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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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กิตติกรรมประกาศ 
 
   วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.ปรีชา  จันทรมณี  รองศาตราจารย์ถนอมศรี  อินทนนท์ และอาจารย์มณฑาทิพย์   
บุญมณี ที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ สอน แนะน า ตลอดจน
ตรวจสอบให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
   ขอขอบพระคุณกรมการแพทย์ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
   ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ คือ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  ที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวก
ด้านสถานทีใ่นการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี ้
   ขอขอบพระคุณผู้ประสานงานวิจัยทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ และให้การ
ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตลอดมา และขอขอบคุณพ่ี ๆ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ทุก
แห่งที่กรุณาช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลให้ส าเร็จด้วยดี 
   งานวิจัยครั้ งนี้จะส าเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างดีท าให้งานวิจัย
ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

   สุรามีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุภาพจิตของผู้ดื่มเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
อีกทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO)   
ปี 2557 พบว่าประชากรทั่วโลกมากกว่า 38% ดื่มสุราเป็นประจ า มีผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุรา 3.3 
ล้านคนทั่วโลกต่อปี ส าหรับประเทศไทยมีการดื่มสุราเป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะสุรากลั่นมาก
เป็นอันดับที่ 5 ของโลก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอันดับ 3 ของคนไทย และเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด เห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในทุกช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว (ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา, 2556) นอกจากนี้ผลจากการดื่มสุรายังท าให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาด้วย เช่น การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม จากผลส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราใน
ประเทศไทยปี 2554 – 2557 พบว่าประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่ดื่มสุราในปัจจุบันหรือ
นักดื่มประจ าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งสิ้นจ านวน 17.70 ล้านคน โดยเป็นเพศชาย 14.05 ล้านคน 
และเพศหญิง 3.66 ล้านคน โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกว่าผู้หญิงถึง 4 เท่า กลุ่มวัยท างานอายุ 
25-59 ปี มีอัตราการดื่มสุราสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ คิดเป็น ร้อยละ38.20 ในจ านวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ 
ครั้ง ร้อยละ 57.60 และผู้ที่ดื่มสม่ าเสมอ ร้อยละ 42.20 ในกลุ่มผู้ที่ดื่มสม่ าเสมอ พบว่ามีผู้ที่ดื่ม 5 วัน
ต่อสัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 38.30 และผู้ที่ดื่มทุกวัน ร้อยละ 26.21 อายุเฉลี่ยการเริ่มดื่มสุราเป็นครั้งแรก
ของนักดื่มประจ า เท่ากับ 20.52 ปี เหตุผลที่เริ่มดื่มสุราเป็นครั้งแรก ได้แก่ เพ่ือเข้าสังคมและการ
สังสรรค์ ร้อยละ 42 ท าตามอย่างเพ่ือนหรือเพ่ือนชวนดื่ม ร้อยละ 27 และอยากทดลองดื่ม ร้อยละ 24 
พฤติกรรมการดื่มสุราเป็นประจ าส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตปกติ ผู้ดื่มจะเกิดความเคยชินจนไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มของตนเองได้ เมื่อดื่มเป็นเวลานานเกิดภาวะติดสุราไม่สามารถหยุด
ดื่มด้วยตนเองก่อให้เกิดความผิดปกติ ทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม พบว่าผู้ติดสุราที่เข้า
รับการบ าบัดรักาาในสถานพยาบาลนั้นส่วนใหญ่มีความต้องการดื่มสุราตลอดเวลา และมีพฤติกรรม
การดื่มสุรามาอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการดื่มและเวลาในการดื่มแต่ละครั้งเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั่งมีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดสุราจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดในสถานพยาบาล 
   สุราเป็นสารเสพติดที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง ทันทีที่ดื่มสุราเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและมีผลต่อร่างกาย ยิ่งดื่ม
มากยิ่งรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกายแบบเฉียบพลันหลังจาก
ดื่มสุรา คือ อาการเมาสุราท าให้เกิดความผิดปกติในการทรงตัว เสียการควบคุมของระบบกล้ามเนื้อ 
ขาดการยับยั้งชั่งใจ มึนงง ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า การหายใจ และการเต้นของหัวใจช้าลง หมดสติ
และอาจเสียชีวิตได้ (กิติมาภรณ์, 2553) นอกจากนี้การดื่มสุราเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุของการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยผลกระทบทางกายเกิดจากแอลกอฮอล์ท าให้มีการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผนังของทางเดินอาหารอักเสบเป็นแผลซึ่งท าให้เกิดโรค
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และอาการ ได้แก่ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ กระเพาะอาหารทะลุ เลือดออกในกระเพาะอาหาร    
(กิติมาภรณ์, 2553) และตับเป็นอวัยวะที่รับสารพิาโดยตรงจากแอลกอฮอล์ท าให้เกิดการสะสมไขมัน
และโปรตีนน าไปสู่การเกิด โรคตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ (สุกุมา, 2553) การติดสุราในระยะยาว 
นานก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากกว่า 300 โรค (พิชัย, 2548) นอกจากนี้การติดสุราอย่างเรื้อรังท าให้เกิด
สมองฝ่อ สูญเสียความจ า ซ่ึงอาการที่ส าคัญ คือ กลุ่มอาการเวอร์นิค คอร์ซาคอฟ (wernicke - 
korsakoff syndrome) มีความสัมพันธ์กับการขาดวิตามินไทอามีน (thiamine) และจากการได้รับ
พิาจากสุราจะมีอาการความจ าเสื่อม มีความกล้ามากขึ้น เดินเซ ขาดสติ มีอารมณ์และพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อระดับของสุราในร่างกายสูงมากอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากการหายใจ 
ถูกกด การดื่มจนติดจะไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ ถ้าหยุดดื่มร่างกายจะเกิดภาวะขาดสุราซึ่งมี
ผลกระทบต่อร่างกาย ดังนี้ มือสั่น คลื่นไส้ และอาเจียน อ่อนเพลีย มีไข้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้น
เร็ว ม่านตาขยาย ชักและอาจตายได้ (สุวนีย์, 2554)  
   การดื่มสุรายังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจโดยผู้ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานมักมีการ
รับรู้ที่ผิดปกติ เช่น หูแว่ว หวาดระแวง กลัว ก้าวร้าว หลงผิด เห็นภาพหลอน มีผลท าให้ท าร้ายตนเอง
และผู้อ่ืน (มาโนช และปราโมทย์, 2558) จากการศึกาา พบว่า ผู้ติดสุรามักมีโอกาสเกิดโรคร่วมทาง
จิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท (บุญศิริ, และคณะ, 2556) สุราท าให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
ฉุนเฉียว ก้าวร้าว และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม และยังเป็นสาเหตุของโรคหวาดระแวงจากพิาสุรา 
(alcohol paranoid) ประสาทหลอน (alcohol hallucination) โรคเพ้อคลั่ง(toxic psychosis or 
delirium tremens) ท าให้เกิดอารมณ์เบื่อ ซึมเศร้า มองตนเองในด้านลบ ขาดความภูมิใจในตนเอง 
(ศรีพิมล, 2553) โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมาก่อน เมื่อ
ดื่มสุราเข้าไปฤทธิ์ของสุราซึ่งมีผลต่อสมองโดยสารส่งผ่านประสาทกดการท างานสมองท าให้ความ
ยับยั้งชั่งใจน้อยลง หรือขาดสติยับยั้งและสามารถเพ่ิมความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (มาโนช, 2553) 
จากการศึกาาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Tittabut, 2005)  
   ผู้ที่ดื่มอย่างเรื้อรังจึงมีความเสื่อมทั้งร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคทาง
จิตเวช นอกจากนี้การดื่มสุราท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นผลให้ขาดงาน ตกงาน เงินทอง
ไม่พอใช้ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านเศราฐกิจในครอบครัว (กนกวรรณ และสมเดช, 2560) เป็นภาระใน
การดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีภาระหนี้สินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวช 
จ าเป็นต้องเข้ารับการรักาาตัวในโรงพยาบาล จึงเป็นภาระแก่ครอบครัวในการดูแล รวมถึงการหาเงิน
มาเป็นค่ารักาาพยาบาล จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ค่ารักาาพยาบาลโรคที่เกี่ยวกับ
สุรามีจ านวนสูงถึง 250,000 ล้านบาทต่อปี จากการที่ผู้ดื่มสุรามักดื่มอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นผู้ติดสุรา
ซึ่งต้องได้รับการบ าบัดรักาา จากสถิติในปี2555 พบผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลธัญญารักา์  
7 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เข้ารับการบ าบัดทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอกและรูปแบบผู้ป่วยในเฉลี่ย 4,792 ราย  
คิดเป็น ร้อยละ 26.46 ของผู้ป่วยยาเสพติด จะเห็นได้ว่าการติดสุรามีผลกระทบหลายด้านทั้งตัวผู้ดื่ม
เอง ครอบครัว เศราฐกิจ และสังคม  
   การดูแลตนเองเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับมนุาย์ ทั้งในยามปกติและเจ็บป่วยซึ่ง  
โอเร็ม (Orem, 2001) ได้อธิบายว่า การดูแลตนเองเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลเป็นผู้ริเริ่ม
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และตั้งใจกระท าอย่างมีแบบแผน มีเป้าหมายและเป็นขั้นตอน มีการกระท าอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
เพ่ือคงไว้ซึ่งสุขภาพและความผาสุกในชีวิต แต่ในสภาวะที่เจ็บป่วยผู้ป่วยติดสุราไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้ เพราะผู้ติดสุราอาจมีภาวะสูญเสียความจ าจากการที่สมองถูกท าลายจากฤทธิ์ของสุราท าให้มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม (Amarican Psychiatric Association 
[APA], 2013) ผู้ติดสุรามักปฏิเสธการเจ็บป่วยของตนเอง และใช้เหตุผลที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นอุปสรรค 
ส าคัญในการดูแลรักาา ผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักาาในช่วงปีแรกจะหยุดดื่มสุราได้ แต่จะกลับไปดื่ม
อย่างหนักอีกในปีที่สอง (Videbeck, 2011)เพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นในการดื่มสุราได้ 
มักจะพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการดื่มสุราปล่อยให้ความรู้สึกอยากดื่มสุราอยู่เหนือจิตใจ
ท าให้หมกมุ่นอยู่กับการดื่มสุรา ไม่สนใจที่จะดูแลตนเอง ท าให้สุขภาพทรุดโทรม สูญเสียหน้าที่การงาน
และเสียความสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ผู้ป่วยติดสุราส่วนใหญ่มีความบกพร่องในการดูแลตนเองต้องพ่ึงพา
บุคคลอื่น ผู้ดูแลต้องให้การดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองของผู้ติดสุราสอดคล้องกับ
แนวคิดการดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพา ซึ่งโอเร็ม (Orem,2001)กล่าวว่าภาวะสุขภาพของบุคคลซึ่ง
ครอบคลุมถึงการรับรู้สุขภาพ ความเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน และผลกระทบต่างๆ ที่สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ กระบวนการด าเนินโรค และการรักาาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้
ความต้องการดูแลตนเองของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่ศักยภาพในการดูแลตนเองท่ีมีอยู่จ ากัด จึงเกิดความ
พร่องในการดูแลตนเอง จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคคลผู้รับผิดชอบให้การดูแล (dependent 
care agent) ซึ่งในสังคมไทยส่วนใหญ่ผู้ดูแลเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้แก่ บิดามารดา 
คู่สมรส บุตร และญาติพ่ีน้อง เนื่องจากญาติมีความรักความผูกพันใกล้ชิดกับผู้ป่วย สามารถรับรู้ความ
ต้องการของผู้ป่วยได้ และครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่าสถาบันอ่ืน มีความสัมพันธ์
กันโดยสายเลือด ครอบครัวจะเป็นแหล่งช่วยเหลือ และมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการดูแลรักาา
ตลอดระยะเวลาการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว 
   ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา เป็นความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพา 
ซึ่งโอเร็ม (Orem, 2001) ได้อธิบายว่าเป็นความสามารถท่ีซับซ้อนของบุคคล โดยเฉพาะความสามารถ
ในการปฏิบัติเพ่ือดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพาเป็นความสามารถที่ เฉพาะเจาะจง  ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถ 3 ระดับ ได้แก่ ความสามารถในการคาดการณ์ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และ
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ โดยที่ความสามารถในการลงมือปฏิบัติเป็นความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งต้องมีการ
วางแผน และตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล และการปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรม  
ต่างๆ การศึกาาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกาาความสามารถของผู้ดูแลในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเนื่องด้วยผู้วิจัย
เชื่อว่าการกระท ากิจกรรมเพ่ือการดูแลบุคคลอ่ืนจะมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการ
วางแผน และการตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงจะเป็น
ความสามารถในการดูแลทีดี่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นของผู้ป่วย
ติดสุรา ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้องมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดูแลผู้ติดสุรา ดังนี้ คือ 
1) ความสามารถในการวางแผน และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา โดยการก าหนด 
หรือค้นหาวิธีการ ตัดสินใจ และตั้งใจที่จะปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 2) ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา โดยการบอก กระตุ้น แนะน า สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ติดสุราในการ



4 

ปฏิบัติกจิกรรม 3) ความสามารถในการประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา 
โดยการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าดูแล ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความสามารถของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุราจะต้องเป็นความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการการ
ดูแลตนเองของผู้ติดสุราใน 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านการรับประทานอาหารและน้ า (ทรงเกียรติ, ชาญ
วิทย์ และสาวิตรี, 2545; บุรินทร์, 2549; สุมิตรา และคณะ, 2549) 2) ด้านการรับประทานยา(บุญศิริ, 
2549; APA, 2013) 3) ด้านการรับการรักาาตามนัด (พิชัย, 2548; สุนทรี, 2549) และ 4) ด้านการ
ผ่อนคลายความเครียด (พิทักา์, 2550; ศรีพิมล, 2553; สุมิตรา และคณะ, 2549) การศึกาาครั้งนี้จึง
มุ่งเน้นที่จะศึกาาความสามารถของผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการดูแล
ตนเองที่จ าเป็นของผู้ติดสุรา ด้วยเห็นว่าความสามารถในระดับดังกล่าวของผู้ดูแลผู้ติดสุราจะท าให้ได้
ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน และการส่งเสริมความสามารถใน
การปฏิบัติการดแูลของผู้ดูแลผู้ติดสุราได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีต่อการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
   1. เพ่ือศึกาาระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
   2. เพ่ือศึกาาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรากับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกาา รายได้ และ 
ระยะเวลาในการดูแล 
 
ค ำถำมวิจัย 
 
   1. ผู้ดูแลมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราโดยรวม และแต่ละ
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผนและตัดสินใจ ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงอยู่ใน
ระดับใด 
   2. ผู้ดูแลมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราตามกิจกรรมการดูแล 
ด้านการรับประทานยา ด้านการรับประทานอาหารและน้ า ด้านการรับรักาาตามนัด และด้านการ
ผ่อนคลายความเครียดอยู่ในระดับใด  
   3. ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรากับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกาา รายได้ และระยะเวลาในการดูแลมีความสัมพันธ์
กันหรือไมอ่ย่างไร  
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แนวคิดความสามารถในการดูแลบุคคลที่
ต้องการพ่ึงพาในทฤาฎีการพยาบาลของโอเร็ม (Orem, 2001) ซึ่งกล่าวว่า เป็นความสามารถที่
ซับซ้อนของบุคคลที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองการกระท าที่จงใจ และมีเป้าหมายในการดู แลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการดูแลบุคคลที่ต้องการพึ่งพา ซึ่งหากผู้ดูแลมีความสามารถเพียงพอจะท า
ให้ผู้ที่ต้องการพ่ึงพาได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าว และน าไปสู่การมีสุขภาพดี มีความ
ผาสุก (well being)  
   ความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพา(Dependent care agency) เป็น
มโนมติที่กล่าวถึง คุณภาพอันสลับซับซ้อนของบุคคลที่มีศักยภาพในการดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพา 
โดยมีโครงสร้างเช่นเดียวกับความสามารถในการดูแลตนเอง คือ เป็นความสามารถที่จะปฏิบัติการเพ่ือ
การดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพา ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ระดับ คอื  
   1. ความสามารถในการคาดการณ์ (estimative operation) หมายถึง สามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์ องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
   2. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (transitional operation) หมายถึง สามารถ
ตัดสินใจในสิ่งที่จะกระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นในการดูแล 
   3. ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ (productive operation) หมายถึง สามารถ
วางแผน และตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็นในผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ 
   การศึกาาครั้งนี้ผู้วิจัยน าโครงสร้างความสามารถในการลงมือปฏิบัติ (productive 
operation) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกาา เพราะเชื่อว่า การกระท ากิจกรรมเพ่ือการดูแลบุคคล
อ่ืนจะมีประสิทธิภาพ และคุณภาพได้ จะต้องมีกระบวนการวางแผน และตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ 
และการประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งความสามารถของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา เป็นความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง จึงจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการการดูแลที่จ าเป็นต่อผู้ติดสุราได้ 
   เนื่องจากโรคติดสุราเป็นโรคเจ็บป่วยที่เรื้อรังจากการที่สมองถูกท าลายจากฤทธิ์ของ
สุราท าให้ผู้ติดสุรามีความบกพร่องทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม (Amarican 
Psychiatric Association [APA], 2013) ผู้ติดสุราจึงมีความบกพร่องในการดูแลตนเองต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน 
ดังนั้นจึงต้องมีผู้ดูแลที่คอยช่วยเหลือดูแล ซึ่งผู้ดูแลจะต้องมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลผู้ติดสุรา ดังนี้ คือ 1) ความสามารถในการวางแผน และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลผู้ติดสุรา โดยการก าหนด หรือค้นหาวิธีการ ตัดสินใจ และตั้งใจที่จะปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา  
2) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา โดยการบอก กระตุ้น แนะน า สนับสนุน และ
ช่วยเหลือผู้ติดสุราในการปฏิบัติกิจกรรม 3) ความสามารถในการประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติ
กิจกรรม การดูแลผู้ติดสุรา โดยการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าดูแลผู้ติดสุรา และจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ผู้ติดสุรามีความต้องการการดูแลตนเอง 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ความต้องการดูแล
ตนเองด้านการรับประทานอาหารและน้ า (ทรงเกียรติ, ชาญวิทย์ และสาวิตรี, 2545; บุรินทร์, 2549; 
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สุมิตรา และคณะ, 2549) 2) ความต้องการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา (บุญศิริ, 2549; APA, 
2013) 3) ความต้องการดูแลตนเองด้านการรับการรักาาตามนัด (พิชัย, 2548; สุนทรี, 2549) และ  
4) ความต้องการดูแลตนเองด้านการผ่อนคลายความเครียด (พิทักา์, 2550; ศรีพิมล, 2553; สุมิตรา 
และคณะ, 2549) ทั้งนี้ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุราจะต้องเป็นความสามารถในการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองของผู้ติดสุราทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว 

 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 
   ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา หมายถึง ความสามารถในลง
มือการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นของผู้ติดสุรา ดังนี้ คือ 
1) ความสามารถในการวางแผน และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ติดสุราโดยการก าหนด 
หรือค้นหาวิธีการ ตัดสินใจ และตั้งใจที่จะปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 2) ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา โดยการบอก กระตุ้น แนะน า สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ติดสุราในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 3) ความสามารถในการประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ติดสุรา 
โดยการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าดูแลผู้ติดสุรา ทั้งนี้ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุราจะต้องเป็น
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นของ 
ผู้ติดสุรา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับประทานอาหารและน้ า 2) ด้านการรับประทานยา 3) ด้านการ
รับการรักาาตามนัด และ 4) ด้านการผ่อนคลายความเครียด ประเมินโดยใช้แบบวัดความสามารถของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา โดยที่ผู้วิจัยน าแบบประเมินมาประยุกต์ใช้ จากแนวคิดทฤาฎีของโอเร็ม (Orem, 
2001) 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 

   การวิจัยครั้งนี้ศึกาาในกลุ่มผู้ดูแลหลักของผู้ติดสุรา มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรา
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ที่มาบ าบัดรักาารูปแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลธัญญารักา์ ทั้ง 7 แห่งทั่ว
ประเทศ คือ สถาบันบ าบัดรักาาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญา
รักา์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักา์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักา์อุดรธานี โรงพยาบาล
ธัญญารักา์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักา์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักา์ปัตตานี  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
   เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการวางแผน สนับสนุน และเสริมสร้างความสามารถ
ของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ติดสุรา 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
   การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มาบ าบัดรักษาใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
   1. โรคติดสุรา 
    1.1 ความหมายของโรคติดสุรา 
    1.2 การวินิจฉัยโรคติดสุรา 
    1.3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการติดสุราในผู้ป่วยโรคติดสุรา 
   2. พยาธิสรีรภาพของผู้ติดสุรา และผลกระทบจากการติดสุรา 
   3. การบ าบัดรักษาผู้ติดสุราในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
   4. แนวคิดความต้องการการดูแลของผู้ติดสุรา 
   5. แนวคิดความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
   6. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการดูแลผู้ติดสุรา 
 
โรคติดสุรา 
 
 ความหมายของโรคติดสุรา 
 
   จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความหมายของโรคติดสุราพบว่ามีผู้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้ 
    องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้ค าจ ากัดความของโรคติด
สุรา คือ ภาวะที่ผิดปกติในกลุ่มทางร่างกาย พฤติกรรม และความคิดที่เกิดจากรูปแบบในการใช้สุราที่
มากกว่าบุคคลปกติท่ัวไป โดยมีลักษณะการเสพติดที่แสดงถึงความต้องการอย่างมากที่จะใช้สุราที่เป็น
สารเสพติดทางกาย ซึ่งแสดงถึงอาการขาดสุราหรือทนต่อฤทธิ์สุรา และไม่สามารถควบคุมตนเองใน
การใช้สุราที่เป็นสารเสพติดทางจิตใจได้ หากมีการหยุดใช้สุราจะหยุดได้ในระยะเวลาสั้นๆ และจะมี
การกลับไปใช้สุราซ้ าในระยะเวลาที่รวดเร็ว (World Health Organization, 2008) 
   สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association [APA], 2005) 
และสถาบันแห่งชาติในเรื่องการดื่มสุราและโรคพิษสุรา (National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism [NIAAA], 2003) ให้ความหมายของโรคติดสุรา (alcohol dependence) ว่าเป็น
ลักษณะของการติดสุราด้านร่างกาย ที่ต้องมีการเพ่ิมปริมาณการดื่ม เพ่ือให้ได้ผลจากสุรา หรือมี
อาการแสดงของการขาดสุราภายใน 4-12 ชั่วโมง หลังจากลดหรือหยุดดื่ม ได้แก่ อาการทนทานต่อ
ฤทธิ์ของสุรา (tolerance) อาการขาดสุรา (signs of withdrawal) ไม่สามารถลดหรือควบคุมการดื่ม
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ได้ (diminished control overdrinking) และอาการทางด้านร่างกายที่ท าให้มีการดื่มอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุราเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ตาม (Babor, Higgins-Biddle, Saunders, & 
Monteiro, 2001)และได้ให้ความหมายของการติดสุราว่าเป็นกลุ่มอาการทางด้านพฤติกรรม ความคิด 
และการแสดงทางร่างกาย ที่เป็นผลมาจากการดื่มสุราเป็นเวลานาน ได้แก่ การมีความต้องการอย่าง
มากที่จะดื่มสุรา ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มได้ ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆที่มีผลเสียตามมาให้ความส าคัญ
กับการดื่มมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นภาระหน้าที่ทั้งการงาน และครอบครัวจะมีความทนทาน
ต่อฤทธิ์ของสุรามากขึ้น และมีอาการแสดงทางกายเม่ือหยุดดื่ม 
   สมภพ (2548) โรคติดสุรา หมายถึง ผู้ที่มีอาการดื้อหรืออาการขาดสุราซึ่งเกิด
ภายหลังจากการลดปริมาณการดื่มสุราลงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง อาการขาดสุราจะเกิดกับผู้ที่ดื่มเป็น
จ านวนมากและเป็นเวลานาน เมื่อดื่มจนไม่สามารถยับยั้งใจได้ ผู้ป่วยจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับ
การแสวงหาการดื่มสุรา รวมทั้งดื่มอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านร่างกาย และจิตใจ 
   จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โรคติดสุรา หมายถึง ผู้ที่มีความผิดปกติ
ของการดื่มสุราปริมาณมาก จะมีการดื่มมากข้ึนเพื่อให้ได้ผลหรือฤทธิ์ของสุราถึงแม้จะท าให้เกิดผลเสีย
ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม หน้าที่การงาน และการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว หากลดหรือหยุด
ดื่มจะมีอาการขาดสุราเกิดข้ึน 

 
 การวินิจฉัยโรคติดสุรา 
 
   สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้จัดท าเกณฑ์
การวินิจฉัยโรคติดสุราไว้ ในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ฉบับที่ 4 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder Fourth Edition [DSM-IV]) และฉบับที่ 4 ปรับปรุงเนื้อหา (DSM-IV 
TR) แปลโดย มาโนช และปราโมทย์ (2558) และตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคขององค์กรอนามัย
โลก ICD -10 (International of diseases, 10th Edition) ลงรหัส F 10.2 ได้จ ากัดความไว้ว่า ผู้ที่
เป็นโรคติดสุรา หมายถึง บุคคลที่มีรูปแบบการดื่มที่ไม่เหมาะสมน าไปสู่ความบกพร่องหรือความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ ซึ่งแสดงออก 3 อาการ ใน 7 อาการ หรือมากกว่าในเวลาใด
ก็ตาม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
   1. มีภาวะดื้อต่อสุรา (tolerance) มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1.1 มีความต้องการที่จะใช้สุราเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ได้ผลหรือฤทธิ์ของสุราเท่าเดิม 
    1.2 ผลของสุราจะลดลงเมื่อมีการใช้ในจ านวนเท่าเดิม 
   2. มีภาวะถอนพิษสุรา (withdrawal) มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    2.1 เกิดอาการขาดสุราหลังหยุดเสพสุรา จะมีอาการต่อไปนี้ 2 อาการหรือ
มากกว่าเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงจนถึง 2-3 วัน คือ เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ มือสั่นมากขึ้น 
นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน เห็นภาพหลอน หูแว่ว สัมผัสหรือมองเห็นภาพผิดจากความเป็นจริง 
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย วิตกกังวล ชักท้ังตัว 
    2.2 มีการดื่มสุราเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาอาการขาดสุรา  
   3. มีการดื่มสุราปริมาณมากกว่าหรือนานกว่าที่ตั้งใจไว้ 



9 

   4. มีความอยากดื่มสุราอยู่เรื่อยๆ หรือควบคุมการดื่มหรือหยุดดื่มสุราไม่ได้ 
   5. เสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาสุรามาดื่ม  
   6. มีผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพการงาน การศึกษา และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
   7. ยังคงดื่มสุราทั้งๆท่ีรู้ว่าถ้าดื่มสุราแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
   นอกจากนี้ สุวรรณา (2553) ได้กล่าวถึง ลักษณะที่บ่งบอกว่าเริ่มติดสุรา มีดังนี ้
   1. ดื่มหนัก ดื่มติดต่อกันทุกวัน 
   2. หยุดดื่มไม่ได้ เคยพยายามหยุดหลายครั้ง 
   3. ดื่มจนลืมตัว ท าอะไรจ าไม่ได้เวลาเมา (blackout) 
   4. ดื่มจนเสียงาน เสียการเรียน (impair functioning) 
   5. ดื่มจนเสียญาติสนิทมิตรสหาย (arguments with others) 
 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดสุราในผู้ป่วยโรคติดสุรา 
 
   จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่มีผลต่อการ
ติดสุรา แต่มีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการติดสุรา เช่น ปัจจัยด้าน
บุคคล ครอบครัว สังคม พอสรุปได้ดังนี้ 
   1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล 
    1.1 ปัจจัยด้านพันธุกรรม (genetics) มีอัตราการติดสุราในพ่อแม่พ่ีน้องและ
บุตรของผู้ที่เป็นโรคติดสุราสูงกว่าคนทั่วไปถึง 5 เท่า แม้ว่าจะได้รับการเลี้ยงดูหรือเป็นบุตรบุญธรรม
ของผู้ที่ไม่มีความผิดปกติของการดื่มสุราก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ายีนIe gene coding 
ของ D2 receptor เกี่ยวข้องกับโรคติดสุราเรื้อรังและ dopamine transportation เกี่ยวข้องกับการ
ขาดสุรา (เบญจพร, 2552) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอัตราการติดสุราในฝาแฝดชนิดไข่ใบเดียวกัน 
(monozygotic twins) และฝาแฝดชนิดไข่สองใบ (dizygotic twins) พบว่าฝาแฝดชนิดไข่ใบเดียวกัน
มีลักษณะพฤติกรรมการดื่มสุราที่เหมือนกันสูงกว่า และผลของการศึกษาคาลาท (Kalat, 2004)ยังพบ
อีกว่า ร้อยละ 50-60 โอกาสที่จะติดสุราเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม  
    1.2 ปัจจัยด้านจิตใจและอารมณ์ สาเหตุการติดสุราทางจิตใจเกิดจากฤทธิ์ของ
สุราที่ช่วยลดความวิตกกังวล ความเครียด ต่างๆเนื่องจากสุราไปลดสารที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์
เหล่านี้ จึงท าให้นอนหลับได้ง่าย รู้สึกสนุกสนาน ลืมเรื่องไม่สบายใจต่างๆ ช่วยคลายความเครียด ท า
ให้ลืมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อบุคคลประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาจากการงานเกิดภาวะ
จิตใจที่อ่อนแอ จึงหันมาใช้สุราเป็นทางออกของปัญหา (พิทักษ,์ 2548) 
    1.3 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่า นิสัยความสามารถในการปรับตัว ทักษะใน
การแก้ปัญหาซึ่งได้มาจากการอบรมเลี้ยงดู และฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ล้วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่
การติดสุรา เนื่องจากผู้ที่ติดสุราส่วนมากมีความขัดแย้งในเรื่องการพ่ึงพา ส่วนใหญ่จะพ่ึงพาผู้อ่ืนสูง 
เมื่อประสบกับปัญหาจะปรับตัวไม่ได้ ไม่สามารถปรับตัวกับความขัดแย้งเพราะมีปัญหาในด้านการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีอารมณ์เศร้า ไม่สามารถต่อสู้กับความผิดหวัง และความรู้สึกมีคุณค่าใน
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ตนเองต่ า (Donald, Twardon & Shaffer, 1996) และมองตนเองในเชิงลบหลายด้าน เช่น ด้าน
สัมพันธภาพกับคนอื่น ด้านสังคม ด้านความสามารถด้านการงานอาชีพและด้านครอบครัว   
   2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 
        2.1 ปัจจัยด้านครอบครัว ความสามารถในการท าหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
และสัมพันธภาพของครอบครัวให้สามารถท าหน้าที่ บทบาท ปฏิบัติกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและความผาสุกในครอบครัว ปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง
ทางอารมณ์ หากครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่กัน มีการจัดการและปรับตัวต่อการเผชิญปัญหาที่ดีจะ
ท าให้สมาชิกครอบครัวมีพฤติกรรมที่ดีปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการใช้ยาเสพติดและ
การติดสุรา หากครอบครัวไม่สามารถจัดการหรือเผชิญปัญหาให้เหมาะสมได้ มักเกิดปัญหารุนแรงและ
มีภาวะวิกฤติในครอบครัว การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกติดสุราและสามารถหยุดดื่มสุราได้มัก
พบว่าจะได้รับก าลังใจในช่วงมีอาการขาดสุราอย่างรุนแรงระหว่างการรักษา โดยการใช้ค าพูดสื่อสาร
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเห็นได้ว่าครอบครัวนอกจากเป็นเกราะป้องกันสมาชิกของครอบครัวให้
ห่างไกลการดื่มสุราแล้ว ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ที่ติดสุราสามารถเลิกสุราได้ส าเร็จอีกด้วย อีกทั้ง
สัมพันธภาพของบุคคลภายในครอบครัวมีผลต่อการติดสุราได้ จากการศึกษาพบว่าการที่บุคคลใกล้ชิด
ติดสุราเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ และยังพบว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นส่งผล
ต่อทัศนคติ ค่านิยม เช่น เด็กชายจะมีแนวโน้มติดสุราตามบิดามารดามากกว่าเด็กหญิงเนื่องจากเกิด
กระบวนการเรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว (สุกุมา, 2553)  
    2.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลที่
มองสุราเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่ามองผลกระทบอย่างรอบด้าน ท าให้เกิดการกระตุ้นที่
ส าคัญต่อการเร่งให้เกิดการติดสุราที่มากขึ้น เมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกที่จะเห็น
การติดสุราของประชาชนในสังคมมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายและอายุผู้ติดสุราก็ลดลงเรื่อยๆ 
(ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) สาเหตุของการติดสุราและการเข้ารับการบ าบัดรักษาของ
ผู้ติดสุรา เกิดจากนโยบายการขายสุราเสรีท าให้หาสุราดื่มได้ง่าย ราคาถูก แหล่งจ าหน่ายก็มีมากขึ้น 
จึงเข้าถึงการดื่มสุราได้มากขึ้น (พิทักษ,์ 2548) นอกจากนี้รัฐบาลยังเก็บภาษีสุราในระดับต่ าโดยเฉพาะ
สุราขาว ท าให้สุราขาวราคาถูกประชาชนจึงนิยมดื่มและติดสุรากันมาก (บัณฑิต และคณะ, 2548) 
   จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการติดสุราในผู้ป่วย
โรคติดสุรานั้นมีหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านพันธุกรรม ปัจจัยด้านจิตใจ
และอารมณ์ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น 
 
พยาธิสรีรภาพของผู้ติดสุรา และผลกระทบจากภาวะติดสุรา 
 
 พยาธิสรีรภาพของผู้ติดสุรา 
 
   ผู้ติดสุรา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะของการดื่มสุราในปริมาณและความถี่มากและ
ดื่มมานานเรื้อรัง โดยมีแรงขับภายในที่มีความต้องการดื่มอยู่เสมอ โดยที่ไม่สามารถหยุดการดื่มได้ท า
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ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีลักษณะการดื่ม ดังนี้  
1) ดื่มอย่างต่อเนื่องทุกวัน 2) ดื่มอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์ และ 3) ดื่มอย่างมากในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งสลับกับช่วงที่หยุดดื่มมาเป็นเวลานาน หากไม่ได้ดื่มจะเกิดอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน 
กระสับกระส่าย ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว เหงื่อออก หงุดหงิด วิตกกังวล กระวนกระวาย ชัก ประสาท
หลอน แปลภาพผิด ก้าวร้าว หวาดระแวง ท าร้ายผู้อ่ืน ท าร้ายตัวเอง ท าลายทรัพย์สิน ไม่สนใจดูแล
ตนเอง บกพร่องในบทบาทของตนเอง มีภาวะหลงลืมในช่วงที่เมา เมื่อหายจากเมาสุราจะจ าเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งอาการดังกล่าวแสดงถึงภาวะติดสุราที่รุนแรง (บุญศิร,ิ 2549; อังกูร และคณะ,  
2558)  
 
 การด าเนินโรค 
 
   การติดสุราจัดเป็นโรคเรื้อรังที่การด าเนินโรคมีความเสื่อมถอยลงเรื่อยๆในที่สุดต้อง
เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนอย่างรุนแรง พยาธิสภาพของโรคจะไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่สามารถเข้า
สู่ระยะสงบของโรคได้ (มาโนช และปราโมทย,์ 2558) 
 
  อาการและอาการแสดง 
 
   ผู้ติดสุรามีอาการและอาการแสดงที่ส าคัญ 2 อาการ ดังนี้ 
   1. อาการเมาสุรา (Intoxication) เมื่อผู้ดื่มสุราดื่มจนเมาจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ พูดมาก ร้องไห้ ก้าวร้าว ซึมเสร้า แยกตัว ตื่นเต้น ไม่มีสมาธิ หน้าแดง หน้ามืด ความจ าเสื่อม 
หากดื่มสุรามากจะกดศูนย์ประสาทที่ควบคุมการหายใจอาจหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ 
   2. อาการขาดสุรา (withdrawal) เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้ดื่มสุรา มีอาการ 
3 ระยะ ดังนี้ 
    2.1 มีอาการหน้าแดง เหงื่อออก มีจุดเลือดออกในตาขาว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็ว ความดนัโลหิตสูง มีไข้ นอนไม่หลับ อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน 8 
ชั่วโมง หลังจากหยุดดื่มสุรา 
    2.2 อาการชักจะเกิดขึ้นภายใน 7 ชั่วโมง ถึง 2 วัน 
     2.3 มีอาการเพ้อ สั่นขณะเคลื่อนไหว มือสั่น ขาสั่น ลิ้นสั่นจนพูดไม่ได้ ตกใจกลัว
ง่าย นอนไม่หลับ ประสาทหลอน ความจ าเสื่อม ไม่รู้วัน เวลา สถานที่ และบุคคล หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ 
ความดันโลหิตสูง เหงื่อออกมาก ม่านตาขยาย อาจตายได้ อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน 3 – 4 วัน 
หลังจากหยุดดื่มสุราครั้งสุดท้าย 
 
  ผลกระทบจากการติดสุรา 
 
    จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การติดสุรายังส่งผลกระทบหลายประการ ได้แก่ 
ผลกระทบต่อสุขภาพท าให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน
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สมองแตกหรืออาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดปัญหาสังคม และปัญหาด้านจิตใจในระยะสั้น เช่น 
อาชญากรรม ความรุนแรง ปัญหาการท างาน ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสังคม และจิตใจระยะ
ยาว เช่น มีหนี้สิน สูญเสียหน้าที่การท างาน ครอบครัวแตกแยก เป็นบุคคลจรจัดไร้ที่อยู่  
(พันธุ์นภา และคณะ, 2552) ซึ่งสรุปผลกระทบจากการติดสุราในด้านต่างๆ ได้ดังนี ้
 
  ผลกระทบด้านร่างกาย 
 
    การติดสุราในระยะยาวนานก่อให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะต่างๆได้ทุกอวัยวะ 
ต่างจากสารเสพติดชนิดอ่ืน เช่น บุหรี่มีผลโดยตรงต่อปอด ยาบ้ามีผลเฉพาะต่อสมอง เป็นต้น 
แอลกอฮอล์ท าให้เกิดโรคได้มากกว่า 300 โรคทีเดียว (พิชัย, 2548) เช่น โรคตับแข็ง มะเร็งในปาก 
มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น และยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ท าให้สารน้ าใน
กระเพาะมีความเป็นกรดมากขึ้นเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และมีการอุดตันของท่อน้ าดีซึ่งท าให้
การย่อยอาหารประเภทไขมันไม่ดีเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ ส่งผลต่อระบบเอนโดครายน์จะท าให้
เกิดภาวะน้ า เป็นพิษได้ อีก ทั้ งยั งส่ งผลต่อระบบการท างานของสารสื่ อประสาทที่ สมอง 
(neurotransmitter) ได้แก่ สารโดปามีน (dopamine) สารซีโรโตนิน (serotonin) สารกาบาและ  
สารกลูตาเมท (glutamate)เกิดผลกระทบต่อระบบการท างานของการให้รางวัล (reward pathway) 
และวงจรความเครียดของสมอง (Banerjee, 2014) นอกจากนี้การดื่มสุราเป็นระยะเวลานานมีผลต่อ
การลดจ านวนเซลล์สมอง ท าให้สมองมีขนาดเล็กลง โดยสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 
สมองส่วนหน้า (cortex of frontal lobes) ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าหน้าที่วางแผนและยับยั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมไปถึงการปรับตัว
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การคิดแก้ปัญหาต่างๆ (Oscar–Berman & Marinkovic, 2004; ทักษพล ธรรม
รังสี และอรทัย วลีวงศ์, 2562) และผลกระทบต่อสมองที่เกิดจากการขาดวิตามินบี 1หรือสารไทอามีน 
(thiamine) ที่ส่งผลท าให้เกิดความเสื่อมของสมองในระยะยาว ท าให้มีอาการหลงลืม สูญเสียความ
ทรงจ าระยะสั้น และความบกพร่องทางสติปัญญา(Martin, Singleton, & Hiller–Sturmhofel, 
2003) ซ่ึงการติดสุราอย่างหนักจนท าให้เกิดสมองฝ่อสูญเสียความจ านี้ อาการที่ส าคัญ คือ กลุ่มอาการ
เวอร์นิค คอร์ซาคอฟ(wernicke-korsakoff syndrome)มีความสัมพันธ์กับการขาดวิตามินวิตามินบี 1 
หรือไทอามีน (thiamine) และการได้รับพิษจากสุราจนมีอาการความจ าเสื่อมจะมีความกล้ามากขึ้น 
เดินเซ ขาดสติ มีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเม่ือระดับของสุราสูงมากอาจจะ
เสียชีวิตเนื่องจากการหายใจถูกกด ซึ่งนอกจากสุรามีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางของสมอง
แล้วยังก่อให้เกิดโรคอ่ืนๆมากมาย ดังนี้ 
   1. โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์มักเกิดขึ้นหลังจากดื่มจัดมาประมาณ 5 ป ี      
หรือมากกว่านั้น โดยมีอาการที่แสดงออกให้เห็น คือ ดีซ่านท าให้ตาเหลืองและรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณ    
ชายโครงด้านขวา บางครั้งจะมีอาการท้องมานเพราะมีน้ าในช่องท้องและ Encephalopathy ถ้ายังคง
ดื่มต่อไปก็จะเริ่มมีอาการของตับแข็งตามมา  
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    2. โรคตับแข็ง รูปทรงของตับจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรไม่สามารถรักษาให้กลับคืน 
สภาพเดิมได้อีกอาการที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ มีน้ าในช่องท้อง ท้องมาน มีเลือดออกในระบบทางเดิน
อาหาร น้ าหนักลด ปวดท้องโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าส่วนใด ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดลงถ้ายังคงดื่มต่อไป  
   3. ตับอ่อนอักเสบ ได้แก่ ตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการดื่มจัดเป็น
ครั้งคราว หรือดื่มจัดเพียงครั้งเดียวอาการที่แสดงออก ได้แก่ อาการปวดท้องอย่างรุนแรงตรงบริเวณ
ส่วนกลางของท้อง คลื่นไส้และอาเจียนมากน้อยตามความรุนแรงของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น อาจมี
อาการความดันโลหิตต่ า และไตวายแทรกซ้อนขึ้นมาได้ 
   4. ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง มักเกิดจากการดื่มสุราเป็นประจ าทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 
10 ปี อาการที่แสดงออกคือมีอาการปวดท้องส่วนบนอย่างเรื้อรัง และน้ าหนักลดอาจมีอาการแทรก
ซ้อนจาก Pancreatic exocrine deficiency คือ มีความบกพร่องในการดูดซึมสารอาหารท าให้ขาด
อาหารอยางรุนแรง และ Pancreatic endocrine deficiency ท าให้เป็นเบาหวานเพราะขาดอินซูลิน 
(Diabetes mellitus) หรือมากกว่า อาการที่แสดงออกคือมีอาการปวดท้องส่วนบนอย่างเรื้อรังและ 
น้ าหนักลด 
   5. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เนื่องจากสุราไปกระตุ้นให้ระบบทางเดินอาหารหลั่ง
ฮอร์โมนแก๊สตริน (hormone gastrin) ออกมากขึ้นซึ่งจะเพ่ิมกรดในกระเพาะอาหารท าให้ผนังของ
ทางเดินอาหารอักเสบ 
   6. โรคแผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) ผู้ป่วยที่เสพติดสุรามักมีอาการแทรก
ซ้อน เช่น กระเพาะทะลุและมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็กส่วนต้น และมักต้องการการ
ผ่าตัดเพ่ือรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าบุคคลทั่วไป 
   7.โรคมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคมะเร็งของปาก คอ ลิ้น ต่อมทอนซิล 
เพดานอ่อน และหลอดอาหาร พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่ดื่มจัด ความเสี่ยงจะเพ่ิมมากขึ้น  
   8. โรคหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิต การดื่มสุราจะท าให้หัวใจถูกกระตุ้นเพ่ือ
สูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น หัวใจท างานหนักขึ้น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะท าให้การสังเคราะห์ไขมันจ าพวกไตร
กลีเซอไรด์สูง และจะยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อหัวใจ ท าให้สมรรถภาพการท างาน
ลดลง ท าให้ความดันโลหิตสูง ในระยะยาวการท างานของกล้ามเนื้อหัวใจจะแปรปรวน กล้ามเนื้อหัวใจ
จะเริ่มหนาขึ้น เกิดภาวะของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (alcohol heart failure) โดยจะท าให้กล้ามเนื้อ
หัวใจบวมโต การเต้นของหัวใจผิดปกติ อาจท าให้เกิดภาวะหัวใจวาย (congestive heart failure) ใน
ที่สุด  
   9. ต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ได้แก่ Lactic acidosis, Hyperuricemia, 
Hyperlipidemia, Ketoacidosis และ gout ระงับการผลิต Testosterone ท าให้ฮอร์โมนเพศชาย
ลดต่ าลง ลดการผลิตอสุจิท าให้ผู้ชายเป็นหมัน และเพ่ิมการสังเคราะห์ของCorticosteroidsท าให้
น้ าหนักตัวเพ่ิมมากข้ึน หน้าบวม ตัวบวมฉุ 
   10. Wernicke’s encephalopathy โรคนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ติดสุรา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ที่เป็นโสด สูงอายุ โดยจะมีอาการสับสน อาการต่าง ๆ ทางระบบ ประสาท ได้แก่ Nystagmus 
การเดินเซ (Ataxia) และกล้ามเนื้อตาผิดปกติ (Ophthalmoplegia) ได้แก่ initiallylateral rectus 
palsy หรือตากระตุก  
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   11. Korsakoff syndrome เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่อาการWernicke’s 
encephalopathy ไม่ได้รับการบ าบัดรักษาหรือได้รับการรักษายังไม่ดีพอ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ 
สับสนการรับรู้บุคคล เวลา และสถานที่ อาจยังดีอยู่ การนึกคิดอะไรโดยทันทีอาจยังดีอยู่ ความจ า
ระยะสั้นมักเสื่อม เช่น จ าไมไ่ด้ว่าท าอะไรไปแล้วเมื่อ 5 นาท ีที่เพ่ิงผ่านมา 
 
  ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์  

 
   ผู้ป่วยโรคติดสุราส่วนใหญ่ มีความบกพร่องพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์  
เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ฉุนเฉียว ก้าวร้าว แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากนี้อาจมีความ
ผิดปกติทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์เบื่อ ซึมเศร้า มองตนเองในด้านลบ ขาดความภูมิใจในตนเอง  
(ศรีพิมล, 2553) การติดสุรายังท าให้เกิดภาวะโรคร่วมหลายโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า บุคลิกภาพ
แปรปรวน วิตกกังวล นอกจากนี้การติดสุรายังเป็นสาเหตุของ โรคหวาดระแวงจากพิษสุรา(alcohol 
paranoid) จิตหลอน(alcohol hallucination) โรคเพ้อคลั่ง (toxic psychosis or delirium 
tremens) และโรคกลุ่มอาการเวอนิคคอร์ซาคอฟ พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดสุราที่มีความผิดปกติ
ทางอารมณ์ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (พันธุ์นภา และคณะ, 2556) องค์การอนามัยโลก
รายงานว่าหากไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายส าเร็จจะลดลงระหว่าง ร้อยละ 
16 ถึง 41 คนที่มีอารมณ์ซึมเศร้ารู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเมื่อดื่มสุราเข้าไปฤทธิ์ของสุราจะมีผลต่อ
สมองโดยผ่านทางสารสื่อประสาทกดการท างานสมองไว้ ท าให้ความยับยั้งชั่งใจมีน้อยลง หรือขาดสติ
ยับยั้ง สามารถเพ่ิมความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (มาโนช, 2553) และพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่ม
สุรากับการเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท าร้ายตนเอง(วินัย และคณะ ,2561)ซึ่ง
สาเหตุของการฆ่าตัวตาย ส่งผลท าให้เกิดการเจ็บป่วยทางจิตสูงถึง  ร้อยละ69 (นันทวัช และคณะ, 
2555) และร้อยละ 60 ผู้ติดสุรามีอัตราการเกิดโรคจิตเวชร่วม (อรัญญา และนรัญชญา, 2552) 

 
  ผลกระทบด้านครอบครัว 
 
   การติดสุราส่งผลกระทบต่อครอบครัว ทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว และสุขภาพจิตในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบในบทบาทของพ่อแม่
และคู่สมรสลดลง เกิดการทะเลาะวิวาท หรือใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือบุตร จากการศึกษา
ผลกระทบของการดื่มสุราของมูลนิธิเพ่ือนหญิง (2553) พบว่า ผู้ติดสุราส่วนหนึ่งยอมรับว่าเมื่อดื่มสุรา
แล้วจะมีอารมณ์รุนแรงตามมาจนยับยั้งความโกรธไม่ได้ และมักท าร้ายคนใกล้ตัวมากที่สุด คือภรรยา
และบุตร รวมถึงมีพฤติกรรมในเชิงล่วงละเมิด ขู่เข็ญ ท าร้ายคนในครอบครัว เช่น ใช้ก าลังท าร้ายทุบตี
ภรรยา ท าร้ายจิตใจ เช่น การนอกใจภรรยา ด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม ท าให้อับอาย ตลอดจนการปิด
กั้นโอกาสทางสังคมไม่ให้ติดต่อกับ เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง มีการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆเป็นต้น 
นอกจากนี้การติดสุรายังมีผลกระทบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมขึ้น การดื่มสุราก็จะเป็นการ
เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประโยชน์ และยังมีโทษอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมายจนเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่ายในบ้าน จนถึงขั้นมีหนี้สิน จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่ม
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แอลกอฮอล์และผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธานี พบว่า ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์  ด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 84.80 ขาดคนช่วยครอบครัวท างาน ร้อยละ 37 มีปัญหาทางด้านการเงิน
ในครอบครัว ร้อยละ 27.80 (กนกวรรณ และสมเดช, 2560) และผู้ติดสุราส่วนใหญ่จะมีปัญหากับ
สมาชิกในบ้านและคนใกล้ชิด เพราะการดื่มสุราจะขาดสติยั้งคิด ความอดทนต่อสิ่งต่างๆลดลง ซึ่งบุตร
เมื่อเติบโตไปในวันข้างหน้าจะเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมและดูดซับความรุนแรงเอาไว้ ใน
บุคลิกภาพ จากการเผชิญหน้ากับการทะเลาะวิวาทระหว่างพ่อแม่ ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มีความเครียด 
จึงไม่สามารถตอบสนองทางด้านอารมณ์ให้กับลูกได้ดีเท่าท่ีควร และ พบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มี
พ่อแม่ดื่มสุรา มีแนวโน้มจะเกิดโรคซึมเศร้ามากกว่าเด็กท่ีมาจากครอบครัวปกติท่ัวไป  
 
  ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
  
   การติดสุราเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,2561)จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจากการ
เจ็บป่วย (cost illness)โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect cost) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันสมควรท าให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตมากที่สุด และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูญเสียจริง
(direct cost) จากการขาดงานไม่มีงานท า การค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ปริทรรศ  และพันธุ์
นภา, 2553) ผู้ที่เป็นโรคติดสุราจะพบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการที่จะได้สุรามาตอบสนองความต้องการของตน ทั้งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน รายได้
จากการท างานลดลง เงินไม่พอใช้ จึงต้องเป็นหนี้ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน เป็นภาระสังคมในการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืนลดลงจากพฤติกรรมที่ควบคุมตนเองไม่ได้ 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัว รวมทั้งเป็นภาระในการดูแล เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศชาติที่ต้องเสียงบประมาณในการรักษา  
   สรุปได้ว่า การติดสุรามีผลกระทบหลายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายท าให้เกิดโรคต่างๆ 
ด้านจิตใจและอารมณ์ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ด้านครอบครัวท าให้เกิดปัญหาครอบครัว และด้าน
สังคมและเศรษฐกิจท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและหนี้สินตามมา 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการดื่มสุราจนติดส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยและผู้อ่ืน 
ทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ หากไม่มีแนวทางในการดูแลแก้ไข มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 
การบ าบัดรักษาผู้ติดสุราในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
 
   การบ าบัดรักษาผู้ติดสุราต้องให้ได้รับการบ าบัดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ 
จิตวิญญาณ จึงส่งผลให้การบ าบัดรักษารักษาประสบผลส าเร็จ ซี่งขั้นตอนการบ าบัดรักษาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน (สถาบันธัญญารักษ์, 2546) 
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ขั้นเตรียมการก่อนการรักษา (Pre-admission)  
 
   เป็นขั้นตอนแรกของการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจ จัดการกิจ
ธุระให้เรียบร้อย เพ่ือจะได้รับการบ าบัดรักษาได้ครบระยะเวลาโดยต่อเนื่องและไม่ขาดตอน ทีม
สุขภาพจะให้ค าแนะน า จูงใจให้ผู้ป่วยเห็นความส าคัญของการบ าบัดรักษา รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมของครอบครัวของผู้ป่วย การให้ค าแนะน าครอบครัวเป็นการรักษาที่ได้ผลดีกว่าการรักษาที่
มุ่งเน้นเฉพาะแต่ผู้ป่วย กิจกรรมที่ท า ได้แก่ การตรวจสอบหลักฐาน การซักประวัติ เช่น ปริมาณการ
ดื่มต่อวัน ความถี่  และระยะเวลาการดื่ม ประวัติการเจ็บป่วย  การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ     
สอบถามลักษณะครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ตรวจร่างกายและสภาพจิต  ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ตรวจค้นหาสารเสพติดที่อาจซุกซ่อนมา รวมทั้งปฐมนิเทศวิธีการรักษาขั้นตอนต่างๆ 
ตลอดจนการให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติถึงวิธีการรักษาและการแนะน าให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษา 
 
 ขั้นถอนพิษยา (Detoxification)  
 
   ขั้นตอนนี้เป็นการรักษาทางการแพทย์เน้นการบ าบัดรักษาอาการทางกายที่เกิดจาก
การการถอนพิษสุราไม่ใช่การรักษาพิษตกค้างในร่างกาย แต่เป็นพิษที่เกิดจากการขาดสุราซึ่งท าให้
ผู้ป่วยมีอาการทรมานอย่างรุนแรง หรือระดับรุนแรงอาจเสียชีวิตจากภาวะถอนพิษสุรา(Alcohol 
withdrawal) ซึ่งมีความส าคัญมากในช่วง 1-3 วันแรก ของการหยุดดื่มสุรา อาการจะอยู่นานถึง  
7-10 วัน (พิชัย, 2552) การรักษาระยะนี้ผู้ป่วยจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7-21 วัน ดังนั้นแรกรับ 
ผู้ติดสุราต้องได้รับการประเมินภาวะเสพติด  ภาวะขาดสุรา หากพบว่ามีภาวะถอนพิษตั้งแต่ระดับ 
ปานกลาง มีโรคแทรกซ้อนทางกายหรือทางจิต ไม่มีผู้ดูแล สภาพแวดล้อมทางบ้านเสี่ยงต่อการเสพซ้ า 
จะพิจารณาให้ได้รับการรักษารูปแบบผู้ป่วยใน ปัจจุบันการถอนพิษสุราได้รับยาเพื่อการรักษา ดังนี้   
   1) ยาระงับประสาทเป็นยาที่ใช้ทดแทนการดื่มสุรา เพ่ือลดอาการอยากสุราและลด
วันที่ดื่มสุราลงได้   
   2) การให้ยาบรรเทาอาการทางกาย มีความจ าเป็นเพราะผู้ติดสุราต้องได้รับการ
รักษาตามอาการท่ีเกิดข้ึนด้วย   
   3) การเสริมวิตามินและเกลือแร่ จะพิจารณาตามความจ าเป็นในรายที่มีภาวะ 
ขาดน้ าต้องให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าร่วมด้วย   
   การให้ยาที่ออกฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อผู้ป่วยไปดื่มสุราโดยที่สุราไม่ถูกย่อยตามกลไก
ท าให้ระดับแอลดีไฮล์ (aldehyde)ในเลือดสูงและอาจตายได้ การรักษาด้วยยานี้จะมีประสิทธิภาพดี
ควรมีแรงจูงใจในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บ าบัดควรตกลงกับผู้ติดสุราเพ่ือให้ผูติดสุรา
ทราบถึงอันตรายจากการดื่มสุราระหว่างการรับประทานยา ควรให้ครอบครัวช่วยดูแลและรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานยา การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ ปลอดภัย มีแสงสว่าง
พอเหมาะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดสุรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะท าให้ผู้ติดสุราหายได้เร็ว และ
สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ดียิ่งขึ้น (พิชัย, 2548; หทัยชนนี และพันธุ์นภา, 2549) ซึ่งขั้น
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ตอนนี้อาจท าพร้อมๆกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ติดสุรามักจะได้รับการรักษาอาการ
ทางกายเพียงอย่างเดียวไม่นานก็กลับไปดื่มสุราซ้ าเพราะไม่ได้เข้ารับการบ าบัดพฤติกรรมและจิตใจ 
 
  ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)  
 
   เป็นระยะของการบ าบัดรักษาที่ส าคัญ เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการจัดการเพ่ือช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ปรับปรุงจิตใจ ที่มีผลมาจากการ
ด่ืมสุราการที่บุคคลจะเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิตใหม่ โดยปราศจากการดื่มสุราได้นั้นจะต้องเผชิญกับ
ความยากล าบาก และต้องมีการรับรู้ไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะสับสนและหมดความอดทนได้ง่าย
จนเป็นเหตุให้กลับไปเสพติดซ้ า พบว่า การบ าบัดที่ได้ผลในกลุ่มผู้ติดสุรา คือ การเสริมแรงจูงใจให้ผู้ติด
สุราปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม การให้ค าปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม การสอน
สุขภาพจิตศึกษา และการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด นอกจากนี้การให้ค าปรึกษาครอบครัวเพ่ือให้
ครอบครัวมองเห็นศักยภาพตนเองในการช่วยเหลือผู้ติดสุรา และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลจะ
ท าให้การรักษาได้ผลดีที่สุด เพราะครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ติดสุรามีก าลังใจและ
พร้อมที่จะร่วมมือในการรักษาเพ่ือเลิกดื่มสุรา (พิชัย, 2548) อีกท้ัง พบว่า ผู้ติดสุราที่เลิกได้เกี่ยวข้อง 
กับการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ า (อิสระ, ชาญชัย 
และจันทร์เพ็ง, 2547)โดยครอบครัวต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ติดสุราเกี่ยวกับการรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง การมาพบแพทย์ตามนัด การสังเกตอาการเตือน แนวทางการช่วยเหลือ และการกลับไปดื่ม
สุราซ้ า (สุมิตรา และคณะ, 2549) 
 
  ขั้นติดตามหลังการรักษา (Follow-up)  

 
   ขั้นตอนนี้ เป็นการติดตามผลการบ าบัดรักษาผู้ติดสุรา เนื่องจากผู้ติดสุราอาจกลับไป
เสพสุราซ้ าได้ ติดตามการด ารงชีวิต สภาวะแวดล้อมหลังการบ าบัดรักษา การเสริมก าลังใจหรือ
ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยประคับประคอง ส่งเสริมก าลังใจ เพ่ือป้องกันการกลับไป
ดื่มสุราซ้ าอีก โดยใช้ระยะเวลาในการติดตาม 1 ปี การติดตามหลังการบ าบัดรักษา มี 2 วิธี คือ  
    1.การติดตามผลโดยตรง หมายถึง  ผู้ติดตามผลได้พบกับผู้ป่วยโดยตรงท าให้ 
สามารถซักถามผลการรักษาได้ลึกซึ้ง พร้อมทั้งมีการตรวจหาสารเสพติด การมาติดตามผลตามนัด  
มีการให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยตรง วิธีการท าได้หลายรูปแบบ โดยปกติจะนัดผู้ป่วยมาพบ
ที่โรงพยาบาลตามก าหนด การไปพบผู้ป่วยที่บ้านสามารถท าได้หากผู้ป่วยประสงค์ และกล้าเปิดเผย
ตนเอง ในการให้ไปติดตามการรักษาที่บ้านเฉพาะบางราย  
    2. การติดตามผลโดยอ้อม วิธี ติดตามผลโดยไม่ ได้พบผู้ป่ วยโดยตรง เช่น  
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ติดตามการรักษาจะเป็นแบบตอบรับให้ส่งกลับมาที่โรงพยาบาลหรือ 
พูดคุยทางโทรศัพท์ วิธีนี้ค่อนข้างสะดวก ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย แต่ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน การให้ 
ค าปรึกษาแนะน าอาจท าได้ไม่สมบูรณ์นักไมส่ามารถประเมินผู้ติดสุราได้อย่างสมบูรณ ์
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   ภาวะติดสุราเป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเรื้อรังทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ ผู้ติดสุราจึงมีความรู้สึกนึกคิดว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการดื่มสุรา การรับรู้
ความรุนแรงของโรค และรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพ่ือเลิกดื่มสุรา ผู้ติดสุราจึงต้องการการดูแลใน
ภาวะที่เกิดความเจ็บป่วย 
 
 แนวคิดความต้องการการดูแลของผู้ติดสุรา 
 
   ความต้องการการดูแลตนเอง (Orem, 2001) เป็นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
เกิดผลในทางที่ดี ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการดูแลตนเองที่จ าเป็น(self care requisites) 3 ด้าน คือ  
1) การดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไป (universal self care requisite) เป็นการดูแลตนเองเพ่ือ
ส่งเสริม รักษาไว้ซึ่งสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล จ าเป็นส าหรับบุคคลทุกคนและทุกวัย 2) การ
ดูแลตนเองที่จ าเป็นตามระยะพัฒนาการ(developmental self care requisites) เป็นการดูแล
ตนเองที่เกิดจากการพัฒนาและคงไว้ซึ่งภาวะความเป็นอยู่ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการของชีวิตและ
พัฒนาการตามวัย 3) การดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาสุขภาพ (health deviation self care requisites) 
เป็นการดูแลตนเองท่ีอาจเกิดจากความพิการตั้งแต่ก าเนิดหรือโครงสร้างหน้าที่ของร่างกายผิดปกติ 
   ความต้องการการดูแลตนเองท้ัง 3 ด้านดังกล่าว เป็นความต้องการการดูแลตนเองที่
จ าเป็น และเป็นกิจกรรมที่บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ และความผาสุกของบุคคล 
   เมือ่บุคคลดื่มสุราจนมีภาวะติดสุราจะท าให้ผู้ติดสุรามีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม (เทอดศักดิ์ และคณะ, 2547; APA, 2013) หากไม่ได้ดื่มจะมีอาการ
ขาดสุรา และเม่ือดื่มเป็นระยะเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนทางกาย โดย พบว่า เมื่อดื่มสุรานานเกิน 
5 ปี จะท าให้เกิดภาวะตับอักเสบ ตาเหลือง มีอาการปวดท้อง หากยังดื่มสุราต่อไปจะท าให้เกิดโรคตับ
แข็ง และตับอ่อนอักเสบ จะมีอาการน้ าหนักลดเนื่องจากการดูดซึมอาหารไม่ดี  ท าให้ขาดสารอาหาร 
และเป็นโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้อาจท าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น มีแผลในกระเพาะ 
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระสีด า ทั้งยังมีผลต่อการท างานของ
หัวใจและหลอดเลือด ท าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ท าให้หัวใจวายได้ นอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้
บ่อยในผู้ติดสุรา ได้แก่ ภาวะขาดน้ า ภาวะติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกาย ภาวะเสียสมดุลของ
สารเคมีในร่างกาย (พันธุ์นภา, หทัยชนนี และสุนทรี, 2549) ส่วนทางด้านจิตใจ พบว่าการดื่มสุรา
อย่างต่อเนื่องจะมีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล ผู้ติดสุราจึงดื่มสุราซ้ าเพ่ือลดอาการดังกล่าว หากไม่ได้
ดื่มจะมีอาการ ใจสั่น หงุดหงิด นอนไม่หลับ (ทรงเกียรติ, ชาญวิทย์ และสาวิตรี, 2545) และผู้ติดสุรา
มักใช้กลไกทางจิตแบบปฏิเสธ จึงหมกมุ่นอยู่กับการดื่มสุรา เมื่อหายจากภาวะเมาสุราจะมีความรู้สึก
ผิด นอกจากนี้ผู้ติดสุราจะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอและทรุดโทรม จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเห็น
ว่าภาวะติดสุราเป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง ผู้ติดสุราจึงมีความต้องการการดูแลตนเอง  
   จากการทบทวนแนวคิดความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของโอเร็ม (Orem, 2001) และการทบทวนเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปกิจกรรม
การดูแลตนเองของผู้ติดสุรา 4  ด้าน ดังนี้  
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   1. ความต้องการการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและน้ า เนื่องจากการดื่ม
สุราเป็นเวลานานกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องอืด และการดูดซึมของกระเพาะไม่ดี ท าให้ร่างกายขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินบี 1 
ที่ส่งผลท าให้เกิดความเสื่อมของสมองในระยะยาว ท าให้มีอาการหลงลืม สูญเสียความทรงจ าระยะสั้น 
และความบกพร่องทางสติปัญญา (Martin, Singleton, & Hiller–Sturmhofel, 2003) ผู้ติดสุราจึง
ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น คาร์โบไฮเครต และวิตามินสูง 
ส่วนโปรตีน และไขมันต่ า(สุมิตรา และคณะ,2549)นอกจากนี้ผู้ติดสุรายังรับรู้ว่าความหิวและ กระหาย
จะเป็นตัวกระตุ้นให้อยากดื่มสุรา จึงต้องรับประทานอาหารให้อ่ิมจะท าให้ดื่มสุราได้น้อยลง และต้อง
ดื่มน้ า เ พ่ือทดแทนการดื่มสุรา  และพบว่าสุราดูดซึมได้ดี ในน้ า  การดื่มน้ ามากจึงสามารถ 
เจือจางฤทธิ์ของสุราได้  
   2. ความต้องการการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา เพ่ือการบ าบัดรักษาอาการ
ติดสุรา การดื่มสุราจนติดจะมีผลกระทบต่อชีวิตหลายด้าน ผู้ติดสุรามักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดื่ม
สุรา มีความต้องการดื่มในปริมาณที่มากขึ้น จนร่างกายมีความทนต่อการดื่มสุราและจะมีอาการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีอาการเมาน้อยลง  ต่อมาระยะหลังความทนในการดื่มสุราลดลงท าให้เกิดอาการเมา
สุรามากขึ้น ถึงแม้ว่าจะดื่มสุราน้อย โดยผู้ติดสุราจะมีอาการเดินเซ ครื้นเครง หงุดหงิด ง่วงซึม และ
อาจหมดสติได้โดยไม่รู้สึกตัว สูญเสียความทรงจ า และเมื่อหยุดดื่มผู้ติดสุราจะมีอาการขาดสุราโดยจะ
มีอาการมือสั่น เหงื่อออก นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่าย ประสาทหลอน และชักเกร็ง 
การบ าบัดรักษาโดยให้ยาเพื่อทดแทนสุรา ร่างกายจะบรรเทาอาการขาดสุราได้ หากมีภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆเกิดขึ้น ได้แก ่มีอารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ และร่างกายขาดวิตามิน การรับประทานยาเพ่ือรักษา
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้อาการดีขึ้น (บุญศิริ, 2549; APA, 2013) 
   3. ความต้องการการดูแลตนเองด้านการรับการรักษาตามนัด เนื่องจากการติดสุรา
จัดเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ติดสุราไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในการดื่มสุราท าให้เกิดความลังเลในการ
บ าบัดรักษา แต่หากผู้ติดสุราได้รับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทางสุขภาพ ท าให้ได้รับ
ข้อมูล ค าแนะน าในการดูแลตนเองเม่ือเกิดความเจ็บป่วย และได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆในระหว่าง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จะท าให้ผู้ติดสุรารับรู้ถึงประโยชน์ของการมารับการรักษาตามนัด โดยบุคลากร
ทางการแพทย์จะมีการวางแผนการรักษาแพทย์อาจพิจารณาปรับยา เพ่ิม ลด หรือสั่งหยุดการ
รับประทานยาตลอดจนปรับแผนการรักษา ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดสุราและดุลยพินิจของแพทย์ 
ทั้งมีการประเมินแรงจูงใจเพ่ือช่วยเหลือ และแก้ไขพฤติกรรมการดื่มสุรา ผู้ติดสุราจะได้ทบทวน
เป้าหมายในการเลิกดื่ม และประเมินปัญหาภายหลังได้ลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหากพบปัญหา
อุปสรรคในการเลิกดื่มสุรา ความต่อเนื่องในการบ าบัดรักษาท าให้ผู้ติดสุรามีก าลังใจในการบ าบัดรักษา 
อาจท าให้ผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราได้  
   4. ความต้องการการดูแลตนเองด้านการผ่อนคลายความเครียด เนื่องจากสุรามีฤทธิ์
กดการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้ผู้ติดสุรามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ฉุนเฉียว ก้าวร้าว 
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ติดสุราบางรายจะมีความวิตกกังวลจากการไม่มีงานท า ขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกไร้ค่า (สุมิตรา และคณะ, 2549) ผู้ดูแลต้องก าหนดวิธีการปฏิบัติกิจกรรมผ่อน
คลายความเครียดเพ่ือให้ผู้ติดสุรามีการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การท า



20 

กิจกรรมทางศาสนา รวมถึงการแสดงออกทางบวก ได้แก่ การแสดงความยินดี การแสดงความห่วงใย 
การให้ก าลังใจ และการให้อภัย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากบุคคลในครอบครัว (พิทักษ์,2550) ดังการศึกษา
ที่ พบว่า ความสุขเกิดจากการมีสุขภาพร่างกายที่ดี และจิตใจสดชื่น ความสุขจากการพึงพอใจในชีวิต
จากการตระหนักถึงคุณคา่ในตนเอง และความสุขจากการได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม (วรรณวิสาข์, 2555) 
ส่วนการออกก าลังกายท าให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ท าให้เกิดความสุข และ
ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้    
 
  แนวคิดความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
 
   ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ซ่ึงโอเร็ม (Orem, 2001)กล่าวว่า ความสามารถใน
การดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพาเป็นความสามารถท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 1)ความสามารถ
และคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน (foundation capabilities and disposition)เป็นความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของผู้ดูแลที่กระท าอย่างจงใจและมีเป้าหมาย 2) พลังความสมารถ 10 ประการ (power 
component of care) เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างความสามารถและคุณสมบัติ ขั้นพ้ืนฐานและ
ความสามารถในการปฏิบัติ  3) ความสามารถในการปฏิบัติ เ พ่ือการดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพา 
(capabilities for dependent operation) เป็นความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมี 3ระดับ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
คาดการณ์ (estimative operation) 2) ความสามารถในการในการปรับเปลี่ยน (trasitional 
operation) และ 3) ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ (productive operation) 
   ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา เป็นความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการการดูแลตนเองที่จ าเป็นของผู้ติดสุรา เนื่องจากผู้ป่วยติดสุราเป็นผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมีความบกพร่องในการดูแลตนเองจึงต้องพ่ึงพาผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว 
จากการที่ผู้ติดสุรามีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ การช่วยดูแลผู้ติดสุราอาจท า
ให้ผู้ติดสุราสามารถเลิกดื่มสุราได้และมีความสุขในชีวิต จัดว่าผู้ดูแลมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ติด
สุรา มีการวางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้ติดสุรามีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
   ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู้วิจั ยได้น าโครงสร้างความสามารถในการลงมือปฏิบัติ
(productive operation) เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพาของโอเร็ม (Orem, 
2001) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวัดความสามารถของผู้ดูแล เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าการกระท าเพ่ือการ
ดูแลบุคคลอ่ืนจะมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกระบวนการ การวางแผนและตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ 
การประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ดูแลปฏิบัติกิจกรรม 4 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านการรับประทานอาหารและน้ า การติดสุรานานๆ ผู้ติดสุรามักหมกมุ่นอยู่กับ
การดื่มสุรา ไม่สนใจการรับประทานอาหารและน้ า ท าให้ร่างกายทรุดโทรม มีผลต่อระบบทางเดิน
อาหาร ท าให้สารน้ าในกระเพาะมีความเป็นกรดมากขึ้น เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และมีการ 
อุดตันของท่อน้ าดี ซึ่งท าให้การย่อยอาหารประเภทไขมันไม่ดี เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้ มีผลต่อ
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ระบบเอนโดครายน์ จะท าให้เกิดภาวะน้ าเป็นพิษได้ และเนื่องจากความหิวและกระหายเป็นสาเหตุให้
ผู้ติดสุรากลับไปดื่มสุราซ้ าได้ การหยุดความหิวและกระหายโดยการดื่มน้ าทดแทนจะสามารถลดความ
อยากดื่มสุราลงได้ ผู้ดูแลจึงต้องก าหนดวิธีการรับประทานอาหารและน้ าร่วมกับผู้ติดสุรา โดย
สนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหารและน้ า หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ือให้
ร่างกายแข็งแรง (บุรินทร์, 2549; สุมิตรา และคณะ, 2549) มีการปรุงอาหารที่ผู้ติดสุราชอบเนื่องจาก
ผู้ติดสุรามักเบื่ออาหาร และคอยสังเกตปริมาณการกินอาหารในแต่ละมื้อ และสังเกตอาการผิดปกติที่
เกิดข้ึนกับผู้ติดสุราทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
   2. ด้านการรับประทานยา เมื่อผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราจะมีอาการขาดสุราโดยจะมี
อาการ มือสั่น เหงื่อออก นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่าย ประสาทหลอน และชักเกร็ง 
การบ าบัดรักษาโดยให้ยาเพ่ือทดแทนสุราในร่างกายจะบรรเทาอาการขาดสุราได้ และกรณีที่มี
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้น ได้แก่ มีอารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ และร่างกายขาดวิตามิน การ
รับประทานยารักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้จะท าให้อาการดีขึ้น (บุญศิริ, 2549; APA, 2013) 
ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องดูแลให้ผู้ติดสุรารบัประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ก าหนดวิธีการร่วมกับ
ผู้ติดสุราโดยการบอก แนะน า บางครั้งอาจจะต้องช่วยจัดยาให้ผู้ติดสุรา และต้องคอยสังเกตอาการ
ผิดปกติจากการรับประทานยาด้วย 
   3. ด้านการรับการรักษาตามนัด เนื่องจากการติดสุราจัดเป็นโรคเรื้อรังการด าเนิน
โรคใช้เวลานาน การรักษาอาจดีขึ้นแล้วกลับเป็นซ้ าได้อีก ผู้ดูแลจะต้องวางแผนเพ่ือให้ผู้ติดสุราได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยมารับการตรวจรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างสม่ าเสมอ การรับ
การปรึกษาแนะน า การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบัดเพ่ือการปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมการดื่มสุรา (พิชัย, 2548; สุนทรี, 2549) ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องก าหนดวิธีการรับการรักษาตาม
นัดร่วมกับผู้ติดสุรา และทีมสุขภาพ โดยการบอก สนับสนุนให้ผู้ติดสุราทราบเมื่อถึงวันนัด พร้อมทั้งน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   4. ด้านการผ่อนคลายความเครียด ผู้ติดสุราส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกกลัวและวิตก
กังวลเนื่องจากเคยมีประสบการณ์จากการขาดสุรา หรืออาจมีปัญหาด้านการปรับตัว ไม่มีงานท า ขาด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกไร้ค่า และการหยุดดื่มสุราท าให้สารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลง ผู้ติดสุรา
จะมีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย (ศรีพิมล, 2553; สุมิตรา และคณะ, 2549) ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องก าหนด
วิธีการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับผู้ติดสุราโดยการแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อน
คลายความเครียด เพ่ือให้ผู้ติดสุรามีการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมที่ท า
ให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง การเผาผลาญลดลง รวมไปถึงอัตราการหายใจลดลง ส่งผลให้สุขภาพ
อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเกิดความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลสามารถปรับตัว  และ
เผชิญกับความกดดันในชีวิตประจ าวัน ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีภาวะความเครียดยาวนาน 
เทคนิคการผ่อนคลายที่เป็นที่นิยม คือ การท าสมาธิ เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เป็นการฝึกอารมณ์ท าให้
จิตใจอยู่ในภาวะที่เป็นธรรมชาติ มีความสงบนิ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การฝึกสมาธิและ
การฝึกสมาธิร่วมกับโปรแกรมไบโอฟีดแบค สามารถลดระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้  
(กนกภรณ์, มรรยาท และชมชื่น, 2558) นอกจากนี้ยังมีการผ่อนคลายวิธีอ่ืน ๆ เช่น การออกก าลังกาย 
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การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเปิดโอกาสให้ผู้ติดสุราพูดระบายความรู้สึก การพูดชมเชยผู้ติดสุรา  
การแสดงความห่วงใย และการมีความเอ้ืออาทรต่อกันในครอบครัว เป็นต้น  
 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลผู้ติดสุรา 
 
   การที่บุคคลจะมีความสามารถดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพาได้ดีนั้น จะต้องค านึงถึง
ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งปัจจัยด้านผู้ดูแล ปัจจัยด้านผู้ติดสุรา จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัย พบว่า มี
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการดูแลผู้ติดสุรา มีดังนี้ 
 
  ปัจจัยด้านผู้ดูแล  
 
   1. อายุ เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการดูแลตนเองและบุคคลที่ต้องพ่ึงพา (Orem, 
1991) โดยความสามารถจะเพ่ิมขึ้นตามวัย และจะสูงสุดเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ และลดลงเมื่อวัยสูงอายุ ซึ่ง
วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอ้ือต่อการดูแลตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับการศึกษา
ของสนธยา (2550) ศึกษาผู้ดูแลในเด็กสมาธิสั้น และส าอาง (2550) ศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักที่มี
อาการทางจิต พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยที่สุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมด้านวุฒิ
ภาวะและมีประสบการณ์  มีพัฒนาการผ่านระยะวิกฤตต่างๆส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น วชิราพรรณ (2553) ศึกษาในผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ดูแลที่มี
อายุมากมีพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุดีกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อายุน้อย ทั้งนี้อาจจะอธิบายได้ว่าผู้มี 
วุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่จะมีความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ติดสุราได้ดี 
   2. เพศ เป็นตัวก าหนดความต้องการการดูแลตนเองโดยทั่วไป (Orem, 1991) ผู้ดูแล
ที่มีความแตกต่างกันด้านเพศ อาจจะมีความสามารถในการดูแลที่แตกต่างกันโดย พบว่า ผู้ดูแลผู้ติด
สุราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (วรรณิดา และคณะ, 2562) และจากการศึกษาบทบาทของผู้ดูแลในการ
ดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังของพิสมัย (2561) พบว่าผู้ดูแลหลักส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเพศหญิงเป็นผู้รับผิดชอบงานบ้าน และดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวทั้ง
ยามปกติและเจ็บป่วย โดยมีบทบาทเป็นผู้ให้การดูแลด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเน้น
ดูแลการรับประทานอาหาร ยา ดูแลความสะอาดของร่างกาย ให้ก าลังใจ ทั้งดูแลด้านสังคม มีการ
ร่วมกันปรึกษาเกี่ยวกับการักษาพยาบาล และการใช้เวลาว่างร่วมกัน ซึ่งในสังคมไทยหน้าที่การดูแล
สมาชิกในครอบครัวยังคงเป็นเพศหญิง ในปัจจุบันเพศหญิงไม่ได้ท าหน้าที่ดูแลสมาชิกภายในครอบครัว 
และท างานบ้านเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่หารายได้เข้าครอบครัวด้วย ท าให้เพศหญิงมีความสามารถใน
การดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพาในระดับสูง (จินตนา, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเนตรชนก 
(2551) ที่ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และพบว่าเพศหญิงมีความสามารถในการดูแลอยู่ ในระดับสูง ดังนั้นเพศหญิงจึงมี
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราได้ดีกว่าเพศชาย (Limsirorat, 2005) 
   3. ศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และศาสนาทุกศาสนามีข้อห้ามในบทบัญญัติ
เกี่ยวกับดื่มสุรา มีการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อความเชื่อทางศาสนา 
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โดยผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะรู้จักปล่อยวาง มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การ
นับถือศาสนาท าให้มีผลต่อการดูแล จากการศึกษา พบว่า ศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดทางศาสนา
มากกว่าศาสนาคริสเตียนและดัชเช อาจช่วยลดการดื่มได้มากกว่า และจากการศึกษาของพระครู
ปริยัติปัญญารัตน์ และคณะ (2560) ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพ่ือบ าบัดผู้
ติดสุรา ผลการศึกษา พบว่า เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีการประหยัดค่าใช้จ่าย มีความรักความเมตตาต่อกันอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษา
บทบาทของศาสนาในการรักษาผู้ติดสุราและสารเสพติดในระยะฟ้ืนฟู ซึ่งพบว่าศาสนาช่วยสนับสนุน
และเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ติดสุราและสารเสพติดมารับการบ าบัด นอกจากศาสนาจะช่วยในการหยุดดื่ม
สุราและใช้สารเสพติดแล้วยังช่วยในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การสร้างบุคลิกภาพใหม่ ที่เป็นเชิงบวก เกิด
การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการรับมือกับแรงกดดันในชีวิตและป้องกันตนเองจากการดื่ มสุรา  
(Al-Omari, Hamed, & Tariah, 2015) 
   4. ระดับการศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของความสามารถใน
การดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพา โดยบุคคลที่มีการศึกษาจะแสวงหาข้อมูล  สามารถคิดพิจารณาตัดสินการ
กระท าได้  ตลอดจนซักถามปัญหา และใช้แหล่งประโยชน์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีการศึกษาโอเร็ม (Orm, 
2001) จากการศึกษาของพัชรี (2251) พบว่า ผู้ดูแลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50  
มีความสามารถระดับดีมาก ขณะที่ผู้ดูแลกลุ่มอ่ืนมีความสามารถระดับปานกลาง ส่วนผู้ดู แลที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาจมีทักษะไม่เพียงพอที่จะแสวงหาข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย หรือตั้ง
ค าถามเพ่ือซักถามจากบุคลากรทางการแพทย์ 
   5. อาชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลที่
สามารถบริหารเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้ จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมการดูแลได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่
ท างานได้อย่างอิสระ จากการศึกษาของส าอาง(2550) พบว่า ผู้ดูแลที่ท างานอิสระ เช่น เกษตรกรรม 
อาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นอาชีพที่มีเวลาท างานไม่แน่นอนท าให้ผู้ดูแลสามารถบริหารเวลาได้อย่างอิสระ
จะส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความสามารถจัดสรรระบบการดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นต่างจากผู้ที่ท างานนอกบ้าน
เป็นเวลาแน่นอน เช่น อาชีพรับราชการ  ท างานโรงงาน ซึ่งมีการก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนทุกวัน
อาจมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้น้อยลง และการศึกษาของณฐมน (2549) พบว่า ผู้ดูแลผู้ติดสุราส่วน
ใหญ่ที่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร มีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียดได้ไม่ดี อาจ
เนื่องมาจากต้องใช้เวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน 
   6. รายได้ เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการดูแลของบุคคลที่มีต่อตนเองและบุคคล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพราะว่ารายได้สูงสามารถแสวงหาแหล่งประโยชน์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการดูแลผู้ป่วย และเอ้ือต่อการเข้าถึงสถานบริการทางสุขภาพได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
ผู้ที่มีรายได้ต่ า จ าเป็นต้องท างานหาเลี้ยงชีพ ท าให้ความสามารถในการแสวงหาแหล่งประโยชน์ในการ
ดูแลผู้ป่วยน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาปัจจัยพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ จากการศึกษาของ
สุวิมล (2550) และพัชรี (2551) พบว่า รายได้ของครอบครัวที่เพียงพอจะเป็นแหล่งประโยชน์ที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลสามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการผู้ป่วยได้  และจาก
การศึกษาของแมทโต และคณะ (Mattoo et al., 2013) ที่ท าการศึกษาภาระในครอบครัวของผู้ที่ติด
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สารเสพติด พบว่า ผู้ดูแล ร้อยละ 95-100 รู้สึกว่าผู้ป่วยสารเสพติดเป็นภาระในการดูแล เนื่องจากการ
ดูแลส่งผลกระทบต่อรายได้ในครอบครัว   
   7. ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้ติดสุรา พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว
เป็นการส่งเสริมให้บุคคลมีการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้น (Orem,2001) จากการศึกษาบทบาทของผู้ดูแล
ในการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง (พิสมัย,2561)พบว่าครอบครัว
สามารถให้การดูแลได้ดีที่สุด เพราะมีความผูกพันใกล้ชิด คนในครอบครัวมีการปรึกษาหารือกัน และ
สามารถคัดสรรบุคคลที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมต่างๆได้ มีการสืบหาข้อมูลใน
การดูแล จากการศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุราที่มีโรคจิต
เวชร่วม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ (r = -.698) กับพฤติกรรมการดื่มสุราใน
ผู้ติดสุราที่มีโรคจิตเวชร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ ่มีสถานภาพคู่ท าให้มี ผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากบุคคล
ใกล้ชิดโดยเป็นบุคคลในครอบครัว ท าให้ผู้ติดสุรามีความรู้สึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (พิทักษ์, 2550)สอดคล้องกับการศึกษาที่ พบว่า การสนับสนุน
จากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลิกดื่มสุรา(สมนึก, 2551) ซึ่งในสังคมไทยส่วน
ใหญ่ผู้ดูแลเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส บุตร และญาติพ่ีน้อง
เนื่องจากญาติมีความรักความผูกพันใกล้ชิดกับผู้ป่วยสามารถรับรู้ความต้องการของผู้ป่วยได้ดี 
   8. ระยะเวลาในการดูแล  โอเร็ม (Orem, 2001) กล่าวว่า ความสามารถในการดูแล
ตนเองจะพัฒนาตามระยะเวลา และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ฝึกฝนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นการ
เจ็บป่วยเรื้อรังของผู้ติดสุราท าให้ผู้ดูแลต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลผู้ติดสุรานานเช่นเดียวกัน ผู้ดูแลจึง
มีการสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดสุรา มีการแสวงหาวิธีการต่างๆ และเรียนรู้ที่จะดูแลผู้ติดสุรา 
โดยได้รับค าแนะน าจากแพทย์ หรือพยาบาลมากขึ้น ท าให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความสามารถในการดูแล    
ผู้ติดสุราได้ดีกว่าผู้ดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลน้อยกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของแก้วตา (2554) 
พัชรี (2551) และภรภัทร (2550) ที่พบว่าระยะเวลาในการดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย และสอดคล้องกับการศึกษาของส าอาง (2550) 
ศึกษาในผู้ดูแลผู้ป่วยลมชักที่มีอาการทางจิต พบว่า ผู้ดูแลที่มีระยะในการดูแลมากกว่า 5 ปี จะมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิธีการดูแลได้ดียิ่งขึ้น 
   9. ภาวะสุขภาพ หมายถึง เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแล เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการดูแลตนเองจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้ดูแลในการ
ช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ดูแลต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นพ้ืนฐาน จึงท าให้ดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของประกอบพร (2550) พบว่า ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (r = .18) ซึ่งผู้ดูแลส่วนใหญ่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ าตัว และอยู่ในวัยผู้ใหญ่จึงมีก าลังในการท า
กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของส าอางค์ (2550) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจ าตัว แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจะมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเนื่องจาก
สามารถปฏิบัติบทบาทของผู้ดูแลได้ดีกว่า  



25 

  ปัจจัยด้านผู้ติดสุรา  
 
   1.อายุ จากรายงานการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรปี พ.ศ. 2557 
พบว่าประชากรไทยที่มีความชุกของนักดื่มสูงที่สุด คือ วัยผู้ใหญ่ (อายุ 25-59 ปี) มีการติดสุราในช่วง
อายุ 45–64  ปี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวัยนี้เป็นวัยสูงอายุ จากการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับดื่มแอลกอฮอล์
ในเด็กวัยรุ่น พบว่า อายุที่มากขึ้นจะดื่มมากขึ้น (Steinhausen & Metzke, 2003 ในศศิธร, 2553) 
การดื่มสุราต้ังแต่อายุยังน้อยมีผลท าให้ผู้ดื่มเกิดการติดสุราได้มากกว่าคนที่เริ่มดื่มเมื่ออายุมาก (Heinz 
& Wong, 2003 ในเพ็ญพักตร์, 2556) สอดคล้องกับการศึกษาของฮาสคิง และคณะ(Hasking et al., 
2011) ที่พบว่า การเริ่มดื่มสุราตั้งแต่อายุน้อยติดต่อกันจะน าไปสู่พฤติกรรมการเสพติดสุราแบบเรื้อรัง 
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา และการศึกษาของวิชชุดา และคณะ(2554) ที่พบว่า การดื่ม
สุรา 10 ปี ขึ้นไป พบพยาธิสภาพทางจิตมากกว่ากลุ่มที่ดื่มสุรา 1-9 ปี  
   2.เพศ พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) จากการศึกษา 
พบว่า เพศชายจะมีการดูดซึมแอลกอฮอล์ที่กระเพาะอาหารได้เร็วกว่าเพศหญิง (พิชัย, 2548 ในสุกุมา, 
2553) เพศชายจึงติดสุราได้มากกว่าเพศหญิง ทั้งเพศชายมักมีบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อ
เจ็บป่วยจากภาวะติดสุราจะไม่สามารถดูแลตนเองได้ อาจท าให้บทบาทในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 
และมีปัญหาด้านสังคม 
   3. ศาสนา พบว่า ผู้ติดสุราหากน าหลักศาสนาเข้ามาช่วยก็จะท าให้ยอมรับ
ข้อบกพร่องของตนเอง และพยายามปรับปรุงแก้ไข เช่น การน้อมน าหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยใช้
หลักเบญจศีลมาใช้โดยเฉพาะศีลข้อที่ห้า ซึ่งมีเนื้อความว่า “สุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน” เพ่ือท าให้ผู้ติด
สุราได้เห็นถึงโทษของการเสพติดสุราทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม สอดคล้องกับการศึกษา 
ผลของการบ าบัดตามโปรแกรมการผสานหลักทางพระพุทธศาสนากับเทคนิคเรียนรู้ทางจิตวิทยา ต่อ
ความตั้งใจทีจ่ะเลิกสุราของผู้ป่วยเสพติดสุรา พบว่า หลังจากผู้ป่วยเสพติดสุราเข้าร่วมโปรมแกรมแล้ว
มีความตั้งใจในการเลิกสุราสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรมแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
(รุ่งทิวา, 2550) และสอดคล้องกับการศึกษาของเจตพล และภาณี (2558) ที่พบว่า การสวดมนต์เป็น
สิ่งที่ดี มีคุณค่าทางจิตใจ อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดมนต์ คือ การมีสติ มีสมาธิ ในขณะที่สวดมนต์ 
จิตใจจะสงบ และเกิดความสุขซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดอิสลามบ าบัด และการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติดด้วยหลักการทางศาสนา พบว่า ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยให้คนเห็นคุณค่าในตัวเอง 
เนื่องจากศาสนาช่วยในการสร้างศรัทธา และกิจกรรมทางศาสนาช่วยส่งเสริมสภาพจิตใจให้บุคคล
สามารถห่างไกลจากสิ่งไม่ดีได้ (ปิยวรรณ, 2554; บุญเรือง, 2544)  
   4. ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ า (สุภา,2559; 
หรรษา และคณะ, 2558) จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่
ดีในผู้ติดสุรา พบว่า ระดับการศึกษาที่สูงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการศึกษาความส าเร็จใน
การเลิกสุราของผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมทางจิตเวช และ พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาน้อยและผู้ที่เป็นลูกจ้างที่มี
ต าแหน่งงานไม่มั่นคง มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมักเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งท าให้มีการดื่มสุรามาก
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ขึ้น (Penpuk, 2013) อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาของบุคคลมีผลต่อการรับรู้ข้อมูล การแปล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้   
   5. อาชีพ พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง (กนกวรรณ และสมเดช, 2560;  
สุกุมา, 2553) อาชีพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ในประเทศไทยผู้ดื่มสุรา และสร้างความรุนแรง
อันดับที ่1เป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการและพนักงานของ
รัฐ โดยเฉพาะข้าราชการเป็นอาชีพที่มีการดื่มสุรามาก และหยุดดื่มสุราได้มากกว่าอาชีพอ่ืนๆอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (อิสระ, ชาญชัย และจันทร์เพ็ง, 2547)  
   6. รายได้ พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่มีความสามารถในการประกอบอาชีพลดลงท าให้
ว่างงานสูง และไม่มีรายได้ ต้องพ่ึงพาผู้ดูแล สร้างภาระให้ครอบครัว ซึ่งความรุนแรงของการติดสุรามี
ความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานในผู้ติดสุรา ถึงร้อยละ53 (Levola et al., 2014) และเนื่องจากโรค
ติดสุราเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องเข้ารับการักษา ท าให้ครอบครัวเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา จาก
การศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มสุรากับการขาดงานและการมาท างานสายของพนักงาน พบว่า พนักงาน
ที่ดืม่สุรากับพนักงานที่ไม่ดื่มสุรา มีการขาดงานกับการมาสายต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (กมลมาลย์, 2550)  
   7. ระยะเวลาติดสุรา พบว่า ผู้ที่ติดสุรามานาน 5 - 10 ปี ถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อน
ทางกายอาจเป็นสาเหตุน าให้เกิดภาวะขาดสุราในระดับรุนแรง (delirium tremens) ได้ง่ายขึ้น ภาวะ
นี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดสุราเอง และผู้อ่ืนท าให้เกิดความยุ่งยากในการดูแล ถ้าไม่ได้รับการรักษา
อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (พันธุ์นภา, 2555) ผู้ติดสุรามักจะกลับไปดื่มซ้ าโดยมักจะกลับไปดื่มซ้ า
ในช่วง 6 -12 เดือนแรกหลังการรักษา เพราะสมองยังไวกับสุรามากโดยมักเริ่มจากผู้ติดสุรามีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น หงุดหงิด เครียดง่าย ไม่สนใจดูแลตัวเอง ท าให้ระยะเวลาในการติดสุรายาวนาน
ขึ้น ผู้ดูแลต้องให้การดูแลเป็นระยะเวลานานขึ้น ซ่ึงเป็นปัญหาที่เลิกดื่มไม่ได้ ซึ่งผู้ติดสุราต้องกลับเข้า
รับการรักษาในสถานบ าบัดถึง ร้อยละ45–60 (สถาบันธัญญารักษ์, 2550) 
   8. อาการติดสุรา การติดสุราเป็นการดื่มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ไม่สามารถ
หยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้ แม้จะทราบว่ามีโอกาสเกิดปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ (American 
Psychiatric Association, 2013) เมื่อร่างกายได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณมากขึ้นพิษของแอลกอฮอล์
จะกดการท างานของสมอง (สุวรรณา, 2553) ท าให้ประสาทสัมผัสช้าลง หายใจช้าลง หมดสติ และ
อาจเสียชีวิตได้ (กิติมาภรณ์, 2553) จะมีภาวะแทรกซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น โรคตับอักเสบ 
ตับแข็ง โรคมะเร็งตับ โรคขาดวิตามินบี 1 โรคสมองเสื่อม เป็นต้น (สุกุมา, 2553) มีการรับรู้ที่ผิดปกติ  
เช่น หูแว่ว ระแวงกลัว ก้าวร้าว หลงผิด เห็นภาพหลอน มีผลท าให้ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน นอกจากนี้
ยังพบว่าผู้ติดสุรามักมีโอกาสเกิดโรคร่วมทางจิตประสาท เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภทได้สูง และมี
พฤติกรรมฆ่าตัวตายสูง (บุญศิริ และคณะ, 2556) ผู้ติดสุรามักจะไม่ยอมรับการเจ็บป่วย และไม่สมัคร
ใจเข้ารับการรักษา (นรากร, กันตวิชญ์ และกัลยา, 2561) จะยอมรับการรักษาเมื่ออาการอยู่ในระดับ
รุนแรง โดยญาติขอร้องให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ทั้งผู้ติดสุรามีบุคลิกภาพที่ปฏิเสธปัญหาท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการดูแลรักษา แม้การรักษาในปัจจุบันมีรูปแบบที่เอ้ือให้ผู้ติดสุราสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ แต่ผู้ติดสุราไม่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างถาวร พบว่า ร้อยละ90 ของผู้ติดสุราจะมี
โอกาสกลับไปดื่มซ้ าภายในระยะเวลา 4 ปี จากการติดตามการรักษา (พันธุ์นภา และสุนันท์, 2557) 
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ส่วนการศึกษาของพิทักษ์ (2550) พบว่า ครอบครัวมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ติดสุราที่ผ่านการ
บ าบัดรักษาจากสถานบ าบัดสามารถคงระยะเวลาการหยุดดื่มได้นานออกไป และสามารถเลิกดื่มสุรา
ได้ในที่สุด 
   9. ประสบการณ์ที่ส าคัญ เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยเคยประสบมาแล้วในอดีตจาก
ประสบการณ์ท่ีผู้ติดสุราเคยรับการรักษาในโรงพยาบาล ท าให้ผู้ติดสุราเรียนรู้วิธีการเลิกดื่มสุราอาจท า
ให้ผู้ติดสุราเลิกดื่มสุราได้นานกว่าผู้ที่ติดสุราที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสอดคล้องกับ
การศึกษาผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา พบว่า หลังจาก
ได้รับโปรแกรมสามารถลดพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุราได้(ปนัดดา และคณะ, 2550) และการศึกษา
ของมะลิ  (2556) พบว่า การดื่มสุราหลังได้รับโปรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองของผู้ติดสุรา
ต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)เพ่ือศึกษาระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มาบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ ดูแลผู้ติดสุรากับปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ประชำกร  
 
   ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ดูแลหลักของผู้ติดสุรา ที่มารับบริการรูปแบบผู้ป่วยใน 
ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 7 แห่งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2562จากสถิติปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.
2558 มีผู้ติดสุราเข้ารับการบ าบัดเฉลี่ย 3,372 คน/ปี เป็นผู้ป่วยนอก 1,483 คนและเป็นผู้ป่วยใน 
1,889 คน ดังนี้  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  623 คน 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 120 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 503 คน โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี 48 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 485 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
86 คน และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 24 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่ำง 

 
   กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ที่มารับบริการรูปแบบผู้ป่วยใน ใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 7 แห่งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการ
เปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ.05 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 320 คน โดยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้ติดสุรา แต่ละโรงพยาบาลด้วย
สัดส่วน 1 : 0.17 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้  คือ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 106 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 20 คน โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์เชียงใหม่ 85 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 8 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
82 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 15 คน และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ยาเสพติดปัตตานี 4 คน  
   เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. เป็นผู้ดูแลผู้ติดสุราซึ่งก าลังเข้ารับการบ าบัดรูปแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ 7 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 
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   2. มีความสัมพันธ์โดยเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือญาติ เช่น พ่ี น้อง ลุง 
ป้า น้า อา 
   3. มีประสบการณ์รับผิดชอบดูแลผู้ติดสุราอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 เดือน 
   4. เป็นผู้ที่ยินดี และเต็มใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 
   5. อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
   เป็นแบบสอบถามในการวิจัย  โดยน าสารนิพนธ์ของนางรัตนา ศิโรดม เรื่อง
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้ติดสุรา หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มาปรับปรุงใช้ในการวิจัย 
   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความสามารถของผู้ดูแลในการ
ปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา โดยผู้ดูแลหลักผู้ติดสุราเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแล 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการรับประทานอาหารและน้ า ด้านการรับประทานยา 
ด้านการรักษาตามนัด และด้านการผ่อนคลายความเครียด เพ่ือท าให้ผู้ติดสุราด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
   แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 3  ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล จ านวน 11 ข้อ 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุราที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแล จ านวน 9 ข้อ 
   ส่วนที่ 3 ความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุราจ านวน 65 ข้อ 
   ซึ่งส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุราใช้ในการประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้ติดสุรา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง  ปฏิบัติได้มาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปฏิบัติได้ปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ปฏิบัติได้น้อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติ 
    เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนน ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรา แบ่งช่วงคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 
1977) ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 – 2.33 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา อยู่ในระดับต่ า 
   คะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.34 – 3.66 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา อยู่ในระดับปานกลาง 
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   คะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.67 – 5.00 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา อยู่ในระดับสูง 
 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 
   1.การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity)โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาล 1 ท่าน อาจารย์ที่มีความรู้ความช านาญด้าน
การวิจัย 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลซึ่งมีประสบการณ์ในดูแลผู้ติดสุรา 1 ท่าน เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบ
ด้านเนื้อหา ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสมของภาษา โดยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อน
น ามาทดลองใช้ 
   2.การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มารับบริการที่คลินิกยาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา จ านวน 30 ราย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดยการค านวนหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเท่ียงระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลโดยรวม เท่ากับ 0.95และค่าความเที่ยงระดับความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลของผู้ดูแล ตามข้ันตอน และตามกิจกรรมรายด้าน ดังนี้ 
   ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ เท่ากับ 0.89 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เท่ากับ 0.87 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง เท่ากับ 0.84  
   ด้านการรับประทานอาหารและน้ า เท่ากับ 0.88 
   ด้านการรับประทานยา เท่ากับ 0.83 
   ด้านการรับการรักษาตามนัด เท่ากับ 0.85 
   ด้านการผ่อนคลายความเครียด เท่ากับ 0.86 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
   ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นการเตรียมการ 
   1.ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขออนุญาตเก็บข้อมูล ตลอดถึงการพิทักษ์สิทธิผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
   2.ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขออนุญาตผู้ อ านวยการ 
ประสานงานกับรองผู้อ านวยการภารกิจด้านการพยาบาล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึน พร้อมแต่งตั้งผู้ช่วยวิจัย 
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   3.เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ช่วยวิจัย พร้อมทั้งอธิบาย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย รายละเอียด วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
   ขั้นด าเนินการ 
   1.เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 7 แห่ง ผู้วิจัย
ประสานรองผู้อ านวยการภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมแต่งตั้งผู้ช่วยวิจัย 
   2. ผู้วิจัยประสานกับผู้ช่วยวิจัยโดย น าแบบสอบถามเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 106 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน 20 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 85 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 8 ชุด 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 82 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 15 ชุด และโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ปัตตานี 4 ชุด 
   3. การเก็บขอ้มูล น าแบบสอบถามให้ผู้ช่วยวิจัย โดยผู้ช่วยวิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling  method) ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยผู้ช่วยวิจัย แนะน า
ตัวเอง สร้างสัมพันธภาพ อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย และการพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มตัวอย่างตาม
เอกสารการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อธิบายเกี่ยวกับ
แบบสอบถามแต่ละส่วนแก่กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 1 ชั่วโมง 
10 นาที เก็บแบบสอบถามคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง 
 
   การวิจัยครั้งนี้ โครงร่างวิจัยได้ผ่านการรับรองจริยธรรมโครงการจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารแนะน าการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการวิจัย เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีอิสระใน
การตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการตอบแบบสอบถามได้อย่างอิสระ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ และสามารถปฏิเสธหรือ
ออกจากโครงการได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัย หากไม่พร้อมที่ให้ข้อมูล โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ และ
ข้อมูลที่ได้จะเก็บรักษาเป็นความลับ และน าเสนอในภาพรวม (ภาคผนวก ค) 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
   ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ดังนี้ 
   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลและผู้ติดสุรา เกี่ยวกับ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
ความเพียงพอของรายได้  ลักษณะความสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพ และเหตุผลที่เข้ารับการบ าบัดรักษา 
น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ 
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   2.ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุราเกี่ยวกับ อายุ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ระยะเวลาการดูแล ระยะเวลาการติดสุรา และจ านวนครั้งที่เข้ารับการบ าบัดรักษา น ามาวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   3. ข้อมูลระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ตามข้ันตอน 
การดูแล ได้แก่ 1) ขั้นวางแผนและตัดสินใจ 2) ขั้นการลงมือปฏิบัติ 3) ขั้นการประเมินผลและปรับปรุง 
และข้อมูลระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ตามกิจกรรมการดูแล ได้แก่  
1) ด้านการรับประทานอาหารและน้ า 2) ด้านการรับประทานยา 3) ด้านการมารับการรักษาตามนัด และ 
4) ด้านการผ่อนคลายความเครียด วิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4. หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล  
ผู้ติดสุรากับ เพศ  และระดับการศึกษา โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ระบุนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   5. หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล  
ผู้ติดสุรากับ อายุ รายได้ และระยะเวลาในการดูแล โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระบุนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 
ผลการวิจัย 
 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย(descriptive research)มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการดูแล 
กับ ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มาบ าบัดรักษาในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ ทั้ง 7 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้ คือ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 
บรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ปัตตานี จ านวน 320 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล 
    1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุรา 
   ส่วนที ่2 ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
   ส่วนที่3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรากับระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการดูแล 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา  
 
ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (N = 320) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 96 30.00 
 หญิง 224 70.00 
อายุ (ปี) (X = 46.25, SD = 13.29, max = 78, min = 19) 
 19 – 30 ปี 44 13.80 
 31 – 40 ปี   75 23.40 
 41 – 50 ปี 67 20.90 
 51 – 60 ปี 80 25.00 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ านวน(คน) ร้อยละ 
 60 ปี ขึ้นไป 54 16.90 
ศาสนา   
 พุทธ 315 98.40 
 คริสต์ 5 1.60 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียนหนังสือ 8                              2.502.52//2// 
 ประถมศึกษา 84 26.30 
 มัธยมศึกษา 80 25.00 
 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 33 10.30 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 115 35.90 
อาชีพ   
 ค้าขาย 50 15.63 
 เกษตรกร 52 16.25 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 57 17.81 
 รับจ้าง 98 30.62 
 ว่างงาน 63 19.69   
รายได้ผู้ดูแล (บาท/เดือน) (X = 17959.59, SD = 17481.07,  max = 100,000 , min = 1,000)   
ไม่มีรายได้                                                                 32 10.00 
มีรายได้                                                                  288 90.00 
   1,000 – 20,000  202 70.14 
 20,001 – 4,0000   56 19.44 
 40,001 – 60,000 21 7.29 
 60,001 – 80,000    6 2.08 
 80,001 – 100,000 3 1.04 
ความเพียงพอของรายได้ของครอบครัว   
 เพียงพอ 214 66.90 
 ไม่เพียงพอ       106 33.10 
ความสัมพันธ์กับผู้ติดสุรา   
 บิดา 27  8.40 

 มารดา 55 17.20 
 สามี 8 2.50 
 ภรรยา 88 27.50 
 บุตร 52 16.30 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ านวน(คน) ร้อยละ 
 ญาติ (พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา) 90 28.10 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน)  (X = 4.29, SD = 1.49, max = 10, min = 1)  

1 1  0.30 
2 33 10.31 
3 58 18.13 
4 106 33.13 
5 64 20.00 
6 34 10.62 
7 13 4.06 
8 7 2.19 
9 3 0.94 
10 1 0.30 

ระยะเวลาที่ผู้ดูแลดูแลผู้ติดสุรา (ปี) (X = 8.07, SD = 8.42, max = 44, min = 1) 
1 - 10 256 80.00 
11 - 20 40 12.50 
21 - 30 13 4.10 
31 - 40 9 2.80 

 40 ขึ้นไป 2 0.60 
โรคประจ าตัว   
                    ไม่มี 238 74.40 
                    มี 82 25.60 
โรคประจ าตัวที่ม ี(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
โรคหัวใจ 25 7.80 
ความดันโลหิตสูง 4 1.30 
โรคกระดูกและข้อ 1 0.30 
มะเร็ง 8 2.50 
เบาหวาน 1 0.30 
โรคปอด หรือหลอดลม 25 7.80 
อัมพาต 4 1.30 
โรคทางจิต 1 0.30 
โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง 5 1.60 
ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกและข้อ   3 0.90 
ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง 1 0.30 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 8 2.50 
ความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ 5 1.60 
โรคกระดูกและข้อ และเบาหวาน  1 0.30 
ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ 
และ เบาหวาน  

1 0.30 

ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกข้อ และโรค
อ่ืน ๆ 

1 0.30 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ่ืนๆ 1 0.30 
อ่ืน ๆ 17 5.31 

รวม 82 25.60 
 
   จากตาราง 1 พบว่า ผู้ดูแลผู้ติดสุรา ร้อยละ 70 เป็นหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.25 ปี นับ
ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 35.90 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
30.62 มีรายได้เฉลี่ย 17959.59 บาท/เดือน ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 66.90 ส่วนใหญ่เป็น
ญาติกับผู้ติดสุรา ร้อยละ 28.10 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.29 คน (SD = 1.49) 
   ในการดูแลผู้ติดสุรา พบว่า ผู้ดูแลใช้เวลาในการดูแลผู้ติดสุราเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 
8.42) เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 74.40  มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 25.60 ส่วน
ใหญ ่เป็นโรคหัวใจ และโรคปอดหรือหลอดลม ร้อยละ 7.80  
 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุรา 
 
ตารางที ่2 จ านวน และร้อยละของผู้ติดสุราจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (N = 320) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 296 92.50 
 หญิง 24  7.50 
อายุ (ปี) (X = 46.07, SD = 11.807, max = 71, min = 19) 
 19 – 30 ปี 35 10.90 
 31 – 40 ปี   81 25.30 
 41 – 50 ปี 86 26.90 
 51 – 60 ปี 75 23.40 
 60 ปี ขึ้นไป 43 13.40 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ศาสนา   
 พุทธ 314 98.10 
 คริสต์ 6 1.90 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียนหนังสือ 20 6.30 
 ประถมศึกษา 97 30.30 
 มัธยมศึกษา 102 31.90 
 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 67 20.90 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 34 10.60 
อาชีพ   
 ค้าขาย 21 6.60 
 เกษตรกร 85 26.50 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 37 11.60 
 รับจ้าง 87 27.20 
 ว่างงาน 89 27.80 
รายได้ผู้ติดสุรา (บาท/เดือน) (X = 6692.16, SD = 11679.82, max = 100,000, min = 1,000)   
ไม่มีรายได ้ 171 53.40 
มีรายได ้ 149 46.60 
   1,000 – 20,000  121 81.21 
 20,001 – 4,0000   19 12.75 
 40,001 – 60,000 8 5.37 
 60,001 – 80,000    - - 
 80,001 – 100,000 1 0.67 
ระยะเวลาที่ผู้ติดสุราดื่มเป็นประจ า(ปี)  (X = 10.19, SD = 8.86, max = 50, min = 1)      
 1 – 10 ปี 238 74.40 
 11 – 20 ปี 52 16.30 
 21 – 30 ปี 20 6.30 
 31 – 40 ปี 8 2.50 
 40 ขึ้นไป 2 0.60 
อาการท่ีเกิดข้ึน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 เมาจนหมดสติ 114 35.60 
 กระวนกระวาย 174 54.40 
 หนาวสั่น ขนลุก เหงื่อออก 82 25.60 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

 หัวใจเต้นเร็ว 80 25.00 
 มือสั่น ตัวสั่น 205 64.10 
 สับสน 144 45.00 
 หมดสติ ชัก 70 21.90 
 อาเจียนเป็นเลือด 30 9.40 
 ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด 20 6.30 
 ท้องมาน 19 5.90 
 ตัวเหลือง ตาเหลือง 86 26.90 
 เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ 150 46.90 
 ขับรถขณะเมาสุรา 137 42.80 
 พฤติกรรมก้าวร้าว เช่น พูดจาไม่
สุภาพ เอะอะโวยวาย ทะเลาะวิวาท 

167 52.20 

 พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม 8 2.50 
 ตกใจง่าย (ภาวะจิตตื่นตระหนก) 67 20.90 
 นอนไม่หลับเรื้อรัง 154 48.10 
 ซึมเศร้า 94 29.40 
 รู้สึกผิดโทษตัวเอง 64 20.00 
 คิดอยากตาย 48 15.00 
 มีภาวะหลงผิด เชื่อในสิ่ งที่ ไม่ เป็น
ความจริง 

61 19.10 

 ประสาทหลอน 110 34.40 
 ความจ าเสื่อม 104 32.50 
 มี 1 อาการ 7 2.10 
 มี 2 – 5 อาการ     128 40.00 
 มี 6 - 10 อาการ 104 32.50 
 มี 11-15 อาการ 48 15.00 
 มี 16- 20 อาการ 17 5.30 
 มีมากกว่า 20 อาการ 1 0.30 
จ านวนครั้งที่เข้านอนโรงพยาบาล (X = 3.14, SD = 3.27, max = 25, min = 1) 
 1 – 5  ครั้ง 279 87.20 
 6 - 10 ครั้ง 28 8.80 
 11 - 15 ครั้ง 10 3.10 
 16 - 20 ครั้ง 2 0.60 



39 

ตารางที ่2 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

 21 - 25 ครั้ง 1 0.30 
เหตุผลที่ผู้ติดสุราเข้ารับการรักษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อยากเลิก 75 23.43 
มีปัญหาสุขภาพกาย 16 5.00 
มีปัญหาสุขภาพจิต 21 6.56 
ญาติต้องการพามารักษา 45 14.06 
อยากเลิกและ มีปัญหาสุขภาพกาย 17 5.30 
อยากเลิกและมีปัญหาสุขภาพจิต 7 2.20 
อยากเลิกและญาติต้องการพามารักษา 50 15.60 
อยากเลิก และมีเหตุผลอื่น 2 0.60 
มีปัญหาสุขภาพกายและมีปัญหาสุขภาพจิต 6 1.90 
มีปัญหาสุขภาพกายและญาติต้องการพามา
รักษา 

19 5.90 

มีปัญหาสุขภาพจิต และญาติต้องการพามา
รักษา 

5 1.60 

ญาติต้องการพามารักษา และมีเหตุผลอื่น 2 0.60 
อยากเลิก มีปัญหาสุขภาพกาย และมีปัญหา
สุขภาพจิต 

16 5.00 

อยากเลิก มีปัญหาสุขภาพกาย และญาติ
ต้องการพามารักษา 

18 5.60 

อยากเลิก มีปัญหาสุขภาพจิต และญาติ
ต้องการพามารักษา 

10 3.10 

อยากเลิก ญาติต้องการพามารักษา และมี
เหตุผลอื่น 

1 0.30 

มีปัญหาสุขภาพกาย มีปัญหาสุขภาพจิต และ
ญาติต้องการพามารักษา 

13 4.10 

มีปัญหาสุขภาพจิต ญาติต้องการพามารักษา
และมีเหตุผลอื่น 

1 0.30 

อยาก เลิ ก  มีปัญหาสุ ขภาพกาย  ปัญหา
สุขภาพจิต และญาติต้องการพามารักษา 

33 10.30 

มีปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต  ญาติ
ต้องการพามารักษาและมีเหตุผลอื่น 

2 0.60 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อยาก เลิ ก  มี ปัญหาสุ ขภาพกาย  ปัญหา
สุขภาพจิต ญาติต้องการพามารักษา และมี
เหตุผลอื่น 

1 0.30 

อ่ืน ๆ 1 0.30 
 
   จากตาราง 2 พบว่า ผู้ติดสุรา ร้อยละ 92.50 เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 46.07 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.10 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.90 ส่วนใหญ่ว่างงาน ร้อยละ 
27.80 มรีายได้เฉลี่ย 6,692.16 บาท/เดือน   
   ด้านการเจ็บป่วย พบว่า ระยะเวลาที่ผู้ติดสุราดื่มเป็นประจ าเฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 
8.86) อาการท่ีเกิดข้ึน มีมือสั่น ตัวสั่น ร้อยละ 64.10 และมีอาการอ่ืน ๆ ตั้งแต่ 2 – 5 อาการ ร้อยละ 
40 จ านวนครั้งที่เข้านอนโรงพยาบาล 1 – 5 ครั้ง โดยเฉลี่ย 3.14 ครั้ง (SD = 3.27) เหตุผลที่ผู้ติดสุรา
เข้ารับการรักษาเนื่องจากอยากเลิก ร้อยละ 23.43 และอยากเลิกและญาติต้องการพามารักษาร้อยละ 
15.60 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุรา จ าแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติ (N = 320) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ M SD. ระดับความสามารถ 
การวางแผนและการตัดสินใจ 4.05 0.62 สูง 
การลงมือการปฏิบัติ 4.08 0.60 สูง 
การประเมินผลและปรับปรุง 3.94 0.68 สูง 

รวม 4.03 0.61 สูง 
 
   จากตาราง 3 พบว่า ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา
ตามขั้นตอนการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) พิจารณา
ตามล าดับขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (M = 4.08, SD = 0.60) ขั้นตอน
การวางแผนและการตัดสินใจ (M = 4.05, SD = 0.62) และขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง อยู่
ในระดับสูง (M = 3.94, SD = 0.68) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา จ าแนกตาม
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลรายด้าน (N = 320) 

ความสามารถในการปฏิบัติการดูแล X SD. ระดับความสามารถ 
ด้านการรับประทานอาหารและน้ า 3.95 0.77 สูง 
ด้านการรับประทานยา  3.99 0.76 สูง 
ด้านการรับรักษาตามนัด 4.16 0.70 สูง 
ด้านการผ่อนคลายความเครียด 3.95 0.74 สูง 

รวม 4.01 0.74 สูง 
 
   จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา
ตามความสามารถในการปฏิบัติการดูแลรายด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.01, SD = 
0.74) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูง ตามล าดับ คือ ด้านการมารักษาตามนัด (M = 
4.16, SD = 0.70) รองลงมาด้านการรับประทานยา (M = 3.99, SD = 0.76) และด้านการ
รับประทานอาหารและน้ า (M = 3.95, SD = 0.77) และด้านการผ่อนคลายความเครียด (M = 3.95, 
SD = 0.74) 
 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุรา จ าแนกตามความสามารถในการปฏิบัติการดูแลรายข้อ (N = 320) 

การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา X SD. ระดับความสามารถ 
1. ท่านตัดสินใจร่วมกับผู้ติดสุราเ พ่ือรับการ
บ าบัดรักษา โดยสอบถามผู้มีประสบการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

4.20 0.91 สูง 

2. ท่านช่วยผู้ติดสุราตรวจสอบชนิดและจ านวนยา
ที่ได้รับจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 

3.97 1.02 สูง 

3. ท่านเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผู้ติดสุราที่
เกิดจากการรับประทานยา 

4.02 0.95 สูง 

4. ท่านตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาด้วยยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ 

4.50 0.75 สูง 

5. ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียม และเก็บยาเพ่ือ
ไม่ให้ยาเปียกชื้นหรือถูกแสงแดดซึ่งจะท าให้ยา
เสื่อมคุณภาพได้ 

4.09 0.97 สูง 

6. ท่านได้ปรึกษาและวางแผนร่วมกับแพทย์ เมื่อ
พบว่าผู้ติดสุราเกิดอาการผิดปกติจากการใช้ยา 

3.98 1.00 สูง 

7. ท่านได้ตัดสินใจร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ติดสุรา
ในการตกลงเกี่ยวกับการรับประทานยา 

3.99 1.03 สูง 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา X SD. ระดับความสามารถ 

8. ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียมที่เก็บยาเพ่ือความ
สะดวกสามารถหยิบรับประทานได้ง่าย 

4.08 1.01 สูง 

9. ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
รับประทานยาซ้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุรา
ปฏิเสธการรับประทานยา 

3.91 1.06 สูง 

10. ท่านค้นหาวิธีการร่วมกับผู้ติดสุราเพ่ือให้ผู้ติด
สุรารับประทานยาตามแผนการรักษา 

4.03 0.93 สูง 

11. ท่านบอกผู้ติดสุราให้รับประทานยาเมื่อถึง
เวลาในแต่ละมื้อ 

4.13 0.92 สูง 

12. ท่านได้ค้นหาวิธีการจัดการร่วมกับผู้ติดสุรา 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราปฏิเสธการรับประทานยา 

3.79 1.05 สูง 

13. ท่านช่วยจัดยาให้ผู้ติดสุรารับประทาน หรือ
ช่วยดูแลเมื่อผู้ติดสุราหยิบยารับประทานเอง 

3.90 1.05 สูง 

14. ท่านน าแบบอย่างที่ดีในการรับประทานยา
จากผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้ เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่
รับประทานยา 

3.54 1.15 ปานกลาง 

15. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาล
เมื่อยาใกล้หมด 

4.21 0.93 สูง 

16. ท่านมารับยาแทนเมื่อผู้ติดสุราติดภารกิจไม่
สามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได้ 

3.57 1.37 สูง 

17. ท่านตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

4.49 0.71 สูง 

18. ท่านบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อน
รับประทานอาหาร 

4.42 0.83 สูง 

19. ท่านติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติดสุรา
รับประทานแต่ละม้ือ 

4.00 0.93 สูง 

20. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ครบวันละสามมื้อ 

4.07 0.93 สูง 

21. ท่านจัดเตรียมอาหารให้ผู้ติดสุราโดยลด
ปริมาณเนื้อสัตว์และมีไขมันน้อย 

3.56 1.07 สูง 

22. ท่านบอกให้ผู้ติดสุราเห็นความจ าเป็นในการ
ดื่มน้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราดื่มน้ าน้อยกว่า 
6-8 แก้ว ในแต่ละวัน 

3.83 1.02 สูง 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา X SD. ระดับความสามารถ 

23. ท่านคิดเมนูอาหารเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้ติดสุรา
รับประทาน 

3.64 1.07 สูง 

24. ท่านเฝ้าดูแลอาการผิดปกติของผู้ติดสุรา เช่น 
อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ก่อนหรือหลัง
รับประทานอาหาร 

3.95 0.96 สูง 

25. ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ประเภทข้าว ผัก และผลไม ้

4.12 0.86 สูง 

26. ท่านตั้งใจพูดคุยกับผู้ติดสุราเรื่องอาหารที่ควร
รับประทาน 

4.03 0.84 สูง 

27. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ตรงเวลาทุกม้ือ 

4.14 0.84 สูง 

28. ท่านเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารให้ผู้ติดสุรา เมื่อ
ติดตามพบว่าผู้ติดสุรามีอาการปวดแน่นท้อง เช่น 
ข้าวต้ม 

3.74 1.05 สูง 

29. ท่านก าหนดวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่มน้ าอย่าง
น้อยวันละ 6-8 แก้ว 

3.72 1.07 สูง 

30. ท่านจัดเมนูอาหารที่ผู้ติดสุราชอบรับประทาน
เพ่ือไม่ให้ผู้ติดสุราเบื่ออาหาร 

3.81 1.01 สูง 

31. ท่านปรึกษาทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 
เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 

3.68 1.17 สูง 

32. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่มเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

3.96 0.97 สูง 

33. ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุราดื่มน้ า และเครื่องดื่มที่
มีประโยชน์ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย 

4.06 0.93 สูง 

34. ท่านค้นหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเพ่ือน ามา
ปฏิบัติกับตนเอง และผู้ติดสุรา 

3.94 0.93 สูง 

35.  ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราแก้ปัญหาที่ ไม่
ยุ่งยากด้วยตนเอง 

3.93 0.88 สูง 

36. หากพบว่าผู้ติดสุรามีอารมณ์หงุดหงิด เมื่อผู้
ติดสุราอารมณ์สงบลง ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุรา
ตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง 

3.82 0.98 สูง 

37. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

3.78 1.03 สูง 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา X SD. ระดับความสามารถ 

38. ท่านได้วางเป้าหมายการเลิกดื่มสุราร่วมกับผู้
ติดสุรา 

4.12 0.92 สูง 

39. ท่านติดตามดูแลให้ผู้ติดสุรามีกิจกรรมผ่อน
คลายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ 

3.92 0.96 สูง 

40. ท่านคิดวิธีพูดคุยกับผู้ติดสุราถึงประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย 

3.96 0.97 สูง 

41. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราออกก าลังกายอย่าง
น้อยวันละครึ่งชั่วโมง 

3.78 1.08 สูง 

42. ท่านให้ก าลังใจผู้ติดสุราเมื่อพบว่าผู้ติดสุราเลิก
ดื่มสุราและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดี 

4.30 0.81 สูง 

43. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบาย
ความรู้สึก 

4.10 0.82 สูง 

44. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมง่ายๆ และ
ใช้เวลาไม่นาน เช่น รดน้ าต้นไม้ 

3.95 0.94 สูง 

45. เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราเบื่อหน่าย ท่านแนะน า
ให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน 

3.92 0.94 สูง 

46. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราได้เข้าร่วม
กิจกรรมทีส าคัญทางศาสนา 

3.83 0.99 สูง 

47. ท่านพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่างๆส าเร็จ 4.16 0.82 สูง 
48. เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราไม่ปฏิบัติกิจกรรม 
ท่านพูดคุยเพ่ือให้ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

3.96 0.90 สูง 

49. ท่านก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อนคลาย
ความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด 
หรือ ฝึกการหายใจ 

3.62 1.07 ปานกลาง 

50. ท่านหลีกเลี่ยงการพูดต าหนิผู้ติดสุรา 3.97 0.98 สูง 
51. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราระบายความรู้สึก และ
รับฟังเขาด้วยความเข้าใจและเห็นใจ 

4.05 0.87 สูง 

52.  ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราปฏิบัติกิจทาง
ศาสนา 

3.92 0.97 สูง 

53. ท่านคิดวิธีการมารับการรักษาตามนัดร่วมกับ
ผู้ติดสุรา 

4.17 0.84 สูง 

54. ท่านปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล เมื่อผู้ติดสุรา
มีปัญหาสุขภาพ 

4.24 0.83 สูง 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา X SD. ระดับความสามารถ 

55. ท่านติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตาม
นัดทุกครั้ง 

4.37 0.83 สูง 

56. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราไปรับการตรวจ
รักษา ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

4.37 0.82 สูง 

57. ท่านบอกให้ผู้ติดสุรารับรู้ถึงความส าคัญใน
การมาตรวจตามนัด 

4.40 0.78 สูง 

58. ท่านขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับ
การรักษาตามนัด 

3.64 1.27 ปานกลาง 

59. ท่านหาวิธีการเดินทางมารับการรักษาร่วมกับ
ผู้ติดสุรา 

4.32 0.81 สูง 

60. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตาม
นัด 

4.57 0.68 สูง 

61. ท่านขอค าแนะน าจากทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ 
หรือพยาบาล เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่ปฏิบัติตาม
แผนการรักษา 

4.17 1.00 สูง 

62. ท่านตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่สามารถไปตามล าพังได้ 

4.48 0.79 สูง 

63. ท่านรับฟังค าแนะน าจากทีมสุขภาพและน าไป
ปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ติดสุรา 

4.43 0.75 สูง 

64. ท่านสอบถามวิธีการช่วยเหลือให้ผู้ติดสุราไป
รับการรักษาตามนัดจากผู้ดูแลรายอ่ืน เมื่อพบว่าผู้
ติดสุราไม่มารับการรักษาตามนัด 

4.11 1.07 สูง 

65. ท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้ติด
สุราในการปรับเปลี่ยนแผนการดูแลรักษา 

4.46 0.75 สูง 

รวม 4.03 0.61 สูง 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราโดยรวม  
อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน  
3 ข้อ คือ การน าแบบอย่างที่ดีในการรับประทานยาจากผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้ (M = 3.54, SD = 1.15) 
การก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อนคลายความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด หรือฝึกการ
หายใจ (M = 3.62, SD = 1.07) และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับการรักษาตามนัด (M = 3.64, SD = 1.27) นอกจากนี้ อยู่ในระดับสูง 
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ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล  
ผู้ติดสุรา ด้านการรับประทานอาหารและน้ า จ าแนกตามขั้นตอน และการปฏิบัติการดูแลรายข้อ  
(N = 320) 

ด้านการรับประทานอาหาร และน้ า X SD. ระดับความสามารถ 
การวางแผนและการตัดสินใจ 3.98 0.75 สูง 
17. ท่านตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

4.49 0.71 สูง 

20. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ครบวันละสามมื้อ 

4.07 0.93 สูง 

23. ท่านคิดเมนูอาหารเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้ติดสุรา
รับประทาน 

3.64 1.07 สูง 

26. ท่านตั้งใจพูดคุยกับผู้ติดสุราเรื่องอาหารที่ควร
รับประทาน 

4.03 0.84 สูง 

29. ท่านก าหนดวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่มน้ าอย่าง
น้อยวันละ 6-8 แก้ว 

3.72 1.07 สูง 

32. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่มเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

3.96 0.97 สูง 

การลงมือปฏิบัติ 4.02 0.72 สูง 
18. ท่านบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อน
รับประทานอาหาร 

4.42 0.83 สูง 

21. ท่านจัดเตรียมอาหารให้ผู้ติดสุราโดยลด
ปริมาณเนื้อสัตว์และมีไขมันน้อย 

3.56 1.07 สูง 

25. ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ประเภทข้าว ผัก และผลไม ้

4.12 0.86 สูง 

27. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหาร
ตรงเวลาทุกม้ือ 

4.14 0.84 สูง 

30. ท่านจัดเมนูอาหารที่ผู้ติดสุราชอบรับประทาน
เพ่ือไม่ให้ผู้ติดสุราเบื่ออาหาร 

3.81 1.01 สูง 

33. ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุราดื่มน้ า และเครื่องดื่มที่
มีประโยชน์ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย 

4.06 0.93 สูง 

การประเมินผลและปรับปรุง 3.84 0.83 สูง 
19. ท่านติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติดสุรา
รับประทานแต่ละม้ือ 

4.00 0.93 สูง 
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ตารางที ่6 (ต่อ) 
ด้านการรับประทานอาหาร และน้ า X SD. ระดับความสามารถ 

22. ท่านบอกให้ผู้ติดสุราเห็นความจ าเป็นในการ
ดื่มน้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราดื่มน้ าน้อยกว่า 
6-8 แก้ว ใน 

3.83 1.02 สูง 

24. ท่านเฝ้าดูแลอาการผิดปกติของผู้ติดสุรา เช่น 
อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ก่อนหรือหลัง
รับประทานอาหาร 

3.95 0.96 สูง 

28. ท่านเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารให้ผู้ติดสุรา เมื่อ
ติดตามพบว่าผู้ติดสุรามีอาการปวดแน่นท้อง เช่น 
ข้าวต้ม 

3.74 1.05 สูง 

31. ท่านปรึกษาทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 
เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 

3.68 1.17 สูง 

 
   จากตารางที่ 6 ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการ
รับประทานอาหารและน้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลในด้านนี้อยู่ใน
ระดับสูงทุกขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 4.02, SD = 0.72) ขั้นตอนการ
วางแผนและตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง (M = 3.84,  
SD = 0.83) 
   เมื่อพิจารณาการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า 
ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุก
กิจกรรม โดยพบว่า การตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (M = 4.49, SD = 
0.71) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วน
การคิดเมนูอาหารเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้ติดสุรารับประทาน (M = 3.64, SD = 1.07) เป็นกิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อนรับประทานอาหาร (M = 
4.42, SD = 0.83) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนการจัดเตรียมอาหารให้ผู้ติดสุราโดยลด
ปริมาณเนื้อสัตว์และมีไขมันน้อย (M = 3.56, SD = 1.07) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถ
ในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติดสุรารับประทาน 
แต่ละม้ือ (M = 4.00, SD = 0.93) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการปรึกษาทีมสุขภาพ 
เช่น แพทย์ พยาบาล เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย (M = 3.68, SD = 1.17) เป็น
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอยา่งมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุรา ด้านการรับประทานยา จ าแนกตามขั้นตอน และการปฏิบัติการดูแลรายข้อ (N = 320) 

 
ด้านการรับประทานยา 

 
X 

 
SD. 

 
ระดับความสามารถ 

การวางแผนและการตัดสินใจ 3.98 0.75 สูง 
1. ท่านตัดสินใจร่วมกับผู้ติดสุราเ พ่ือรับการ
บ าบัดรักษา โดยสอบถามผู้มีประสบการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

4.20 0.91 สูง 

4. ท่านตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาด้วยยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ 

4.50 0.75 สูง 

7. ท่านได้ตัดสินใจร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ติดสุรา
ในการตกลงเกี่ยวกับการรับประทานยา 

3.99 1.03 สูง 

10. ท่านค้นหาวิธีการร่วมกับผู้ติดสุราเพ่ือให้ผู้ติด
สุรารับประทานยาตามแผนการรักษา 

4.03 0.93 สูง 

12. ท่านได้ค้นหาวิธีการจัดการร่วมกับผู้ติดสุรา 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราปฏิเสธการรับประทานยา 

3.79 1.05 สูง 

การลงมือการปฏิบัติ 3.99 0.78 สูง 
2. ท่านช่วยผู้ติดสุราตรวจสอบชนิดและจ านวนยา
ที่ได้รับจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 

3.97 1.02 สูง 

5. ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียม และเก็บยาเพ่ือ
ไม่ให้ยา 

4.09 0.97 สูง 

8. ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียมที่เก็บยาเพ่ือความ
สะดวกสามารถหยิบรับประทานได้ง่าย 

4.08 1.01 สูง 

11. ท่านบอกผู้ติดสุราให้รับประทานยาเมื่อถึง
เวลาในแต่ละมื้อ 

4.13 0.92 สูง 

13. ท่านช่วยจัดยาให้ผู้ติดสุรารับประทาน หรือ
ช่วยดูแลเมื่อผู้ติดสุราหยิบยารับประทานเอง 

3.90 1.05 สูง 

15. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาล
เมื่อยาใกล้หมด 

4.21 0.93 สูง 

16. ท่านมารับยาแทนเมื่อผู้ติดสุราติดภารกิจไม่
สามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได้ 

3.57 1.37 สูง 

การประเมินผลและปรับปรุง 3.86 0.82 สูง 
3.ท่านเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผู้ติดสุราที่เกิด
จากการรับประทานยา 

4.02 0.95 สูง 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 
 

ด้านการรับประทานยา 
 
X 

 
SD. 

 
ระดับความสามารถ 

6.ท่านได้ปรึกษาและวางแผนร่วมกับแพทย์ เมื่อ
พบว่าผู้ติดสุราเกิดอาการผิดปกติจากการใช้ยา 

3.98 1.00 สูง 

9.ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
รับประทานยาซ้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุรา
ปฏิเสธการรับประทานยา 

3.91 1.06 สูง 

14.ท่านน าแบบอย่างที่ดีในการรับประทานยาจาก
ผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้  เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่
รับประทานยา 

3.54 1.15 ปานกลาง 

 
   จากตารางที่ 7 ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการ
รับประทานยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลในด้านนี้อยู่ในระดับสูงทุก
ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 3.99, SD = 0.78) ขั้นตอนการวางแผนและ
ตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง (M = 3.86, SD = 0.82)  
   เมื่อพิจารณาการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า 
ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุก
กิจกรรม โดยพบว่า การตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาด้วยยาตามแผนการรักษาของแพทย์  (M = 
4.50, SD = 0.75) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ส่วนการค้นหาวิธีการจัดการร่วมกับผู้ติดสุรา เมื่อพบว่าผู้ติดสุราปฏิเสธการรับประทานยา 
(M = 3.79, SD = 1.05) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาลเมื่อยาใกล้หมด (M = 
4.21, SD = 0.93) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ส่วนการมารับยาแทนเมื่อผู้ติดสุราติด
ภารกิจไม่สามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได้ (M = 3.57, SD = 1.37) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผู้ติดสุราที่เกิด
จากการรับประทานยา (M = 4.02, SD = 0.95) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการน า
แบบอย่างที่ดีในการรับประทานยาจากผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้ เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่รับประทานยา  
(M = 3.54, SD = 1.15) เป็นกิจกรรมทีก่ลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุราด้านการรับการรักษาตามนัด จ าแนกตามขั้นตอน และการปฏิบัติการดูแลรายข้อ (N = 320) 

ด้านการรับการรักษาตามนัด X SD. ระดับความสามารถ 
การวางแผนและการตัดสินใจ 3.98 0.75 สูง 
53. ท่านคิดวิธีการมารับการรักษาตามนัดร่วมกับ
ผู้ติดสุรา 

4.17 0.84 สูง 

56. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราไปรับการตรวจ
รักษา ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

4.37 0.82 สูง 

59. ท่านหาวิธีการเดินทางมารับการรักษาร่วมกับ
ผู้ติด 

4.32 0.81 สูง 

62. ท่านตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่สามารถไปตามล าพังได้ 

4.48 0.79 สูง 

การลงมือการปฏิบัติ 4.08 0.60 สูง 
54. ท่านปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล เมื่อผู้ติดสุรา
มีปัญหาสุขภาพ 

4.24 0.83 สูง 

57. ท่านบอกให้ผู้ติดสุรารับรู้ถึงความส าคัญใน
การมาตรวจตามนัด 

4.40 0.78 สูง 

60. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตาม
นัด 

4.57 0.68 สูง 

63. ท่านรับฟังค าแนะน าจากทีมสุขภาพและน าไป
ปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ติดสุรา 

4.43 0.75 สูง 

65. ท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้ติด
สุราในการปรับเปลี่ยนแผนการดูแลรักษา 

4.46 0.75 สูง 

การประเมินผลและปรับปรุง 4.07 0.81 สูง 
55. ท่านติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตาม
นัดทุกครั้ง 

4.37 0.83 สูง 

58. ท่านขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับ
การรักษาตามนัด 

3.64 1.27 ปานกลาง 

61. ท่านขอค าแนะน าจากทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ 
หรือพยาบาล เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่ปฏิบัติตาม
แผนการรักษา 

4.17 1.00 สูง 

64. ท่านสอบถามวิธีการช่วยเหลือให้ผู้ติดสุราไป
รับการรักษาตามนัดจากผู้ดูแลรายอ่ืน เมื่อพบว่าผู้
ติดสุราไม่มารับการรักษาตามนัด 

4.11 1.07 สูง 
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   จากตาราง 8 ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการรับ
การรักษาตามนัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลในด้านนี้อยู่ในระดับสูงทุก
ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 4.08, SD = 0.60) ขั้นตอนการประเมินผล
และปรับปรุง (M = 4.07, SD = 0.81)  ขัน้ตอนการวางแผนและตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75)   
   เมื่อพิจารณาการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า 
ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุก
กิจกรรม โดยพบว่า ความตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่สามารถไป
ตามล าพังได้ (M = 4.48, SD = 0.79) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ใน
ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ส่วนการคิดวิธีการมารับการรักษาตามนัดร่วมกับผู้ติดสุรา (M = 
4.17, SD = 0.84) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง 
และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตามนัด (M = 4.57, SD = 
0.68) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ส่วนการปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล เมื่อผู้ติดสุรามี
ปัญหาสุขภาพ(M = 3.24, SD = 0.83) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยการติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตามนัด 
ทุกครั้ง (M = 4.37, SD = 0.83) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับการรักษาตามนัด (M = 3.64, SD = 
1.27)เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุราด้านการผ่อนคลายความเครียด จ าแนกตามขั้นตอน และการปฏิบัติการดูแลรายข้อ (N = 
320) 

ด้านการผ่อนคลายความเครียด X SD. ระดับความสามารถ 
การวางแผนและการตัดสินใจ 3.98 0.75 สูง 
34. ท่านค้นหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเพ่ือน ามา
ปฏิบัติกับตนเอง และผู้ติดสุรา 

3.94 0.93 สูง 

37. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

3.78 1.03 สูง 

40. ท่านคิดวิธีพูดคุยกับผู้ติดสุราถึงประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย 

3.96 0.97 สูง 

43. ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบาย
ความรู้สึก 

4.10 0.82 สูง 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
ด้านการผ่อนคลายความเครียด X SD. ระดับความสามารถ 

46. ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทีส าคัญทางศาสนา 

3.83 0.99 สูง 

49. ท่านก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อนคลาย
ความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด 
หรือ ฝึกการหายใจ 

3.62 1.07 ปานกลาง 

การลงมือการปฏิบัติ 3.99 0.70 สูง 
35.  ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราแก้ปัญหาที่ ไม่
ยุ่งยากด้วยตนเอง 

3.93 0.88 สูง 

38. ท่านได้วางเป้าหมายการเลิกดื่มสุราร่วมกับผู้
ติดสุรา 

4.12 0.92 สูง 

41. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราออกก าลังกายอย่าง
น้อยวันละครึ่งชั่วโมง 

3.78 1.08 สูง 

44. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมง่าย ๆ 
และใช้เวลาไม่นาน เช่น รดน้ าต้นไม้ 

3.95 0.94 สูง 

47. ท่านพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่าง ๆ 
ส าเร็จ 

4.16 0.82 สูง 

50. ท่านหลีกเลี่ยงการพูดต าหนิผู้ติดสุรา 3.97 0.98 สูง 
51. ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราระบายความรู้สึก และ
รับฟังเขาด้วยความเข้าใจและเห็นใจ 

4.05 0.87 สูง 

52.  ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราปฏิบัติกิจทาง
ศาสนา 

3.92 0.97 สูง 

การประเมินผลและปรับปรุง 3.98 0.75 สูง 
36. หากพบว่าผู้ติดสุรามีอารมณ์หงุดหงิด เมื่อผู้
ติดสุราอารมณ์สงบลง ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุรา
ตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง 

3.82 0.98 สูง 

39. ท่านติดตามดูแลให้ผู้ติดสุรามีกิจกรรมผ่อน
คลายความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ 

3.92 0.96 สูง 

42. ท่านให้ก าลังใจผู้ติดสุราเมื่อพบว่าผู้ติดสุราเลิก
ดื่มสุราและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด ี

4.30 0.81 สูง 

45. เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราเบื่อหน่าย ท่านแนะน า
ให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน 

3.92 0.94 สูง 

48. เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราไม่ปฏิบัติกิจกรรม 
ท่านพูดคุยเพ่ือให้ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

3.96 0.90 สูง 
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   จากตารางที ่9 ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการผ่อน
คลายความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลในด้านนี้อยู่ในระดับสูงทุก
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 3.99, SD = 0.70) ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ  
(M = 3.98, SD = 0.75)และขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง(M = 3.98, SD = 0.75) 
   เมื่อพิจารณาการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า 
ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง  
5 ใน 6 กิจกรรม โดย พบว่าการคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบายความรู้สึก (M = 4.10, SD = 0.82)  
กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการ
ก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อนคลายความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด หรือ ฝึกการ
หายใจ (M = 3.62, SD = 1.07) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่
ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่างๆส าเร็จ (M = 4.16, SD = 0.82)  
อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการสนับสนุนให้ผู้ติดสุราออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ
ครึ่งชั่วโมง (M = 3.78, SD = 1.08) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยการให้ก าลังใจผู้ติดสุราเมื่อพบว่าผู้ติดสุราเลิกดื่ม (M = 
4.30, SD = 0.18) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และหากพบว่าผู้ติดสุรามีอารมณ์หงุดหงิด 
เมื่อผู้ติดสุราอารมณ์สงบลง จะแนะน าให้ผู้ติดสุราตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง (M = 3.82, SD = 
0.98) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรากับระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
 
ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 

ตัวแปร ระดับความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล 

 
รวม 

 
Chi 

Square 

 
Sig 

เพศ ต่ า ปานกลาง สูง 
ชาย 3 32 59 94 10.459 .005 
หญิง 3 42 179 224 
รวม 6 74 238 318 
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   จากตารางที่  10 หาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราโดยใช้สถิติ Chi square พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล 
ผู้ติดสุรา 

ตัวแปร ระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล รวม 

Chi 
Square 

Sig 
การศึกษา ต่ า ปานกลาง สูง 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 3 2 3 8 60.623 .000 
ประถมศึกษา 1 24 59 84 
มัธยมศึกษา 1 20 58 79 
อาชีวศึกษา 0 8 25 33 
ปริญญาตรีขึ้นไป 1 20 93 114 

รวม 6 74 238 318 
 
   จากตารางที่ 11 หาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราโดยใช้สถิติ Chi square พบว่า การศึกษาของผู้ดูแลผู้ติดสุรามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ รายได้ และระยะเวลาในการดูแลกับระดับความสามารถใน
การปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 

ตัวแปร ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแล Sig 
อายุ            -0.095 .291 
รายได ้ 0.154 .006 
ระยะเวลาในการดูแล 0.092 .001 

 
   จากตารางที่ 12 หาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ และระยะเวลาในการดูแลกับ
ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า รายได้ และระยะเวลาในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนอายุของผู้ดูแลผู้ติดสุราไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา  
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อภิปรายผล 
 
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
ของผู้ดูแลผู้ติดสุรา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการดูแลกับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา โดยการวิจัยจะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะกลุ่มตัวอย่างของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา โดยรวมตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตาม
กิจกรรมการดูแล และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการดูแล กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ติดสุรา 
   จากตาราง 1 พบว่า ผู้ดูแลผู้ติดสุรา ร้อยละ 70 เป็นหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.25 ป ี 
(SD = 13.29) ร้อยละ 98.40 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 35.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
ร้อยละ 30.62 อาชีพรับจ้าง  มีรายได้เฉลี่ย 17959.59 บาท/เดือน ร้อยละ 66.90 ครอบครัวมีรายได้
เพียงพอ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นญาติและภรรยากับผู้ติดสุราร้อยละ28.10 และ27.50 ตามล าดับ 
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.29 คน (SD = 1.49) 
   ในการดูแลผู้ติดสุรา พบว่า ผู้ดูแลใช้เวลาในการดูแลผู้ติดสุราเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 
8.42) เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 74.40 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 25.60 ที่มีโรคประจ าตัวส่วน
ใหญ่เป็นโรคหัวใจ และโรคปอดหรือหลอดลม ร้อยละ 7.80  
 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
 
   จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้ติดสุรา มีคุณลักษณะและปัจจัยสนับสนุน
ต่อความสามารถในการดูแล โดยร้อยละ70 เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมีบทบาทรับผิดชอบภาระ
งานบ้านรวมทั้งการดูแลความทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของคนในบ้านรวมถึงดูแลสุขภาพของสมาชิก
ในครอบครัวทั้งยามปกติและเจ็บป่วย (พิสมัย, 2561) เพศหญิงจึงมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยติด
สุราได้ดีกว่าผู้ดูแลเพศชาย (Limsirorat, 2005) ร้อยละ 28.10 และ27.50 มีความสัมพันธ์เป็นญาติ 
(พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา ) และภรรยา ซ่ึงญาติเป็นคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือ
ฝ่ายแม่ มักจะมีความสนิทใกล้ชิดกันอยู่แล้ว และภรรยาจะเป็นผู้มีความรักใคร่ผูกพันกัน ท าให้มีการ
ดูแลเอาใจใส่กันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 46.25 ปี (SD = 13.29) จัดอยู่ในวัยกลางคน 
ซึ่งวัยนี้จัดเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมายาวนาน จากทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน 
อธิบายว่า วัยนี้จะเป็นวัยที่มีการบ ารุงส่งเสริมผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีพัฒนาการอย่างสมบูรณ์ จะแบ่งปัน 
เผื่อแผ่ เอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับบุคคลที่เยาว์วัยกว่า สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ก่อให้เกิด
ความปลาบปลื้มใจ เห็นคุณค่าของตนเอง จัดเป็นช่วงวัยที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความรับผิดชอบ
อย่างแท้จริง มีการรับรู้และเข้าใจตนเองในความจริงต่างๆ มีเหตุผลสามารถพัฒนาความคิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง และสามารถยืดหยุ่นปรับสภาพได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงวัยนี้  มีภาระ
ที่ต้องออกไปท างานนอกบ้านย่อมมีผลต่อการท าหน้าที่ในการดูแลผู้ติดสุราซึ่งมีความยุ่งยากและ
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ซับซ้อน และผู้ดูแลต้องมีความพร้อมในการปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะผู้ติดสุราอาจจะมี
อาการประสาทหลอน หรือความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว ความคิด พฤติกรรม การรับรู้
ลดลง มีความผิดปกติด้านอารมณ์ ท าให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย เช่น หงุดหงิด โมโหร้าย ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ เหงา ซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์คลุ้มคลั่ง และขาดความยับยั้งชั่งใจ แต่ขณะเดียวกันวัย
กลางคนจะปรากฏอาการเสื่อมทางกาย โดยความว่องไวจะลดลง มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
อาจส่งผลกระทบต่อการดูแล (มรรยาท, 2556) กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 98.40 นับถือศาสนาพุทธ ซึ่ง
ตามหลักค าสอนในศาสนาพุทธ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดความสงบ
สุข เช่น ค าสอนการใช้ชีวิตในครอบครัวซึ่งภรรยาต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อสามี และดูแลบุคคลใน
ครอบครัว ด้วยความเข้าใจ เห็นใจ จึงจะท าให้ครอบครัวมีความสุข (สิงห์ทน, 2544) จากการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 35.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซ่ึงโอเร็ม (Orem, 2001) 
กล่าวว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความรู้  ทักษะ และการกระท าที่มีเหตุผล รวมถึงการ
แสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และเป็นแหล่งประโยชน์ในการดูแล  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
24.10 มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ย 17,959.59 บาท/เดือน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าแรงงานขั้นต่ า 
(กระทรวงแรงงาน, 2562) ร้อยละ 66.90 รับรู้ว่าครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 33.13 มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.29 คน (SD = 1.49) เป็นไปได้ว่าในครอบครัวอาจมีสมาชิกคนอ่ืนที่จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ติดสุรา ซึ่งในระบบครอบครัวไทยจะมีความเอ้ืออาทรซึ่งกัน มีการดูแล
ช่วยเหลือกันในการดูแลผู้ติดสุรา และพบว่า ผู้ดูแลใช้เวลาในการดูแลผู้ติดสุราโดยเฉลี่ย 8.07 ปี (SD 
= 8.42) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล  แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้ดูแลอาจเกิดความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้ติดสุราจากการดูแลที่ยาวนานเกินไป ซึ่งจาก
การศึกษาเรื่องความเหนื่อยล้าในผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  
(วิไล, 2549) เกี่ยวกับสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.40 ไม่มีโรคประจ าตัว และร้อยละ 
25.60 ทีมี่โรคประจ าตัว ส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจและโรคปอดหรือหลอดลม  
 
 ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราตามขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
   ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) (ตาราง 3) ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 1) เพศ โดยผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ70.00 
ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมไทยเลี้ยงดูสั่งสอนให้เพศหญิง มีบทบาทรับภาระงานบ้านรวมทั้งดูแลทุกข์สุข 
และความเปน็อยู่ของคนในครอบครัวรวมทั้งภาวะสุขภาพดีและความเจ็บป่วย ในขณะที่เพศชายส่วน
ใหญ่มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว ท าให้เพศหญิงมีความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพาใน
ระดับสูง (จินตนา, 2550) 2) อายุ พบว่า ผู้ดูแลมีอายุเฉลี่ย 46.25 ปี (SD = 13.29) จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ 
ซึ่งเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์ในชีวิตมาก ท าให้มีทักษะในการตัดสินใจ จะมีความ
รอบคอบ และพิจารณาการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดูแลผู้ติดสุราได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของโอเร็ม 
ที่เชื่อว่า อายุเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการดูแลตนเอง และบุคคลที่ต้องพ่ึงพา 
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โดยความสามารถจะเพ่ิมข้ึนตามวัย และสูงสุดเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ผู้ดูแลวัย
ผู้ใหญ่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น (แก้วตา, 2554; สนธยา, 2550) 3) ศาสนา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.40 โดยผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะรู้จักปล่อยวาง มี
จิตใจเข้มแข็ง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค และผู้ที่น าหลักศาสนาพุทธมาดูแลจิตใจจะท าให้
เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืน มีก าลังใจ และลดความวิตกกังวล โดยศาสนาพุทธการน าหลักเบญจศีลมาใช้
โดยเฉพาะศีลข้อที่ห้า จะท าให้ผู้ติดสุราได้เห็นถึงโทษของการเสพติดสุราทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 4) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35.90 จัดว่า
เป็นผู้มีการศึกษาสูง ซึ่งโอเร็ม (Orem, 2001) กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และการกระท าที่มีเหตุผล การแสวงหาความรู้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การซักถาม และเป็น
แหล่งประโยชน์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีการศึกษา และเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้ดูแลมีความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ดี 5) อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ30.62 อาชีพ
รับจ้าง ซึ่งอาชีพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลที่สามารถ
บริหารจัดการเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้ จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมดูแลได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ท างาน
อิสระ สอดคล้องกับการศึกษาของส าอาง (2550) พบว่า ผู้ดูแลที่มีเวลาท างานอิสระ เช่น อาชีพ
เกษตรกรรม อาชีพรับจ้างทั่วไป จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ดูแลสามารถจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยได้
ง่าย  ซึ่งต่างจากผู้ที่ท างานนอกบ้าน เช่น ข้าราชการ ท างานโรงงาน ซึ่งจะมีการก าหนดเวลาในการ
ท างานที่แน่นอน จึงมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยน้อยลง 6) รายได้ กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ย 17,959.59 
บาท/เดือน จัดว่าสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (กระทรวงแรงงาน, 2562) ซึ่งรายได้เป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานของบุคคลในการด ารงชีวิต และมีผลต่อการตอบสนองการดูแลตนเองและบุคคลที่พ่ึงพา 
(Orem, 2001) ผู้ที่มีรายได้สูงสามารถแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแล
ผู้ป่วยได้มาก ต่างจากผู้ที่มีรายได้ต่ าจ าเป็นต้องท างานหาเลี้ยงชีพท าให้ความสามารถในการค้นหา
แหล่งประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยน้อยลง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแสวงหาปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการดูแลสุขภาพ 7) ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 66.90 ครอบครัวมีรายได้
เพียงพอ จากการศึกษาของสุวิมล (2550) พบว่า รายได้ของครอบครัวที่เพียงพอจะเป็นแหล่ง
ประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลสามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
ได้ 8) ความสัมพันธ์กับผู้ติดสุรา พบว่า เป็นญาติ และภรรยา ร้อยละ 28.10 และ 27.50 จากการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา 
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ (วนิดา, เพชรสุนีย์ และหรรษา, 2562) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ดูแลส่วนใหญ่ มีความเกี่ยวข้องเป็นภรรยา มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น การจัดยาให้รับประทาน การพามาพบแพทย์ เนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดท า
ให้ผู้ดูแล มีความตระหนักเอ้ืออาทรช่วยเหลือในการท ากิจกรรมดูแลได้มาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของประกอบพร (2550) และ แก้วตา (2554) พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแล 9) จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 4.29 คน (SD = 1.49) ซึ่งจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการดูแล แสดงให้เห็นว่า 
อาจมีสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่สามารถช่วยดูแลผู้ติดสุรา ซึ่งในสังคมไทยมีการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอ้ืออาทรจะสามารถท าให้ผู้ติดสุราได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนได้ จึงถือว่า
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ครอบครัวเป็นแหล่งประโยชน์ 10) ผู้ดูแลใช้เวลาในการดูแลผู้ติดสุราเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) จัดว่า
มีประสบการณ์การดูแลที่ยาวนาน อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติ เพ่ือการดูแลผู้ติดสุราได้ดี 
ในทางกลับกัน เนื่องจากการดูแลที่ยาวนานอาจท าให้ผู้ดูแลเกิดความเหนื่อยล้าในการดูแลได้เช่นกัน
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความเหนื่อยลาในผูดูแลผูติดสุราที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเหนื่อยล้า อยู่ในระดับปานกลาง 
(วิไล, 2549) 11) โรคประจ าตัว กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 74.40 ไม่มีโรคประจ าตัว จัดว่าเป็นผู้มีภาวะ
สุขภาพดี ซึ่งโครงสร้าง และการท าหน้าที่ของร่างกาย การเจ็บป่วย และพยาธิสภาพของโรค การได้รับ
การรักษาตลอดจนภาวะอารมณ์ของผู้ดูแลเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ 
และเป็นความสามารถในการตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยได้     
   เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตามขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ  
อยู่ในระดับสูง (M = 4.08, SD = 0.60) (ตาราง 3) ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ (M = 4.05, 
SD = 0.62) และขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง อยู่ในระดับสูง (M = 3.94, SD = 0.68) 
ตามล าดับ โดยพิจารณารายละเอียดตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
   ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนแรกของการลงมือปฏิบัติเพ่ือการ
ดูแลผู้ติดสุรา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 4.05,  
SD  = 0.62) (ตาราง 3) อธิบายได้ว่า การที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ บุคคลมักมีการวางแผนก่อน 
การวางแผนเป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน แล้วจึงตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนั้นจะขึ้นกับความรู้และประสบการณ์ของบุคคล โดย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุราโดยเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) ซึ่งการดูแลที่มากกว่า 5 ปี มักเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ (Benner, 1984) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 35.90 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งโอเร็ม (Orem, 2001)กล่าวว่าการศึกษามีผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ การ
แสวงหาข้อมูล และแหล่งประโยชน์ในการปฏิบัติเพ่ือการดูแล จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จัดเป็นผู้ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้เอง อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้
ค าแนะน า หรือสอนแนะให้ลงมือปฏิบัติเพ่ือการดูแล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.13 มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 4.29 คน (SD = 1.49) การมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนนอกจากจะช่วยแบ่งเบา
ภาระในการดูแลผู้ติดสุรา ยังสามารถร่วมกันวางแผนและตัดสินใจในการที่จะกระท ากิจกรรมใด ๆ แก่
ผู้ป่วยติดสุรา และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.90 มีรายได้ของครอบครัวเพียงพอ จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ดี
ในการคิดวางแผนและจัดกิจกรรมใดๆสอคล้องกับการศึกษาของสุวิมล (2550) และพัชรี (2551) ที่
พบว่า รายได้ของครอบครัวที่เพียงพอจะเป็นแหล่งประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแล
สามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการผู้ป่วยได้ จากที่กล่าวมาอาจท าให้ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ อยู่ในระดับสูง 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่สองของการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับสูงที่สุด (M = 
4.08, SD = 0.60) (ตาราง 3) อธิบายได้ว่าเนื่องจากผู้ติดสุรา ร้อยละ 92.50 เป็นเพศชายซึ่งเพศชาย
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มักมีบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยจากการติดสุราจึงไม่สามารถดูแลตนเองได้ อาจท าให้
บทบาทในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป และการติดสุราส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ต่อครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว และสุขภาพจิตในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบใน
บทบาทของพ่อแม่ และคู่สมรสลดลง อาจเกิดการทะเลาะวิวาท หรือใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือ
บุตร (มูลนิธิเพ่ือนหญิง, 2553) จากผลกระทบดังกล่าวผู้ดูแลจึงให้ความส าคัญในการในการปฏิบัติการ
ดูแลอย่างมาก ผู้ติดสุราที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 64.10 มีอาการมือสั่น ตัวสั่น  
ร้อยละ 54.40 กระวนกระวาย ร้อยละ 52.20 มีพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น พูดจาไม่สุภาพ เอะอะ
โวยวาย ทะเละวิวาท ร้อยละ 40 มีอาการ 2-5 อาการ ร้อยละ 32.50 มีอาการ 6-10 อาการ และ 
ร้อยละ 15.00 มีอาการ 11-15 อาการ ตามล าดับ จัดว่าเป็นผลกระทบระดับรุนแรง (Delirium 
Tremens) ผู้ติดสุราร้อยละ 87.20 เคยเข้ารับการบ าบัดรูปแบบผู้ป่วยใน 1-5 ครั้ง โดยเฉลี่ย 3.14 
ครั้ง (SD = 3.27) ด้วยเหตุผลอยากเลิก ร้อยละ 23.43  ด้วยเหตุผลอยากเลิกและญาติต้องการพามา
รักษา ร้อยละ 15.60 ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุรา ร้อยละ 31.90 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจัด
ว่าเป็นระดับการศึกษาขั้นต่ า สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของ
ผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ าที่ พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ า (สุภา, 2559) และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ว่างงาน ร้อยละ 27.80 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.20 มีรายได้เฉลี่ย 6,692.16 บาท/เดือน 
ซึ่งเป็นรายได้ที่ต่ ากว่าค่าแรงงานขั้นต่ า (กระทรวงแรงงาน, 2562) และเป็นผู้ไม่มีรายได้ ร้อยละ 
53.40 อธิบายได้ว่าเนื่องจากการติดสุราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะได้สุรามาตอบสนองความ
ต้องการของตน ทั้งฤทธิ์ของสุรายังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน รายได้จากการท างานลดลง 
เงินไม่พอใช้ จึงต้องเป็นหนี้ ก่อความเดือดร้อนให้คนอ่ืน เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับการศึกษาของกนกวรรณ และ
สมเดช (2560) ทีพ่บว่า ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์
ด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 84.80 โดย ร้อยละ 37 ขาดคนท างานช่วยครอบครัว ร้อยละ 27.80 
พบปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว ระยะเวลาที่ผู้ติดสุราดื่มเป็นประจ าเฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 
8.86) ซึ่งระยะเวลาอาจเป็นตัวบ่งชี้ระดับความรุนแรง โดยผู้ที่ติดสุรามานาน 5-10 ปี อาจเป็นสาเหตุ
น าให้เกิดภาวะขาดสุราในระดับรุนแรง (delirium tremens) ได้ง่ายขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดสุรา
เองและผู้ อ่ืน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการดูแล ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  
(พันธุ์นภา, 2555) ผลกระทบที่รุนแรงจากการดื่มสุรา ท าให้ผู้ดูแลต้องแสวงหาความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืนที่เชื่อถือได้ ได้แก่ บุคลากรทางสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เป็นต้น ซึ่ง
ผู้ดูแลเป็นบุคคลที่ผู้ติดสุราพ่ึงพา การดูแลบุคคลที่ต้องพ่ึงพาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ชีวิตสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล (Orem, 2001) ซึ่งการแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนที่
เชื่อถือได้จะได้  มีการปฏิบัติตามแผนการรักษาเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมพัฒนาการ
ของบุคคลให้ดีที่สุดตามความสามารถของตนเองในขณะนั้น (สมจิต, มปป.) นอกจากนี้การมารับการ
รักษาตามนัด หรือการติดตามผลการรักษาตามนัดก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ดูแลจะได้รับความรู้ 
ค าแนะน า เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการน าไปดูแลผู้ติดสุรา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นกิจกรรมใน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ดูแลมีการปฏิบัติการดูแลในขั้นตอนการลงมือ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับสูงที่สุด 
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   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือการดูแลผู้ติดสุรา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลในขั้นตอนนี้ อยู่
ในระดับสูง (M = 3.94, SD = 0.68) (ตาราง 3) อธิบายได้ว่า ในขั้นตอนนี้ผู้ดูแลวัดผลความส าเร็จที่
เกิดข้ึนจากการดูแลผู้ติดสุราว่าได้จะผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร ถ้าการปฏิบัติยังไม่ได้ผล
ตามที่คาดหวังจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากการติดสุรามีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ติดสุรา 
ทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ติดสุราเอง ต่อบุคคลในครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว และสุขภาพจิตใน
ครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบในบทบาทของพ่อแม่และคู่สมรสลดลง เกิดการทะเลาะวิวาท หรือใช้
ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือบุตร (มูลนิธิเพ่ือนหญิง, 2553) จากการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุราที่อยู่ใน
ความดูแลของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 52.20 มีพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น พูดจาไม่สุภาพ เอะอะโวยวาย 
ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 42.80 ขับรถขณะเมา และ ร้อยละ 35.60 เมาจนหมดสติ จากพฤติกรรม
ดังกล่าวอาจท าให้กลุ่มตัวอย่าง มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้ติดสุรา และจากการศึกษาผลกระทบของการ
ดื่มสุรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ติดสุราส่วนหนึ่งยอมรับว่าเมื่อดื่มสุราแล้วจะมีอารมณ์รุนแรง
ตามมาจนยับยั้งความโกรธไม่ได้ และมักท าร้ายคนใกล้ตัวมากที่สุดคือภรรยาและบุตร (มูลนิธิเพ่ือน
หญิง, 2553) จากเหตุผลที่กล่าวมาท าให้สัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่ ดี จึงอาจขัดขวางการ
ประเมินผล และการปรับปรุงการปฏิบัติการดูแลได ้และจากผลการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่ติด
สุรานานโดยเฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 8.86) ซึ่งการติดสุราในระยะยาวนานก่อให้เกิดโรคต่างๆได้
มากกว่า 300 โรคทีเดียว (พิชัย, 2548) และการติดสุราอย่างหนักท าให้เกิดสมองฝ่อ มีอาการที่ส าคัญ
คือกลุ่มอาการเวอร์นิค คอร์ซาคอฟ (wernicke - korsakoff syndrome) คือ มีอาการสูญเสีย
ความจ า มีความกล้ามากขึ้น เดินเซ ขาดสติ มีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่
กล่าวมาอาจท าให้ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติ
ของผู้ดูแล อยู่ในระดับสูงแตค่ะแนนต่ าที่สุด 
   ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราตามกิจกรรมการดูแล 
   ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตามกิจกรรม
การดูแล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.01, SD = 0.74) (ตาราง 4) ทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าคะแนนจาก
มากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการมารับการรักษาตามนัด (M = 4.16, SD = 0.70) รองลงมาด้าน
การรับประทานยา (M = 3.99, SD = 0.76) และด้านการรับประทานอาหารและน้ า (M = 3.95, SD 
= 0.77) และด้านการผ่อนคลายความเครียด (M = 3.95, SD = 0.74) โดยพิจารณาความสามารถใน
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรารายด้าน ดังนี้   
   1.ด้านการมารับการรักษาตามนัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลด้านการมารับการรักษาตามนัด อยู่ในระดับสูง (M = 4.16, SD = 0.70) (ตาราง 8) 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุราที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มตัวอย่าง มีระยะเวลาการติดนานที่สุด
ถึง 40 ปี แสดงให้เห็นถึงความเรื้อรังของโรคที่อาจเกิดการป่วยซ้ าจากการดื่มสุราซ้ าเป็นระยะ ๆ  
ผู้ดูแลจึงต้องควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุราให้ได้นานที่สุด และการมารับการรักษาตามนัด
จะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุรา การปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ติดสุราจากทีมสุขภาพ 
และการเข้าร่วมกิจกรรมบ าบัดร่วมกับผู้ติดสุราเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมการดื่ม การดูแลผู้ติดสุราซึ่งเป็น
โรคเรื้อรังหากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการบ าบัดรักษาในระยะยาว ท าให้ผู้ติดสุรา
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สามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มได้ดี (กรมสุขภาพจิต, 2549) และการมารับการรักษาตามนัด ท าให้
ผู้ดูแลได้มีโอกาสปรึกษาทีมสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ติดสุรา และเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการ
รักษา อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการรักษาเนื่องจาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งโอเร็ม (Orem, 2001) ได้อธิบายว่การศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ การกระท าที่มีเหตุผล และแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การ
ซักถาม และเป็นแหล่งประโยชน์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการ
ดูแลผู้ติดสุราโดยเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) จึงอาจท าให้ผู้ดูแลมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดสุรา
และสามารถพัฒนาทักษะการดูแลให้มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พาผู้ติดสุรา
มาพบแพทย์ตามนัด จึงท าให้มีโอกาสได้รับความรู้  และพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ติดสุราจากทีม
สุขภาพ จึงท าให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดสุรา ซึ่งการสั่งสมความรู้ และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อวันเวลาผ่านไปจะท าให้บุคคลได้เรียนรู้ความเป็นจริงมาก
ขึ้น (Orem, 2001) และจากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 66.90 ครอบครัวมีรายได้เพียงพอซึ่งรายได้เป็น
ความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และมีผลต่อการตอบสนองในการดูแลตนเองของบุคคลที่พ่ึงพา 
(Orem, 2001) ซึ่งผู้ที่ฐานะดีจะสามารถอ านวยความสะดวกในการดูแลตนเองและบุคคลอ่ืนได้ดีกว่าผู้
ที่มีฐานะยากจน จึงท าให้ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลด้านการมารับการรักษาตามนัด อยู่ใน
ระดับสูง และค่าคะแนนสูงที่สุด เมื่อพิจารณาตามความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตามขั้นตอนเป็น
รายข้อได้ดังนี้ 
   ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล เพ่ือการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.98, SD = 0.75) (ตาราง 8) และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล  อยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดย พบว่า ความตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่สามารถไปตามล าพังได้ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูงและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 4.48, SD = 0.79) อาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากผู้ติดสุราส่วนใหญ่
ติดสุรามานานเฉลี่ย10.19 ปี (SD = 8.86) จัดเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างจึงต้องคอยให้ความ
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ติดสุราไม่สามารถกระท าได้ด้วยตนเอง และการไปรับการรักษาตาม
นัด ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะได้วางแผนการรักษา แพทย์อาจปรับเพ่ิม ลด หรือสั่งหยุดการ
รับประทานยาตลอดจนปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม ส่วนการคิดวิธีการมารับการรักษาตามนัด
ร่วมกับผู้ติดสุรา เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง (M = 
4.17, SD = 0.84) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าการไปรับการรักษาตรงตามวันเวลาที่
ก าหนดจะได้รับความสะดวกต่าง ๆ ผู้ดูแลจึงให้ความส าคัญเป็นเบื้องต้น ส่วนการมาผิดวันนัดอาจท า
ให้เสียโอกาสต่างๆได้ เช่น การพบแพทยเ์จ้าของไข้  การได้รับกิจกรรมกลุ่มบ าบัด เป็นต้น  
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง (M = 4.08, SD = 0.60) (ตาราง 8) และมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ใน
ระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยการสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตามนัด (M = 4.57, SD = 0.68) 
อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรา
เฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) จัดว่ามีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรามานาน จึงมีประสบการณ์การดูแล
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มาก และพบว่าผู้ติดสุราเมื่อได้รับการบ าบัดรักษามาระยะหนึ่ง ท าให้หยุดดื่มสุราหรือลดการดื่มได้ แต่
มักพบว่าผู้ติดสุราส่วนใหญ่มักกลับไปดื่มสุราซ้ า (Videbeck, 2011) ส่วนการปรึกษาแพทย์หรือ
พยาบาล เมื่อผู้ติดสุรามีปัญหาสุขภาพ (M = 3.24, SD = 0.83) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง มี
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความรู้ และประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรามานาน ท าให้มีความรู้ในการดูแลผู้ติดสุราอยู่ใน
ระดับหนึ่ง จึงให้ความส าคัญกิจกรรมนี้น้อย ท าให้ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง 
และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 4.07, SD = 0.81) (ตาราง 8) และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมการติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษา
ตามนัดทุกครั้ง (M = 4.37, SD = 0.83) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้ดูแล
เป็นผู้มีความรู้ จึงเห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดรักษาในทุกขั้นตอน การบ าบัดรักษาครบขั้นตอน 
และการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราได้ในระยะยาวท าให้ผู้ติดสุรามีการ
ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม และมีก าลังใจในการเลิกดื่มสุราอย่างต่อเนื่องได้ (พิชัย, 
2548) กลุ่มตัวอย่างจึงปฏิบัติการดูแลกิจกรรมข้อนี้ อยู่ในระดับสูง  ส่วนการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับการรักษาตามนัด (M = 3.64, SD = 
1.27) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับ ปานกลาง และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากผู้ดูแลผู้ติดสุราเป็นผู้ที่มีความรู้ เนื่องจากส่วนใหญ่จบปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์การดูแลที่ยาวนานเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) และมีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 66.90 ท า
ให้สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เอง ไม่จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน และผู้ติดสุราส่วนหนึ่งอยู่ห่างไกลสถานบ าบัด ระบบการส่งต่อผู้ติดสุราอาจยังไม่
มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ระบบการส่งต่อข้ามเขตบริการจะเป็นการยุ่งยาก กลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลจึงขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   2. ด้านการรับประทานยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
ด้านการรับประทานยา อยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.76) (ตาราง 7) อธิบายได้ว่าผลกระทบ
จากสุราท าให้ผู้ติดสุรามีอาการทางกาย ดังนี้ ร้อยละ 46.90 เบื่ออาหาร ร้อยละ 26.90 ตัวเหลือง ตา
เหลือง และร้อยละ 9.40 อาเจียนเป็นเลือด อาการดังกล่าวจะท าให้การดูดซึมอาหารไม่ดี ท าให้
ร่างกายขาดสารอาหาร การให้วิตามินรับประทานจะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ (กรมสุขภาพจิต, 
2549) และ พบว่า ผู้ติดสุราได้รับผลกระทบทางจิตใจ ดังนี้ ร้อยละ52.20 มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ร้อย
ละ 48.10 นอนไม่หลับ ร้อยละ 29.40 ซึมเศร้า จึงจ าเป็นต้องรับประทานยาเพ่ือการรักษาโรคทาง
กายและโรคทางจิตจากการดื่มสุรา การให้ยาช่วยลดอาการดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้
ติดสุราดีขึ้นและหายได้ในที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.90 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จัดว่าเป็นผู้มีความรู้ จึงรับรู้ประโยชน์ของการดูแลให้ผู้ติดสุรารับประทาน
ยาอย่างมีเหตุผล และผู้ดูแลมีความสัมพันธ์เป็นญาติและภรรยา ร้อยละ28.10 และร้อยละ 27.50   
ซึ่งญาติและภรรยาเป็นผู้ที่มีความรักผูกพันใกล้ชิดผู้ติดสุรามาตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วยแล้ว ท าให้
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราอยู่ในระดับสูง  
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   ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล เพ่ือการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.98, SD = 0.75) (ตาราง 7) และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล เพ่ือการดูแล อยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดย พบว่า การตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการ
รักษาด้วยยาตามแผนการรักษาของแพทย์ (M = 4.50, SD = 0.75) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถใน
การปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อธิบายได้ว่า เนื่องจากการติดสุราส่งผล
กระทบหลายประการ ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพ ท าให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาสังคม 
เช่น เกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม หนี้สิน สูญเสียหน้าที่การท างาน ครอบครัวแตกแยก จรจัดไร้ที่อยู่ 
(พันธุ์นภา, 2552) จากผลกระทบที่รุนแรงดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแล
ให้ผู้ติดสุราได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการป่วย
ซ้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Gelder et al, 2005) และเนื่องด้วยผู้ติดสุราส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
เรื้อรัง ติดสุรามานานเฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 8.86) จ านวนครั้งที่เข้ารับการรักษาเฉลี่ย 3.14 ครั้ง (SD 
= 3.27) ผู้ดูแลใช้เวลาในการดูแลผู้ติดสุรามานานเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) การดูแลผู้ติดสุราที่
เรื้อรังเป็นเวลายาวนาน ผู้ดูแลจึงให้ความส าคัญที่เฉพาะเจาะจง โดยให้ผู้ติดสุรารับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสามารถในการปฏิบัติการดูแลจึงอยู่ในระดับสูง 
และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการค้นหาวิธีการจัดการร่วมกับผู้ติดสุรา เมื่อพบว่าผู้ติดสุราปฏิเสธการ
รับประทานยา (M = 3.79, SD = 1.05) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อธิบายได้ว่า การรับประทายาต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
ต้องใช้ความอดทนสูง ซึ่งผู้ติดสุราอาจเกิดรู้สึกเบื่อหน่าย และอาจกลับไปดื่มสุราซ้ าได้ ทั้งผู้ดูแลอาจ
เกิดความเบื่อหน่ายเช่นกัน เมื่อผู้ดูแลเกิดความเบื่อหน่ายจะท าให้ความสามารถในการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาบกพร่อง สมาธิ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ลดลง และหากผู้ดูแลไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจะเกิดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ พฤติกรรม 
และคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล ดังการศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อครอบครัว
ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ พบผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว ร้อยละ 74.60 เกิด
ความเครียดและปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 33.30 (กนกวรรณ และสมเดช, 2560) ดังนั้นความสามารถใน
การปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.78) (ตาราง 7) และ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาล
เมื่อยาใกล้หมด (M = 4.21, SD = 0.93) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อธิบายได้ว่า 
เนื่องจากผู้ดูแลเห็นถึงผลกระทบของการติดสุรา และให้ความส าคัญกับการดูแลให้ผู้ติดสุรา
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาลเมื่อยาใกล้
หมด จึงเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกัน ดังนั้นความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการมารับยาแทน เมื่อผู้ติดสุราติดภารกิจไม่สามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได้ 
(M = 3.57, SD = 1.37) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  อธิบายได้ว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ซึ่ง
จะต้องออกไปท างานนอกบ้าน จึงมีเวลาในการดูแลผู้ติดสุราน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของแมทโต 
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และคณะ (Mattoo et al., 2013) ท าการศึกษาภาระในครอบครัวของผู้ที่ติดสารเสพติด พบว่า ผู้ดูแล
ร้อยละ 95-100 รู้สึกว่าผู้ป่วยสารเสพติดเป็นภาระในการดูแล เนื่องจากการดูแลส่งผลกระทบต่อ
รายได้ในครอบครัว ความอิสระส่วนตัว และอาชีพของผู้ดูแล และการศึกษาของ เพ็ชรน้อย 
(Petchnoi, 2009) ที่ท าการศึกษาภาระการดูแลของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา พบว่า การดูแลผู้ป่วยเป็น
ภาระมากกว่า 1 ด้าน ร้อยละ 88 ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ดูแล มีภาระด้านเศรษฐกิจ สูญเสียรายได้ หรือต้อง
หยุดงาน หรือท างานน้อยลงเพ่ือดูแลผู้ป่วย ดังนั้นความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรา จึงอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.86, SD = 0.82) (ตาราง 7) และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมการเฝ้าสังเกต
อาการผิดปกติของผู้ติดสุราที่เกิดจากการรับประทานยา (M = 4.02, SD = 0.95) อยู่ในระดับสูง และ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด จะได้รับ
ความรู้ ได้รับค าแนะน า และการสอนแนะเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุราในเรื่องต่าง ๆ และการคอยสังเกต
อาการผิดปกติของผู้ติดสุราก็เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ดูแลต้องเรียนรู้เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลแก่แพทย์และ
พยาบาลผู้บ าบัดรักษา เพ่ือการบ าบัดรักษาได้ตรงกับปัญหาของผู้ติดสุรา และแพทย์อาจปรับแผนการ
รักษา เพ่ิมหรือลดยาตามความเหมาะสม ผู้ดูแลจึงต้องเฝ้าสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดสุรา  
ส่วนการน าแบบอย่างที่ดีในการรับประทานยาจากผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้ เมื่ อพบว่าผู้ติดสุราไม่
รับประทานยา (M = 3.54, SD = 1.15) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจให้ความส าคัญกับ
ขั้นตอนการประเมินผล และการปรับปรุงน้อยกว่าขั้นตอนอื่น จึงมองข้ามการปรับปรุงการดูแลในเรื่อง
ต่างๆให้ดีขึ้นจากการได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลอ่ืน หรือประสบการณ์จากบุคคลอ่ืนๆและให้
ความส าคัญในการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ผู้บ าบัดรักษามากกว่าการน าประสบการณ์ของผู้อ่ืน
มาปฏิบัติตาม 
   3. ด้านการรับประทานอาหารและน้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลด้านการรับประทานอาหารและน้ า อยู่ในระดับสูง (M = 3.95, SD = 0.77) (ตาราง 6) 
อธิบายได้ว่า จากการที่ผู้ติดสุรามักหมกมุ่นอยู่กับการดื่มสุรา หรือดื่มสุราแทนน้ า ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อร่างกายเมื่อไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลานาน มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ท าให้สารน้ าใน
กระเพาะมีความเป็นกรดมากขึ้น เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และมีการอุดตันของท่อน้ าดี ท าให้
การย่อยอาหารประเภทไขมันไม่ดี เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ ผลต่อระบบเอนโดครายน์จะท าให้
เกิดภาวะน้ าเป็นพิษได้ และอาจท าให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารทะลุได้ ซึ่ง
เป็นอาการทางกายที่มีผลกระทบต่อผู้ติดสุราอย่างรุนแรง จากการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุราร้อยละ 
46.90 เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ ร้อยละ 26.90 ตาเหลือง ตัวเหลือง ร้อยละ 9.40 อาเจียน
เป็นเลือด ร้อยละ 6.30 อุจจาระเป็นเลือด จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติการดูแลด้านการรับประทานอาหารและน้ ามาก  นอกจากนี้อาหารและน้ าเป็นความจ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ คนทั่วไปมักเชื่อว่าถ้าได้รับการตอบสนองด้านการรับประทานอาหารและน้ า
อย่างเพียงพอจะท าให้ร่างกายแข็งแรงทั้งยามปกติและเจ็บป่วย (Maslow, 1970) กลุ่มตัวอย่างจึงมี
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ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลด้านนี้ อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล ตามขั้นตอน เป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 
   ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล เพ่ือการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.98, SD = 0.75) (ตาราง 6) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถใน
การปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยพบว่า การตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ (M = 4.49, SD = 0.71) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่
ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่า ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป และมีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรานานถึง 8 ปี (SD = 8.42) และมีรายได้ในครอบครัวเพียงพอ 
(17,959.59 บาท/เดือน) จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถสนับสนุนให้ผู้ติดสุรา
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ ทั้งกลุ่มตัวอย่างอาจจะได้รับความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์
เหมาะสมกับผู้ติดสุราจากทีมสุขภาพ หรือผู้ดูแลมีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรามาก่อน และใน
ปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์เฉพาะโรคได้เองจาก ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ส่วนการคิดเมนูอาหารเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้ติดสุรารับประทาน (M = 3.64, SD = 1.07) 
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด อาจเป็นไปได้ว่า การจัดเมนูอาหารเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเกินไป กลุ่มตัวอย่างอาจให้
ความส าคัญในกิจกรรมนี้น้อย  
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง (M = 4.02, SD = 0.72) (ตาราง 6) และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อน
รับประทานอาหาร (M = 4.42, SD = 0.83) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าผู้
ติดสุรามักหมกมุ่นอยู่กับการดื่มสุรา และการดื่มสุราก่อนอาหารจะท าให้การดูดซึมสุราในกระเพาะ
อาหารได้ดี มีอาการเมามากกว่าดื่มหลังจากรับประทานอาหาร รวมทั้งมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร 
พบว่า ผู้ติดสุรา ร้อยละ 9.40 อาเจียนเป็นเลือด และ ร้อยละ 6.30 ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ซึ่งผู้ดูแล
เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์การดูแลที่ยาวนาน จึงรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ติดสุรา ซึ่ง
เป็นอาการส าคัญที่อาจท าให้ผู้ติดสุราต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคแทรกซ้อนทางกาย 
ส่วนการจัดเตรียมอาหารให้ผู้ติดสุราโดยลดปริมาณเนื้อสัตว์และมีไขมันน้อย (M = 3.56, SD = 1.07) 
เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด อธิบายได้ว่าจากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 26.90 ผู้ติดสุรามีตาเหลือง ตัวเหลือง ร้อยละ 5.90  
มีท้องมาน ซึ่งเป็นอาการแสดงของโรคตับ ทีมสุขภาพจะให้ค าแนะน าการจัดอาหารให้ผู้ป่วยโดยการ
ลดปริมาณเนื้อสัตว์ และมีไขมันน้อย เพ่ือลดการท างานของตับเนื่องจากการเผาผลาญต่าง ๆ ของตับ
ผิดปกติ (บุรินทร์, 2549; พิชัย, 2548) ซึ่งมกีลุ่มตัวอย่างบางรายเท่านั้นที่ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง
นี้และปฏิบัติการดูแลกิจกรรมนี้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.84, SD = 0.83) (ตาราง 6) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถ 
ในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติด
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สุรารับประทานแต่ละม้ือ (M = 4.00, SD = 0.93) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไป
ได้ว่า ผู้ติดสุราส่วนใหญ่ดื่มสุรามานานเฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 8.86) เนื่องจากการดื่มสุราเป็นเวลานาน 
กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด 
และการดูดซึมของกระเพาะไม่ดี ท าให้ร่างกายขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินบี 1 อาจท าให้มี
ความจ าเสื่อม ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ หนังตากระตุก เดินเซ (อังกูร และคณะ, 2558) และ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จัดเป็นผู้ที่มีความรู้ จึงเล็งเห็นถึง
ผลกระทบของสุราต่อร่างกายผู้ติดสุรา จึงต้องการให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหารในแต่ละมื้ออย่าง
เพียงพอ และเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น คาร์โบไฮเครต และวิตามินสูง 
ส่วนโปรตีน และไขมันต่ า นอกจากนี้ผู้ติดสุรายังรับรู้ว่าความหิวและกระหายจะเป็นตัวกระตุ้นให้อยาก
ดื่มสุรา จึงต้องรับประทานอาหารให้อ่ิมจะท าให้ดื่มสุราได้น้อยลง และจะต้องดื่มน้ าเพ่ือทดแทนการ
ดื่มสุรา ซ่ึงสุราจะดูดซึมได้ดีในน้ าการดื่มน้ ามากจะสามารถเจือจางฤทธิ์ของสุราได้ ส่วนการปรึกษาทีม
สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุรา เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย (M = 3.68, SD = 
1.17) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด อาจเนื่องจากผู้ดูแลเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดสุรา และในปัจจุบัน
ผู้ดูแลสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้เองทางช่องทางต่าง ๆ กิจกรรมในข้อนี้ จึงมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   4. ด้านการผ่อนคลายความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลด้านด้านการผ่อนคลายความเครียด อยู่ในระดับสูง (M =3.95, SD = 0.74) (ตาราง 9) 
แต่มคีวามสามารถในการปฏิบัติการดูแลด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ อธิบายได้ว่า เนื่องจากสุรามีฤทธิ์กด
การท างานของระบบประสาทส่วนกลางท าให้ผู้ติดสุรามีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ บางรายจะมีความรู้สึกวิตกกังวลจากการไม่มีงานท า รู้สึกไร้ค่า 
ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง โดย พบว่า ผู้ติดสุราที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 52.20 
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 48.10 นอนไม่หลับเรื้อรัง ร้อยละ 29.40 ซึมเศร้า และร้อยละ 15.00 คิด
อยากตาย ซึ่งเป็นผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ จากการศึกษาของพิทักษ์ (2550) พบว่า การ
แสดงออกทางบวก ได้แก่ การแสดงความห่วงใย การให้ก าลังใจ การให้อภัย และการแสดงความความ
ยินดี ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากบุคคลในครอบครัว จะท าให้ผู้ติดสุรามีการเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด เช่น การออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายหลั่ง
สารเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ท าให้เกิดความสุข จะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงสามารถป้องกัน
ความรุนแรงของโรคได้ แต่ผู้ติดสุรามักใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียดที่ไม่เหมาะสม มักแก้ปัญหาโดย
การดื่มสุราซ้ าบ่อย ๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนอายุเฉลี่ย 46.25 (SD = 13.29) จัดเป็น
วัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมานาน และมีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรามานานโดยเฉลี่ยถึง 8.07 ป ี 
(SD = 8.42) และร้อยละ74.40 ไม่มีโรคประจ าตัวอาจท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจความรู้สึกและสามารถ
ดูแลให้ก าลังใจผู้ติดสุราได้ดี ท าให้ผู้ติดสุราผ่อนคลายความเครียดได้ แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างซึ่งต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนอกบ้าน มักจะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อน
คลายความเครียดได้ไม่ดี  (ณฐมน ,2549) อาจมีเวลาในการดูแลด้านนี้  ได้ไม่เต็มที่  ส่งผลให้
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ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลด้านนี้น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาตามความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแล ตามขั้นตอน เป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 
   ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแล เพ่ือการดูแล อยู่ในระดับสูง (M = 3.98, SD = 0.75) (ตาราง 9) พบว่า ขั้นตอนการวางแผนและ
ตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง  5 ใน 6 กิจกรรมโดย     
พบว่า กิจกรรมการคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบายความรู้สึก (M = 4.10, SD = 0.82) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  อธิบายได้ว่า 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัดเป็นกิจกรรมด้านที่ปฏิบัติมากที่สุด 
อาจท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุราเมื่อผู้ติดสุรามีปัญหาด้านสุขภาพจิต การให้ผู้ป่วยได้
พูดระบายความรู้สึกเป็นกิจกรรมการพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีปัญหา ซึ่งทีม
สุขภาพจะแนะน าให้ผู้ดูแลผู้ติดสุราปฏิบัติได้และง่ายที่สุด กลุ่มตัวอย่างผู้ดูแล ร้อยละ 28.10 และ 
27.50 มีความสัมพันธ์เป็นญาติ (พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา) และภรรยาซ่ึงญาติมักจะเป็นคนที่มีความสนิท
ใกล้ชิดกันอยู่แล้ว และภรรยาจะเป็นผู้มีความรักใคร่ผูกพันกัน ท าให้มีการดูแลเอาใจใส่กันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การพุดคุยให้ก าลังใจ การให้ผู้ติดสุราพูดระบายความรู้สึกต่าง ๆ การปรึกษาหารือกัน 
ส่วนการก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อนคลายความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวดคลายเครียด หรือฝึก
การหายใจ (M = 3.62, SD = 1.07) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล 
อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีความรู้ เฉพาะและมีเวลาเพียงพอ จึงจะสามารถปฏิบัติกิจกรรม หรือสอนแนะให้
ผู้อื่นท าได้ ทั้งจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงเห็นผล ซึ่งบางครั้งกลุ่มตัวอย่างอาจจ้างบุคคลอ่ืนมา
ปฏิบัติกิจกรรมนี้แทนได้ มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพร้อมในการดูแลอยู่ในระดับ
ปานกลาง และคะแนนภาระในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา อยู่ในระดับมีภาระ รวมทั้งภาระในการดูแล
ผู้ป่วยโรคติดสุรามีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราทั้งโดยรวมและราย
ด้าน (วรรณิดา และคณะ, 2562)  
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล 
อยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.70) (ตาราง 9) และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่าง ๆ ส าเร็จ
(M = 4.16, SD = 0.82) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ และภรรยา ซึ่งการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวเป็นการส่งเสริมให้
บุคคลมีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น (Orem, 2001) ซึ่งผู้ดูแลจะก าหนดวิธีการผ่อนคลาย
ความเครียดร่วมกับผู้ติดสุรา โดยการแนะน า สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด
เพ่ือให้ผู้ติดสุรามีการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การปฏิบัติกิจทางศาสนา 
การเปิดโอกาสให้ผู้ติดสุราพูดระบายความรู้สึก การพูดชมเชยผู้ติดสุรา การแสดงความห่วงใย ตลอด
จนถึงการมีความเอ้ืออาทรกันในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดท าให้นอนหลับได้ ส่วนการสนับสนุนให้ผู้ติดสุราออกก าลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง 
(M = 3.78, SD = 1.08) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
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ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างซึ่งผู้ดูแลผู้ติด
สุราที่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรจะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียดได้ไม่ดี อาจ
เนื่องมาจากปัจจัยด้านอาชีพต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานนอกบ้าน (ณฐมน, 2549) ซึ่งผู้ดูแล
อาจให้ความส าคัญในการให้ผู้ติดสุราออกก าลังกายน้อย กิจกรรมนี้จึงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง (M = 3.98, SD = 0.75) (ตาราง 9) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการให้ก าลังใจผู้ติดสุรา
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราเลิกดื่ม (M = 4.30, SD = 0.18) อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อธิบายได้
ว่าเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ และภรรยา อาจเป็นปัจจัยสนับสนุน
เนื่องจากภรรยามีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สามีและสมาชิกในครอบครัว ท าให้มีผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
ให้ก าลังใจ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด โดยเป็นบุคคลในครอบครัว ท าให้ผู้ติดสุรามี
ความรู้สึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (พิทักษ์, 2550) และเป้าหมายหลักของ
การบ าบัดรักษาผู้ติดสุรา คือ การเลิกดื่มสุราได้ ดังนั้นเมื่อผู้ติดสุราตั้งใจที่จะเลิกดื่มสุรา การสนับสนุน 
และการให้ก าลังใจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามีก าลังใจ และพยายามที่จะเลิกสุราให้ได้อย่างถาวร 
สอดคล้องกับการศึกษาของสมนึก (2551) พบว่าการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเลิกดื่มสุรา หากพบว่าผู้ติดสุรามีอารมณ์หงุดหงิด เมื่อผู้ติดสุราอารมณ์สงบลงจะ
แนะน าให้ผู้ติดสุราตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง (M = 3.82, SD = 0.98) เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนาสอนให้มีหลักในการด าเนินชีวิต มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ช่วยให้มีอารมณ์ม่ันคง ไม่หวั่นไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต มีสติ มีความคิดที่จะพัฒนาชีวิตของ
ตนต่อไป และศาสนาพุทธสอนให้ฝึกสมาธิ มีการตรวจสอบอารมณ์ ท าให้รับรู้อารมณ์ของตนเอง แต่
กลุ่มตัวอย่างอาจให้ความส าคัญกับกิจกรรมนี้น้อย   
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ติดสุรากับระดับความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา  
 
   จากผลการศึกษา พบว่า เพศของผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบาย
ได้ว่าเนื่องจากเพศเป็นตัวก าหนดความต้องการการดูแลตนเองโดยทั่วไป (Orem, 1991) ในผู้ดูแลที่มี
ความแตกต่างกันทางเพศ อาจจะมีความสามารถในการดูแลที่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 70.00 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 27.50 เป็นภรรยาของผู้ติดสุรา สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (วรรณิดา และคณะ, 2562) ที่พบว่า ผู้ดูแลผู้ติดสุราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วน
ใหญ่ผู้หญิงมีบทบาทรับผิดชอบภาระงานบ้านรวมทั้งการดูแลความทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของคน
ในบ้านมากกว่าผู้ชาย ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น ท าให้เพศหญิงมี
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ความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องการพ่ึงพาในระดับสูง (จินตนา, 2550) และเพศหญิงมักถูก
คาดหวังจากสังคมให้รับบทบาทการเป็นผู้ดูแล อาจเนื่องจากเพศหญิงมีบทบาทในการดูแลสมาชิกใน
บ้าน และเม่ือสมาชิกในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ดังนั้นเพศ
ของผู้ดูแลผู้ติดสุราจึงมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้
ติดสุรา 
 
   จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถ ในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบาย
ได้ว่า บุคคลที่มีการศึกษาจะแสวงหาข้อมูล คิดพิจารณา ตัดสินการกระท าได้ ตลอดจนซักถามปัญหา
และใช้แหล่งประโยชน์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีการศึกษาโอเร็ม (Orm, 2001)จากการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จัดว่าเป็นผู้มีความรู้สูง สามารถพัฒนาตนเอง 
สามารถจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี จากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ50 มี
ความสามารถในการดูแลระดับดีมาก ขณะที่ผู้ดูแลกลุ่มอ่ืนมีความสามารถระดับปานกลาง ส่วนผู้ดูแล
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาจมีทักษะไม่เพียงพอที่จะแสวงหาข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย หรือตั้ง
ค าถามเพ่ือซักถามจากบุคลากรทางการแพทย์ (พัชรี, 2251) 
   ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุราได้ และ
เมื่อได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุราโดยทีมสุขภาพ จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจัด
ว่าเป็นผู้มคีวามสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราซึ่งต่างจากผู้ดูแลที่มีความรู้ต่ า ระดับการศึกษา
ของผู้ดูแลผู้ติดสุราจึงมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา  
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ รายได้ และระยะเวลาในการดูแลกับระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
 
   จากผลการศึกษา พบว่า รายได้ และระยะเวลาในการดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์
กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ส่วนอายุของผู้ดูแลผู้ติดสุราไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้
ติดสุรา  
   รายได้มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่า เนื่องจากรายได้เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ส่งเสริมการดูแลของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพราะว่ารายได้สูง
สามารถแสวงหาแหล่งประโยชน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วย และเอ้ือต่อการเข้าถึง
สถานบริการทางสุขภาพได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้ต่ า จ าเป็นต้องท างานหาเลี้ยงชีพ ท า
ให้ความสามารถในการแสวงหาแหล่งประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการแสวงหา
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ปัจจัยพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ จากการศึกษา พบว่า ร้อยละ 66.90 ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ 
ส่วนผู้ดูแลมีรายได้เฉลี่ย 17,959.59 บาท/เดือนซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าค่าแรงงานขั้นต่ า (กระทรวง
แรงงาน, 2562) จากการศึกษาของสุวิมล (2550) และพัชรี (2551) พบว่า รายได้ของครอบครัวที่
เพียงพอจะเป็นแหล่งประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลสามารถสนับสนุนและตอบสนอง
ความต้องการผู้ป่วยได้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ดูแลให้มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 
รายได้จึงมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา  
   ระยะเวลาในการดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา อธิบายได้ว่า การติดสุราเป็นโรคเรื้อรังที่มีพยากรณ์โรคไม่ดี ผู้ติด
สุรามักจะกลับไปดื่มซ้ า ท าให้ผู้ดูแลต้องให้การดูแลเป็นระยะเวลานาน จากการศึกษา พบว่า ผู้ติดสุรา
ดื่มสุราเป็นประจ าเป็นระยะเวลา เฉลี่ย 10.19 ปี (SD = 8.86) และกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการดูแลผู้
ติดสุราโดยเฉลี่ย 8.07 ปี (SD = 8.42) ผู้ดูแลต้องดูแลผู้ติดสุรานานมากที่สุดถึง 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งการ
ดูแลผู้ติดสุราเป็นเวลานาน จัดว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ มีทักษะ ในการดูแลผู้ติดสุรา และผู้ติดสุราส่วน
ใหญ่เคยเข้ารับการบ าบัด 1–5 ครั้ง จัดว่าผู้ติดสุราเคยมีประสบการณ์การบ าบัดรักษาในโรงพยาบาล  
ท าให้ผู้ติดสุราได้เรียนรู้วิธีการเลิกดื่มสุรา อาจท าให้ผู้ติดสุราเลิกดื่มสุราได้นานกว่าผู้ที่ติดสุราที่ไม่เคย
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อ
พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา พบว่า หลังได้รับโปรแกรมสามารถลดพฤติกรรมการดื่มของผู้ติด
สุราได้ (ปนัดดา และคณะ, 2550) ดังนั้นการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการดูแลมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 
   ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล 
ผู้ติดสุรา ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของสนธยา (2550) ที่ศึกษาผู้ดูแลในเด็กสมาธิสั้น และส าอาง 
(2550) ศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักท่ีมีอาการทางจิต พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัย
ที่สุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมด้านวุฒิภาวะและมีประสบการณ์ มีพัฒนาการผ่านระยะวิกฤตต่าง  ๆ
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาผู้ดูแล 
ในผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ดูแลที่มีอายุมากมีพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุดีกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ มีอายุน้อย  
(วชิราพรรณ, 2553) ทั้งนี้อาจจะอธิบายได้ว่าผู้มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่อาจมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลเพ่ือดูแลผู้ติดสุราได้ดี 
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สรุปผลการวิจัย 
 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)เพ่ือศึกษาระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรากับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาใน
การดูแล ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ทั้ง 7 แห่ง คือ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 
   ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ดูแลผู้ติดสุรา ในปีงบประมาณ 2562 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผู้ดูแลผู้ติดสุราซึ่งก าลังเข้ารับการบ าบัดรูปแบบ
ผู้ป่วยใน มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุรา อย่างน้อย 1 เดือน และสามารถอ่านออกเขียนได้ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 320 คน ดังนี้ คือ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
106 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 20 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 85 คน 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 8 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 82 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา 15 คน และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ยาเสพติดปัตตานี 4 คน  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุราที่อยู่ใน
ความดูแลของผู้ดูแล ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุรา โดยผู้วิจัย
ได้น ามาประยุกต์ใช้ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็ม (Orem, 2001) ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียง 
(reliability) โดยการค านวนหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ได้เท่ากับ 0.95 และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรากับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการดูแล โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ระบุนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 
   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล และผู้ติดสุราเกี่ยวกับ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
ความพียงพอของรายได้ ลักษณะความสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพ และเหตุผลที่เข้ารับการบ าบัดรักษา
น ามาวิเคราะห์หา ค่าความถ่ี และร้อยละ 
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   2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล และผู้ติดสุรา เกี่ยวกับ อายุ รายได้ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระยะเวลาการดูแล ระยะเวลาการติดสุรา และจ านวนครั้งที่เข้ารับการบ าบัดรักษา น ามา
วิเคราะห์หา ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   3. ข้อมูลระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน
และตัดสินใจ 2) ขั้นการลงมือปฏิบัติ 3) ขั้นการประเมินผลและปรับปรุง และข้อมูลระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราตามกิจกรรมดูแล ได้แก่ 1) ด้านการรับประทานอาหาร
และน้ า 2) ด้านการรับประทานยา 3) ด้านการมารับการรักษาตามนัด และ 4) ด้านการผ่อนคลาย
ความเครียด วิเคราะห์หา ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4. หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรากับปัจจัย เพศ และระดับการศึกษา โดยใช้สถิติไค-สแควร์ ระบุนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   5. หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล  
ผู้ติดสุรากับ อายุ รายได้ และระยะเวลาในการดูแล โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระบุนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 
   1. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) โดย 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. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ตามกิจกรรม
การดูแล มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.01, SD = 0.74) เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมการดูแล 
พบว่า อยู่ในระดับสูง ทั้ง 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. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการ
รับประทานอาหารน้ า อยู่ในระดับสูง ทุกขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 4.02, 
SD = 0.72) ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) ขั้นตอนการประเมินผลและ
ปรับปรุง (M = 3.84, SD = 0.83) เมื่อพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติการดูแลรายข้อ พบว่า 
   ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ (M = 4.49, SD = 0.71) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราก่อนรับประทานอาหาร 
(M = 4.42, SD = 0.83) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
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   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง  กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติดสุรารับประทาน  
แต่ละม้ือ (M = 4.00, SD = 0.93) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   
   4. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการ
รับประทานยา อยู่ในระดับสูงทุกขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 3.99, SD = 
0.78) ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) และขั้นตอนการประเมินผลและ
ปรับปรุง (M = 3.86, SD = 0.82) เมื่อพิจารณาความสามารถการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ พบว่า 
   ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาด้วยยาตามแผนการรักษา
ของแพทย ์(M = 4.50, SD = 0.75)  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่โรงพยาบาลเมื่อยาใกล้หมด (M = 
4.21, SD = 0.93) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
    ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผู้ติดสุราที่เกิดจาก
การรับประทานยา (M = 4.02, SD = 0.95) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด    
    5. กลุ่มตัวอย่างมคีวามสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการรับ
การรักษาตามนัด อยู่ในระดับสูง ทุกขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 4.08, 
SD = 0.60) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง (M = 4.07, SD = 0.81) และขั้นตอนการวางแผน
และตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) เมื่อพิจารณาความสามารถการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ 
พบว่า   
   ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมความตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษาตามนัด เมื่อพบว่าผู้ติด
สุราไม่สามารถไปตามล าพังได้ (M = 4.48, SD = 0.79 มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด    
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตามนัด (M = 4.57, SD = 
0.68) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ดูแลอยู่ในระดับสูง 3 ใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมการติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษาตามนัดทุก
ครั้ง (M = 4.37, SD = 0.83) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
   6. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา ด้านการ 
ผ่อนคลายความเครียด อยู่ในระดับสูง ทุกขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (M = 3.99, 
SD = 0.70) ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ (M = 3.98, SD = 0.75) และขั้นตอนการประเมินผล
และปรับปรุง (M = 3.98, SD = 0.75) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติการดูแลเป็นรายข้อ พบว่า  



74 

   ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่
ในระดับสูง 5 ใน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมการคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบายความรู้สึก (M = 4.10, 
SD = 0.82) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   
   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลอยู่ใน
ระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่างๆส าเร็จ (M = 4.16, SD = 0.82) 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  
   ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในกาปฏิบัติการดูแล
อยู่ในระดับสูง ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมการให้ก าลังใจผู้ติดสุราเมื่อพบว่าผู้ติดสุราเลิกดื่ม (M = 4.30, 
SD = 0.18) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   
   7. ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรามีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการดูแล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
   ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแล  
ผู้ติดสุรา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
   ด้านการปฏิบัติการพยาบาล  
   1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลมีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุราตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยรวม อยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = 0.61) โดยขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ  
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 ดังนั้นควรมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถเพ่ือการดูแลผู้ติดสุราตามขั้นตอน
การประเมินผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ดูแลจะวัดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวตามเป้าหมายที่วางไว้ ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
   2. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
ตามกิจกรรมการดูแล มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับสูง(M = 4.01, SD = 0.74) ทั้ง 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) และด้านการผ่อนคลาย
ความเครียด (M = 3.95, SD = 0.74) ดังนั้น หน่วยบริการต่าง ๆ ควรมีการประเมินความสามารถของ
ผู้ดูแลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ติดสุราในการผ่อนคลายความเครียด หากไม่เพียงพอ จะต้องให้ความรู้ 
สนับสนุน ชี้แนะผู้ดูแลต่อไป 
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   3. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุรามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  และรายได้   อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ติดสุรา ควรมีการศึกษาปัจจัยอายุกับระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติด
สุราต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะการท าวจิัยครั้งต่อไป 
  
   1. ศึกษาความสามารถของผู้ดูแลในกลุ่มยาเสพติดอ่ืน ๆ เช่น ผู้ดูแลผู้ติดเฮโรอีน
ผู้ดูแลผู้ติดสารประเภทกระตุ้นประสาท เป็นต้น  
   2. ศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติด ในผู้ป่วยไทยพุทธ ผู้ป่วยไทย
มุสลิม เพื่อดูความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือในการวิจัย 

 
 แบบสอบถามการวิจัย รหัสเลขที่…………… 

 
 ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความสามารถของผู้ดูแลในการ
ปฏิบัติการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ติดสุรา โดยผู้ดูแลหลักผู้ติดสุราเป็นผู้ตอบ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแล 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการรับประทานยา ด้านการรับประทานอาหาร
และน้ า ด้านการผ่อนคลายความเครียด และด้านการรักษาตามนัด เพ่ือท าให้ผู้ติดสุราด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพชีวิต 
 แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล จ านวน 11 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุราที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแล จ านวน 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ระดับความสามารถของผู้ดูแลผู้ติดสุราจ านวน 65 ข้อ 
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
ค าชี้แจง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ และกรุณาท าเครื่องหมาย / ลงใน         หรือเติม
ข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
1. เพศ 
      1. ชาย 
      2. หญิง 
2. อายุ.................ปี 
3. ท่านนับถือศาสนา 
      1. พุทธ  
      2. คริสต์ 

     3. อิสลาม 
     4. อ่ืนๆ  

4. ระดับการศึกษา 
      1. ไม่ได้เรียนหนังสือ 
      2. ประถมศึกษา 
      3. มัธยมศึกษา 
      4. อาชีวศึกษา  
      5. ปริญญาตรีขึ้นไป 
5. ท่านมีอาชีพอะไร 
      1. ค้าขาย 
      2. เกษตรกร 
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      3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     4. รบัจ้าง 

      5. ว่างงาน 
      6. อ่ืนๆ…………….. 
6. รายได ้
     1. ของท่าน.............................................บาทต่อเดือน 
     2. ของผู้ติดสุรา.......................................บาทต่อเดือน 
7.ความเพียงพอของรายได้ของครอบครัว 
     1. เพียงพอ 
     2. ไม่เพียงพอ 
8.ท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ติดสุรา 
      1. บิดา 
      2. มารดา 
      3. สามี 
      4. ภรรยา 
      5. บุตร 
      6. ญาติ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา 
9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.........................คน 
10. ท่านเป็นผู้ดูแลผู้ติดสุรามาเป็นระยะเวลา...........................ปี 
11.ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
      1. ไม่มี 
      2. มี ดังนี ้
 1. โรคหัวใจ 
 2. ความดันโลหิตสูง 
 3. โรคกระดูกและข้อ   
 4. มะเร็ง 
 5. เบาหวาน 
 6. โรคปอด หรือหลอดลม 
 7. อัมพาต  
 8. โรคทางจิต 
 9. อ่ืนๆ.................. 
 
ส่วนที่ 2. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสุราที่อยู่ในความดูแล 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง    ให้ตรงกับผู้ติดสุราที่ท่านดูแลอยู่มากท่ีสุด 
1. เพศ 
   1. ชาย 
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   2. หญิง 
2. อายุ .......................... ปี 
3. ศาสนา 
   1. พุทธ 
   2. คริสต์ 
   3. อิสลาม 
   4. อ่ืนๆ......................... 
4. ระดับการศึกษา 
   1.ไม่ได้เรียนหนังสือ 
   2. ประถมศึกษา 
   3. มัธยมศึกษา 
   4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
   5. ปริญญาตรีขึ้นไป 
5. อาชีพ 
   1. ค้าขาย 
   2. เกษตรกร 
   3. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
   4. รับจ้าง 
   5. ว่างงาน 
   6. อ่ืนๆ............................... 
6. ท่านเห็นผู้ติดสุราเริ่มดื่มสุราเป็นประจ า โดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดื่มสุรา 

เป็นระยะเวลา.....................ปี 
7. อาการท่ีเคยเกิดขึ้นกับผู้ติดสุรา(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. เมาจนหมดสติ 
   2. กระวนกระวาย 
   3. หนาวสั่น ขนลุก เหงื่อออก 
   4. หัวใจเต้นเร็ว 
   5. มือสั่น ตัวสั่น 
   6. สับสน 
   7. หมดสติ ชัก 
   8. อาเจียนเป็นเลือด 
   9. ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด 
   10. ท้องมาน 
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   11. ตัวเหลือง ตาเหลือง 
   12. เบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ 
   13. ขับรถขณะเมาสุรา 
   14. พฤติกรรมก้าวร้าว เช่น พูดจาไม่สุภาพ เอะอะโวยวาย ทะเลาะวิวาท 
   15. พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม(ระบุ)........................ 
   16. ตกใจง่าย(ภาวะจิตตื่นตระหนก) 
   17. นอนไม่หลับเรื้อรัง 
   18. ซึมเศร้า 
   19. รู้สึกผิดโทษตัวเอง 
   20. คิดอยากตาย 
   21. มีภาวะหลงผิด เชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง(ระบุ)................................. 
   22. ประสาทหลอน(ระบุ)........................................ 
   23. ความจ าเสื่อม 
8. ผู้ติดสุราเข้านอนในโรงพยาบาล จากสาเหตุโรคติดสุรา จ านวน.....................ครั้ง 
9. เหตุผลที่ท่านคิดว่าผู้ติดสุราเข้ารับการรักษา(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. อยากเลิก 
   2. มีปัญหาสุขภาพกาย 
   3. มีปัญหาสุขภาพจิต 
   4. ญาติต้องการพามารักษา 
   5. อ่ืนๆ(ระบุ)........................................... 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุรา 
ค าชี้แจง: ข้อความต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการปฏิบัติของท่านในการดูแลผู้ติดสุราในการดูแลของท่าน 
พิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน    ขอให้ท่านตอบให้ตรงกับสิ่งที่ท่าน
ปฏิบัติ โดยเลือกตอบตามเกณฑ์ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง ท่านปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง ท่านปฏิบัติได้มาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง ท่านปฏิบัติได้ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง ท่านปฏิบัติได้น้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ท่านไม่ได้ปฏิบัติ 
 
 
 
 



89 

 
การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 

1.ท่านตัดสินใจร่วมกับผู้ติดสุราเพ่ือรับการ
บ าบัดรักษา โดยสอบถามผู้มีประสบการณ์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

     

2.ท่านช่วยผู้ติดสุราตรวจสอบชนิดและ
จ านวนยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลทุกครั้ง 

     

3.ท่านเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของผู้ติด
สุราที่เกิดจากการรับประทานยา 

     

4.ท่านตั้งใจให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาด้วย
ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 

     

5.ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียม และเก็บยา
เพ่ือไม่ให้ยาเปียกชื้นหรือถูกแสงแดดซึ่งจะ
ท าให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ 

     

6.ท่านได้ปรึกษาและวางแผนร่วมกับแพทย์ 
เมื่อพบว่าผู้ติดสุราเกิดอาการผิดปกติจาก
การใช้ยา 

     

7.ท่านได้ตัดสินใจร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ติด
สุราในการตกลงเกี่ยวกับการรับประทานยา 

     

8.ท่านช่วยผู้ติดสุราจัดเตรียมที่เก็บยาเพ่ือ
ความสะดวกสามารถหยิบรับประทานได้ง่าย 

     

9.ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นในการ
รับประทานยาซ้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติด
สุราปฏิเสธการรับประทานยา 

     

10.ท่านค้นหาวิธีการร่วมกับผู้ติดสุรา
เพื่อให้ผู้ติดสุรารับประทานยาตาม
แผนการรักษา 

     

11.ท่านบอกผู้ติดสุราให้รับประทานยาเมื่อ
ถึงเวลาในแต่ละมื้อ 

     

12.ท่านได้ค้นหาวิธีการจัดการร่วมกับผู้ติด
สุรา เมื่อพบว่าผู้ติดสุราปฏิเสธการ
รับประทานยา 

     

13.ท่านช่วยจัดยาให้ผู้ติดสุรารับประทาน 
หรือช่วยดูแลเมื่อผู้ติดสุราหยิบยา
รับประทานเอง 
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การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 

14.ท่านน าแบบอย่างที่ดีในการรับประทาน
ยาจากผู้ติดสุรารายอ่ืนมาใช้ เมื่อพบว่าผู้ติด
สุราไม่รับประทานยา 

     

15.ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุรามารับยาที่
โรงพยาบาลเมื่อยาใกล้หมด 

     

16.ท่านมารับยาแทนเมื่อผู้ติดสุราติด
ภารกิจไม่สามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได้ 

     

17.ท่านตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ติดสุรา
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

     

18.ท่านบอกให้ผู้ติดสุราหลีกเลี่ยงการดื่ม
สุราก่อนรับประทานอาหาร 

     

19.ท่านติดตามดูแลปริมาณอาหารที่ผู้ติด
สุรารับประทานแต่ละมื้อ 

     

20.ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ครบวันละสามมื้อ 

     

21.ท่านจัดเตรียมอาหารให้ผู้ติดสุราโดยลด
ปริมาณเนื้อสัตว์และมีไขมันน้อย 

     

22.ท่านบอกให้ผู้ติดสุราเห็นความจ าเป็นใน
การดื่มน้ า เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราดื่มน้ า
น้อยกว่า 6-8 แก้ว ในแต่ละวัน 

     

23.ท่านคิดเมนูอาหารเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้ติด
สุรารับประทาน 

     

24.ท่านเฝ้าดูแลอาการผิดปกติของผู้ติดสุรา 
เช่น อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ก่อน
หรือหลังรับประทานอาหาร 

     

25.ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารประเภทข้าว ผัก และผลไม้ 

     

26.ท่านตั้งใจพูดคุยกับผู้ติดสุราเรื่อง
อาหารที่ควรรับประทาน 

     

27.ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรารับประทาน
อาหารตรงเวลาทุกม้ือ 

     

28.ท่านเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารให้ผู้ติดสุรา 
เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุรามีอาการปวดแน่น
ท้อง เช่น ข้าวต้ม 
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การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 

29.ท่านก าหนดวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่มน้ า
อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 

     

30.ท่านจัดเมนูอาหารที่ผู้ติดสุราชอบ
รับประทานเพ่ือไม่ให้ผู้ติดสุราเบื่ออาหาร 

     

31.ท่านปรึกษาทีมสุขภาพ เช่น แพทย์ 
พยาบาล เมื่อติดตามพบว่าผู้ติดสุราเบื่อ
อาหาร อ่อนเพลีย 

     

32.ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราดื่ม
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

     

33.ท่านแนะน าให้ผู้ติดสุราดื่มน้ า และ
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย 

     

34.ท่านค้นหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเพ่ือ
น ามาปฏิบัติกับตนเอง และผู้ติดสุรา 

     

35.ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราแก้ปัญหาที่ไม่
ยุ่งยากด้วยตนเอง 

     

36.หากพบว่าผู้ติดสุรามีอารมณ์หงุดหงิด 
เมื่อผู้ติดสุราอารมณ์สงบลง ท่านแนะน าให้
ผู้ติดสุราตรวจสอบอารมณ์ของตนเอง 

     

37.ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

     

38.ท่านได้วางเป้าหมายการเลิกดื่มสุรา
ร่วมกับผู้ติดสุรา 

     

39.ท่านติดตามดูแลให้ผู้ติดสุรามีกิจกรรม
ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ 

     

40.ท่านคิดวิธีพูดคุยกับผู้ติดสุราถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

     

41.ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราออกก าลังกาย
อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง 

     

42.ท่านให้ก าลังใจผู้ติดสุราเมื่อพบว่าผู้ติด
สุราเลิกดื่มสุราและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ดี 

     

43.ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราพูดคุยระบาย
ความรู้สึก 
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การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 

44.ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมง่ายๆ 
และใช้เวลาไม่นาน เช่น รดน้ าต้นไม้ 

     

45.เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราเบื่อหน่าย ท่าน
แนะน าให้ผู้ติดสุราท ากิจกรรมที่ให้ความ
เพลิดเพลิน 

     

46.ท่านค้นหาวิธีการให้ผู้ติดสุราได้เข้าร่วม
กิจกรรมทีส าคัญทางศาสนา 

     

47.ท่านพูดชมเชยเมื่อผู้ติดสุราท างานต่างๆ
ส าเร็จ 

     

48.เมื่อท่านพบว่าผู้ติดสุราไม่ปฏิบัติ
กิจกรรม ท่านพูดคุยเพ่ือให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

     

49.ท่านก าหนดให้ผู้ติดสุราได้มีการผ่อน
คลายความตึงเตรียด เช่น ฝึกสมาธิ นวด
คลายเครียด หรือ ฝึกการหายใจ 

     

50.ท่านหลีกเลี่ยงการพูดต าหนิผู้ติดสุรา      
51.ท่านกระตุ้นให้ผู้ติดสุราระบายความรู้สึก 
และรับฟังเขาด้วยความเข้าใจและเห็นใจ 

     

52.ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุราปฏิบัติกิจทาง
ศาสนา 

     

53.ท่านคิดวิธีการมารับการรักษาตามนัด
ร่วมกับผู้ติดสุรา 

     

54.ท่านปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล เมื่อผู้
ติดสุรามีปัญหาสุขภาพ 

     

55.ท่านติดตามให้ผู้ติดสุรามารับการรักษา
ตามนัดทุกครั้ง 

     

56.ท่านคิดวิธีการให้ผู้ติดสุราไปรับการ
ตรวจรักษา ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

     

57.ท่านบอกให้ผู้ติดสุรารับรู้ถึงความส าคัญ
ในการมาตรวจตามนัด 

     

58.ท่านขอความช่วยเหลือจากหน่วย
บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าผู้ติด
สุราไม่มารับการรักษาตามนัด 
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การปฏิบัติการดูแลผู้ติดสุรา 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 

59.ท่านหาวิธีการเดินทางมารับการรักษา
ร่วมกับผู้ติดสุรา 

     

60.ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดสุรามารับการ
รักษาตามนัด 

     

61.ท่านขอค าแนะน าจากทีมสุขภาพ เช่น 
แพทย์ หรือพยาบาล เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่
ปฏิบัติตามแผนการรักษา 

     

62.ท่านตั้งใจพาผู้ติดสุราไปรับการรักษา
ตามนัด เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่สามารถไป
ตามล าพังได้ 

     

63.ท่านรับฟังค าแนะน าจากทีมสุขภาพและ
น าไปปฏิบัติเพื่อการดูแลผู้ติดสุรา 

     

64.ท่านสอบถามวิธีการช่วยเหลือให้ผู้ติด
สุราไปรับการรักษาตามนัดจากผู้ดูแลราย
อ่ืน เมื่อพบว่าผู้ติดสุราไม่มารับการรักษา
ตามนัด 

     

65.ท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเก่ียวกับ
ผู้ติดสุราในการปรับเปลี่ยนแผนการดูแล
รักษา 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

1. ดร.ปรีชา  จันทรมณี     ข้าราชการบ านาญ 
       อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
       สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก 
 
2. รองศาสตราจารย์ถนอมศรี  อินทนนท์  ข้าราชการบ านาญ 
        อดีตอาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
       จังหวัดสงขลา 
 
3. พว.มณฑาทิพย์  บุญมณี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
       หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน 
       โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
       จังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก ค 
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง   
เอกสารแนะน าส าหรับอาสาสมัคร  

 
ชื่อโครงการวิจัยความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มาบ าบัดรักษาใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ (Capability of Caregiver to care of Alcohol Dependence Person 
Treated by Thanyarak Hospital) 
 ผู้วิจัยและสังกัด 
 1. นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ หัวหน้าโครงการ 
 2. นางบุบผา บุญญามณี ผู้ร่วมโครงการ 
 3. นางนุรินยา แหละหมัด ผู้ร่วมโครงการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 186 ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท์ 0-7430-2491, 0-7430-2450 ต่อ 2224, 2209 มือถือ 089-8771721 โทรสาร 0-7430-2461 
E-mail: maleerat_8@hotmail.com   
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยขอเชิญท่านเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย เพ่ือประกอบการตัดสินใจของท่าน 
ผู้วิจัยขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้แก่ท่าน ขอให้ท่านท าความเข้าใจรายละเอียดตาม
เอกสารที่ท่านได้รับ ถ้าท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใด ท่านสามารถซักถามผู้วิจัยหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
แก่ท่านได้อย่างเต็มที่ หากท่านสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ ขอให้ท่านแสดงความจ านงโดยความสมัคร
ใจ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยติดสุราที่มา
บ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติการ
ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดสุรา ซึ่งถือเป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยติดสุราที่มารับการบ าบัดรักษา
รูปแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 7 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 
 ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการวางแผน สนับสนุน และ
เสริมสร้างความสามารถของผู้ดูแลในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยทีต่ิดสุรา 
 การศึกษาครั้งนี้ ท่านเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้การวิจัยเกิดผลประโยชน์สูงสุดจากการให้
ข้อมูลของท่าน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถามให้ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบ
เลือกตอบไม่มีค าตอบถูกหรือผิด การให้ข้อมูลครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากท่านรู้สึกว่า
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย กระทบกระเทือนจิตใจ และเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธการตอบหรือบอกเลิกการวิจัยได้ทันที จากการเข้าร่วม
โครงการวิจัยครั้งนี้ท่านจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 50 บาท จะเก็บข้อมูลครั้งเดียว ใช้เวลาประมาณ  
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1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ และจะท าลายเมื่อการวิจัยสิ้นสุดลง และมีการรายงาน
ผลการวิจัยในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อในงานวิจัย ท่านสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ได้
ตลอดเวลา โดยไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ตามมาทั้งต่อตัวท่านเอง และญาติของท่านที่ก าลังรักษาอยู่  หาก
มีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่ หรือติดต่อหัวหน้าโครงการ คุณมาลีรัตน์ สมณะกิจ 
โทรศัพท์มือถือ 089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจัยนี้หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม
สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร. 0-2531-0080 ต่อ 475, 492 โทรสาร. 0-2998-9314 

 
ขอขอบคุณอย่างสูง 

คณะผู้วิจัย 
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ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

ชื่อโครงการวิจัย ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสุราที่มาบ าบัดรักษาใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ (Capability of Caregiver to care of Alcohol Dependence Person 
Treated by Thanyarak Hospital) 
 
 วันที่ให้ความยินยอม วันที่...........เดือน.............พ.ศ. ......................... 
 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมท าการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดและมีความเข้าใจดี
แล้ว 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง จนข้าพเจ้า
พอใจ 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และเข้าร่วมโครงการนี้
โดยสมัครใจ และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาที่ญาติของข้าพเจ้าได้รั บ
ต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะสรุปผลการวิจัยหรือการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องการสนับสนุนและก ากับดูแลการวิจัยเท่านั้น 
 กรณีผู้เข้าร่วมวิจัยไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์) แต่มีความเข้าใจใน
โครงการวิจัยอย่างชัดเจนและสมัครใจเข้าร่วมโครงการอย่างอิสระด้วยตนเอง ให้มีผู้ปกครองร่วม
ยินยอม 
 หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบ นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจัยนี้ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม
สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร. 0-2531-0080 ต่อ 475, 492 โทรสาร. 0-2998-9314 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว มีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้
ด้วยความเต็มใจ 

ลงนาม......................................................ผู้ยินยอม 
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..................... 
ลงนาม......................................................... ผู้วิจัย 
ลงนาม........................................................ พยาน 
ลงนาม........................................................ พยาน 

 
 ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความใบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจน
เข้าใจดีแล้วข้าพเจ้าจึงได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
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ลงนาม..................................................... ผู้ยินยอม 
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..................... 
ลงนาม......................................................... ผู้วิจัย 
ลงนาม........................................................ พยาน 
ลงนาม........................................................ พยาน 

 
 ในกรณีผู้ถูกทดลองยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

ลงนาม...............................................ผู้ปกครอง/อุปการะชอบด้วยกฎหมาย 
วันที่.............. .เดือน................พ.ศ. .................... 
ลงนาม......................................................... ผู้วิจัย 
ลงนาม......................................................... พยาน 
ลงนาม........................................................  พยาน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล   นาง มาลีรัตน์  สมณะกิจ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. Maleerat Samanakit 
หมายเลขบัตรประชาชน 3900100055318 
วุฒิการศึกษา 

วุฒิ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

2552 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา 
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ชื่อ - นามสกุล   นางบุบผา  บุญญามณี 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Bubpa  Boonyamanee 
หมายเลขบัตรประชาชน  3900300049656 
วุฒิการศึกษา 

วุฒิ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
พยาบาลศาสมหาบัณฑิต (สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

2549 

พยาบาลศาสดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

2557 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา 
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ชื่อ - นามสกุล   นางนุรินยา  แหละหมัด 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Nurinya  Laehmad 
หมายเลขบัตรประชาชน  3900100190550 
วุฒิการศึกษา 

วุฒิ สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดสงขลา 

2551 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


