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บทคัดย่อ
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจในการหยุดดื่มสุราและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้ังใจในการ 

หยุดด่ืมของผู้ติดสุราท่ีกลับไปดื่มซ�้าท้ังเพศชายและหญิงที่มารับการบ�าบัดซ�้าครั้งที่ 2 ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์ขอนแก่น ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ�านวน 90 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามความตัง้ใจในการหยดุดืม่สุรา แบบสอบถามทศันคตต่ิอการสรุา แบบสอบถามการรบัรู้ความสามารถของตน

ในการเลิกดื่มสุรา และ แบบประเมินการจัดการพฤติกรรมการดื่มสุรา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 

.91 .70 .98 และ .82 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดสุราท่ีกลับไปดื่มซ�้าส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการหยุดดื่มในระดับต�่าคิดเป็นร้อยละ 77.78  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติต่อการดื่มสุรามีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการหยุดดื่มสุรา 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = -.22, p < .05) ส่วนการรบัรูค้วามสามารถตนเองในการหยดุดืม่สุรา และการจดัการพฤตกิรรม

การดื่มสุรา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการหยุดดื่มสุรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .35, p < .01, r = .44, 

p < .01) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความตั้งใจในการหยุดดื่มสุรา โดย            

มุ่งเน้นที่การปรับทัศนคติต่อการดื่มสุรา เพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการหยุดดื่ม หรือเสริมสร้างการจัดการ

พฤติกรรมการดื่มสุรา 
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ของตนในการหยุดดื่มสุรา; การจัดการพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา 
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Abstract

 The purposes of this study were to describe the intention to stop drinking and to investigate       

factors associated with this intention to stop drinking among persons with relapsed alcohol dependence. 

A simple random sampling was used to select 90 persons with relapsed alcohol dependence who 

received the second time of treatment at the outpatient department, Thanyarak Khon Kaen Hospital. 

Data were collected by using Personal Information, Intention to Alcohol Abstinence, the Attitude 

towards Alcohol Drinking, Self -Efficacy for Stop Drinking Alcohol, and Alcohol Drinking Behavior 

Management Questionnaires. These scales yielded Cronbach’s alpha coefficients of .91, .70, .98               

and .82, respectively. Descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation coefficients                  

were employed to analyze the data.

 The results revealed that about 77.78% of persons with relapsed alcohol dependence had the 

mean score of the intention to alcohol abstinence at the low level. Correlational analysis found that 

the attitude towards alcohol drinking was negatively correlated with intention to alcohol abstinence 

with statistical significance (r = -.22, p <.05). On the other hand, self-efficacy for stop drinking alcohol 

and alcohol drinking behavior management were positively correlated with the intention to alcohol 

abstinence with statistical significance (r = .35, p <.01, r = 0.44, p <.01). The results of this study can 

be used for developing a program aimed to enhance the intention to alcohol abstinence among persons 

with relapsed alcohol dependence through modifying attitude towards alcohol drinking, increasing 

self-efficacy for stop drinking alcohol, and alcohol drinking behavior management. 

 

Keyword: relapsed alcohol dependence; Intention to alcohol abstinence; attitude towards alcohol 
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บทน�ำ
ผู้ติดสุรา เป็นผู้ท่ีดื่มสุราอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา

ยาวนาน จนเกิดความบกพร่องของการท�าบทบาทและ 

หน้าที่ ขาดการดูแลใส่ใจตนเอง มีความต้องการดื่มอยู่ตลอด 

ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้ ใช้เวลาอย่างมาก 

ในการกระท�าเพื่อหาสุรามาดื่ม ในการดื่มหรือในการฟื้นจาก

การเมาสุรา  ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การท�างานหรือ 

การพักผ่อนอื่นๆ เนื่องจากการดื่มและยังดื่มอยู่ แม้จะทราบ

ว่ามีโอกาสก่อปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ (American 

Psychiatric Association, 2013) มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว เศรษฐกิจ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น

ต่อร่างกายเมื่อได้รับแอลกอฮอล์ขนาดสูง ได้แก่ ไม่รู้สึกตัว    

และกดการหายใจ แต่อาการในช่วงแรกๆ ของการด่ืมแอลกอฮอล์ 

ผู้ดื่มอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว เคลื่อนไหวมากกว่าปกติ ตื่นตัว 

พูดมากขึ้น เนื่องจากช่วงแรกจะมีการเพิ่มขึ้นของสาร 

สื่อประสาทที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง แต่เมื่อได้รับแอลกอฮอล์

ปริมาณมากขึ้น พิษของแอลกอฮอล์ก็จะกดการท�างานของ

สมอง (สุวรรณา อรุณวงษ์ไพศาล, 2552) ท�าให้ประสาทสัมผัส

ช้าลง หายใจช้าลง หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ (กิติมาภรณ ์

พรมมาลูน, 2553) การดื่มสุราเป็นระยะเวลานานยังเป็น

สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

โรคตับอักเสบ ตับแข็ง โรคมะเร็งตับ โรคขาดวิตามินบี 1  

โรคสมองเสื่อม  เป็นต้น (กุสุมา แสงเดือนฉาย, 2553)              

ส่วนผู้ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานมัก มีการรับรู้ที่ผิดปกติ เช่น 


