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บทคัดย่อ 

 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรากับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ที่พัฒนาตามกรอบแนวคิดการดูแลบุคคลที่พ่ึงพาของโอเร็ม(Orem, 2001) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุรา และแบบสอบถาม ความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนและตัดสินใจ 2) การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ และ3)ประเมินผล
และปรับปรุง โดยครอบคลุมความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการดูแล 4 ด้าน ดังนี้ 1) การ
รับประทานอาหารและน้ า 2) การรับประทานยา 3) การรับการรักษาตามนัด และ 4) การผ่อนคลาย
ความเครียด ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ระบุนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   ผลการศึกษา พบว่า  
   1. ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) โดย พบว่า ขั้นตอนการลงมือ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (M = 4.08, SD = 0.60) ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ อยู่ในระดับสูง 
(M = 4.05, SD = 0.62) และขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง อยู่ในระดับสูง (M = 3.94, SD = 
0.68) ตามล าดับ 
   2. ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราตามกิจกรรมการ
ดูแล มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.01, SD = 0.74) เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมการดูแล 
พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ด้าน ตามล าดับ คือ ด้านการมารักษาตามนัด (M = 4.16, SD = 0.70) 
ด้านการรับประทานยา (M = 3.99, SD = 0.76) และด้านการรับประทานอาหารและน้ า (M = 3.95, 
SD = 0.77) และด้านการผ่อนคลายความเครียด (M = 3.95, SD = 0.74) 
   3. ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการดูแล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล 
ผู้ติดสุรา 
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   ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน สนับสนุน และ
เสริมสร้างความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุราในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราที่เหมาะสมต่อไป 
 
ค าส าคัญ ผู้ดูแล, ผู้ติดสุรา, ความสามารถในการปฏิบัติการดูแล, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
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ABSTRACT 

 
   The objectives of this research is to learn a level of capacity of 
caregiver in caring for Alcohol Dependence Person and to determine the relation of a 
level of capacity of caregiver in caring for the person and individual factors of the 
caregiver in 7 Thanyarak Hospitals in Thailand. There are 320 people who are specific 
sample with specified qualification. Equipment used for questionnaire developed 
with idea of Orem (Orem, 2001) in caring for dependence person includes 3 parts; 1) 
General data of caregiver 2) General data of Alcohol dependent 3) Questionnaire 
about 3 steps of the caring, including 1) Planning and Decision Making 2) Performing 
the caring activities and 3) Evaluation and Improvement covering capability of 
performing 4 activities ; 1) Eating and Drinking  2) Taking a medicine 3)Follow up 
treatment and 4) Relaxing or Releasing stress. Verify content validity and evaluate 
Cronbach’s alpha coefficient 0.95 of reliability. Data is analyzed by using statistic, 
frequency, percentage, mean and standard deviation and relation is verified by using 
CHI-SQUARE, .05 of level of statistical Significance.  
   The study result show that ; 
   1) A level of capability of caregiver in caring for Alcohol Dependence 
person with the operation step is a high level of overall mean (M = 4.03, SD = 0.61) 
The performing step is at high level (M = 4.08, SD = 0.60) The planning and decision 
making step is also at high level (M = 4.05, SD = 0.62) and the evaluation and 
improvement step is also at high level (3.94, SD = 0.68) consecutively. 
   2) A level of capability of caregiver in caring for Alcohol Dependence 
person with the caring activities is at high level of overall mean (M = 4.01, SD = 0.74). 
When concerning with the caring activities, the 4 activites are at high level in order; 
Follow up treatment (M = 4.16, SD = 0.70), Taking a medicine (M = 3.99, SD = 0.76), 
Eating and Drinking (M = 3.95, SD = 0.77) and Relaxing or Releasing stress (M = 3.95, 
SD = 0.74). 
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   3) A level of capability of caregiver in caring for Alcohol Dependence 
person is relative to individual factors such as gender, graduation degree, revenue 
and duration of treatment is .05 of statistical significant. There is no relation between 
age and a level of capability of caregiver in caring for the Alcohol Dependence 
person. 
   This research result may be used as a data in planning, promoting and 
supporting capability of caregiver of Alcohol dependence person properly. 
 
Keywords  Caregiver, Alcohol Dependence Person, Capability in caring, Thanyarak 
Hospital 
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