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บทคัดย่อ
	 บุคคลที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงหากได้รับการเสริมสร้างแรงจูงใจจะช่วยเพิ่มความตั้งใจในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม	ท�าให้ลดการดื่มสุราและอาจเลิกดื่มได้ในที่สุด	การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้	มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริม

สร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการหยุดด่ืมและพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ดื่มชายแบบเสี่ยง	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดื่มชายแบบเส่ียง	

อาศัยอยู่ในต�าบลบ่อ	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	 จ�านวน	 29	 คน	 สุ่มอย่างง่ายเพื่อคัดเข้ากลุ่มทดลอง 

14	คน	และกลุ่มควบคุม	 15	คน	กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ	จ�านวน	8	ครั้ง	 สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	 ครั้งละเวลา 

60-90	 นาที	 ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 	 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล	แบบประเมินความตั้งใจในการหยุดดื่มสุรา	และแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.91	

และ	.81	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา	การทดสอบที	และการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ�้า	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ภายหลังการได้รับโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ	กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีความตั้งใจในการหยุด

ดื่มสุราสูงกว่า	 และมีพฤติกรรมการดื่มสุราน้อยกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.001)	 และในกลุ่มทดลองระยะ 

1	 เดือนที่ติดตามผลพบว่ากลุ่มตัวอย่าง	มีความตั้งใจในการหยุดดื่มสุราสูงกว่า	และมีพฤติกรรมการดื่มสุราน้อยกว่าในระยะทันทีที่

สิ้นสุดการให้โปรแกรม		(p<.05)		

	 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจนี้มีประสิทธิภาพ	พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

สขุภาพบคุคลสามารถน�าโปรแกรมนีไ้ปใช้กบัผู้ดืม่ชายแบบเสีย่งเพ่ือส่งผลต่อการเพิม่ความตัง้ใจในการหยดุดืม่สรุา	ลดพฤตกิรรมการ

ดื่มสุรา	และน�าไปสู่การเลิกดื่มสุราได้ในที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ	ความตั้งใจในการหยุดดื่ม	พฤติกรรมการดื่มสุรา

Abstract
 Individuals with risky drinking behaviors whose their motivation are enhanced would have higher 

intention	to	change	their	behavior	of	reducing	drinking	alcoholic	beverage,	and	may	finally	be	able	to	stop	

drinking.	The	purposes	of	this	quasi-experimental	study	were	to	test	the	effects	of	motivational	enhancement	

program	on	 intention	 to	 stop	drinking	 and	drinking	 behavior	 among	males	with	 risky	 drinking.	 Participants	 

consisted	of	29	males	with	risky	drinking	residing	in	Bor	sub-district,	Khlung	District	of	Chanthaburi	Province.	

Random	assignment	was	employed	to	select	14	participants	to	the	experimental	group	and	15	males	to	the	
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control	group.	Participants	 in	 the	experimental	group	received	the	motivational	enhancement	program	for	 

8	sessions,	2	sessions	per	week	for	4-week	period.	Each	session	took	about	60-90	minutes.	For	the	control	

group,	participants	received	usual	care	from	the	health	promotion	hospital.	Research	instruments	 included	 

a	 demographic	 questionnaire,	 the	 intention	 to	 stop	 drinking	 questionnaire,	 and	 the	 drinking	 behavior 

questionnaire.	Their	reliability	were	.91	and	.81	,	respectively.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistics,	

independent	t-test,	and	two-way	repeated	measure	ANOVA.	

	 The	results	revealed	that	after	completion	of	the	motivational	enhancement	program,	participants	in	

the	experimental	group	had	higher	 intention	to	stop	drinking	and	 less	drinking	behavior	 than	those	 in	 the	 

control	group	(p<.001).	Moreover,	within	the	experimental	group	at	1	month	follow-up,	the	participants	had	

higher	intention	to	stop	drinking	and	less	drinking	behavior	than	at	immediately	finished	the	intervention	(p<.05).	

	 These	findings	indicate	that	the	motivational	enhancement	program	is	effective.	Nurses	and	relevant	

health	care	personnel	could	obtain	this	program	to	apply	with	risky	drinking	males	to	increase	intention	to	stop	

drinking	and	decrease	drinking	behavior.	Consequently,	they	could	stop	drinking.

Keywords:	Motivational	Enhancement	Program,	Intention	to	Stop	Drinking,	Drinking	Behaviors

บทน�ำ  
	 การด่ืมสรุาเป็นสิง่ทีมี่มาช้านานในสงัคมประเทศไทย	

จนท�าให้คนในพืน้ทีน่ัน้มองว่าการดืม่สรุาเป็นเรือ่งธรรมดา		พบ

ว่าการน�าสรุาเข้าสู่งานเลีย้งในชมุชน	มมีาต้ังแต่อดีต	โดยเริม่จาก

การผลิตสรุาพืน้บ้านจากภูมปัิญญาท้องถิน่เพือ่ใช้ในการดืม่การ

จัดงานเลี้ยงและกิจกรรมในพิธีต่างๆ	 ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมา

สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและน�าเข้าจากภายนอกชุมชนโดย

สุราได้เข้ามามีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของการมีอ�านาจและการ

มีฐานะในสังคมนั้น1             

	 ในช่วง	10	ปีทีผ่่านมามกีารส�ารวจปรมิาณการดืม่สรุา

เฉลี่ยของคนไทยพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง2

	 พบว่ามีจ�านวนผู ้ดื่มสุราเพ่ิมขึ้นถึงปีละประมาณ 

2.6	 แสนคน	 และพบว่าผู้ที่ดื่มสุราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 ซึ่งมี

ประมาณ	13	ล้านคนคิดเป็นร้อยละ	66.9	ของประชากรเพศ3 

ผลการส�ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร	พ.ศ.25574 

โดยการสัมภาษณ์พฤติกรรมการดื่ม	พบเพศชายมีอัตราการดื่ม

สงูกว่าเพศหญงิถึง	4	เท่า	โดยพบว่ากลุม่เพศชายทีม่กีารดืม่สงูสดุ

เป็นกลุม่วยัท�างาน	ช่วงอาย	ุ25-59	ปี	มอีตัราการดืม่สงูกว่ากลุม่

อืน่ร้อยละ	38.2	ซึง่สงูกว่าผลการส�ารวจในปี	2556	ทีพ่บว่ากลุม่

วัยท�างานมีการดื่มร้อยละ	 37.4	 นอกจากนี้ยังพบว่าในเด็กรุ่น

ใหม่มีแนวโน้มการด่ืมเพิ่มมากขึ้นและเริ่มดื่มที่อายุน้อยลง	

ประชากรชายมแีนวโน้มการดืม่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ตัง้แต่เริม่ย่างเข้า

สู่วัยรุ่นจนถึงวัยท�างาน	 โดยเครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรกพบว่าทั้งวัย

ท�างานเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ดื่มเบียร์	 รองลงมาคือเหล้า5		

เมื่อมีอัตราผู้ดื่มสุราเพิ่มมากข้ึนย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาหรือ						

ผลกระทบตามมา	 ท�าให้หลายพื้นที่ในสังคมไทยต้องประสบ

ปัญหาและผลกระทบจากการดืม่ทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพใจ	 อุบัติเหตุ	 สังคมและเศรษฐกิจ	 ผลกระทบที่เกิด 

ขึ้นไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ตัวผู้ดื่มเท่านั้นยังส่งผลไปถึงครอบครัว									

คนรอบข้าง	 ชุมชน	 สังคมและประเทศ	 การดื่มสุราเป็นสาเหตุ

ท�าให้ประชากรไทยเสียชีวิตปีละประมาณ		26,000		คน		หรือ

ชั่วโมงละเกือบ	 3	 คน6	 โดยเพศชายมีการสูญเสียมากกว่า											

เพศหญิงประมาณ	 1.3	 เท่า	 ซึ่งภาระโรคจากเคร่ืองดื่มสุราได้

กลายมาเป็นภาระทีส่งัคมต้องแบกรบัไว้		เนือ่งด้วยเคร่ืองดืม่สุรา

เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่า	60	โรค	

	 การดื่มสุราสามารถส่งผลต่อตัวผู้ด่ืม	 ตั้งแต่เร่ิมดื่ม						

ดื่มน้อยๆ	 จนกระท่ังเมา	 โดยเม่ือดื่มไปเรื่อยๆ	 เป็นประจ�าจะ

ท�าให้ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้จนเป็นผู้ติด	 ผลกระทบต่อ

ร่างกายมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง	 เนื่องจากสุรามีผลต่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารส่ือประสาท

ในสมอง	จติใจและอารมณ์เปลีย่นแปลง	ท�าให้ผูด้ืม่สรุามอีารมณ์

เปลีย่นแปลงง่าย	หงดุหงดิ	กงัวล	เพราะความรูส้กึผดิ7	นอกจาก

ผลกระทบที่มีต่อตัวผู้ดื่มแล้ว	สุรายังส่งผลต่อครอบครัว	ซึ่งเป็น

หน่วยที่ส�าคัญที่สุด5	 สุราท�าให้เกิดปัญหาการโต้เถียง	 ทะเลาะ

ววิาทมากทีส่ดุถงึร้อยละ	23.9	เกดิความรุนแรง	จนถึงขัน้หย่าร้าง 


