บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จุดมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research)โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิก
ในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยติดสุรา และศึกษาความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยติดสุรา
ประชากร ศึกษาในผูที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษา
แบบผูปวยในของสถาบันธัญญารักษเปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนผูดูแลผูปวยและผูปวยไป
อยูดวยภายหลังการรักษา มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กลุมตัวอยาง เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบ
ผูปวยในของสถาบันธัญญารักษเปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนผูดูแลผูปวยและผูปวยไปอยูดวย
ภายหลัง การรักษา มีสุขภาพแข็งแรง อานและเขียนภาษาไทยได ยินดีใหความรวมมือในการวิจยั
โดยมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่
มีความองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ (Needs Assessment)
ซึ่งประเมินความตองการรับรูของกลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูความเชื่อ
ดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธีการ
จับฉลาก จํานวน 60 คน โดยคํานวณจากตารางประมาณการของแครมเมอรและธีแมน
(Kraemer&Thieman, 1987) ซึ่งโดยทัว่ ไปใชคาอํานาจในการวิเคราะห (Power Analysis) ที่ไม
นอยกวาระดับ 0.80 มีคา สัมประสิทธิแ์ อลฟา (α) เทากับ .05 และคาของขนาดอิทธิพลกลุม
(Effect size) ที่ไมเกิน 0.50 (Cohen,1977) สําหรับคาของขนาดอิทธิพลกลุมนัน้ จากการศึกษา
งานวิจยั ทางการพยาบาลทีผ่ านมา โดยพอลลิทและเธอรแมน (Polit & Sheman,1990) จะใชคา
ของขนาดอิทธิพลกลุมไมเกิน 0.50 และมักอยูระหวาง 0.20 – 0.40 โดยประมาณ สําหรับการศึกษาวิจัย
ในประเทศไทยที่มกี ารใชคาของขนาดอิทธิพลกลุม พบวาอยูระหวาง 0.17– 0.40 (มรรยาท รุจวิ ิทย
และคณะ, 2547; 2547- 2548)
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การทดลองครั้งนี้ไดกาํ หนดปจจัยควบคุมคือ สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
ภายหลังการรักษาแบบผูปวยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพเกี่ยวของ
กับผูปวย กลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random sampling)
ดวยวิธกี ารจับฉลากจากนัน้ สุมเขากลุมทดลองและกลุม ควบคุม กลุม ละ 30 คน ซึ่งกลุม ทดลอง
หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยในไมเกิน 6 เดือน เปน
ผูดูแลผูปวยและอาศัยอยูดวยกันภายหลังการรักษาจํานวน 30 คน เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาและไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ สวนกลุมควบคุม หมายถึง สมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน จํานวน 30 คน แต
ละคนมีคุณสมบัติคลายคลึงกันหรือเหมือนกันกับกลุมทดลอง เปนกลุมที่ไมไดรับโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาแตจะไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ และไดรับคูมือโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาภายหลังสิ้นสุดการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษา ใชระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้งครั้งละ 60-90 นาที ซึ่ง
ประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ ไดแก กิจกรรมมารูจักกันเถอะ กิจกรรมการใหความรู
เรื่อง โทษพิษภัยของสุรา กิจกรรมสงเสริมการรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ําและการปองกัน
การติดสุราซ้ํา กิจกรรมการแกไขปญหา กิจกรรมการจัดการความเครียด กิจกรรมการรับรู
ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา กิจกรรมสงเสริมการรับรูประโยชนและวิธีจัดการกับ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา กิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกัน
การติดซ้ําและกิจกรรมน้ําสียังใสได สําหรับเครื่องมือที่ใชในการประเมิน แบงเปน 3 สวนไดแก
สวนที่ 1 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ํา สวนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวย
ติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา และสวนที่ 3 แบบสัมภาษณขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เครื่องมือที่ใชใน
การทดลองและแบบประเมินไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน โดยมีเกณฑการตัดสินความตรงของเนื้อหาจากความเห็นชอบที่
ตรงกันรอยละ 80 จากนั้นนําไปทดลองใชกับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มารับการ
ติดตามการรักษาของสถาบันธัญญารักษ ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ทําการวิเคราะหรายขอไดคาอํานาจจําแนกรายขอที่มีคาที (t) ไมต่ํากวา
2.00 และนําขอที่ผานการวิเคราะหรายขอแลวมาทดสอบความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นของ
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แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการ
ติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา และแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของ
สมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา เทากับ 0.8890 , 0.8991 และ
0.9666 ตามลําดับ
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2550 - 30 มิถนุ ายน 2550 รวม
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลเปนเวลานาน 6 เดือน วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป spss โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทัง้ วิเคราะห
ขอมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาโดยวิธวี ิเคราะหเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของ
สมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ผูวิจัยสามารถตอบสมมุติฐาน
การวิจัยดังนี้
ผลการวิจัยจากขอมูลเชิงปริมาณ
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางพบวา กลุม ทดลองและกลุมควบคุมมี
กลุมละ 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.3 มีอายุอยูระหวาง 40 ขึ้นไป-60ป รอยละ 66.7
และ 56.7 สวนใหญมีการศึกษาอยูระหวางประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุมทดลอง รอยละ
40.0 และ 36.7 สวนกลุม ควบคุม รอยละ 33.3 และ 40.0 มีสถานภาพเกี่ยวของกับผูปวยในกลุม
ทดลองสวนใหญ เปน บุตรและคูสมรส รอยละ 33.3 และ 30.0 สวนกลุม ควบคุมlสวนใหญเปนคูสมรส
รอยละ 36.7 รายไดรวมของครอบครัวมีความพอเพียงทัง้ กลุมทดลองและกลุมควบคุมรอยละ 63.3
และ 56.7 และเปรียบเทียบความแตกตางของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพเกี่ยวของกับ
ผูปวยของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมกอนใหการทดลอง
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพเกีย่ วของกับผูปวย ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําในกลุมทดลองกับกลุมควบคุมพบวา พฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําในกลุมทดลอง มีคา เฉลี่ย
ของความแตกตาง (D1) ระหวางกอนทดลองและหลังการทดลองและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D1)
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เทากับ 0.4033 และ 0.38669 สําหรับพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวย
ติดสุราในกลุมควบคุมพบวา คาเฉลี่ยของความแตกตาง (D2) ในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D2) เทากับ .0022 .และ 0.24384
3. เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการชวยเหลือของ
ของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการชวยเหลือ
ของสมาชิก ในครอบครั วแก ผู ป ว ยติ ดสุ ราเพื่อป อ งกัน การติ ดซ้ํา ระหวา งกลุม ทดลองกั บ กลุ ม
ควบคุม ซึ่งประเมินโดยใช แบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวย
ติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการ
ติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราในกลุมทดลองกับกลุมควบคุมพบวา สมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราในกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของความแตกตาง (D1) ของคะแนนรวมความ
เชื่อดานสุขภาพระหวางกอนและหลังทดลองเทากับ 1.0178 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D1)
เทากับ 0.59253 สําหรับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราในกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยของความ
แตกตาง (D2) ของคะแนนรวมความเชื่อดานสุขภาพในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D2) เทากับ 0.1622 และ 0.35673
5. เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ ในการ
ปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
หลั ง ผ า นโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาพบว า การเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพใน
การปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม ซึ่งประเมินโดยใชแบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยติดสุรา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
การสัมภาษณระดับลึกขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรา หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาพบวา ในภาพรวมสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เนื่องจากเปนโปรแกรม
ที่ ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โทษพิ ษ ภั ย ของสุ ร า ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร า มี ก ารรั บ รู เ กี่ ย วกั บ
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ตัวกระตุนที่เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดสุราซ้ํา มีการรับรูเรื่องความรุนแรงของโรคเมื่อ
กลับไปดื่มสุราซ้ํา ซึ่งทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาการติดซ้ําของผูปวยมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลชวยเหลือผูปวย
ในการปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา การรับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้น และมีวิธีจัดการกับอุปสรรคใน
การปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ยังไดฝกเทคนิคการ
ผอนคลายความเครียดและรูวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ และผูวิจัยใชกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
ความคิดเห็นและการใหกําลังใจตอกัน ทําใหเกิดความพรอมและความตั้งใจที่จะนําความรูที่ไดรับ
ไปปฏิบัติในการชวยเหลือผูปวยได จึงทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความรูสึกวา
การเขารวมโปรแกรมนี้มีประโยชนและมีความเหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
จึงมีความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาและจากการสัมภาษณสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยติดสุรา พบวามีคําหรือวลีที่เกิดขึ้นซ้ํามากที่สุดไดแก ไดรูวิธีการปฏิบัติในการชวยเหลือผูติด
สุรา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 อันดับที่ 2 ไดแก ไดรับความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 67 อันดับที่ 3 ไดแก มีความตั้งใจที่จะใหการชวยเหลือผูติดสุรา
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60
อภิปรายผล
1. กลุมตัวอยางในการวิจยั พบวาทัง้ สองกลุม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง
40 ขึ้นไป- 60 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีสถานภาพเกี่ยวของกับผูป วย
คือ บุตรและคูสมรส และรายไดรวมของครอบครัวสวนใหญมีความเพียงพอ จากผลของการศึกษา
เห็นไดวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูใ นวัยกลางคนถึงผูใหญ ซึง่ เปนวัยที่มวี ุฒภิ าวะและเปนผู
ที่มีความรับผิดชอบ สามารถเผชิญกับปญหาได มีความรูและประสบการณชีวิตทีส่ ามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได (กรมสุขภาพจิต, 2543)และสวนใหญเปนเพศหญิงและมีสถานภาพเกีย่ วของ
กับผูปวยคือ บุตรกับคูสมรส จึงพบวาสวนใหญเปนภรรยามากกวาสามีทงั้ นี้เนื่องจากผูติดสุราทีม่ า
รับการบําบัดรักษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.07 มีอายุอยูระหวาง 35-49 ป รอยละ 51.29
(สถาบันธัญญารักษ ศูนยสารสนเทศ, 2549) จึงพบวาผูที่ใหการดูแลผูปวยและผูปว ยไปอาศัยอยู
ดวยภายหลังการรักษาจึงเปนภรรยาและบุตร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุกมุ า แสงเดือนฉาย
(2547) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา สภาพแวดลอมทางครอบครัวและสังคมผลกระทบจากการ
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ดื่มสุราของผูปว ยสุราที่พบวา ผูติดสุราสวนใหญเปนผูชายมากกวาผูหญิง เชนเดียวกับการศึกษา
ของ สายพิณ ลิขิตเลิศล้ํา (2542) ที่ศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของผูดูแลผูปวย
โรคพิษสุราเรือ้ รังที่พบวา ผูดูแลผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 46.67 ปและสอดคลอง
กับการศึกษาของ ปาริชาติ แวนไวศาสตร (2543) ที่ศึกษาสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลผูเสพ
ติดยาบาของผูด ูแลพบวา ผูด ูแลผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิงเชนเดียวกับดูแลชวยเหลือผูปวยติดสุรา
จึงเปนบุตรและภรรยาของผูปวย ซึ่งเปนไปตามลักษณะของสังคมไทยที่สวนมากเพศหญิงเมื่อสมรส
แลวจะถูกกําหนดบทบาทใหมีหนาที่ในการรับผิดชอบงานบาน ดูแลปรนนิบัติสามีและตองเอาใจใส
สามีทงั้ ในยามปกติและเจ็บปวย (สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, 2536)และจากการเปรียบเทียบความ
แตกตางของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพเกี่ยวของกับผูปวยและรายไดของครอบครัว
พบวา ไมแตกตางกัน สามารถอธิบายไดวา สถานภาพของกลุมตัวอยางที่เปนปจจัยควบคุมของทัง้
สองกลุมไมแตกตางกัน จึงไมมีผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการปฏิบัติแกผูปวยติดสุรา
แสดงใหเห็นวาการใหโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา จึงเปนการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุรา มีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา จะทําใหเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือผูปวย
ติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับตามแนวคิดของ เบคเกอรและไมแมน
(Becker and Maiman, 1980) ที่กลาววา การรับรูภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพตาม
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ซึง่ จะสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม
2. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา
เพื่อการปองกันการติดซ้ําระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวาหลังผาน
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อการ
ปองกันการติดซ้ําในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม เนื่องจากโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาชวยใหสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยติดสุราจะไดรับความรูเรื่อง โทษพิษภัยของสุรา จาการชมวิซีดีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับฤทธิ์ของสุราตอรางกายและจิตใจของผูดื่ม การเกิดโรคแทรกซอน ซึ่งทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุรามีความรูเกี่ยวกับสุราทีถ่ ูกตอง และสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความรู
เรื่องตัวกระตุน หรือสถานการณที่เปนปจจัยทําใหผูปว ยมีความรูสึกอยากดื่มสุราที่เปนโอกาสเสี่ยง
ตอการกลับไปติดซ้ํา ที่จะทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรารับรูวาผูปวยมีโอกาสเสี่ยงตอ
การกลับไปติดซ้ําสูง จะทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือใน
การหลีกเลี่ยงและปองกันการติดซ้ํามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สิทธินันท เจริญรัตน (2543)
ที่ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง
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จังหวัดปทุมธานี พบวา ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของนักเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
และการศึกษาของ นันทธยิ า วิสทุ ธิภักดี (2545) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการดื่มสุราของนิสิตชายในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคจากการดื่มสุรา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการดื่มสุราของนิสิต อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สําหรับการรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา ที่สมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุราไดรูวา การดื่มสุรามีผลทําใหผูปวยมีการเสื่อมของสมองมากขึ้น มีผลใหเกิด
ความจํ า เสื่ อม การเกิด โรคต า งๆที่ เ ปน อั น ตรายถึง ชี วิต และต องใช เ วลารัก ษานานมาก ซึ่ ง มี
ผลกระทบตอครอบครัวและสังคม จะทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราเกิดความกลัวจึง
เกิดมีพฤติกรรมการชวยเหลือผูปวยติดสุราในการปองกันการติดซ้ํา สอดคลองกับการศึกษาของ
ประกิจ โพธิอาสน (2541) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
วัย รุ น จั ง หวั ดพระนครศรีอ ยุ ธ ยา พบว า การรับรูความรุน แรงของโรคจากการดื่มเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ยังไดรับรูถึงวิธีการปฏิบัติในการดูแลชวยเหลือ
ผูปว ย เพื่อป องกั น การกลั บไปติ ดสุราซ้ํ า เกี่ย วกับ การดูแลฟน ฟูสมรรถภาพร า งกายผูปว ยให
แข็งแรง โดยดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามเวลา สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากยาหรือจากโรค
ที่เปนอยู แนะนําและจัดหาอาหารที่มีประโยชนใหผูปวยรับประทาน การกระตุนใหผูปวยออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอและพาผูปวยมาพบแพทยตามนัด มีการชวยเหลือและฝกใหผูปวยมี
ทั ก ษะในการปฏิ เ สธ การหลี ก เลี่ ย งหรื อ เผชิ ญ กั บ โอกาสเสี่ ย งของการกลั บ ไปติ ด สุ ร าซ้ํ า ได
เหมาะสม ใหคําแนะนําชวยเหลือผูปวยในการจัดระเบียบชีวิตใหมในการดําเนินชีวิตประจําวันที่
ปราศจากการใชยาเสพติด และการสรางเปาหมายชีวิตในอนาคตที่เหมาะสมและเปนไปได ให
คํา แนะนําและชว ยเหลื อในการจัดการอารมณและความเครี ย ดด ว ยวิธีการที่เหมาะสม โดย
สมาชิกในครอบครัวของผูปว ยติดสุราไดรับการฝกปฏิบัติเทคนิคการจัดการความเครียด ที่สามารถ
นํา ไปปฏิ บั ติ แ ละแนะนํ า ผู ป ว ยได และรั บ รู ถึ ง วิธี ก ารแก ไ ขป ญ หาอย า งเป น ขั้ น ตอนที่ ส ามารถ
นําไปใชในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราได
ปฏิบัติในการชวยเหลือผูปวยติดสุราในการปองกันการติดซ้ําที่บานแลวพบวา ผูปวยไมกลับไปดื่ม
สุรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ผูปวยมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้นดวย
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ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เมื่อรับรูถึงผลดีจากการปฏิบัติในการ
ดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยได จ ริ ง เมื่ อ มาเข า ร ว มกิจ กรรมการรั บ รู ถึ ง ประโยชน จ ากการปฏิ บั ติ ข อง
โปรแกรมสุ ขภาพจิตศึก ษาจึ งเกิ ดความเชื่ อวา การปฏิบัติเพื่อปอ งกันการกลับไปติดสุ ราซ้ํา มี
ประโยชน สอดคลองกับการศึกษาของสมพิศ สุขวิฑูรย (2540) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ป อ งกั น การเสพสารเสพติ ด พฤติ ก รรมการป อ งกัน ตนเอง จากการติ ด ยาเสพติ ด ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย พบวาการรับรูผลดีในการปฏิบัติตนถูกตองในการปองกัน
ยาเสพติดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติด และการรับรูอุปสรรคตอการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยจะทําใหไมเกิดการปฏิบัติในการชวยเหลือผูปวย และการศึกษาของขนิษฐา ขันตี
(2544) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูติดเฮโรอีนเขาทางเสนเลือด ที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ พ บว า การรั บ รู อุ ป สรรคที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปนเชนนั้นผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมใหสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรารับรูถึงวิธีจัดการอุปสรรคในการดูแลชวยเหลือผูปวย โดยมีแนวทางการ
แกไขปญหาที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติได และผูวิจัยไดเสริมแรงจูงใจโดยใหการกระตุนสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราเกิดความรูสึกวา ตนเองสามารถดูแลชวยเหลือผูปวยใหเลิกดื่มสุรา
แลวมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจึงรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติการชวยเหลือ และจากกระบวนการกลุมมีผล
ชวยใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรารับรูวาเขามิไดประสบปญหาเพียงลําพัง ยังมีคนอื่นที่
มีปญหาเหมือนกันและไดรับความเห็นใจ เขาใจกัน ทําใหรูสึกมีกําลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น
ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ที่ไดรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ําจึงเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการชวยเหลือผูปวยติดสุรา จึงทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการ
ปองกันการติดซ้ํามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเบคเกอรและคณะ (Becker et al.,1975) วา
บุคคลที่มีการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคของบุคคลนั้นๆเอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่บุคคลนั้น
ดูแลรับผิดชอบอยูจะเกิดการเกิดโรค ( Perceived Susceptibility) ถารับรูวามีความเสี่ยงสูงก็จะ
มี ผ ลต อ การเกิ ด พฤติ ก รรมในการป อ งกั น โรคสู ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรค (Perceived
Seriousness) ถึงแมวาบุคคลจะรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค แตพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อปองกันโรคจะไมเกิดขึ้น หากบุคคลนั้นขาดการรับรูถึงความรุนแรงของโรค ถาบุคคลรับรูวา
โรคนั้นมีอันตรายถึงชีวิต เกิดความพิการ มีผลประทบตอครอบครัวและสังคมหรือตองใชเวลา
รักษานานมาก ก็จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก และการรับรูวาพฤติกรรมสุขภาพนั้น
กอใหเกิดประโยชนในการปองกันหรือลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค หรือลดความรุนแรงของโรค
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ที่เปนอยู(Perceived Benefit) และไมเกิดปญหาหรืออุปสรรค (Perceived Barrier) ดานจิตใจที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติเชน คาใชจาย ความเจ็บปวด ความสะดวกสบาย เปนตน ก็จะทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดงายขึ้น และเมื่อบุคคลมีความตองการที่จะลดโอกาสเสี่ยง
หรือความรุนแรงของการเปนโรค แรงจูงใจดานสุขภาพจะเปนสิ่งผลักดันรวมกับปจจัยการรับรู
ตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ วนิดา เทศนา (2544) พบวา กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูตอ
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมปองกันการบริโภคสุราดีกวากอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ
เยาวเรศ นาคะโยธินสกุล (2548 ) พบวา แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกันในตางประเทศพบวา การศึกษาของสคอฟวค
เคอรและโทลสัน (Schofield, I., Kerr, S and Tolson, D., 2007) ที่ศึกษาความสัมพันธของ
ความเชื่อดานสุขภาพในการเลิก บุห รี่ของประชาชนสูงอายุกับโรคถุงลมโปงพอง โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง สัมภาษณคําตอคําที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพมาเปน
แนวคิดที่สําคัญของแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเปนผูที่เคยสูบบุหรี่และยังสูบบุหรี่ และเปนโรค
COPD รวมดวย ซึ่งเขารับบริการในโรงพยาบาลของเมือง Scotland จํานวน 22 คน เปนผูหญิง
15 คน ผูชาย 7 คนอายุเฉลี่ย 68 ป 90% สวนใหญมีฐานะดี พบวา คน 2 ใน 3 ของคนเหลานี้ยัง
สูบบุหรี่อยูถึงแมวาสวนใหญจะรับรูถึงภาวะสุขภาพ ผูที่ยังสูบแตละคนไดอางถึงอุปสรรคหลายๆ
ประการในการหยุดสูบและคงยังสูบตอไป ในขณะที่บางครั้งไดพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่มากกวา
ครึ่งหนึ่ง และสําหรับสิ่งชักนําที่ใหเกิดการปฏิบัติในการเลิกสูบบุหรี่ คือการไดรับความรูที่มีผลตอ
ความเชื่อดานสุขภาพ สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่มากกวาการมี
โรคเพิ่มขึ้น และการศึกษาของแอนนา (Ana, G., 2004) เรื่องความรูที่จําเปนในการเลิกสูบบุหรี่ที่
ศึกษาจากกลุมตัวอยางในผูที่ยังสูบบุหรี่ในปจจุบัน ผูที่เคยสูบบุหรี่ และพยาบาลพบวา การรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ และการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคตอสุขภาพของเด็กจากการสูบบุหรี่ จะมีผลตอการเลิกสูบบุหรี่
จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ 1 ที่วาพฤติกรรมการชวยเหลือของ
สมาชิก ในครอบครั วแก ผูป ว ยติ ดสุ ราเพื่อ การปอ งกัน การติด ซ้ํ า ระหว า งกลุ ม ทดลองกับ กลุ ม
ควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแตกตางกัน
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3. เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกันการติดสุราซ้าํ ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ที่ ระดั บ .05 สามารถอธิ บ ายได ว า หลั ง ผ า นโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดสุราซ้ํา ในกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุม เปนผลเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ไดรับความรูเกี่ยวกับ
สุรา รับรูวาผูที่ผานการบําบัดแลวมีโอกาสเสี่ยงที่จะกลับไปติดสุราซ้ํา รับรูเรื่องการเกิดโรคและ
ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา รับรูประโยชนในการปฏิบัติ และวิธีการจัดการกับ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปดื่มสุราซ้ํา และไดรับการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติ
เพื่อปองกันการกลับไปดื่มสุราซ้ํา ประกอบกับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เนนกระบวนการการมี
สวนรวม การอภิปรายกลุม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็นตามความ
เปนจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับปญหาและความตองการรับรูของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
จึงทําใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เกิดความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ํามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รัชนีกร เคียนทอง (2546)ที่ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผูมารับบริการที่
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรีพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนน
ความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกันการสูบบุหรี่สูงขึ้นกวากอนทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ อารยา หาอุปละ (2547)
ที่ศึกษาผลการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตอความคิดเห็นคุณคาในตนเอง และความเชื่อ
ดานสุขภาพในการปองกันการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุนตอนตน ของโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการสูบบุหรี่สูงขึ้น หลัง
เขากลุมการใหคําปรึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
รูสึกพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เห็นไดจากผลของการสัมภาษณสมาชิกในครอบครัว
ผูปวยติดสุราหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา พบวา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ไดรู
วิธีก ารปฏิบัติใ นการดูแ ลชว ยเหลือผูติดสุรา รอ ยละ 80 ไดรับ ความรูเ รื่อ งโทษพิษ ภัย ของสุร า
รอยละ 67 และมีความตั้งใจที่จะใหการดูแลชวยเหลือผูติดสุรา รอยละ 60 ซึ่งอธิบายไดวา หลังผาน
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความรูที่ตรงกับปญหาและ
ความตองการรับรูคือ ความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุราและวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา
ที่นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และเกิดผลดีจากการดูแลชวยเหลือผูติดสุราในการปองกันการ
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กลับไปติดสุราซ้ํา
นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ ความคิดเห็น ทําใหเกิดกําลังใจและมีความตั้งใจที่จะใหการดูแลชวยเหลือผูติดสุรา
เพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราจึงเห็นวาโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษามีประโยชนและเหมาะสมตอครอบครัวของผูปวยติดสุรา
จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่วา สมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยติดสุรามีความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า โปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาช ว ยให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติก รรมการช ว ยเหลือ ของสมาชิ กในครอบครัว แกผูปว ยติ ดสุ รา เพื่ อ การป อ งกัน การติดซ้ํ า
ภายหลังการรักษาแบบผูปวยในไดมากขึ้น จึงสามารถนําโปรแกรมไปประยุกตใชกับสมาชิกใน
ครอบครัวผูปวยเสพติดกลุมอื่นๆ เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวใหการชวยเหลือผูปวยเสพติดเพื่อลด
การกลับไปเสพติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยในตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้พ บว า โปรแกรมสุ ข ภาพจิต ศึก ษา เปน โปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก
ผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การวิจัยนี้จึงควรขยายผลการวิจัยโดยการนําไปวางแผนในการใหความชวยเหลือ
แกสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน ในการปฏิบัติเพื่อปองกันการ
ติดซ้ํา แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบําบัดรักษายาเสพติด ควรมีนโยบาย
ใหจัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เพื่อใหพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยติดสุรา
มีความรูความเขาใจและมีการกําหนดเปนนโยบายใหนําโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา จัดเปนแผน
ปฏิบัติงานของหนวยงานทีม่ หี นาทีเ่ กี่ยวของในการจัดกิจกรรมใหความรูแกครอบครัวของผูปวยติดสุรา
1.2 ผูบริหารในหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการบําบัดรักษายาเสพติด ควรมีการ
ผลักดันและกําหนดเปนนโยบาย กําหนดเปนขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
ใหมาเขารวมกิจกรรมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา และมีการประชาสัมพันธใหทราบอยางสม่ําเสมอ
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2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ผลจากการจัดโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา พบวาเปนโปรแกรมที่ชว ยใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการ
ติดซ้ําไดมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรจัดโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาเปนกิจกรรมหลักควบคูกบั กิจกรรมการให
คําปรึกษาครอบครัวแกสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ในระยะที่มาติดตามหลังการรักษา
2.2 การจัดกิจกรรมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ควรมีการประเมินความเชื่อดาน
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เพื่อสํารวจความเชื่อของแตละบุคคลวามีความ
เชื่อเปนอยางไร สําหรับใชเปนขอมูลเบื้องตนในการหาแนวทางสงเสริมหรือปรับเปลี่ยนความเชื่อ
ของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรามีการปฏิบัติ
ตอผูปวยสุราเพื่อปองกันการติดซ้ําไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการคํานึงถึงปจจัยตางๆที่มีอิทธิพล
ตอความเชื่อดานสุขภาพและการปฏิบัติ
2.3 จากผลการวิจัยพบวา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุมที่ไดรับ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษามีพฤติกรรมการชวยเหลือแกผูปวยในการปองการติดซ้ํามากกวากลุมที่
ไมไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ดังนั้นควรใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ผูปวย เชน บิดา มารดาและบุตร ไดเขารวมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาจะเปนประโยชนมาก
2.4 สําหรับพยาบาลทีม่ ีหนาที่รับผิดชอบใหการบําบัดรักษาผูปวยติดสุรา ควร
ตระหนักถึงความสําคัญของความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําและปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอความเชื่อดานสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา จะไดทราบถึงการรับรูของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรา ซึ่งจะทําใหสามารถนําวางแผนในการใหความรูไดอยางครอบคลุมและ
สอดคลองกับ การสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรามากยิ่งขึ้น
3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการขยายผลศึกษา ดวยการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม
การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการ
รักษาแบบผูปวยในกับกลุมตัวอยาง ที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่ไมมีความ
ตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา โดยประเมินความตองการรับรูของ
กลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
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3.2 ควรมีการขยายผลศึกษา ดวยการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม
การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการ
รักษาแบบผูปวยในกับสมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพติดประเภทอื่นๆ เชน สมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดยาบา
3.3 ควรมีการติดตามศึกษาอยางตอเนื่อง ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษา
แบบผูปวยใน ทั้งในระยะสั้นหลังจากรวมกิจกรรมแลว 1- 2เดือนและระยะยาว 3-6 เดือน เพื่อให
เกิดความยั่งยืนของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา และสามารถ
ใชกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหความชวยเหลือผูปวยติดสุราตอไป

