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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบ�ำบัดเพื่อเสริม
แรงจูงใจ
วิธกี ารศึกษา การศึกษาแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุมแบบปกปิดข้างเดียวในผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากผูด้ มื่ สุรา
ทีข่ อรับค�ำปรึกษากับสายด่วนเลิกเหล้า 1413 เพือ่ เปรียบเทียบผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ย
วิธีการบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ (กลุ่มทดลอง) กับการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุรา (กลุ่มควบคุม)
จ�ำนวน 4 ครัง้ ในระยะเวลา 3 เดือน ผลลัพธ์ของการศึกษาคือค่าเฉลีย่ และการเปลีย่ นแปลงของค่าเฉลีย่
คะแนนความเครียดและคะแนนการรับรูค้ วามสามารถในตนเองก่อนและหลังให้คำ� ปรึกษา 3 เดือนและ
6 เดือน วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน
ผลการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 180 ราย มีผเู้ ข้าร่วมการศึกษาครบถ้วนจ�ำนวน 149 ราย กลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความเครียดที่ 6 เดือนน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำ
แบบสั้นเกี่ยวกับสุราอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.001) อีกทั้งกลุ่มที่ได้รับการบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจมีการ
ลดลงของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดที่ 3 เดือน และ 6 เดือนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.002
และ p<0.001) เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำแบบสัน้ เกีย่ วกับสุรา นอกจากนีก้ ลุม่ ทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัด
เพือ่ เสริมแรงจูงใจมีการเพิม่ ขึน้ ของค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูค้ วามสามารถในตนเองที่ 3 เดือนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.023) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุรา
สรุ ป การให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจมีประสิทธิผลในการลด
ความเครียดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
ค�ำส�ำคัญ ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราการบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ ความเครียด
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ABSTRACT
Objective : To compare the effectiveness of telephone motivational enhancement therapy
counseling versus brief advice in significant others of alcohol abusers.
Methods : A single-blind randomized controlled trial in significant others of alcohol
abusers who called to 1413 alcohol helpline center to compare the effectiveness of
telephone motivational enhancement therapy(TMET) in intervention group with the
brief advice(BA) in controlled group. The total interventions were 4 times in 3 months.
The stress score and self-efficacy score were assessed at baseline post counseling
3 months and 6 months. Descriptive and inferential statistics were used in data analysis.
Results :180 patients were enrolled and randomized, 149 patients complete the study.
The TMET group had stress score less than the BA group significantly (p<0.001) at
sixth month. The TMET group had more stress score reduction significantly at third and
sixth months (p=0.002 and p<0.001) than the BA group. The TMET group had more
self-efficacy score elevation significantly at third month (p=0.023) than the BA group.
Conclusion : The TMET group was more effective than the BA group in stress reduction
for significant others of alcohol abusers.
Keywords : significant others, alcohol abusers, motivational enhancement therapy, stress
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บทน�ำ

ข้ อ มู ล การส� ำ รวจพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าของ
ประชากรในปี พ.ศ. 2554 จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าจากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวนทั้งหมด
53.9 ล้านคนประชากรจ�ำนวน 17.0 ล้านคน (ร้อยละ
31.5) เป็ น ผู ้ ดื่ ม สุ ร าในระหว่ า ง 12 เดื อ นก่ อ นวั น
สัมภาษณ์และพบว่าประชากร 34.8 ล้านคนมีสมาชิก
ในครัวเรือนที่ดื่มสุรา โดยร้อยละ 36.6 ของครัวเรือนที่มี
สมาชิกดื่มสุรามีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน
หรือปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน รองลงมาร้อยละ
25.7 และ 23.1 มีปัญหาในการประกอบอาชีพและ
การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และร้อยละ 14.6 มี
ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลนอกครัวเรือน1
ศูนย์วจิ ยั ยาเสพติดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ท�ำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในปี พ.ศ. 2553
พบว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวหรือคู่สมรสดื่ม
สุราเป็นประจ�ำมีปญ
ั หาทะเลาะวิวาทเป็นอันดับหนึง่ คิด
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 45.6โดยเกิดกับชายดื่มสุราประจ�ำ
มากกว่าชายหยุดดื่มสุราเกือบ 6 เท่า และเกิดกับหญิง
ดื่มสุราประจ�ำมากกว่าหญิงหยุดดื่มสุราเกือบ 14 เท่า2
ผลการส� ำ รวจระบาดวิ ท ยาสุ ข ภาพจิ ต ระดั บ
ชาติ ข องกรมสุ ขภาพจิต ปี พ.ศ. 2551 ได้ประมาณ
การว่ามีประชากรวัย 15-59 ปีจ�ำนวน 5.2 ล้านคนที่
เข้าข่ายมีความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุราตาม
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ซึ่งแบ่งเป็นมีภาวะ
ดื่มสุราแบบอันตรายประมาณ 2 ล้านคน และมีภาวะ
ติดสุราประมาณ3 ล้านคนและมีพฤติกรรมการดื่มสุรา
ผิดปกติร่วมกับโรคจิตเวชประมาณ 4 แสนคน แต่ผู้ที่
มีปัญหาสารเสพติดทุกชนิด (รวมสุรา) เข้ารับบริการ
ผู ้ ป ่ ว ยนอกจากทุ ก โรงพยาบาล หน่ ว ยงาน ทบวง
กรม ในปี พ.ศ. 2551 เพียง 1.2 แสนคน3 แสดงถึงปัญหา
ช่องว่างในการเข้าถึงบริการในระบบสุขภาพ การให้
ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์จึงเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มการเข้า
ถึงบริการ ซึ่งมีหลายลักษณะได้แก่ การให้ค�ำปรึกษา
ทางโทรศั พ ท์ เ พื่ อ ติ ด ตามหลั ง การบ� ำ บั ด ที่ ค ลิ นิ ก
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ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ เช่น quitline, drinkline
สายด่วนเลิกสุรา 1413 ของประเทศไทย4
การศึกษาน�ำร่องในการให้บริการสายด่วนสุราแก่
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาจากการดืม่ สุราในสวีเดน พบว่าร้อยละ 47 ของ
ผูร้ บั บริการเป็นผูด้ มื่ สุราและร้อยละ 31 เป็นญาติผดู้ มื่ สุรา
เมื่อให้ motivational interviewing (MI) และ cognitivebehavioral therapy (CBT) ทางโทรศัพท์พบว่าคะแนน
ของแบบประเมิน Alcohol Use Disorders Identification
Test (AUDIT) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ สายด่วนสุราจึง
อาจใช้เป็นการดูแลระดับปฐมภูมิเพื่อลดการดื่มสุราได้5
การศึกษาเปรียบเทียบการบ�ำบัด 3 แบบ ได้แก่
12-steps program, Johnson intervention confrontation
family meeting และ community reinforcement and
family training (CRAFT) ที่มีการใช้ MI กับสมาชิก
ครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากผูด้ มื่ สุราจ�ำนวน 130 ราย
พบว่า CRAFT มีประสิทธิภาพสูงสุดในการน�ำผู้ดื่มสุรา
ที่ ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจเข้ า สู ่ ก ารรั ก ษาได้6 นอกจากนี้ ยั ง มี
systematic review ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการ
ใช้ brief motivational interviewing เกี่ยวกับยาเสพติด
โดยพบว่า MIใน substance abuse นั้นมีประสิทธิภาพ
ที่ดี7 ขณะที่การศึกษาประสิทธิภาพของ motivational
enhancement therapy (MET) ในผู้ป่วย hepatitis C
ที่ติดสุราจ�ำนวน 138 ราย พบว่า ร้อยละของวันหยุดดื่ม
(day abstinent) ในกลุ่ม MET ที่ระยะ 6 เดือนเพิ่มขึ้น
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับข้อมูลทั่วไปอย่างมีนัยส�ำคัญ8
นโยบายแอลกอฮอล์ ร ะดั บ ชาติ ข องไทย 9
มี พรบ. ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทบี่ งั คับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 อีกทั้งแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ10 ปี พ.ศ.
2555-2559 มีแผนปฏิบัติการ 4 เป้าหมายคือ 1. เพื่อ
ควบคุมปริมาณการบริโภค 2. เพื่อป้องกันนักดื่มหน้า
ใหม่ 3. เพื่อลดความเสี่ยงของการบริโภค รูปแบบของ
การบริโภคและพฤติกรรมหลังการบริโภค และ 4. เพื่อ
จ�ำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค
ซึง่ สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของแผนงานการพัฒนา
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ประสิทธิผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ยวิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจ
ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
ระบบการดูแลผูม้ ปี ญ
ั หาการดืม่ สุรา (ผรส.) กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและ
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ก่อตั้ง
ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์หรือ 1413 สายด่วน
เลิกเหล้า11 ภายใต้การสนับสนุนของ ผรส. และ สสส.
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ผู้ได้รับผลกระ
ทบจากผู้ดื่มสุราและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลและ
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสุราจากเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรม
หลั ก สู ต รการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ ซึ่ ง ประยุ ก ต์
จากmotivational enhancement therapy manual
ของ Miller และคณะ6,11-15 โดยให้บริการในวันจันทร์ศุกร์เวลา 8.00-20.00 น. หรือเลือกรับบริการผ่านระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ จากสถิติผู้ใช้บริการ 1413 สายด่วน
เลิกเหล้าในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่าร้อยละ 40 เป็น
ผู้ดื่มสุรา และร้อยละ 60 เป็นญาติของผู้ดื่มสุรา โดย
ร้อยละ 80 ของญาติผู้ดื่มสุรามีภาวะเครียด ซึ่งต้องการ
การประคับประคองจิตใจและค�ำแนะน�ำในการน�ำผู้ดื่ม
สุราเข้าสู่การบ�ำบัดรักษา
ปัญหาที่เกิดกับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
จึงมีความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าปัญหาทีเ่ กิดกับผูด้ มื่ สุรา
การศึกษาเพื่อลดความเครียดและเพิ่มการรับรู้ความ
สามารถในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการทราบว่า การให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์
ด้ ว ยวิ ธี ก ารบ� ำ บั ด เพื่ อ เสริ ม แรงจู ง ใจ (telephone
motivational enhancement therapy (TMET))
มีประสิทธิผลต่อการลดความเครียดและเพิ่มการรับรู้
ความสามารถในตนเองของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่ม
มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาทาง
โทรศัพท์ด้วยวิธีการบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจ (TMET)
เปรียบเทียบกับการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุรา
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(brief advice) แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากผูด้ มื่ สุราต่อการ
ลดความเครียดและเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากผู้ดื่มสุราที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มารับบริการผ่าน
ทางสายด่วนเลิกเหล้า 1413 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน พ.ศ. 2559 และยินยอมเข้าการ
ศึกษา เป็นผู้ใกล้ชิดที่ดูแลผู้ดื่มสุราต่อเนื่อง เกณฑ์การ
คัดออกจากการศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
ที่มีโรคทางจิตเวชรุนแรง เช่น ประสาทหลอน หลงผิด
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีโรคทางกายร้ายแรงใน
ระยะเฉียบพลัน มีปญ
ั หาการได้ยนิ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
ให้คำ� ปรึกษา ให้การดูแลผูด้ มื่ สุราทีก่ ำ� ลังติดสารเสพติด
อื่นร่วมด้วยยกเว้นบุหรี่
การศึกษาเป็นแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบ
ปกปิดข้างเดียว ใช้วิธีการสุ่มแบบบล็อกเพื่อคัดเลือก
เข้ า กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม เนื่ อ งจากการให้
ค�ำปรึกษาต่างกันชัดเจนท�ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค�ำปรึกษา
และผู้เข้าร่วมการศึกษาต่างทราบว่าอยู่กลุ่มใด มีเพียง
เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ ดิ ตามผลถูกปกปิดไม่ให้ทราบว่าอยูก่ ลุม่ ใด
เท่านั้นจนสิ้นสุดการรักษาเพื่อเป็นการลดอคติ การ
ศึกษาได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ R1222h/58
การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากการศึกษา
น�ำร่องของโครงการสายด่วนเลิกเหล้า 1413 ที่ประเมิน
ความเครียดของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราหลัง
ให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบ�ำบัดเพื่อเสริม
แรงจูงใจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงมิถุนายน
พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 1,393 ราย พบว่ามีความเครียดลดลง
ร้อยละ 63 และ 65 หลังให้ค�ำปรึกษาที่ 3 และ 6 เดือน
ส่วนกลุ่มควบคุมที่ได้รับค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยว
กับสุรานั้นอ้างอิงจากการประมาณการทางคลินิกโดย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

The Effectiveness of Telephone Motivational Enhancement Therapy
Counseling for Significant Others of Alcohol Abusers
พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์ประจ�ำกองจิตเวช
และประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าจะ
มีความเครียดลดลงร้อยละ 30 หลังให้ค�ำปรึกษาที่ 3
และ 6 เดือนจึงใช้สูตรค�ำนวณขนาดตัวอย่างต่อไปนี้
โดย n = จ�ำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
P0 = อัตราความเครียดของกลุ่มควบคุมลดลง
เท่ากับ 30.0%
P1= อัตราความเครียดของกลุ่มทดลองลดลง
เท่ากับ 60.0%
= (P0+P1)/2 = 0.45
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%, α = 0.05 ดั ง นั้ น
Zα= 1.96
อ�ำนาจการทดสอบเท่ากับ 99% ดังนัน้ Zβ = 2.33
ได้ขนาดตัวอย่างต่อกลุ่มคือ 75 รายเมื่อรวมผู้ที่
อาจออกจากการศึกษาร้อยละ 20 จึงเป็นกลุม่ ละ 90 ราย
วิธีการด�ำเนินการศึกษา
เมื่ อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากผู ้ ดื่ ม สุ ร าโทรศั พ ท์
เข้ามาขอรับบริการผ่านทางสายด่วนเลิกเหล้า 1413
เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำตามหลักพืน้ ฐานในการให้คำ� ปรึกษาทาง
โทรศัพท์ ชี้แจงข้อมูลโครงการวิจัยและตกลงยินยอม
เข้าร่วมงานวิจัยโดยไม่มีการเขียน inform consent
เนื่องจากเป็นการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ จากนั้น
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะโทรศั พ ท์ ก ลั บ เพื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาจ� ำ นวน
4 ครัง้ โดยห่างจากครัง้ แรก 1, 4 และ 12 สัปดาห์ ใช้เวลา
ครั้งละ 20-30 นาที โดยมีการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
คัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ในการให้ค�ำปรึกษาครั้งแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามผล
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค�ำปรึกษา จะเป็นผู้ประเมินระดับ
ความเครียดและการรับรูค้ วามสามารถในตนเอง 3 ครัง้
ได้แก่ ก่อนการให้ค�ำปรึกษา ที่ 3 และ 6 เดือนหลังการ
ให้ค�ำปรึกษาครั้งแรก
การให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบ�ำบัด
เพือ่ เสริมแรงจูงใจ (TMET เป็นการพูดคุยเพือ่ เสริมสร้าง
แรงจู ง ใจที่ เ น้ น ผู ้ รั บ การปรึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(client-centered) คือตั้งใจรับฟัง เข้าใจและยอมรับ
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สิ่งที่เขาเป็น มีทิศทางในการพูดคุย (goal-direction)
เพื่อน�ำไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับ
ค�ำปรึกษาใช้ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง (self-perception
theory) ที่ เ ชื่ อว่ า เมื่ อบุ คคลได้ รั บรู ้ สิ่ง ที่ เ ขาเป็ น ด้ ว ย
ตัวของเขาเองจะเกิดการวิเคราะห์ เข้าใจและต้องการ
พัฒนาตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี
stage of change จ�ำนวน 6 ขั้นได้แก่ ไม่สนใจปัญหา
ลังเลใจ ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ กระท�ำต่อเนื่องและมี
ปัญหาซ�้ำที่ควรตอบสนองอย่างเหมาะสมในขั้นนั้นๆ
การให้ค�ำปรึกษามี 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ดูแลสภาพ
ร่างกายและจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินโรคจิต
เวช ลดความเครียด ให้กลับมาดูแลตนเอง ป้องกันการ
ถูกท�ำร้าย สามารถแสวงหาความช่วยเหลือ มีทัศนคติ
และจัดการปัญหาได้ดีขึ้น ระยะที่ 2 ให้ญาติมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือผู้ด่ืมสุรา ให้ญาติเห็นความส�ำคัญรวมถึง
ประโยชน์และเกิดค�ำมั่นสัญญาที่จะช่วยเหลือผู้ดื่มสุรา
ให้ลดหรือหยุดดืม่ สุราได้สำ� เร็จ ญาติสามารถแสดงความ
เห็นและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน ระยะที่ 3 การติดตาม
ต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าใจบทบาทตนเอง
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ดื่ ม ทบทวนปั ญ หา
ส่งเสริมพฤติกรรมการหยุดดืม่ และลดพฤติกรรมส่งเสริม
การดื่มได้อย่างต่อเนื่อง เทคนิคที่ใช้ใน MET ได้แก่
การท�ำให้เห็นความแตกต่างของสถานภาพปัจจุบันกับ
เป้าหมายทีอ่ ยากเป็น หลีกเลีย่ งการโต้เถียง หมุนไปตาม
แรงต้าน แสดงความเห็นอกเห็นใจ ส่งเสริมศักยภาพและ
ท�ำให้มั่นใจว่าสามารถท�ำได้
การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุราเป็นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุราได้แก่ สุราและการติดสุรา โรคที่
เกิดจากสุรา วิธกี ารเลิกสุรา การป้องกันการกลับไปดืม่ ซ�ำ้
การจัดการกับสถานการณ์เสีย่ งและฉุกเฉิน การแนะน�ำ
สถานบ�ำบัดรักษาผู้ติดสุรา
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาในการวิจัยทั้ง 2
กลุ่มๆ ละ 4 ราย จากจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 22 ราย
ได้ผา่ นการอบรมการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์โดยศูนย์
จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา
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ประสิทธิผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ยวิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจ
ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีคู่มือการให้ค�ำปรึกษา
เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสบการณ์การให้
ค�ำปรึกษามากกว่า 1 ปีและมีการอบรมต่อเนื่องทุกปี
รวมถึงมีการติดตามผลการให้ค�ำปรึกษา (on-going
training) โดย พ.อ.หญิง ณัฐนาฎ สระอุบล อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้
บริการการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ความสัมพันธ์กับผู้ดื่มสุรา ข้อมูลผู้ดื่ม
สุรา ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายโดย
ใช้แบบคัดกรอง DS-8 ของกรมสุขภาพจิต 8 ข้อ16
ส่วนที่ 2 แบบประเมินทางด้านจิตใจ
1. แบบประเมินความเครียด (Srithanya stress
test; ST-5)17 จ�ำนวน 5 ค�ำถามเกีย่ วกับ (1) การนอน (2)
สมาธิ (3) หงุดหงิด (4) เบื่อ และ (5) ไม่อยากพบผู้คน
ซึง่ มีคำ� ตอบ 4 ระดับให้เลือกระดับคะแนนจาก 0-3 ดังนี้
แทบไม่มี = 0 คะแนน บางครั้ง = 1 คะแนน บ่อยครั้ง =
2 คะแนน เป็นประจ�ำ = 3 คะแนน
2. แบบประเมิ น การรั บ รู ้ ค วามสามารถใน
ตนเอง (self-efficacy)18 จ�ำนวน 10 ค�ำถาม มีค�ำตอบ 4
ระดับให้เลือกระดับคะแนนจาก 1-4 ดังนี้ จริงมากที่สุด
= 4 คะแนน จริงพอสมควร = 3 คะแนน จริงเล็กน้อย =
2 คะแนน ไม่เป็นความจริง = 1คะแนน

การวิเคราะห์ทางสถิติ

วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือร้อยละ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความเครียดระหว่างกลุ่มทดลอง
กั บ กลุ ่ ม ควบคุ ม ใช้ independent sample t-test
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 วิเคราะห์ผลโดยใช้ intention to
treat analysis และ multivariate regression analysis
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กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 149 รายจากทั้งหมด 180
ราย ได้รับค�ำปรึกษาครบทั้ง 4 ครั้ง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 72 และ 77 ราย ตามล�ำดับ
(แผนภูมิที่ 1) เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.3 ในกลุ่มทดลอง
และร้อยละ 84.4 ในกลุ่มควบคุม อายุเฉลี่ย 42.7 ปี
ในกลุ่มทดลองและ 40.6 ปีในกลุ่มควบคุม เป็นคู่สมรส
ร้อยละ 51.4 ในกลุ่มทดลองและร้อยละ 48.1 ในกลุ่ม
ควบคุม เมื่อเปรียบเทียบเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน ความสัมพันธ์กับผู้ดื่มสุรา ภาวะซึมเศร้า
และผลกระทบ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (ตารางที่ 1)
ผู้ดื่มสุราใช้สุรา ≥4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 95.8 ใน
กลุ่มทดลองและร้อยละ 97.4 ในกลุ่มควบคุม มีปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวร้อยละ 88.9 ในกลุ่มทดลอง
และร้อยละ 94.8 ในกลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบเทียบชนิด
สุรา ความถี่ในการดื่มสุรา อาการถอนสุราและปัญหา
จากการดืม่ สุราระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบ
ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตาราง
ที่ 2) โดยผู้ดื่มสุราทุกรายไม่ได้ใช้สารเสพติดอื่นร่วมด้วย
ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความเครี ย ดก่ อ นให้
ค� ำ ปรึ ก ษาในกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม เท่ า กั บ
2.34 และ 1.91 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.007) และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียด
ที่ 6 เดือนหลังให้ค�ำปรึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม เท่ า กั บ 1.11 และ 1.66 ซึ่ ง ต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) นอกจากนี้ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
3 เดือนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.99
และ 0.49 และ 6 เดือนเท่ากับ 1.24 และ 0.25 ซึ่งต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.002 และ p<0.001)
(ตารางที่ 3) ส่วนการรับรู้ความสามารถในตนเองพบว่า
ค่าเฉลีย่ คะแนนการรับรูค้ วามสามารถในตนเองก่อนและ
หลังการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมที่ 3 เดือน
เท่ากับ 2.08 และ 0.27 ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p=0.023) แต่เดือนที่ 6 ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
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ประสิทธิผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ยวิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจ
ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

ธวัชชัย ลีฬหานาจ และคณะ

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
(N = 72)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ
ชาย
7 (9.7)
หญิง
65 (90.3)
อายุ ปี (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
42.7 ± 12.8
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
15 (20.8)
มัธยมศึกษา
28 (38.9)
อุดมศึกษา
29 (40.3)
สถานภาพ
โสด
15 (20.8)
สมรส
50 (69.4)
หย่าร้างหรือหม้าย
7 (9.7)
รายได้ต่อเดือน (บาท)
<10,000
21 (29.2)
10,000-20,000
33 (45.8)
> 20,000
18 (25)
ความสัมพันธ์กับผู้ดื่มสุรา
บิดา/มารดา
12 (16.7)
คู่สมรส
37 (51.4)
บุตร
11 (15.3)
อื่นๆ
12 (16.6)
ภาวะซึมเศร้าของญาติผู้ดื่มสุรา
ไม่มีความเสี่ยงซึมเศร้า
38 (52.8)
มีความเสี่ยงซึมเศร้าแต่ไม่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
26 (36.1)
มีความเสี่ยงซึมเศร้าและมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
8 (11.1)
ผลกระทบ
ถูกท�ำร้ายร่างกาย
7 (9.7)
ถูกท�ำร้ายจิตใจ
53 (73.6)
#
Chi-square test ส�ำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม Independent t-test ส�ำหรับข้อมูลต่อเนื่อง
p<0.05 คือข้อมูลพื้นฐานแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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กลุ่มควบคุม
(N = 77)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
12 (15.6)
65 (84.4)
40.6 ± 12.2
18 (23.4)
26 (33.8)
33 (42.9)
18 (23.4)
57 (74)
2 (2.6)
24 (31.2)
32 (41.6)
21 (27.3)
8 (10.4)
37 (48.1)
12 (15.6)
20 (26)
46 (59.7)
25 (32.5)
6 (7.8)
15 (19.5)
59 (76.6)

p-value#
0.284
0.299
0.803

0.188

0.870

0.368

0.637

0.093
0.671
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ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุราจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ดื่มสุรา
กลุ่มทดลอง
(N = 72)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของสุราที่ใช้
เบียร์
19 (26.4)
*
สุราผสม/สุราพิเศษ/ สุราปรุงพิเศษ
18 (25.0)
สุราขาว
49 (68.1)
อื่นๆ
4 (5.6)
ความถี่ในการดื่มสุรา
≥ 4 วัน/สัปดาห์
69 (95.8)
2-3 วัน/สัปดาห์
2 (2.8)
< 1-3 วัน/เดือน
1 (1.4)
ระดับการถอนสุรา
ไม่รุนแรง
10 (13.9)
รุนแรง
62 (86.1)
ปัญหาจากการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์กับครอบครัว
64 (88.9)
ความสัมพันธ์กับเพื่อน
4 (5.6)
การท�ำงาน
37 (51.4)
การเงินของครอบครัว
35 (48.6)
#
Chi-square test
p<0.05 คือข้อมูลพื้นฐานแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
*
สุราผสม ได้แก่ เชี่ยงชุน หงส์ทอง สุราพิเศษ ได้แก่ วิสกี้ บรั่นดี สุราปรุงพิเศษ ได้แก่ แม่โขง

กลุ่มควบคุม
(N = 77)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
17 (22.1)
14 (18.2)
52 (67.5)
4 (5.2)
75 (97.4)
2 (2.6)
0 (0.0)
9 (11.7)
68 (88.3)
73 (94.8)
7 (9.1)
39 (50.6)
28 (36.4)

p-value#
0.539
0.311
0.946
0.922
0.582

0.687

0.185
0.410
0.928
0.130

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและผลต่างของคะแนนความเครียดก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา 3 เดือนและ 6 เดือน
กลุ่มทดลอง
(N = 77)
ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
2.34(0.93)
1.36(0.69)
1.11(0.32)
0.99(1.02)
1.24(0.88)

ก่อนให้ค�ำปรึกษา
หลังให้ค�ำปรึกษา 3 เดือน
หลังให้ค�ำปรึกษา 6 เดือน
ผลต่างก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา 3 เดือน
ผลต่างก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา 6 เดือน
#
independent Samples t-test, intention to treat
*
p<0.05 คือความแตกต่างของคะแนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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กลุ่มควบคุม
(N = 82)
ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
1.91(1.01)
1.42(0.75)
1.66(0.94)
0.49(0.90)
0.25(1.10)
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p-value#
0.007*
0.616
< 0.001*
0.002*
< 0.001*
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ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

ธวัชชัย ลีฬหานาจ และคณะ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและผลต่างของคะแนนการรับรู้ความสามารถในตนเองก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา 3 เดือนและ
6 เดือน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(N = 72)
(N = 77)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ก่อนให้ค�ำปรึกษา
30.36 (5.69)
30.37 (5.59)
หลังให้ค�ำปรึกษา 3 เดือน
32.44 (5.12)
30.86 (5.42)
หลังให้ค�ำปรึกษา 6 เดือน
32.68 (5.89)
32.29 (5.17)
ผลต่างก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา3 เดือน
-2.08 (5.35)
-0.27 (4.17)
ผลต่างก่อนและหลังให้คำ� ปรึกษา 6 เดือน
-2.44 (6.7)
-1.7 (6.38)
#
independent Samples t-test, intention to treat
*
p<0.05 คือความแตกต่างของคะแนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

p-value#

0.986
0.068
0.664
0.023*
0.489

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความเครียดช่วงก่อนให้ค�ำปรึกษา
ปัจจัย
เพศ

ชาย
หญิง
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รายได้ต่อเดือน (บาท)
<10,000
10,000-20,000
> 20,000
ความสัมพันธ์กับผู้ดื่มสุรา
บิดา/มารดา
คู่สมรส
บุตร
อื่นๆ
ถูกท�ำร้ายร่างกาย
ไม่ถูกกระท�ำ
ถูกกระท�ำ
ถูกท�ำร้ายจิตใจ
ไม่ถูกกระท�ำ
ถูกกระท�ำ
ปัญหาความสัมพันธ์ของผู้ดื่มกับครอบครัว
ไม่มี
มี

ไม่เครียด#
เครียด##
p-value Crude
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
Odds Ratio

95%CI

15 (78.90)
91 (65.00)

4 (21.10)
49 (35.00)

0.234

1
2.01

0.63-6.41

20 (55.60)
39 (67.20)
47 (72.30)

16 (44.40)
19 (32.80)
18 (27.70)

0.090
0.541

2.08
1.27
1

0.89-4.90
0.58-2.75

25 (73.50)
76 (65.50)
5 (55.60)

9 (26.50)
40 (34.50)
4 (44.40)

0.383
0.303

1
1.46
2.22

0.62-3.43
0.48-10.15

35 (74.50)
46 (63.90)
25 (62.50)

12 (25.50)
26 (36.10)
15 (37.50)

0.228
0.231

1
1.64
1.75

0.73-3.71
0.70-4.37

13 (65.00)
53 (64.60)
14 (58.30)
26 (78.80)

7 (35.00)
29 (35.40)
10 (41.70)
7 (21.20)

0.274
0.143
0.100

2.00
2.03
2.65
1

0.57-6.92
0.78-5.25
0.82-8.49

91 (66.90)
15 (65.20)

45 (33.10)
8 (34.80)

0.873

1
1.07

0.42-2.73

31 (83.80)
75 (61.50)

6 (16.20)
47 (38.50)

0.015*

1
3.23

1.25-8.34

10 (76.90)
96 (65.80)

3 (23.10)
50 (34.20)

0.418

1
1.73

0.45-6.59
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p-value Adjusted
Odds Ratio

0.028*

1
3.23

95%CI

1.13-9.22
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความเครียดช่วงก่อนให้ค�ำปรึกษา (ต่อ)
ปัจจัย

ไม่เครียด#
เครียด##
p-value Crude
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
Odds Ratio

95%CI

p-value Adjusted
Odds Ratio

ปัญหาความสัมพันธ์ของผู้ดื่มกับเพื่อน
ไม่มี
100 (68.00)
47 (32.00)
1
มี
6 (50.00)
6 (50.00)
0.211
2.12
0.65-6.94
ปัญหาการท�ำงานของผู้ดื่ม
ไม่มี
54 (71.10)
22 (28.90)
1
มี
52 (62.70)
31 (37.30)
0.263
1.463
0.75-2.84
ปัญหาการเงินของครอบครัว
ไม่มี
62 (69.70)
27 (30.30)
1
มี
44 (62.90)
26 (37.10)
0.367
1.357
0.69-2.63
เบียร์
ไม่ใช้
82 (70.1)
35 (29.9)
1
ใช้
24 (57.1)
18 (42.9)
0.129
1.757
0.848-3.639
เหล้าแดง
ไม่ใช้
84 (68.3)
39 (31.7)
1
ใช้
22 (61.1)
14 (38.9)
0.422
1.371
0.634-2.961
เหล้าขาว
ไม่ใช้
33 (62.3)
20 (37.7)
1
ใช้
73 (68.9)
33 (31.1)
0.406
0.746
0.374-1.489
ยาดอง
ไม่ใช้
103 (68.2)
48 (31.8)
1
ใช้
3 (37.5)
5 (62.5)
0.090
3.576 0.821-15.582 0.024*
#
ไม่เครียด คือ มีคะแนนจากแบบประเมินความเครียด ST-5 อยู่ในระดับเครียดน้อยและเครียดปานกลาง
##
เครียด คือ มีคะแนนจากแบบประเมินความเครียด ST-5 อยู่ในระดับเครียดเครียดมากและเครียดมากที่สุด

เมื่อตัดประชากรที่ออกจากการศึกษาแล้วแบ่ง
กลุม่ ตามคะแนนความเครียดจากแบบประเมิน ST-5 ช่วง
ก่อนให้คำ� ปรึกษา จะแบ่งประชากรได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่
ไม่เครียด หมายถึงผูท้ มี่ คี ะแนนความเครียดน้อยและปาน
กลางและกลุ่มเครียดหมายถึงผู้ที่มีคะแนนความเครียด
มากและมากที่สุดแล้ววิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปัจจัย
ของญาติทมี่ ผี ลต่อความเครียดคือการถูกท�ำร้ายจิตใจและ
การที่ผู้ดื่มใช้ยาดอง (p=0.028 และ p=0.024)ในขณะที่
ปัจจัยอื่นๆ ของญาติ เช่น การศึกษา สถานภาพ รายได้
ความสัมพันธ์กับผู้ดื่ม ปัญหาความสัมพันธ์ของผู้ดื่มกับ
ครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ของผู้ดื่มกับเพื่อน ปัญหา
การท�ำงานของผูด้ มื่ และปัญหาการเงินของครอบครัวนัน้
ไม่สัมพันธ์กับความเครียดของญาติ (ตารางที่ 5)

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่ม
สุรามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดในกลุ่มทดลอง
น้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม หลั ง ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา 6 เดื อ น

1
6.19

95%CI

1.265-30.283

อีกทัง้ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความเครียดในกลุม่ ทดลองลด
ลงมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ 3 เดือน และ 6 เดือนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้
อาจเป็นผลจากการให้ค�ำปรึกษาด้วยวิธีการบ�ำบัดเพื่อ
เสริมแรงจูงใจมีการประเมินปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
ของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา ประเมินทัศนคติ
ในการดูแลผู้ดื่มสุราเพื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ดื่มสุราใน
ทางบวก กระตุ้นแรงจูงใจและเกิดการให้ค�ำมั่นสัญญา
ที่จะช่วยเหลือผู้ดื่มสุรา ให้ทางเลือกในการช่วยเหลือ
ผู ้ ดื่ ม สุ ร า หยุ ด พฤติ ก รรมที่ ส ่ ง เสริ ม การดื่ ม สุ ร า ให้
ค�ำแนะน�ำในการดูแลร่างกายและจิตใจตนเองภายใต้
บทบาทที่ เ หมาะสมในครอบครั ว และแสวงหาความ
ช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น ซึ่งส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ผู้ดื่มสุราที่มีความเครียด เหนื่อยล้าและหมดก�ำลังใจ
ให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นและเกิดแรงจูงใจในการช่วยเหลือ
ผู้ดื่มสุราให้เข้าสู่การรักษาหรือลดปริมาณสุรา ส่งผลให้
กลุม่ ทดลองมีความเครียดลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุมทีม่ ี
เพียงการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุรา
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ประสิทธิผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ยวิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจ
ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ความ
สามารถในตนเองเพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมที่ 3 เดือน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตแิ ต่เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ที่ 6 เดือน อาจเป็นผลจากจ�ำนวนครั้งที่ให้ค�ำปรึกษา
น้อยเกินไป โดยการศึกษาของ Miller และคณะ6 มีการ
ให้ค�ำปรึกษาจ�ำนวน 12 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือนแก่
ครอบครัวผู้ดื่มสุราด้วยโปรแกรมบ�ำบัดเพื่อเสริมแรง
จูงใจเปรียบเทียบกับการให้ค�ำปรึกษาอื่นอีก 2 แบบ
รวมถึงแบบบันทึกโทรถามตามเยีย่ มส�ำหรับการติดตาม
ดู แ ลผู ้ ดื่ ม สุ ร าทางโทรศั พ ท์ ที่ พั ฒ นาโดย ดร.หรรษา
เศรษฐบุปผาและคณะภายใต้การสนับสนุน ผรส. 19
จะให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ แ ก่ ผู ้ ดื่ ม สุ ร าและญาติ
จ�ำนวน 8 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้การให้
ค�ำปรึกษาอาจเน้นการช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ผู้ดื่มสุราสามารถจูงใจผู้ดื่มให้เปลี่ยนตนเองน้อยไป
อาจท�ำให้คะแนนการรับรู้ความสามารถในตนเองใน
กลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงการ
ประเมินการรับรูค้ วามสามารถในตนเองอาจต้องติดตาม
ในระยะยาว นอกจากนีแ้ บบประเมินมีคำ� ถาม 10 ข้อ ซึง่
อาจมีผลต่อความร่วมมือในการท�ำแบบสอบถามนี้ทาง
โทรศัพท์ อาจท�ำให้ได้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
อาจท� ำ ให้ ไ ม่ พ บความแตกต่างของคะแนนการรับรู ้
ความสามารถในตนเองอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ ควรเลื อ ก
แบบสอบถามทีม่ จี ำ� นวนค�ำถามทีน่ อ้ ย เพือ่ ความสะดวก
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กแบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถในตนเองของเวทินี สุขมาก และ
คณะมาใช้ในการศึกษานี้เนื่องจากมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามอื่น
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Miller และคณะ6 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาแก่
ครอบครัวผู้ดื่มสุราโดยใช้โปรแกรม CRAFT ที่ใช้การ
สัมภาษณ์เพื่อเสริมแรงจูงใจเปรียบเทียบกับโปรแกรม
12 ขัน้ ตอนและโปรแกรม Confrontation family meeting
ของ Johnson พบว่าทัง้ 3 โปรแกรมสามารถลดคะแนน
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ของความซึมเศร้า ความโกรธ ความขัดแย้งในครอบครัว
รวมทัง้ สามารถเพิม่ คุณภาพชีวติ ในด้านของความเชือ่ ม
แน่นในครอบครัวและคะแนนความสุขในความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัวผู้ดื่มสุราโดยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็นผลจากโปรแกรมทัง้ 3
แบบให้ความส�ำคัญกับครอบครัวในการสือ่ สารเชิงบวก
กับผู้ดื่มสุราเพื่อน�ำผู้ดื่มสุราเข้าสู่การรักษา
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง แสดงให้ เ ห็ น
ประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธี
การบ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สุราที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Nelleke และคณะ20
ที่ศึกษาประสิทธิผลของการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อเสริมแรงจูงใจแก่ผู้ดื่มสุราใน
12 เดือน พบว่าช่วยลดคะแนน AUDIT และท�ำให้ผู้ดื่ม
สุราหยุดดื่มหรือดื่มในความเสี่ยงระดับต�่ำอย่างมีนัย
ส�ำคัญแสดงถึงประสิทธิภาพของการให้ค�ำปรึกษาทาง
โทรศัพท์โดยใช้วิธีเสริมแรงจูงใจ
ปัจจัยของญาติที่มีผลต่อความเครียดของญาติ
คือ การถูกท�ำร้ายจิตใจและการทีผ่ ดู้ มื่ ใช้ยาดองนัน้ อาจ
เกิดจากการดืม่ สุราเป็นผลให้เกิดอารมณ์ผดิ ปกติและมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของผูด้ ม่ื สุราลดลง
ส่งผลให้ญาติถกู ท�ำร้ายจิตใจและเกิดความเครียดตามมา
นอกจากนี้ผู้ดื่มยาดองอาจเป็นผู้ที่ใช้ค่อนข้างหนัก โดย
ผู้ดื่มบางส่วนอาจมีทัศนคติหรือให้เหตุผลกับญาติใน
การดื่มเพื่อบ�ำรุงร่างกายตามความเชื่อเดิมอันน�ำไปสู่
การดื่มในปริมาณมาก เป็นผลให้ญาติเกิดความเครียด
ได้เช่นกัน
การศึกษานี้มีจุดแข็งคือรูปแบบวิจัยแบบสุ่มที่มี
กลุ่มควบคุม จึงช่วยลดปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่องาน
วิจัยได้ อีกทั้งเป็นการศึกษาแรกในประเทศไทยที่ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ ด ้ ว ย
วิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก
ผู ้ ดื่ ม สุ ร า เปรี ย บเที ย บกั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบสั้ น
เกี่ยวกับสุราในด้านความเครียด และการรับรู้ความ
สามารถในตนเอง

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

The Effectiveness of Telephone Motivational Enhancement Therapy
Counseling for Significant Others of Alcohol Abusers
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถปกปิดทั้ง
2 ทางแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค�ำปรึกษา
เนื่องจากวิธีการให้ค�ำปรึกษาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
ปกปิดผูต้ ดิ ตามประเมินผลการศึกษา ซึง่ เป็นการปกปิด
ทางเดี ย วเพื่ อ ลดอคติ อี ก ทั้ ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเลื อ ก
แบบสอบถามที่ควรมีจ�ำนวนข้อค�ำถามน้อยเพื่อความ
สะดวกในการติดตามผลทางโทรศัพท์ ซึง่ แบบสอบถาม
การรับรูค้ วามสามารถในตนเองมี 10 ข้อ อาจท�ำให้ความ
ร่วมมือในการท�ำแบบสอบถามลดลง อาจท�ำให้ขอ้ มูลที่
ได้ไม่ตรงความเป็นจริง
นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัดของเครือข่ายโทรศัพท์
มื อ ถื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบสั ญ ญาณเดิ ม จาก
2G เป็น 3G ท�ำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนหนึ่งเปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์มอื ถือ ท�ำให้ตดิ ต่อไม่ได้และออกจากการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ เ ป็ น วิ ธี ก ารที่
สะดวกในการเข้าถึงบริการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางมาโรงพยาบาล และควรเลือกใช้วิธีการ
บ�ำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่ม
สุราเนื่องจากมีประสิทธิผลในการลดความเครียดได้ดี
กว่าการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุรา
การวิจัยในอนาคตควรเลือกใช้แบบสอบถามที่
มีจ�ำนวนค�ำถามน้อยและมีความจ�ำเพาะต่อสมมติฐาน
งานวิจัย รวมถึงอาจมีการประเมินประสิทธิผลในด้าน
อืน่ ให้ครอบคลุมมากขึน้ เช่น การเข้าสูก่ ารรักษาหรือการ
ลดปริมาณการดืม่ ของผูด้ มื่ สุรา อีกทัง้ อาจมีการปรับเพิม่
จ�ำนวนครั้งในการให้ค�ำปรึกษาหรือเพิ่มการติดตามให้
ยาวขึ้น นอกจากนี้อาจประยุกต์ใช้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากผู้ดื่มสุราในบริบทที่ผู้ดื่มสุราก�ำลังรักษาเป็นผู้ป่วย
ในหรือผู้ป่วยนอกได้
ผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยของญาติที่มีผลต่อ
ความเครียดของญาติ คือ การถูกท�ำร้ายจิตใจและการ
ที่ผู้ดื่มใช้ยาดองนั้น อาจมีการควบคุมปัจจัยดังกล่าว
ส�ำหรับงานวิจัยในอนาคตเพื่อให้ผลการศึกษาเกี่ยวกับ

Thawatchai Leelahanaj et al.

ความเครียดมีความชัดเจนมากขึ้น

สรุป

การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
บ� ำ บั ด เพื่ อ เสริ ม แรงจู ง ใจมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการลด
ความเครียดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรามากกว่า
การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเกี่ยวกับสุรา แต่ไม่มีผลใน
การเพิ่ ม การรั บ รู ้ ค วามสามารถในตนเองในผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

เอกสารอ้างอิง

1. National Statistical Office of Thailand. The
Smoking and Drinking Behavior Survey 2011.
Bangkok: Text and Journal Publishing; 2012.
2. Chitlada A, Usaneya P. Effectiveness of
community brief intervention model on alcohol
consumption reduction amongmoderate
drinkers in communities in Lopburi province.
A Journal of Thai Population Association 2010;
1: 5-18.
3. Kittirattanapaiboon P, Jumroonsawad S,
Srikosai S, Chindakham R. Module A-Care program
foralcohol abusers in the health system:
Primary care for alcohol abusers for health
professionals. Chiangmai: The Integrated
Community Management for Substance Abuse
Program; 2011.
4. Noknoi S. Telephone Counseling for Alcohol Abusers and their Family. Chiangmai:
The Integrated Community Management for
Substance Abuse Program; 2013.
5. Ahacic K, Nederfeldt L, Helgason AR. The
national alcohol helpline in Sweden: an
evaluation of its first year. Subst Abuse Treat
Prev Policy 2014; 9: 28.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 62 No. 4 October - December 2017

321

ประสิทธิผลของการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ดว้ ยวิธกี ารบ�ำบัดเพือ่ เสริมแรงจูงใจ
ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา
6. Miller WR, Meyers RJ, Tonigan JS. Engaging
the unmotivated in treatment for alcohol
problems: a comparison of three strategies
for intervention through family members.
J Consult Clin Psychol 1999; 67: 688-97.
7. Dunn C, Deroo L, Rivara FP. The use of brief
interventions adapted from motivational
interviewing across behavioral domains: a
systematic review. Addiction 2001; 96(12):
1725-42.
8. Dieperink E, Fuller B, Isenhart C, McMaken K,
Lenox R, Pocha C, et al. Efficacy of motivational
enhancement therapy on alcohol use
disorders in patients with chronic hepatitis C:
a randomized controlled trial. Addiction 2014;
109: 1869-77.
9. Dhammarangsee T. Alcohol consumption and
impact situation in Thailand 2013. Nonthaburi:
The Graphico System; 2013.
10. Ministry of Public Health, Department of
Disease Control, Office of Alcohol Control
Committee. Guidelines for comparison and
bribes awards according to the Alcohol
Control Parliament 2008. Bangkok: Ministry of
Public Health; 2013.
11. Saengcharnchai P. Knowledge of alcohol:
1413 Alcohol Helpline Center. Chiangmai:
The Integrated Community Management for
Substance Abuse Program; 2013.
12. Miller WR. Motivational enhancement therapy
manual: a clinical research guide for therapists
treating individuals with alcohol abuse and
dependence. Maryland: NIH Publication;
1999.

322

ธวัชชัย ลีฬหานาจ และคณะ

13. Saengcharnchai P. Training manuals:
Motivational Enhancement Therapy
Counseling for Alcohol Abusers. Chiangmai:
The Integrated Community Management for
Substance Abuse Program; 2010.
14. Saengcharnchai P. Motivational Interviewingand
Motivational Enhancement Therapy (MI and
MET) and Pharmacotherapy for Addiction.
Bangkok: Department of Psychiatry and
Neurology Phramongkutklao Hospital; 2005.
15. Dejkong T. Training Manualfor Clinical Personnel
Volume 2: Counseling for Drug Abusers.
Nonthaburi: The Integrated Community
Management for Substance Abuse Program;
2012.
16. Tangsaree T.Development of screening for
depression and suicidal risk. KhonKaen:
Phrathammakhan Publishing; 2008.
17. Silpakit O. Srithanya Stress Scale. Journal of
Mental Healthof Thailand 2008;16: 177-85.
18. Sukmak V, Sirisoonthon A, Meena P. Validity
of the General Perceived Self-Efficacy Scale.
Journal of the Psychiatric Association of
Thailand 2002; 47: 31-7.
19. Sethabouppha H. Ratsameesuwiwat J.
Thepprasong S. Telephone Recordingfor
Telephone Therapy. Chiangmai: The Integrated
Community Management for Substance Abuse
Program; 2013.
20. Heinemans N, Toftgard M, Damstrom-Thakker
K, Galanti MR. An evaluation of long-term
changes in alcohol use and alcohol problems
among clients of the Swedish National Alcohol
Helpline. Subst Abuse Treat Prev Policy 2014;
9: 22.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

