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บทน�ำ

การดืม่ สุราในปริมาณทีม่ ากเป็นเวลานานจนกลายเป็นการดืม่ แบบติด (Alcohol dependence) เมือ่ ดืม่ หนักต่อเนือ่ งกัน
หลายปี ในผู้ที่ติดสุราพบว่ามีขนาดของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเล็กลง ท�ำให้สูญเสียการสื่อสารด้วยวาจาและความจ�ำ
จนก่อให้เกิดกลุ่มอาการทางสมองที่ท�ำให้สมองมีการสูญเสียความทรงจ�ำที่เรียกว่า Wernicke - Korsakoff Syndrome
หากยังคงดื่มสุราต่อไปก็อาจเกิดโรคสมองเสื่อมจากสุราได้
ในปัจจุบนั มีผนู้ ยิ มดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นจ�ำนวนมากและเกินขนาดจนเป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ย
ทีต่ ดิ สุรา1 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า การดืม่ สุราน�ำไปสูก่ ารเสพติดแอลกอฮอล์ (Alcohol addiction)
โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) เกิดปัญหาต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย2 ที่ส�ำคัญที่สุด คือ แอลกอฮอล์มีผลต่อระบบประสาท
การดื่มแอลกอฮอล์ระยะสั้นท�ำให้สูญเสียความทรงจ�ำ (Amnesia) ไม่สามารถจดจ�ำเหตุการณ์ในขณะนั้นได้ สับสน
(Confusion) เดินเซ (Ataxia) ส่วนผลของการดื่มแอลกอฮอล์ระยะยาวท�ำให้เกิดภาวะสมองฝ่อ (Cerebral atrophy)
ความจ�ำเสื่อม (Dementia) และ Wernicke– Korsakoff Syndrome ซึ่งเกิดจากการไม่สามารถดูดซึม Vitamin B13 ได้
การติดสุรามีผลกระทบต่อสมองทั้งความบกพร่องที่มีต่อระบบประสาทและโครงสร้างทางสมอง ความรุนแรงในระดับ
ต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย4 จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า
การใช้แอลกอฮอล์อย่างยาวนาน (Chronic alcohol use) ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้และความจ�ำระยะสั้น ระบบประสาทด้าน
การรู้คิด (Neurocognitive) บกพร่อง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความจ�ำเสื่อม5 รวมถึงมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การบริหารจัดการ (Executive function) และยังพบว่าการท�ำงานของสมองส่วนนี้ลดลงโดยสัมพันธ์กับปริมาณของการดื่ม
สุราอย่างหนัก6 จากการประเมินทางจิตประสาทวิทยาท�ำให้ทราบถึงแนวโน้มความเสื่อมและความบกพร่องในการท�ำหน้าที่
ของสมองและน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาการบ�ำบัดรักษาที่มีการฟื้นฟูความจ�ำของ
ผู้ป่วยสุราได้
ค�ำส�ำคัญ: ความจ�ำในผู้ป่วยสุรา ภาวะติดสุราเรื้อรัง การฟื้นฟูความจ�ำ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความจ�ำในผู้ที่ติดสุรา

ผูป้ ว่ ยติดสุรามีความสามารถด้านการรูค้ ดิ ทีต่ ำ�่ กว่าคน
ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน จากการศึกษา
วิจัยของ The Psychological Corporation ที่ศึกษาในกลุ่ม
Korsakoff’s Syndrome ซึง่ เป็นกลุม่ อาการผิดปกติ จากการ
ดืม่ สุรา พบเช่นเดียวกันว่าความสามารถด้านความจ�ำอยูใ่ น
ระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์เฉลีย่ (Extremely low) ถึงระดับคาบเส้น
(Borderline range) แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการดื่ม
สุราระยะยาวเกี่ยวข้องกับการท�ำหน้าที่รู้การคิด นอกจากนี้
ยังพบว่า ถ้าคะแนนในส่วนของความจ�ำทัง้ แบบระยะสัน้ และ
ระยะยาวมีระดับต�่ำ แสดงถึงการมีปัญหาในการทวนข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งจากการฟังและการ
มองเห็น รวมถึงปัญหาในการทบทวนข้อมูลเมื่อเวลาเลย
ผ่านไป ซึง่ อาจแสดงถึงความบกพร่องทางความจ�ำในระดับ
ต�ำ่ ถึงปานกลางได้7 มีการศึกษาเกีย่ วกับความบกพร่องทาง
สติปัญญาด้านการรู้คิด (Executive dysfunction) ที่มีการ
ดืม่ สุราในระยะเวลาสองปีพบว่ามีความผิดปกติดา้ นการรูค้ ดิ
ความรูค้ วามเข้าใจ ซึง่ มีผลจากเมธานอลทีเ่ ป็นส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ส่งผลให้ความจ�ำมีความผิดปกติอย่างชัดเจน8
นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ที่ดื่มสุราระยะยาว กับผู้ที่ดื่มสุรา
ระยะสัน้ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรูค้ ดิ การแก้ไขปัญหา
ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีใ้ นผูท้ ดี่ มื่ สุราเป็นระยะเวลายาวนานท�ำให้
กระบวนการรูค้ ดิ ส่วนนีส้ ญ
ู เสียไปมากกว่ากลุม่ ทีด่ มื่ สุราน้อย
9
หรือไม่ดื่มสุราเลย
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ รู ป แบบและองค์
ประกอบของความจ�ำอื่นๆ เช่น ด้านระดับการศึกษาพบว่า
ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก รู ป แบบและองค์
ประกอบของความจ�ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
คือผู้ที่มีระดับการศึกษาที่น้อยมีความสัมพันธ์กับความ
สามารถด้านความจ�ำในระดับที่ลดลง10 รวมถึงสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการรู้คิด (Cognitive Function)
และยังพบว่าความบกพร่องของความจ�ำในผู้ป่วยติดสุรา
เฉพาะปัจจัยด้านอายุและการศึกษา พบเช่นเดียวกันว่า
การศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษาน้อยสัมพันธ์กบั การลดลงของ
ความจ�ำ11 ส่วนการเริม่ ต้นดืม่ สุราเมือ่ อายุยงั น้อยมีผลท�ำให้
ผู้ป่วยเกิดการติดสุราได้มากกว่าคนที่เริ่มดื่มเมื่ออายุมาก12
การสูญเสียความทรงจ�ำที่รุนแรงอาจเกิดจากโรคหลายโรค
เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคที่เป็น
สาเหตุทเี่ สียความจ�ำได้ คือโรคพิษสุราเรือ้ รังเฉียบพลัน ทัง้ นี้
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การสูญเสียความจ�ำนั้นจะขึ้นกับลักษณะแต่ละบุคคลและ
อายุของแต่ละบุคคลด้วย13

ผลกระทบของสุรา

ลักษณะของความจ�ำที่เกิดจากการดื่มสุราที่มีความ
รุนแรง ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจ�ำระยะสั้น ท�ำให้เกิด
ความจ� ำ เสื่ อ มชนิ ด ที่ มี อ าการ Wernicke-Korsakoff
มากทีส่ ดุ 14,17 ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ สุราได้แสดงให้เห็นว่ามีความบกพร่อง
ในการเรียกคืนเหตุการณ์อัตชีวประวัติ (Autobiographical
events) ท�ำให้ความทรงจ�ำส่วนนี้สูญเสียไป15 และผลของ
การฟืน้ ฟูความทรงจ�ำอัตชีวประวัตทิ มี่ ศี กั ยภาพด้วยการเลิก
ดืม่ สุรา และการฝึกฝนอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ การติดสุรามีความ
สัมพันธ์ ระหว่างการรับรูป้ ญ
ั หาและความทรงจ�ำเกีย่ วกับตนเอง16
ผู้ป่วยสุราส่วนใหญ่มักเกิดภาวะเสียความจ�ำ (Amnesia)
แบบไปข้างหน้า (Anterograde amnesia) มากกว่าแบบย้อน
หลัง (Retrograde amnesia) ผู้ป่วยจะรู้สติดี ทั้งนี้เกิดจาก
ภาวะขาดสารอาหารไทอามีน (Thiamine) ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง Neuronal energy metabolism ในสมองส่วน
กลาง และลดการน�ำของกระแสประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการ
กลอกตาไม่ได้ (Ophthalmoparesis) ตากระตุก (Nystagmus)
เดินเซ (Ataxia) และสับสน ซึ่งภาวะนี้ จัดเป็นภาวะฉุกเฉิน
ภาวะหนึ่งในผู้ป่วยพิษสุราที่ต้องรีบรักษา17
ภาวะ Black out เป็นภาวะสุราเป็นพิษแบบหนึ่ง
เกิดได้ทั้งในกลุ่มสุราเป็นพิษเฉียบพลับหรือเรื้อรัง อาการที่
แสดงออกคือ ผูด้ มื่ รูต้ วั ดี แต่ไม่สามารถจดจ�ำเหตุการณ์ขณะ
นั้นได้ กล่าวคือผู้ป่วยเสียความทรงจ�ำในระยะสั้นมากกว่า
เสียความทรงจ�ำในระยะยาว18 ถึงแม้จะเป็นอาการชั่วคราว
แต่กอ็ นั ตรายอย่างยิง่ เนือ่ งจากสูญเสียความสามารถในการ
ควบคุมตนเองอย่างชัดเจน ถ้าผู้ดื่มมีอาการแบบนี้บ่อยๆ
พบว่ามีโอกาสเกิดการติดสุรา (Alcoholic dependent)ได้สงู
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียความ
ทรงจ�ำจากโรคพิษสุราเรื้อรังมีความจ�ำเหตุการณ์ต่างๆ
ได้ลดลง17 สถานะของความจ�ำในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ Korsakoff
syndrome ไม่สามารถบอกความแตกต่างของความจ�ำและ
ความรุนแรงที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคต
ได้ แต่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ได้หากยังมีการดื่มสุราใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น19

volume 36 no.2 : April - June 2018

17

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ผลกระทบของสุราต่อการท�ำงานของสมองและ
ระบบประสาท

ผลกระทบของสุราท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
หน่วยความจ�ำลดลง ประสิทธิภาพของหน่วยความจ�ำทีเ่ สีย
ไปขึน้ อยูก่ บั ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย และช่วงเวลาของ
การวัดปริมาณแอลกอฮอล์20 จากหลายการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
โดยไปรบกวนระบบการท�ำงานของสารสื่อประสาทจ�ำพวก
Amino acid (Amino acid neurotransmitter systems)
ทัง้ ชนิดกระตุน้ (Excitatory amino acids) ได้แก่ Glutamate
และชนิดยับยั้ง (Inhibitory amino acids) ได้แก่ γ–Amino
butyric acid (GABA) ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ
เฉียบพลัน (Acute alcohol consumption) มีผลท�ำให้
Glutamatergic neurotransmission ลดลง21,22 ดังนัน้ การดืม่
แอลกอฮอล์ในระยะสัน้ ๆ ท�ำให้เกิดการกดสมอง ผูด้ มื่ จะรูส้ กึ
ผ่อนคลายมากขึน้ สมาธิลดลง มึนงง (Stuporous) ปฏิกริ ยิ า
ตอบกลับอัตโนมัตชิ า้ ลงและอาจเสียชีวติ ได้ โดยความรุนแรง
ของอาการจะขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป
การดื่ ม สุ ร าติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะยาวหรื อ แบบเรื้ อ รั ง
(Chronic alcohol consumption) ท�ำให้เกิด Up-regulation
ของ NMDA Receptor เซลล์ประสาทจึงถูกกระตุ้นมากขึ้น
และเมื่อหยุดการดื่มแอลกอฮอล์กะทันหัน (Withdrawal)
จะท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะ Hyperexcitability อย่ า งรุ น แรง
จากการเสียสมดุลระหว่างระบบกระตุน้ และยับยัง้ จนอาจส่ง
ผลท�ำให้ Neuron ตาย เนื่องจากถูกกระตุ้นมากเกินไป
นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิด Withdrawal Symptoms อื่นๆ เช่น
วิตกกังวล (Anxiety) มือสั่น ตัวสั่น (Tremor) การรับรู้ผิด
ปกติ (Disorientation) กระสับกระส่าย (Agitation) เพ้อ
(Delirium) เห็นภาพหรือได้ยนิ เสียงหลอน (Hallucinations)
และอาการชักเกร็งกระตุก (Grand mal Seizures)21,22
โดยผลกระทบของสุราต่อการเกิดภาวะชักมักเกิดภายใน
12-48 ชั่วโมงหลังดื่มแอลกอฮอล์ครั้งสุดท้าย และต่อภาวะ
หูแว่ว ประสาทหลอน สับสน และซึมลง (Delirium tremens)
มักเกิด ภายใน 48-96 ชัว่ โมง หลังดืม่ แอลกอฮอล์ครัง้ สุดท้าย
เนื่องจากมี Dopamine Transmission เพิ่มขึ้น23 หลังจาก
อาการขาดสุราลดลงจะท�ำให้เกิดอาการเศร้า เบื่อ เหงา
สมาธิไม่ดี และมีอาการอยากดื่มสุรา (Craving)24,23
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ผลกระทบของสุราต่อโรคทางจิตเวช

ผู้ป่วยจิตเวชเมื่อใช้สุราและสารเสพติดนานๆ มีผลท�ำให้
สมอง เกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานและเกิดอาการทาง
จิตเพิ่มขึ้น25 ลักษณะเด่นที่ชัดเจนของผู้ป่วยสุราที่มีโรคจิต
เวชร่วม คือ การคิดและความจ�ำเสือ่ ม (Cognitive impairment)
การด�ำรงอยู่ได้ในสังคมแย่ลง (Impairment in Social
Functioning)26 ผูด้ มื่ สุรามักพบปัญหาโรคร่วมทางจิตเวชซึง่
ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาส�ำคัญที่พบบ่อยที่สุด27,28 น�ำไปสู่
การใช้ ส ารเสพติ ด นั้ น เพื่ อ บรรเทาอารมณ์ ที่ ไ ม่ ส บายใจ
ลดความวิตกกังวล ประหม่าในการเข้าสังคม และเป็นวิธกี าร
แสวงหาความสุขสบายใจอย่างหนึ่ง29 ผลของสุรายังท�ำให้
ระดับสาร Serotonin และ Norepinephrine ในสมองต�่ำลง
ซึง่ มีผลต่อการรักษาระดับอารมณ์ปกติของมนุษย์ และมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าเช่นกัน รวมไปถึงพฤติกรรมการ
ฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส�ำคัญในผู้ที่ติดสุรา30

การศึกษาที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดื่มสุราที่ส่งผลต่อความจ�ำอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยอีกหลายเรื่องที่มุ่งศึกษาปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดืม่ สุราทีส่ ง่ ผลต่อความจ�ำ และผลกระทบต่อ
การดื่มสุราที่ส่งผลต่อความจ�ำ เช่น Bezdicek et al8 พบว่า
ความผิดปกติดา้ นการรูค้ ดิ ความรูค้ วามเข้าใจ มีผลจากเมธานอล
ทีเ่ ป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ความจ�ำมีความผิด
ปกติอย่างชัดเจน ส่วนการศึกษาของ Cuervo-Lombard et al15
แสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยทีด่ มื่ สุรามีความบกพร่องในการเรียกคืน
เหตุการณ์อัตชีวประวัติ (Autobiographical events) ท�ำให้
ความทรงจ�ำส่วนนีส้ ญ
ู เสียไป เช่นเดียวกับ Nandrino et al31
ที่พบว่าผู้ป่วยที่ดื่มสุรามีประสิทธิภาพในการรับรู้และการ
เข้าใจอารมณ์ของตนเองค่อนข้างต�ำ่ และมีความบกพร่องใน
การเรียกคืนเหตุการณ์อัตชีวประวัติ (Autobiographical
Memory) ซึง่ สอดคล้องกับ Poncin et al16 ผูท้ ตี่ ดิ แอลกอฮอล์
มีความทรงจ�ำเกีย่ วกับอัตชีวประวัตทิ ลี่ ดลง โดยใช้การทดสอบ
ความจ�ำอัตชีวประวัติ วัดความรู้สึกของ Auto noetic ด้วย
กระบวนทัศน์การจ�ำและการรับรู้
ยังมีการศึกษาผลกระทบของการดื่มสุราที่ส่งผลต่อ
ความจ�ำ และระดับสติปัญญา เช่น Ganguli et al10 พบว่า
การทีผ่ ดู้ มื่ สุรามีอายุ และการศึกษาทีน่ อ้ ย จะส่งผลต่อความจ�ำ
การรู้คิดและระดับสติปัญญา และยังพบว่า ส่งผลต่อความจ�ำ
ด้านภาษา ด้านความใส่ใจ และด้านมิตสิ มั พันธ์ (Visuospatial)

18
ที่ลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Lindemann, Antille, &
Clarke4 พบความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยู่
กับปริมาณที่ได้รับเข้าไปในร่างกาย มักท�ำให้เกิดความเสีย
หายจากสมองที่น�ำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลต่อกระบวนการรับรู้ ความ
เข้าใจในด้านภาษา เช่น Nowakowska-Domagała et al9
ท�ำให้กระบวนการรับรู้ ความเข้าใจในด้านภาษา และความ
จ�ำ มีความผิดปกติ และมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา
ปริมาณการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทัง้ นีป้ ริมาณเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์สง่ ผลโดยตรงต่อความจ�ำระยะสัน้ และระยะยาว
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Pitel et al11 แสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ ความเข้าใจด้านภาษา และความจ�ำทีบ่ กพร่อง ส่งผล
ต่อการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาในการฝึกฝน ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลา
ในการฟื้นฟูความทรงจ�ำที่นานมากขึ้น จนมีการพัฒนาวิธี
การฟื้นฟูความจ�ำของ Nguyen-Louie, Buckman, Ray, &
Bates32 มีการใช้รปู ภาพในการเรียกคืนความทรงจ�ำในผูป้ ว่ ย
ที่ดื่มสุรา ซึ่งมีผลต่อการเรียกคืนความทรงจ�ำ หากมีการใช้
รูปภาพที่เกี่ยวกับสุราจะท�ำให้ผู้ป่วยเรียกคืนความจ�ำด้าน
การอยากดืม่ สุรามากขึน้ และนอกจากนีย้ งั มีการศึกษาด้าน
ผลของการเรียกคืนความจ�ำของ Poltavski, Marino, Guido,
Kulland, & Petros20 พบว่า ผลของการเรียกคืนความจ�ำใน
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน ขึ้น
อยูก่ บั ปริมาณและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับสมองของผูท้ ี่
ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังมีการศึกษาของ Hoffman, Sklar, &
Nixon,5 พบว่า พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในระดับต�่ำและปานกลางในผู้สูงอายุ ท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยความจ�ำลดลงทั้งชาย
และหญิง แต่ในผู้หญิงมีความสามารถในความจ�ำน้อยกว่า
ผู้ชาย ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณต�่ำอาจช่วยให้
ความสามารถในการรับรูค้ วามสามารถบางอย่าง ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่
กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปด้วย

การบ�ำบัดรักษาผู้ดื่มสุราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การรักษาภาวะเสียความทรงจ�ำต่อการดื่มสุราเรื้อรัง
โดยทั่วไปแล้วเป็นการบ�ำบัดด้วยยาร่วมกับการบ�ำบัดทาง
จิตสังคม ซึ่งการบ�ำบัดทางจิตสังคมที่ใช้บ�ำบัดผู้ดื่มสุรามี
หลายรูปแบบด้วยกัน จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการ
บ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior
Therapy: CBT) เป็นการบ�ำบัดทางจิตสังคมวิธีหนึ่งที่ใช้ใน

Journal of Nursing and Health Care

การบ�ำบัดผู้ดื่ม ผู้ติดสุราได้อย่างมีประสิทธิภาพ33 ท�ำให้
พฤติกรรมการดื่มสุราลดลงหลังเข้าร่วมโปรแกรม อธิบาย
ได้วา่ การบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเป็นการบ�ำบัดที่
มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการดื่มสุรา เช่น การดื่มสุราท�ำให้มีความสุข ท�ำให้
คลายเครียด มีเพื่อนมาก ท�ำให้มีความกล้าเพิ่มขึ้น ท�ำให้
หายเหนื่อย ปรับให้เป็นความคิดที่เหมาะสม34 มีเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถค้นหาและแก้ไข ความรู้สึกลังเล
ไปเป็นเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือ
เป็นหลักการส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ใช้สารเสพติดรวมทั้งผู้เสพติด
สุรามีพฤติกรรมการเสพลดลงอย่างมั่นคง35

แนวทางการฟืน้ ฟูความจ�ำส�ำหรับผูต้ ดิ สุราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การฟืน้ ฟูความจ�ำส�ำหรับผูด้ มื่ สุรา สาเหตุหนึง่ เกิดจาก
การขาดความสมดุลของหน่วยความจ�ำ เป็นผลกระทบหลัก
ของความพิการทางสติปญ
ั ญาและมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ชีวิตประจ�ำวันในผู้ป่วยที่ดื่มสุรา การฝึกฝนความทรงจ�ำจึง
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยความจ�ำให้กลับฟืน้ คืนมา36 การฟืน้ ฟูความจ�ำด้วยการ
ใช้เทคนิคการบ�ำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจ (Cognitive
Behavioral Therapy Techniques) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการฟื้นฟูความจ�ำ ดังนี้
การบันทึกความคิด เช่น เมือ่ มีการกลับไปดืม่ สุราอีกครัง้
หนึ่ง ก็จะท�ำการบันทึกความคิดว่า “ฉันกลับไปดื่มสุราอีก
ครั้ง ...... การกลับไปดื่มนี้ฉันได้เรียนรู้........” ซึ่งผู้ป่วยจะ
เป็นผูบ้ นั ทึกความคิดนัน้ และผูบ้ ำ� บัดจะท�ำหน้าทีใ่ นการแลก
เปลี่ยนความคิดในทางที่ถูกต้องกับผู้ป่วย การบันทึกความ
คิดจะช่วยเปลี่ยนความเชื่อในระดับลึกของผู้ป่วยได้ การจัด
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น การจดบันทึกตารางกิจวัตรประจ�ำ
วันของตนเอง ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้และมีการวางแผน
การด�ำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง จะท�ำการบันทึกว่า “เขียน
เจ็ดวันถัดไปลงบนแผ่นกระดาษโดยเริ่มจากวันนี้”
หรืออีกทางเลือกหนึ่งของเทคนิคนี้คือการจัดตาราง
กิจกรรมประจ�ำวัน การท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ในแง่
บวกในชีวิตประจ�ำวันจะช่วยให้ความคิดในการดูแลตัวเอง
เพิ่มขึ้น และลดการอยากดื่มสุรา รวมไปถึงเทคนิคการเปิด
ภาพเพื่อฟื้นฟูความทรงจ�ำ เป็นการระลึกถึงความทรงจ�ำ
ล่าสุดทีก่ ระตุน้ อารมณ์เชิงลบทีแ่ ข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น “ภาพ
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ตัวเองที่สุขภาพดี” การเปิดภาพท�ำให้ความทรงจ�ำที่ดีกลับ
มามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะช่วยลดการหลีก
เลีย่ งการเผชิญปัญหาการดืม่ สุรา และความจ�ำของผูป้ ว่ ยจะ
กลับมาหากมีการฝึกอย่างสม�่ำเสมอ37 โดยมีรายงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการน�ำรูปภาพมาใช้ในการเรียกคืนความจ�ำ เช่น
การศึกษาของ Nguyen-Louie et al32 รูปเครื่องดื่มแต่ละ
ชนิดมีผลต่อการเรียกคืนข้อมูลภาพที่ชัดเจน หากมีการฝึก
ซ�้ำๆ สามารถเรียกคืนความจ�ำได้อย่างมีนัยส�ำคัญ รูปแบบ
การบ�ำบัดด้วยความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมในการ
รักษาผู้ติดยาและสารยาเสพติด การพัฒนาโปรแกรมการ
รั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษากลุ ่ ม ของผู ้ ติ ด สุ ร า
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต้องมีทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการรักษา
อืน่ ๆ ร่วมด้วยทีจ่ ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูต้ ดิ สุราได้
38
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาของ นรากร สารีแหล้ และคณะ42
ที่พัฒนาโปรแกรมที่น�ำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย เพราะเชือ่ ว่าครอบครัวเป็นส่วนหนึง่ ในการทีจ่ ะ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ครอบครัวจะต้องได้
รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองเช่นกัน
การสร้างแรงจูงใจในการเลิกสุรา สามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะผู้ดื่มสุรามักมีความ
ลั ง เลใจที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดื่ ม ของตั ว เอง
การบ�ำบัดเพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement
Therapy: MET) เป็นการบ�ำบัดอย่างเป็นระบบ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing:
MI) และการให้คำ� ปรึกษารายบุคคล (Individual counseling)
ในการแก้ ไ ขความลั ง เลใจของผู ้ ป ่ ว ยโดยยึ ด ผู ้ ป ่ ว ย
เป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการบ�ำบัดที่ใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง39 มีผลการศึกษา
ที่พบว่าผู้ติดสุราที่ได้รับการบ�ำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป็นระยะๆ จะมีอตั ราการหยุดดืม่ สุราสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
การเสริมสร้างแรงจูงใจ40 และใช้กลวิธกี ารบ�ำบัดต่างๆ เพือ่
สร้างให้เกิดแรงจูงใจที่เข้มแข็งในการเริ่มต้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม41

สรุป

พิษภัยของแอลกอฮอล์มีอันตรายต่อระบบประสาท
อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะด้ า นความจ� ำ ที่ จ ะสู ญ เสี ย ไปได้
ไม่วา่ จะเป็นความจ�ำขณะท�ำงาน (Working memory) ความ
จ�ำระยะยาว (Longterm memory) และอาจส่งผลต่อการเกิด
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โรคสมองเสือ่ มได้ โดยความจ�ำจะบกพร่องอย่างชัดเจน การ
ตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาดหรือบกพร่องไป ทักษะ
ในการคิดก็เสือ่ มลงตามตัวไปด้วย ในบางรายหากได้รบั การ
รักษาไม่ทนั อาจท�ำให้กลายเป็นโรคสมองเสือ่ มอย่างถาวรได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะสูญเสียความทรงจ�ำจากการดืม่ สุรา
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูความจ�ำที่นาน และมี
รูปแบบการฟืน้ ฟูความจ�ำทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนเกีย่ วกับการ
รักษาภาวะนี้ นอกจากนี้ผู้ติดสุราส่วนใหญ่มัก พบโรคร่วม
ทางจิตเวชด้วยค่อนข้างสูงเช่น โรคซึมเศร้า พฤติกรรมการ
ฆ่าตัวตาย โรคจิตเภท โรคอารมณ์ แปรปรวน เป็นต้น
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีตามมาได้

ข้อเสนอแนะ

1) องค์ความรูเ้ กีย่ วกับความจ�ำในผูป้ ว่ ยสุราทีม่ ภี าวะ
ติดสุราเรื้อรังมีค่อนข้างมาก มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินฉบับภาษาไทยที่ใช้ได้สะดวก แต่องค์ความรู้ที่
เป็นการดูแลและฟื้นฟูความจ�ำในผู้ป่วยสุรามีค่อนข้างน้อย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมด ควรมี
การน�ำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดูแล
ผู้ป่วย และบริบทของประเทศไทย
2) การพัฒนาโปรแกรมในการฟืน้ ฟูความจ�ำในผูป้ ว่ ย
สุรา จ�ำเป็นต้องมีการประเมินระดับความจ�ำในผู้ป่วย เพื่อ
น�ำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรม ตลอดจนพัฒนาโปรแกรม
ให้สอดคล้องกับตัวผูป้ ว่ ย บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางวิชาการ
ที่น่าเชื่อถือ และควรมีการจัดโปรแกรมให้มีความต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ
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