บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาประยุกตใชเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังตอไปนี้
แนวคิดผูปวยติดสุรา
ปจจัยสงเสริมการดื่มสุราและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา
การบําบัดรักษาผูปวยติดสุรา
ปจจัยทีม่ ีผลตอการกลับไปติดสุราซ้ํา
การปองกันการติดสุราซ้าํ
แนวคิดสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
แนวคิดครอบครัว
บทบาทของครอบครัวตอการปองกันการติดสุราซ้ํา
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ทฤษฏีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
การประเมินความตองการของครอบครัว
การมีสวนรวมของครอบครัว
แนวคิดกระบวนการสุขศึกษา
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แนวคิดผูปวยติดสุรา
ปจจัยสงเสริมการดื่มสุราและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่มสุราเกิดจากปจจัยตางๆ หลายประการทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล
ซึ่งปจจัยสงเสริมการดื่มสุราสามารถแบงออกเปน ปจจัยดานรางกาย ปจจัยดานจิตใจอารมณและ
ปจจัยดานสังคม
1. ปจจัยดานรางกาย เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหบุคคลดื่มสุราคือ ลักษณะทาง
กรรมพันธุ มีงานวิจัยที่พบวาคูแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกัน ถาคนหนึ่งติดสุราอีกคนมีโอกาสติดดวย
ถึงรอยละ 60 นอกจากนีก้ ารศึกษาเกีย่ วกับโมเลกุลและพันธุศาสตรในผูที่ติดสุราพบลักษณะที่สาํ คัญ
คือ ยีนสที่เปนตัวรับสารโดปามีน ดีทู (Dopamine D2 recepter gene) มีความสัมพันธกับภาวะ
ติดสุราเรื้อรังทีพ่ บวา ผูท ี่ติดสุราตั้งแตอายุยังนอยจะมีความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของ ซีโรโตนิน
(serotoninergic activity) (สมภพ เรืองตระกูล, 2543)
2. ปจจัยดานจิตใจและอารมณ ปญหาการดื่มสุราจัดวาเปนสาเหตุภายในตัวบุคคล
บางคนดืม่ สุราเพื่อแกปญหาบางอยางของจิตใจและอารมณ เชน ดืม่ สุราเพื่อลดความเครียดในการ
ทํางานหรือการดํารงชีวิตประจําวัน การขาดความรูสึกผูกพันในครอบครัวจากสภาพครอบครัวที่ไม
มีความสุข ขาดการสื่อสารทีเ่ หมาะสม ขาดการแสดงออกทางอารมณ ความรัก ความเขาใจตอกัน
(เกษม ตันติผลาชีวะ, 2536; สมภพ เรืองตระกูล, 2543) รวมทั้งบุคลิกภาพสวนบุคคลที่เปนผล
มาจากการเลี้ยงดูทําใหมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่บกพรอง เชน เปนบุคคลที่ปรับตัวยาก มี
บุคลิกภาพแบบถอยหนีหรือเก็บกด มีความอดทนและมีความสามารถในการจัดการความเครียดต่ํา
ไมมีความพึงพอใจในชีวิต (Neal, Cohen, &Cooper, 1985)มักมีแนวโนมที่จะใชสรุ าเปนทางออก
ในการแกไขปญหาหรือความคับของใจ
3. ปจจัยดานสังคม สภาพทางสังคมในปจจุบันจัดวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดื่มสุราเปนอยางมาก สังคมที่จัดวาเปนแหลงสงเสริมใหบุคคลดื่มสุรา เชน ครอบครัว สัมพันธภาพ
ของบุคคลภายในครอบครัว กลุมเพื่อนและสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีผลตอการดื่มสุรา จาก
การศึกษาของ อวัสดา จันทรแสนตอ (2541) พบวา ปจจัยทีท่ ําใหสตรีดื่มสุรา คือ ขาดความอบอุน
จากครอบครัวในวัยเด็กและมีแบบอยางบุคคลในครอบครัวติดสุรา นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มี
ผลตอการดื่มสุราของเด็กนักเรียน คือ บิดา มารดา พี่นองและเพื่อน (สุวทิ ย โพธิราช , 2542)
สภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการดื่มสุรานับตัง้ แตมีการจําหนายสุราอยางเสรี รวมถึงขาวสารเกี่ยวกับสุรา
ที่ไดรับผายสื่อตางๆและพบวาสื่อมวลชนมีอิทธิทางบวกตอการดื่มสุราเชนเดียวกับกลุมเพื่อน ใน
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สังคมไทยสุราไดรับการยอมรับในฐานะเปนสื่อในงานนี้ เชน การพบปะสังสรรคในพิธี ประเพณีหรือ
งานสังคมตางๆ (สุภาภรณ สมพาน, 2546)
จากปจจัยตางๆที่มีผลในการสงเสริมการดื่มสุรา จึงทําใหบุคคลจํานวนไมนอยมีการ
ดื่มสุราจนกระทั่งทําใหเกิดภาวะติดสุรา มีผลเสียตอระบบอวัยวะภายในรางกายของผูดื่มสุราโดยตรง
ทําใหเกิดโรคและความผิดปกติตางๆรวมถึงเกิดผลกระทบตอครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจ
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา
ผลของการดื่มสุราตอสุขภาพรางกายและจิตใจของผูดื่มซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 แบบ
คือ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การเกิดพิษแบบเฉียบพลันจากการดื่มสุรา จากการที่สุราออก
ฤทธิ์กดการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกายและ
สติสัมปชัญญะ จึงมีผลทําใหการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อลดลงทําใหเกิดความรูสึกสบาย
ผอนคลาย ถาดื่มมากขึ้นจะทําใหเกิดความจําหมดไปเกิดอาการงวง การตัดสินใจไมดี การหายใจ
ชาลงและหลับไปซึ่งจะปลุกใหตื่นยาก ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงมากอาจตาย ดังอาการ
แสดงตอไปนี้ (สมพร บุษราทิจ, 2540)
ผลของแอลกอฮอลลในเลือดและอาการทางคลินกิ ของพิษแอลกอฮอลล
อาการแสดง
มิลลิกรัมของแอลกอฮอล
ในเลือด100ซี ซี
50 –100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
+400

จะไมมีอาการแสดงอะไรอาจจะมีอาการตอบสนองตอสิง่ กระตุน ชากวาปกติ
มีอาการเมา
มีอาการเมามากขึ้น เดินเซ พูดไมชัด ซึม
ซึมไมรูสึกตัว แขนขาไมมีแรง ไมรูสึกเจ็บปวด
หมดสติ ตัวเย็น หนาจะแดง ความดันโลหิตลดต่ําลงหายใจชาและ
อาจจะหยุดเปนพักๆและมีกลิ่นของแอลกอฮอลจากลมหายใจ จะไม
มีความรูสึกเจ็บปวด เมื่อกดบริเวณ หนาผาก กกหูและทีห่ นาอก ถามี
อาการมากจะช็อค และหยุดหายใจเสียชีวิตไดในที่สุด

การเกิดพิษเรื้อรัง จากที่ผดู ื่มสุราดื่มติดตอกันเปนระยะเวลานาน จะเกิดภาวะพิษ
ตออวัยวะทุกสวนของรางกายเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตางๆ (สมพร บุษราทิจ., 2540; ทรงเกียรติ
ปยะกะ, ชาญวิทย เงินศรีตระกูลและสาวิตรี อัษณางคกรชัย, 2545) ดังนี้
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1. โรคที่เกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท (Neurological Degeneration)
1.1 สมองนอยเสือ่ ม (Cerebella Degeneration) เกิดจากพิษสุราโดยตรงหรือ
จากการขาดวิตามินบี 1 สมองสวนนี้อยูดานหลังบริเวณทายทอย มีหนาที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเนื้อสวนตางๆของรางกายใหเคลื่อนไหวไดปกติตามความตัง้ ใจทีจ่ ะทํา เชน เขียนหนังสือ จับ
ซอนตักอาหารเขาปาก ถามีการเสื่อมของสมองสวนนีจ้ ะทําใหการทํางานของกลามเนื้อผิดปกติไป
มีอาการเดินทรงตัวไมได (Ataxia) เดินเซ เดินขาถางออกเพราะกลัววาจะลมเวลาเดินเหมือนกับคน
เมาสุราทุกอยาง เพราะฉะนัน้ ผูที่ดมื่ สุรามากๆถามีอาการเสือ่ มของสมองสวนนีจ้ ะทําใหรูสึกวาตัวเอง
เดินแบบคนขี้เมาตลอดเวลาทั้งๆที่ไมไดดื่มสุรา ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายทําใหหกลม แขน
ขาหักหรือศีรษะแตกถึงกับเลือดออกในสมองได นอกจากนี้การใชมือในการทํางานจะผิดปกติไป
ไมสามารถใชมือในการประกอบสิ่งของละเอียดๆไดหรือเวลารับประทานอาหาร เมือ่ ตักอาหารเขา
ปากบางครั้งก็อาจตักเขาจมูกหรือตาได แมแตลายมือก็ผิดปกติและยังพบวาการพูดพิการไป
(Speech impaired) เวลาพูดเสียงจะสัน่ ไมชัด โดยเฉพาะคําพูดที่ตองใชลิ้นในการเปลี่ยนสําเนียง
เชน ร,ล หรือ ใชริมฝปาก เชน ผ,ป เปนตน สวนที่ตาจะมีอาการกระตุกของลูกตา (Nystagmus)
เวลามองไปขางๆซึ่งอาจจะทําใหมีอาการวิงเวียนศีรษะตามมาได การหยุดดื่มสุราและไดเขารับการ
รักษาในระยะแรกๆจะทําใหอาการดีขึ้น
1.2 สมองเหีย่ ว (Cortical atrophy)ในผูปวยที่ติดสุราเรื้อรังในระยะหลังๆจะมี
สมองเหีย่ ว คือ มีการตายของเซลลสมองสวนที่ทาํ หนาที่ตางๆกัน เชน เกีย่ วกับความจํา ความคิด
และ การเคลือ่ นไหวสวนตางๆของรางกาย อาการแสดงทีพ่ บได เชน ความจําเสื่อม หลงลืมไดงา ย
อารมณเปลี่ยนแปลง โมโหหงุดหงิด ขาทัง้ สองขางไมมแี รงและมีการเดินเซ นอกจากนัน้ จะมีอาการ
ของสมองสวนหนาเหี่ยว คือ จะมีการตอบสนองเปนอาการปากจู เวลาเคาะหรือเอานิ้วถูไปมา
รอบๆริมฝปาก (Snout reflex) ถาเอามือไปลูบบนฝามือจะมีการตอบสนองเปนเด็กๆคือนิ้วมืองอ
และเกาะแนน (Grasping reflex) นอกจากนี้เวลาเอานิว้ กดและลากแรงๆบนฝามือจะมีกระตุกของ
กลามเนื้อที่คางตามจังหวะทีท่ ํา (Palmo – Mental reflex)
1.3 โรคเวอรนิค โคซาคอฟ ซินโดมน (Korsakoff’s syndrome) เปนโรคที่สูญเสีย
ความทรงจําในระยะเวลาสั้นๆหรือมีอาการความจําขาดชวง (Anterograde amnesia) คือ ไมสามารถ
จําเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะที่ดื่มแอลกอฮอลได มีการสรางความจําเทียมขึ้น (Confabulation)
สาเหตุเพราะมีรอย Mammillary bodies และที่ Hippocampus
2. ผลตอระบบยอยอาหาร แอลกอฮอลทําใหมีกรดในน้ํายอยของกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น
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ภายหลังดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีความเขมขนประมาณรอยละ 7 เขาไป 4 –10 มิลลิกรัม แตถามีความ
เขมขนตั้งแต 15 – 20 % ขึ้นไป จะยับยัง้ การหลัง่ น้าํ ยอยของกระเพาะอาหารและทําใหเยื่อบุกระเพาะ
อักเสบอยางมาก เปนเหตุใหการดูดซึมอาหารและวิตามินนอยลงทําใหขาดวิตามิน เชน วิตามินบี
3. ผลตอตับ ตับเปนอวัยวะสําคัญในการเผาผลาญหรือทําลายพิษแอลกอฮอล
ในขณะเดียวกันแอลกอฮอลไปทําใหตับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีไขมันเพิ่มขึ้นและทํา
ใหลักษณะของเซลลเปลี่ยนไป เนื่องจากแอเศทัลดีฮัยด (Acetaldehyde) มีพิษตอตับโดยจะทําให
ตับไมสามารถสงโปรตีนที่สังเคราะหแลวเขาสูกระแสโลหิตตามปกติได และการที่มีไขมันกับโปรตีนอยู
ในเซลลมากๆจะทําใหเซลลนั้นตายและเริม่ มีอาการอักเสบของตับ ถายังดื่มแอลกอฮอลตอไปอีกมากๆ
ตับที่อักเสบนัน้ จะเปลีย่ นไปเปนตับแข็งไดในที่สุดและโรคที่เกิดขึ้นไดแก
3.1 ตับออนอักเสบ(Pancreatitis)เนื่องจากน้าํ ยอยอะไมเลส (Amylase) สูงขึ้น
3.2 ตับมัน (Fatty liver) เกิดจากอัตราสวน NADH / NAD สูงขึ้น
3.3 ตับอักเสบ (Alcoholic hepatitis) เนื่องจาก เนื้อตับถูกทําลายจะมีอาการ
มีไข ปวดทองดานขวาตอนบน ตาเหลือง (Jaundice)
3.4 ตับแข็ง (Alcoholic cirrhosis) ซึ่งพบวา ผูดื่มสุราจัดเปนโรคตับแข็ง
มากกวาผูไมดมื่ สุราถึง 7 เทา
4. ผลตอหัวใจและการไหลเวียนของเลือดโรคหัวใจ (Alcoholic ardiomyopathy)
เนื่องจากแอลกอฮอลไปทําให Myocardium มีการบวมขึน้ จึงทําใหการทํางานของระบบนี้ผิดปกติ
ทําใหหวั ใจโตและมีอาการเหนื่อยงาย ใจสัน่ บางรายอาจเกิดอาการหัวใจวาย (Congestive failure)
เนื่องจาก แอลกอฮอลทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ แอเศทัลดีฮัยด (Acetaldehyde) ซึ่ง
เปน metabolite ของแอลกอฮอลไปยับยัง้ การสังเคราะหโปตีนของกลามเนื้อหัวใจ ทําใหสมรรถภาพ
การทํางานนอยลง นอกจากนี้แอลกอฮอลทําใหเกิดโรคโลหิตจางไดเนื่องจากการทํางานของไขกระดูกซึ่ง
มีหนาที่สรางเม็ดเลือดเสียไป และทําใหเกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเลือด เกิดอาการ
บวมบริเวณเทา มามโต หลอดเลือดฝอยขยายตัวตามผิวหนัง หลอดเลือดเปราะและแข็งตัวและ
อาจมีการตกเลือดที่หลอดอาหารและริดสีดวงทวารได
5. ผลตอไต เมื่อดื่มแอลกอฮอลเขาไปจะมีการถายปสสาวะมากและบอยขึ้น ทัง้ นี้
เพราะวาแอลกอฮอลมีฤทธิข์ ับปสสาวะ (Diuresis) ถาดื่มแอลกอฮอลมาก Na+ จะถูกขับออกมา
ทําให Na+ ในเลือดต่าํ และมักจะขาด K+ ดวยนอกจากนี้แอลกอฮอลอาจทําใหนา้ํ ตาลในเลือดต่ํา
กวาปกติ (Hypoglycemia) เนื่องจากแอลกอฮอลไปสกัดกั้นการสรางน้าํ ตาลกลูโคสจากไกลโคเจน
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ในตับ แอลกอฮอลทําใหกรดแลตติกในเลือดสูงขึ้นและตกตะกอนตามสวนตางๆของรางกาย ทําให
เกิดการอักเสบ เชน เกิดการอุดตันในทอไตและไตอักเสบตลอดจนขออักเสบ (Gout)
ผลของการดื่มสุราตอครอบครัวและสังคม
ปญหาการติดสุรานับเปนปญหาที่ทาํ ลายมนุษยทงั้ รางกายและจิตใจ ไมตางจากยา
เสพติดอื่นๆ ดังนัน้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากปญหาดานสุขภาพแลว ยังขยายขอบเขตเปนปญหา
สังคมทีก่ ระทบบุคคลในสังคม
1. ปญหาทางดานกําลังคน งานบางอยางตองอาศัยคนทํางานที่มีความสามารถพิเศษ
เฉพาะบุคคลและมีประสบการณในงานนั้น ถาบุคคลติดสุราจะทําใหขาดกําลังคนที่สําคัญนั้นไป และ
งานวิจยั พบวากลุมผูติดสุราอยูในวัยทํางาน คือ มีอายุระหวาง 35 - 44 ป (สุกมุ า แสงเดือนฉาย, 2547)
สอดคลองกับสถิติของผูปวยสุราที่เขารับการรักษาในสถาบันธัญญารักษในป 2548 พบวามีอายุอยู
ระหวาง 35-49 ปมากที่สุด ซึ่งเปนทีน่ าเสียดายอยางยิ่งในการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันเนื่องจาก
การติดสุรา
2. ปญหาทางดานครอบครัวในผูที่ด่ืมสุรา พบวาผูติดสุราสวนใหญเปนผูชาย
มากกวาผูหญิง (สุกุมา แสงเดือนฉาย, 2547) และคานิยมทางสังคมในบางประเทศ เชน ในประเทศไทย
ยังใหผูชายเปนผูนําครอบครัว จึงมีผลกระทบตอครอบครัวในทุกดานทําใหเกิดปญหาครอบครัว
ขาดความอบอุนและขาดความสุขในครอบครัว ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาเด็กซึ่งเปน
บุตรของผูติดสุราไดรับการปฏิบัติจากผูปกครองที่ไมถูกตอง มีแบบอยางที่ไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุ
ใหเด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี กลายเปนปญหาของสังคมตอไป
3. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ผูต ิดสุราจะตองเสียเงินในการซื้อสุรามาดื่มนอกจาก
ไมมีคุณคาทางอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายแลว ยังกอใหเกิดโรคอื่นๆตามมาตองเสียคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนไมนอย นอกจากนี้ยงั กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยคนไทยใชเงินในการซื้อสุรา เฉลี่ยครั้งละ100 – 300 บาทหรือเฉลี่ยปละ 4.68 หมืน่ ลานบาท
(กรมควบคุมโรค, 2547)
4. ปญหาทางดานอุบัติเหตุและความไมสงบของสังคม เนือ่ งจากพิษของสุราจะมี
ผลทําใหผูดื่มสุราสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง ขาดความรับผิดชอบ อันเปนสาเหตุสําคัญ
ของการทะเลาะวิวาทกันตลอดจนถึงการฆาตัวตาย และเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนน จากรายงานการศึกษาของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แหงชาติ ประจําป 2547 สถิติพบวา สุราเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของอุบัติเหตุบนทองถนน
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5. ปญหาทางดานโจรกรรม เนื่องจากผูติดสุราเรื้อรังจะไมมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานหรือไมทํางานทําใหไมมีเงินมาหาซือ้ สุราเพื่อมาดื่มบําบัดความตองการได จึงอาจทําทุกวิถที าง
เพื่อใหไดเงินโดยการจี้ปลน ลักขโมยหรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย และนําความเดือดรอนมาสูสังคมโดยรวม
6. ปญหาทางดานอาชญากรรม ผูท ี่ดื่มสุราในปริมาณไมมากนักคือมี Alcohol ใน
เลือด 6–5 mg % จะมีความรูสึกกระตุน ประสาทและการทําใหมีความกลามากขึน้ ความสามารถ
ในการใชวิจารณญาณถึงความถูกตองของสังคมลดลง จนเปนสาเหตุใหผูดื่มสุรากอคดีลวนลาม
คดีขมขืน กระทําชําเราและกออาชญากรรมได
จากการที่ผูดื่มสุราไดดื่มตอเนื่องเปนระยะเวลานานจนเปนผูติดสุรา จะเห็นไดวามี
ปญหาและความรุนแรงเกิดขึ้นจากการดื่มสุราไมเพียงแตเปนปญหาเฉพาะบุคคล แตปญหาที่เกิด
เปนลูกโซสงผลกระทบตอเนือ่ งกันไปทั้งตัวผูดื่ม ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ จึงเปนเหตุผลหนึง่ ที่
ผูติดสุราตัดสินใจเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา และบางรายถูกญาตินําสงเพื่อเขารับการบัดรักษา
ใหเลิกหรือหยุดสุรา รวมทัง้ การรักษาโรคแทรกซอนและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจในสภาพของ
ผูปวยติดสุราที่ไมสามารถเลิกหรือหยุดดื่มเองได ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
การบําบัดรักษาผูปวยติดสุรา
ภาวะติดสุรา ในป ค.ศ.1950 องคการอนามัยโลก(เกษม ตันติผลาชีวะ, 2536) ไดให
นิยามเกี่ยวกับภาวะติดสุราวา เปนความผิดปกติของการดื่มสุรามีลักษณะของการดื่มสุราอยางมาก
และดื่มมานานเรื้อรัง จนทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและการทําหนาที่ใน
สังคม ตอมาในป ค.ศ.1960 สมาคมอายุรแพทยอเมริกา (American Medical Association )ไดให
นิยามภาวะติดสุราในฐานะเปนโรคชนิดหนึ่ง คือ การติดสุราเปนความเจ็บปวยชนิดหนึง่ ทีก่ อใหเกิด
ผลเสียตอรางกาย จิตใจและบทบาทหนาที่ในสังคม ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการดื่มสุราใน
ปริมาณที่มากและเปนเวลานานๆ
เคลเลอร (Keller, 1991) กลาวถึง ภาวะติดสุราวา เปนพฤติกรรมที่ดําเนินมานาน
แสดงออกดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอยๆมากเกินกวาจะถือเปนอาหาร และมากเกินกวา
บุคคลในสังคมหรือในชุมชนนัน้ ๆจะทํากัน และเปนปริมาณที่รบกวนตอสุขภาพหรือสภาวะทางสังคม
ของคนดื่มและรบกวนตอการประกอบอาชีพ
ในป ค.ศ.1993 องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของภาวะติดสุรา วาเปนภาวะที่
ตองการหรือตองพึง่ สุราเพื่อประคับประคองหรือชวยใหทาํ งานหรือมีชีวติ อยูได มีความตองการที่จะดื่ม
สุราซ้าํ แลวซ้าํ อีกเพื่อทําใหความรูสกึ ดีขึ้น หรือเพื่อลดความรูสกึ ที่ไมดี (เกษมตันติผลาชีวะ, 2536)
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สรุปไดวา ภาวะติดสุราเปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราที่ผิดปกติ
เปนเวลานานจนมีผลกระทบตอรางกาย จิตใจ การดําเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจและตองพึ่งสุรา
เพื่อประคับประคองใหดําเนินชีวิตอยูไดจึงมีผูติดสุรามีความตองการเลิกหรือหยุดดื่มสุรา แตทําได
ไมสําเร็จ เนื่องจากมีอาการทางรางกายเมือ่ ไมไดดื่ม เชน มือสัน่ มากขึ้น คลื่นไสอาเจียน กระวน
กระวาย ดังนัน้ ถาตองการเลิกดื่มสุราจึงจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาในสถาพยาบาล ที่มีการ
รักษาเรื่องของผูปวยติดสุรา ซึ่งในประเทศไทยมีอยูห ลายแหงตามโรงพยาบาลที่มหี นวยรักษาเรือ่ ง
ยาเสพติด โดยมีการกําหนดใชมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับมาตรการในการบําบัดรักษายาเสพติดและฟนฟูสภาพผูติดสารเสพติดใน
ประเทศไทย ปจจุบันไดกําหนดเปน 3 ระบบดังนี้ (ธงชัย, 2541)
1. การบําบัดรักษาดวยความสมัครใจ (Voluntary system)
2. การบําบัดรักษาดวยระบบตองโทษ (Correctional system)
3. การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด (Compulsory system)
แมสุราเปนสิ่งเสพติดที่เสพแลวไมผิดกฎหมาย แตจะสงผลเสียหายตอตัวผูเสพเอง
บุคคลใกลชิดและสังคมเปนอยางมาก จึงจําเปนที่ตองเขารับการบําบัดรักษา และผูที่ไดรับการ
วินิจฉัยเปน ผูป วยติดสุรา หมายถึง ผูท ดี่ ื่มสุราในปริมาณที่มากจนทําใหเกิดอาการความบกพรอง
ในระยะเวลา 12 เดือน ตามเกณฑของ Diagnostic and Statistical Manual Disorder Fourth
Education; DSM – IV R ใหความสําคัญของอาการตั้งแต 3 ขอขึ้นไปในเวลาใดก็ตามในชวง 12
เดือนที่ผา นมามีลักษณะดังตอไปนี้ (พิชยั แสงชาญชัย, 2544)
1. ตองเพิ่มปริมาณการดื่มมากขึ้นเพื่อใหไดผลจากสารเสพติดมากเทาเดิม
2. มีอาการทางรางกายเมื่อไมไดดื่ม เชน มือสั่นมากขึ้น คลื่นไสอาเจียน กระวนกระวาย
3. ควบคุมตัวเองไมได มีการใชสุราในปริมาณมากหรือเปนเวลานานกวาที่ตั้งใจ
4. หมกมุน กับการดื่มหรือการหาแอลกอฮอลมาสําหรับดื่ม
5. มีความตองการอยูเ สมอหรือพยายามเลิกหลายครัง้ แตไมสําเร็จ
6. การงาน การเรียน สังคม หรือกิจกรรมที่สรางสรรคตองเสื่อมถอยลงหรือสูญเสียไป
7. ยังคงดื่มอยูทงั้ ๆ ทีม่ ีผลเสียเกิดขึ้นแลว
ผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาสุรา จะจําแนกเปน 2 ประเภท คือ ผูเสพสุราและผูต ิด
สุรา โดยแบงแยกไดดังนี้
1. ผูเสพสุรา (Drug Abuse) หมายถึง ผูป วยสุราที่เขารับการบําบัดรักษามีลกั ษณะ
ดังกลาวขางตนนอยกวา 3 ขอ
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2. ผูติดสุรา (Drug dependence) หมายถึง ผูปวยสุราที่เขารับการบําบัดรักษามี
ลักษณะดังกลาวขางตนตัง้ แต 3 ขอขึ้นไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษที่ไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยวา เปน ผูปวยติดสุรา (Alcohol Dependence) ตามเกณฑการวินิจฉัยของ
Diagnostic and Statistical Manual Disorder Fourth Education ; DSM – R ทีใ่ หความสําคัญ
ของอาการตัง้ แต 3 ขอขึ้นไปตามเกณฑ ในเวลาใดก็ตามในชวง 12 เดือนที่ผา นมา
สําหรับในการคัดกรองผูปวยติดสุราทางคลินิก โดยการใชคําถามทีไ่ ดผานการศึกษา
มาแลว ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือทางคลินิกได ที่เรียกวา CAGE มี 4 คําถาม หากผูปว ย
ตอบวาใชตั้งแต 2 ขอขึ้นไป จะพิจารณาวาผูปวยอาจเปนผูปวยติดสุราเรื้อรัง ควรไดรับการประเมิน
ละเอียดตอไป คําถาม CAGE มีดังนี้
1. คุณเคยรูสึกวาคุณควรหยุดดื่มสุราหรือไม (Cut down)
2. บุคคลอื่นเคยทําใหคุณรําคาญ โดยการวิพากษวิจารณการดื่มสุราของคุณหรือไม
(Annoyed)
3. คุณเคยรูสึกไมดีหรือรูสึกผิดเกี่ยวกับการดื่มสุราของตนเองหรือไม (Guilty)
4. คุณเคยดื่มสุราเปนอันดับแรกในตอนเชา เพื่อทําใหระบบประสาทเปนปกติหรือ
อาการสรางเมาหรือไม (Eye opener)
การบําบัดรักษาผูปว ยติดสุรา รัฐบาลไดสนับสนุนใหผูปว ยติดสุราเขารับการบําบัดรักษา
โดยระบบสมัครใจและยึดวิธีการรักษาทีเ่ ปนหลักทัว่ ๆไป และในปจจุบันการบําบัดรักษาผูปวยสุรา
ไดคํานึงถึงความเหมาะสมของกลุมเปาหมายทีม่ ีความหลากหลายตามสภาพของโรค และมีความ
ตองการแตกตางกันไป ปจจุบันการบําบัดรักษาประกอบดวย การใชยารวมกับการบําบัดทางจิต
สังคม การประยุกตปจจัยทางดานศาสนาหรือจิตวิญญาณเพื่อการบําบัดรักษา ซึง่ ไดมีการพัฒนา
ศึกษาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
สถานพยาบาลที่มีหนาที่รับผิดชอบใหบริการดานการบําบัดรักษาผูปว ยยาเสพติด ใน
ปจจุบันใชขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
ประกอบดวย กระบวนการรักษา 4 ขัน้ ตอน ที่ใชทั้งการบําบัดรักษาแบบผูปวยนอกและผูปวยใน
สําหรับการบําบัดรักษาแบบผูปวยในของผูป วยสุรา ซึ่งมีแนวทางการบําบัดรักษาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระยะการเตรียมการกอนรักษา (Pre - admission phase) เปนระยะแรก
ของกระบวนการบําบัด เปนการเตรียมใหผูปวยและครอบครัวมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
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กอนเขารับการบัดรักษาในโรงพยาบาล เพื่อความรวมมือในการบําบัดรักษาไดครบระยะเวลาโดย
ตอเนื่องและไมขาดตอน จะใหคําแนะนําถึงขั้นตอนในการบําบัดและใหกาํ ลังใจในการเขารับการบําบัด
จากนั้นจะมีขนั้ ตอน การซักประวัติ ประเมินสภาพ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการและคัด
กรองผูปวยเพือ่ เขารับการรักษา
ขั้นตอนที่ 2 ระยะการบําบัดดวยยา (Treatment phase) เปนการรักษาอาการทางกาย
เนนการบําบัดรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการดื่มสุรา โดยการรับประทานยาที่จะทําใหผปู วย
ปลอดภัยและพนจากสภาวะอาการขาดยาและภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดจากการดื่มสุรา รวมทัง้ ผูปวย
จะไดรับการฟน ฟูสภาพจิตใจไปพรอมๆกันตามโปรแกรมกิจกรรมกลุม บําบัด พรอมทั้งใหญาติไดมี
สวนรวมในการวางแผนในการบําบัด เสริมสรางกําลังใจเพื่อใหผูปว ยมีความตัง้ ใจในการรักษาและ
เลิกดื่มสุราได และญาติจะไดรับการใหคําปรึกษาแนะนําในการดูแลชวยเหลือผูปว ยพรอมกันดวย
หลังจากใหการบําบัดรักษาจนผูปวยหายจากอาการขาดยา สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น ผูปว ยจะ
เขารับการบําบัดตอในระยะฟนฟูสมรรถภาพ แตพบวาผูปวยติดสุราสวนใหญไมสามารถเขารับการ
บําบัดในระยะฟนฟูสมรรถภาพของสถาบันธัญญารักษได เนื่องจากมีปญหาทางพยาธิสภาพของ
โรคทางกายหรือปญหาดานอื่นๆ แพทยจงึ จําหนายผูปว ยใหกลับไปฟนฟูสมรรถภาพตอที่บา นและ
นัดติดตามการรักษาเปนระยะตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation phase) ใชระยะเวลา4 เดือน การ
รักษาขัน้ นีถ้ ือเปนหัวใจของการบําบัดรักษา โดยมุงเนนทีจ่ ะฟน ฟูสมรรถภาพทางจิตใจและพฤติกรรม
รวมถึงปญหาตางๆที่เปนสาเหตุใหผูปวยไมสามารถเลิกดื่มสุราได การดําเนินการจึงมุงเนนการปรับ
แกพฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงค โดยใชกระบวนการของกลุม บําบัด (group therapy) พฤติกรรมบําบัด
(behavior therapy) จิตบําบัด (psychotherapy) ครอบครัวบําบัด (family therapy) ชวยให
ผูปวยเกิดทักษะ (skill) การหลีกเลี่ยงและการเผชิญกับสถานการณทมี่ ีความเสีย่ งสูงตอการสูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมตนเอง การเรียนรูในการสรางสัมพันธภาพและการแกไขปญหาอยาง
เหมาะสม เพือ่ การดํารงชีวติ อยูรวมกับครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุขโดยไมพงึ่ พาสุราอีกตอไป
แตมีผูปวยติดสุราจํานวนนอยที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพสวนมากจะกลับไปอยูบาน ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความพรอม และเกิดพฤติกรรม
การชวยเหลือผูปวยติดสุราในการฟน ฟูสมรรถภาพและปองกันการติดซ้าํ เมื่อผูปว ยกลับไปอยูบา น
ขั้นตอนที่ 4 ระยะการติดตามการรักษา (After treatment) เปนการฟน ฟูสภาพจิตใจ
ถือวาเปนขัน้ ตอนสุดทายและเปนขัน้ ที่สาํ คัญในการติดตามใหความชวยเหลือ คําแนะนํา เสริมสราง
กําลังใจ และที่สาํ คัญคือการปองกันไมใหกลับไปติดซ้ําเปนการปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะทําใหผูปวย
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ติดสุราที่หายแลวสามารถใชชีวิตอยูในสังคมทั่วไปไดตามปกติ โดยไมตองพึ่งพาสุราอีกตอไป
ใชระยะเวลาในการติดตาม 1 - 5 ป วิธีการติดตามหลังรักษาสามารถทําไดทงั้ ทางตรงและทางออม
1. วิธีโดยตรง เปนการที่ผูติดตามการรักษาไดพบกับผูปวยโดยตรง ทําใหสามารถ
ซักถามและใหคําแนะนําชวยแกปญหาไดโดยตรง การติดตามวิธีโดยตรงนี้ มีหลายรูปแบบ คือ
นัดผูปวยมาพบที่สถานพยาบาลตามกําหนด
ซึ่งสะดวกในการดําเนินการ
ติดตามแตพบปญหาวาผูปว ยไมมาตามนัดบอยมาก
พบผูปวยที่บา น วิธีนี้สามารถทําไดทั้งแบบนัดหมายลวงหนาหรือไมไดนัด
หมายทําใหเห็นสภาพที่แทจริงของผูปวยแตวิธีนี้สนิ้ เปลืองทัง้ เวลา กําลังคนและงบประมาณ
นัดพบกันครึง่ ทางสําหรับบานของผูปวยทีอ่ ยูในสถานที่ไปมาไมสะดวก
การนัดพบครึ่งทางก็เปนวิธีทเี่ หมาะสม เชน พบกันที่ศูนยการคา หางสรรพสินคา หรือวัด เปนตน
นัดผูปวยทีท่ ํางาน เปนวิธที ี่ตอ งใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพราะนายจาง
ไมชอบใหมีการรบกวนเวลางานและผูปว ยเองไมอยากใหผูรวมงานทราบที่ตนเองรับการรักษา การ
นัดแบบนี้จะมีความเหมาะสมกับผูปวยที่ประกอบอาชีพอิสระ
2. วิธีโดยออม วิธีนี้ผูติดตามผลไมไดพบกับผูปวยโดยตรง ซึ่งจะพบกับนายจาง
ครู ญาติแทน วิธีนี้คอนขางสะดวกไมเสียเวลาทัง้ 2 ฝาย แตขอมูลที่ไดอาจจะไมครบถวน การให
คําปรึกษาแนะนําทําไดไมสมบูรณและแบบสอบถามก็จะไมไดรับการตอบกลับ
ในระยะติดตามการรักษานี้ พบวาผูปว ยที่ผานการรักษาและสามารถหยุดดื่มสุราได
แลว กลับไปติดซ้ําถึงรอยละ 30 (สถาบันธัญญารักษ, 2549) และไดกลับเขามารับการบําบัดรักษา
ใหมโดยพบวา เมื่อผูปวยติดสุราเมื่อกลับไปอยูบานไดมีปจจัยที่เปนตัวกระตุนทําใหผูปวยกลับไป
ดื่มสุราอีกจนเกิดภาวะติดสุราซ้ํา ซึ่งจะกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการติดสุราซ้ํา ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการติดสุราซ้ํา
พฤติกรรมการดื่มสุราเกิดจากปจจัยตางๆหลายประการ ดังนั้นผูท ี่สามารถเลิกดื่มสุรา
ไดแลวจึงมีโอกาสทีจ่ ะกลับไปติดสุราซ้ําไดอีก ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากปจจัยทัง้ ภายนอกและภายในตัว
บุคคลที่นําไปสูการดื่มสุราจนเกิดภาวะติดสุราได ดังตอไปนี้
1. ปจจัยทางครอบครัว
1.1 ความสัมพันธในครอบครัว ในการติดตามผูปวยหลังจากไดรับการรักษา
เมื่อกลับไปอยูบ านพบวาสวนใหญจะกลับไปติดซ้ําอีก เนื่องจากผูปว ยกลับไปดําเนินชีวิตประจําวัน
กับครอบครัวเหมือนกับตอนกอนเขามาบําบัด และมีปญหาเดิมๆที่ยังไมไดรับการแกไขรวมทั้ง
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สัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งสวนใหญมักพบเปนปญหามาจากครอบครัวแตกแยก บิดามารดา
ทะเลาะวิวาทกัน (โสภา ชปลมันน, 2547) โดยเฉพาะการไดรับความอบอุนที่ไมสม่ําเสมอของครอบครัว
การอบรมเลี้ยงดูแบบไมมีกฎเกณฑ ทนสภาพแวดลอมของครอบครัวที่มกี ารดุดาไมได ขาดที่พึ่ง
ทางใจ ถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัว (บุณรัตน สดใส, 2545)
1.2 มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา ในขณะที่ผูปวยเลิกดื่มสุราไดแลวจะเปน
ตัวกระตุน ทําใหผูปวยเกิดความอยากสุราและไมสามารถหลีกเลีย่ งการดื่มสุราได จึงเปนสาเหตุทที่ ํา
ใหผูปวยกลับ ไปดื่มสุราซ้ําอีก
2. ปจจัยสวนบุคคล
2.1 ปจจัยดานกายภาพ เชน อาการอยากยา (craving) ซึง่ เกิดจากอาการขาดยา
(withdrawal) เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาท Dopamineในสมอง จะคง
อยูเปนเวลานานหลังจากหยุดยาแลว
2.2 การขาดแรงจูงใจหรือแรงสนับสนุนในการเลิกดื่มสุรา
2.3 มีสภาพจิตใจที่ออ นแอหรือไมเขมแข็งพอ และขาดความมั่นใจในตนเอง
2.4 มีสภาวะอารมณทางลบ เชน ความกลัว ความโกรธ หงุดหงิด
3. อิทธิพลจากเพื่อน การดื่มสุราเพราะตองเขาสังคมมีสมาคมกับกลุม เพื่อน ดื่ม
ในโอกาสพิเศษตางๆ และเปนคานิยมที่มตี อสุรา
4. สภาวะแวดลอมทางสังคม เชน บริเวณใกลเคียงละแวกบานมีรานจําหนายสุรา
มีการคาขายกันอยางแพรหลายเพราะเปนสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย หาซือ้ ไดงาย มีการแขงขันทางธุรกิจ
มีการใชกลยุทธตางๆเพื่อเขาถึงผูบริโภค มีการจูงใจในรูปแบบตางๆใหเกิดการอยากลอง อยากดืม่
จะเห็นไดวาผูปวยติดสุราที่สามารถเลิกดื่มสุราไดแลว มีโอกาสเสี่ยงตอการกลับไป
ติดซ้ําไดตลอดเวลา ดังนั้นผูปวยตองมีความตัง้ ใจเปนอยางมากที่จะเลิกดื่มสุราอยางถาวรและตอง
ปฏิบัติตามวิธหี รือแนวทางในการปองกันการติดสุรา ซึง่ มีดังตอไปนี้
การปองกันการติดสุรา
ผูปวยติดสุราเมื่อไดรับการรักษาจนสามารถเลิกดื่มสุราได มีจํานวนหนึง่ ทีก่ ลับไปดื่ม
สุราอีกจนทําใหสุขภาพทรุดโทรมและเกิดภาวะแทรกซอนขึ้น โดยทัว่ ไปผูที่มีความตัง้ ใจสูงและมีวธิ ี
จัดการกับปญหาไดดีจะสามารถเลิกดื่มสุราไดดวยตนเอง โอกาสที่จะกลับไปดื่มสุราซ้าํ จึงมีนอย
แตผูที่ไมสามารถควบคุมจิตใจตนเองไดจะมีโอกาสกลับไปติดซ้ําไดสูง ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
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ชวยเหลือจากผูใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัว สําหรับการปฏิบัติเพือ่ ปองกันการติดสุราดวยตนเอง
ไดมีผูศึกษาและรวบรวมแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อเลิกดื่มสุราไวดังนี้ (จันทนา สรณาคมน, 2548)
การปฏิบัติเพือ่ เลิกดื่มสุราตามหลักพุทธศาสนา มีแนวทางดังนี้
1. ดํารงตนอยูในศีล ศีล คือ สิ่งที่ควรละเวน ถาสมาทานศีล ดวยเจตนาที่แนวแน
ตามหลักพุทธศาสนาแทๆจะเปนอิสระจากการบังคับบัญชาของสุราทันที ฉะนัน้ เพือ่ สรางความมัน่ ใจ
ใหแกตนเองปลอดภัยจากสุรา ควรสมาทานศีลทุกวันเพื่อใหตอกย้าํ ลงไปในจิตใตสํานึกจนกระทั่ง
แปรสภาพเปนลักษณะนิสยั ที่เห็นพิษภัยของสุราแลว เลิก ลด ละไดอยางถาวร
2. มีจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหวตอกิเลส จิตที่มีสมาธิมั่นคงไมหวั่นไหวกับอารมณตางๆ
ที่มากระทบแตรูเทาทันอารมณของตนเองจะมีสติคอยควบคุมตลอดเวลา ซึง่ เหมาะแกการนํามาใช
ในการแกปญหาทางกายและจิต เมื่อรูสึกไมปกติทางจิตใจอยารีบดวนดับความรูสึกดวยการดื่มสุรา
จงดํารงสติใหมั่นโดยการปฏิบัติสมาธิแลเพิ่มพูนสติใหแกตนเอง เมื่อจิตใจสงบนําความสุขมาใหแก
ชีวิตไดจริงแลวก็ไมจําเปนตองใชสุรามาเปนปจจัยแหงความสุขอีกตอไป สิ่งสําคัญของการหยุดดื่ม
สุราอยูที่ใจ ถาใจสงบเยือกเย็นแข็งแกรงมัน่ คงการหยุดดื่มสุราจะทําไดงาย
3. ใชปญญาแยกแยะสิ่งใหคณ
ุ ใหโทษ ปญญา หมายถึง การรูแจงประจักษในสิง่
ตางๆ เชน สามารถแยกคุณ แยกโทษออกมาได สิ่งใดเปนโทษก็หลีกเวน ละ เลิก ไมปฏิบัติอีกตอไป
สิ่งใดมีคุณคาก็ตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจัง เพิ่มพูนใหมีมากขึ้น การใชปญญาในการลด ละ เลิกสุรา
หมายถึง ใชการรูแจงประจักษมาเปนเครื่องมือ เมื่อใดที่จิตใจอยากดื่มสุราใหใชปญญาพิจารณา
ถึงคุณโทษของสุรา หากพบวามีโทษมากกวาคุณใหบอกตนเองวามีโทษมากกวาแลวตัดสินใจเลิก
ดื่มทันที หากยังมองเห็นคุณมากกวาโทษตองทบทวนหลายๆครั้งจนเห็นความจริงวา สุรามีพิษตอ
ชีวิตไมมีเหตุผลที่จะตองดื่มสุราตอไปอีก
นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา ยังมีการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราอีก ดังนี้
1. การยอมรับวาตนเองติดสุรา และยอมรับวาการติดสุราเปนความเจ็บปวยที่รุนแรง
เปนอันตรายถึงชีวิตและเกิดผลกระทบตอครอบครัว สังคม เศรษฐกิจตามมา ถาหยุดดื่มสุราโดยเด็ดขาด
รางกายจะกลับคืนสภาพสูส ภาพปกติและมีชีวิตในสังคมไดปกติ (สุวรรณา อรุณพงศไพศาล, 2543)
2. มีความตั้งใจที่แนวแนในการเลิกดื่มสุรา เนื่องจากผูติดสุราที่ดื่มมานานหลายป
จะเลิกดืม่ สุราไดยาก เพราะเมื่อหยุดหรือลดปริมาณการดื่มลงจะมีอาการขาดสุรา เชน ชีพจรเตนเร็ว
มือสั่น นอนไมหลับ คลืน่ ไส อาเจียน ประสาทหลอน ชัก (สมภพ เรืองตระกูล, 2542) และอยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดื่มสุรา และบุคลิกภาพของผูที่ติดสุราเองทําใหเลิกดื่มไดยาก ดังนัน้ ผู
ติดสุราจะตองมีความตัง้ ใจทีแ่ นวแนมนั่ คงในระหวางการเลิกดื่มสุรา จึงจะประสบความสําเร็จ
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3. สํารวจสิ่งกระตุนที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการดื่มสุรา ซึ่งอาจเปนสิ่งของ อารมณ
ความเครียด ความรูสึกเศรา สถานที่ เพื่อนที่เคยดื่มสุราดวยกัน และหาวิธกี ารหลีกเลี่ยงหรือจัดการ
กับสิ่งกระตุน ที่เปนสาเหตุใหดื่มสุราอยางเหมาะสม
4. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต
ใหถูกตอง อาจทําไดโดยหากิจกรรมใหมๆที่นาสนใจทําในขณะที่รูสึกเบื่อหนายทําตนเองใหผอน
คลายมากที่สดุ เชน การพักผอน การอานหนังสือ การออกกําลังกาย จะชวยใหเกิดความสดชืน่
ความพึงพอใจและมีความสุข
5. รูจักวิธีจัดการความเครียดทีเ่ กิดขึ้นอยางเหมาะสม เชน การพูดคุยกับเพื่อนสนิท
หรือผูที่ใหคาํ ปรึกษาได หากิจกรรมที่ชว ยผอนคลายความเครียด
6. มีแนวทางเผชิญและแกไขปญหาที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยใชเหตุผล
ในการแกไขปญหาไมใชอารมณ มีวิจารณญาณและแกปญหาที่สาเหตุ (เมธินนิ ทร ภิณญชน, 2545)
7. สามารถปฏิเสธความรูสึกของตนเอง และการชักชวนจากผูอนื่ ไดอยางเหมาะสม
หลีกเลี่ยงการเขาสังคมหรือเขาไปในแหลงที่มีสุรา
8. การบริหารจิต พิจารณาตนเองโดยสํารวจรางกายและจิตใจในปจจุบนั วา มีอะไร
เกิดขึ้นกับตนเองบางและฝกการทําจิตใจใหสงบ ไมฟงุ ซาน กอใหเกิดสติปญญาระลึกไดถึงโทษพิษ
ภัยของสุราตลอดเวลา ฝกการควบคุมอารมณ ความคิด จะลดความเสีย่ งของการดื่มสุราลงได
9. การเขารวมกลุมบําบัดตางๆ เชน กลุมชวยเหลือกันเอง หรือกลุมผูติดสุรานิรนาม
เพื่อใหผูติดสุรามีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อารมณ ความรูส ึก รวมกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ ระหวางเลิกดื่มสุรา เพื่อใหเกิดพลังใจในการดําเนินชีวิตและสามารถเลิกดื่มสุราได
อยางตอเนื่อง
10. ควรพบแพทยเพื่อเขารับการบําบัดรักษา เมื่อไมสามารถปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราได
ดวยตนเอง (สุวรรณา อรุณพงศไพศาล, 2543)
จะเห็นไดวาการปฏิบัติในการปองกันการติดสุราตองใชหลายวิธีรวมกัน และถาผูปวย
ติดสุราไมสามารถรถปฏิบัติดวยตนเองจนประสบความสําเร็จไดจากปญหาหลายๆอยาง ดังนั้นสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยติดสุราจึงมีความสําคัญอยางมากที่จะใหการสนับสนุน และชวยเหลือผูปวย
ติดสุราเพื่อใหผูปวยคงการเลิกดื่มสุราไดถาวร ซึ่งจะไดกลาวถึงความสําคัญของสมาชิกในครอบครัวใน
การชวยเหลือผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการติดซ้ําได ดังนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
แนวคิดครอบครัว
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2541)ไดกลาววา
ครอบครัว เปน ”กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจมีการดําเนินชีวิตรวมกัน รวมทั้งมี
การพึง่ พิงกันทางสังคม เศรษฐกิจและมีความสัมพันธกนั ทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต และบาง
ครอบครัวอาจมีลักษณะเปนขอยกเวนบางประการจากทีก่ ลาวมา”
อุษณีย เพชรรัชตะชาติ (2549) ใหความหมายของครอบครัว คือ กลุมคนที่มารวมตัว
กันดวยความรัก ความปรารถนา ความเอือ้ อาทรหรือความผูกพันทางสายเลือด โดยอาจมีกฎหมาย
รองรับหรือไมก็ได สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาทีท่ ี่กระทําตอกันกอใหเกิดวัฒนธรรมซึ่งขับเคลื่อน
และพัฒนาชีวติ ครอบครัวใหดําเนินไปภายใตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
Sherwen, Scoloveno, &Toussie (1995) ใหความหมายของครอบครัว คือ ระบบ
สังคมเล็กๆที่สรางโดยบุคคลแตละคนที่มีความสัมพันธกนั โดยการแตงงาน และจัดตั้งเปนครอบครัว
อยางถาวรหรือกลุมของครอบครัว ซึ่งดํารงคงอยูเปนเวลามากกวา 1 ป มีสมาชิกที่อาจมาจากการเกิด
การรับเปนบุตรบุญธรรมหรือการแตงงานและจากไปเพียงแคการตายเทานั้น แมแตการหยาราง
การทอดทิ้งก็ไมสามารถที่จะตัดบุคคลออกจากครอบครัวได
สรุปไดวาครอบครัว หมายถึง กลุมของบุคคลที่มาอยูร วมกันมีความสัมพันธกนั โดย
การสมรส การสืบสายโลหิตหรือบุคคลที่มคี วามรักใครสมัครใจที่มาอยูร วมกัน มีการกําหนดบทบาท
หนาที่ตามสถานภาพมีการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยแกสมาชิก
ทุกคน ซึง่ ขับเคลื่อนและพัฒนาชีวิตครอบครัวใหดําเนินไปภายใตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ซึ่งพบวา ในปจจุบันครอบครัวมีลักษณะที่หลากหลายมากกวาแตกอ น สําหรับสังคมไทยไดมีการ
แบงประเภทครอบครัวตามลักษณะการดํารงชีวิต ไดแก (อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, 2549)
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family)ประกอบดวย พอ แม ลูก ทัง้ โดยสายเลือด
และการรับมาเปนบุตรบุญธรรม
2. ครอบครัวคูสมรสที่ไมมีบุตร (Childless couples)ประกอบดวย สามีและภรรยา
ที่ไมมีบุตรหรือบุตรแยกบานออกไปเพื่อเรียนหนังสือ หรือแยกออกไปสรางครอบครัวใหมของตนเอง
3. ครอบครัวพอหรือแมเพียงคนเดียว (One -parent) ประกอบดวยลูกและพอหรือ
แมที่ตองทําหนาทีเ่ ลี้ยงลูกตามลําพังทัง้ นี้เนื่องจากคูสมรสอีกฝายหนึง่ เสียชีวิต หยารางหรือแยกทาง
ไปหรือแมที่เลีย้ งดูลูกนั้นเปนแมที่ไมไดแตงงาน
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4. ครอบครัวคูอยูรวมกัน (Cohabitation) ประกอบดวยคูตา งเพศหรือเพศเดียวกันที่
สมัครใจอยูรว มกันฉันทสามีภรรยาแตยงั ไมตกลงใจสรางครอบครัว กฎหมายไมรับรองความเปนสามี
ภรรยาและคูรูปแบบนี้ยังรวมไปถึงผูสูงอายุหลังเกษียณทีม่ าอยูรวมกัน เพื่อชวยเหลือดูแลกันและกัน
5. ครอบครัวผสม (Reconstituted or blended family)ประกอบดวยหญิงชายฝายใด
ฝายหนึง่ หรือทั้งสองฝายเคยผานการครองคูและมีบุตรมากอน มาสรางครอบครัวใหมมีลกู รวมกัน
และนําบุตรทีเ่ กิดจากการครองคูครั้งกอนมาอยูรวมบานดวย
6. ครอบครัวขยาย (Extended family) ประกอบดวยกลุม คนที่มีความสัมพันธทาง
สายเลือดหรือการแตงงานมาอยูรวมกันตัง้ แต 3 รุนขึ้นไป (ปูยา ตายาย พอแม
ลูก)
7. ครอบครัวเครือญาติ (Kin family) เปนการรวมตัวของกลุมคนที่ไมไดผูกพันทาง
พอแม
ลูก)
สายเลือดเพียง 2 รุน (ลุงปา นาอา
8. ครอบครัวกลุมเพื่อน (Kith family) เปนการรวมตัวของกลุมคนที่ไมไดผูกพันทาง
สายเลือดหรือรับเปนบุตรบุญธรรมกันมากอน เชน กลุมเพื่อนที่มาเชาบานอยูดวยกัน มีการแบง
หนาที่ความรับผิดชอบภายในบานรวมกัน
9. ครอบครัวกอตั้ง (Family of procreation) มีการกอตั้งเปนครอบครัวขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะอยาง เชน บานเด็กราชวิถี บานคนชราบางแค
ครอบครัวมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ โดยสรุปครอบครัวเปนหนวยยอยของสถาบัน
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากกลุมอื่นๆ และไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเศรษฐกิจ จากสถิติพบวา ลักษณะครอบครัวของผูปวยติดสุรามี รูปแบบครอบครัวที่พบมาก
ที่สุดคือ ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ประกอบดวย พอ แม ลูก รองลงมา คือ ครอบครัวพอ
หรือแมเพียงคนเดียว (One - parent) ประกอบดวยลูกและพอหรือแมที่ตองทําหนาที่เลี้ยงลูกตาม
ลําพัง (สถาบันธัญญารักษ, 2548) แตอยางไรก็ตามสมาชิกในครอบครัวจําเปนตองมีบทบาทหนาที่
ของตนเองที่เหมาะสมจะทําใหการอยูรวมกันในครอบครัวมีความสุข ดังนั้นความสําคัญของหนาที่
ของครอบครัวตามที่ สุพัตรา สุภาพ (2538) ไดกลาวไวดังนี้
1. สรางสมาชิกใหม (Reproduction) เพื่อใหสังคมสามารถดํารงอยูได ซึ่งเปน
หนาทีท่ ี่จาํ เปนมากเพราะวาสังคมจะตองมีสมาชิกใหมแทนสมาชิกเดิมที่หายไป
2. บําบัดความตองการทางเพศ (sexual gratification) เปนลักษณะของการสมรส
เปนการลดปญหาทางเพศ และเปนวิธีหนึง่ ที่สงั คมเขามาควบคุมใหความสัมพันธอยูในขอบเขต
3. เลี้ยงดูผูเยาวใหเติบโตขึ้นในสังคม เปนหนาที่ท่ีสําคัญมากตอระบบการพัฒนา
ทางรางกายและจิตใจของเด็ก ครอบครัวจะเปนสถานที่เลี้ยงดูเด็กใหเปนคนที่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ
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4. ใหการขัดเกลาทางสังคม ครอบครัวจะเปนแหลงอบรมเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอ
เด็กมากที่สุด เปนหนวยที่เตรียมตัวเด็กใหออกไปเผชิญกับสิ่งแวดลอม ใหรูจักกฎเกณฑ คานิยม
แบบของความประพฤติที่ดี ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมได
5. กําหนดสถานภาพทางสังคม บุคคลมีสถานภาพทางสังคมจากการมี ชื่อ สกุล
ที่ทาํ ใหรูวา เปนใคร อยูก ับคนกลุมไหน
6. ใหความรักความอบอุน ครอบครัวเปนแหลงที่สมาชิกจะไดรับความรักความ
อบอุนอยางบริสุทธิ์ใจ ใหความคุมครองความมั่นคงทางจิตใจแกสมาชิกทําใหสมาชิกมีพลังใจฝาฟน
อุปสรรคตางๆใหลุลวงไปได มีกาํ ลังใจในการดําเนินชีวติ ในสังคมไดอยางเหมาะสม
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของครอบครัวของ ฟรีดแมน (Friedman, 1992)กลาวไว ดังนี้
1. หนาที่ในการตอบสนองความตองการของสมาชิกทางชีวภาพ โดยจักหาสิ่งของ
จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ เชน ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุง หม รวมทัง้ การดูแลสุขภาพ
และการรับบริการสุขภาพเมือ่ จําเปน
2. หนาที่ในการตอบสนองความตองการทางอารมณ โดยการใหความรัก ความเอาใจใส
แกสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะทําใหสมาชิกมีบุคลิกภาพมั่นคง เนื่องจากการไดรับความรัก ความ
อบอุน ไดรับการตอบสนองความตองการทางจิตใจและอารมณอยางเหมาะสม
3. หนาที่ในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนสมาชิกใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
เปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต
4. หนาที่ในการสรางฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม ตองมีการจัดหา
รายได ดานเศรษฐกิจและเตรียมสมาชิกทีม่ วี ัยอันสมควรเขาสังคม ผูน าํ ครอบครัวตองเปนแบบอยาง
ที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริตและออมทรัพย เพื่อใหครอบครัวมีสถานภาพที่มนั่ คง
5. หนาที่ในการสืบเชื้อสาย หรือการผลิตสมาชิกใหมเปนผูสืบสกุลอยางตอเนื่อง
โดยการแตงงานหรือรับบุตรบุญธรรม
โดยสรุปหนาที่ของครอบครัว คือ การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกครอบครัว เพื่อ
ตอบสนองความตองการทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมในการดํารงไวเพื่อความมั่นคง
และอยูรอดของครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุขสามารถปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในครอบครัวได รวมถึงการสืบทอดเชื้อสาย
การสั่งสอนจริยธรรมอบรมเลี้ยงดูใหสมาชิกในครอบครัวเติบโต คอยดูแลซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติ
และในยามเจ็บปวย สามารถพึง่ พากันไดอยูในสังคมโดยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสภาพทางสังคม
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การทําหนาที่ของครอบครัวที่เหมาะสม มีความสําคัญในการชวยเหลือใหสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถเผชิญปญหาตางๆไปไดโดยไมตองพึ่งพาสุราหรือยาเสพติด เปนการชวยเหลือ
ผูปวยในการปองกันการติดสุรา สมาชิกในครอบครัวไมวาจะเปนพอแม ปูยา ตายาย พี่นอ ง
ลูกหลาน ตองทําหนาที่เปนผูเผชิญปญหา เพื่อใหครอบครัวสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไปได
อยางตอเนื่อง (รุจา ภูไพบูลย, 2537) เพือ่ ใหครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความรักความอบอุน
ขึ้นในครอบครัว ดังนั้นเมื่อมีการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกคนใดคนหนึ่งตองมีหนาที่ดูแล
ผูปวยหรืออาจเปนสมาชิกหลายๆคนที่ชวยกัน (May, 993) การศึกษางานวิจัยของวัชรี มีศิลป (2543)
ศึกษาปจจัยคัดสรรคที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบําบัดรักษา ในระยะถอนพิษยาของผูติดเฮโรอีน
โรงพยาบาลธัญญารักษพบวา การสนับสนุนของครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
การปฏิบัติตามระเบียบการบําบัดรักษา และสอดคลองกับการศึกษาของเกเบิล (Gable, 1998)ได
ศึกษาการสรางความตระหนักและปองกันการใชเหลาและสารเสพติดอื่นๆ ในเยาวชนที่จะเขาพิธี
จุมในโบสถศกั ดิ์แหงเมืองนิวออรีนส รัฐหลุยเซียนาพบวา การเปลีย่ นแปลงเจตคติและพฤติกรรมของ
เยาวชนตองไดรับความรวมมือโดยการสรางขอตกลงรวมกันระหวางครอบครัวและชุมชน ใหมองเห็น
อันตรายของเหลาและยาเสพติดตางๆทีท่ าํ ลายและคุกคามเยาวชนเหลานั้น
บทบาทของครอบครัวตอการปองกันการติดสุราซ้าํ
เมื่อผูปว ยติดสุราสามารถเลิกดื่มสุราไดแลวมีโอกาสติดซ้าํ ได แตการกลับไปติดสุราซ้ํา
เปนสิ่งที่สามารถปองกันได การติดซ้ําไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใดแตมีระดับของการทีบ่ ุคคลกลับไปเสพซ้ํา
โดยที่แตละครั้งอาจจะไมไดใชยาอยางตอเนื่อง และไมไดไปดําเนินชีวิตแบบคนติดยาเสียทีเดียว
จึงจําเปนตองปองกันในระยะตางๆทีเ่ ขามีโอกาสกลับไปเสพยาได ในที่นี้จะกลาวถึงการปองกันการ
ติดซ้ําของยาเสพติดที่รวมถึงสุราดวย ที่อาจกลาวไดวา เปาหมายของการปองกันการติดซ้ําจะมากกวา
การชวยเมื่อมีการพลาดหรือการติดซ้ําทีเ่ กิดขึ้นในระยะตางๆเทานั้น แตเปนการชวยใหผูปวยที่เลิก
ยาแลวไดพัฒนาวิธีการตางๆในการจัดการกับชีวิตตนเอง เพื่อปรับปรุงฟนฟูคุณภาพชีวิตของเขาที่
จะละเวนการใชยาเสพติดตลอดไป จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับการชวยเหลือเพื่อปองกัน
การกลับไปติดซ้ําพบวา มีรูปแบบของหลักการใหความชวยเหลือเพื่อปองกันการเสพซ้ําและลด
พฤติกรรมการเสพซ้ํา (เช็ง อางในทิพาวดี เอมะวรรธนะ, 2547) ดังนี้
1. การเขาใจกระบวนการเสพซ้าํ การสอนหรือแนะนําใหผูใชยาเสพติดเขาใจสิ่งเรา
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ตัวกระตุน และสัญญาณที่จะนําไปสูการใชยาเสพติดซ้ําทั้งทางดานพฤติกรรม อารมณ ความคิด
และความรูสึก ซึ่งอาจตองมีการวางแผนการจัดการกับสัญญาณอันตรายตางๆเหลานี้ อยางเปน
รูปธรรมรวมทัง้ การพิจารณาสิ่งเราจากสภาพแวดลอมดวย
2. การระบุปจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสูการติดซ้าํ ผูใชยาเสพติดตองไดรับการฝกฝนให
ตรวจสอบ คนหา และระบุภาวะที่จะทําใหมีความเสี่ยงสูงตอการกลับไปติดซ้ําของตนเอง และ
สามารถซอมวิธีการแกปญหากอนเพื่อใหมนั่ ใจวาจะชวยลดการกลับไปเสพซ้ําอีก
3. การบริหารจัดการกับอาการอยากยาเสพติดอยางรุนแรง และสามารถระบุไดวา
แรงผลักดันนั้นคืออะไร ผูใชยาเสพติดจะไดรับการฝกฝนใหเรียนรูการสืบคนหาแรงผลักดันทั้งทาง
สรีระ จิตใจ และลักษณะอาการที่ตองการจะใชยาเสพติด เพื่อหายุทธวิธีควบคุมใหได
4. การระบุภาวะกดดันจากสังคม และการฝกฝนการบริหารจัดการกับภาวะนั้น
ผูใชยาเสพติดรวมทั้งครอบครัว จะไดรับการฝกฝนในการจัดการกับภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น
ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันใหกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา
5. การจัดการกับความเครียดหรือความโกรธ ผูใชยาเสพติดมักมีลักษณะออนไหวงาย
เก็บกด ไมยอมรับรูภาวะอารมณของตนเอง ไมยอมเผชิญความจริงแลวหาทางแกไขขอผิดพลาด
ของตนเองแตจะปฏิเสธความจริง ไมคิดหาวิธีการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น มักจะพอใจเลือกวิธี
งายๆโดยหาทางออกดวยการใชยาเสพติด
6. ความเบื่อ การที่ผูจะเลิกยาเสพติดที่ตองเดินทางดวยเสนทางในการเลิกยาที่ยาวไกล
เขาอาจเกิดความรูสึกเบื่อและลดความอดทนที่จะตองดูแลชีวิตความเปนอยูของตนเอง ซึ่งจะมีผล
ที่จะเปนเหตุใหกลับไปใชยาเสพติดอีก จึงควรมีการวางแผนใชเวลาพักผอนอยางสรางสรรคเพื่อลด
ความเบื่อในชีวิตประจําวันลง
7. การชวยเหลือเมื่อผูใชยาเสพติดกลับไปติดซ้ํา การกลับไปใชยาเสพติดซ้ํา ถือวา
เปนเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึน้ ไดตลอดเวลาและจะเปนสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไมพน ผูจะเลิกยาเสพติดทุก
คนจึงควรเตรียมตัวรับสถานการณนี้ไวใหดี โดยการฝกฝนวิธกี ารเผชิญปญหาและการแกไขปญหา
ที่ถูกตองและเหมาะสมแทนการกลับไปใชยาเสพติดซ้ํา
8. การวางแผนระยะยาวในการงดเสพสารเสพติด ผูจะเลิกใชยาเสพติดตองมีความ
ตั้งใจเต็มที่และมีความรับผิดชอบตอการฟนฟูสภาพตนเองในระยะยาว เชน การเขารวมกิจกรรม
การฟน ฟูสมรรถภาพ การใหคําปรึกษา
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หลักการในการปองกันการกลับไปติดซ้ํา เปนการชวยใหผูปวยติดสุรามีการพัฒนา
ทักษะตางๆ ดานความคิด การกระทําในการจัดการกับอุปสรรคและสิ่งขัดขวางความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหคงไวในการเลิกเสพยาติดตลอดไป ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. การรับรูวา การติดซ้ําเปนสิง่ คุกคามตอชีวิต
2. การรับรูถึงสถานการณที่เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปเสพติดซ้ํา สถานการณ
ทั่วๆไปทีท่ ุกคนมักจะตองเผชิญ เชน มีเงินมาก หรือไมมีเงิน ไมสมหวังในสิง่ ที่ตองการทําใหเกิด
ความรูสึกดานลบตางๆปญหาในการทํางาน สวนสถานการณเฉพาะบุคคล เชน สถานที่ – ที่ใด
ประเภทไหน เพื่อน - กลุมไหน คนไหน เปนตน
3. การรับรูถึงสัญญาณเตือนของตนเอง เชน รูสึกเบื่อ รูสึกโกรธ เปนตน
4. การรูจักวิธีหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปเสพติดซ้าํ ได
5. การฝกการเผชิญกับสถานการณและสามารถจัดการกับสถานการณทเี่ ปนโอกาส
เสี่ยงของการกลับไปเสพติดซ้ําที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน การพูดเตือนตนเอง การจัดการความรูสึก
การหยุดความคิด การทําจิตใจใหสงบ เปนตน
6. ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง และมีการรับรูความสามารถของตนเองโดยมีการ
เสริมแรงเมื่อเขาทําได ซึง่ จะทําใหเขาเกิดความเชื่อมัน่ ทีจ่ ะทําตอๆไป
7. สงเสริมใหมีการหาความสุขความเพลิดเพลินดวยวิธีอ่นื ๆที่ไมมียาเสพติด เชน
ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนใหมหากิจกรรมใหมๆ ทําที่นา สนใจ และใหมกี ารวางเปาหมายชีวิต
8. แนะนําแหลงทีจ่ ะใหความชวยเหลือ เมื่อมีมีปญหาที่ไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง
หรือการพลาดไปใชยาเสพติด
9. การรับรูวา การพลาดไปใชยาเพียงครัง้ เดียว ยังไมใชเปนการกลับไปเสพติดซ้ําเลย
เพราะสามารถปองกันไมใหเกิดการกลับไปเสพติดซ้ําโดยสมบูรณได
10. ครอบครัวและบุคคลใกลชิด มีแนวทางในการชวยเหลือผูปวยไมใหกลับไปติดซ้ํา
และมีการวางแผนสําหรับการชวยเหลือหากมีการกลับไปเสพติดซ้ําเกิดขึ้น
แนวทางในการปองกันการติดซ้ํา ไดนาํ มาประยุกตใชในการจัดกลุมกิจกรรมบําบัด
ในสถานบําบัดยาเสพติด เพื่อใหผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติเมื่อกลับไปอยูบานในการปองกันการ
ติดซ้ําภายหลังการจําหนายแตสําหรับผูปวยติดสุราภายหลังการจําหนายพบวา ผูปว ยมีปญหาดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจที่มคี วามบกพรองดานความจํา เชาวปญ
 ญาและการตัดสินใจ ทําใหผูปว ย
อาจดูแลตนเองในการปองกันการกลับไปติดซ้ําไดไมประสบความสําเร็จ ผูปวยควรไดรับการชวยเหลือ
ดูแลและมีการกระตุนเตือนในการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราอยางถาวร จากสมาชิกในครอบครัวซึ่งเปน
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บุคคลที่ใกลชิดผูปวยมากที่สุด ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจําเปนตองมีแนวทางในการชวยเหลือ
ผูปวยเพื่อปองกันการติดซ้ํา ซึ่งผูวิจยั ไดรวบรวมแนวทางการชวยเหลือเพื่อปองกันการเสพซ้ําของ เช็ง
(เช็ง อางในทิพาวดี เอมะวรรธนะ, 2547) และศึกษาเพิ่มเติมจากตําราเอกสารและคูมือ กลุมฝกทักษะ
การปองกันการกลับไปเสพซ้าํ และคูมือกลุม ครอบครัวศึกษา : ตามรูปแบบกาย- จิต - สังคมบําบัด
(กรมการแพทย, ม.ป.ป) รวมกับแนวทางการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดระบบจิราสา (ทรงเกียรติ
ปยะกะและคณะ, 2545) นํามาประยุกตใชกับพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก
ผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดสุราซ้าํ ซึง่ ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1. ดานการดูแลฟนฟูสมรรถภาพรางกายและรักษาโรคแทรกซอน เชน โรคตับ โรค
กระเพาะอาหาร อาการซึมเศรา อาการหวาดระแวง โดยดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรงเวลาและ
ตอเนื่อง สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากยาหรือภาวะของโรคที่เปนอยู แนะนําหรือจัดหาอาหารทีม่ ี
ประโยชน ดูแลใหพักผอนนอนหลับไดอยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง กระตุนใหออกกําลังกายตาม
ความเหมาะสมและการพบแพทยตามนัดทุกครั้ง
2. ดานการฝกทักษะในการจัดการกับสภาวะความเสี่ยงสูง หรือการเผชิญกับสิ่ง
กระตุนซึ่งครอบครัวตองเรียนรูไปพรอมกับผูปวยและสามารถใหคําแนะนําแกผูปว ยได ดังนี้
2.1 มีวิธีการหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได แตบางครั้งจําเปนตอง
เผชิญควรหาวิธีการเผชิญที่เหมาะสม เชน เตือนตนเองใหนึกถึงโทษที่เกิดจากการดื่มสุรา เมื่อไป
งานเลี้ยงสังสรรค ควรรับประทานอาหารอื่นใหอิ่มหรือดื่มอยางอื่นทดแทน เมื่อจําเปนตองดื่มควร
ดื่มอยางฉลาดและดื่มในระดับที่ไมเกิดปญหา เปนตน
2.2 ฝกวิธีจดั การกับอาการอยากดื่มที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอเปนครัง้ คราว แมจะหยุด
ยาเปนเวลาแรมเดือนแลวก็ตามเพื่อการปองกันการกลับไปดื่มสุราอีก ผูปวยตองยอมรับวาตนจะมี
อาการอยากดืม่ ไปอีกเวลานาน ซึ่งควรถือวาเปนเรื่องปกติที่ตองคอยระวัง
การจัดการอาการอยากดื่ม คือ ควรเรียนรูถึงอาการและความรูสึกอยากดื่มที่มีความ
แตกตางๆกันไปของแตละคน บางคนจะมีความรูสึกกระวนกระวายใจอยูไมเปนสุข หัวใจเตนเร็ว
กระสับกระสาย มีความทรมานเปนอยางยิง่ แตบางคนมีความรูสึกตรงกันขาม คือ มีการเคลิบเคลิม้
มีความสุขมีความพอใจเหมือนกับเพิ่งเริ่มไดฤทธิ์ยามาใหมๆ ดังนั้นผูปวยจึงตองเขาใจวาอาการ
อยากยาของตนเองเปนอยางไรอยูนานไหมสิ่งใดทําใหอาการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อจะไดหลบหลีก
ตนเหตุของการเกิดอาการ ผูปวยตองเขาใจวาจะมีแรงกระตุนหรือสิง่ ยั่วยุกอนการเกิดอาการอยาก
ยาเสมอ อาจเปนสิ่งที่มาจากภายนอกรางกาย เชน มีเงินทองอยูกับตัว เขาไปในสถานทีท่ ี่เคยดืม่
พบกับเพื่อนทีเ่ คยดื่ม เปนตน หรือมาจากภายในรางกายหรือจากจิตใจก็ได เชน รูสึกหิว นอนไม
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หลับ รูสึกเบื่อ โกรธ ไมพอใจ ฯลฯ ผูปวยตองเรียนรูใหไดวาสิง่ กระตุนหรือยั่วยุตนเอง คือ อะไรบาง
จะไดหลบหลีกไดทันและเมื่อเกิดอาการอยากดื่มตองหยุดความคิดทันที โดยใชเทคนิคตางๆตาม
ความเหมาะสม
- การปรับตัวหรือเบี่ยงเบนความสนใจ ผูป วยตองหันเหไปทํากิจกรรมอื่นทันที เชน
ออกกําลังกาย เดินหนีจากสถานทีน่ ั้นๆทันทีโดยการออกไปเดินเลน ทําสวนรดน้าํ ตนไม เขาไปใน
สถานทีท่ ี่ปลอดภัย เชน ในโบสถ ในหองสมุด เปนตน
- นึกถึงความหายนะจากการดื่มสุรา เมื่อเริ่มมีอาการอยากดื่มใหนึกถึงสิ่งเหลานีท้ นั ที
ควรบันทึกไวในแผนกระดาษหรือในสมุดพกวา สิ่งหายนะเหลานี้ไดแกอะไรอาจจะเก็บรูปภาพของ
สิ่งหายนะเหลานี้ติดตัวไวจะไดเตือนความจํา
- สามารถพูดคุยกับบุคคลทีเ่ ขาใจและยินดีชวยเหลือ จะไดผลในการดับอาการอยาก
ดื่มไดเปนอยางยิ่ง บุคคลในครอบครัวจึงมีความสําคัญทีจ่ ะสามารถชวยผูปวยได
- ใชสติปญญา เพงพิจารณาศึกษาถึงลักษณะของอาการอยากดื่มวามันเปนอนัตตา
คือ มีเกิดและมีดับจะไมยึดถือมัน
2.3 ถาเกิดความพลาดพลั้งกลับไปดื่มจนติดใหม ตองเรียนรูวา เปนเพราะอะไร
จะไดกลับไปปรับปรุงวิธีจัดการกับอาการอยากดื่มเสียใหม เพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก
3. ดานการวางแผนจัดระเบียบชีวิตใหม ครอบครัวใหการสนับสนุนและใหการชวยเหลือ
ผูปวยดังนี้
1.1 ผูติดสุรา ชีวิตจะตกอยูในวังวนของการดื่มสุราไมมีความสนใจในสิ่งอื่นๆ
ชีวิตจึงตกต่าํ เสียหาย ไมเปนระเบียบ การดูแลชวยเหลือผูปวยจึงจําเปนตองจัดระเบียบชีวิตใหม
โดยบริหารเวลาใหเปนและใหมีประสิทธิภาพ กําหนดตารางเวลาสําหรับกิจกรรมทัง้ หลายใหแนนอน
แบงเวลาสําหรับตนเอง การงาน ครอบครัว สังคมและการบําบัดรักษาใหเปนสัดสวน
1.2 รักษาสุขภาพกาย โดยกินอาหารที่เปนประโยชนวันละ 3 มื้อ มีกิจกรรม
รวมกับครอบครัว ออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละครึ่งชั่วโมง นอนใหเปนเวลาไมอยูดึหรืออด
นอนและตรวจสุขภาพตามที่แพทยกาํ หนดไว
1.3 รักษาสุขภาพทางใจ โดยยึดมั่นในศาสนาแตไมใชอยางงมงาย ชวยเหลือ
บุคคลอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส ฝกทักษะในการจัดการกับอารมณขุนมัวที่ไมพงึ ประสงค ฝกการผอน
คลายความเครียด ฝกการทําสมาธิ
1.4 ปรับปรุงสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมอบหมายใหมกี ารรับผิดชอบหนาที่
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ของตนเองในครอบครัว ฝกใหมีการรูจักรับฟงความคิดเห็นและรับรูในความรูสึกของสมาชิกใน
ครอบครัว ถามีขอขัดแยงหรือมีความเห็นไมตรงกันใหยอมรับเสียงสวนใหญของครอบครัวเปนหลัก
มีการปรึกษาหารือรวมกับครอบครัวเสมอ มีการบอกใหรับรูผลเสียหายตอครอบครัวจากการดื่มสุรา
ของผูปวยและมุงมัน่ ที่จะไมใหเกิดขึ้นอีก มีสวนในการเขารวมกิจกรรมของครอบครัวทุกอยางตาม
ความเหมาะสม
1.5 สนับสนุนใหผปู วยมีการปฏิบัติหนาทีก่ ารงานของตนเองใหดีที่สุด
1.6 ชวยผูปว ยในการจัดหางานอดิเรกทําเพื่อใชเวลาวางทีม่ ีอยูใหเกิดประโยชน
เพราะเวลาวางมักเปนอุปสรรคตอการหยุดดื่มสุรา ถายังมีเวลาวางเหลืออยูใหใชเวลาเหลานัน้ กับ
กิจกรรมภายในครอบครัว
1.7 ใหรูจักหนาที่ในสังคม ควรเลือกคบเพื่อนที่ไมดื่มสุราและเลิกคบเพื่อนที่เคย
ดื่มสุราดวยกัน
4. ดานการจัดการอารมณและความเครียด สมาชิกในครอบครัวใหการชวยเหลือและ
แนะนําวิธีที่เหมาะสมแกผูปว ยดังนี้
4.1 สามารถประเมินไดวากําลังจะมีอารมณโกรธ หรือเกิดความเครียดขึ้นพรอม
หาสาเหตุที่ทาํ ใหเกิด
4.2 มีวิธีการจัดการอารมณโกรธ และความเครียดโดยการผอนคลายความเครียด
ดวยวิธี การทําสมาธิ วิธพี ักผอนจิตนาการถึงสิ่งที่มีความสุขที่ไมเกี่ยวของกับการดื่มสุรา วิธีการ
ผอนคลายกลามเนื้อ หรือการบอกเลาหรือปรึกษาผูอนื่ เปนการระบายความเครียดออกไป สวน
การจัดการอารมณโกรธ เชน เปลี่ยนความคิดโดยการมองปญหาในดานบวก หนีออกจาก
สถานการณนนั้ ไปกอนชัว่ คราว การหากิจกรรมอื่นทดแทน เชน ดูหนังฟงเพลง ออกกําลังกาย
เลือกทํางานทีใ่ ชแรง หรือการระบายอารมณดวยการชกตอยเปาสมมุติ กระทืบเปาแทน ฯลฯ
5. ดานการฝกทักษะในการปฏิเสธการดื่มสุรา การลดโอกาสเสี่ยงและการรูจักปฏิเสธ
การดื่มสุรา เมื่อมีผูชักชวนบอยครั้งที่ผูปว ยไมสามารถที่จะปฏิเสธได ทัง้ นี้เพราะมีภาวะสองจิตสอง
ใจตอการหยุดดื่มสุรา ดังนัน้ การฝกทักษะการปฏิเสธ ครอบครัวควรใหกาํ ลังใจและสนับสนุนให
ผูปวยปฏิบัติ ไดแก
1.1 ชวยในการประเมินถึงแหลงที่มีการจําหนายสุราหรือมีการดื่มสุรา การ
แสวงหาสุรา งดการซื้อสุราของผูปวยโดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนและโทษที่ผูปวยจะไดรับถาไมกลับไป
ดื่มสุราอีก เชน ผูปว ยจะไมเกิดความทุกขทรมานจากอาการขาดยา ผูป วยจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
เมื่อไมกลับไปดื่มสุราอีก ผูป วยจะมีเงินไปใชทําสิง่ อื่นที่เปนประโยชนมากขึ้น
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1.2 ชวยในการฝกทักษะการพูดตอบปฏิเสธ ใหปฏิเสธทันทีเมื่อมีผูมาชักชวน
ไมแสดงทาทีไมแนใจหรือเกรงกลัวตอบปฏิเสธอยางแข็งขัน ดวยทาทางคําพูดและน้ําเสียงเพื่อ
แสดงความตั้งใจอยางชัดเจนที่จะปฏิเสธหรือชักชวนกลับใหมาเลิกดืม่ สุราดวยกัน ควรใชความรูส ึก
เปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการใชเหตุอยางเดียวมักจะถูกโตแยงการอางความรูสึกจะทําให
โตแยงไดยากขึ้น เมื่อผูปวยสามารถปฏิเสธไดสําเร็จครอบครัวควรใหกาํ ลังและชืน่ ชมทันที
6. ดานการฝกทักษะในการแกไขปญหา ปญหาที่เกิดขึน้ อาจเปนสาเหตุของการนําไปสู
การติดซ้าํ ดังนั้นผูปวยควรมีวิธีการแกปญหาที่ถูกตองและเหมาะสมโดยสมาชิกในครอบครัวคอย
ใหคําปรึกษาและมีสวนรวมในการแกปญหา ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
- ตองระบุ ใหแนชัดวาประเด็นปญหาคืออะไร
- หาทางแกปญหา นึกถึงทางแกทุกอยางไมวาจะมีเหตุผลหรือไม
- วิเคราะหถงึ ขอดี ขอเสียของทางแกปญหาแตละอยาง
- เลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุดและดําเนินการแกปญ
 หาตามวิธที เี่ ลือก
- ประเมินผลของการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแกไขแตไมเสียใจกับการตัดสินที่
ผานมา
เมื่อสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีแนวทางในการชวยเหลือผูปวย แตถา
สมาชิกในครอบครัวไมเกิดการปฏิบัติ เพือ่ ชวยเหลือแกผปู วยโอกาสเสีย่ งที่ผูปว ยกลับไปติดสุราซ้าํ สูง
ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหผูปวยเกิดพฤติกรรมในการชวยเหลือผูปวย เพื่อการปองกันการติดสุราซ้าํ
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ที่มีรูปแบบโปรแกรมที่เหมาะสมในการสงเสริมให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
รูปแบบของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา (Mental Health Education) เปนกระบวนการ
สื่อสาร ที่ทาํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยมีกลวิธีสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ ปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ มีการวิเคราะห สังเคราะห หาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหา และพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลง
นํามากําหนดกิจกรรมของโปรแกรมภายใตทฤษฏีทเี่ กี่ยวของ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดมีสวนรวมใน
การเรียนรูจ นเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ พรอมทัง้ สามารถวัดทัง้ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมได (พิทกั ษพล บุณยมาลิก, 2548) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํามาประยุกตใช
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ในการสงเสริม การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา
เพื่อการปองกันการติดสุราซ้ํา โดยมีการประเมินระดับความเชื่อดานสุขภาพรวมกับระดับความ
ตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพเพื่อการปองกันการติดสุราซ้ํา ใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับปญหา
การติดสุราและระดับความตองการที่รับรูความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกันการติดสุราซ้ําจาก
สมาชิกในครอบครัว ทีน่ ํามาใชเปนขอมูลพืน้ ฐานในการสงเสริม ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การชวยเหลือแกผูปวยเพื่อการปองกันการติดสุราซ้าํ โดยนํากระบวนการสุขศึกษามาใชในการดําเนิน
กิจกรรมและนําแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพทีเ่ ปนทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร มาใชเปนกรอบ
ในการสรางโปรแกรม
ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model)
ความเชื่อ หมายถึง ความนึกคิดหรือความเขาใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
มีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได และจะทําใหบุคคลมีความโนมเอียงที่จะปฏิบัติตามความคิดและ
ความเขาใจนัน้ เมื่อบุคคลมีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึง่ แลวความเชื่อในสิ่งนั้นๆมักจะทําใหเขาปฏิบัติ
หรือกระทําในสิ่งตางๆที่สอดคลองกับความเชื่อของตน จึงอาจกลาวไดวา ความเชือ่ มีอิทธิพลอยาง
ยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคล (จรรยา สุวรรณฑัต, 2534) สวนความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health Belief)
เปนความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความเจ็บปวยและการดูแลรักษา
ดังนัน้ เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึน้ บุคคลจึงมีการปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่แตกตางกันไปขึ้นอยู
กับองคประกอบหลายๆอยางไดแก ความรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรค อาการและการรักษา ความรูเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของโรค ความเชื่อเดิม ความสนใจและคานิยม เปนตน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2536)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดรับการพัฒนามาจากนักจิตวิทยากลุมพัฒนาสังคม
ที่ทาํ งานเกี่ยวกับ การใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Godfrey M.
Hochbaum, Stephen Kegeles, Haward Leventhal และ Irwin M. Rosenstock โดยเริ่ม
พัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1950 โดยมี Irwin M. Rosenstock เปนบุคคลที่นําแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพไปอธิบายและเผยแพร ซึง่ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาสังคม ของเคิรท
เลวิน (Kurt Lewin) ที่เชื่อวา บุคคลดํารงชีวิตอยูไดประกอบดวยบริเวณที่เปนประจุลบและบริเวณที่
เปนประจุบวกและบริเวณประจุที่เปนกลาง ความเจ็บปวยหรือการเปนโรคที่เกิดขึ้นจะถูกกําหนดให
อยูในบริเวณทีเ่ ปนประจุลบ ซึ่งจะมีแรงผลักออกจากบริเวณนี้ตลอดเวลา ในขณะพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมของบุคคลจะถูกดึงเขาสูบริเวณแรงดานบวก จากแนวคิดดังกลาว สามารถอธิบายถึงการ
ตัดสินใจกระทําหรือพฤติกรรมของแตละบุคคลไดวา การรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรมโดยบุคคล
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จะกระทําหรือเขาใกลสิ่งที่ตนพอใจและคิดวาสิ่งนั้นจะกอใหเกิดประโยชนแกตน และจะหลีกเลีย่ งจาก
สิ่งที่ตนไมปรารถนา จากแนวความคิดนีจ้ ึงเปนจุดเริ่มตนของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ซึ่ง
Rosenstock (1974) นํามาใชอธิบายพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคล กลาวคือ การที่บุคคล
รับรูวาตนเองมีโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค รับรูวาโรคที่เกิดขึ้นนั้นนอยมีความรุนแรงในระดับปาน
กลางตอการดํารงชีวิต และรับรูวาพฤติกรรมสุขภาพนั้นกอใหเกิดประโยชนในการปองกันหรือลด
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค หรือลดความรุนแรงของโรคที่เปนอยูและไมเกิดอุปสรรคดานจิตใจทีม่ ี
อิทธิพลตอการปฏิบัติ เชน คาใชจาย ความเจ็บปวด ความอับอาย ความสะดวกสบาย เปนตน ซึง่ เปน
แนวคิ ดที่ ไดรั บ การยอมรั บ และถูก นํา มาทดลองใชกัน อย า งแพรห ลาย ได นํา มาเปน กรอบใน
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรค (preventive health behavior) พฤติกรรมความเจ็บปวย
(illness behavior) และพฤติกรรมของผูปวย (Sick Role Behavior) เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพ
ตอมา เบคเกอรและคณะ (Becker et al., 1975) เปนผูปรับปรุงแบบแผนความเชือ่
ดานสุขภาพเพือ่ นํามาใชอธิบาย และทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคโดยไดเพิ่มปจจัยรวมนอกเหนือ
จากการรับรูของบุคคลที่มีอทิ ธิพลตอการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค ดังนี้
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (perceived susceptibility) เปนการรับรู
ของบุคคลที่มตี อความเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล บางคนจะรับรู
วาตนเองไมมคี วามเสีย่ งตอการเกิดโรค ในขณะที่บางคนยอมรับวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรค ซึง่ สามารถวัดการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงของความเจ็บปวยไดจากสิง่ เหลานี้ คือ
- ความเชื่อทีม่ ีตอการวินิจฉัยของแพทย บุคคลทีม่ ีอาการของโรครุนแรงถาไมไววา งใจ
แพทยหรือการวินิจฉัยของแพทยหรือมีความเชื่อดวนสุขภาพที่ผิดๆ จะปฏิเสธการรักษาของแพทย
และทําใหเกิดการรับรูถึงความสี่ยงตอการเกิดโรคบิดเบือนไป
- การคาดคะเนของบุคคลตอโอกาสเสี่ยง หรือการกลับเปนโรคซ้ําจากการที่เคยเจ็บปวย
มากอน จะมีการคาดคะเนวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซ้ําอีก
- ความรูสึกของบุคคลตอการเกิดโรคแทรกซอนหรือเจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ กลาวคือ
หากบุคคลนั้นรับรูตอโอกาสเสี่ยงของโรคสูงจะมีความรูสกึ วาโอกาสเสีย่ งตอโรคแทรกซอนหรือ
เจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ มีมากขึ้น
2. การรับรูความรุนแรงของโรค (perceived severity) ถึงแมวา บุคคลจะรับรูวาตนเอง
มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแตพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคจะไมเกิดขึ้น หากบุคคลนั้นขาด
การรับรูถึงความรุนแรงของโรครวมถึงความรุนแรงของโรคหากไมไดรับการรักษา ซึ่งการรับรูถึง
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ความรุนแรงของโรคในแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไป บุคคลจะรับรูวาโรคนั้นมีความรุนแรงก็
ตอเมื่อ รับรูวา โรคนั้นมีอันตรายถึงชีวิตเกิดความพิการหรือเจ็บปวยและมีผลกระทบตอการทํางาน
ครอบครัวและสัมพันธภาพในสังคม การรับรูภาวะคุกคาม (perceived Threat) การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรครวมกับการรับรูความรุนแรงของโรค ทําใหบุคคลการรับรูภาวะคุกคามของโรความี
มากนอยเพียงใด
3. การรับรูประโยชนของการรักษาและปองกันโรค (perceived benefits) บุคคลที่
รับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค และเสี่ยงตอความรุนแรงของโรคจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันโรค แตการที่บุคคลจะลงมือปฏิบัติหรือไมขึ้นอยูกับการรับรูวาสิ่งที่ปฏิบัตินั้นสามารถลด
โอกาสเสีย่ งหรือความรุนแรงตอการเปนโรคได นั่นคือบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคเมื่อรับรู
วาการปฏิบัตินั้นลดภาวะคุกคามของโรค
4. การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ (perceived barriers) บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันโรคเมื่อรับรูวาการปฏิบัตินั้นลดภาวะคุกคามของโรค แตในขณะเดียวกันถาการปฏิบัตินั้น
อาจทําใหเกิดผลในดานลบ เชน ความไมสะดวกสบาย ไมสบาย ไดรับความเจ็บปวด เสียเวลา ทํา
ใหเกิดความขัดแยงและหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมสุขภาพ ถาบุคคลใดมีความพรอมในการปฏิบัติ
มากและผลในดานลบจากการปฏิบัติมีนอยก็จะเกิดการปฏิบัติตามมา ถาบุคคลใดมีความพรอมใน
การปฏิบัตินอยและผลในดานลบจาการปฏิบัติมีมาก นัน่ หมายถึงเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติเกิดขึ้น
ดังนัน้ การรับรูอ ุปสรรค จึงเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรค
5. แรงจูงใจดานสุขภาพ (Health motivation) เปนความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ
อารมณตางๆที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีสาเหตุจากการกระตุนของสิ่งเรานั้นทัง้ ภายในและภายนอก
สิ่งเราภายใน เชน การรับรูสขุ ภาพของตนเอง อาการของโรคความเจ็บปวย สวนสิง่ กระตุน ภายนอก
เชน ปฏิสัมพันธระหวางบุคล การรณรงคความรูตางๆบทความหรือโฆษณาในวารสาร การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับโรค สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนที่เคยเจ็บปวยมาแลว เปนตน เมื่อบุคคลมี
ความตองการที่จะลดโอกาสเสี่ยงหรือความรุนแรงของการเปนโรค แรงจูงใจดานสุขภาพจะเปนสิ่ง
ผลักดันรวมกับปจจัยการรับรูตางๆใหเกิดความรวมมือ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่
6. ปจจัยรวม (Modifying Factors) เปนปจจัยที่มีสว นชวยสงเสริมหรือเปนอุปสรรค
ตอการที่บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํามากนอยเพียงใดโดยขึ้นอยูกบั ปจจัยดานลักษณะประชากร
เชน อายุ เพศ สถานภาพสมรส ฯลฯ ปจจัยดานจิตสังคม เชน บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคม
สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ และปจจัยดานโครงสราง เชน ความรู ประสบการณการเจ็บปวยและการรักษา
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จะเห็นไดวาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ มีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ง
การรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรมที่จะกระทําในสิ่งที่ตนเองคาดวาเปนผลดี และหลีกเลีย่ งสิ่ง
ที่ตนไมปรารถนา มีหลายองคประกอบที่ทําใหบุคคลตัดสินใจวาจะมีพฤติกรรมสุขภาพอยางไร
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ซึ่งแตละองคประกอบมีความสัมพันธ
ตามภาพประกอบที่ 2.1 ดังแสดงลักษณะโครงสรางของแบบแผนความเชื่อสุขภาพ
การรับรูของบุคคล

-การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค
-การรับรูความรุนแรงของ

โรค

ปจจัยรวม

พฤติกรรมที่ควรแสดง

-ตัวแปรดานประชากร อายุ เพศ
รายได สถานภาพสมรส ฯลฯ
-ตัวแปรดานจิตสังคม สถานภาพทาง
สังคม สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ
-ตัวแปรดานโครงสรางความรู
เกี่ยวกับโรค ประสบการณการ
เจ็บปวยและการรักษา ฯลฯ

- การรับรูผลประโยชน
ของพฤติกรรม ปองกัน
ลบดวย
- การรับรูถึงอุปสรรค
ของพฤติกรรม ปองกัน

การรับรูภาวะคุกคามของโรค

พฤติกรรมปองกันโรค

สิ่งที่กระตุนใหมีการปฏิบัติ
-การรณรงคความรูตางๆ
-บทความ หรือ โฆษณาในวารสาร
-การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรค
-สมาชิกในครอบครัว / เพื่อนทีเ่ คย
เจ็บปวยมาแลว
ฯลฯ

ภาพประกอบที่ 2.1 ความสัมพันธของตัวแปรความเชื่อดานสุขภาพ
ที่มา : Becker, M.H., & Maiman, L.A.(1975). Social behaviordeterminats of compliance
with health and medical care recommandation. Medical Care. 18(1) 10 -24
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การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําองคประกอบของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
มาประยุกตใชกับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ซึง่ คาดหวังวาจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํามากขึน้ โดยสงเสริมให
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรารับรูถึงองคประกอบในดานตางๆ ของแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ ดังนี้
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา (perceived susceptibility) หมายถึง
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขาใจ ของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เกี่ยวกับการ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา เชน ภาวะอารมณที่หงุดหงิด เบื่อ ซึมเศรา มีการจําหนายสุราอยู
ทั่วไปหาซื้อไดงาย การคบเพื่อนกลุมเดิมที่ติดสุรา ที่ทําใหผูปวยติดสุรามีโอกาสกลับไปดื่มสุราจน
เกิดการติดสุราซ้ําได ถาสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีการรับรูผูปวยมีโอกาสเสี่ยงของการ
กลับไปติดซ้ําสูงและทราบวามีอะไรบางที่เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดซ้ํา นาจะเปนสิ่งกระตุน
ใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีพฤติกรรมการชวยเหลือแกผูปวย เพื่อหลีกเลี่ยงการติด
ซ้ํามากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของเบคเกอรและคณะ (Becker et al.1975) ที่กลาววา ความเชื่อ
หรือการรับรูเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงที่ตัวบุคคลนั้นๆเอง หรือบุคคลอื่นๆที่บุคคลนั้นดูแลรับผิดชอบอยู
จะเกิดการเจ็บปวย ถารับรูวามีโอกาสเสี่ยงสูงจะมีผลตอการเกิดพฤติกรรมการปองกันสูง และ
จากการศึกษาของวัชรีย แจมกระจาง (2547) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูเสพสารเสพติด สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปน
โรคจากการใชสารเสพติด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูเสพสารเสพติด
2. การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา (perceived severity) หมายถึง
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุราเกี่ยวกับการเกิดโรคจาก
การดื่มสุรา อันตรายและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอผูปวยทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ กลาวคือ ภาวะโรคจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทําใหรางกายออนแอลง อาจเกิดความ
เจ็บปวด พิการหรือเสียชีวิตได และมีผลกระทบตอสัมพันธภาพของครอบครัว ความสามารถใน
การทํางานและฐานะทางเศรษฐกิจ ถาสมาชิกในครอบครัวของผูปวยสุรารับรูถึงโอกาสเสี่ยงสูงที่
ทําใหติดสุราและจะเกิดผลเสียขึ้นดังกลาว นาจะทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยสุราเกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อการปองกันการติดสุราซ้ํามากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ประภาศรี
ทรัพยธนสมบูรณ (2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันการเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาพบวา การรับรูความรุนแรงของการเสพ
ติดตางกัน จะมีพฤติกรรมการปองกันการเสพติดแตกตางกัน
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3. การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ (perceived benefits) หมายถึง ความรูสึกนึก
คิด ความเชื่อ ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุราเกี่ยวกับประโยชน หรือผลดีที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิเพื่อปองกันการติดสุราซ้าํ เชน การใหกาํ ลังใจและคอยเปนที่ปรึกษาเมือ่ ผูปวยมีปญหา
จะทําใหผูปวยมีความตั้งใจตอการเลิกดื่มสุราและสามารถแกไขปญหาไดเหมาะสม โดยไมตอง
พึ่งพาสุราและทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เกิดความรักความอบอุนในครอบครัวมากขึน้
ถาสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรารับรูถึงผลดีที่เกิดขึ้นดังกลาว และเชื่อวาการปฏิบัตินั้นเปน
การกระทําที่ดี และมีประโยชนจึงตัดสินใจที่จะใหการชวยเหลือแกผูปว ยเพื่อการปองกันการติดสุรา
ซ้ํา สอดคลองกับการศึกษาของ อาภรณ วิเชียร (2544) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในการปองกันการติดยาเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนรัตนาธิเบศรพบวา การรับรู
ผลดีในการปฏิบัติตนถูกตองในการปองกันยาเสพติด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันยา
เสพติด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ (perceived barriers) ในการปองกันการติดสุราซ้ํา
หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุราเกี่ยวกับปจจัย
หรือกิจกรรมตามสภาพความเปนจริงที่ขัดขวางการปฏิบตั ิเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา เชน รับรูวา การ
พาผูปว ยมาพบแพทยตามนัดจะตองเสียคาใชจาย ครอบครัวไมมีเวลาใหคําปรึกษาไดตลอดเวลา
มีสุราจําหนายอยูใกลบานหาซื้อไดงา ย ถาสมาชิกในครอบครัวของผูปว ยติดสุรารับรูถงึ วิธีการจัดการ
กับอุปสรรคและสามารถจัดการกับอุปสรรคนัน้ ได จะทําใหเกิดความพรอมและมีการปฏิบัติตอผูปวย
เพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํามากขึ้น
5. แรงจูงใจในการปฏิบัติ (Health motivation)ในการปองกันการติดสุราซ้าํ หมายถึง
ความแตกตางของอารมณในแตละบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการกระตุนของสิ่งเราที่จะสนับสนุนให
สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติตอผูปวยสุราเพื่อปองกันการติดสุราซ้าํ เชน การรับรูในการเกิดโรค
แทรกซอนจากการดื่มสุรา การไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติที่ถูกตอง การเห็นผลดีและมีประโยชน
จากการปองกันการติดซ้าํ จะทําใหครอบครัวมีความตองการที่จะลดโอกาสเสี่ยงหรือความรุนแรง
ของผลจากการกลับไปเสพติดซ้ํา ครอบครัวจะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํามากขึ้น
สอดคลองกับการศึกษาของ โยและรูท (Yeo & Ruth, 2001) พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ความผิดปกติของทารกในครรภจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนสิ่งจูงใจใหหยุดดื่มสุราใน
ระหวางตัง้ ครรภ
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6. ปจจัยรวม (Modifying Factors) ปจจัยอื่นๆนอกเหนือจากองคประกอบดังกลาว
ขางตนของแบบแผนความเชื่อทางดานสุขภาพ ที่มีสวนชวยสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการที่
บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนํามากนอยเพียงใด ยังมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรม เชน
ปจจัยดานลักษณะประชากร ที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติพฤติกรรม ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพที่เกี่ยวของกับผูปวย และรายไดของครอบครัว ในการศึกษาเรื่อง เพศ ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพพบวา ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงในดานรางกาย และ
จิตใจอาจทําใหเกิดความแตกตางในดานคานิยมหรือทัศนคติ สงผลใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่
แตกตางกันได จากการศึกษาของ ธวัช แซกั๋ง (2547) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของครอบครัวกับการ
ปรับตัวของผูเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาตามรูปแบบผูปวยนอก กาย– จิต – สังคมบําบัดพบวา
เพศหญิงใหความสนใจ และใหความรวมมือในการบําบัดรักษาโดยมารวมกิจกรรมบําบัดรักษา
มากกวาเพศชายสวนการศึกษาของ นันธณา อินพรหม (2548) ไดศึกษาถึงการดูแลตนเองของ
ผูปวยยาเสพติดในระยะฟนฟูสมรรถภาพ สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานีพบวา ผูปวยยา
เสพติดเพศชาย มีการดูแลตนเองไดดีกวาผูปวยยาเสพติดเพศหญิงและในการศึกษาพบวา อายุซึ่ง
เปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอการดูแลตนเองกลาวคือบุคคลมีอายุมากขึ้น ยอมมีการตัดสินใจหา
ทางเลือกที่ดีและมีการตัดสินใจที่ถูกตองในเรื่องการดูแลตนเองและในดานสุขภาพอนามัย ยอมรับ
และรับผิดชอบที่จะกระทําไดดีกวาเด็ก ความสามารถในการดูแลตนเองนั้นจะเพิ่มขึ้นตามอายุและ
จะสูงสุดเมื่ออยูในวัยผูใหญและคอยๆลดลงเมื่อเขาสูวัยชรา ดังนั้นอายุที่แตกตางกันจะสงผลให
การปฏิบัติในการดูแลตนเองที่แตกตางกัน(Orem, 1985) สอดคลองกับการศึกษาของ ฮอล เวนย
และเนลสัน (Hall, W., & Nelson, J., 1996)ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการรับรูโอกาสเสี่ยง
ที่ทําใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพตอการใชกัญชาในวัยผูใหญชาวออสเตรเลียพบวา การรับรู
โอกาสเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งในวัยรุนจะมีการรับรูตอโอกาส
เสี่ยงนอยกวาในวัยผูใหญจึงทําใหการใชกัญชาในชวงวัยรุนมีมากกวาในวัยผูใหญ และสอดคลอง
กับแนวคิดของ Pender (1982) ที่กลาวถึงเกี่ยวกับระดับการศึกษา วาการศึกษาสูงนาจะมีความรู
และพฤติกรรมการปองกันโรคที่ดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา เพราะการศึกษามีผลตอการพัฒนา
ความรู ทักษะ และการมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูงมีโอกาส
ไดรับขาวสาร มีความเขาใจเรื่องสุขภาพอนามัย รูจักแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆที่มีอยู และรูจักใช
บริการทางการแพทยไดมากกวาผูที่มีการศึกษานอยและการศึกษาของ จําเนียร เรืองมาก(2549)
พบว า กลุ ม ตัว อยา งที่ มี ก ารศึก ษาตา งกัน จะมี พ ฤติก รรมการดูแ ลตนเองแตกต า งกั น ซึ่ง กลุ ม
ตัวอยางของผูปวยสุราที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดดีกวากลุมตัวอยาง
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ของผูปวยสุราที่มีระดับการศึกษาต่ํา สวนดานสถานภาพที่เกี่ยวของกับผูปวย ทั้งที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส และบุตร ตางมีความสําคัญตอผูปวยในการใหความชวยเหลือ จากการศึกษา
ของ วชิราภรณ ศรีเบญจกุล (2543) พบวาปจจัยความรักความอบอุน ดานการดูแลเอาใจใสของ
บิดามารดามีสวนสําคัญตอการเสพยาบา การปองกันปญหาการเสพยาบาของวัยรุนควรเนนที่
ครอบครัวมากกวาสิ่งแวดลอม สวนปจจัยดานรายไดของครอบครัว พบวา การศึกษาของสําเนา
มากแบน (2542)ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยดานครอบครัว และการปฏิบัติของ
ครอบครัวกับลักษณะการเสพยาบาของวัยรุนที่เขารับการบําบัดในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
ธัญญารักษ พบวา รายไดของครอบครัวและระดับการศึกษาของบิดามารดา ไมมีความสัมพันธกับ
ลักษณะการเสพยาบาของวัยรุน สวนการศึกษาของจินตนา เทพดินินทร ( 2548) ศึกษาการทํา
หนาที่ของครอบครัวกับการเสพยาบาของวัยรุนพบวา ครอบครัวของวัยรุนที่เสพยาบาที่มีรายได
ของครอบครัวแตกตางกัน มีการทําหนาที่ของครอบครัวดานการแกไขปญหารวมกันในครอบครัวที่
แตกตางกัน
จะเห็นไดวาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ มีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมการชวยเหลือ
แกผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการติดซ้ํา โดยการรับรูตามองคประกอบแตละดานที่เปนตัวบงชี้พฤติกรรม
ดังนั้นการนําแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ มาเปนกรอบแนวคิดในโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงควรมีการประเมินระดับความตองการรับรูความเชื่อดาน
สุขภาพเพื่อการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การจัดโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
การประเมินความตองการของครอบครัว (Needs Assessment)
การประเมินความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ
เพื่อทราบถึงความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิก
ในครอบครัวผูปวยติดสุรามีมากนอยเพียงใด ประเมินโดยใชแบบประเมินความตองการรับรูความ
เชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา ทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
และนําผลที่ไดจากการประเมินนี้ไปใชเปน เกณฑคัดเขาของการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยั
และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา โดยนําสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุราที่มีความตองการรับรูเกีย่ วกับ ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํามา
เขารวมกิจกรรม โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวทีม่ ีความตองการและมีปญหาที่
เหมือนหรือคลายกัน
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การมีสวนรวมของครอบครัว
การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว เปนกลวิธีในพัฒนาของโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษา ในการวิจัยครั้งนีท้ ี่มวี ัตถุประสงคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุรา โดยการนําสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความตองการรับรู
เกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําและมีปญหาคลายคลึงกัน คือ การดูแลชวยเหลือ
ผูปวยติดสุราในการปองกันการติดซ้าํ ภายหลังการรักษา ดังนั้นจึงใชการมีสวนรวมของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรามาเขารวมกิจกรรมของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ซึง่ มีรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมตามแนวคิดกระบวนการทางสุขศึกษา โดยใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ พูดคุยแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจรวมกันในการ
กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติเพื่อใหการชวยเหลือแกผปู วย จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ชวยเหลือผูปวยติดสุราในการปองกันการติดซ้ําอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดกระบวนการสุขศึกษา
กระบวนการทางสุขศึกษา เปนวิธีการทางการศึกษาอยางหนึ่งซึ่งเปนการใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแกบคุ คล ครอบครัวและชุมชน ทีท่ างการแพทยและสาธารณสุขไดนํามาใช
อยางกวางขวาง เพราะจะทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูเ รื่องสุขภาพอนามัยใน 3 ดาน ไดแก ดาน
ความรูความเขาใจ เกิดเจตคติและการปฏิบัติไปพรอมๆกัน ซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพตามที่
ตองการ โดยที่บุคคลจะเกิดความรูและสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อเปนผลดีตอสุขภาพของตนเอง
วิธีการทางสุขศึกษามีหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเฉพาะ
สําหรับแตละเรื่องและกลุมเปาหมาย ดังนัน้ ในการใหความรูทางสุขศึกษาจึงตองเลือกใชวิธที ี่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายและเรื่องราวที่ตองการใหรู ซึง่ ในปจจุบันมีวิธีการทางสุขศึกษาหลายวิธที ี่นยิ มใช
(บุญยงค เกีย่ วการคา, 2540) ไดแก
1. วิธีการทางสุขศึกษารายบุคคล คือ การใหสุขศึกษาเฉพาะบุคคล โดยพิจารณา
เรื่องที่เหมาะสมกับบุคคลนัน้ ๆ ไดแก การถาม - ตอบ การบรรยาย การสาธิต และการใหคําปรึกษา
2. วิธีการทางสุขศึกษาเปนกลุม คือการใหสขุ ศึกษากับบุคคลที่รวมกลุมกัน และมี
ความใกลในเรือ่ งของปญหา ไดแก การอภิปรายกลุม บรรยาย การสาธิต สัมมนาและนิทรรศการ
3. วิธีการทางสุขศึกษาชุมชน คือ การใหสุขศึกษานอกระบบ เปนการอาศัยความ
รวมมือของสมาชิก ไดแก การจัดและเตรียมชุมชน การบรรยายชุมชน การฝกอบรม การใชตน แบบ
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4. วิธีการทางสุขศึกษามวลชน คือ การใหสุขศึกษาโดยผานสื่อตางๆ ไดแก วิทยุ
โทรทัศน หนังสือหรือสิ่งตีพมิ พรูปเลม เชน ตํารา วารสาร เปนตน
การใชวิธกี ารทางสุขศึกษา มีดังนี้
1. ผูจัดกิจกรรมจะตองมีความรู และประสบการณในเรื่องที่จัดกิจกรรมสุขศึกษา
2. กลุมเปาหมาย จําเปนตองเลือกวิธีการทางสุขศึกษาใหสอดคลองกับขนาดของ
กลุมระดับสติปญญา ระดับการศึกษา ประสบการณเดิม อายุ สังคมแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
3. วัตถุประสงคของกิจกรรมสุขศึกษา ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม
ใหชัดเจนวา ตองการใหกลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นไหน ไดแก ความรู ความเชื่อ
ทัศนคติและการปฏิบัติ
4. เนื้อหาในแตละเรื่องจะมีเนื้อหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ซึง่ จะใชวธิ ีการทางสุข
ศึกษาไมเหมือนกัน เชน วิธกี ารทําอาหาร จะใชการบรรยายและการสาธิต
ประภาเพ็ญ (2537) กลาววา วิธีการทางสุขศึกษาที่ดที ี่สดุ ใชวิธีเดียวไมได แตควรจะ
ใชหลายๆ วิธีใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสิ่งแวดลอม ในการถายทอดความรู ทัศนคติและการ
ปฏิบัติไปยังกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงเนื้อหาของการสอนสุขศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนปญหาของ
กลุมเปาหมาย ซึง่ จะชวยใหกลุมเปาหมายมีความสนใจในเรื่องนั้นๆมากขึ้น และสามารถประยุกต
สิ่งที่ไดรับในการแกปญหาของเขาไดดวยตนเอง มองเห็นประโยชนของสิ่งนั้นซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได
การอภิปรายกลุม (group discussion) หรือการประชุมกลุม เปนวิธีการทางสุขศึกษา
ที่นาํ มาใชอยางมากในการใหสุขศึกษาแกประชาชนในกลุม เปาหมายตางๆ เปนวิธกี ารที่ดีวิธกี ารหนึง่
ที่สมาชิกในกลุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณทางคําพูด (Oral
change of idea) ไดระบายความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่อภิปรายในรูปธรรม และนามธรรมชวยใหกลุม
ไดแสวงหาขอเท็จจริงแปลความหมายของขอเท็จจริง แยกแยะความเขาใจตัวเอง ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของคนอื่นการอภิปรายกลุมไมใชเปนการพูด (Talking) เทานัน้ หรือไมใชการรายงานเรื่องใด
เรื่องหนึ่งใหกบั กลุม สวนการตัดสินใจของกลุมไมใชการยึดเสียงขางมากหรือการโหวต แตเปนการ
ตัดสินใจโดยการฟงเหตุผลของขอเท็จจริง ความถูกตองและความเหมาะสมยึดหลักประชาธิปไตย
ใหอิสระในการแสดงออกความคิดเห็นเต็มที่ สมาชิกตางใหความรวมมือในการคนหาทางแกปญหาที่เขา
มาเกี่ยวของมากกวาจะพูดถึงขอเท็จจริงอยางเดียว ถาความคิดของกลุมดี (Good group thinking)
คุณภาพของกลุมจะดีเพียงใด จึงขึ้นอยูกับคุณภาพของสมาชิกในกลุมดวยการประชุมกลุมหรือการ
อภิปรายกลุม ชวยใหฝกฝนใหผูเรียนไดปรับตัวเขากับคนอื่นๆเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม
(Social situation) ฝกฝนการสะทอนความคิดในการแกปญ
 หารวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน งานบางอยาง
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ไมสามารถทําตามลําพังไดหรือทําไดแตไมไดผลดีแตจะไดรับความสําเร็จถาทําโดยกลุม ซึ่งเปนการใช
เวลาอยางฉลาดและมีคุณคา การประชุมกลุมเหมาะสําหรับสมาชิกจํานวนนอยประมาณ 10 – 12 คน
ถาสมาชิกจํานวนมากทําใหไมมีโอกาสไดอภิปรายไดเต็มที่ สมาชิกมากเกินไปอาจจะทําใหเกิดการ
ผูกขาดการพูดสมาชิกอาจแบงแยกเปนกลุมยอย ความคิดเห็นแตกแยกกัน
การประชุมกลุม หรือการอภิปรายกลุมที่นาํ มาใชในงานสุขศึกษาพบวา ไดผลดีเปนที่
นิยมกันมาก สามารถจะใชกับกลุมเปาหมายทุกระดับการศึกษาทุกระดับอายุเพราะเปนอภิปรายที่
ไมไดนําไปสูการหาคําตอบที่ตายตัวหรือคําตอบที่แนนอน การประชุมกลุมชวยใหสมาชิกไดใชความคิด
พิจารณาการไตรตรองอยางรอบคอบทุกแงทกุ มุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจะไดนาํ ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดความเหมาะสม อิทธิพลของกลุมมีสว นชวยใหสมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอนามัยซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวร คือ การใหสุขศึกษากับบุคคลที่รวมกลุม
กันและมีความใกลในเรื่องของปญหา ไดแก การอภิปรายกลุม
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดเลือกวิธกี ารทางสุขศึกษา คือ การอภิปรายกลุม มาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ ความคิดเห็น และตัดสินใจรวมกันในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและมีการ
อภิปรายเพิ่มเติมโดยผูวิจัยตามประเด็นตางๆ เพื่อทบทวนความเขาใจใหถูกตองตรงกันมากขึ้นและ
การที่สมาชิกไดเขามารวมในกิจกรรมกลุม จะไดรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกัน
การติดซ้าํ ที่ถูกตอง ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อและนําไปสูการตัดสินใจในการเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลชวยเหลือผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการติดซ้ําที่เหมาะสมได

