช แบบประเมินและแบบสั มภาษณที่ผูวิ จัย สรา งขึ้น ซึ่ ง ผา นการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง วิเคราะหผลทั้งในเชิงปริมาณและขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา การศึกษาในเชิงปริมาณโดยศึกษาผล
การใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติด
สุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําและขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาเปนการสัมภาษณระดับลึก โดยใช
แบบสัมภาษณประเภทกําหนดโครงสราง
กลุมตัวอยางเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน
ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนจากสถาบันธัญญารักษ เปนผูดูแลผูปวยและผูปวยอาศัยอยูดวยภายหลัง
การรักษา มีสุขภาพแข็งแรง อานและเขียนภาษาไทยได ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย โดยมี
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ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มีความ
ตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ (Needs Assessment) ซึ่ง
ประเมินความตองการรับรูของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ดวยการใชแบบประเมินความ
ตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ (ภาคผนวก ค ตัวอยางเครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน)
ขอจํากัดในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการศึกษาในกลุมตัวอยาง ที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติด
สุราภายหลังการรักษาแบบผูป วยในของสถาบันธัญญารักษระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน และเปนสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกัน
การติดซ้ํา (Needs Assessment) ซึ่งประเมินความตองการรับรูของสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุรา ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
เทานั้น (ภาคผนวก ค ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน) ผลการศึกษาจึงไมสามารถนําไปอางอิง
ถึงประชากรที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ทีเ่ ขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลอืน่
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เปนแนวทางในการศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เพื่อชวยใหสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถใหการชวยเหลือผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้าํ ไดอยางเหมาะสม
2. เปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมการปองกันการติดซ้ํา ดวยรูปแบบ
ของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแกครอบครัวของผูปวยติดสุราและผูปวยยาเสพติดกลุมอื่นๆ

