การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิดในคดีเมาขับด้วยเทคนิค
การสนทนาสร้างแรงจูงใจ โดยพนักงานคุมประพฤติ

รายงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
ประสิทธิผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
คดีเมาแล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12

โดย
หัวหน้าคณะวิจัย
นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง
ผู้อานวยการสานักงานวิเทศสัมพันธ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานฉบับนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2561
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ชื่อเอกสาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิดในคดีเมาขับด้วยเทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
โดยพนักงานคุมประพฤติ
ที่ปรึกษา
1) นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต
2) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
3) นายประสาร มหาลี้ตระกูล
4) นายพยนต์ สินธุนาวา
5) นางพรประภา แกล้วกล้า
6) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ (อดีตผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ)
ผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ

บรรณาธิการ
1) นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง
คณะผู้วิจัย
1) กลุ่มพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด กองพัฒนาการคุมประพฤติ
2) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
3) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
4) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
5) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
6) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
7) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
8) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
9) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
10) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
11) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมผู้ ก ระท าผิ ดในคดี เ มาขั บ ด้ วยเทคนิ ค การสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจโดยพนั ก งาน
คุมประพฤติ
การศึกษาผลของเทคนิค การสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติ
คดีเมาแล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12
พฤติกรรมการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะจนเกิดอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นปัญหา
สาคัญของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก จากรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 2561 โดย ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) พบว่าพฤติกรรมที่ทาให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่สวมหมวก ดื่มแล้วขับ ขับ
รถเร็วเกินกาหนด สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ดื่มสุราแล้วขับ ประเทศไทยได้ดาเนินการป้องกันปัญหาจาก
การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การตั้งด่านตรวจ
การออกกฎหมายบังคับใช้ แต่ผู้ขับขี่ยังฝาฝืน กฎหมาย ทาให้มีการกระทาผิดซ้า จากจานวนคดีที่มากแต่
พนักงานคุมประพฤติเพียงสี่พันกว่าคน ดั งนั้นโจทย์ใหญ่ของการคุมประพฤติในประเทศไทยคือการรับมือกับผู้
ถูกคุมประพฤติจานวนมากภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ต้องทาอย่างมีคุณภาพ
การป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ความพิการของผู้ใช้ถนนที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ รวมถึงจานวนผู้ที่ที่ถูกคุมความพฤติ และการกลับมาถูกคุมความประพฤติ
ซ้าในคดีเมาแล้วขับสามารถทาได้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการสนทนาสร้ า งแรงจู งใจต่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 ระหว่างปี
2559-2560 โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) ที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย
205 คน (N=205) แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ทดลอง 144 (n=144) และกลุ่ ม ควบคุ ม 61 คน (n=61) ผลการวิ จั ย พบว่ า
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูที่มีอยู่แล้วนั้นมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิด โดยสามารถประเมิน
ได้จากพฤติกรรมการดื่มสุราที่ลดลง การปฏิบัติตัวที่ดี การรายงานตัวครบและการกระทาผิดซ้าที่ต่า และเมื่อผนวก
กระบวนการสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจ(Motivational Interviewing) เข้ า ไปในการด าเนิ น งานก็ ท าให้ สั ด ส่ ว น
ความสาเร็จนั้นสูงขึ้นอย่างชัดเจนเช่น
1. พฤติกรรมหยุดดื่มสุราของในกลุ่มที่ใช้การสนทนาสร้างแรงจูงใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
2. ปริมาณการดื่มสุรา(SD/Month)ของกลุ่มที่ได้รับการสนทนาสร้างแรงจูงใจลดลงแตกต่างอย่างชัดเจน
3. จ านวนวั น หยุ ด ดื่ม สุ ร าของกลุ่ ม ที่ ได้ รั บ การสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจมากขึ้ น เมื่ อเที ย บกั บการฟื้ น ฟู
ตามปกติ
(ทั้งนี้ก่อนการทดลองทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ)
จากผลการศึกษาดังกล่ าวสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการสนทนาสร้างแรงจูงใจมีประสิทธิผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิดในคดีเมาขับ ทั้งนี้สามารถใช้ร่วมไปกับกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูที่ดาเนินอยู่แล้ว
เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมา
แล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12
ผู้วิจัย

: นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง และคณะ

ปีการศึกษาวิจัย : 2561
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการสนทนาสร้ า งแรงจู งใจต่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 ระหว่างปี
2559-2560 โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) ที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย
205 คน (N=205) แบ่ ง เป็ น กลุ่ มทดลอง 144 (n=144) และกลุ่ ม ควบคุม 61 คน (n=61) เหลื อกลุ่ ม ทดลองที่
รายงานตัวครบ 122 คนและกลุ่มควบคุมเหลือ 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบบันทึก
การสนทนาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ อาชีพ ส่วนที่ 2 บันทึกการสนทนา เช่น
ปริมาณการดื่ม จานวนวันดื่ม ชนิดการดื่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมที่หยุ ดดื่มสุ ราของ mi group ใน 3 ,6 และ 9 เดือนเท่ากับ 1.6%, 4.1% และ 10.7%
ตามล าดับ ส าหรั บ non-mi group เท่ากับ 4.1%, 8.2% และ 8.2% ตามล าดับ พบว่าการติดตามที่ 9 เดือน
mi group มีพฤติกรรมการหยุดดื่มได้มากกว่าก่อนการทดลอง และหยุดดื่มได้มากกว่า non-mi group
2. จ านวนวั น ที่ ห ยุ ด ดื่ ม สุ ร าของ mi group ใน 3 ,6 และ 9 เดื อ น เท่ า กั บ 1.6%, 3.3% และ9.8%
ตามล าดับ ส าหรั บ non-mi group เท่ า กับ 4.1%, 8.2% และ 8.2 %ตามล าดั บ พบว่ าการติ ด ตามที่ 9 เดื อ น
mi group มีจานวนวันที่หยุดดื่มมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า non-mi group
3. ปริมาณการดื่มสุรา (SD/Month) ของ mi group ใน baseline, 3 ,6 และ 9เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
83.635, 61.98, 32.64 และ 22.81 ตามล าดับ ส าหรับ non-mi group เท่า กับ 111.08, 83.50, 60.90 และ
44.62 ตามลาดับ พบว่าการติดตามที่ 9 เดือนในของ mi group มีปริมาณการดื่มน้อยกว่าก่อนการทดลอง โดย
ค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. จานวนวันดื่มสุรา (Days/Month) ของ mi group ใน baseline, 3 ,6 และ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
11.0, 8.62, 6.88 และ 4.85 ตามลาดับ สาหรับ non-mi group เท่ากับ 9.53, 8.51, 7.20 และ 7.77 ตามลาดับ
พบว่าการติดตามที่ 9 เดือนใน mi group มีจานวนวันดื่มน้อยกว่าก่อนการทดลอง โดยการติดตามที่ 9 เดือน
ระหว่าง mi group กับ non-mi group มีค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การมารายงานตัว ครบ การติดตามที่ 9 เดือน ใน mi group เท่ากับ 84.70% ผิดเงื่อนไข (ไม่มา)
เท่ากับ 13.90% การกระทาผิดซ้า (ถูกจับซ้า) เท่ากับ 0.70%
คาสาคัญ การสนทนาสร้างแรงจูงใจ พนักงานคุมประพฤติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมา
แล้วขับ
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Abstract
Title:

Effectiveness of motivational dialogue on behavior modification in probationers.
Drunk driving case Of the Office of the Probation, Bangkok 1-12

Researcher: Dr. Terdsak Detkong
Research Year: 2018
This research aims to study the effectiveness of motivational interviewing on behavior
modification in the offender: drunk driving case Of the Office of the Probation, Bangkok 1-12,
during the year 2016-2017 by selecting specific samples (purposive sampling) that voluntarily
participate in research. There were 205 volunteers select in the experimental group 144 volunteers
and 61 volunteers in the control group. The experimental group reported 122 volunteers and 49
volunteers in control groups as complete. The interview form consisted of two parts: Part 1:
Personal information, such as gender, age, occupation, part 2. Recorded conversations such as
drinking volume, number of drinking days, type of drinking, statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, Standard Deviation Comparison between group and group
differences. The statistical significance level was set at .05
The research found that
1. Percentage of MI stop drinking behaviors of Phase 2, 3, 4 compared to the Phase 1
(before the experiment) was 1.6, 4.1 and 10.7 respectively and NON MI group 2, 3, 4 compared
Phase 1 (before the experiment) were 4.1, 8.2 and 8.2 respectively.
2. Percentage of MI stop drinking day in Phase 2, 3, 4 compared to the Phase 1 (before
trial) was 1.6, 3.3 and 9.8, respectively and NON MI group 2, 3, 4 compared Phase 1 (before the
experiment) were 4.1, 8.2 and 8.2 respectively.
3. The average volume of drinking (SD / MONTH) of the MI group in Phase1-4 was 83.635.
61.98, 32.64 and 22.81 respectively, and the NON MI group was 111.08, 83.50, 60.90 and 44.62
respectively. This was statistically different at .05 level.
4.The average number of drinking days of the MI group, phase 1 - 4 were 11.0, 8.62, 6.88
and 4.85, respectively and The NON MI group were 9.53, 8.51, 7.20 and 7.77 respectively. This was
statistically different at .05 level.
5. Probationer in MI group reported for duty 84.7% , while NON MI reported 80.3%
Keywords: motivational interviewing, Behavior modification, Drunk driving case, offender,
probation, Rehabilitation
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กิตติกรรมประกาศ
ประสิทธิผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมา
แล้วขับของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 สมุทรปราการ ปทุมธานี และธัญญบุรี สาเร็จลุล่วงได้
ผู้วิจัยขอบคุณนายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เล็งเห็น
ความสาคัญและสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย ขอบคุณ อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
ขอบคุณ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยในพื้นที่ และอนุญาตให้
ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลการวิจัย ขอบคุณ ผู้ช่วยวิจัย(เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ)ทุกท่านที่ดาเนินการวิจัยได้สาเร็ว ลุล่วงไป
ด้วยดี ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้

นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
มิถุนายน 2561
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 ของ WHO รายงานการบริโภคแอลกอฮอล์ทั่วโลก อายุ 15 ปีขึ้นไป สูงสุดอยู่ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป อเมริกา รองลงมาระดับปานกลาง แปซิฟิกตะวันตก แอฟริกา
ต่าสุดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องดื่มประเภทสุรา (spirits) ดื่มมากที่สุดร้อยละ 50.10 บริโภคมากที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 77.3 และแปซิฟิกตะวันตกร้อยละ 61.2 อันดับสองเบียร์ (Beer) ร้อยละ 34.80
บริโภคมากที่สุดในอเมริกา ร้อยละ 55.3 และมีเพียงร้อยละ 8.0 ที่ดื่มไวน์ ดื่มมากที่สุดในอเมริการ้อยละ 11.7
และเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้อยละ 7.1ของการบริโภคทั่วโลก แต่เป็นเครื่องดื่มประเภทยอดนิยมในแถบแอฟริการ้อยละ
51.61 และ
ประเทศไทยจากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร และการสารวจอนามัย
และสวัสดิการ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบสัดส่วนของผู้บริโภคประจา (ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 วันต่อ
สัปดาห์) อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 41.5 , 42.41 และ 39.91 ตามลาดับ
โดยเฉลี่ยภาคกลางมีสัดส่วนนักดื่มประจาสูงสุด ร้อยละ 44.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่ต่าที่สุด ร้อยละ 36.0
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนคนไทยนิยมดื่มเบียร์มากที่สุด ร้อยละ 65.8 รองลงมาสุราสี/สุราแดงที่มี
ราคาถูก ร้อยละ 42.1 สุราขาว/สุรากลั่นชุมชนร้อยละ 39.3 สุราสี/สุราแดงที่มีราคาแพงร้อยละ 12.6 และไวน์
คูลเลอร์/สุราผสมน้าผลไม้/เหล้าปั่นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ2 แม้ว่าจานวนผู้ดื่มลดลงแต่ความรุนแรงของการบริโภค
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคทางจิตเวช โรคไม่ติ ดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความพิการ และการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2555 ของ WHO รายงานความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก สาเหตุการเสียชีวิต อายุ 15-29 ปี
สูงสุดเป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รองลงมาการฆ่าตัวตาย และปี 2556 มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่ว
โลกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.4 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงสุดยังคงอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่า รายได้ปานกลาง และ
รายได้สูง ตามลาดับ สูงสุดในแถบแอฟริการ้อยละ 28.6 เมติเรเดียนตะวันออกร้อยละ 19.9 แปซิฟิคตะวันตกร้อย
17.3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 17.0. อเมริการ้อยละ 15.9 และยุโรปร้อยละ 9.3 ต่อประชากรหนึ่งแสนราย
(ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 17.4) ผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากที่สุดเป็นผู้อาศัยอยู่ในรถยนต์ (car occupants) รองลงมา
จักรยานยนต์ 2-3 ล้อ (Motorized 2-3 wheelers) คนเดินเท้า (Pedestrians) อื่นๆ (other) และนักปั่นจักรยาน
(Cyclists) เท่ากับร้อยละ 31, 23, 22, 21 และ 4 ตามลาดับ3
สถานการณ์ประเทศไทยจากข้อมูลมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ามี แนวโน้ มเพิ่มขึ้ นเล็ กน้ อยในปี 2553, 2555 เท่ากั บ 21.61 และ 21.87 อัตราต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคน ตามลาดับ ประเภทผู้ใช้รถใช้ถนนอันดับหนึ่งเป็นจักรยานยนต์ ร้อยละ 65 รถยนต์ร้อยละ
19 คนเดินเท้าร้อยละ 10 รถปิคอัพหรือรถตู้ร้อยละ 4 และรถจักรยานและรถบรรทุกร้อยละ 1 เพศชายมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 4-5 เท่าตัว และอัตราการ เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
ในปี 2555 แต่เพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 12.1 รองลงมาอายุ
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20-24 ปี ร้ อยละ 9.8 และร้ อยละ 8.8 ในช่ว งอายุ 25-29 ปี และ ช่ว งอายุ 30-34 ปี เมื่ อเปรียบเทีย บจานวน
ผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2554 และปี 2555 พบว่ามีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ 20-24 ปี 25-29 ปี และ 30-34 ปี แต่ใน
กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 4 ปี 2556 ประเทศไทยมีประชากรจานวน 67,010502 คน พบผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 ต่อประชากรหนึ่งแสนราย ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การตาย
บนท้องถนนเกิดจากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถ 4 ล้อร้อยละ 13.0 ผู้ขับและผู้โดยสารจักรยานยนต์ 2 หรือ 3 ล้อร้อย
ละ 72.8 นักปั่นจักรยานร้อยละ 2.3 ผู้เดินเท้าร้อยละ 8.1 และผู้ใช้ถนนอื่นร้อยละ 3.8 นอกจากนี้พบสัดส่วนการ
เสียชีวิตบทท้องถนนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ร้อยละ 25.83
ปี 2561 รายงานจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศ สาเหตุ
หลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมาจากการขับรถในขณะเมาสุรา ทั้งนี้ข้อมู ลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจาก
มูลนิธิเมาไม่ขับได้รวบรวมไว้คือมีผู้เสียชีวิตในเดือน ม.ค, ก.พ, มี.ค, เม.ย, พ.ค, มิ.ย 61เท่ากับ 1,356, 1,223,
1,364, 1,338, 1,121, 282 คนและผู้ บ าดเจ็ บ 84,095, 84,770, 84,622, 83,039, 77,824, 19,036 คน
ตามลาดับ5
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน (ศวปถ.) กรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย รายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 2561 จานวน 3,724 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 418 คนและผู้บาดเจ็บ
3,897 คน สถานของผู้ เสีย ชีวิตมากที่สุ ดเป็นผู้ ขับขี่ ผู้ โดยสาร คนเดินเท้า อุบัติเหตุสู งสุ ดในจังหวัดเชียงใหม่
มีถึง 133 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 142 คน ในจานวนผู้เสียชีวิต 418 รายนั้นพบว่าขับรถเร็ว 150 ราย ดื่มแล้วขับ
107 ราย พฤติกรรมที่ทาให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่สวมหมวก ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกาหนด ตั ดหน้า
กระชั้นชิด มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย ประเภทรถที่ใช้จักรยานยนต์ รถบิคอัพ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุ ด
คือ ดื่มสุราแล้วขับ 6
การเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บบนท้องถนน ความพิการ การตายของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้าบน
ท้องถนนมักเกี่ยวข้องกับดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับไม่คาดเข็มขัด ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ทาให้รัฐบาลต้องยกเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ โดยกาหนด 2554-2563 ให้ทุกภาคส่วนกาหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
เช่น โครงการความปลอดภัยทางถนน ทั่วโลกได้ดาเนินการรณรงค์ ออกกฎหมายบังคับใช้กับผู้ที่ดื่มแล้วขับ ดังจะ
เห็น ได้จ ากหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย อังกฤษ สวีเดน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดย
กฎหมายในแต่ละประเทศกาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดแตกต่างกันไป รวมถึงประเทศไทยกาหนด
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ตามกฎหมาย พรบ.จราจรฉบับเดิมกาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้
ขับขี่ที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา แต่พรบ.ฉบับใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น 1) กรณีผู้ที่ขับขี่มีอายุ
เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา 2) กรณีผู้ที่ขับขี่
ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้
ถือว่าเมาสุรา 3) บุคคลอื่นมีข้อกาหนดตามกฎหมายเดิมคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงจะถือว่าเมาสุรา หากผู้ขับขี่
มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกาหนดจะถูกจับและดาเนินคดี เข้าสู่การคุมความประพฤติ เช่น โครงการ
"ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ" ของกรมควบคุมความประพฤติ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่สาคัญในการฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งจะดาเนินการในส่วนของศาลที่สั่งให้มีการคุมประพฤติ และกาหนดเงื่อนไขการทางานในคดี
ที่ผิ ดพระราชบั ญญัติจ ราจรทางบก มาใช้ในการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น กรณีขับรถขณะเมาสุ ร า
ผู้กระทาผิดต้องรายงานตัวเพื่อให้พนักงานควบคุมประพฤติได้สอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิด ให้
ผู้กระทาผิดทางานบริการสังคม เน้นการดูแลช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และหากมีพฤติกรรม
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ติดสุรา จะส่งเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุรา เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก ให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และให้พนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครติดตามอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการ
นาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับทุกลุ่มความผิดตามคาสั่งศาล7
กรมคุมประพฤติรายงานปี 25588 ว่าแต่ละปีมีคดีเข้าสู่การคุมความประพฤติจานวนมาก 10 ปีที่ผ่าน
มาคดีเมาแล้วขับมีจานวนสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของคดีทั้งหมด 8 สถิติเมาแล้วขับถูกจับช่วงวันที่ 28 ธันวาคม
2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 พบว่ามีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมด 6,677 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมา
สุรา 6,030 คดี (ร้อยละ 90.31) รองลงมาคดีขับเสพ(สารเสพติด)และอื่นๆ 602 คดี (ร้อยละ 9.01) และคดีขับรถ
ประมาท จานวน 45 คดี (ร้อยละ 0.67) หากแยกเป็นรายจังหวัด ที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จานวน 448 คดี 2. สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 354 คดี และ 3.สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 269 คดี สาหรับเงื่อนไขที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วงปีใหม่ จะกาหนดระยะเวลา 1-2
ปี ทางานบริการสังคมเฉลี่ย 21 ชั่วโมง (12-72 ชั่วโมง) กาหนดรายงานตัว 4 ครั้ง และอาจกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น
อบรมจราจร พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รายงาน 7 วันรณรงค์ระวังอันตรายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จากสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 3,620 คดี
โดยมากที่สุดเป็นขับรถขณะเมาสุราจานวน 3,461 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิตคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3อันดับได้แก่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 525 คดี มหาสารคาม 506 คดีและสุรินทร์ 430 คดี โดยรวมสะสมระหว่าง
วันที่ 11-17 เมษายน ที่ผ่านมามีผู้กระทาความผิดในคดีเมาแล้วขับ 10,784 คดี คดี แบ่งเป็นคดีจราจรทางบก
10749 คดีและคดีขับรถประมาท 35 คดี
ประเทศไทยดาเนินการป้องกันอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การตั้ง
ด่านตรวจ การออกกฎหมายบังคับใช้ แต่ผู้ขับขี่ยังฝาฝืนกฎหมาย ทาให้มีการกระทาผิดซ้า จากสถิติขับรถขณะเมา
กรมคุมประพฤติปี 2558 มีผู้ที่พ้นการคุมประพฤติจานวน 46,494 คดี ตั้งแต่ปี 2558-2560 กลับมากระทาผิดซ้า
จานวน 2,160 คน (ร้อยละ 5 )ในช่วงเวลา 3 ปี8 และมีผู้ถูกคุมประพฤติทั่วประเทศรวมทุกประเภทคดีเป็นคดีที่รับ
ใหม่ในแต่ล ะปี 2559, 2560, 2561 เท่ากั บ 432, 206, 426,751 และ 347,317 จานวนรายต่ อปี แบ่ งเป็นคดี
ควบคุมและสอดส่องร้อยละ 39.64 คดีสืบเสาะร้อยละ 13.86 คดีพิสูจน์ร้อยละ 24.82 และคดีฟื้นฟูร้อยละ 21.6734
จะเห็นว่าตัวเลขลดลงแต่ก็ยังคงมีจานวนมาก ขณะที่มีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียงสี่พันกว่าคน ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของ
การคุมประพฤติในประเทศไทยคือการรับมือกับผู้ถูกคุมประพฤติจานวนมากภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ต้องทาอย่างมีคุณภาพ
การป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ความพิการของผู้ใช้ถนนที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ รวมถึงจานวนผู้ที่ที่ถูกคุมความพฤติ และการกลับมาถูกคุมความประพฤติซ้าใน
คดีเมาแล้วขับสามารถทาได้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ8
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจพั ฒ นาโปรแกรมการฟื้ น ฟู ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการคุ ม ประพฤติ คดี เ มาแล้ ว ขั บ
ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับการแก้ ไขปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราและการกลับมาคุมความประพฤติซ้าในกรณี
กระทาผิดซ้า จากการทบทวนวรรณกรรมพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ ( Motivational
Interviewing: MI) ของ Miller & Rollnick เป็นการสื่อสารที่คานึงถึงผู้ป่วยเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้
แข็งแกร่งเกิดความมุ่งมั่น(commitment)สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบการสนับสนุนการทางานร่วมกันและเห็น
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ใจกัน นอกจากนี้ Michael D. Clark ได้นา MI มาทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการฟื้ นฟู
ผู้กระทาความผิดและผู้วิจัยมองว่า แนวทางการบาบัดรักษาแบบMI เป็นวิธีแบบง่ายๆ เน้นการใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และการกระทาผิดซ้าได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดี
เมาแล้วขับ ของสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมการหยุดดื่มต่อ การสนทนาสร้างแรงจูงใจในกลุ่ม MI และ
กลุ่มNON MI
2. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของจานวนวันที่ห ยุดดื่มต่อการสนทนาสร้างแรงจูงใจในกลุ่ม MI และ
กลุ่ม NON MI
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่ม(SD/Month)ต่อการสนทนาสร้างแรงจูงใจก่อนและหลังการ
ทดลองในกลุ่ม MI
4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจานวนวันดื่ม(Days/Month) ต่อการสนทนาสร้างแรงจูงใจก่อนและหลังการ
ทดลองในกลุ่ม MI
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่มต่อ การสนทนาสร้างแรงจูงใจระหว่าง
กลุ่ม MI กับกลุ่ม NON MI
6. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันดื่มต่อ การสนทนาสร้างแรงจูงใจระหว่าง
กลุ่ม MI กับกลุ่ม NON MI
7. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละการมารายงานตัวครบ การกระทาผิดซ้า ติดตามที่ 9เดือน ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่ม NON MI
2.3 คาถามการวิจัย
1. ร้อยละของพฤติกรรมการหยุดดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อน
การทดลอง(baseline) และสูงกว่ากลุ่ม NON MI หรือไม่
2. ร้อยละของจานวนวันหยุดดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อน
การทดลอง (baseline) และสูงกว่ากลุ่ม NON MI หรือไม่
3. ค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่ม(SD/Month)ต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI น้อยกว่า
ก่อนการทดลองในกลุ่มทดลอง หรือไม่
4. ค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่ม(Days/Month) ต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI น้อย
กว่าก่อนการทดลองในกลุ่มทดลอง หรือไม่
5. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนแตกต่างจาก
ก่อนการทดลอง (baseline) ในกลุ่ม MI และแตกต่างกันในกลุ่ม NON MI หรือไม่
6. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนแตกต่างจาก
ก่อนการทดลอง (baseline) ในกลุ่ม MI และแตกต่างกันในกลุ่ม NON MI หรือไม่
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7. ร้อยละการมารายงานตัวครบ การกระทาผิดซ้า ที่ 9 เดือน ในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่ม NON MI หรือไม่
2.4 สมมติฐานการวิจัย
1. ร้อยละของพฤติกรรมการหยุดดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อน
การทดลอง (baseline) และสูงกว่ากลุ่ม NON MI
2. ร้อยละของจานวนวันหยุดดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อน
การทดลอง (baseline) และสูงกว่ากลุ่ม NON MI
3. ค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่ม (SD/Month) ต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI น้อย
กว่าก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและน้อยกว่ากลุ่ม NON MI
4. ค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่ม (Days/Month) ต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI น้อย
กว่าก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและน้อยกว่ากลุ่ม NON MI
5. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณการดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนแตกต่างจาก
ก่อนการทดลอง (baseline) ในกลุ่ม MI และแตกต่างกันในกลุ่ม NON MI
6. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันดื่มต่อการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ 9 เดือนแตกต่างจาก
ก่อนการทดลอง (baseline) ในกลุ่ม MI และแตกต่างกันในกลุ่ม NON MI
7. ร้อยละการมารายงานตัวครบ การกระทาผิดซ้า ที่ 9 เดือน ในกลุ่ม MI สูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่ม NON MI
2.5 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือ ผู้ที่กระทาความผิดกฎหมายถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุ่มดาเนินคดีในข้อหาขับขี่ยานพาหนะ
ขณะมึน เมา และศาลสั่ งรอการลงโทษหรือกาหนดโทษ โดยกาหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2559-2560 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัยจานวน 205 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 144 และกลุ่มควบคุมจานวน 61 คน จาก 9
แห่ง ได้แก่ สานักงานกรุงเทพ 1 สานักงานกรุงเทพ 2 สานักงานกรุงเทพ 3 สานักงานกรุงเทพ 5 สานักงานกรุงเทพ
6 สานักงานกรุงเทพ 9 สานักงานปทุมธานี สานักงานสมุทรปราการ และสานักงานธัญญบุรี คุมประพฤติ ผู้ถูกคุม
ประพฤติต้องมารายงานตัวจานวน 4 ครั้งภายใน 1-2 ปี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
การวิจัย สามารถเข้าใจ สื่อสารพูดและฟังภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรรมการหยุดดื่ม จานวนวันหยุดดื่ม ปริมาณการดื่ม จานวนวันดื่ม การมารายงานตัวครบ
และการกระทาผิดซ้า
นิยามศัพท์
การสนนาสร้ า งแรงจู ง ใจ หรื อ การสั ม ภาษณ์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจ (Motivational Interviewing) คื อ
โปรแกรมนี้ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีการสนทนาสร้างแรงจูงใจของมิล เลอร์และโรลนิค ซึ่งเป็นรูปแบบการให้
คาปรึกษาที่คานึงถึงผู้รับบาบัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่น (commitment) สู่การ
เปลี่ ยนแปลง ในรู ปแบบการสนั บสนุ นการทางานร่วมกัน (Colloboration) และเห็นใจกัน (compassion) การ
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ยอมรั บ (acceptance) และการกระตุ้น (Evocation) ท าให้ ผู้ รับ บาบัด ได้ คิด และตั ดสิ นใจลงมื อเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการดื่มแล้วขับอันเป็นเป้าหมายหลัก และร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม โปรแกรมดังกล่าวใช้เวลาบาบัด
จานวน 4 ครั้งๆ ละ 15-20นาที แต่ละครั้งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
ตัวอย่างการสนทนา
1) Engage คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บาบัดและผู้รับบาบัด ผู้บาบัดสนทนาเรื่องที่ผู้รับบาบัดให้
ความสาคัญและหาข้อดีชื่นชม เช่น
“คุณทางานอะไรอยู่ ณ ตอนนี้” (ขับรถสิบล้อ) “การขับสิบล้อได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ”
“คุณมารายงานตัววันนี้จะกลับไปขับสิบล้ออีกไหม” “คุณเป็นคนขยันแถมยังมีความรับผิดชอบมาก”
2) Focus คื อ เน้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาหรื อ ความลั ง เลใจเพื่ อ ก าหนดกรอบหรื อ ทิ ศ ทางการสนทนาตาม
เป้าหมายของการบาบัด เช่น
“ขออนุญาตคุยเรื่องการดื่มของคุณ ช่วงนี้การดื่มของคุณเป็นยังไงบ้าง”
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีความก้าวหน้าในการลดดื่มหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มองเห็นปัญหาหรือลังเลใจหรือ
ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้ว)
“เป็นข่าวดีที่คุณพยายามลดดื่ม”“ เพราะอะไรทาให้คุณลดดื่มได้ขนาดนี้ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม”
กรณีที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออะไรเลย (เพิกเฉย)
อะไรคือสิ่งสาคัญในชีวิตคุณ เพราะมันเกี่ยวข้องกับการดื่มของคุณ
“ลองคิดดูนะหากคุณยังคงดื่มต่อไปชีวิตจะเป็นอย่างไร ใครบ้างที่คุณเป็นห่วง (ถามถึงครอบครัวช่วยลด
ความรู้สึกลังเลใจผลักดันให้ลดการดื่ม)
3) Evoke คือการใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้ ผู้กระทาผิ ดพูดข้อความจูงใจ (change talk) ที่มีแนวโน้ม
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น
กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมีความก้าวหน้าในการลดดื่มหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นเรื่องน่ายินดีมาก ลองคิดต่อดูนะว่าหากคุณหยุดดื่มได้ชีวิตคุณจะเป็ นอย่างไร หรืออนาคตจะเป็น
อย่างไร หรือเปรียบเทียบกับก่อนหน้าที่ไม่ดื่มชีวิตเป็นอย่างไร
กรณีที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออะไรเลย
ข้อดีข้อเสียของการดื่มและไม่ดื่มเป็นอย่างไรในความรู้สึกคุณ
ลองคิดดูนะว่าหากคุณลดดื่มได้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร
4) Planning คือการตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติ เช่น อาจจะเป็นการวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติในการลดดื่ม
แผนดังกล่าวอาจจะเป็นแบบ small step
“มีวิธีใดบ้างที่จะทาให้คุณเลิกหรือลดดื่ม” หากผู้รับบาบัดไม่มีหรือขอคาแนะนาจากผู้บาบัดเสนอ
“คุณอาจดื่มแล้วไม่ขับ” หรือ “ดื่มแล้วให้เพื่อนขับแทน” หรือ “ดื่มเฉพาะวันหยุดที่ไม่ได้ขับ”
คุณคิดว่าอย่างไร
แล้วนัดเจอกันครั้งหน้า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการหยุดดื่มสุรา จานวนวันหยุดดื่ม ปริมาณการดื่มสุราลด
จานวนวันลด การมารายงานตัวตามนัดครบ และการกระทาผิดซ้าลด
ผู้ถูกคุมประพฤติ คดีเมาแล้วขับ หมายถึง ผู้ที่มีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ เกินกว่า
กฎหมาย กาหนด ถูกจับกุมโดยถูกเจ้าหน้าที่ ตารวจ ดาเนินคดีในข้อหาขับขี่ยานพาหนะขณะมึน เมา และศาลมีคา

14

พิพากษาว่ามีความผิดแต่ให้รอการลงโทษหรือกาหนดโทษในความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกาหนด
เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้รายงานตัวกับสานักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา หมายถึง เหล้า สุรา เบียร์ อื่นๆ ที่มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อบริโภค
แล้วทาให้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ตามปริมาณส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้กระทาความผิดที่ถูกคุมความพฤติ คดีเมาแล้วขับ จานวน 205 ราย

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

จานวน 61 ราย

จานวน 144 ราย

มารายงานตัวด้วยวิธีปกติของสานักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง
ครั้งที1่ (time1 m0 หรือ baseline) ครั้งที่2( time2 m3)
ครั้งที3่ (time2 m6) ครั้งที4่ (time2 m9)

ได้รับ mi และวิธีปกติของสานักงานคุมประพฤติ จากเจ้าหน้าที่
คุมความพฤติที่รับผิดชอบคดีนี้(จนท.ผ่านการอบรมMI) 4 ครั้ง
ครั้งที1่ (time1 m0 หรือbaseline) ครั้งที2่ ( time2 m3)
ครั้งที3่ (time2 m6) ครั้งที4่ (time2 m9)

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดืม่ (จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงปริมาณการดื่มและจานวนวันดืม่ ทั้ง
สองกลุ่มเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง) เดือนที่ 3 เดือนที่ 6

เดือนที่9

ผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโปรแกรม
- ร้อยละของพฤติกรรมการหยุดดืม่ สุราเพิ่มขึ้น -ปริมาณการดืม่ สุราลดลง
- ร้อยละของจานวนวันหยุดดื่มสุราเพิ่มขึ้น

-จานวนวันดื่มลดลง

-ร้อยละการมารายงานตัวครบ เพิม่ ขึ้น

-ร้อยละการกระทาผิดซ้าลดลง
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาประสิทธิผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติ
คดีเมาแล้วขับ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุรา
ความหมาย ประเภท กลไกการทางานของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย รูปแบบการดื่ม
สถานการณ์การบริโภคแอลกอฮอล์ ปัจจัยและผลกระทบ
2. สถานการณ์ผู้ เสี ย ชีวิตและบาดเจ็บอันเนื่ องมาจากอุบัติ เหตุบนท้ องถนน สาเหตุ ห ลั กที่ท าให้ เกิ ด
อุบัติเหตุมาจากการขับรถในขณะเมาสุรา
3. มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้ดื่มแล้วขับ
การใช้กฎหมายจราจรทางบกเพื่อจับกุ่มผู้กระทาความผิดเมาแล้วขับ
การฟื้นฟูผู้กระทาความผิดเมาแล้วขับของการคุมประพฤติ
4. แนวคิดรูปแบบ ความถี่การบาบัดแบบสั้น
5. แนวคิดและทฤษฎีการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุรา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol beverage) หมายถึง เหล้า สุรา หรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของ
เอทิลแอลกอฮอล์ และเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะออกฤทธิ์ทาให้มีอาการมึนเมา ตามปริมาณส่วนผสมที่แตกต่างกัน
ของเอทิลแอลกอฮอล์9
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 2 ประเภทดังนี้10
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการหมัก (Fermented alcohol beverage) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ได้จากการหมักส่วนประกอบของพืช หรือผลไม้ เช่น แป้ง องุ่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้ว สามารถ
นามาดื่มได้เลย โดยไม่ต้องมีการกลั่น เช่น เบียร์ ไวน์ สาโท เป็นต้น
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการกลั่น (Distilled alcohol beverage) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นา
ส่วนประกอบของพืช หรือผลไม้ เช่น แป้ง หรือ น้าตาล เป็นต้น มาผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ จากนั้นนามา
กลั่น เพื่อให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน อาจมีการแต่งกลิ่น สีและรส เพื่อให้ดึงดูดและถูกใจผู้ดื่ม
มากขึ้นได้ เช่น บรั่นดี วิสกี้ หรือเหล้าขาว เป็นต้น
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาตามพฤติกรรมการดื่มของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่นิยมบริโภคเป็นหลัก ได้แก่
ก เบียร์ (Beer) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนอีสานนิยมดื่มกันมาก (มานพ คณะโตและคณะ, 2547)
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี ทาจากข้าวบาร์เลย์ที่นามาหมัก อบและบด จากนั้นจึงต้มให้สุกแล้วนาไป
จัดเก็บในถังหมัก และปรุงแต่งโดยเติมยีสต์ หรือกรรมวิธีต่างๆตามสูตรของเบียร์แต่ละยี่ห้อ เช่น เบียร์ยี่ห้อช้าง
เบียร์ยี่ห้อสิงห์ หรือลีโอ เป็นต้น
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ข เหล้าวิสกี้ (Whisky) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลั่นจากข้าวชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือผสมกันหลายชนิด
นามาหมักแล้วกลั่นให้มีดีกรีที่สูงขึ้น จากนั้นนาไปเก็บบ่มในถังไม้โอ๊ค เพื่อให้ได้สี รสและกลิ่นที่ดีขึ้น บางยี่ห้อก่อน
นามาบรรจุขวดอาจนามาปรุงแต่ง สี รสและกลิ่นอีกครั้ง เพื่อดึงดูดและให้เป็นที่นิยมแก่ผู้ดื่มมากขึ้น เช่น เหล้าวิสกี้
ยี่ห้อ Johnnie walker หรือยี่ห้อ Chivas Regal เป็นต้น
ค เหล้าบรั่นดี (Brandy) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมดื่มกันมาก ได้จากการหมัก
องุ่นให้เป็นไวน์ แล้วนามากลั่นเป็นบรั่นดี จากนั้นนาไปเก็บบ่มให้ได้สี กลิ่น และรสที่ดี เหล้าบรั่นดีที่มีขายกันตาม
ท้องตลาดสามารถจาแนกออกได้ดังนี้
1. เหล้าบรั่นดีพื้นเมือง เป็นเหล้าบรั่นดีที่ผลิตจากองุ่น แล้วนามากลั่น เป็นบรั่นดี เช่น เหล้าบรั่นดี
ยี่ห้อ Regency เป็นต้น
2. เหล้าบรั่นดีตามมาตรฐาน เป็นเหล้าบรั่นดีที่ทาจากองุ่นเช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้า
จากต่างประเทศ เช่น เหล้าบรั่นดียี่ห้อสเปย์ รอยัล (Spy royal) หรือยี่ห้อมาสเตอร์เบลนด์ (Master blend) เป็นต้น
3. เหล้าบรั่นดีเกรดสูง เป็นเหล้าบรั่นดีที่ใช้ระยะเวลาในการเก็บบ่มไว้ในถังไม้โอ๊คเป็นเวลานาน ทาให้
ได้สี กลิ่นและรสชาติที่ดี ซึ่งส่งผลให้เหล้าบรั่นดีดังกล่าว มีราคาสูงตามไปด้วย เช่น เหล้าบรั่นดีตระกูลคอนยัค
(Congnac) เป็นต้น
ง เหล้าขาว (Local liquor) ถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้องถิ่น ที่คนวัยแรงงาน ในชนบทภาคอีสาน
นิยมบริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ (มานพ คณะโตและคณะ, 2547) ซึ่งทาจากกากน้าตาล หรือข้าวเป็นวัตถุดิบ จากนั้น
จึงนามากลั่นเป็นเหล้า โดยไม่มีการปรุงแต่งสี กลิ่น และรสชาติ ทาให้เหล้าขาวมีกลิ่นค่อนข้างแรง สีขาวใส และมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 28 – 40 ดีกรี จากการที่ไม่มีกรรมวิธีปรุงแต่งใดๆภายหลังจากกลั่น จึงทาให้เหล้าขาวมี
ราคาถูกกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น
กลไกการทางานของแอลกอฮอล์ในร่างกาย สามารถจาแนกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้11
ก การดูดซึมของแอลกอฮอล์ในร่างกาย เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย แอลกอฮอล์ประมาณ 1
ใน 5 จะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะอาหาร และส่วนที่เหลือจะผ่านผนังลาไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด เมื่อผ่านไปที่ตับ
แอลกอฮอล์ จ านวนประมาณ 95% จะถูก เอนไซม์ ADH (Alcohol Dehydrogenase) เปลี่ ยนเป็นอะซีตัล ดีไฮด์
(Acetaidehyde) จากนั้นเปลี่ยนเป็นเกลือของกรดน้าส้ม (Acetate) ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นพลังงานได้ แล้วกลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้า ส่วนแอลกอฮอล์ที่เหลืออีกประมาณ 5% จะถูกขับออกจากร่างกาย ทางปอด ไต และ
ต่อมเหงื่อ ซึ่งจะผสมออกไปในรูปของลมหายใจและปัสสาวะ การเผาผลาญแอลกอฮอล์ที่ตับ จะเป็นอัตราคงที่เสมอ
ประมาณ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อหนึ่งชั่วโมง และโดยทั่วไปแอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายหมดภายใน 24
ชั่วโมง ส่วนการที่ผู้ดื่มสุราจะมึนเมาช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่หลอดเลือดของ
แต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน และปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ความเข้มข้น หรือดีกรี ปริมาณและอัตราเร็วของการบริโภค
สภาพกระเพาะอาหารที่ว่าง สภาพของร่างกายและความเคยชิน สภาพอารมณ์และจิตใจ ตลอดจนสภาวะแวดล้อม
ในขณะที่บริโภคสุรา เป็นต้น
ข การกระจายตัวของแอลกอฮอล์ในร่างกาย เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถูกดูดซึมผ่านปาก กระเพาะ
อาหาร และลาไส้เล็กเข้าสู่เลือด เนื่องจากโมเลกุลของแอลกอฮอล์มีขนาดเล็กและไม่ต้องการน้าย่อย แอลกอฮอล์จะ
เคลื่ อนที่ตามทิศทางเดินของเลื อด แอลกอฮอล์ บางส่ว นจะถูกทาลายโดยตับ จากนั้นเลื อดจะผ่ านไปทางหั วใจ
ด้านขวา และเลือดถูกสูบฉีดไปปอด สู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แอลกอฮอล์เข้าสู่สมอง ทาให้การสั่งงานของสมองช้า
ลง เมื่อแอลกอฮอล์ผ่านปอด แอลกอฮอล์บางส่วนจะแพร่ออกสู่อากาศ (ลมหายใจ) ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจจะสามารถนาไปสู่การวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้
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ค ความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด หรือ Blood alcohol concentration : BAC หมายถึง
ร้อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่สาคัญในการพิจารณาผู้ที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะกรณีขับขี่ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลต่อความ
เข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ได้แก่
1. ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด จะมีปริมาณแอลกอฮอล์
ผสมแตกต่างกัน เช่น เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคเหล้าบรั่นดีที่ผสมมิกเซอร์ 6 แก้ว ใน 1 แก้วมีเหล้าผสมแก้วละ 1
ฝา จะมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ การดื่มเบียร์ 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเล็ก หรือเท่ากับการดื่มไวน์ 2 แก้ว เป็นต้น
(ศูนย์ข้อมูล/ หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย, 2547)
2. ความเร็วในการบริโภค เพราะผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่เร็ว หรือยกบ่อย ยกถี่ ถือเป็น
การเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น ถึงแม้เครื่องดื่มชนิดนั้นจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณน้อยก็ตาม
อาการยกบ่ อย หรื อ ยกถี่นี้ อาจเกิดขึ้น จากหลายปัจจัยที่เ กี่ยวข้อง เช่น ที่มาของการดื่ม บุคคลที่ร่ว มดื่มด้ว ย
สถานที่หรือบรรยากาศในการดื่ม เป็นต้น
3. ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม เป็นปัจจัยที่แปรผันตรงกับการยกบ่อย หรือยกถี่ แล้วส่งผลให้
ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเพิ่มจานวนมากขึ้น หรือการดื่มโดยมีช่วงระยะเวลาของการดื่มยาวนาน ก็ทาให้
ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงส่งผลให้ตรวจพบระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ใน
เลือดสูงเพิ่มตามไปด้วย
4. วิธีการดื่ม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ใ นเลือดเพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากบางคนอาจดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่กินกับแกล้ ม หรืออาหารอื่นร่ว ม ทาให้ กระเพาะอาหาร
สามารถดูดซึมปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปได้เร็วขึ้น เพราะไม่มีอาหารอื่นคอยขัดขวาง หรือชะลอการดูดซึม
แอลกอฮอล์ของกระเพาะอาหารให้น้อยลง ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นตามไปด้วย
ขณะที่บางคนชอบรับประทานกับแกล้ม หรืออาหารอื่นประกอบในระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น เพศ และวัย ซึ่งจากการศึกษาของ Nolen-Hoeksema S. (2004)
พบว่า เพศหญิงจะมีร ะดับความเข้มข้ น ของแอลกอฮอล์ ในเลือดสู งกว่าเพศชาย เมื่อดื่มในปริมาณเท่ากัน ทั้งนี้
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีขนาดร่างกายเล็กกว่า เพศชาย ทาให้ปริมาณน้าในร่างกายมีน้อย ส่งผลให้ระดับ
แอลกอฮอล์ที่กระจายในเลือดมีความเข้มข้นสูงกว่า และพบว่า การเผาผลาญแอลกอฮอล์ที่กระเพาะอาหารโดย
เอนไซม์ alcohol dehydrogenase (ADH) ซึ่งสกัดกั้นไม่ให้แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมได้ง่ายในเพศหญิงมีปริมาณต่า
กว่ า เพศชายประมาณ สองเท่ า และในผู้ สู ง อายุ ก็ จ ะมี ป ริ ม าณ ADH ลดน้ อ ยลงเช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้
แอลกอฮอล์ ถูกดู ดซึมเข้าไปในเลื อดได้เร็ ว ขึ้น และเป็นสาเหตุ ให้ ผู้ ห ญิง หรือผู้ สู งอายุมีร ะดับความเข้มข้ นของ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าเพศชาย หรือวัยรุ่น เมื่อดื่มในปริมาณเดียวกัน องค์การอนามัยโลกได้จัดประเภทผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ ไม่ดื่มเลย กลุ่มที่ดื่มบ้างแต่ไม่เป็นอันตรายหรือแบบมีความเสี่ยงต่า กลุ่มที่ดื่มแบบ
เสี่ ยงหรื อดื่มแบบมีปั ญหา และกลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์ โดยจาแนกปริมาณการดื่มต่อวัน เรียกว่า Hazardous
Alcohol use screening และนิ ย ามของค าว่ า หนึ่ ง ดื่ ม มาตรฐาน( 1 standard drink) ในประเทศ สหราช
อาณาจักร คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 8 กรัม ในประเทศญี่ปุ่นคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 19.75 กรัม ประเทศ
แคนนา 13.60 กรั ม และในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี 14 กรัม ส่ ว นประเทศไทยกาหนดเช่น เดีย วกับ ประเทศ
ออสเตรเลียคือ 10 กรัม เทียบกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น12
วิสกี้หรือเหล้าขาว (Alcohol 40%) ประมาณ 30 ซีซี หรือ 2 ฝาหรือ 1 กั๊ก
เบียร์ชนิดอ่อน (light beer 2-2.9%) ประมาณ 1.5 กระป๋องหรือ ¾ ขวด
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เบี ย ร์ ชนิ ดกลาง (mind strength Beer มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 3-3.9%) เช่น ไฮเนเกน
ประมาณ 1 กระป่อง หรือ ½ ขวด
เบียร์ชนิดแรง (heavy beer 4-5%) เช่น สิงห์ คลอสเตอร์ ลีโอ ช้าง คาร์ ลสเบิร์กส์ ประมาณ 3/4
กระป๋อง หรือ ¼ ขวด
ไวน์ธรรมดา (Alcohol 12.5%) ประมาณ 1 แก้ว (100ซีซ)ี
ไวส์ชนิดแรง (fortified wine 20.5%)ประมาณ 1แก้ว (60ซีซ)ี
2. รูปแบบการดื่ม
1. การดื่มแบบปลอดภัยหรือแบบเสี่ยงต่า (Low risk drinker) หมายถึงการดื่มไม่เกิน 2 drink ต่อวันใน
ผู้หญิง หรือการดื่มไม่เกิน 4 drink ต่อวันในผู้ชายและมีวันที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ การดื่ม
แบบนี้อาจเรียกว่า Responsible deink หรือ Safe limit drinking
2. การดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drink/risky drink) คือการดื่มในปริมาณเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย
ด้านสุขภาพกายและจิตใจ และสังคม ทั้งต่อตนเองแลผู้อื่น แม้ว่าผู้ดื่มยังไม่ป่วยเป็นโรคใดๆ ในผู้หญิงคือการดื่ม
มากกว่า 2 drink แต่ไม่เกิน 4 drink ต่อวัน หรือการดื่มที่มากกว่า 7 drink ต่อสัปดาห์ในผู้ชายคือการดื่มมากกว่า 4
drink แต่ไม่เกิน 6 drink ต่อวันหรือการดื่มที่มากกว่า 14 drink ต่อสัปดาห์
3. การดื่มแบบมีปัญหา (Harmful use) หรือดื่มแบบอันตราย (Harmful drinking) คือ การดื่มจนได้รับ
ผลเสียต่อสุขภาพกายและจิต หน้าที่การงานเสีย เสียสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น ในผู้หญิงคือการดื่มมากกว่า 4 drink ต่อ
วันขึ้นไป ในผู้ชายการดื่มมากกว่า 6 drinkต่อวันขึ้นไป
4. การติดแอลกฮอล์ (Alcohol dependent) ผู้ดื่มติดแอลกอฮอล์จะหมกหมุ่นกับการดื่มเพื่อให้มึนเมา
และต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเลิกดื่ม ทาให้ความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆบกพร่อง เช่น งาน ครอบครัว
บางคนดื่มในปริมาณที่มากทุกวัน จึงมักไม่รู้ว่าตนเองติด มีเหตุให้ต้องหยุดดื่มจึงทราบว่าตนเองติดแอลกอฮอล์
วิธี การค านวณแอลกอฮอล์ใ นเครื่ องดื่มแต่ละชนิด ทาได้โ ดยนาค่ามาตรฐานคือ 0.789 หรือ 0.79
(1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยเอทานอล 0.789 กรัม) คูณกับร้อยละของเอทานอลและคูณกับปริมาณของเครื่องดื่ม
นั้นๆ แล้วน้าค่าที่ได้เทียบกับ 1 standard drink เท่ากับแอลกอฮอล์10 กรัม เพื่อพิจารณาว่าการดื่มครั้งนั้นเกิน 1
drink มาตรฐานหรือไม่ เช่น
ตัวอย่าง เช่น
เบียร์ 1กระป๋องมีปริมาณ 330 ซีซีประกอบด้วยเอทานอล 5 % (หรือดีกรี)
=
ค่ามาตรฐาน (0.789) X ร้อยละของเอทานอล (0.05) X ปริมาณเบียร์ (330ซีซี)
=
13.01 กรัม
นาค่าที่ได้เทียบกับ
1 standard drink = alcohol 10 gram pure alcohol
ในที่นี้จะได้
=
13.01 กรัม X 1 standard drink
10 gram
=
1.3 drink
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เบียร์ ประกอบด้วยเอทานอล 5% (หรือ5ดีกรี)
1 กระป๋อง (330ซีซ)ี
=
1.3 drink หรือเทียบเท่า 1 drink
1 ขวด (640 ซีซ)ี
=
2.5 drink
สุราสี ประกอบด้วยเอทานอท 40% (หรือ 40ดีกรี)
1 เป๊ก (50ซีซ)ี
1 กั๊ก (150ซีซ)ี
1 แบน (375ซีซ)ี
1 แบน (350ซีซ)ี
1 ขวด (750ซีซ)ี
ประกอบด้วยเอทานอท 35%(หรือ 35ดีกรี)
1 เป๊ก (50ซีซ)ี
1 กั๊ก (150ซีซ)ี
1 แบบ (375ซีซ)ี
1 แบบ (350ซีซ)ี
1 ขวด (750ซีซ)ี

1.5 drink
5 drink
2 drink
11 drink
24 drink
1.5 drink
5 drink
12 drink
11 drink
24 drink

สุราขาว ประกอบด้วยเอทานอท 40% (หรือ 40 ดีกรี)
ขนาด 625 มล.
20 drink
ขนาด 330 มล
10 drink
ประกอบด้วยเอทานอท 35% (หรือ 35ดีกรี)
ขนาด 625 มล.
17 drink
ขนาด 330 มล
9 drink
หมายเหตุ การคานวณ drink ขึ้นอยู่กับจานวนเอทานอลและปริมาณที่บรรจุในภาชนะ ตารางข้างต้นแสดงให้เห็น
ตัวอย่างการคานวณ (ผู้วิจัยแสดงการคานวณเอง)
3. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ.2553 WHO รายงานการบริโภคแอลกอฮอล์ทั่วโลก อายุ15 ปีขึ้นไป การบริโภคที่สูงสุดยังคงอยู่ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป อเมริกา รองลงมาระดับปานกลางมีอยู่ในเขตแปซิฟิกตะวันตก
แอฟริกา ขณะที่ระดับการบริโภคต่าสุดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเภทที่ดื่มมากที่สุดทั่วโลกคือดื่มสุรา (spirits) ร้อยละ 50.10 บริโภคมากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ร้อยละ 77.3 และแปซิฟิกตะวันตกร้อยละ 61.2 อันดับสองเบียร์ (Beer) ร้อยละ 34.80 บริโภคมากที่สุดใน
อเมริกา ร้อยละ 55.3 และมีเพียงร้อยละ 8.0 ที่ดื่มไวน์ ดื่มมากที่สุดในอเมริ การ้อยละ 11.7 เครื่องดื่ม อื่น ๆ ร้อย
ละ 7.1 ของการบริโภคทั่วโลก แต่เป็นเครื่องดื่มประเภทยอดนิยมในแอฟริการ้อยละ 51.61 และ
การบริโภคแอลกอฮอล์ทาให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็ว 1 ในทุกช่วงวัย (15-19,20-29,30-39,40-49,5059,60-69,70-79 และมากกว่า 80 ปี พบในยุโรปทุกกลุ่มอายุ รองลงมาอเมริกา สาหรับอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนของ
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การเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ต่ากว่าช่วงต้นและช่วงกลางวัยของอายุ และทั่วโลกที่บริโภคแอลกอฮอล์ทาให้เสียชีวิต
สูงที่สุดในกลุ่มประชากรอายุ 40-49 ปี
ปี พ.ศ. 2555 การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกมีถึงร้อยละ 5.9 โดยใน
ผู้ชายร้อยละ 7.6 ในผู้หญิงร้อยละ 4.0
ในขณะที่ภาระโรคในประชากรทั่วโลกร้อยละ 5.1 เกิดโรคและการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์
(วัดตาม DALYs) ในเพศชายร้อยละ 7.4 และร้อยละ 2.3 ในเพศหญิง
รูปแบบการดื่มสุราระหว่างเพศชายและเพศหญิงทั้งปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคและในจานวนครั้งที่ดื่ม
หนัก มีความแตกต่างทางเพศที่ทาให้เกิดการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ สาหรับเพศหญิงเสียชีวิตพบด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลื อดมากที่สุ ด ในขณะที่การบาดเจ็ บของเพศชายเป็นสาเหตุที่พบได้บ่ อยที่สุ ดในการเสี ยชีวิตจาก
แอลกอฮอล์
และความชุกของนักดื่มทั่วโลกในปี 2555 ร้อยละ 38.3 มากที่สุดในประเทศที่มีรายได้สูง รองลงมารายได้
สูงกว่าปานกลาง รายได้ตากว่าปานกลางและรายได้ต่า เท่ากับ 69.0,45.0,19.6, และ 18.3 ตามลาดับและการ
คาดการณ์ของ WHO ระหว่างปี 2553-2568 ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตการบริโภคสุราที่สูงในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ดังนั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ในแอฟริกา
อาจยังเพิ่มขึ้นมาก เช่นเดียวกันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพลจากอัตราการเติบโตของประชากรสูงใน
ประเทศที่มีประชากรมาก
ประเทศไทยจากการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 และการ
สารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนของผู้บริโภคประจา (ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์)
ของผู้บริโภคอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 41.5 , 42.41 และ 39.91 ตามลาดับ
โดยเฉลี่ยภาคกลางมีสัดส่วนนักดื่มประจาสูงสุด ร้อยละ 44.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่ต่าที่สุด ร้อยละ
36.0 พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนคนไทยนิยมดื่มเบียร์มากที่สุด ร้อยละ 65.8 รองลงมา สุราสี/สุร าแดงที่มีราคาถูก
ร้อยละ 42.1 สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน ร้อยละ 39.3 สุราสี/สุราแดงที่มีราคาแพง ร้อยละ 12.6 และ ไวน์คูลเลอร์/
สุราผสมน้าผลไม้/เหล้าปั่น ร้อยละ7.3 ตามลาดับ2
ปัจจัยและสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการศึกษาของวัชรี ภักดี (2547) พบว่าประชากรร้อยละ 47.80 เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเมื่ออายุ
15-19ปี เหตุผลส่วนใหญ่เพราะอยากลองร้อยละ 34.60 เหตุผลของกลุ่มดื่มประจาคือเมาเพราะงานประเพณีร้อย
ละ 38.60 ดื่มเพราะเพื่อนชวนร้ อยละ 34.60 และดื่มเพื่อต้อนรับแขกร้อยละ 11.70 ความคาดหวังก่อนดื่มคือ
เพื่ อให้ มีค วามสุ ข สนุ กสนานร้ อยละ 41.70 รองลงมาคือเพื่อคลายความเมื่อล้ าร้อ ยละ 38.80 สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของวิชัย โปษยะจิน ดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 2547 พบว่าประชากรที่ ศึกษาเริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ครั้งแรกเมื่ออายุ 17-18 ปีโดยเฉพาะในเพศชาย ส่วนเพศหญิงจะเริ่มดื่มเมื่ออายุ 19-20 ปีเหตุผลที่ทา
ให้เพศชายตัดสินใจดื่มครั้งแรกคืออยากทดลอง รองลงมาคือเพื่อนชวน สาหรับเพศหญิงในเมืองดื่มครั้งแรกเพราะ
อยากลองมากที่สุ ด รองลงมาเพื่อสุ ขภาพ ส่ ว นผู้ ห ญิง ในชนบทมีเหตุผ ลดื่ มเพื่อสุ ภ าพ รองลงมาคืออยากลอง
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลการดื่มเพื่อเข้าสังคมและงานเลี้ยง
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการดื่ม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่
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1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (จากสานักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2544)
1.2 ความเครียดในจิตใจและความเครียดในสังคม
1.3 การเลื่อนสถานทางสังคม
1.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางสังคม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนการดาเนิ นชีวิตของ
ครอบครัวต่อสมาชิกรุ่นต่อๆกัน
1.5 สื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
1.6 ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ
1.7 พัฒนาการในด้านเทคโนโลยี
2 ปัจจัยตัวบุคคล ได้แก่
2.1 พันธุกรรม
2.2 ชีวภาพ
2.3 การเรียนรู้
2.4 บุคลิกภาพ
2.5 โรคทางจิตเวช
ปัจ จั ยที่มีค วามสัมพัน ธ์ กับพฤติกรรมการดื่มสุร าของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ จาก
การศึกษาและบทอภิปรายของ กัลลิกา ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ พบว่า35
1. ปั จ จั ย ด้า นความคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บประเพณีต่ างๆ ในท้ องถิ่น มี ส่ ว นสนับ สนุน ส่ งเสริ มให้ ดื่ มสุ รามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ยี ฮูเนีย เกอดาม (Y Hu NieKdam, 2009) พบว่า วัยรุ่นชายชาวเอเด รู้จัก
วิธีการดื่มเกอ เปีย แจ (สุราที่ชาวเอเดผลิตขึ้นเองนามาบรรจุลง ในไหที่มีไม้ไผ่ทาเป็นหลอดดูด) มาจากพิธีกรรม
ต่างๆ ของชนเผ่า โดยเชื่อว่าการดื่มเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต และจะจัดเตรียมไว้เพื่อทุกคนตลอดเวลาหรือ
ใช้พิธีกรรม เช่น ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว งานรื่นเริง งานแต่งงานหรืองานศพ การศึกษาของ พงษ์พิสุทธ์ จงอุดมสุข
และคณะ (2536) พบว่า วัยรุ่น ชอบขั บขี่ยานยนต์เวลาเมา และในส่วนของการให้คุณค่า คติที่ว่าการ ดื่มสุราเป็น
เครื่องดื่มเกียรติยศต้องมีไว้รับรองแขก การเข้าสังคม ในการสังสรรค์ พฤติกรรมการดื่มสุราฝังแน่นอยู่ใน วิถีปฏิบัติ
ประเพณีนิยมของคนทุกกลุ่มในสังคม พฤติกรรมการการดื่มสุราในสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม และงานประเพณี การดื่มสุราจึงมีความหมายและบทบาททาง สังคม
2. ปัจจัยการควบคุมตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดื่มสุราของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และมีความสอดคล้องตรงกับหลักของทฤษฎี General Theory of crime หรือ
Self-control Theory ของ Michael Gottfredson (Gottfredson & Hirschi, 1990 อ้างถึงใน ชาญคณิต กฤตยา
สุริยะมณี, 2554) ที่ว่าคนเรานั้น มีแนวโน้มที่จะกระทาผิดหรือประกอบอาชญากรรมได้ทุกคน ถ้าขาดความอดกลั้น
ขาดความยับยั้งชั่งใจ ลักษณะของบุคคล ที่มีการควบคุมตนเองต่าจะมีบุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่น ชอบเสี่ยง
มักใช้ภาษากายมากกว่า ภาษาพูด มักยึ ดถือตนเอง เป็นจุดศูนย์กลางและโกรธฉุ นเฉียวง่าย รวมถึงมักจะเลือก
ทางานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และที่ สาคัญคนที่ขาดการควบคุมตนเอง มัก จะแสวงหาความสุขให้ ตนเองอยู่เสมอและ
มักจะเข้าไปข้องกับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การดื่มเหล้า การขับรถเร็ว หวาดเสียวเนื่องจากคนที่ ควบคุม
ตนเองต่า จะเป็นที่ชอบเสี่ยง ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ สรุปได้ว่า บุคคลที่ขาดการควบคุมตนเอง จะมีแรงกระตุ้นต่อ
พฤติกรรมที่ขาดสติ เช่น การใช้ยาเสพติด การดื่มในปริมาณมากและการขับรถด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม ตนเองต่ากับการใช้ยาเสพติดหรือการดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษา ส่วน
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ใหญ่แล้วจะใช้ปัจจัยพื้นฐานของทฤษฎีการควบคุมตนเอง แสดงให้เห็นว่า การควบคุมตนเองต่ามีผลทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ในการขับรถของบุ คคลที่ดื่ม (Gottfredson & Hirschi, 1990 อ้างถึงใน ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี ,
2554)
3. ปัจจัยความผูกพันต่อครอบครัว พบว่า ปัจจัยความ ผูกพันต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดื่มสุรา ของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องและตรง
กับหลักทฤษฎีที่ว่า มนุษย์เรามีแนวโน้มจะกระทาผิดกฎหมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ควบคุมเอาไว้เท่านั้น เหตุ
ที่มนุ ษย์ ส ามารถควบคุมไว้ได้ และไม่ ก ระทาผิ ด เนื่องจากกลั ว ว่าจะท าให้ เสี ยความสั มพันธ์อั นดี กับ เพื่อนฝู ง
ครอบครัว พี่น้อง เพื่อนบ้าน ครู-อาจารย์ นายจ้าง เป็นต้น หากความสัมพันธ์ในกลุ่มดังกล่าวขาดความเหนียวแน่น
หรือความผูกพัน และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้ว คนเราก็ จะเป็นอิสระในการทาความผิดท่ามกลางความ
แตกต่างของกลุ่มทางสังคม คนที่ขาดความผูกพันต่อสังคม อาจมีผลต่อพฤติกรรมการ กระทาผิด (Travis Hirschi,
1969 อ้างถึงใน ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี , 2554) เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ สายใจ ชื่นคา (2542) พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
อิทธิพลของเพื่อนสนิทที่คบหาสมาคมด้วย ความผูกพัน ต่อบิดามารดาในระดับต่า และความผู กพันต่อครูและ
โรงเรี ย นต่ า ซึ่ ง ความผู ก พั น รั ก ใคร่ ใ นครอบครั ว เป็ น รากฐานของความสุ ข ของ ชี วิ ต เป็ น ปก ก แผ่ น ของสั ง คม
ประเทศชาติ และโลก สังคมเริ่มต้น จากครอบครัว ถ้าครอบครัวขาดความผูกพันรักใคร่ต่อกัน ชีวิตในสังคมจะ
แตกแยก (ฝน แสงสิงแก้ว , 2524) สอดคล้องกับการศึกษาของ ประกิจ โพธิ์ อาศน์ (2541) พบว่า ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน และสอดคล้องกับการศึกษาของ จิ
ราภรณ์ เทพหนู (2540) พบว่า การสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากพ่อแม่ มีความ ความสัมพันธ์ทางบวก
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเยาวชน ที่ ได้รับการสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากพ่อแม่ สูงและปาน
กลาง มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น 15.38 เท่า และ 1.87 เท่าของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากพ่อแม่ต่า ความผูกพันธ์ต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ หรือสถานศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ
ถ้าเด็กในวัยรุ่นมีความใกล้ชิดกับ บิดามารดา มีความใกล้ชิดกับครูอาจารย์ ยอมรับฟังคาแนะนา ตักเตือน ความ
คิดเห็นของผู้ใหญ่ก็จะไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป เสพสุราและปัญหาต่างๆ อันเนื่องจากการดื่มสุราก็จะไม่เกิด และ
เด็กที่บิดามารดาไม่ให้ความรักความอบอุ่นหรือได้รับไม่เพียงพอก็จะทาให้เด็กขาดความมั่นคง ขาดความรัก และ
ขาดความ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองโลกในแง่ร้าย มักไม่เห็นคุณค่าในตนเอง จึงพยายามทาให้ผู้อื่นสนใจตนไม่ว่าทาง
ดีหรือไม่ดี เด็กประเภท นี้อาจจะกระทาผิดได้ง่าย เพราะคิดว่าไม่มีใครจะต้องเสียใจกับ การกระทาของเขา (จันทร์
เพ็ญ อมรเลิศวิทย์, 2547, 121)
4. ปัจจัยความเชื่อทางสังคม พบว่า ปัจจัยความเชื่อทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องและตรงกับ หลักทฤษฎีที่ว่า เมื่อคนเราเชื่อว่า
กฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มิอาจฝาฝืนได้จึงไม่กระทา (Dekeseredy & Schwartz, 1996, 220 อ้างถึงใน ปริทรรศน์
แสงทองดี, 2550, 37) สอดคล้องกับ การศึกษา วิจัยของ John Cochran and Akers ในเรื่อง “An exploration
of the variable effects of religiosity on adolescent marijuana and alcohol use” ในปีค.ศ.1989 พบว่า
เด็กที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา และเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่อง ศาสนา จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุรา
และยาเสพติดได้น้อยกว่า (Cochran & Akers, 1989 อ้างถึงใน ปริทรรศน์ แสงทองดี , 2550, 39) เช่นเดียวกับ
หทัยรัตน์ ต๊ะอินทร์ (2545) พบว่า ในชุมชนต่างๆ จะมีสถาบัน ศาสนาเป็นสถาบันหลักในการควบคุมความประพฤติ
ของคนใน ชุมชน โดยเฉพาะใช้ “ศีล” เป็นเครื่องมือให้มีการลด ละ เลิก การดื่มสุรา แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นไปทางวัตถุมากกว่าจิตใจ สถาบันศาสนาถูกลดบทบาทลง ทาให้มีอิ สระที่จะดื่มสุราได้มากขึ้น สอดคล้องกับ
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นิตยา กัทลีรดะพันธ์ (2541) พบว่า ถ้าเด็กในวัยรุ่นปฏิบัติตาม บรรทัดฐานของสังคมก็จะไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ในทาง เสพสุราและปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเสพสุราก็จะไม่เกิดขึ้น ตามมา
5. ปัจจัยด้านความผูกมัดทางสังคม มีความสัม พันธ์กับ พฤติกรรมการดื่มสุราของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคล้องและตรงตามหลักทฤษฎีที่ว่า การที่คนเราได้ทุ่มเททั้งกาลังกาย
กาลังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรื่องการศึกษา เรื่องอาชีพ เรื่องเกียรติยศ และชื่อเสียง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการ
สร้างข้อผูกมัดทางสังคมไว้ และเมื่อคนเรามี ข้อผูกมัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วโอกาสที่จะผิดน้อยลง และการที่คนเรา
จะกระทาผิดหรือไม่นั้น จะต้องชั่งใจไตร่ตรอง อยู่เสมอว่า การกระทาผิดครั้ง นั้นอาจจะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียสิ่งสาคัญไป (Hisschi, 1969, 20–21 อ้างถึงใน ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี, 2554)
จะเห็นว่า ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้ดื่มสุรา
เนื่องจากวัฒนธรรมบางพื้นที่จัดเตรียมสุราไว้ ไม่ว่าจะเป็นในงานมงคล พิธีกรรม การเซ่นไหว้ หลังจากพิธีกรรม
เหล่านั้นก็จะนามาดื่มกัน ปัจจัยปัจจัยการควบคุมตนเอง กลุ่มที่ควบคุมตนเองได้ต่าโอกาสมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่
เพิ่มขึ้น ปัจจัยความผูกพันต่อครอบครัว กลุ่มที่มีความผูกพันธ์กับครอบครัวน้อยมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยความเชื่อทางสังคม เช่น กลุ่มที่ มีความเชื่อน้อยมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่มากกว่ากว่ากลุ่มที่มีความเชื่อทาง
สังคมสูง และปัจจัยด้านความผูกมัดทางสังคม กลุ่มที่มีข้อผู้มัดทางสังคมน้อย มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่มากกว่ากลุ่ม
ที่มีข้อผูกมันทางสังคมสูง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ มสุราของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ การ
ดื่มสุราแล้วขับขี่ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับ ผู้ที่อาศัยอยู่ในรถ ผู้ที่ใช้ถนน ส่งผลกระทบในระดับต่างๆ ดังที่จะกล่าว
ต่อไปนี้
1. การดื่มแอลกอฮอล์ทาให้เกิดผลกระทบทั่วโลก
กล่าวได้ว่าปัญหาการดื่มสุรา อาจะเกิดขึ้นได้หลังจากการดื่มเพียงครั้งเดียวหรือการดื่มหลายครั้ง หรือ
เกิดขึ้นในผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และสุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล,2543) รูปแบบการดื่มที่แตกต่าง
กันทาให้เกิดผลกระทบที่ตามมาแตกต่างกันด้วย เช่น ผู้ที่ดื่มสุราเฉลี่ยสัปดาห์ละ 14 ดื่มมาตรฐาน รูปแบบการดื่มมี
ผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่ต่างกันคือการดื่มเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์ แต่ดื่ม 14 ดื่มมาตรฐาน จะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มทุกวันๆละ 2 ดื่มมาตรฐาน (WHO,2005) นอกจากนี้ปัญหาการดื่มสุรายังส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมผลกระทบสามารถแบ่งตามทฤษฎีของการ
เกิดได้ดังนี้
ทฤษฎีที่อธิบายกลไกของการเกิดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้รับความเชื่อถือในปี
พ.ศ. 2546 โดย Jurgen Rehm และคณะ14 กล่าวว่า รูปแบบการดื่ม (pattern) และปริมาณการดื่ม (volume)
ก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน ดังนี้ (1) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลัน เช่น การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆ
เป็นต้น (2) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเรื้อรังเช่น โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น (3) ผลกระทบทางสังคมแบบเฉียบพลัน
เช่น อาชญากรรม เป็นต้นและ (4) ผลกระทบทางสังคมแบบเรื้อรัง เช่น ปัญหาครอบครัว การว่างงาน เป็นต้น โดย
ผ่ า น 3กลไก ได้ แ ก่ ความเป็ น พิ ษ ของแอลกอฮอล์ (toxicity), ความมึ น เมา (intoxication) และการเสพติ ด
(dependence) ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กลไกลการเกิดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มา: ดัดแปลงจาก Jurgen Rehm, 2003
รายละเอียดมีดังนี้
1) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเรื้อรัง
1.1 ผลกระทบต่อวงกว้างในระดับโลก การใช้แอลกอฮอล์แบบอันตรายเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ ของ
โลกที่ทาให้เกิดความเจ็บป่วย ความพิการและความตาย เป็นสาเหตุของโรคมากกว่า 200 ชนิด ทั่วโลก การบริโภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส่ ง ผลให้ เ สี ย ชี วิ ต ประมาณ 3.3 ล้ า นคนในปี 2555 และรู ป แบบการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่อบางโรค พบมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกร้อยละ 5.9 หรือหนึ่งในทุกๆยี่สิบคนที่เสียชีวิตทั่วโลก (ร้อยละ 7.6 ใน
ผู้ชาย และร้อยละ 4.0ในผู้หญิง) จานวนผู้เสียชี วิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานสูงที่สุดร้อยละ 33.4
รองลงมาการบาดเจ็บร้อยละ 17.1 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ)โรคระบบทางเดินอาหารร้อยละ
16.2 (ส่วนใหญ่เป็นโรคตับแข็งในตับ) และโรคมะเร็งร้อยละ 12.5 ผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ ยังสูงที่สุดในภูมิภาค
ยุโรป ส่วน ภาระที่เกิดจากโรคและการบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์ ในปี 2555 พบร้อยละ 5.1 ตามที่วัดได้จาก DALYs
ของการสูญเสียปีสุขภาวะโดยรวม (Disability-Adjusted Life Year; DALYs)
1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ดื่ม จาแนกตามลักษณะอาการดังนี้
1.2.1 ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์ เป็นผลจากการที่แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไปมีผลต่อการ
ทางานของสมอง ทาให้เกิดอาการต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ผู้ดื่มจะมีอาการ
มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของ
แอลกอฮอล์ ในร่ างกาย ซึ่งยิ่งดูดซึมเร็ ว อัตรานี้จะยิ่งมากขึ้น ทาให้มีอาการได้เร็วและมากขึ้นตามลาดับ ภาวะ
ร่างกายของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ ซึ่งบางคนต้องใช้แอลกอฮอล์ปริมาณมากจึงจะเกิดอาการขึ้นได้
นอกจากนี้ปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็ นตัวกาหนดการตอบสนองของสมองที่มีต่อระดับแอลกอฮอล์ และภาวะของ
อารมณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในขณะที่ ดื่ ม ผลของแอลกอฮอล์ ที่ มี ต่ อ การท างานของสมองจะสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด โดยในระดับต่าจะมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกร่าเริง คึกคัก และความวิตกกังวล
ลดลง ต่อมาเมื่อระดับของแอลกอฮอล์เริ่มสูงขึ้น ก็จะมีผลต่อการประสานงานต่างๆ ในระบบการทางานของสมอง
ทาให้พูดไม่ชัดเจน เดินเซ การประสานงานระหว่างสายตา สมอง และการกระทาเริ่มผิดพลาดการตัดสินใจบกพร่อง
มองเห็นภาพ ไม่ชัดเจน เกิดภาพซ้อน และเมื่อระดับแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 200 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
จะมีผลต่อการทางานของสมอง อย่างรุนแรง ทาให้สูญเสียต่อการควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน

25

จิ ต ใจสั บ สน และถ้ า ระดั บ ของแอลกอฮอล์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ไปอี ก จะท าให้ ห มดสติ ไ ด้ นอกจากนี้ ภ าวะมึ น เมาจาก
แอลกอฮอล์ยังมีผลเสียต่อร่างกายในด้านต่างๆ กล่าวคือ ทาให้เกิดอาการหน้าแดง หายใจเร็ว พฤติกรรมรุนแรง
ก้าวร้าว และยังมีผลเสียต่อระบบความจา ทาให้จาอะไรไม่ได้ในขณะที่มึนเมา
1.2.2 ภาวะขาดแอลกอฮอล์ เกิดจากการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่อการทางานของ
สมองทาให้เกิดอาการต่างๆตามมา อาการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับว่า ผู้นั้น เป็นผู้ที่ดื่มจนกลายเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์
หรือไม่ โดยทั่วไปผู้ที่ไม่ติดแอลกอฮอล์จะเกิดอาการขาดแอลกอฮอล์ได้หลังจากดื่มในปริมาณที่มาก โดยมีลักษณะที่
เรียกกันว่า เมาค้างในตอนเช้า หรือยังไม่สร่างจากการเมาเมื่อช่วงกลางคืน อาการจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มได้
4-6 ชั่วโมง โดยมีอาการปวดศีรษะ มือสั่น หงุดหงิด กระวนกระวาย ตาสู้แสงสว่างไม่ได้ รวมทั้งอาจมีอาการใจสั่น
ร่วมด้วย อาการต่างๆเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณ 24-48 ชั่วโมง สาหรับอาการขาดแอลกอฮอล์ ในผู้ที่ดื่มจนติดแล้ว
นั้น อาการจะเริ่มแสดง ตามช่วงระยะและลาดับเวลา ได้แก่ ช่วง 6-24 ชั่วโมงแรก หลังจากหยุดหรือลดปริมาณการ
บริโภค จะมีอาการมือสั่น ปวดศีรษะ หงุดหงิด กระวนกระวาย ใจสั่น นอนไม่หลับ ในบางรายจะเริ่มเกิดอาการ
ประสาทหลอน ส่วนใหญ่เป็นอาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนจะมาทาร้าย บางรายจะพบอาการชักกระตุกเกร็ง
ทั้งตัวได้ อาการต่างๆจะเป็นอยู่ประมาณ 24-48 ชั่วโมง และหากผู้นั้นเป็นผู้ที่ติดแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงก็จะทาให้
เกิดอาการต่างๆตามมาได้อีก คือ ประมาณ 36-72 ชั่วโมง หลังจากหยุดดื่มหรือ ลดปริมาณการดื่มลง จะเกิดอาการ
สับสน จาวัน/เวลา/สถานที่และบุคคลไม่ได้ เพ้ออย่างรุนแรง กระวนกระวาย ได้ยินเสียงแว่ว ภาพหลอน ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ อาการเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ บางรายอาจเป็นได้นานถึงสัปดาห์ หากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะมีอันตรายต่อสุขภาพตามมาภายหลังได้ นอกจากนี้ บางรายที่ติดแอลกอฮอล์ อาจเกิด
ภาวะขาดแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เรื้อรังได้ คือ จะมีอาการนอนไม่หลับ ความจาบกพร่อง อ่อนเพลีย และการ
ทางานของระบบอัตโนมัติของร่างกาย ผิดปกติไป เช่น ใจสั่น ใจเต้นเร็ว ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นต่อเนื่องได้นาน
6-24 เดือน ถึงแม้ว่าจะหยุดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตาม
1.3 โรคจิตเวชที่พบร่วมกับภาวะความผิดปกติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาโรคทางจิต
เวช เกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 19.1) ของผู้ ทีมีภาวะความผิ ดปกติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีภ าวะความ
ผิดปกติทางจิตเวชในกลุ่มโรคหลักอื่นด้วยอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชั่วชีวิตโดยเป็นภาวะความผิดปกติจากการเสพสาร
เสพติด (substance use disorders) ร้อยละ 13.9 กลุ่มโรควิตกกังวล (anxiety disorders) ร้อยละ 4.4 และกลุ่ม
โรคความผิดปกติทางอารมณ์(mood disorders) ร้อยละ 2.7 ตามลาดับสาหรับในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้มีภาวะ
ความผิดปกติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 4.7 มีโรคจิตเวชหลักอื่นที่พบในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่
ภาวะความผิดปกติจากการเสพสารเสพติดร้อยละ 2.2 กลุ่มโรควิตกกังวลร้อยละ 2.1 และความผิดปกติทางอารมณ์
ร้อยละ 1
โดยสรุป คนไทยประมาณ 1 ใน 5 มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่เป็นปัญหาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต โดย
พบความชุ ก สู ง มากที่ สุ ด ในเพศชาย และกลุ่ ม คนอายุ น้ อ ย นอกจากนี้ ยั ง พบโรคร่ ว มทางจิ ต เวชหลั ก ได้ บ่ อ ย
โดยเฉพาะภาวะความผิดปกติจากการเสพสารเสพติด อย่างไรก็ตามช่องว่างในการรับบริการทางสุขภาพจิตยังสูง
มาก เมื่อเทียบกับปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีภาวะความผิดปกติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวนมาก ยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2) ผลกระทบทางสังคมแบบเรื่อรัง
2.1 ด้านครอบครัว เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวจากการศึกษาของ พงษ์เดช สารการและ
คณะ ( 2551) พบว่ากลุ่มสตรีที่มีสามีดื่มฝ่ายเดียว และกลุ่มสตรีที่ดื่มและมีสามีที่ดื่มด้วย มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก
ก ร ะ ท า ค ว า ม รุ น แ ร ง 4.27 เ ท่ า (adjusted OR=4.27, 95% CI = 1.10–16.62) แ ล ะ 8.55 เ ท่ า (adjusted
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OR=8.55, 95% CI=1.75–41.90) ของกลุ่มสตรีและสามีที่ไม่ดื่มและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของสตรี /สามีที่มีผ ลต่อการกระทาความรุนแรงได้แก่ ปริมาณการดื่มมากกว่า 5 แก้ว ขึ้นไปต่อครั้ง (adjusted
OR=4.17, 95%CI=1.14–15.28) และการใช้สารเสพติดขณะดื่ม (adjusted OR=3.97, 95% CI=1.04 – 15.07)
2.2 ด้านเศรษฐกิจ WHO คาดว่าการบาดเจ็บบนท้องถนน จะกลายเป็นสาเหตุอันดับ 7 ของการ
เสียชีวิตภายในปี 2573 การบาดเจ็บจากการจราจรบนถนนทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อบุคคล
ครอบครัวและประเทศโดยรวม ความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นจากต้นทุนการรักษาตลอดจนพิการจากการบาดเจ็บและ
สมาชิกในครอบครัวที่ต้องใช้เวลาในการทางานหรือโรงเรียนเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ
ประมาณการความสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยที่ เกิ ดจากการดื่ ม แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.
15
2554 พบว่าแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมทั้งหมดเป็นมูลค่า 89,797,223,270 บาท (ประมาณเกือบ
9หมื่นล้านบาท)จาแนกเป็น ต้นทุนทางตรง (ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ8.11 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
ร้อยละ0.05 กระบวนการยุติธรรมร้อยละ1.42)ร้อยละ 9.58 และต้นทุนทางอ้อม(เสียชีวิตก่อนวัยอันควรร้อยละ
83.76 ขาดงานร้อยละ6.66) ร้อยละ 90.42 จะเห็นได้ว่าความสูญเสียจากแอลกอฮอล์ต่อสังคมกว่าร้อยละ 90 เป็น
ความสูญเสียทางอ้อม แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ส่งผลให้ เกิดความสูญเสียต่อสังคมวงกว้างมากกว่าที่ได้รับรู้ กัน
โดยทั่วไป เมื่อมีการกล่าวถึงผลกระทบจากแอลกอฮอล์มักจะคิดถึงกันแต่เพียงความสูญเสียทางตรง เช่น ต้นทุนการ
รักษาพยาบาล ต้นทุนจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสูญเสียต่ อสังคม
จากแอลกอฮอล์ทั้งหมด
ดังนั้น การประเมิน ต้น ทุนดังกล่ าวสะท้อนภาพความเชื่อมโยงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม
แอลกอฮอล์กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะต้นทุนจากการสูญเสียประสิทธิภาพ
ในการทางาน จากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทางาน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นจาก
ประชากรกลุ่มวัยแรงงาน
3) ผลกระทบทางสังคมแบบเฉียบพลัน การกระทาผิดทางกฎหมาย เป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่ เกิดขึ้น
ตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาญาศาลจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการกระทา
ผิดที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา พบว่า กรณีกระทาความผิดทาให้เสียทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.1 ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ คิดเป็นร้อยละ 34.8 ความผิดต่อร่างกาย ร้อยละ 20.8 ความผิดฐานบุกรุก คิดเป็นร้อยละ 16.1 และความผิด
ฐานข่มขืนกระทาชาเรา คิดเป็นร้อยละ 10.5 (บัณฑิต ศรไพศาล, 2549) รวมถึงดื่มแล้วขับถูกจับดาเนินคดี จากคดี
เมาแล้วขับ การดื่มแล้วขับยังเป็นปัจจัยทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดการบาดเจ็บ ความพิการและตายของ
ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า เป็นจานวนมาก
4) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลัน ทางสังคมเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
Esser M.B., et al.(2016)31 ศึก ษาลั กษณะการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ใ นผู้ ป่ว ยฉุ ก เฉิน ที่ ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย ผู้ป่วย 3366 คน (88.0% ชาย) ที่นาเสนอ
การบาดเจ็บบนท้องถนน ( RTIs) ที่แผนกฉุกเฉินใน Hyderabad ประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 ถึง
กุมภาพันธ์ 2014 พบการรายงานมีผู้สงสัยดื่มแอลกอฮอล์ หรือรายงานเมื่อ 6 ชั่วโมงก่อนการบาดเจ็บบนท้องถนน
(traffic injuries: RTI) ร้อยละ 17.9 เพศชายมีอัตราการบาดเจ็บจากการบริโภคแอลกอฮอล์สูงกว่าเพศหญิง 9.8
เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราเพิ่มขึ้น 1.4 เท่ากลุ่มอายุ 25-34 ปีและเพิ่มขึ้น 1.7 เท่ากลุ่มอายุ 35-44
ปี ผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสารในยานพาหนะที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์สองล้อมีอัตราลดลงร้อยละ 90 มากกว่าเครื่องปั่น
สองล้อ คนขับ รถที่ไม่ใช่ขับ รถสองล้อ ผู้โ ดยสารบนรถสองล้อและคนเดินเท้าไม่ได้มีอัตราที่แตกต่างกั นอย่างมี
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นัยส าคัญเมื่อเทียบกับคนขับ รถสองล้อ การขยายไปในเวลากลางคืนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการดื่ม
แอลกอฮอล์เกือบสามเท่า สรุปผลการวิจัยมีผู้ต้องสงสัยหรือรายงานผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
มากกว่า 1 ใน 6 ราย เป็นที่ชัดเจนว่าแอลกอฮอล์ เป็นปั จจัยเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อการบาดเจ็บบนท้องถนน( RTIs)
หลักฐานนี้สามารถแนะนาการป้องกัน ลดการดื่มเช่นการสุ่มทดสอบลมหายใจ (ซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหยุด
คนขับรถบนท้องถนนเพื่อทดสอบการดื่มแอลกอฮอล์) อาจแพร่หลายมากขึ้นในอินเดีย การศึกษาในอนาคตควร
ประเมินประสิทธิผลของการใช้และบังคับใช้นโยบายเพื่อลดความพร้อมในการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดการบาดเจ็บ
บนท้องถนน
2. สถานการณ์การเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนของ WHO ปี 2558 ระบุว่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้น
มามีจานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เพิ่มขึ้นใน 68 ประเทศ ร้อยละ 84 เป็นประเทศมีรายได้
น้อยหรือปานกลาง อีก 79 ประเทศมีจานวนลดลงชัดเจน โดยร้อยละ 56 เป็นประเทศรายได้น้อย และปานกลาง
อย่างไรก็ดี ประเทศรายได้น้อยมีอัตราการเสียชีวิ ตสูงกว่าประเทศทีมีรายได้ สูงถึง 2 เท่า อีกทั้ง ยังพบความไม่
สัมพันธ์กันระหว่าง อัตราการเสียชีวิตกับจานวนการใช้รถยนต์ กล่าวคือ ร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจร ทางถนนเกิดขึ้นในประเทศรายได้น้อยหรือประเทศ รายได้ปานกลาง ทั้งๆ ที่ประเทศเหล่านี้มีรถยนต์
รวม กันเพียงร้อยละ 54 ของจานวนรถยนต์ทั้งโลกก็ตาม 3 สาเหตุการเสียชีวิต ปี 2555 อายุ 15-29 ปี สูงที่สุดคือ
การบาดเจ็ บหรืออุบั ติเหตุบ นท้องถนน รองลงมาการฆ่าตัวตาย และ ปี 2556 มีจานวนผู้ เสี ยชีวิตบนท้องถนน
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 17.4 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงสุดยังคงอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่า รายได้ปานกลาง และ
รายได้สูง ตามลาดับ สูงสุดในแอฟริกา 28.6 เมติเรเดียนตะวันออกร้อยละ 19.9 แปซิฟิคตะวันตก ร้อย 17.3 เอเชีย
ตะวันออกเฉีย งใต้ ร้ อยละ17.0. อเมริกา 15.9 และยุโ รป 9.3 ต่อประชากรหนึ่งแสนราย (ยุโ รปมีอัตราต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่17.4) การเสียชีวิตทั่วโลกเป็นผู้อาศัยอยู่ในรถยนต์มากที่สุด (car occupants) รองลงมาจาก
จักรยานยนต์ 2-3 ล้อ(Motorized 2-3 wheelers) คนเดินเท้า (Pedestrians) อื่นๆ (other) และนักปั่นจักรยาน
(Cyclists) เท่ากับร้อยละ 31, 23, 22, 21 และ 4 ตามลาดับ3
สถานการณ์ประเทศไทยจากข้อมูลมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ามี แนวโน้ มเพิ่มขึ้ นเล็ กน้ อยในปี 2553, 2555 เท่ากั บ 21.61 และ 21.87 อัตราต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคน ตามลาดับ ประเภทผู้ใช้รถใช้ถนนอันดับหนึ่งเป็นจัก รยานยนต์ ร้อยละ 65 รถยนต์ร้อยละ
19 คนเดินเท้าร้อยละ 10 รถปิคอัพหรือรถตู้ร้อยละ 4 และรถจักรยานและรถบรรทุกร้อยละ 1 เพศชายมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 4-5 เท่าตัว และมีแนวโน้มอัตราการ เสียชีวิตลดลงเล็กน้อย
ในปี 2555 แต่เพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เสียชีวิตอันดับที่หนึ่งในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 12.1รองลงมา
คือช่วงอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 8.8 ในช่วงอายุ 25-29 ปี และ ช่วงอายุ 30-34 ปี เมื่อเปรียบเทียบ
จานวนผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2554 และปี 2555 พบว่ามีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ 20-24 ปี 25-29 ปี และ 30-34
ปี แต่ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น4
ประชากรประเทศไทย 67,010502 คน ปี 2556 พบมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 ต่อประชากร
หนึ่งแสนราย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การตายผู้ใช้ถนนเกิดจากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถ 4 ล้อร้อย
ละ 13.0 ผู้ขับและผู้โดยสารจักรยานยนต์ 2 หรือ 3ล้อร้อยละ 72.8 นักปั่นจักรยานร้อยละ 2.3 ผู้เดินเท้าร้อยละ
8.1 และผู้ใช้ถนนอื่นร้อยละ 3.8 นอกจากนี้พบสัดส่วนการเสียชีวิตทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคแอลกอฮอล์
ร้อยละ 25.83
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มูลนิธิเมาไม่ขับ รายงานจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศปี 2561 พบ
ผู้เสียชีวิตเดือน ม.ค, ก.พ, มี.ค, เม.ย, พ.ค, มิ.ย เท่ากับ 1,356, 1,223, 1,364, 1,338, 1,121, 282 คนและ
ผู้บาดเจ็บ 84,095, 84,770, 84,622, 83,039, 77,824, 19,036 คน ตามลาดับ5
ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน (ศวปถ.) กรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย รายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 2561 จานวน 3,724 คน มีผู้เสียชีวิต 418 คนและผู้บาดเจ็บ
3,897 คน สถานของผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า อุบัติเหตุสูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่มีถึง
133ครั้ ง (มี ผู้ บ าดเจ็ บ สู ง สุ ด 142 คน ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 418 ราย พบว่ า ขั บ รถเร็ ว 150 ราย ดื่ ม แล้ ว ขั บ 107 ราย )
พฤติกรรมที่ทาให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ ไม่ สวมหมวก ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกาหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด
มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย ประเภทรถที่ใช้จักรยานยนต์ รถบิคอัพ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ดื่มสุราแล้ว
ขับ 6 การเกิดอุบัติเหตุอ้างอิงตามทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ16 ได้ดังนี้ ทฤษฎีอุบัติเหตุเรียกว่าทฤษฎีโดมิโน (domino
theory) เฮนริช (Heinrich) กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติภัย
เป็นผลมาจากการ กระทาที่ไม่ปลอดภัย(หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) เปรียบได้กับตัวโดมิโนที่เรียงกัน อยู่ 5 ตัว
ใกล้กันเมื่อตัวหนึ่งล้มย่อมมีผลให้ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วย ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล (social environment of background)
2. ความบกพร่องหรือผิดปกติของบุคคล (defects of person)
3. การกระทาหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (unsafe acts/ unsafe condition)
4. การเกิดอุบัติเหตุ (accident)
5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (injury/ damage)
ทฤษฎีโดมิโนนี้มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ” (accident chain) การป้องกันอุบัติภัยตามทฤษฎีโดมิโน
หรือลูกโซ่ของอุบัติภัยเมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้มตัวถัดไปก็ล้มตามดังนั้นหากไม่ให้โดมิโนตัวที่ 4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติภัย) ก็
ต้องเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก (กาจัดการกระทาหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่
เกิดขึ้น ตามทฤษฏีแล้วการป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนนั้นปัจจัยความบกพร่องผิดปกติของบุคคลเป็นเรื่อง
แก้ไขได้ยากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจถือเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคล
ความหมายของอุบัติเหตุ
WHO “An event, independent of the will of man, Caused by a quickly action extraneous
manifesting itself by injury to body or mine”
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 นิยามว่า เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบังเอิญ เป็น
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การตายและทรัพย์สินเสียหายได้
ประเภทอุบัติเหตุ เป็นเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามการจาแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD10) คือ
1. อุบัติเหตุจากการขนส่งหรืออุบัติเหตุจากการจราจรซึ่งสามารถแบ่งตามแหล่งเกิด จากทางบก ทางน้า
ทางอากาศ และ อื่นๆ
2. อุบัติเหตุนอกเหนือจากการขนส่ง
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มี 4 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ได้แก่
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ผู้ขับขี่ (ทัศนคติเชิงลบ ขาดความรู้ เช่นการศึกษาของประภา นัครา (2539 ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ และการศึกษา วัลภา วงศ์สารศรี (2539) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้ปลอดภัย มีความสัมพัน ธ์กับการขับรถที่ประสบอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ที่มี
ความรู้อย่างมีนัยสาคัญสุขภาพร่างกายบกพร่อง สภาวะอารมณ์) ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า
2. ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ
3. ปัจจัยจากทางหรือสิ่งแวดล้อม
4. ปัจจัยสภาพจราจร
WHO กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุดังนี้
1) ระบบความปลอดภัย: รองรับข้อผิดพลาดของมนุษย์ (The safe system approach: accommodating
human error) แนวทางของระบบความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
การขนส่งที่ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้ถนนทุกราย วิธีดังกล่าวคานึงถึงความเสี่ยงที่ผู้คนจะได้รับบาดเจ็บจากการชนกัน
บนท้องถนนและตระหนักดีว่าระบบควรได้รับการออกแบบมาเพื่ อรองรับ จัดการกับความผิดพลาดของมนุษย์ เสา
หลั กของวิธีนี้คือถนนและทางเดิน ที่ปลอดภัยความเร็ว ในการปลอดภัยยานพาหนะที่ปลอดภัยและผู้ ใช้ถนนที่
ปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการจัดการเพื่อลดปัญหาร้ายแรงและลดการบาดเจ็บสาหัส
ความเร็วในการขับขี่ ที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชนกันและความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของความเร็วในการขับขี่เฉลี่ย 1 กม. / ชม. ทาให้มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทาให้เกิดการบาดเจ็บและเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 ในอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคนเดินเท้าที่เป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าร้อยละ 20 ถ้ าเกิดจากรถที่ความเร็ว 50
กม. / ชม. และเกือบร้อยละ 60 ที่ 80 กม. / ชม.
การขับขี่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์และสารออกฤทธิ์ทางจิตใด ๆ หรือยาเสพติดเพิ่มความเสี่ยงของ
การชนที่ทาให้ เสี ย ชีวิตหรื อได้รั บ บาดเจ็บสาหั ส ในกรณีของการขับรถดื่ม ความเสี่ ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุจาก
การจราจรบนท้องถนนเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ในเลือดต่า (BAC) และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อ BAC
ของผู้ขับขี่มีค่า ≥ 0.04 g / dl ในกรณีของการขับรถโดยใช้ยาเสพติดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดในการ
สัญจรทางถนนเพิ่มขึ้นเป็นองศาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยาที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเภท ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่ได้ใช้ยาบ้าเป็นประมาณ 5 เท่าของความเสี่ยงของคนที่ไม่ได้ใช้
Bachani A.M. et al.(2017)26 ศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับรถในกัมพูชา
ระหว่างปี 2010-2012 วัตถุประสงค์ การบาดเจ็บจากการจราจรบนถนนเป็นสาเหตุหลักของความพิการและความ
ตายในประเทศกัมพูชา การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการบาดเจ็บจาก
การจราจรและการเสียชีวิต การขับรถเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในประเทศกัมพูชา ในปี 2014 เปอร์เซ็นต์ของการเกิด
ปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 17.5% (n = 381) เป็น 34.9% (n = 253) จากปี 2012
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในปัจจุบันเกี่ยวกับการดื่มและ ขับรถในสาม
จังหวัดกัมพูชา วิธีการ การสารวจทางถนนของผู้ใช้ถนนที่เลือกแบบสุ่ม (อายุ 18 ปีขึ้ นไป) ได้ดาเนินการในกรุง
พนมเปญประเทศกัมพูชาและเมืองกาปงเกยประเทศกัมพูชาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงพฤษภาคม
พ.ศ. 2555 ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลาห้าวันทุกๆ 6 เดือน มีการสารวจเพื่อประเมินความรู้ทัศนคติและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขับรถโดยทั่วไป ผลมีผู้ใช้ถนน 1187 รายตอบแบบสอบถาม KAP ส่วนใหญ่ (49.6%,
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n = 585) ซึ่งมาจากพนมเปญ เพศชายคิดเป็น 96.2% (n = 1142) ของผู้ตอบแบบสอบถาม; ส่วนใหญ่ (63.8%, n
= 757) มีอายุ 34 ปีขึ้นไป แม้จะเชื่อว่าการดื่มแล้วขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ (37.1%, n = 438) รายงานว่าขับรถภายใน 2 ชั่วโมงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในช่วง 30 วันก่อนการสารวจ สัดส่วนนี้สูงมากในหมู่ชายอายุระหว่าง 25-34 ปีที่ 49.2% (n = 208) ผู้ที่รายงานว่า
ดื่มแล้วขับรถพบว่า 76.5% (n = 335) ระบุว่ารู้สึก "มีสติมากพอ" ในการขับรถในเวลานั้นและ 34.0% (n = 149)
รายงานว่าไม่มีตัวเลือกการขนส่งอื่น ๆสรุปผลการวิจัย การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปการดื่มแล้วขับขี่ยังคง
เป็ น ปั ญหาในกัมพูช า จ าเป็ น ต้องมีแนวทางแบบผสมผสานหลายแบบเพื่อให้ ส ามารถแก้ไขปัญหานี้ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวทางดังกล่าวควรรวมถึงแคมเปญการตลาดเพื่อสังคมและแคมเปญการศึกษาสาธารณะการบังคับ
ใช้ที่เพิ่มขึ้นและโปรแกรมที่อาจ จากัด จานวนเครื่องดื่มแก่ผู้ขับขี่หรือผู้ที่ให้ทางเลือกในการดื่มแล้วขับรถ
3) การไม่ใช้หมวกกันน็อกของรถจักรยานยนต์ เข็มขัดนิ รภัยและที่วางแขนเด็ก พบว่าการสวมหมวก
นิรภัยที่ถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เกือบร้อยละ 40 และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงกว่าร้อยละ
70 การสวมเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจากด้านข้างจะเสียชีวิตร้อยละ 40-50 และผู้โดยสารที่นั่ง
ด้านหลังระหว่างร้อยละ 25-75 หากติดตั้งและใช้อย่างถูกต้องเข็มขัดสาหรับเด็กจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในเด็ก
ทารกได้ประมาณร้อยละ 70 และเสียชีวิตในเด็กเล็กถึง ร้อยละ54 - 80 มีหลายประเภทของการรบกวนที่อาจ
นาไปสู่การขับขี่บกพร่อง เช่นการใช้โทรศัพท์มือถือ
4) ผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมีโอกาสเกิดความผิดพลาดมากกว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ
4 เท่า การใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถทาให้เวลาที่ใช้ในการตอบสนองมากขึ้น และทาให้ยากที่จะอยู่ในเลนที่ถูกต้อง
โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีไม่ปลอดภัยมากไปกว่าชุดโทรศัพท์มือถือและการส่งข้อความมีความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นมาก
5) โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางถนนที่ไ ม่ป ลอดภัย การออกแบบถนนอาจมีผ ลกระทบอย่า งมากต่ อความ
ปลอดภัยของพวกเขา ควรออกแบบถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคน ซึ่งหมายความว่าต้องแน่ใจว่า
มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอสาหรั บคนเดินเท้านักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาตรการต่างๆ เช่น
ทางเท้าเส้นทางการเดินรถจุดข้ามที่ปลอดภัยและมาตรการอื่น ๆ ในการลดการจราจรอาจเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ใช้ถนนเหล่านี้
6) ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย ยานพาหนะที่ปลอดภัยมี บทบาทสาคัญในการหลีกเลี่ยงปัญหาและลด
โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัส มีข้อบังคับขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานพาหนะซึ่ง
หากน าไปใช้กั บ มาตรฐานการผลิ ต และการผลิ ตของประเทศอาจช่ ว ยชี วิต คนเป็น จ านวนมาก ซึ่ง รวมถึ งการ
กาหนดให้ผู้ผลิตยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านผลกระทบด้านข้างรวมถึงการควบคุมเสถียรภาพทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (เพื่ อ ป้ อ งกั น พวงมาลั ย มากไปและเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ถุ ง ลมนิ ร ภั ย และเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ติ ด ตั้ ง อยู่ ใ น
ยานพาหนะทั้งหมด หากปราศจากมาตรฐานขั้นพื้นฐานเหล่านี้ความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการจราจร ทั้งในรถ
และรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
7) ดูแลหลังเกิดการชนกันไม่เพียงพอ ความล่าช้าในการตรวจจับและให้การดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บ การดูแลการบาดเจ็บหลังเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นอย่างยิ่ง
เวลา: ความล่าช้าของนาทีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตายได้
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8) การบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่เพียงพอ ประเทศต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายด้านความ
ปลอดภัย ทางถนนกฎหมายเกี่ยวกับ 5 ปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ต่อความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ความเร็ว เมาแล้ว ขับ
การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และ การใช้เบาะนิรภัยสาหรับเด็กในรถยนต์ ปัจจุบันมี 17 ประเทศ ได้
ดา เนิน การในเรื่ องนี้ โดยได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัจจัย เสี่ยงดังกล่าวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้กฎหมาย
สอดคล้องกับ หลักปฏิบั ติที่ดี ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างจริงจังและต่ อเนื่อง
รวมทั้ง ความตระหนักรู้ของ ประชาชนจะช่วยให้ผู้ใช้ถนนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใน เชิงบวกได้มากที่สุด
จะเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บบนท้องถนน ความพิการ การตายของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คน
เดิ น เท้ า บนท้ อ งถนนมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ ดื่ ม แล้ ว ขั บ ขั บ รถเร็ ว ขั บ ขี่ ไ ม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ขั บ ไม่ ค าดเข็ ม ขั ด ใช้
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
หลายปีที่ผ่านมาได้มีมาตรการควบคุมการเกิดอุบัติบนท้องถนน ทั่วโลกออกกฎหมายบังคับใช้กับผู้ที่ดื่ม
แล้วขับ โดยกฎหมายในแต่ละประเทศกาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดแตกต่างกันไป รวมถึงประเทศ
ไทยก าหนดความเข้ ม ข้ น ของแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด มาตรการกฎหมาย พรบ.จราจรฉบั บ เดิม ก า หนดปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา แต่พรบ.ฉบับใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
เป็น 1) กรณีผู้ที่ขับขี่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้
ถือว่าเมาสุรา 2) กรณีผู้ที่ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว หากมีปริมาณแอลกอฮอล์
เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา 3) บุคคลอื่นมีข้อกาหนดตามกฎหมายเดิมคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จึงจะถือว่าเมาสุรา หากผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกาหนดจะถูกจับและดาเนินคดี เข้าสู่การคุม
ความประพฤติ เช่น โครงการ "ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ" ของกรมควบคุมความประพฤติ
3. มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้ขับขี่ที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเสียชีวิตการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน จากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของ WHO ปี 2558 พบว่ามีจานวนคงที่แต่สวนทางกับจานวนประชากรและการใช้รถยนต์ของโลกที่เพิ่มขึ้น
กล่าวคือจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นร้ อยละ 4 ในช่วงปี 2553 - 2556 และจานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ที่ดา เนินการไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นส่งผลให้ถนนทั่วโลก
ปลอดภัย ขึ้น และจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิตลดลง WHO ร่ว มมือกั บโครงการบลู ม เบิร์ กริเ ริ่มความปลอดภัย ทางถนน
(BIGRS) 2558-2562 ในประเทศที่มีรายได้ต่าและปานกลาง ปี พ. ศ. 2560 WHO เผยแพร่ชุดข้อมูลทางเทคนิค
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อช่วยในการลดอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บ แก่ประเทศสมาชิกโดยมี
เป้าหมายภายในปี 2020 ลดจานวนผู้เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนให้เหลือลงครึ่งหนึ่ง เช่น
1. การใช้กฎหมายจราจรทางบกกับผู้ดื่มแล้วขับขี่
รายงานความปลอดภัยทางถนนปี 2558 จาก 180 ประเทศ17 การลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ เพิ่มโอกาสที่
จะเกิดอุบัติเหตุจาก การจราจรทางถนน อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บรุนแรง ดังนั้น การตรา
และการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยการจากัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน เลือดไม่เกิน 0.05 กรัมต่อเดซิลิตร จะช่วยลด
อุบัติเหตุ ที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ได้อย่าง มีนัยสาคัญ ทั้งนี้ เมื่อผู้ขับรถยนต์เป็นเยาวชน หรือ
มือใหม่ มึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะประสบอุบัติเหตุจากการ จราจรทาง
ถนน เมื่อเปรีย บเทียบกับ ผู้ ขับ รถยนต์ ที่มีอายุและประสบการณ์มากกว่า นอกจากนี้กฎหมายกาหนดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ ขับรถยนต์ที่เป็นเยาวชนหรือมือใหม่ในระดับต่า (ต่า กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อ
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เดซิลิตร) จะช่วยลด จานวนอุบัติเหตุที่เกิดกับเยาวชนได้ แม้ว่ามี 8 ประเทศที่ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม
เมาแล้วขับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบกฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมาแล้วขับกาหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่า
กว่าหรือเท่ากับ 0.05 กรัมต่อเดซิลิตร และผู้ขับรถยนต์ซึ่ งเป็นเยาวชน หรือมือใหม่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดต่า กว่าหรือเท่ากับ 0.02 กรัมต่อเดซิลิตร มีบังคับใช้ อยู่ 34 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น โดย 21 ประเทศจาก 34
ประเทศดังกล่าวเป็นประเทศในยุโรป ดังนั้น จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้ทั่วโลก ดา เนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีเช่นนี้ให้
มากขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมเมา แล้วขับอย่างเข้มงวดจะช่วยให้การกาหนดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดทั้ง 2 กรณีดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีเพียง 46 ประเทศเท่านั้น ที่ให้คะแนนการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพฤติกรรม เมาแล้วขับในประเทศของตนใน “อันดับดี”
กิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี 138 ประเทศ(ทากิจกรรมอย่างน้อยหนึ่ง
อย่างในสามปีที่ผ่านมา) โดยการสร้างความตะหนักดื่มแล้วขับมีมากที่สุด 128 ประเทศ 18 ประสิทธิภาพในการดื่ม
แอลกอฮอล์ที่อันตรายและภาระการดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่มีความเข้มข้นใน
แอลกอฮอล์ในเลือด (BACs) สูงกว่าร้อยละ 0.04 (Bloomberg et al., 2009) การกาหนด BAC สูงสุดสาหรับผู้ขับ
ขี่และการบังคับมีจุดตรวจและการทดสอบลมหายใจแบบสุ่มเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ,และสามารถลดปัญหา
การจราจรได้ประมาณร้อยละ 20 (Peek-Asa, 1999; Elder et al., 2002) ปี 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO,
2013) ได้รวมตัวชี้วัดสองตัว (นโยบายเครื่องดื่ม และมาตรการในการขับขี่) รวมอยู่ในการสารวจทั่วโลกเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพ ปี 2555
ข้อกาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) สาหรับประชากรทั่วไปเยาวชน (youth) และผู้ขับ
เชิ ง พาณิ ช ย์ (commercial drivers)ที่ กาหนดไว้ใ นระดั บชาติ ปี 2555 มี 177 ประเทศ ส าหรับ ผู้ ขับ ขี่ ในกลุ่ ม
ประชากรทั่วไป (General population) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.05-0.07% (61 ประเทศ) หรือ 0.08-0.15% (46
ประเทศ) และอีก 18 ประเทศรายงานว่าไม่มีข้อจากัด และ 25 ประเทศรายงานว่าศูนย์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งหมายความ
ว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่
อย่างไรก็ตามประเทศจานวนมากมีข้อกาหนด BAC ได้สูงสุดที่อนุญาตต่ากว่าร้อยละ 0.05 สาหรับเยาวชน
และคนขับรถเชิงพาณิชย์มากกว่าประชากรทั่วไป สาหรับประเทศในรายงาน WHO พบว่า Maximum Blood
Alcohol Concentration (BAC) level 0.05 ทั้งเครื่องดื่มเบียร์ ไวน์ และสุรา18
การสารวจทั่วโลกเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพ ปี 2555 WHO ให้แต่ละประเทศรายงานการ
มีจุดตรวจและ / หรือการทดสอบลมหายใจแบบสุ่มเพื่อยืนยัน BACs ผู้ขับ นิยามคาว่า “จุดตรวจ” คือ จุดตรวจ
จัดตั้งขึ้นโดยตารวจบนถนนสาธารณะเพื่อควบคุมการดื่มขณะขับรถ “การทดสอบลมหายใจแบบสุ่ม” คือคนขับรถ
สามารถหยุดได้โดยตารวจที่เวลาใด ๆในการทดสอบลมหายใจสาหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "ประเทศที่
รายงานใช้วิธีการทดสอบลมหายใจแบบสุ่มที่ริมถนน (Random breath testing only)มีถึง 48 ประเทศ ในขณะที่
17 ประเทศมีจุดตรวจ(sobriety checkpoints only) แต่ไม่ได้ทดสอบใช้ลมหายใจแบบสุ่ม และ 59 ประเทศระบุ
ว่ า พวกเขาใช้ ทั้ ง การทดสอบลมหายใจแบบสุ่ ม (Random breath testing only) และจุ ด ตรวจ(sobriety
checkpoints only)ในขณะที่ 40 ประเทศรายงานว่าไม่มีการใช้กลยุทธ์ใดๆ จากทั้งหมด146 ประเทศ(ร้อยละ
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5.8) ถือว่าใช้นโยบาย BAC สูงสุดในยุโรป แปซิฟิกตะวันตก อเมริกา แอฟริกา เมติเรเดียนตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 53,19,24,36,6 และ8 ประเทศ ตามลาดับ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 18 ของผู้ขับรถที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด เพียง 0.01 – 0.09 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สอดคล้องกบการศึกษาในในประเทศไทยที่ว่าร้อยละ 62
ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลต่างๆ ดื่มสุราก่อนประสบ
อุบัติเหตุและอีกร้อยละ44 มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 0.01 เปอร์เซ็นต์(บทความและสื่อรณรงค์และป้องกน
อุบัติเหตุทางถนน ) จากการศึกษาในอเมริกาพบว่า เยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับสูงที่สุดเมื่อ
เทีย บกับ กลุ่มอายุ อื่นๆ โดยหนึ่ งในสามของอุบัติเหตุเกิดกับคนกลุ่มอายุ 21-24 ปี (34%) กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี
(31%) และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (25%) โดยผู้เสียชีวิตที่เมาสุรากว่าครึ่งคือผู้ที่มีอายุเท่ากบหรือ มีมากกว่า 40 ปี
และผู้เสียชีวิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 30% มีระดับ BACs เท่ากบหรือมากกว่า 0.08% ในปี 1993 ชุมชนซารินัส
Salinas, รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุจราจรอันเกี่ยวเนื่องจากแอลกอฮอล์
โดยระยะแรกเน้ น การประชาสั มพัน ธ์ และด่านตรวจ หลั งจากนั้นจึงขอความร่ว มมือจากผู้ จาหน่ายเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ และลดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ เช่น ไม่ มีแอลกอฮอล์ในกิจกรรมสาธารณะ พบว่า มาตรการเหล่านี้
สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุใ นเวลากลางคืน และจานวนผู้ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้ ประมาณ 7 ล้าน เหรียญ ในระยะ 38 เดือน (Roeper P.J., et al. 2000) 19
การตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ การควบคุมความเร็ว เป็นมาตรการที่สาคัญของการ บังคับใช้
กฎหมาย ในประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย มีการศึกษาผลของการตั้งด่านตรวจแบบสุ่มใน การลดการดื่มแล้วขับ
หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกบการดื่มแอลกอฮอล์ 14 ฉบับ พบว่าการตั้งด่าน ตรวจแบบสุ่มมีประสิทธิภาพในการลด
การเสี ย ชีวิตและการบาดเจ็ บ ลงได้ร้ อยละ 8-71 อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติทุ กรายงาน (Peek-Asa C., 1999)
นอกจากนี้ได้มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของจุด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยการตรวจระดับลมหายใจ หรือการตรวจขีด
ความสามารถของสมองเพื่อวัดแอลกอฮอล์ ว่ามีส่วนในการลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตหรือไม่ พบว่า การตรวจทั้ง
สองประเภทล้วน แต่ได้ผลในการลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ (Elder RW., et
al. 2002) การตั้งจุดตรวจที่ถี่เห็นได้ง่ายสามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับได้ถึงร้อยละ 87 การยึดใบอนุญาตขับ
ขี่สามารถลดอุบัติเหตุ อันเกี่ยวเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ร้อยละ 6-9 (Miller TR., Galbraith MS. and
Lawrence BA.. 1998) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาผลกระทบระยะยาว และความยังยืน ตลอดจนจานวนของ
จุดตรวจที่ควรมี แต่มีการศึกษาของลาซีและคณะ (Lacey JH., et al., 2006) พบวา จุดตรวจที่ใช้จานวนเจ้าหน้าที่
จานวนน้อย ได้ผลลดจานวนผู้มีแอลกอฮอล์ในเลื อดสูงกวาผู้มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าร้อยละ70 และเมื่อสารวจ
ในผู้ขับขี่พบวา สามารถเห็นจุดตรวจและเพิ่มความระมัดระวังจากมาตรการบังคับใช้ กฎหมายได้ ซึ่งสรุปวาจุดตรวจ
ที่ใช้เจ้าหน้าที่จานวนน้อย ก็ได้ผล (Lacey JH., et al. 2006) 19
ในประเทศยุโรปและอเมริกามีวิธีการป้องกันที่ใช้และพบว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่
 เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยระดับแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.08% BAC สาหรับกลุ่มอายุน้อย
กว่า 21 ปี ระดับแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.0% BAC
 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่หากเมาแล้วขับ
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 จัดตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์แบบไม่เปิดเผย
 สร้างกระแสเพื่อขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชน โรงเรียน องค์กร และระดับนโยบาย
 สร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์
 บังคับบาบัดผู้ติดสุรา ในปี 1988 โครงการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในมลรัฐ
Massachusetts ใน การลดการเมาแล้วขับ พบว่าสามารถลดการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 25 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กบการดื่ม แอลกอฮอล์ลงร้อยละ 42 จานวนของนักขับขี่วัยรุ่นที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
ครึ่งหนึ่ง (Hingson R,et al.1996 ) 19
งานวิ จั ย Otero S. & Rau T. (2017)27 ศึ ก ษาผลของกฎหมายดื่ ม และขั บ ต่ อ การชนกั น รวมถึ ง การ
บาดเจ็บและการตาย หลักฐานวิชาการจาก Chile พบว่า ผลการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามกฎหมายในผู้
ขับขี่ตั้งแต่ 0.05 ถึง 0.03 กรัมต่อดล. (g / dL) และเพิ่มระยะเวลาการระงับใบอนุญาตของผู้กระทาผิด พบว่าการ
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญร้อยละ 32 หลังจากที่กฎหมาย
ได้รับการอนุ มัติแล้ว แต่ผ ลลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปีเหลือร้อยละ 15 และการบาดเจ็บลดลงร้อยละ 31 หลั ง
กฏหมายได้รับอนุมัติและเหลือร้อยละ 11 หลังจากสามปี แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมี ผลต่อปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือด (BAC) ของผู้ขับขี่ชายถึงร้อยละ 90
Designated driver แนวคิดการกาหนดผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่ม (The designated driver) เริ่มในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวียน ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 แต่มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทศวรรษ 1980 สาหรับประเทศ
อเมริกา เริ่มในปี 1988 โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในรายการยอดนิยมทางโทรทัศน์ร่วมกบโรงถ่าย ใน
ภาพยนตร์ ฮ อลลี วู้ ด หลายเรื่ อ งโดยใช้ ค าว่ า “เพื่ อ นที่ ดี ไ ม่ ย อมให้ เ พื่ อ นที่ ดื่ ม เป็ น ผู้ ขั บ ขี่ ” ซึ่ ง มี ก าร รณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่องในโครงการ The HERO Campaign นอกจากให้กลุ่มผู้ดื่ม ไม่ขับเป็นผู้พา
เพื่อนกลับแล้วยังมีการจัดตั้งบริษัทเอกชนในการให้บริการขับรถไปส่งที่บ้าน การลดภาษี 23 และค่าประกนของ
สถานบันเทิง โดยมีข้อมูลสนับสนุนวิธีการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสาคัญในการลดการ เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ระหว่าง
ปี 1988-1994 ในเบลเยี่ยมโครงการนี้มีชื่อว่า Bob campaign ต่อมามี หลายประเทศเช่น Netherlands, Greece,
Brazil และ ออสเตรเลียได้รับแนวคิดไปใช้ อย่างไรก็ตามการ ดาเนินการด้วยแนวคิดนี้อาจมีอุปสรรคเนื่องจากผู้ดื่ม
มักเดิน ทางมาด้ ว ยรถคนละคัน แม้ ว่าจะเดิ นทางมาด้ ว ยกั น ผู้ ถู กก าหนดมัก จะดื่มด้ ว ย จากการศึก ษาในพื้ นที่
Tijuana/San Diego พบว่าหากให้กลุ่มนักเที่ยว กาหนดตัวผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มก่อนเข้าในสถานบันเทิงพบว่าปริมาณการ
ดื่มจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่กาหนด บุคคล19
ทั่วโลกออกกฎหมายบังคับใช้กับผู้ที่ดื่มแล้วขับบนจราจรทางบก โดยกฎหมายในแต่ละประเทศจะกาหนด
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดแตกต่างกันไป
ประเทศไทยมีการรณรงค์เมาไม่ขับ เริ่มในปี พ.ศ. 2539 โดยชมรมเมาไม่ขับ โดยเกิดจากความ ร่วมมือ
ร่วมใจจากภาคประชาชน แกนนาคือ นายดารง พุฒตาล และ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ปัจจุบันได้จดทะเบียน
เป็น มูลนิ ธิเมาไม่ขับ ปี 2540 เริ่ มมีการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับผู้เมา แล้วขับครั้งแรกในประเทศไทย
ท่า มกลางปั ญ หา มากมายโดยเฉพาะการต่ อ ต้า นจากกลุ่ มผู้ ค้า และสถานประกอบการ ต่อ มาปี 2544 ก่อ ตั้ ง
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เครือข่ายเหยื่อเมา แล้วขับ ปี 2546 มูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมประชุมกับ ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดโครงการนาร่อง
เมาไม่ ขับกลับบ้านปลอดภัย โดยใช้มาตรการคุมประพฤติ เข้ามาเป็นเงื่อนไขกับผู้ที ถูกพิพากษาในคดีเมาแล้วขับ
• ปี 2549 มีการผลักดันให้ออกกฎหมาย ห้ามสถานีบริการน้ามันจาหน่ายสุราเพราะจาก ผลสารวจพบว่าลูกค้าร้อย
ละ 99.90 เป็นผู้ใช้รถ และกว่าร้อยละ 60 มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ดื่มระหว่างเดินทาง ทั้งผู้ขับขี่
และ ผู้ร่วมทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ มีวันหยุดยาว • ปี 2549 ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย กาหนดให้รถ
สาธารณะมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ • ปี 2550 มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ จราจรทางบก เพิ่มโทษผู้ที่เมาแล้วขับ
จากจาคุกไม่ เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000-10,000 บาท เป็นจาคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท พักใช้ใบ
อนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน • ปี 2551 กระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก กรณีผู้ขับ
ขี่ ยาน พาหนะปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยไม่มี เหตุอันควรให้สันนิษฐานว่าเมาสุราหรือเมาอย่าง อื่น อยู่ใน
ระหว่างรอบรรจุเข้าวาระของสภารัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุ บนท้องถนนซึ่งเกิดจากการเมาแล้วขับ จึงได้
ผลัก ดันแผนแม่บทศูนย์อานวยการความปลอดภัย ทางถนนและมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่มี ประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบรถ โดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบการเยียวยาผู้
ประสบเหตุด้วย ความรวดเร็วและเป็นธรรม นอกจากนี้รัฐบาล ยังได้ประกาศวาระแห่งชาติ “ทศวรรษแห่ง การ
สร้างความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งเป็นการ ดาเนินการตาม “ปฏิญญามอสโก” ที่ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554-2563
เป็น “ทศวรรษแห่งความ ปลอดภัยทางถนน” และทุกประเทศสมาชิก องค์การสหประชาชาติจะต้องร่วมมือกันลด
ความ สูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 ดังนั้นกระทรวงคมนาคม จึงได้กาหนด แผนงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนนขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะ ยาว20
ล่าสุด ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้กับผู้ดื่มแล้วขับขี่ ถูกจับ โดยกาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
ในเลือดในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่น ≤0.05 กรัมต่อดล. และห้ามมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด
เลยในกลุ่มขับเชิงพาณิชย์ 3 มาตรการกฎหมาย พรบ.ฉบับเดิมได้กาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่
เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา แต่ พรบ.จราจรฉบับใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น 1) กรณีผู้ที่ขับขี่มี
อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา 2 กรณีผู้ที่
ขั บ ขี่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตขั บ รถหรื อ ขั บ ขี่ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตชั่ ว คราว หากมี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ เกิ น 20 มิ ล ลิ ก รั ม
เปอร์เซนต์ให้ถือว่าเมาสุรา 3 และบุคคลอื่นที่มีข้อกาหนดตามกฎหมายเดิมคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จึงจะถือว่า
เมาสุราเจ้าหน้าที่สามารถตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้ เช่น การทดสอบลมหายใจ ปัสสาวะ เลือด หรือ
อื่นๆ ส่วนมากประเทศไทยใช้การทดสอบลมหายใจโดยการเป่า โทษของผู้ดื่มแล้วขับขี่จาคุกไม่เกิน 1 ปีปรับขั้นต่า
10,000-20,000 บาท พักใบอนุญาต ขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรืออาจจะยึดรถไม่
เกิน 7 วัน
สาหรั บ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเนื้อหาควบคุมการ
จาหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการลงโทษ
ที่รุนแรงขึ้น สาหรับความความผิดในการบริโภคแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ (หรือตั้ง
ด่านตรวจ) การใช้กฎหมายและกฎข้อบังคับผู้ปฏิบัติงานในที่นี้คือตารวจ และการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทาง
ลมหายใจ
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2. การฟื้นฟูผู้ดื่มแล้วขับ
การใช้สารเสพติดแล้วขับเป็นปัญหาความปลอดภัยหลักในนิววีแลนด์และส่งต่อไปยังการขับภายใต้อิทธิ
ผลของแอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น หรือการรวมกันทั้งสองปัญหา มีการวิจัยการดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ ขับ แต่
จาเป็นต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงยาเสพติดอื่น ๆจุดมุ่งหมายของบทความนี้คือเพื่อทบทวนการริเริ่มและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพยายามฟื้นฟูแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดและลดการดื่มแล้วขับซ้า การฟื้นฟูผู้ที่
ขับ ดื่ ม (DDR) ส่ ง ต่ อ ไปยั ง วงกว้ า งส าหรั บ ผู้ ก ระท าผิ ด สู่ ก ารลดการดื่ ม แล้ ว ขั บ ซ้ า (Ferguson et al, 2001)
โปรแกรม DDR สามารถใช้จิตบาบัด / การให้ คาปรึกษาในการรักษาปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ห รือการศึกษา
เกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มหรือทั้งสองอย่างรวมกัน โปรแกรม DDR ยังให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากเกิน ไปและพยายามลดระดับการดื่ม (Wells-Parker, 1994) วัตถุประสงค์ห ลั กของ
โปรแกรมเหล่านี้คือการแยกการดื่มออกจากการขับขี่โดยการให้ผู้กระทาความผิดที่มีทักษะและกลยุทธ์ในการหยุด
พฤติกรรมการขับและดื่ม (Popkin, 1994; Wells-Parker, 1994)
การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ดื่มแล้วขับ (Drink driver rehabitation:DDR)
สามารถลดการกระทาผิดซ้าได้ถึง 7-9% (Wells-Parker, 1994) ข้อมูลล่าสุดจากยุโรปแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยการ
ลดลงของการกระทาผิดซ้าสามารถทาได้ ถึง 45.5% (Boets et al, 2008) โปรแกรมที่ใช้รวมกันระหว่างการให้
ศึกษาและจิตบาบัด / การให้คาปรึกษา พร้อมกับวิธีการติดตามผลบางส่วนพบว่าเป็นมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การลดการกระทาผิดซ้าในผู้ที่ดื่มแล้วขับ (Sheehan et al, 2005)
ในประเทศนิวซีแลนด์เกือบหนึ่งในสามของผู้ขับขี่ที่ถูกตัดสิ นว่ามีความผิดดื่มแล้วขับ คล้ายกับข้อสังเกต
ในประเทศอื่น ๆ (Sweedler & Smith, 1984) ลดการกระทาผิดอีกครั้งเป็นเป้าหมายไม่เพียงแต่ด้านความปลอด
ภัยบนท้องถนน แต่ยังช่วยลดการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้กระทาความผิดและสังคม การลดการบริโภคที่
มากเกินไปอาจมีผลบวกส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ของการดาเนินชีวิตของผู้กระทาความผิด (Stewart & Ellingstad,
1989)
การทบทวนนี้รวมถึงการศึกษา meta-analysis ทั่วโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรปและ
ออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดื่มแล้วขับในแต่ละประเทศแตกต่างกัน; ไม่มีใครเหมือนกัน (Sheehan et al, 2005)
การดื่มแล้วขับอาจจะเป็นไปตามเกณฑ์ นาไปสู่การติดและการแสดงปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลต่อชีวิตประจาวันและ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขา (Ferguson et al, 1999)
ลักษณะการปฏิบัติที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพโปรแกรม DDR สาหรับดื่มแล้วขับ (Drink drive)จาเป็นต้อง
ระบุจุดแข็ง / จุดอ่อนของผู้กระทาความผิด แต่ละราย ความรุนแรงของปัญหาและระดับการบาบัดที่ต้องการ การ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดจาเป็นต้องมีการบาบัดสองหรือสามระดับที่ตอบสนองด้านการศึกษามากขึ้นในตอนท้ายและการ
ตอบสนองการรั กษาอย่ างเข้มข้น สาหรับผู้ ที่มีความเสี่ ยงสู ง (Health Canada, 2004) ความแตกต่างมักจะทา
ระหว่าง:
• ผู้กระทาผิดครั้งแรกหรือผู้กระทาผิดที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์สาหรับปัญหาการดื่ม
• ผู้กระทาผิดที่เป็นไปตามเกณฑ์สาหรับการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
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• ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ มี ปั ญ หาในการใช้ ส ารเสพติ ด อย่ า งรุ น แรง( serious substance) หรื อ พึ่ ง พา
(Dependence)
โปรแกรมควรเชื่อมโยงกับลักษณะของผู้กระทาความผิด (Sheehan et al, 2005) ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
จัดหมวดหมู่อาจรวมถึง: จานวนของความเชื่อมั่นที่ผ่านมาสาหรับการขับแล้วขับ
• จานวนการลงโทษสาหรับการกระทาผิดประเภทอื่น ๆ ความรุนแรงของปัญหาการดื่ม (การละเมิด
หรือการพึ่งพิง)
• มีปัญหาสุขภาพจิตหรือบุคลิกภาพ
• ระดับ BAC ในขณะที่ตรวจพบ
• ไม่ว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตในขณะที่ตรวจพบ
รายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ขับที่ไม่มีใบอนุญาตครั้งที่สองมีโอกาสในการบาดเจ็บที่ร้ายแรงกว่า (Federal
office of road safety; FORS, 1997; Watson, 1997) หลักฐานแสดงให้เห็นว่า ผู้กระทาความผิดซ้าไม่มีใบอนุญาตมี
ส่วนการเกิดปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ มีปัญหาในการขับแล้วดื่มอย่างรุนแรง (Sheehan et
al, 2005)
การบาบัด DDR ในทางปฏิบัติทั้งด้ านความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายและเกี่ยวข้องผู้กระทาความผิด
(Boets et al, 2008)
การประเมินและการคัดกรอง (Assessment and Screening) การประเมินเพื่อประเมินความรุนแรง
และขอบเขตของปัญหาแอลกอฮอล์ของผู้กระทาผิด / ปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลต่อความคิด (Sheehan et al,
2005) โดยทั่วไปแล้วการใช้การประเมินและ / หรือ การคัดกรองช่วยให้ สามารถจาแนกซึ่งนาไปสู่การแก้ไขฟื้นฟู
เป็นรายบุคคล (Ericson, Freeman & Modeen, 2010) โดยทั่วไปภาครัฐเกือบครึ่งหนึ่งแนะนา โปรแกรมการ
รักษาในชุมชน (Anglin et al, 1998) โปรแกรม DDR ในชุมชน (เช่น ซึ่งตรงกันข้ามกับการรักษาในคุก) โดยทั่วไป
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้บริการสาหรับ DDR (McGuire et al, 1995) นอกจากนี้การประเมินผล
สาหรับผู้ขับขี่ที่ดื่มควรรวมถึงความเป็นไปได้ในการมีสุขภาพจิตที่มีอยู่ด้วย ความผิดปกตินอกเหนือไปจากปั ญหา
แอลกอฮอล์และยาเสพติด (Chang, Gregory & Lapham, 2002).
โปรแกรม DDR ใช้ทั้งการคัดกรองและการประเมินในขั้นของการรักษา การคัดกรองโดยทั่วไปหมายถึง
การใช้แบบสอบถามสั้น ๆ (เช่น AUDIT หรือ DAST) เพื่อยืนยันว่า ผู้กระทาความผิดมีปัญหาด้านการดื่มหรือยาเสพ
ติดซึ่งต้องตรวจสอบเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
การประเมินจะดาเนินการหากการตรวจคัดกรองบ่งชี้ว่าจาเป็นต้องใช้ กระบวนการทั้งหมด ประกอบด้วย
สามกิจกรรมหลัก:
• การทดสอบ - การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การรายงานตั ว เอง (แบบสอบถามการคั ด กรอง) เพื่ อ วั ด ระดั บ
แอลกอฮอล์และ การใช้ยาอื่น ๆ และโรคร่วมอื่นๆ
• การประเมิน การสัมภาษณ์หนึ่งครั้งโดยบุคลากรที่ผ่านการฝกกอบรม ซึ่งรวมถึงการทบทวน การตรวจ
คัดกรองผู้กระทาความผิด , การตรวจสอบสถานการณ์แวดล้อมและ เป็นปัญหาส่ วนตัว ครอบครัว ปัญหาด้าน
การแพทย์หรือทางกฎหมายของผู้กระทาความผิดซึ่งอาจรักษา
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• การส่งต่อไปยังโปรแกรมที่เหมาะสม
ผลของการคัดกรองและ / หรือการประเมินผลสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ฟื้นฟูผู้กระทาผิด
ทั้งสามประเภทที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้:
1. การศึกษาและให้ข้อมูล สาหรับผู้กระทาความผิดที่มีความเสี่ยงต่า
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้กระทาความผิด ที่มีความเสี่ยงสูง
3. การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง –สาหรับผู้กระทาผิดที่ติดแอลกอฮอล์
วิธีการ DDR ที่ใช้ในระดับสากลสาหรับผู้กระทาความผิดที่มีความเสี่ยงสูง
โปรแกรม DDR สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ที่พบมากที่สุด ส่วนประกอบของโปรแกรม DDR
การให้ความรู้และจิตบาบัด / การให้คาปรึกษาหรือทั้งสองอย่าง
การใช้โปรแกรม DDR โดยการให้ความรู้ (education-base programes) ทางานบนสมมติฐานว่าการ
ดื่มแล้วขับของผู้กระทาผิด สาเหตุเกิดจากการขาดความรู้ (Ferguson et al, 1999) การลดระดับอันตรายของผู้ดื่ม
แล้วขับโดยใช้การให้คาปรึกษา / การบาบัดด้วยจิตบาบัด ทั้งสองโครงการนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรม DDR
มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Wells-Parker et al, 1995)
การบาบัดแบบสั้น (BI) ได้รับการแสดงใช้เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นราคาไม่แพงมาก
และ ควรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม DDR (Sheehan et al 2005) การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นการบาบัดแบบ
สั้น ว่ามีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการดูแล (WHO, 2010)
โปรแกรมการให้ ค วามรู้ (Education-Base Programe)ทฤษฎีที่ อยู่เบื้องหลั ง การใช้โ ปรแกรมการให้
ความรู้คือบุคคลที่ดื่มแล้วขับรถเพราะพวกเขา ตัดสินใจไม่ดีเนื่องจากขาดความรู้ (Popkin, 1994) เป้าหมายหลัก
ของโปรแกรมเหล่านี้คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ความเสี่ยงและผลกระทบในการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่ขับแล้ว
ดื่ม (Popkin, 1994; Sanson-Fisher et al. 1990) โปรแกรมการให้ความรู้พยายามที่จะตัดการเชื่อมต่อ ระหว่าง
การดื่มและขับรถและไม่ใช่ปัญหาการดื่มของผู้กระทาผิด (Hall, 1997)
โปรแกรมการให้คาปรึ กษา / จิตบาบัด (psychotherapy/counseling programs) โปรแกรมการให้
คาปรึกษา / จิตบาบัดทางานโดยสันนิษฐานว่ าผู้กระทาผิดจากการดื่มแล้วขับ คือ ผลของปัญหาแอลกอฮอล์ที่อาจ
ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านของชีวิตของพวกเขา (Sadler et al, 1991) หลายโปรแกรม DDR ใช้เทคนิคการให้
สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ (MI) ที่พยายามสนับสนุน(rapport)ผู้กระทาความผิด ยอมรับปัญหาแอลกอฮอล์ของเขา
และเข้าใจถึงความจาเป็นในการรักษา การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ ช่วยให้พนักงานมืออาชีพสามารถสร้างความ
สามัคคีที่ดีกับผู้กระทาความผิด และพยายามทาให้พวกเขาเปลี่ยนไปด้วยตนเอง (Brown et al, 2010) Cognitive
Behavioral Therapy (CBT) เป็ น รูป แบบหนึ่งของการบาบัดด้ว ยจิตสั งคมนั่นเอง พยายามลดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาด้วยการจัดการกับความคิดและความเชื่อผ่าน วิธีการบาบัด (Beck, 1993) เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยน
พฤติกรรมของแต่ล ะคนโดยเปลี่ ย นความคิดของพวกเขา การศึกษาจานวนมากสนับสนุน การใช้ CBT ในการ
รักษาการรักษาแอลกอฮอล์ (Robertson & Holmes, 2011) การรักษา CBT เป็นวิธีการสาคัญในการใช้การเรียนรู้
และ เปลี่ยน (Timken, 2012)
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ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ DDR (other factor involved in programmers) การบาบัดเพื่อ
ลดการกระทาผิดซ้ารวมถึงการใช้หลักการของ ความเสี่ยง ความต้องการ และการตอบสนอง (Andrews, 1994)
การลดการกระทาผิดซ้า 25 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ มีข้อสรุปเมื่อโปรแกรมการบาบัดเกี่ยวข้องกับการใช้การป้องกันการ
กลับมาของความเสี่ยงความต้องการและการตอบสนอง (Gendreau et al, 1996) การระบุลักษณะบุคลิกภาพ
ผู้ขับขี่มีความเสี่ยงสูงต้องมีการระบุและพิจารณาในการพัฒนาโปรแกรม DDR (Curtis & Meehan, 2003) เกณฑ์
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
• บันทึกการขับขี่ก่อนหน้านี้: จานวนความเสี่ยงสูงของการบันทึก ความเสี่ยงสูงของการกลับมาทาผิดซ้า
• เรื่องเพศ: ชายมีความเสี่ยงในการดื่มและขับรถอีกครั้ง
• อายุ: ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายในแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะอายุน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับความผิด
ครั้งแรก ขัดใจ
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น (Boets et al,
2008)
รวมทั้งการใช้สารเสพติด ลักษณะบุคลิกภาพ ที่กระตุ้นผู้ขับขี่ให้มีความเสี่ยงสูงเกณฑ์ ได้แก่ : (Gendreau
et al, 2002; Boets et al, 2008)
ขาดการเอาใจใส่
การต่อต้านอานาจ
แนวคิดที่ไม่สอดคล้องกัน (มักต่อต้านสังคม)
ทักษะการแก้ปัญหาที่อ่อนแอ
Impulsivity
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่า
ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องในโครงการ DDR การมีส่วนร่วมของปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมที่มักจะ
ล้อมรอบคนดื่มแล้วขับและผลเสียของพฤติกรรมของพวกเขารวมถึง:
เรียนรู้พฤติกรรมการดื่มสุราผ่านทางอิทธิพลของครอบครัว
มีปัญหาทางสังคมและส่วนบุคคลหลายเรื่อง
เพื่อนที่ต่อต้านสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับครอบครัวและเพื่อน
ปัญหาเกี่ยวกับการสมรส
ในทางตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมของความสัมพันธ์ที่สนับสนุนพฤติกรรมสร้างสรรค์ ภายในกลุ่มเพื่อนและ
ครอบครั ว ของผู้ ก ระท าความผิ ด อาจให้ ก ารเสริ ม แรงในเชิ ง บวกต่ อ ความพยายามในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
(Ferguson et al, 1999)
ประสิทธิภาพของ DDR Program( DDR Programme Effectiveness) ในการศึกษาการวิเคราะห์
เมตาดาต้าเกี่ยวกับโปรแกรม DDR โดย Wells-Parker et al. (1995) พบว่า DDR มีอิทธิพลทางบวก (ลดลง 7-9%)
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ในการลดการกระทาซ้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดจากยุโรปแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยลดลง 45.5% สาหรับใน
กลุ่มการบาบัดด้วยโปแกรม DDR มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 15.4% ถึง 71.9% (Boets et al, 2008) โปรแกรม
DDR แสดงให้เห็นว่ามีผลยาวนานกว่าการลงโทษแบบอื่นๆสาหรับผู้กระทาผิดในคดีดื่มแล้วขับ (Ferguson et al,
1999)
การขับขี่ที่มีความบกพร่องเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบาลตระหนักว่าจาเป็น ในปี
2011 มีการจัดสรรเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐในการฟื้นฟูผู้ดื่มแล้วขับ อันเป็นความพยายามลดอันตรายจากการดื่ม
แล้วขับ กระทรวงสาธารณสุขกาลังมองหาวิธีการที่เงินจานวนนี้สามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็น
ภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ในขณะนี้
ในประเทศนิวซีแลนด์มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ดื่มแล้วขับ ซึ่งถูกการออกแบบและนามาใช้
ถึง 8 โปแกรม:
1. Ashburton Driving While Impaired Programme (Ashburton)*
2. Drink Drive Program Nelson (Nelson)
3. Drive Soba Program (Whangarei)
4. Driving Forward / On the Road (Auckland, Christchurch, Hamilton, Waikato, Wellington)**
5. One for the Road (Auckland) 6. Stopping Drinking and Driving Program (Manurewa)
7. The Repeat Drink Driving Interventions Program (Wellington)***
8. The Right Track (Auckland, Hamilton)
Ashburton Driving While Impaired Programme โปรแกรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ดื่มแล้วขับและลด จานวนผู้ ดื่มแล้ว ขับขี่ ทั้งนี้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังครอบคลุมถึงหลักการ
ลดความเสี่ ยงในการก่ออาชญากรรม โดยอิงหลัก ความต้องการของอาชญาวิทยาและการป้องกันการกลั บมา
กระทาผิดซ้า
ภาพรวม โปรแกรม DWI มีโครงสร้างและโปรแกรมแบ่งออกเป็น 6 ครั้งประกอบด้วย หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
และใช้เวลาครึ่งวัน ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมทั้งหมด 6 ครั้งเพื่อทากิจกรรม กลุ่มมีการให้ความรู้เพียงบางส่วน แต่มี
ขอบเขตสาหรับการสารวจคุณค่าและ มีส่วนร่วมในเชิงบวก การตัดสินใจและทางเลือก พวกเขาได้รับการพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สมาชิกในกลุ่มจะจัดหนังสือคู่มือการดาเนินชีวิตให้ครบถ้วนโดย
ใช้กระบวนการที่กาหนดเพื่อเขียนจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ทางานต่อในช่วงสัปดาห์ ผู้เข้าอบรมจะได้รั บการ
ประเมินตลอดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะดูแลตารางการดื่ม , แบบฝกกหัดการศึกษาแอลกอฮอล์ที่ ผู้เข้าร่วมจะระบุถึง
ทัศนคติส่วนตัว จุดแข็งและทักษะผู้เข้าร่วมร่วมมือในการติดตามผลหลังจากจบ section ด้วยตัวของเขาเอง บาง
คนอาจปรึกษากับคนอื่น และติดต่อบริการในอนาคตหากต้องการความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมจะต้องรักษาตารางการ
ดื่มตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มีกระบวนการติดตามของ ACADS เป็นระยะเวลาสองปีเพื่อยืนยันว่าพวกเขาทา
ผิ ด อี ก ครั้ ง หรื อ ไม่ เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ โปรแกรมนี้ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในเดื อ นธั น วาคม 2551
โดย Karen MacKenzie และในปี พ.ศ. Bronwen Wood
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2. Drink Drive Programmed Nelson (Nelson) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่ม
แล้วขับ มีการใช้ worksheets และการอภิปรายกลุ่ม
การเรียนรู้เป็นกลุ่มมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ดื่ม ผู้เข้าร่วมจะถูกถามให้สะท้อนระดับการดื่มของพวกเขาและบันทึกความคิดในการแก้ปัญหาของพวกเขา ใน
ความพยายามการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
• สมาชิกในกลุ่มจัดเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มส่วนบุคคลไว้อย่างละเอียด section กลุ่มให้ความ
ช่วยเหลือแก่สมาชิก เน้นรูปแบบการดื่มสูงของพวกเขาและระบุประเด็นปัญหาและแนวทางการดื่ม
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสถานการณ์สมมุติเพื่อช่วยในการกาหนดทางเลือกในชีวิตจริงของการขับรถ
• ผู้เข้าอบรมจะได้รับคาแนะนาในการระบุบริการสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• การใช้ยาเสพติดและการขับขี่ได้รับการกล่าวถึงและผู้เข้าร่วมใช้ worksheets เพื่อระบุอุปสรรคในการ
เปลี่ยนแปลง และตัวเลือกการสนับสนุน
การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแต่ละครั้งจะมีช่วงเวลาการประเมินตนเอง การประเมินของพวกเขาจะถูกบั นทึกไว้
จากนั้ น ได้ พู ด คุ ย ในการตั้ ง กลุ่ ม กั บ ผู้ อ านวยความสะดวก การประเมิ น ผลผู้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ก าลั ง ด าเนิ น อยู่ ถื อ เป็ น
คุณลักษณะสาคัญ ของโครงการ
3. Drive Soba Programme (Whangarei)
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม Drive Soba คือการลดการกระทาผิดซ้าในผู้กระทาผิดที่ดื่มแล้วขับและลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โ ดยรวมรูปแบบของ cognitive behavior techniques ,alcohol education
,Motivational interviewing และ relapse prevention
โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับหลักการของสิ่งที่ทาเพื่อลดการกระทาผิ ดซ้า หลักของการลดความเสี่ยงทาง
อาชญวิทยา ซึ่งมีผลกระทบต่อการลดการกระทาผิดซ้าในผู้ที่ดื่มแล้วขับ โปรแกรม Drive Soba มีทั้งหมด 14 ครั้ง
โดย 12 ครั้งอยู่ในกลุ่มและ 2 ครั้งสุดท้ายเป็นรายบุคคลแต่ละครั้งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ครั้งสุดท้ายของ DSP เป็นการ
รวมกัน ของสมาชิก Whanau เนื้ อหาของแต่ล ะครั้ง มีก ารกาหนดและมี โ ครงสร้า ง พนั กงานสมาชิก ได้ รับ การ
ฝกกอบรมอย่างเหมาะสมและมีทักษะในการจัดส่งโปรแกรม
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกส่งมาจากผู้พิพากษา ทนายความ ผู้ถูกคุมขัง ผู้ประกอบการทั่วไป ตารวจ
ครอบครัวและ / หรือ ตนเอง
ผู้กระทาความผิดแต่ละคนจะได้รับการประเมินเพื่อความเหมาะสม
"หลั กความเสี่ย ง" ระบุว่าควรให้ การรักษาแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสู งต่อการกระทาผิดซ้า ตัวอย่าง
กระทาผิดซ้าครั้งที่ 3 or subsequent EBA หรือครั้งที่ 2 การกระทาผิดกฎหมายถ้าต่ากว่า 20
ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ รั บ การประเมิ น ในแง่ ข องการใช้ แ อลกอฮอล์ โดยมี ค วามผิ ด ปกติ ใ นการใช้
แอลกอฮอล์ ระบุจากการทดสอบ (AUDIT) การตรวจคัดกรอง (มีประสิทธิภาพ 92% ในการตรวจหาการดื่มที่เป็น
อันตรายและ ถูกต้องทั่วทั้งเพศและกลุ่มชาติพันธุ์)
ภาพรวม
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โมเดลทฤษฎี ข องโปรแกรมนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะลดการดื่ ม แล้ ว ขั บ ในผู้ ก ระท าความผิ ด ตาม
กฎหมาย การตอบสนองต่อความต้องการ criminogenic ต่อไปนี้
ทักษะการแก้ปัญหาที่อ่อนแอและไม่สามารถสร้างทางเลือกได้
• ขาดความรู้เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และมาตรฐานการดื่ม สารเสพติด
ขาดการวางแผนที่เพียงพอ
• เพื่อนร่วมงานทางอาญา
• ทัศนคติต่อต้านสังคม ค่านิยมและความเชื่อ
• ขาดการเอาใจใส่ พฤติกรรมใจร้อน โกรธ การควบคุมตนเองต่า
หลักการ "การตอบสนอง" หมายถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดที่จะใช้กับประชากรผู้กระทาความผิด โปรแกรม
Drive Soba จึ ง เลื อ กวิ ธี ก ารหลายรู ป แบบกั บ ผู้ ที่ ดื่ ม แล้ ว ขั บ ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ที่ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น วิ ธี ก ารต่ า งๆได้ แ ก่
'Cognitive Behavioral Therapy', 'motivational interviewing 'และ' หลั ก เกณฑ์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ ใ หญ่
'แตกต่างกันเช่นการแสดงบทบาทการทางานเป็นกลุ่ม การทางานเป็นรายบุคคล และการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจ
การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เข้าอบรมจะถูกถามเพื่อให้ข้อมูลกลับในตอนท้ายของแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้อานวยความสะดวก
สามารถกาหนด การเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมได้
ผู้เข้าร่วมบันทึกประจาวันการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆและมีประสิทธิภาพ
ของทฤษีพฤติกรรม วิธีนี้ใช้เพื่อช่วยลูกค้าให้ความสนใจกับทฤษฎีพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ระบุสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยงสูงและผลของพฤติกรรมของพวกเขา
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการประเมินเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลนี้มี
การเข้ารหั สและสรุป ในตอนท้ายของแต่ล ะปีที่รายงานไว้ ในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกขอให้ล งชื่อในแบบฟอร์ม
ยินยอมเพื่อให้ประเมินโปรแกรมสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการกระทาผิดอีกครั้งสาหรับ ผู้ที่ทาเสร็จหรือไม่
สมบูรณ์ DSP
การประเมินผลหลักสูตร
โปรแกรมที่มีคะแนนความสมบูรณ์ของหลักสูตรสูงที่สุดได้แสดงให้เห็นว่ามีการลดผู้กระทาผิดซ้า
ลงมากที่สุด
4. Driving Forward / On the Road (Auckland, Christchurch, Hamilton, Waikato, Wellington)**
โปรแกรม Driving forward เป็นหลักสูตรการแก้ไขฟื้นฟู ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวน 10 ชั่วโมง
สาหรับผู้ที่ถูกยึดใบอนุญาตเนื่องจากกระทาผิดซ้าในการดื่มแล้วขับ Driving Forward ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้
ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถหยุดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ กิจกรรมจัดขึ้นจานวนสองครั้ง ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
• แอลกอฮอล์และการขับรถของคุณ
• ความปลอดภัยในการขับขี่และความสนุกสนาน
• สุรา ยาเสพติดมีผลต่อการขับรถอย่างไร
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• แอลกอฮอล์ / ยาเสพติดและการขับรถของคุณ: ผลของแอลกอฮอล์ในการขับขี่
• แอลกอฮอล์ / ยาเสพติดและสุขภาพของคุณ: ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ในร่างกาย
5. One for the Road (Auckland)
โปรแกรม "One for the Road" คือโปรแกรมแบบสั้น เข้มข้นและเป็นโปรแกรมใช้บาบัดผู้กระทาผิด
ซ้าดื่มแล้วขับในนิวซีแลนด์ โปรแกรมดังกล่าว เหมาะสาหรับผู้ที่มีคดีในศาลที่รอดาเนินการในชั้นศาล, ตารวจ การ
คุมประพฤติหรือขอใบอนุญาตใหม่ภายใต้มาตรา 65 ของ Land Transport พระราชชบัญญัติ 1998 ผู้เข้าร่วมไม่
จาเป็นต้องแสดงแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ก่อนและหลังการตรวจคัดกรองของการเข้าร่วมของแต่ละกลุ่มจะสมบูรณ์ในระหว่างการใช้โปรแกรม
ติดตามคัดกรองแอลกอออ์ AUDIT (การทดสอบระบุความผิดปกติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเฉพาะกลุ่มก่อน)
LDQ (Leeds แบบสอบถามการพึ่งพาก่อนเข้าร่วมกลุ่ม), RTC (ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงการสร้างแรงจูงใจ)
และ RODD (คาถาม 12 สเกลแบบเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการดื่มแล้วขับกลุ่มที่เข้าร่วม)
6. Stopping Drinking and Driving Programme (Manurewa)
โปรแกรมหยุดการดื่มและการขับขี่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงเป็น
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสนับสนุนให้ท้าทายทัศนคติและความเชื่อของตนเองที่เกี่ยวกับการ
ดื่มและขับรถ โปรแกรมช่วยกลุ่มสมาชิกในการระบุปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถและเพิ่ม
ทักษะการเผชิญความเครียด โปรแกรมนี้จัดให้มีการบาบัดแบบกลุ่มย่อย 10 ครั้งแต่ละครั้ง 2 ชั่วโมงเป็นการบาบัด
กลุ่ ม โดยอิ งตามการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ(motivational enhancement)และกลยุ ท ธ์ ด้า นการรั บรู้ พ ฤติ ก รรม
(cognitive behavior) พวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใน
คนขับรถที่ไม่คุ้นเคยและพูดถึงการดื่มแล้วขับ
7. The Repeat Drink Driving Interventions Programme (Wellington)***
โปรแกรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีส่วนร่วมของข้อมูลและการสร้างความเห็นอกเห็นใจสาหรับผู้ เข้าร่วม
โปรแกรม (RDDIP) ใช้การบาบัดด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการให้สัมภาษณ์เป็นแรงบันดาลใจ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินงานของแต่ละเซสชั่น โปรแกรมนี้ยังรวมถึงการสร้างความเอาใจใส่โดยใช้การ
สนทนากับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอดีตคนขับรถเครื่องดื่มที่ได้ฆ่าใครบางคน
เป้าหมายของโปรแกรม ประการแรกเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่ า งไรก็ ต ามโปรแกรมนี้ ไ ม่ ใ ช่ โ ปรแกรมที่ เ น้ น การเลิ ก ดื่ ม เว้ น แต่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี ปั ญ การการติ ด แอลกอฮอล์
(dependence on alcohol)อย่างชัดเจน เป้าหมายที่สองคือการสอนให้ผู้เข้าร่วมคิดล่วงหน้าและวางแผนที่จะ
หลีกเลี่ยงการขับรถ ดื่มเมื่อตั้งใจจะดื่ม ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดทาแผนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่
มีความเสี่ยงสูงและวิธีการที่พวกเขาเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นซึ่งนาไปสู่การดื่มแล้วขับ
ภาพรวม
ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 12 คนสาหรับ 2 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ แต่
ละครั้งจะทบทวนการเริ่มสาหรับติดตามแต่ละ section และจะมีการทา homework sheets ในหลาย ๆ section
ใน section ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้โปรแกรมมากกว่า 10 สัปดาห์
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การอภิปรายกับ สมาชิกกลุ่ ม การแบ่งปันเรื่องราวของส่ วนตั ว อภิปรายการสัมภาษณ์ดีวีดีกับ
Frances Stubbs ผู้ที่ฆ่าแม่ของห้าคน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ในร่างกาย การอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของการดื่ม
มีการกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ / ยาเสพติดและเครื่องดื่ม ผลกระทบของยาเสพ
ติดต่อการขับขี่และสถิติที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของอาการเมาค้างที่ศึกษา
การสร้างคุณค่าส่วนบุคคล จุดแข็งและการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล
การระบุสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสาหรับการดื่มแล้วขับและจัดทาแผนการสร้างความสัมพันธ์
ส่วนตัวใหม่ที่สร้างขึ้น
การอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มแล้วขับกับตัวเองและคนอื่น ๆ นาเสนอโดยคนดื่มขับที่
ได้ฆ่าบางคน
อภิปรายเกี่ยวกับ 'Ripple Effect' หรือผลกระทบวงกว้างหลังจากดูดีวีดี 2 เรื่อง
เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มแล้วขับ
นักพูดรับเชิญจาก Police Critical Crash Unit หรือ Fire Service
ผู้เข้าอบรมจะนาสมาชิกในครอบครัวมาร่วม Section สุดท้าย การแบ่งปันการเรียนรู้เป้าหมาย
และแผนในพิธีสาเร็จการศึกษา การนาเสนอใบรับรองและแบบสอบถามผลลัพธ์
การประเมินผลผู้เข้าร่วม
ก่อนและหลังโปรแกรมผู้เข้าอบรมจะเข้าร่วม AUDIT และหน้าจอของโปรแกรมเพื่อประเมินทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
การประเมินผลหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมให้ข้อกลับเกี่ยวกับการเรียนรู้และการอานวยความสะดวกของพวกเขาแน่นอนบันทึกการ
ประเมินผลส่วนบุคคล ข้อเสนอแนะจะถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องและใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรม
8. The Right Track (Auckland, Hamilton) The Right Track
โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ขับขี่ได้รับการจัดส่งผ่าน Auckland Sidmouth ใน Waitakere Central North
และ South Auckland แฮมิลตันและไครสต์เชิร์ช ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปีได้รับการ
ร้องขอจากศาลจังหวัด ศาลเยาวชน ศาลผู้พิพากษาชุมชน กรมราชทัณฑ์ ตารวจ
ภาพรวมของโปรแกรม
Right Track ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม 7 ครั้ ง ( 9 แห่ ง ในไครสต์ เ ชิ ร์ ช ) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะได้ รั บ การ
สนับสนุนในการจัดการกับความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับและพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอื่น ๆ ในฐานะ
ผู้ ใ ช้ถ นนและเพื่อ เพิ่ มความตระหนั ก ในผลที่ต ามมาของพฤติ กรรมเหล่ านี้ หั ว ข้ อในโปรแกรม Right Track มี
ดังต่อไปนี้
การน าเสนอจากหน่ว ยงานที่ดูแลการบาดเจ็บ หน่ว ย Funeral Directorsและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงอันเป็นผลของการเกิดอุบัติเหตุ
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ผลกระทบวงกว้างในระยะยาว “Ripple"
หน่วยบริการดับเพลิงของนิวซีแลนด์อธิบายถึงงานของพวกเขาขณะที่พวกเขาต้องตัดตัวถังรถ
เพื่อนาผู้บาดเจ็บออกจากรถเนื่องจากมี MVA
การจัดการความเสี่ยงในทางปฏิบัติ
นาเสนอโดยนักพูดหลากหลายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมของผู้ดื่มแล้วขับขีใน
ฐานะเหยื่อและผู้กระทาผิด
เยี่ยมชมหน่วยการบาดเจ็บและหน่วยกระดูกสันหลังเพื่อให้เห็นความจริงของการบาดเจ็บ
การสาเร็จการศึกษา ผู้เข้าอบรมทุกคนนาเสนอแนวคิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของ Right Track
การประเมินผลผู้เข้าร่วม
การประเมิน ผลเกิดขึ้น ในทุกขั้นตอนของโปรแกรมผ่ านการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การ
ประชุมผู้ดูแลครั้งที่ 4 การเขียนประเมินผลจากผู้เข้าร่วมทุก คน หลังจากทุก section และการสัมภาษณ์วิดีโอที่ใช้
การประเมินผลหลักสูตรความผิดเกี่ยวกับการขับขี่และการกระทาความผิดทางอาญาโดยผู้เข้าร่วมภายในหนึ่งปีของ
หลักสูตรสมบูรรณ์และก่อนหลักสูตรหนึ่งปีสมบูรรณ์ จะถูกบันทึกไว้สาหรับการประเมินโดย NZ Police จากเดือน
เมษายน พ.ศ. 2550 มีการบันทึกเหตุการณ์ดื่มแล้วขับและพฤติกรรมผิดทางอาญาพบว่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
อัตราการกระทาผิดซ้า
RIDNZ ตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการประเมิน โดยเฉพาะเรื่องการกระทา
ผิดซ้า เนื่องจากการระบุความเสี่ยงของการกระทาผิดอีกครั้งที่เกี่ยวกับการขับขี่เป็นองค์ประกอบสาคัญ ได้มีการ
เลือกปี (2006) ที่จะให้ ภาพของ 5 ปีเกี่ยวกับข้อมูล re-conviction จากจานวนผู้ขอกลับมามีใบขับขี่ 780 ราย
รายละเอียดจานวนผู้กระทาผิดซ้าในแต่ละปี 2006 2007 2008 2009 2010 เท่ากับ 55, 72, 73, 80 และ 53 ราย
รวมระยะเวลา 5 ปีมีผู้กระทาผิดซ้า 333ราย (NZTA,2012)
ในปี 2006 ทั้งหมดมี 20,936 คน คือผู้ถูกตัดสิทธิจากการขับขี่ สาหรับระยะเวลาเกินกว่าที่กาหนดใน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น คนเหล่านี้ 5805 คนถูกตัดสินลงโทษในข้อหากระทาความผิดที่คล้ายคลึง
กัน จนถึงสิ้นปี ปี. 2010 เกือบๆร้อยละ 28 ของผู้กระทาความผิดด้วยการกระทาผิดซ้าในระยะเวลา 4 ปี
เปอร์เซ็นต์การการะทาผิดซ้าของผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมับัติอีกครั้งหลังจากถูกตัดสิทธิในช่วงสอง ปี
ก่อนและหลังปี 2006 โดยใช้เกณฑ์การติดตามเดียวกัน
ปี
ร้อยละของ Re-offenders *
2004
42
2005
42
2007
35
2008
32
แหล่งที่มาของ NZTA, 2012 * (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 กันยายน 2555)
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จะเห็นว่าในประเทศนิวซีแลนด์มีโปรแกรมการบาบัด ผู้กระทาผิดดื่มแล้วขับถึง 8 โปรแกรมแต่ละ
โปรแกรมมีวัตถุประสงค์การบาบัด วิธีการบาบัด ระยะเวลาการบาบัด เป้าหมายของการบาบัดก็แตกต่างกันไปด้วย
มีจานวน 2-3 โปรแกรมที่เลือกใช้ MI ร่วม พบว่ามีประสิทธิผลในการลดการกระทาผิดซ้าในผู้ที่ดื่มแล้วขับได้
สถานการณ์ผู้ถูกคุมประพฤติ คดีเมาแล้วขับ
กรมคุมประพฤติรายงานปี 2558 ว่าแต่ละปีมีคดีเข้าสู่การคุมความประพฤติจานวนมาก 10 ปีที่ผ่านมา
คดีเมาแล้วขับมีจานวนสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของคดีทั้งหมด8 โดยผู้ถูกศาลสั่งคุมประพฤติกรณีนี้จะทางานบริการ
สั ง คม เน้ น การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เหยื่ อเมาแล้ ว ขั บที่ เป็ น ผู้ ป่ ว ยติ ดเตี ยง และหากมี พ ฤติ กรรมติ ด สุ ร า จะส่ ง เข้ า สู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่มสุรา และให้พนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และมีมาตรการนาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับทุกลุ่มความผิดตามคาสั่งศาล 7 สถิติ
เมาแล้วขับถูกจับช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 พบว่ามีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมด
6,677 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 6,030 คดี (ร้อยละ 90.31) รองลงมาคือ คดีขับเสพ(สารเสพติด)และ
อื่นๆ 602 คดี (ร้อยละ 9.01) และคดีขับรถประมาท จานวน 45 คดี (ร้อยละ 0.67) หากแยกเป็นรายจังหวัด ที่มี
สถิติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จานวน 448 คดี 2. สานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 354 คดี และ 3.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 269 คดี สาหรับเงื่อนไขที่ศาลสั่งคุม
ประพฤติในช่วงปีใหม่ จะกาหนดระยะเวลา 1-2 ปี ทางานบริการสังคมเฉลี่ย 21 ชั่วโมง (12-72 ชั่วโมง) กาหนด
รายงานตัว 4 ครั้ง และอาจกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น อบรมจราจร พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และห้ามเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด และศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รายงาน 7วันรณรงค์ระวังอันตรายจากอุบั ติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จากสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 3,620
คดี โดยมากที่สุดเป็นขับรถขณะเมาสุราจานวน 3,461 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิตคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3อันดับ
ได้แก่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 525 คดี มหาสารคาม 506 คดีและสุรินทร์ 430 คดี โดยรวมสะสม
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ที่ผ่านมามีผู้กระทาความผิดในคดีเมาแล้วขับ 10,784 คดี คดี แบ่งเป็นคดีขับรถ
ประมาท 35 คดี และคดีจราจรทางบก 10749 คดี
ประเทศไทยได้ดาเนินการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มงวด มีการรณรงค์ การตั้งด่านตรวจ การออก
กฎหมายบังคับใช้ แต่ผู้ขับขี่ยังฝาฝืนกฎหมาย กระทาผิดซ้า จากสถิติการขับรถขณะเมาของกรมคุมประพฤติปี
2558 มีผู้ที่พ้นการคุมประพฤติจานวน 46,494 คดี ตั้งแต่ปี 2558-2560 กลับมากระทาผิดซ้า จานวน 2,160 คน
(ร้อยละ 5 ) ในช่วงเวลา 3 ปี8 และมีผู้ถู กคุมประพฤติทั่วประเทศรวมทุกประเภทคดีเป็นคดีที่รับใหม่ในแต่ละปี
2559, 2560, 2561 เท่ากับ 432, 206, 426,751 และ 347,317 จานวนรายต่อปี แบ่งเป็นคดีควบคุมและ
สอดส่องร้อยละ 39.64 คดีสืบเสาะร้อยละ 13.86 คดีพิสูจน์ร้อยละ 24.82 และคดีฟื้นฟูร้อยละ 21.67 (ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ณ วันที 13 มิถุนายน 2561 จากhttp://www.probation.go.th/) จะเห็นว่า
ตัวเลขลดลงแต่ก็ยังคงมีจานวนมาก
ขณะที่มีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียงสี่พันกว่าคน ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของการคุมประพฤติในประเทศไทยคือ
การรั บ มื อ กั บ ผู้ ถู ก คุ ม ประพฤติ จ านวนมากภายใต้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ต้ อ งท าอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาผิด
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สาเหตุของการกระทาผิดนั้นเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้กระทาผิด เช่น เพื่อนชวน ความเหนื่อยล้าจาก
การทางาน ไม่คิดว่าดื่มแค่นี้จะเมา ยังสามารถขับขี่ได้ เป็นต้น ดังนั้นการที่จะทาให้เลิกหรือลดการดื่มสุรา อาจต้อง
มองหาปัจจัยดังต่อนี้
1. ปัจจัยภายใน ทาให้อยากเลิก สร้างความตระหนักในสุขภาพร่วมกับวุฒิภาวะ คิดถึงผลกระทบจาก
การดื่มสุรา การวางเป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเลิก
2. ความตระหนักถึงคนในครอบครัว เช่น อยากให้ตระหนักถึงความรู้สึกของคนในครอบครัว คิดถึง
ผลเสียจากการดื่มที่มีผลต่อครอบครัว ครอบครัวมีความสุข ตระหนักคาพูดของคนในชุมชน
การฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าคดีเมาแล้วขับที่ เจ้าหน้าที่ตารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งฟ้อง
ศาลให้สั่งลงโทษ เมื่อศาลสั่งลงโทษเข้าสู่การคุมความประพฤติ เช่น โครงการ "ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ" ของ
กรมควบคุมความประพฤติ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่สาคัญในการฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งจะดาเนินการใน
ส่วนของศาลที่สั่งให้มีการคุมประพฤติ และกาหนดเงื่อนไขการทางานในคดีที่ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก
โดยเฉพาะการรณรงค์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในคดีเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นการนามาตรการบังคับใช้กฎหมาย "คุมความ
ประพฤติ" มาใช้ในการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น กรณีขับรถขณะเมาสุ รา ผู้กระทาผิดต้องรายงานตัว
เพื่อให้พนักงานควบคุมประพฤติได้สอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิด ให้ผู้กระทาผิดทางานบริการสังคม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก ให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความหมายของคาว่าคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ หรือ Probation มาจากคาว่า probare ในภาษา
ลาติน ซึ่งแปลว่าการทดลองหรือการพิสูจน์ ในกระบวนการยุติธรรม John Augustus นาคานี้มาใช้คนแรก และ
เมื่องานคุมประพฤติ (Probation) เป็นที่ยอมรับจึงมีการใช้คานี้ต่อมา Killinger and Cromwell (1979) นิยาม
คาว่า คุมประพฤติออกเป็ น 4 ลั กษณะ คื อคาสั่ งศาล (Disposition) สถานภาพ(status) ระบบหรื อระบบย่อ ย
(System or subsystem) และกระบวนการ(Process) 21
1. คาสั่งศาล ถูกนามาใช้ในครั้งแรกในฐานะทีเป็นการชะลอหรือการพักคาพิพากษาไว้ก่อน ภายใต้
การคุมประพฤติ ผู้กระทาผิดยังคงมีอิสระในชุมชนต่อไป โดยอาศัยการคุมความพฤติ และเงื่อนไขที่แน่นอนซึ่ง
กาหนดโดยศาล ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การคุมประพฤติถูกใช้เพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่เป็นคาพิพากษา
ในตัว
2. สถานภาพ สะท้อนให้เห็นตาแหน่งของผู้กระทาผิดซึ่งถูกตัดสินให้คุมประพฤติ สาหรับผู้กระทาผิด
สถานภาที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติที่มีความแตกต่างจากสถานภาพการเป็นพลเมืองอิสระ และเป็นผู้กระทาที่
ถูกกักขัง
3. ระบบหรือระบบย่อยในการแก้ไขผู้กระทาผิด โดยตัวของมันเองแล้วการคุมประพฤติเป็นระบบย่อย
ของกระบวนการยุธรรม นอกจากนี้จุกรวมกันไปเป็นพิเศษ การคุมประพฤติ จะถูกใช้เมื่อหมายถึงระบบย่อยของ
การคุ ม ประพฤติ เมื่ อ ถู ก ใช้ ใ นความหมายนี้ การคุ ม ประพฤติ จ ะหมายถึ ง หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รซึ่ ง บริ ห าร
กระบวนการคุมประพฤติสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
4. กระบวนการ หมายถึง ชุดของเจ้าหน้าที่ กิจกรรม และบริการต่างๆ ซึ่งแสดงถึงระบบการติดต่อ
สัมพันธ์กันของศาล ผู้กระทาผิด และชุมชน กระบวนการรวมตั้งแต่การเตรียมรายงานสาหรับศาล การคุมความ
ประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ และการหารือกาหนดบริการสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ
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พงษ์ศธร ยิ้มเทศ ให้ความหมายของการคุมประพฤติ เป็นวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดในชุมชน
รูปแบบหนึ่ง โดยให้ผู้กระทาความผิดพิสูจน์ศักยภาพของตนเองในการแก้ไขฟื้นฟูและกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สั งคมภายใต้ เงื่อนไขและระยะเวลาที่ ศาลก าหนด โดยมี พนักงานคุม ประพฤติเป็น ผู้ ควบคุมดูแล แนะนาและ
ช่วยเหลือให้ผู้กระทาความผิดสามารถดารงชีวิตตามบรรทัดฐานของสังคม21
ประโยชน์ของการคุมประพฤติมีดังนี้ 22
1. เป็นการคุ้มครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
2. ช่วยเหลือศาลให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจาเลยอย่างละเอียดและถูกต้องพร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อศาลจะได้ใช้ดุลยพินิจว่าควรจะใช้มาตรการหรือวิธีการใด ที่เหมาะสมกับจาเลยแต่ละคน
3. เปิดโอกาสให้ผู้กระทาความผิดได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขและ
สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว เสียภาษีบารุงรัฐและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายได้
4. ประหยั ดค่าใช้จ่ ายของรัฐ ได้เป็นจานวนมาก เพราะว่าการจาคุกผู้ กระทา ความผิ ดหนึ่งคนจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าการคุมประพฤติผู้กระทาความผิดคนเดียวกันนี้ถึงประมาณ 11 เท่า
5. ลดความแออัดในเรือนจาได้มาก
6. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา ความผิดที่ไม่ร้ายแรงเป็นรายบุคคลที่ได้ผลดีกว่าการจา คุกบุคคลประเภท
เดียวกันในการนี้จะเห็นว่าการคุมประพฤติ ก่อให้เกิดผลดีต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระของรัฐบาลที่
จะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมผู้ กระทาความผิ ดคดีเล็กน้อยไว้ในเรือนจาอีกทั้งเป็นการให้โ อการผู้กระทา
ความผิ ดกลั บ ตัว เป็ น พลเมืองที่ดีและอยู่ภ ายในสั งคมเป็นปกติสุ ขซึ่ งถือว่าเป็นการตัดวงจรของการเกิดปัญหา
อาชญากรรมอย่างหนึ่ง
ความเป็นมาและภารกิจกรมคุมความประพฤติ ประเทศไทยเริ่มมีการนาระบบคุมประพฤติมาใช้เป็น
ครั้ งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ใช้กับ ผู้ กระทาผิ ดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อน ส่ว นผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่นั้น แม้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว้แต่
อย่างไรก็ตามศาลคงใช้มาตรการรอการกาหนดโทษ หรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการคุมความ
ประพฤติ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบ ดาเนินการตามคาพิพากษาของศาลได้จนกระทั่ง
รัฐบาลได้ผ่านพระราชบัญญัติวิธีการดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มี
การจัดตั้งสานักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรม และได้เปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดาเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน จนปรากฏผล
เป็นที่น่าพอใจและเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศ ให้ได้รับประโยชน์จากวิธีการ
คุมความประพฤติ จึงได้มีการเปิดดาเนินการสานักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเนื่อ งจากมีการขยาย
งานออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึงให้สานักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงานขอบเขต อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สานักงานคุมประพฤติกลางจึง
ได้รับการยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติ ปรั บปรุง อานาจหน้า ที่แ ละกิจ การบริห ารบางส่ ว นของ
สานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรมไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535ในอดีต
ภาระหน้ าที่การคุมประพฤติผู้กระทาผิดในประเทศไทยยังคงมีหน่วยงานรับผิ ดชอบอยู่หลายหน่วยงานทั้งกรม
ราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน และกรมคุ ม ประพฤติ ดั ง นั้ น วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2544
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการคุมความประพฤติ ผู้กระทาผิดทั้งในชั้นก่อนฟ้อง
ชั้นการพิจารณาคดีของศาล และชั้นภายหลังศาลมีคาพิพากษา ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของกรมคุมประพฤติใหม่ตาม
แนวทางการปฏิรูปราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีความ ครอบคลุมถึงการคุมความประพฤติผู้ ต้องหาและ
ผู้กระทาผิดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมซึ่งนามาสู่กลไกในการที่จะพัฒนางานคุมประพฤติให้เป็น
ระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน ภารกิจได้แก่
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง:งานสืบเสาะและพินิจ (Social Investigation) 23
การสืบเสาะและพินิจ เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคม รวมทั้ง
พฤติการณ์คดีของผู้กระทาผิด แล้วนาข้อเท็จจริงที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ทารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษที่เหมาะสม การแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้กระทาผิดแต่ละราย โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของสังคมเป็นสาคัญปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสืบเสาะและพินิจผู้กระทา
ผิดใน 2 ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม คือ
1. ขั้นตอนของศาล: ก่อนการพิพากษาคดี เป็นการสืบเสาะและพินิจจาเลยตามคาสั่งศาล เพื่อศาลจะ
ได้ใช้ข้อมูล และความเห็น ของพนั กงานคุมประพฤติในรายงานการสื บเสาะและพินิจประกอบดุลยพินิจในการ
พิพากษา เพื่อลงโทษจาเลยแต่ละรายอย่างเหมาะสมต่อไป
2. ขั้นตอนของราชทัณฑ์: หลังจากถูกลงโทษจาคุกมาแล้วระยะหนึ่ง ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดต้องโทษ
ในเรือนจามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีที่
ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อ
สังคม จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษ ในขั้นตอนนี้พนักงานคุมประพฤติต้องสืบเสาะข้อมูลทางสังคม เพื่อ
ประกอบดุลยพินิจของคณะกรรมการพักการลงโทษว่าผู้ต้องขังรายนั้น ๆ สมควรได้รับการพักการลงโทษหรือไม่ใน
อนาคต หากกระบวนการยุติธรรมของไทยใช้มาตรการชะลอการฟ้องกรมคุมประพฤติต้องรับผิดชอบการสืบเสาะใน
ขั้นตอนของการชะลอการฟ้องด้วย เป็นการสืบเสาะและพินิจตามคาสั่งของพนักงานอัยการ เพื่อประกอบดุลยพินิจ
ในการสั่งในมาตรการชะลอการฟ้องผู้กระทาผิด
2. งานควบคุ ม และสอดส่ อ ง (Supervision) (กรมคุ มประพฤติ การคุ ม ความประพฤติ ผู้ก ระท า
ความผิด เด็ กและผู้ใ หญ่ 24เงื่อนไขการคุมความประพฤติผู้กระทาผิ ดที่เ ป็ น ผู้ใ หญ่ ในกรณีที่ศาลสั่ งคุมความ
ประพฤติ ศาลจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคสอง ดังนี้
1. ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถามแนะนา
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้ทากิจกรรม
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทาความผิดเห็นสมควร
2. ให้ฝกกหัดหรือทางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนาไปสู่การกระทาความผิดในทานองเดียวกันอีก
4. ให้ไปรับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกาหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทาความผิดกระทา
หรือมีโอกาสกระทาความผิดขึ้นอีก ในการกาหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤตินี้ เป็นดุลพินิจของศาล ศาลอาจวาง
เงื่อนไขทุกข้อ หรื อบางข้อก็ ได้ ในกรณีที่ พฤติการณ์เกี่ ยวกับการคุมความประพฤติ ได้เปลี่ ยนแปลงไปเมื่อศาล
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เห็นสมควรอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อใดข้อหนึ่งเสียก็ได้ หรือจะกาหนดเงื่อนไขข้อใดที่ ศาลยังมิได้กาหนดไว้
เพิ่มเติมก็ได้
4 ระยะเวลาในการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ศาลจะพิพากษาในคุมความประพฤติแก้
จาเลยรายใดไว้ภ ายในระยะเวลาเพีย งใดขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของศาล แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคา
พิพากษา ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก
กระบวนการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับคดี เป็นขั้นตอนเมื่อสานักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือแจ้งคาพิพากษา/
คาสั่งจากศาล หรือหนังสื อแจ้ งการปล่อยคุมความประพฤติจากเรือนจา / ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะ
ลงทะเบีย นรั บคดีเข้าสู่ระบบกลาง รวบรวมเอกสารจัดตั้งสานวนคดีแล้ วมอบให้ หัว หน้ากลุ่ มงานหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจะพิจารณาจ่ายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ
ขั้น ตอนที่ 2 การชี้แ จงเงื่อนไขการคุมความประพฤติแ ละรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการ
ดาเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติหลังจากที่ศาลมีคา
พิพากษา / คาสั่งให้คุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะดาเนินการปฐมนิเทศชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เข้าใจในคาพิพากษา / คาสั่งและเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ตลอดจนรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูก
คุมความประพฤติและจัดทากาหนดนัดรายงานตัว
ขั้นตอนที่ 3 วิเ คราะห์และวางแผน เป็นขั้นตอนที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวนจะนา
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผู้ถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีมา
วิเคราะห์และประเมินและวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยการใช้เกณฑ์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการ
กระทาผิดซ้าและเกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการในการจาแนกผู้กระทาผิด
การจาแนกผู้ถูกคุมประพฤติจะจาแนกตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มของกระทาผิดซ้า
เพื่อใช้เป็นตัวกาหนดระดับความเข้มงวดของการควบคุมและสอดส่องและเกณฑ์ปัญหาและความต้องการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการกาหนดแผนและดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
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ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข / แก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหา เป็นขั้นตอนการ
ดาเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ เพื่อควบคุมดูแลและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทาผิดตามระดับความเสี่ยงหรือ
แนวโน้มต่อการกระทาผิดซ้าและระดับความรุนแรงของสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทาผิด เพื่อ ให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตน
เป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้าขึ้นอีก
ขั้ น ตอนที่ 5 ประเมิ น สรุ ป ผลเป็ น ขั้ น ตอนที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะต้ อ งตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละสานวน โดยพนักงานคุมประพฤติจะต้องทบทวนแผนการดาเนินงาน และการประเมินความ
เสี่ยงและสภาพปัญหาและความต้องการซ้าตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือ
แผนการคุมความประพฤติที่กาหนดไว้มีการดาเนินการตามแผน เพื่อปรับแผนการคุมประพฤติให้มีประสิทธิภ าพใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานการคุมความประพฤติ เป็นขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติในการ
ตรวจสอบสานวนและประมวลข้อมูลในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่ดาเนินการเสร็จสิ้นทั้งในกรณี
ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ มาจัดทาเป็นรายงานการ
คุมความประพฤติเพื่อเสนอต่อศาลหรือกรมราชทัณฑ์
3. งานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในงานคุมประพฤติ (Rehabilitation Tasks) 24
โดยการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู รูปแบบกิจกรรมในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูมีทั้งการช่วยเหลือเป็นปัจเจก
บุคคล และการช่วยเหลือแบบกลุ่ม โดยแบบปัจเจกบุคคล มักเป็นกระบวนการเร่งด่วนสาหรับผู้มีปัญหาเฉพาะด้าน
ที่จะต้องแก้ไข สาหรับแบบกลุ่มนั้นเป็นวิธีการที่ใช้อย่างกว้างขวางในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคล กระบวนการ
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กลุ่ ม มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ ส าคั ญ คื อ การสนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจของสมาชิ ก กลุ่ ม (Group support) ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ว มกัน นาไปสู่การปรับตัว เข้าสู่ ครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในงานคุมประพฤติ มีกิจกรรมและโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยบูรณาการความรู้ทักษะ
ของนักวิชาชีพ (Profession) ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคลเป็นกิจกรรม
ที่จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายตามตามความจาเป็นและเหมาะสมได้แก่ การให้การปรึกษารายบุคคล/
ครอบครัว การให้การศึกษา การยืมทุนประกอบอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทา การฝกกอาชีพ การสงเคราะห์ด้ าน
การพยาบาล การสงเคราะห์ค่าพาหนะ การสงเคราะห์ค่าอาหาร การทางานบริการสังคมรายบุคคล นอกจากนี้การ
แก้ไขฟื้นฟูด้วยกิจกรรมที่จัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ การอบรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งจะจัดให้ความรู้ตามหลักสูตร
และโปรแกรมต่างๆ การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม การปรึกษาเชิ งจิตวิทยาแบบกลุ่ม ค่ายยาเสพติด เป็นต้น
กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1. การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(counseling) ด้วยการใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาต่างๆประกอบกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุจากลักษณะจิตใจ
สุขภาพจิต บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต โดย
มีพนักงานคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการฝกกฝนมาโดยเฉพาะเป็นผู้ดาเนินการ สามารถจัดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.1 การให้ คาปรึ กษาแบบรายบุคคล (Individual Counseling) เพื่อให้ ผู้ ถูกคุมความประพฤติ
สามารถเข้าใจตนเอง (Self understanding) ยอมรับตนเอง (Self acceptance) สามารถตีความปฏิสัมพันธ์กับ
สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อตนเองต่อสังคมรอบข้าง มองเห็นทางเลือก และนาไปสู่การคิดตัดสินใจด้วยตนเอง
(Self determinism)
1.2 การให้ คาปรึ ก ษาเชิ งจิตวิท ยาแบบกลุ่ ม (Group Counseling) กระบวนการกลุ่ ม (Group
Process) และบรรยากาศของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ การแสดงออกทางด้านอารมณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยตนเอง และการสะท้อนกลับของสมาชิกกลุ่ม ดังนั้นบทบาทของผู้นากลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่เอื้อ
ให้มีการเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม
2. กิจ กรรมการอบรม มีรู ปแบบวิธีการของการดาเนินการเป็นการบรรยาย การอภิปราย โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจานวนมาก จานวนผู้เข้าร่วมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะให้เรียนรู้ วิทยากรผู้ให้ความรู้มีทั้งจาก
ภายนอกและภายในหน่วยงาน ซึ่งแบ่งการอบรมได้ดังนี้
2.1 กิจกรรมการอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการ
เสริมสร้างหรือพัฒนาความรู้หรือความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติและทักษะความชานาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เน้นใน
ด้านการรู้คิด (cognition) เป็นสาคัญให้ได้เข้ารับการถ่ายทอดอบรมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ จากวิทยากร
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการอบรมความรู้
นั้นๆ กิจกรรมการอบรมความรู้และระยะเวลาที่ใช้ ตลอดจนรูปแบบวิธีการของการอบรมความรู้จะมีลักษณะที่
แตกต่างกันตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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นาไปสู่ผลสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติตามวัตถุประสงค์ของการอบรมความรู้ที่
กาหนดไว้ เช่นความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายทั่วไป กฎจราจร การประกอบอาชีพ เป็นต้น
2.2 กิจกรรมการอบรมธรรมะ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการขัดเกลา
จิตใจด้วยหลักธรรมคาสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ให้ได้รับการสั่งสอนอบรมด้วยหลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้มี
แนวทางในการดารงชีวิตที่ถูกต้อง สามารถดารงตนในสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีโดยจะจัดให้มีการบรรยายหลัก
ธรรมะหรือฝกกปฏิบัติธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นกลุ่มๆ จานวนหนึ่งตามที่ได้กาหนดนัดหมายไว้ ครั้งละ ๑-๓
ชั่วโมง ส่วนใหญ่มักจะให้จัดขึ้นที่วัดหรือศาสนสถาน สาหรับหลักธรรมะที่จะกาหนดขึ้นเป็นหัวข้อในการบรรยาย
อบรมแต่ละครั้ง จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามจะครอบคลุม
สาระสาคัญของหลักธรรมะที่จะช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันในแบบ
ของผู้ครองเรือนได้ ทั้งนี้โดยที่สานักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้กาหนดหัวข้อและพิจารณานิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญ
ผู้นาทางศาสนาต่างๆ มาให้การอบรมธรรมะตามแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่กาหนดไว้
3. โปรมแกรมค่าย มีรูปแบบวิธีดาเนินการให้มีการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะการเข้าค่าย
อาจเป็นระยะเวลา 3-5 วัน ในระหว่างกิจกรรมจะต้องประพฤติปฏิบั ติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้และเข้าร่วม
กิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กาหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะวิทยากรและพนักงานคุมประพฤติ
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีโปรแกรมค่ายดังนี้
3.1 ค่ายจริยธรรม เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมควรได้รับการปรับปรุงพฤตินิสัยด้วย
การอาศัยหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้การปฏิบัติตามศาสนวิถีเป็นเครื่องมือในการฝกกฝน
และพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ให้ได้เข้ารับการอบรมฝกกฝนด้วยกิจกรรมการให้ความรู้และ
ฝกกปฏิบัติตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา โดยกาหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ในลักษณะของการเข้าค่ายที่วัดหรือสานักปฏิบัติธรรมหรือศาสนสถานที่สานักงานคุมประพฤติได้มีการประสานงาน
และเตรียมการรองรับไว้แล้ว
3.2 ค่ า ยยาเสพติ ด ใช้ แ นวคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ย นการรู้ คิ ด เพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรม (cognitive –
behavioral approach) สามารถแยกรูปแบบของค่ายได้ดังนี้
- ค่ายยาเสพติดส าหรับผู้ เสพ/ผู้ติด เป็นค่ายยาเสพติด ส าหรับผู้ ถูกคุมความประพฤติและ
ครอบครัว (ค่ายก้าวใหม่) เป็นการประยุกต์กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ Matrix Program
ผนวกกับการแก้ไขฟื้นฟูตามแนว Reality Therapy และการแก้ไขฟื้นฟูตามหลั กธรรมของแต่ละศาสนา โดยมี
หลักสูตรครอบคลุมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดยาเสพ
ติด ความรู้และทักษะการป้องกันการหวนกลับไปเสพซ้าและเลิกยาเสพติดในระยะเริ่มต้น การให้การสนับสนุนทาง
สังคมและการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนจัดให้มีการฝกกฝน
ระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีคุณภาพ ค่ายยาเสพติดกรณีนี้สามารถใช้เป็น
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดที่มีระดับความรุนแรงของการเสพติดในระดับต่าปานกลางและอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมตัวเองให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ด้วยตนเอง
- ค่ายยาเสพติดสาหรับผู้ ค้ารายย่อย เป็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูที่มุ่งสร้าง
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติละเลิกการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
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ฐานะของผู้ค้ารายย่อยหรือรับจ้างซื้อยาเสพติด ค่ายยาเสพติดกรณีนี้สามารถใช้เป็นกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้ถูก
คุมความประพฤติที่เป็นผู้ค้าและรับจ้างซื้อยาเสพติด เพื่อป้องกันการหวนกลับไปกระทาผิดในลักษณะเดิมอีก
4. กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ปรั บ เปลี่ ยนความคิดที่ส่ งผลต่อการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมที่มุ่งป้องกันการกระทาผิ ดซ้า ลดพฤติกรรมเสี่ยง/มี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีทักษะชีวิตที่จาเป็นและมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและผู้อื่น กิจกรรมกลุ่มเพื่อการ
แก้ไขฟื้นฟูนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรม ดังนี้
(1) โปรแกรมพื้นฐาน เป็นโปรแกรมที่กาหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทุกคนต้องเข้ารับการแก้ไข
ฟื้นฟู โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูในด้านการเห็นคุณค่าตนเอง การมีเป้าหมายชีวิต การตระหนักรู้
ตนเองและการตระหนักรู้ปัจจัยเสี่ยง และปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
(2) โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้าน เป็นโปรแกรมเฉพาะสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีปัญหาใน
ด้านนั้นๆ โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะด้านนั้นๆ ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม การจัดการกับอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและการสื่อสาร การส ร้าง
สัมพันธภาพและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ทั้งนี้ โดยพนักงานคุมประพฤติจะได้นัดหมายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
พื้นฐานและเฉพาะด้านตามที่กาหนดเป็นคราวๆ ต่อเนื่องกันไปจนครบตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูที่กาหนดไว้ของผู้ถูก
คุมความประพฤติแต่ละราย โดยมีการจัดทาโปรแกรมตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
5. โปรแกรมการแก้ไ ขฟื้น ฟูผู้กระทาผิดคดีจราจร (ขับรถขณะเมาสุรา) เป็นการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบกลุ่ม มีการบรรยายความรู้ การสาธิต และการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมีสาระครอบคลุมการแก้ไขฟื้นฟู 2
ด้านใหญ่ๆ คือ
1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านความรู้ (รู้ไว้ ไม่ทาผิดอีก) เป็นกิ จกรรมที่ใช้การช่วยเหลือ พัฒนา
ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทาผิดซ้า ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม 3
ด้าน คือ
- ความรู้เกี่ยวกับจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมฯทราบถึงกฎหมายจราจรที่ควรรู้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้ถูกคุมฯได้รับความรู้เกี่ยวกับผลเสียจากการดื่ม
และปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการลด เลิกแอลกอฮอล์ เพื่อการวางแผนและมีแนวทางการลดและเลิก
แอลกอฮอล์
2) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจิตสานึก (เพื่อเธอ เพื่อฉัน เพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมส่งเสริมสร้าง
จิตสานึก เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ด้าน คือ
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- การอบรมและการอบรมธรรมะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้วยกระบวนการกลุ่ม จัด
เวทีเสวนา เรื่อง เสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ
- การทางานบริการสังคม เพื่อสร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
- การรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุ
6. การส่ ง ต่ อ ไปเข้ า รั บ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู เป็ น การปฏิบั ติ ง านของพนั กงานคุ ม ประพฤติ ในกรณี ที่
พนักงานคุมประพฤติเห็น สมควรให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูด้ว ยโปรแกรมหรือวิธีการใดแต่
สานักงานคุมประพฤติไม่สามารถดาเนินการตามโปรแกรมหรือวิธีการนั้นๆ เองได้โดยตรง หากต้องจัดส่งผู้ถูกคุ ม
ความประพฤติไปเข้ารั บการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมหรือวิธีการดังกล่ าวจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ เช่น
โปรแกรมจิตบาบัดโดยนักจิตวิทยาในสถาบันจิตเวช โปรแกรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา โปรแกรมครอบครัวบาบัดโดย
นั กจิ ตวิทยาศูน ย์ สุ ขภาพจิ ต เป็ น ต้น พนั กงานคุมประพฤติจึ งต้องดาเนิ นการประสานงานส่ งต่อผู้ ถู กคุมความ
ประพฤติไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมหรือวิธีการที่หน่วยงานหรือสถาบันอื่นกาหนดนั้น
7. การฝึกอบรมอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความต้องการฝกกหัดวิชาชีพอย่างใด
อย่างหนึ่งเข้ารับการฝกกหัดวิชาชีพตามความสนใจหรือความต้องการนั้น ซึ่งอาจเป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ไปเข้ารับการฝกกอาชีพในหลักสูตรที่สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์ฝกกอาชีพ เป็นต้น หรือสานักงานคุมประพฤติอาจประสานงานจัดหาวิทยากรมาทาการสอนวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้
ถูกคุมความประพฤติที่มีความสนใจหรือต้องการฝกกวิชาชีพนั้นพร้อมๆ กันเป็นคราวๆ ไป
8. การแนะนางานอาชีพ เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ว่างงานหรือต้องการหางานอาชีพ
ใหม่ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพและการจ้างงานจากกิจกรรมการแนะนางานอาชีพนั้ น ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการจัดโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนางานอาชีพโดยตรง หรือสานักงานคุม
ประพฤติประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสานักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้มาให้คาแนะนางาน
อาชีพแก่กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมๆ กันในคราวเดียวก็ได้
9. การจั ด ให้ ทางานบริ การสัง คมเป็นการจัด ให้ ผู้ ถูกคุมความประพฤติ ทางานบริก ารสั งคมหรื อ
สาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณะกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ทั้งนี้โดยความ
ยินยอมของผู้ถูกคุมความประพฤติและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร โดยมีการกาหนดประเภท/ลักษณะของงาน
ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเพศ วัยและสมรรถนะของผู้ถูกคุมความประพฤติ การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทางาน
บริการสังคมนี้ถือเป็นกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตระหนักและมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความภาคภูมิใจ
และคุณค่าแห่งตนเองและเสริมสร้างวินัยของผู้ถูกคุมความประพฤติได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติได้ช ดเชยความเสีย หายที่เกิดขึ้นกับส่ วนรวมจากการกระทาผิ ด ของตนด้วยการทางานที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวมนั้น
10. การสงเคราะห์ เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่
ผู้ถูกคุมความประพฤติในด้านต่างๆ ในระหว่างการคุมความประพฤติ การให้การสงเคราะห์ดังกล่าวแยกเป็นการให้
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การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น การสงเคราะห์ค่าพาหนะ การสงเคราะห์ค่าอาหาร การสงเคราะห์ด้านการศึกษา
การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
4. งานบริการสังคม (Community Service)
การทางานบริการสังคม หรือการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นวิธีการที่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทางาน
บาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม หรือองค์การสาธารณกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าจ้างการทางาน
บริการสังคมนี้ จะอยู่ภายในเงื่อนไขการคุมประพฤติ ซึ่งเกิดจากแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐาน ดังนี้ 1. การทางาน
บริการสังคมเป็ นมาตรการแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) เพราะการให้โอกาสผู้กระทาผิดได้รับใช้สังคมด้วยการ
มอบหมายงาให้ทา จะส่งผลให้ผู้กระทาผิดเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพที่จะทาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือสังคมได้ 2. การทางานบริการสังคมเป็นมาตรการชดใช้ หรือทดแทนความผิดแก่ผู้เสียหายและ
สังคม (Restitution) เพราะการชดใช้ค่าเสียหายเป็นความรับผิดชอบของผู้กระทาผิดต่อความเสียหาย การทางาน
บริการสังคมเป็นหนึ่งในรูปแบบของการชดใช้ค่าเสียหายนอกเหนือไปจากการชดใช้ด้วยเงินในกรณีนี้จะช่วยให้
ผู้กระทาผิดรู้จักเคารพบรรทัดฐานของสังคมและได้พัฒนาความรู้สึกผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม 3. การทางาน
บริการสังคมเป็นมาตรการลงโทษ (Punishment) ในการทาผิดที่มีโทษจาคุกระยะสั้นหรือการลงโทษปรับ อาจไม่
เหมาะสมกับบุคคลบางประเภท เช่น สาหรับผู้กระทาผิดที่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินเสียค่าปรับหรือผู้กระทาผิดที่มี
ฐานะร่ารวย การลงโทษปรับจะไม่มีผลให้เกิดความรู้สึกเข็ดหลาบหรือสานึกในการกระทาความผิด แต่การที่ศาล
ลงโทษด้วยการให้ทางานบริการสังคมน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะทาให้ผู้กระทาผิดสูญเสียเวลาว่าง
หรือเวลาพักผ่อนส่วนตัว รวมทั้งต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทางานบริการสังคมดังกล่าว
5. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6. งานตรวจพิสูจน์ (ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545)
7. งานกิจกรรมชุมชน (Community Affairs)
8. ภารกิจยุติธรรมชุมชน
4. แนวคิดรูปแบบความถี่การบาบัดแบบสั้น
รูปแบบการบาบัดแบบสั้ น (Brief Intervention: BI) มีความส าคัญต่อการบาบัดในระบบสาธารณสุ ข
เนื่องจากภาระหน้าที่และการบริการมากมายและความเร่งรีบต่อการให้บริการ รูปแบบต้องสั้นและได้ผล จึงถูก
นามาใช้ต่อการบาบัดคือ การช่วยเหลือแบบสั้น (Brief Intervention) เรียกอีกอย่างว่าการให้คาปรึกษาแบบสั้น
(Brief Intervention) (เทอดศั ก ดิ์ เดชคง 2555)8 เป็น การสื่ อ สารสองทางเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในประเด็ น
เฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงจูงใจในการ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสามารถวางแผนเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการ การให้คาปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention หรือ BI) นี้มีองค์ประกอบที่ผสมผสาน
กันระหว่างการให้ความช่วยเหลือ (Intervention) และการสร้างแรงจูงใจ รูปแบบการให้คาปรึกษาแบบสั้นทั่วไป
หมายถึง การใช้เวลาไม่มาก (20 – 30 นาที) ประเด็นการสนทนาก็จะมีความเฉพาะเจาะจง โดยเน้นประเด็นที่มี
ปัญหาหรื อมีความสาคัญ เช่น ปั ญหาการ ฆ่าตัว ตาย ปัญหาการตกงาน ปัญหาการตรวจเลื อดพบเชื้อเอชไอวี
สถานการณ์ที่เรามักใช้กระบวนการให้ความช่วย เหลืออยู่บ่อยๆเป็นปัญหาฆ่าตัวตายซึ่งกระทาที่ห้องฉุกเฉินภาย
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หลังจากได้ให้ความช่วยเหลือทางร่างกาย เรียบร้อยแล้ว การให้คาปรึกษาแบบสั้นเน้นไปที่การเสริมแรงจูงใจและ
การวางแผนปฏิบัติมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่มีความตระหนักในปัญหาอยู่บ้าง มี
แรงจูงใจอยู่บ้างแล้วในการที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง เพราะ หากยังไม่มีแรงจูงใจเลยก็ไม่สามารถคุยกับเ รื่องการ
วางแผนได้ การสนทนานี้ใช้เวลา 20 – 30 นาที ในการคุยอย่าง เบ็ดเสร็จ กล่าวคือ คุยจนจบประเด็นและได้
แนวทางปฏิบัติหรือแผนที่จะนาไปใช้ในเวลาอันใกล้
จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว Brief Intervention นี้ก็คล้ายๆ กับการนาเอา การให้คาแนะนาแบบสั้น มา
บวกเข้ า กั บ การวางแผนปฏิ บั ติ นั่ น เอง การให้ ค าปรึ ก ษาแบบสั้ น นั้ น มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย มากมายที่ ยื น ยั น ถึ ง
ประสิ ทธิภ าพในการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ว่าจะเป็นจะเป็นในกลุ่มการให้ความช่ว ยเหลือแบบสั้ น
สามารถลดปริมาณการดื่มได้ถึง 25 เปอร์เซนต (ผลดีที่ว่านี้ยังคงต่อเนื่องยาวนานไปอีกหลายเดือน) การศึกษาใน
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เมื่อพ่อแม่เป็นเบาหวาน) การให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่ม (ซึ่งมีการ ทากิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้) ทาให้กลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุมทั้งระยะ 6 เดือนและ 12 เดือน
ขั้นตอนการให้คาปรึกษาแบบสั้น
1. การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่การทักทาย เชื้อเชิญให้นั่ง แนะนาตัว พูดคุยเรื่องทั่วไป
2. ประเมิน ปัญหาและระดับ แรงจูงใจ ขั้นตอนนี้ก็คล้ายๆ กับการให้คาแนะนาแบบสั้น โดยอาจถาม
ความเห็น เกี่ยวกับปัญหาหรือความเสี่ยง พร้อมความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแปลงตนเอง เช่น “คุณคิดอย่างไรไรกับ
ระดับความดันโลหิตสูง ขณะนี้” “ถ้าปล่อยไว้คงมีผลเสียแน่นอนคุณตั้งใจที่จะกินยาลดความดันโลหิตขนาดไหน?”
3. การใช้คาถามเพื่อสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
- ผลเสียของพฤติกรรมเดิม เช่น ช่วงที่ไม่ได้กินยาคุณนอนเป็นอย่างไรบ้าง
- ผลดีของพฤติกรรมใหม่ เช่น ช่วงที่กินยาต่อเนื่องอาการต่างๆ เป็นอย่างไร
- เรื่องของเป้าหมายในชีวิต/อนาคต “ที่คุณทางานอย่างตั้งใจนั้นเป็นเพราะคุณมีเป้าหมายอะไร
ในชีวิตหรือ”
- เรื่องความสัมพันธ์หรือกับคนรัก (ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง) “ถ้าคุณเลิกดื่มเหล้า
ได้ลูกคุณ จะรู้สึกอย่างไร” สิ่งสาคัญที่จะสนทนาในการให้ความช่วยเหลือแบบสั้นก็คือ
- การชั่งน้าหนักหนักผลดี ผลเสีย
- การแก้ไขความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 1. การชั่งน้าหนักหนักผลดี ผลเสีย กับผู้
ที่มีแรงจูงใจหรือเห็นความสาคัญของปัญหาและความเสี่ยงอยู่บ้างแล้ว การชักชวนให้พวกเขาลอง “ชั่งน้าหนัก”
ผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงตนเอง (หรือการไม่เปลี่ยนแปลง) จะช่วยให้ พวกเขามองเห็นสิ่งที่ ควรกระทาได้
ชัดเจนขึ้น การชั่งน้าหนักผลดีผลเสียที่ว่านี้อาจทาได้ด้วยการสนทนาเชิงเหตุผลหรืออาจใช้ตาราง การชั่งน้าหนักมา
ช่วยในการขบคิดก็ได้
การแก้ไขความเชื่อที่คลาดเคลื่อน มีความเชื่อหลายประการที่ต่อต้านการมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
1. ไม่ใช่ปัญหา (หรือไม่ใช้เรื่องที่ต้องใส่ใจ) เช่นอาจคิดว่า เขาดื่ มสุราไม่มากหากอยากหยุดก็ไม่ยาก (ทั้งที่
ดื่มมากและเกิดปัญหาสุขภาพ) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อาจคิดว่าช่วงที่ไม่เวียนหัวไม่ต้องกินยาก็ได้เพราะ ไม่มี
อาการอะไร ความเชื่อเช่นนี้พบได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้หันมามองเห็นปัญหา (ซึ่งเดิมมองข้ามไป) หรือ
มองเห็นว่านี่จะเป็นปัญหาในอนาคตหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้
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2. ใครๆ เขาก็ทากันแบบนี้ เช่น อาจคิดว่าใครๆ เขาก็ดื่มสุรากันทั้งนั้นหรือใครๆ เขาก็ลืมกินยาทั้งนั้น พอ
ลืมแล้วก็ไม่เห็นเป็นไร เรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขโดยอาจบอกเล่าถึงข้อมูลว่าคนส่วนใหญ่เขาดื่มไม่มากเหมือนที่คุณคิด หรือ
ผู้ป่วยที่ไม่ลืมกินยามักไม่มีโรคแทรกซ้อน เป็นต้น
สรุปแล้วกระบวนการให้คาปรึกษาแบบสั้น นั้นมีกระบวนการต่อไปนี้
1. สร้างสัมพันธภาพ
2. ประเมินความเสี่ยง ปัญหาและระดับแรงจูงใจ
3. ใช้คาถามและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
4. ให้ข้อมูลที่จาเป็น
5. ชักชวนให้วางแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
6. สรุปและคาดหวังด้านบว
การให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice : BA) (เทอดศักดิ์ เดชคง, 2555)28 หมายถึงการให้ข้อมูลเชิง
ปรึกษาใช้เวลา 5-10 นาท ที่เพื่อให้ผู้รับคาแนะนาเกิดความตระหนักในความเสี่ยงหรือปัญหาที่มองข้ามไปและ
รับทราบแนวทางแก้ไข การให้คาแนะนาแบบสั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีการศึกษาต่างๆ มากมายที่
แสดงถึงรูปแบบและลีลาที่แตกต่างกันไปในแต่ ละปัญหาเช่น การให้คาแนะนาแบบสั้นเมื่อดื่มสุรา การให้คาแนะนา
แบบสั้ น กับ นั กเรี ย นเพื่อส่ งเสริ มการ การแปรงฟัน การให้ คาแนะนาแบบสั้ นเพื่อสนับสนุน การออกกาลั งกาย
ประสิทธิผลของการให้คาแนะนาแบบสั้นเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีกับผู้ใช้บริการห้องฉุกเฉิน โดยพบว่าการให้
คาแนะนาแบบสั้นมีการลดปริมาณการดื่มลงไปถึงร้อยละ 27 และพบว่ายิ่งให้คาแนะนาแบบสั้นซ้าอีก ก็จะทาให้
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น นอกจากเรื่องการดื่มสุราแล้วการให้คาแนะนาแบบสั้นยังถูกใช้ในการให้ข้อมูลแก่ ผู้ที่มีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ โดยเป็ นรูปแบบหนึ่งของ Life style intervention และพบว่ามีผลในการลดระดับ ความดัน
โลหิตและลดน้าหนักตัว อย่างไรก็ตามผลที่ว่าก็ยังไม่แน่นอนเพราะในการศึกษาหลายๆ งานก็ระบุว่าลาพังการให้
คาแนะนาแบบสั้นอย่างเดียวนั้นไม่ส ามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เลวร้ายได้ เช่นพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างการดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีแต่การไม่ออกกาลังกายตามใจนั้นคือความรุนแรงน้อยกว่ามากกับสิ่งที่รุนแรงน้อยย่อม
ยากที่จะมองเห็นข้อเสียและปรับพฤติกรรม
ขั้นตอนสาคัญของการให้คาแนะนาแบบสั้น (เทอดศักดิ์ เดชคง,2555)28
1. การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่การทักทาย การเชื้อเชิญให้นั่ง การแนะนาตั ว การพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อน
เข้าสู่ประเด็น
2. การประเมินปัญหาและระดับแรงจูงใจ ได้แก่การใช้คาถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง
ของผู้รับบริการว่ามองเห็นปัญหาต่างๆ มีความสาคัญหรือมีผลกระทบเพียงไร
3. ใช้คาถาม/การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ได้แก่การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการเห็นความสาคัญ
มองปัญหา มองผลดีในอนาคตหากทาได้ หรือ มองผลเสียหากไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง กลุ่มคาถามที่ใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจ ได้แก่
1. คุยเรื่องผลเสียหากยังมีพฤติกรรมเดิม
2. คุยเรื่องผลดีหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้
3. คุยเรื่องสาคัญ
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4. คุยเรื่องเป้าหมายในชีวิต
4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือการปฏิบัติที่จะช่วยลดความความเสี่ยงหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
ให้ข้อมูลใน ช่วงผู้รับบริการเกิดแรงจูงใจบ้างแล้วจะมีความเหมาะสมเพราะผู้ที่สนใจจะจดจาและนาไปใช้มากกว่า
สภาวะปกติ การให้ข้อมูลเป็นข้อมูลสั้นๆและเข้าใจง่าย เช่นกรณีของการดื่มสุราให้ข้อมูลว่าการดื่มแบบไหนที่เกิด
โทษ กรณี สูบบุหรี่แนะนาวิธีการหยุดสูบบุหรี่ การออกกาลังกายแนะนาวิธีออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้รับบริการ
5. การสรุปและให้กาลังใจ การให้คาแนะนาแบบสั้นจะจบลงด้วยการสรุปเกี่ยวกับปัญหา หรือความเสี่ยง
ที่เผชิญอยู่และทางแก้ไขพร้อมเน้นแรงจูงใจหรือพลังใจ รวมทั้งเหตุผลซึ่งจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
5. แนวคิดและทฤษฎีการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ
ผู้ที่เสพสารเสพติดแล้วขับ หรือผู้ที่ดื่มแล้วขับ บุคคลอาจจะมีแรจูงใจแตกต่างกันไป มีการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่าแรงจูงใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มหลีกเลี่ยงการละเมิด แรงจูงใจเป็นปัจจัยสาคัญในการรักษา
ผู้รับบริการที่ถูกบังคับให้เขารับการบาบัด
การสัมภาณ์สร้างแรงจูงใจ (MI ,Miller and Rollnick, 1991 ) เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่
เต็มใจในการรักษาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ได้แก่ DWI แม้ว่าจะมีการศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับ
รูปแบบการเห็นคุณค่าและ nonconfrontational ที่พบใน MI ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาประชากรกลุ่มนี้ ( Yu &
Watkins, 1996 ; Dan, 1992 ) ประสิทธิภาพของ MI ในการรักษาสารเสพติดได้รับการพิสูจน์ในผู้ใหญ่ ( Bien,
Miller, and Boroughs, 1993a , Brown & Miller, 1993 , Miller, Benefield และ Tonigan, 1993 ) และวัยรุ่น
( Colby et al., 1998 ; Monti et al., 1999 ) การศึ ก ษาหลายโครงการจากโครงการ MATCH (การศึ ก ษา
ผลการรักษาในหลายพื้นที่) ยังสนับสนุนการใช้ MI ในการรักษาความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ ( Project
MATCH, 1997 ) และการรักษาผู้ที่มีความโกรธ ( Project MATCH, 1998 ) MI ถูกนามาใช้เป็นทั้งการรักษาอย่าง
สมบูรณ์ ( Miller, Zweben, DiClemente และ Rychtarik, 1995 ) และเป็นการเตรียมการสาหรับการรักษา (
Bien, et al. 1993a ; Brown & Miller, 1993 ) หลายองค์ ป ระกอบของ MI ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ : รู ป แบบ
nonconfrontational empathic เน้นความรับผิดชอบของลูกค้าและทางเลือกข้อเสนอแนะของแต่ละบุคคล เมนู
ของทางเลือก เป้าหมาย คาแนะนาในการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และเน้นการเพิ่มขึ้น การรับรู้ความสามารถของตนเอง ( Miller & Sovereign, 1989 )
ดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ผู้กระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับ DWI อาจไม่ได้รับการกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป
แล้ว MI ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมปัญหาโดยการให้แต่ละบุคคลสารวจ
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ทาอยู่กับเป้าหมาย เมื่อค่านิยมและเป้าหมายเหล่านี้ถูกกระตุ้น สนับสนุน ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ DWI สามารถพัฒนาทักษะที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่นาไปสู่ DWI ได้ง่ายขึ้น
Longabaugh และ Morgenstern (1999) พบ ว่าการผสมผสานของ MI และ CBST อาจช่วยเพิ่มการใช้
ทักษะสาหรับผู้เสพสารเสพติด นักวิจัยหลายคนแนะนาว่าการใช้แนวทางดังกล่าวกับผู้กระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับ DWI
อาจเป็นวิธีการรักษาที่น่าจะเป็นประโยชน์ (Donovan et al., 1990 Connors, Maisto, & Hershfield, 1986 ;
Rosenberg & Brian, 1986 )
การสร้างความตระหนักเหล่านี้โดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินั้นสาคัญมาก ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ถูกคุมความ
พฤติ คดีเมาแล้วขับ หยุดขับเมื่อเมา ผู้วิจัยจึงความสนใจพัฒนาโปรแกรมการบาบัดให้เจ้าหน้าที่คุมความระพฤติ
นามาใช้ในกระบวนการคุมประพฤติ กับผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการ
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แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดพฤติกรรมการดื่มและการกลับมาถูกคุมความประพฤติ
ซ้ า จากการทบทวนวรรณกรรมพบหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ว่ า การสั ม ภาษณ์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจ( Motivational
Interviewing: MI) ของ Miller & Rollnick คือการสื่ อสารที่คานึงถึงผู้ ป่ว ยเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้
แข็งแกร่งเกิดความมุ่งมั่นในพันธะสัญญา(commitment)การเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบการสนับสนุนการทางาน
ร่วมกันและเห็นใจกัน MI ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพความร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
เป็นแนวทางที่แสดงถึงการแก้ไขฟื้นฟูในแบบไม่ยุ่งยาก เน้นการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอุบัติเหตุ
และความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มสุราได้และ
ในบทความของ Clark25 กล่าวถึงการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจสาหรับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และเหตุผล
ส าคั ญ ของการใช้ Motivational Interviewing (Michael D. Clark2006 MOTIVATIONAL INTERVIEWING
AND THE PROBATION EXECUTIVE: MOVING INTO THE BUSINESS OF BEHAVIOR CHANGE) ความหมาย
ของการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ(MOTIVATIONAL INTERVIEWING ) (Miller & Rollnick, 1991)29,30 เป็นวิธีการ
พูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในการบาบัดกลุ่มผู้มีปัญหาการใช้สุราและสาร
เสพติด แต่ได้ขยายและกลายเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนสาหรับการใช้งานในกลุ่มต่างๆ (Burke, Arkowitz
&Dunn, 2002) รวมถึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Birgden, 2004; McMurran,ปี 2002 Farrall, 2002)
และในกระบวนการคุมประพฤติ (Walters, Clark, Gingerich, Meltzer, forthcoming, In Press; Clark, 2005;
Ginsburg et.al., 2002; Harper & Hardy, 2000; Miller, 1999) Clark, 2006 บทความนี้มีประโยชน์ห ลายข้อ
จากความสาคัญการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจในรูปแบบคุมประพฤติ
8 เหตุ ผ ลในการพิ จ ารณาการใช้ เ ทคนิ ค การสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจ ว่ า ท าไมเจ้ า หน้ า ที่ คุ ม ประพฤติ
(probation officer) จึงควรใช้การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการสนทนากับผู้ถูกคุมประพฤติในงานแบบวันต่อวัน
(day to day)
1. การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักฐานวิชาการ
2. สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของคุณ "กลับมาสู่เกม” (back into the game) ของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3. แสดงให้เห็นถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับแรงต้านและสามารถรักษาสถานการณ์ที่
ยากลาบากจากความเลวร้ายลงได้
4. ช่วยให้เจ้าหน้าของคุณจากการทางานและทาให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้น
4.1 การปฏิสัมพันธ์มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใจที่มาของการเปลี่ยนแปลง
4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เน้นการปฏิสัมพันธ์เกิดความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ผู้กระทาผิด และ
4.3 ปฏิสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ สร้างความอยากสาหรับการเปลี่ยนแปลงในผู้กระทาความผิดโดย
การขยายความสับสนของพากเขา
5. การเปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจที่ไม่พูด
6. การสนทนาสร้างแรงจูงใจจะช่วยเตรียมความพร้อมของผู้กระทาความผิดสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น
การใช้คาถามที่เพิ่มความตั้งใจ
7. การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พูดเกี่ยวกับ "change talk” หรือ “selfmotivational speech” คือคาพูดแรงจูงใจของตัวเองที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
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8. จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้คาสั่งคุมประพฤติ (enforce probation orders) และส่งมอบการ
ลงโทษ (deliver sanctions) โดยไม่ต้องออกจากรูปแบบการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ
มีรายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักฐาน(Motivational Interviewing Aligns With
Evidence-Based Practice) สองทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา(criminal justice)ได้รับ
ความเดือดร้อนขาดวิธีการพิสูจน์ในการลดการกระทาผิ ดซ้าของผู้กระทาผิด (Andrews & Bonta, 2003) วันนี้
สาขาของเราดาเนินการโดยมีวิธีการปฏิบัติที่ได้มีศึกษาและตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด สังเกตวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สาหรับการทดลองดาเนินผ่านสถาบันแห่งชาติของกรมราชทัณฑ์ “นโยบายตามหลักฐานและ
การปฏิบั ติ ” ( Evidence-Based Policy and Pratice ") (NIC,2004) บทความนี้อธิปราย ข้อหนึ่งหลั กการการ
สั มภาษณ์ส ร้ า งแรงจู งใจ 8 ประการ ของการบ าบั ดที่ มีประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อลดความเสี่ ยงของการกระทาผิ ด ซ้า
หลักการที่ของการปฏิบัติตามหลักฐานอ้างอิงข้อสอง เพิ่มแรงจูงใจที่แท้จริง วิจัยการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ" แสดง
ให้ เ ห็ น เทคนิ ค มากกว่ ากลยุ ท ธโน้ ม น้ าวใจได้อ ย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพิ่ ม แรงจู ง ใจในการริ เ ริ่ ม และคงไว้ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. สามารถช่ ว ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องคุ ณ "กลั บ เข้ า สู่ เ กม” (back into the game) ของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม (It Can Help the Officer Get “Back into the Game” of Behavior Change)
ในอดีตแรงจู งใจถูกมองว่าเป็ นลั กษณะของผู้ กระทาผิ ดที่กระทามากขึ้นหรือน้อย กล่ าวคือผู้ กระทา
ความผิ ดมักน าเสนอ "profile" บางอย่ าง ที่ส ร้างแรงจูงใจและจนกว่าเขาจะพร้อมเปลี่ยนแปลงมีไม่มากที่คุณ
สามารถทามีผลต่อโอกาสของเขาในการทดลองภายใต้รูปแบบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะกลายเป็นปฏิบัติการ
ของคาสั่งศาล แต่ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด “ เจ้าหน้าที่คน
หนึ่งอธิบายถึงบทบาทของเขา:
จาเลยปรึกษาหารือกับทนายของเขา เจรจาต่อรองพิจารณาการควบคุมชั่วคราว(และเงื่อนไข) แทนการ
จาคุก ในการประชุมครั้งแรกของเราและตลอดการทางานของเรา ผมได้บอกเจ้าหน้าที่ความประพฤติถึงสิ่ งที่
คาดหวังของเขาและระบุให้ ชัดเจนว่าบทลงโทษจะเป็นอย่างไร หากเขาไม่ปฏิบัติตาม เรามีการประชุมกันเป็น
ประจาเพื่อยืนยันว่าเขามีความคื บหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขของเขา และตอบคาถามใด ๆ ที่เขาอาจจะมี ถ้าเขาฝ่าฝืน
กฎหมายหรือแสดงความคืบหน้าไม่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขของเขา ฉันเห็นว่าการประเมินการลงโทษที่เหมาะสม ตลอด
กระบวนการคุมประพฤติให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจส่งเขาไปเข้าคุก ,และถ้าเขาไปที่นั่นก็เป็นพฤติกรรมของตัว
เขาเองที่ทาให้เขาไปอยู่ที่นั่น
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ค าสั่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ถู ก ตั ด ออกจากกระบวนการเปลี่ ย นแปลง ยกเว้ น ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตามหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมาก และเจ้าหน้าที่ที่สามารถทา
ได้จะมีผลต่อโอกาสคุมความพฤติที่ประสบความสาเร็จ โดยทดลองใช้การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจจะช่วยให้ "กลับ
เข้ามาในเกม" ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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3. แสดงให้เ ห็ น ถึ งเครื่ อ งมือ ที่มี ประสิท ธิ ภ าพในการจั ดการกั บแรงต้ า นและสามารถจั ดการสถานการณ์ ที่
ยากล าบาก (It Suggests Effective Tools For Handling Resistance And Can Keep Difficult Situations
From Getting Worse) เนื่องจากแรงจูงใจถูกมองว่าเป็นลักษณะผู้กระทาผิดถาวร ผู้คนคิดว่าถ้าผู้กระทาผิดเข้าสู่
การคุมประพฤติ ใช้แรงจูงใจเพียงเล็กน้อย กลยุทธที่ดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่คุมประพฤติพยายามปฏิเสธ หาเหตุผล
เข้าข้างตนเอง และข้อแก้ตัว เช่น
คุณมีปัญหา (You’ve got a problem)
คุณต้องเปลี่ยนแปลง (You have to change)
คุณควรเปลี่ยนแปลงหรืออื่น (You better change or else!)
ช่ อ งว่ า งการทบทวนการศึ ก ษาหลายเรื่ อ ง (Miller & Rollnick, 2002; Hubble, Duncan &Miller,
1999) คือ การให้ ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ หน้ า ที่จ ากั ด ประสิ ท ธิ ผ ล (มิ ล เลอร์ , Benefield และ Tonnigan, 1993)
การศึกษานี้จะพบผู้ให้คาปรึกษาแบบเผชิญหน้า และชี้แนะ(directive confrontational) ทั้งสองแบบจะพบกลับ
แรงต้าน และมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็น "บวก"พฤติกรรมของผู้รับบริ การคือสนับสนุนให้กาลังใจ (supportive)
ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (client-centered approach ) นักวิจัยได้ข้อสรุปว่ายิ่งเจ้าหน้าที่เผชิญหน้า ยิ่งทาให้
ผู้ป่วยดื่มมากขึ้นเมื่อติดตามที่ 12 เดือน
เจ้ า หน้ า ที่ บ างคนใช้วิ ธี ก ารการจัด การอย่ า งหนั ก (heavy-handed approach) แทนวิธี ก ารแนะน า
ตรรกะหรือให้เห็นผล เช่น
ทาไมคุณไม่ทาเช่นนั้น Why don't you just.
คุณ รู้ ใ ช่ ไหม พฤติ ก รรมแหล่ า นี้คื อ การทาเพื่ อ คุณ Do you know what this behavior is doing to
you?
คุณไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร Here's how you should go about this...
แต่น่าเสียดายที่ทั้งสองวิธีเหล่านี้ทาให้แรงจูงใจลดลง เมื่อวิธีการเหล่านี้ล้มเหลวไม่สามารถเริ่มต้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะออกแรงและเริ่มที่จะผลักดันเพียงเพื่อที่จะกลับไปลงโทษผู้กระทา
ผิด เจ้าหน้าที่เพิ่มการเผชิญหน้าหรือเหตุผลเพื่อจะพบผู้กระทาความผิดได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน การวิจัยพบว่าเมื่อเรา
ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของผู้กระทาความผิดโดยทั่วไปคือการปกป้องพฤติกรรมปัญหาที่เกิดขึ้น
"คุณมีปัญหา" / You've got a problem"
"ไม่ ฉันไม่ได้" / "No, I don't
"ทาไมคุณไม่ ... " / "Why don't you...."
"เหล่านั้นจะไม่ทางานสาหรับฉัน" • / "That won't work for me
"คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรืออื่น!" You better change or else!"
"ดูแลคุณที่ดีที่สุด!" " Take your best shot!"
พวกเราไม่ต้องการสร้างสถานการณ์ที่ผู้กระทาความผิดเป็นเพียงการปกป้อง "ไม่ได้เปลี่ยน " ของสมการ
ส่วนหนึ่งของสมการเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคที่รู้จักกันเพื่อดึงออกมาพูดในเชิงบวกมากขึ้นในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง
ของสมการมีรูปแบบการทางานร่วมกัน (collaborative style) ที่ผู้กระทาความผิดรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นในการ
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พูดคุย (comfortable talking) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นการวิจัยชี้ให้เห็นว่าลักษณะของเจ้าหน้าที่คุม
ประพฤติ แม้จะปฏิสัมพันธ์สั้น ๆ สามารถกาหนดแรงจูงใจ,และผลที่ตามมาของผู้กระทาความผิด
4. ช่วยทาให้เจ้าหน้าที่จากการทาทุกอย่างการทางานและทาให้มีปฏิกิริยาเน้นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (It
Keeps The Officer From Doing All The Work, And Makes Interactions More Change Focused)
4.1 การโต้ ต อบมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงที่ มุ่ ง เน้ น เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม ประพฤติ เ ข้ า ใจที่ ม าของการ
เปลี่ ย นแปลง (Interactions are more change-focused when the officer understands where change
comes from)
การฝกกอบรมเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจสามารถเปลี่ยนจากวิธีแบบเผชิญหน้าหรือแนวทาง
ตรรกะที่พวกเขาใช้ กลายเป็นความรู้ของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คุมประพฤติหลายแห่งเชื่อว่า
สาเหตุการเปลี่ยนคือการบริการแก่ผู้กระทาผิด ไม่ว่าการบาบัด การลงโทษ การให้ความรู้ หรือ การเฝ้าดู และ
กากับกิจกรรม เงื่อนไขและบริการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพเท่านั้นและไม่จาเป็นต้องเป็นส่วนที่สาคัญที่สุด
การวิจั ยพบว่าการเปลี่ ยนแปลงในระยะยาวมีแนวโน้มเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเหตุผลภายใน (Deci & Ryan, 1985)
บ่อยครั้งที่สิ่งที่พวกเราคิดว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กระทาผิดไม่ได้ผล ดังนั้นแรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการ
หาสิ่งที่มีคุณค่าและเสริมสร้างการคุมความประพฤติแต่ละคน
4.2 การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์วางความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้กระทาความผิด เมื่อการสนทนาสร้างแรงจูงใจถูกต้องผู้กระทาผิดจะลดข้อโต้แย้งในการ
เปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนแรก การยอมรับความคิดเห็นของผู้กระทาผิดและพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคือการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือเอาใจใส่กัน เจ้าหน้าที่คุมความประพฤติสามารถดูและรับฟังเพื่อหาสิ่งที่บุคคลนั้นให้
ความสาคัญและหากพฤติกรรมปัจจุบันของพวกเขาอยู่ในความขัดแย้งที่มีคุณค่าอย่างลึกซึ่ง ถือว่าเหล่านี้คือการ
สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ เพราะการสนทนานี้ได้ทาให้ผุ้ถูกคุมประพฤติต้องตัดสินใจเพื่อสิ่งที่มี ความหมายมากกับ
ชีวิตของเขา
4.3 ปฏิสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจสร้างความอยากสาหรับการเปลี่ยนแปลงในผู้กระทาผิดโดยการเพิ่ม
ค วาม ขั ด แ ย้ ง ใ น ใจ ข องพ วกเ ขา ( Motivational interactions create an appetite for change in
offenders by amplifying their ambivalence)
การสนทนาสร้างแรงจูง ใจเป็น กระบวนการยกระดับระดับความตั้งใจของผู้ กระทาความผิด (ฉันควร
เปลี่ยนแม้ว่าเดิมฉันไม่ต้องการ) พวกเขารู้สึกขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหา จะต้องพิจารณาตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(Prochaska & DiClemente, 1983) ผู้กระทาผิดบางคนจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่า Precontemplation มองไม่เห็น
พฤติกรรมปัญหาของพวกเขา เมื่อเข้าสู่การคุมประพฤติในขั้นเตรียมการหรือขั้นการดาเนินการโดยเน้นการยอมรับ
ปัญหา (the preparation or action stage) ในระหว่างการนัดครั้งแรก และต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่ผู้กระทาผิดมีข้อโต้แย้งสองด้านคือด้านที่ต้องการจะกาจัดปัญหา (เปลี่ยนแปลงตนเอง) และด้าน
ที่ไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้หรือมีประโยชน์ (คงพฤติกรรมเหมือนเดิม)
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เจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้รับการสอนให้เห็นความลังเลใจ ว่าเป็นรูปแบบคลาสสิกของการ "ปฏิเสธ" แต่
สาหรับเจ้าหน้าที่ที่มีแรงจูงใจแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่มองในแง่ดี ความสับสนจัดเป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลง
แม้อาจจะอยู่ไกล แต่การเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นไปได้ ในเชิงบวก ผู้กระทาความผิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากพวก
เขาสามารถเก้าวข้ามความลังเลได้สาเร็จ ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายครั้งสาคัญในการระบุและเพิ่มความสับสนนี้และ
จากนั้นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสามารถทาได้โดยการสร้างความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
และอนาคตที่ต้องการ เมื่อความแตกต่างนี้มีมากขึ้น ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในวิธีการรับรู้และใช้การสนทนาสร้างแรงจูงใจกับผู้กระทาผิด
5.การสนทนาสร้างแรงจู งใจจะสร้า งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่กาลังสนทนา (Motivational Interviewing Will
Change Who Does the Talking)
การฝก ก อบรมการสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจจะสอนเทคนิ ค การผลั ก ดั น การสนทนาไปในทิ ศ ทางที่
เฉพาะเจาะจง ภายใต้วิธีการของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โครงการวิจัยเชิงคุณภาพของ Clark (2005) ได้สร้างวีดิโอ
ให้ กั บ ส านั ก งานระหว่ า งการนั ด หมายผู้ กระทาความผิ ดและเจ้ า หน้ า ที่ กองพิสู จ น์ห ลั ก ฐานที่ไ ด้ รั บมอบหมาย
ผลการวิจัย พบว่าโดยเฉลี่ ย ความยาวประมาณ 15 นาที ในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ ส นทนา การพูดคุยระหว่า ง
เจ้าหน้าที่และผู้กระทาผิด 2,768 คา เจ้าหน้าที่ได้พูด 2,087 คาจากทั้งหมดนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติอนุญาต
ให้พูดเพียง 681 คาเท่านั้น การฟังก็ไม่ได้เป็นการรับประกันการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จริงแล้วการใช้กลยุทธ์เพื่อให้
ผู้กระทาผิดพูด เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ
6. วิธีการนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงผู้กระทาความผิด (This Approach Will Help You
Prepare Offenders for Change)
ในการสนทนากับผู้กระทาความผิด เจ้าหน้าที่จะได้รับการสอนให้ ใช้กลยุทธมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการ
พูดที่มีประสิทธิผล บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ต้องการที่จะกระโดดตรงไปที่การแก้ปัญหา แต่วิธีนี้ไม่สนใจความจริงที่ว่าคน
ส่วนใหญ่มีความจาเป็นต้องเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสิ่งที่ควรทาขั้นตอนแรกคือการเตรียมคนให้
พร้อมหรืออยากที่จะคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทักษะเหล่านี้ได้แก่
- ถามคาถามปลายเปิด (Ask Open Questions)
- ยืนยันการพูดในเชิงบวกและพฤติกรรม (Affirm Positive Talk and Behavior)
- สะท้อนถึงสิ่งที่ได้ยินหรือเห็น (Reflect What You are Hearing or Seeing)
- สรุปสิ่งที่ได้พูด (Summarize What has Been Said)
ทั้งสี่ เทคนิ ค (บางครั้ งเรี ย ก "OARS" ส าหรับคาถามปลายเปิด,ยืนยัน , สะท้อน, และสรุป) จะช่ว ยให้
ผู้ กระทาผิ ดคิด เกี่ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงและช่ว ยรวบรวมข้อมูล ที่มีคุ ณภาพ เพื่อให้ เราสามารถช่ว ยผู้ กระท า
ความผิดในการวางแผน ในบางกรณีเราไม่ได้ต้องการให้ผู้กระทาความผิดพูดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่
คุมประพฤติพียงรวบรวมข้อมูลหรือทาเอกสารการปฏิบัติตามกฏระเบียบ แต่ในกรณีอื่น ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้OARS จะเพิ่มโอกาสให้ผู้กระทาความผิดพูดและคิด ในทิศทางที่มีประสิทธิภาพที่
มากขึ้น เทคนิคเหล่านี้กลายเป็น "gas peddle" สาหรับการสนทนา
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ดังรูป ภาพ แสดงให้เ ห็นเครื่ องหมายบางส่วนที่ช่วยในกากับ การปฏิสัมพันธ์ นั้น ทาได้ดีหรื อไม่นั้น คือไม่ว่า
ผู้กระทาผิดจะพยายามขยับเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ถามคาถามที่เพิ่มความสนใจ (Ask Questions that Raise Interest)
คาถามแบบเปิ ดสามารถช่วยให้ผู้กระทาผิด แก้ไขความลังเลในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น ช่วยให้ปรับ
สมดุลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น คาถามที่ถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเหตุผลของผู้กระทาผิดสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสียของพฤติกรรมปัจจุบัน (Drawbacks of Current Behavior)
คุณมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของคุณ What concerns do you have about your
drug use?
ภรรยาของคุณกังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของคุณ What concerns does your wife
have about your drug use?
การใช้ยาเสพติดของคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง What has your drug use cost you?
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง (Benefits of Change)
ถ้าคุณไปก้าวไปข้างหน้า เปลี่ยนแปลงตนเอง จะมีสิ่งที่ดีขึ้นสาหรับคุณอย่างไร?
คุณพูดเกี่ยวกับครอบครัวของคุณมากทีเดียว การหางานจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของคุณอย่างไร?
มีวิธีที่จะทาสิ่งที่ดีสาหรับลูกของคุณได้อย่างไร
คาถามที่ถามเกีย่ วกับความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง:
คุณต้องการลดการดื่มมากน้อยแค่ไหน
คุณรู้สึกอย่างไร กับความพยายามลดการดื่ม
คาถามที่ถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
คุณจะทาอย่างไรถ้าคุณต้องการหยุดดื่ม
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้าง
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ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง คุณคิดว่าจะสามารถทาอะไรได้ บ้าง
คาถามเกี่ยวกับพันธสัญญาที่ผู้กระทาผิดจะทาการเปลี่ยนแปลง
คุณบอกว่าจะลดการดื่ม เพราะอะไรคุณถึงตั้งใจ
คุณมีทางเลือกอะไรบ้าง
ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการใช้ OARS คือความชัดเจนในวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงการสนทนาที่ยากลาบาก
กลับไปสู่ความราบลื่นและประสิทธิผล เริ่มต้นจากการฟังและพยายามที่จะเข้าใจการต่อต้านของผู้กระทาผิดจะลด
ระดับความไม่พอใจและทาให้การสนทนามีประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต การทาความเข้าใจในมุมมองของผู้กระทา
ความผิดไม่ใช่การยอมรับกับผู้กระทาความผิด แต่เป็นการขยับตาแหน่งมาอยู่ที่การร่วมมือกัน ค้นหาเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงและวางแผนการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
7. การสนทนาสร้างแรงจูงใจจะเปลี่ยนแปลงประเด็นและเนื้อหาที่พูดคุยกัน
มีห ลักฐานที่ดีชี้ให้ เห็ นว่าผู้ คนสามารถบอกตนเองและผลักดันการเปลี่ ยนแปลงได้ (Walters, et al.,
2002) เช่นมีการศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาที่แสดงให้เห็นว่าคาพูดของผู้ให้บริการมีอิทธิพลในการกาหนดคาพูดของ
ผู้รับบริการ (Amrhein, et al., 2003) ในระยะสั้นและคาถามบางอย่างจะช่วยกาหนดทิศทางการสนทนา เช่นเมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับการทางาน ความตั้งใจที่จะเก็บเงินเพื่อให้ลูกได้มีการศึกษา ก็จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
Eliciting "change talk"
การสนทนาบางอย่างจะช่วยกระตุ้นการคิดและตัดสินใจ มีคาพูดห้าประเภทที่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ได้แก่ คาพูดเกี่ยวกับความปรารถนา ความสามารถ เหตุผล ความต้องการ(ความจาเป็น) ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
และรวมทั้งความมุ่งมั่น(commitment)ในการลงมือกระทา เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการจัดเรียงเป็นคาย่อที่ง่ายต่อการ
จดจาที่เรียกว่า "DARN-C":
D esire (ฉันต้องการ, ชอบ, ปรารถนา)
A bility (ฉันสามารถ, สามารถ ,เป็นไปได้)
R easons (ฉันควร, ทาทาไม)
N eed (ฉันต้อง,ความสาคัญ,ต้อง)
C ommittment (ฉันจะ,ฉันกาลังจะ ... )
นักวิจัยชี้ให้เห็นว่าไม่จาเป็นที่ผู้กระทาผิดจะต้องเอ่ยถึงคาพูดเหล่านี้ทั้งหมด เพียงแค่หนึ่งในสี่ ประเภทของคาพูด
(DARN) ก็อาจเพีย งพอแล้ว อย่ างไรก็ตามเพียงการสนทนาแสดงความมุ่งมั่น จะพยากรณ์ ถึงการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมได้จ ริ ง ด้ว ยเหตุนี้ เจ้ าหน้ าที่ควรจะตระหนักถึงเทคนิคที่ช่ว ยเพิ่มการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มความตั้งใจ
กลายเป็นความมุ่งมั่นและลงมือกระทาในที่สุด
8. MI ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้คาสั่งคุมประพฤติและแม้กระทั่ง การลงโทษโดยยังคงไว้ซึ่งการสร้าง
แรงจูงใจ
ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือการหลอกลวงไม่ว่าการโกหกโดยเจตนาทั้งหมดหรือเพียงครึ่งก็ตาม ผู้กระทา
ความผิดอาจปฏิเสธไว่ก่อน ("ฉันไม่ได้ทา!") หรือเป็นข้อแก้ตัวสาหรับพฤติกรรม ("ฉันทามัน แต่มันก็ไม่เลวร้าย”) ดู
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เหมือนเป็นเรื่องปกติ "ทุกคนทา" (เป็นเอกฉันท์) "มันไม่เลวร้ายอะไร"(ประนีประนอม) "ฉันต้องการเงิน" (เหตุผล)
หรือ "ฉันไม่ได้หมายถึง" (เจตนา) กับการบังคับขู่เข็ญ ในเวลาเดียวกันมันเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าใจว่าผู้กระทาผิด
ส่วนใหญ่ไม่ได้โกหกเป็นนิสัย
ทาไมคนเราถึงโกหก การวิจัย (Saarni & Lewis, 1993) ชี้ให้เห็นว่าคนที่ทามีสองสมมมติฐานเกี่ยวกับ
การกระทาของตนเองสมมติฐานเหล่านี้ เช่น เพื่อรักษาหน้า "save face" เพื่อรักษาหน้าคือการปกป้องตนเองใน
ภาพลักษณ์ที่ดี - ความเชื่อว่า "ฉันเป็นคนดี" และ "ฉันอยู่ในการควบคุม" การโกหกอาจเพื่อปกป้องบิดามารดาของ
ตนและคู่สมรส และบุคคลจะโกหกก็เพื่อปกป้องตนเองจากการถูกลงโทษ
เจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก เน้น ความร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้กระทาความผิด พบว่า
พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะโกหก รูปแบบการทางานร่วมกันทาให้เกิดความซื่อสัตย์เป็นไปได้มากขึ้น แน่นอนว่ากับ
ความพยายามโกหกอาจต้องจัดการควบคู่กับการสร้างเงื่อนไข คือความจริงได้รับการยอมรับ การพูดปดต้องได้รับ
การจัดการ
บทส่งท้าย
การฝกกอบรมเหรียญเสมอที่พรีเมี่ยมก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ง่ายในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะใช้เวลา การ
ฝกกอบรมวิชาชีพในการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ (MI) เช่นเดียวกับหัวข้ออื่น ๆ มักถูกส่งผ่านการฝกกอบรมตามทักษะ
การศึกษาล่าสุด (Miller & Mount, 2001, Rollnick, Mason & Butler, 1999) ตรวจสอบประสิทธิภาพของการ
ฝกกอบรม MI โดยรวบรวมตัวอย่างการฝกกปฏิบัติที่บันทึกไว้ก่อนและหลังการฝกกอบรมซึ่งทาหน้าที่มีรหัสสาหรับ
เจ้ าหน้าที่คุมประพฤติ เกี่ยวกับ การวัดบนกระดาษและดินสอผู้ เข้าร่วมรายงานว่ามีทักษะการสัมภาษณ์สร้าง
แรงจูงใจมากขึ้น การวัดการสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมการปฏิบัติที่มักวัด 4 เดือนหลังจาก
การฝกกอบรม บทความเหล่านี้เรียกร้องให้มี การถ่ายโอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อปรับปรุงทักษะของ
เจ้าหน้าที่และเพิ่มการตอบสนองของผู้รับบริการที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากผลการวิจัยนี้ได้มีนาลงสู่การปฏิบัติสาหรับการฝกกอบรมและการควบคุมการปฏิบัติของกลยุทธ์การ
พัฒนางาน หลังจากจบการฝกกอบรม การติดตามอย่างต่อเนื่องจะมีขึ้นภายคุมปาระพฤติ โดยการใช้การบันทึกแบบ
ดิจิตอลของการนัดหมายคุมประพฤติและการบันทึกเหล่านี้จะส่งนอกสถานที่สาหรับโค้ดและข้อเสนอแนะระดับมือ
อาชีพ protocol มีเจ้าหน้าที่และผู้กระทาผิด
• เจ้าหน้าที่และผู้กระทาความผิดลงนามใน "การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการบันทึกเสียงเพื่อจุดประสงค์
ทางการศึกษา" ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สามารถยกเลิกได้โดยง่ายเมื่อใดก็ได้โดยผู้กระทาความผิดหรือเจ้าหน้าที่
• คาอธิบายให้กับผู้กระทาผิดในเวลาที่ปล่อยให้เป็นอิสระนี้จะมีการลงนามอธิบายว่าเทปไม่ได้สาหรับการ
ทบทวนของศาล แต่ถูกป้อนลงในเพื่อการศึกษาและการฝกกอบรมเท่านั้น
• แผนกซื้ อ เครื่ อ งบั น ทึ ก แบบดิ จิ ต อล (<$ 75 เฉลี่ ย ) ที่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ไปยั ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
• เซสชันบันทึกโดยการวางเครื่องบันทึกดิจิตอลระหว่างผู้กระทาความผิดและเจ้าหน้าที่ เมื่อเซสชันเสร็จ
สิ้นไฟล์เสียงจะถูกอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของแผนก (รูปแบบไฟล์ Windows® Audio File) และส่งผ่านไฟล์
แนบอีเมลไปยัง coder (ผู้ฝกกสอน MI ที่จบการฝกกอบรม - Motivation Interviewing Treatment Integrity MITI
Coding System) และมีความชานาญ เป็น MI "coder") coder นี้รีวิวเทปเสียงสรุปเนื้อหาและเสนอข้อคิดเห็น
• ผู้ส่งรหัส (Coder)จะส่งกลับที่Excel®กลับมาทางไฟล์แนบอีเมลซึ่งจะแสดงรายการสรุปพฤติกรรม /
การตอบสนองต่ า งๆจากเนื้ อ หาเซสชั่ น (กล่ า วคื อ ค าพู ด ที่ ส ะท้ อ นแสงเทคนิ คการลดแรงต้ า น,การพู ดคุ ย การ
เปลี่ยนแปลง,การตอบสนองMIต่อความร่วมมือ เป็นต้น)
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• แทรกลงในบันทึกเซสชันเป็นข้อความที่บันทึกโดยผู้ฝกกสอน MI- ผู้ฝกก / ผู้ส่งรหัสที่ให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเซสชั่น ข้อเสนอแนะนี้อาจมีการสรุป (ข้อดีและข้อเสียของเซสชัน) หรือ
เฉพาะเจาะจงกับจุดเชื่อมต่อในบทสนทนา (ตัวอย่างเช่น: "คุณอาจพยายามใช้การสะท้อนที่นี่แทนที่จะเป็นคาถามที่
ปิดท้าย")
• ส่วนหนึ่งของผู้บริหารแผนกจะรวมอยู่ในการจัดเตรียมรหัสเพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับความคืบหน้า ความ
พร้อมใช้งานและการจัดการเทปเสียงเหล่านี้
ตามที่ร ะบุ ไ ว้ การเข้ า รหั ส เพื่อ การฝก กอบรมและความซื่ อสั ต ย์ต่ อ แนวทางนี้ เกิ ด ขึ้น จากการวิ จัย การ
ฝกกอบรม(Miller & Mount, 2004) ที่สรุปด้วยการเรียกร้องให้มีความสามารถในการปฏิบัติ:
ข้อมูลเฉพาะให้ (เจ้าหน้าที่) กับข้อเสนอแนะที่ถูกต้องและชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ
โดยเฉพาะ ที่สามารถทาได้ ขอบเขตที่ (เจ้าหน้าที่) ได้ทาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ สามารถจัดทา
เป็นเอกสารได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้รหัสการปฏิบัติเดียวกันของเทปฝกกปฏิบัติ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและ
ข้อเสนอแนะที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบสาคัญสองประการในการได้มาซึ่ง
ทักษะที่มีประสิทธิผลซึ่งบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าถึงและพัฒนาความชานาญในการปฏิบัติ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดสร้างแรงจูงใจในผู้กระทาความผิดทั่วไป และผู้กระทาความผิดเมาแล้วขับ
การทบทวนอย่ า งเป็ น ระบบของ McMurran M. (2009) 32 เกี่ ย วกั บ การสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจต่ อ
ผู้กระทาความผิด (Motivational interviewing with offender; A system review)โดยการค้นหาจากฐานข้อมูล
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้คา MI กับ offender พบว่ามี 13 ฉบับและ 6 บทคัดย่อ MIได้รับการประเมินมาก
ที่สุ ดในผู้ กระทาความผิ ดสารเสพติด (N = 10) ผู้ กระทาความผิ ดความรุนแรงในครอบครัว (N = 3) ผู้ กระทา
ความผิดดื่มแล้วขับ (N =5) และผู้กระทาความผิดทั่วไป (N = 1) ทั้งหมดนี้ MI ถูกใช้เพื่อเพิ่มการรักษา การมีส่วน
ร่วมในการรักษา เพิ่มแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้ MI ในผู้กระทาความผิดทั่วไป เช่น
การศึกษาของ Austin K. P.et.al. (2015) 48 ผลของการสนทนาสร้างแรงจูงใจกับผู้ กระทาผิด เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจแบบสั้น(SMP) ต่อการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้กระทาความผิดที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการกระทาผิดซ้า ก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจา การวิจัยกึ่งทดลองในรูปแบบการวัดซ้า เพศ
ชายจานวน 38ราย จากเรือนจา 2 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์ อายุระหว่าง 18-42 ปี(M=27.24,SD=6.7) คิดเป็น
ร้ อยละ 76.3 เป็ น ชาว Maori และอีกร้ อ ยละ 23.7 ไม่ใช่ ช าว Maori มีค วามผิ ดประเภทลั กทรัพย์ร้ อยละ 75
ความผิดทางเพศร้อยละ 9.4 การโจรกรรมรุนแรงร้อยละ 3.1 ความผิดยาเสพติดร้อยละ 3.1 ความผิดเกี่ยวกับการ
ขับขี่ ร้อยละ 6.3 และการข่มขืนร้อยละ 3.1 ผู้กระทาความผิดหลายคนมีประวัติอาชญากร บาบัดโดยนักจิตวิทยา
คลินิก (ผ่านการอบรม MI )รายบุคคลใช้เวลาบาบัด 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าผู้กระทาความผิดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับก่อนเข้าโปรแกรมฯ และการติดตามหลังเข้าโปรแกรม
ในช่วง 3-12 เดือนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
และการศึกษาของ Anstiss B., et.al. (2011)49 การสนทนาสร้างแรงจูงใจแบบสั้นในนักโทษชายที่จาคุก
ข้อหาอาชญากรรมที่หลากหลาย การวัดยังคงใช้การตรวจสอบความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงจาก Prochaska
และ DiClemente's Transtheoretical Model พบว่านักโทษที่ได้รับ MI มีความพร้อมในการเปลี่ ยนแปลงโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับ MI ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ไม่ว่ากลุ่มชายจะรับ MI หรือไม่
ได้รับ MI การเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายในการ
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เปลี่ยนแปลงในปัจจัยเสี่ยงแบบยืดหยุ่น เน้นกระบวนการเพื่อลดการต่อต้านและการปฏิเสธในกลุ่มชายที่มีแรงจูงใจ
ในระดับต่า
การศึกษาของ Woodall W.G.,et al (2007)50 ทาการทดลองแบบสุ่ม (randomized trial) ใช้โปรแกรม
บาบัดคดีเมาแล้วขับในผู้กระทาผิดครั้งแรก ในกลุ่มอเมริกันอินเดียน(American-Indian) ผู้เข้าร่วมเป็นผู้กระทา
ความผิดเมาแล้วขับครั้งแรก ทดลองในเรือนจา 28 วัน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 305 รายในจานวนนี้ 52 รายที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม(ASPD) แบ่งกลุ่มที่รับ MI จานวน 177 ราย กลุ่มควบคุม จานวน 128 ราย
ติดตามผลที่ 24 เดือนพบว่ากลุ่ม MI มีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลพื้นฐานและมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม, นอกจากนี้ 52 ราย ที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมมีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ
ข้อมูล พื้น ฐาน , MI ยั งส่ งผลต่อผู้ที่มีบุ คลิ กภาพต่อต้านสั งคม(ASPD) มากกว่าผู้ ที่ไม่มีบุคลิ กภาพต่อต้านสั งคม
(ASPD)
การศึกษาของ Stein L. A. R. et al. (2006)51 ในหัวข้อ ผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อวัยรุ่นเมาและ
เสพแล้ ว ขั บ หลั ง จากได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ในกระบวนการผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมจะถู ก สุ่ ม รั บ MI ( motivational
interviewing) จานวน 59 รายและ RT ( Relaxation Training) จานวน 45ราย แต่ละกลุ่มแบ่งออก 4 กลุ่มย่อย
ได้แก่ กลุ่มผู้ ดื่มเมาแล้ว ขับ( DUI-A), กลุ่ มผู้เสพกัญชาแล้ว ขับ (DUI-MJ), กลุ่ มผู้โ ดยสารกับผู้ขับดื่มเมาแล้ว ขับ
( PUI-A) และกลุ่มผู้โดยสารกับผู้เสพกัญชาแล้วขับ (PUI-MJ) การบาบัด ใช้เวลา 90 นาทีในระยะเริ่มต้นและ 60
นาทีการกระตุ้น (Booster) กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการบาบัด โดย
เจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการอบรมและผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท (MA) มีการฝกกอบรม 56 ชั่วโมง (ใช้เวลา
เรียนสองชั่วโมงและหนึ่งชั่ วโมงในการดูแลต่อสัปดาห์) ข้อมูลการบาบัดที่ใช้ศึกษาทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย
นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตหรือผู้ให้คาปรึกษาวิจัยระดับปริญญาโท ชาย 2 คนและหญิง 2 ราย ทั้ง 4 คนเป็น
ชาวคอเคเซียน และ 1 คนมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี 3 คน การบาบัดโดยนักจิ ตวิทยาคลินิกที่มี
ใบอนุญาตเพื่อรั กษาวิธีการสั มภาษณ์ส ร้างแรงจูงใจ (MI) รูปแบบการบาบัดและหลั ก Protocol ของ MI ที่ให้
ความสาคัญกับการเอาใจใส่ (empathy) การไม่โต้แย้ง การพัฒนาความแตกต่างในการรับรู้ ความสามารถตนเอง
และทางเลือกส่วนบุคคล การตรวจสอบแรงจูงใจ (ข้อดีและข้อเสีย) ข้อเสนอแนะในการประเมินผลแบบเฉพาะ
บุคคล จิน ตนาการอนาคตและไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการกาหนดเป้าหมาย มีเอกสารประกอบคาบรรยาย
(เช่นเป้าหมายที่เลือก) ส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพกัญชา และ
กลุ่มที่ได้รับฝกกผ่อนคลาย (Relaxation Training; RT) โดยผู้ให้คาปรึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้รับคาแนะนาในการ
ผ่อนคลายและการทาสมาธิ และให้คาแนะนาทั่วไปเพื่อหยุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นดื่มแล้วขับและเสพแล้วขับ
กลุ่มที่รับMI มีอาการซึมเศร้าสูงจานวน 38 ราย และอาการซึมเศร้าต่า 21 ราย และกลุ่มที่รับ RT ที่มี
อาการซึมเศร้าสูงจานวน 30 รายและอาการซึมเศร้าต่าจานวน 15 ราย
ผลพบว่าทั้ง 4 กลุ่มย่อยคือผู้ดื่มแล้วขับ( DUI-A), ผู้เสพกัญชาแล้วขับ(DUI-MJ) และกลุ่มผู้โดยสารกับผู้
ดื่มแล้วขับ( PUI-A) กับอาการซึมเศร้า(Depressive effects) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
การติดตามที่ 3 เดือนกลุ่ม RT ที่มีอาการซึมเศร้าสูงกับอาการซึมเศร้าต่ามีความแตกต่างกันน้อย ขณะ
กลุ่มที่รับ MI (Motivational interviewing ) มีอาการซึมเศร้าสู งกับอาการซึมเศร้าต่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ ม
(DUI-A, DUI-MJ, PUI-A และ PUI-MJ )ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับ
นอกจากนี้กลุ่มอาการซึมเศร้าในระดับต่ายังพบว่า MI ทาให้การรายงานของการดื่มแล้วขับ ( DUI-A)
และ การเสพกัญาชาแล้วขับ (PUI-A) ลดลงอย่างมาก Marques, P. R., et al (1999)52 ศึกษาการสนทนาสร้าง
แรงจูงใจ การให้ความรู้ การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาในผู้กระทาความผิดขับรถขณะเมา (DWI) และติดตั้ง
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อุปกรณ์ว Breath Alcohol Ignition Interlock:BIID ไว้ในรถผู้ขับ กาหนดให้ผู้ขับขี่วัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
ก่อนเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ และมีการทดสอบซ้า (เช่นทดสอบซ้าเป็นระยะ ๆ เมื่อเครื่องยนต์กาลังทางานอยู่) เพื่อ
ป้ อ งกั น การขับ รถขณะเมา เมื่อ เที ย บกัน ระหว่า งกลุ่ ม ที่ไ ด้ รับ MI (N = 589) กับ กลุ่ มที่ ไ ม่ไ ด้บ าบั ด (N = 720)
ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่ม MI มีโอกาสน้อยที่จะมีระดับแอลกอฮอล์จากเครื่องวัด ผลสรุปภาพรวมมีเหตุการณ์การ
กระทาผิดซ้าเพียงเล็กน้อยเกินไปที่จะตรวจสอบความแตกต่างในผู้กระทาผิดซ้า
Nochajski T.H., et al. (2000)45 การสั มภาษณ์สร้างแรงจูงใจแบบมีส่ วนร่ว มและการบาบัดผู้ กระทา
ความผิดขับรถขณะเมา (driving while impaired :DWI) 2กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 25 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 88 โสดร้อยละ 72 และร้อยละ 8 แยกกันอยู่หรือหม้าย อายุเฉลี่ย 34 ปี (SD=7.6) ใน8คนมีความผิดปกติ
ของการใช้แอลกอฮอล์ (substance use disorder) และส่งต่อการรักษา ทั้ง 8 คนทีไ่ ด้รับ MI อยู่ครบโปรแกรมการ
รักษา จานวนเฉลี่ยของการเข้าร่วม Section 16 ครั้ง (SD=7.6) ตั้งแต่ 6-27 ครั้ง และเวลาการติดตามเฉลี่ย 2.25
ปี (SD=0.91) ตั้งแต่ 1.1 -3.5 ปี และอีก 17 คนไม่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์และไม่ได้
รับการรักษา อย่างไรก็ตามจานวน 14 รายจาก 17 รายเหล่านี้ คิดเป็นร้อยละ 82 กลับมาใน section การลด
อันตรายในการติดตามผล จานวนค่าเฉลี่ยของการเข้าร่วม section 17 ครั้ง(SD=12.5) ตั้งแต่ 5-49 ครั้ง และเวลา
การติดตามเฉลี่ยเท่ากับ 1.8 ปี (SD=0.82) ตั้งแต่ 0.71-3.2 ปี ส่วนอีก 3 รายเลือกไม่เข้าร่วมหรือปฏิเสธการรักษา
เวลาการติดตามค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ปี (SD=0.83) ตั้งแต่ 1.8-3.5 ปี 1 ใน 3 ถูกจับกุ่มในช่วงวันที่ประเมินและจับ
กุ่มในข้อหาดื่มแล้วขับต่อมา 6 เดือน การติดตามผล 24 เดือน พบว่าไม่มีการรักษาของ 8 ราย และ 14 ราย แต่ถูก
จับกุมในข้อหา DWI หลังออกจากโปรแกรม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธี MI มีผลกับผู้กระทาความผิดข้อหาขับขณะ
เมา (DWI) และ MI มีแนวโน้ ม ผลลั พ ธ์ที่ ดีแ ละแนะนาว่ า เทคนิคการสนทนาสร้ างแรงจูงใจ สามารถประสบ
ความสาเร็จได้โดยการมีส่วนร่วมและผสมผสานกับการแก้ไขฟื้นฟู ของกลุ่มประชากรขับขณะเมาได้
ผลลั พ ธ์ ข องการใช้ MI ในผู้ ก ระท าความผิ ด ซ้ า เมาแล้ ว ขั บ ได้ แ ก่ ก ารศึ ก ษา Stein L.A.R. et
al.(2002)53 การศึกษานาร่อง การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจและป้องกันการกระทาผิดซ้าในขับขณะเมา จานวน 25
ราย เปรียบเทียบผู้กระทาผิด DWI ที่ได้รับ MI เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า เปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการรักษาแบบ
มาตรฐาน(standard treatment) การรักษาเป็นโปรแกรมเข้มข้น 4 สัปดาห์ (ครอบคลุม 16 วัน) ด้วย Antabuse
และการทดสอบยาเสพติด Section ช่วงเช้า (ประมาณสองชั่วโมง) จัดขึ้นเป็นกลุ่มประมาณ 40 คนและเกี่ยวข้อง
กับการบรรยายหรือภาพยนตร์ (ตัวอย่างเช่นผลกระทบจากแอลกอฮอล์ต่ออวัยวะต่างๆการใช้สารเสพติดผลต่อ
ครอบครัวและผลกระทบของ DWI ของคนขับรถและคนในครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ) sectionช่วงบ่าย (ประมาณ
60-90 นาที) สมาชิกกลุ่มละ 8 คนได้รับการดาเนินกิจกรรมโดยผู้ให้คาปรึกษา กลุ่มดังกล่าวนี้ได้อภิปรายถึงเหตุผล
ในการรักษา อารมณ์และผลกระทบของแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ๆ เรียนรู้การป้องกันเช่น ทักษะการปฏิเสธ
และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของโรคพิษสุราเรื้อรัง การรับมือความอับอายกับการถอนตัวและสัญญาณการกระทาผิด
ซ้า การหากิจกรรมใหม่ที่ห่างจากยาเสพติดและความเชื่อที่ไม่ ถูกต้อง ("ฉันสามารถดื่มหรือใช้อีก" ได้) นอกจากนี้ยัง
มี section รายบุคคล และแนะนาให้เข้าร่วมเป็นประจาที่ AA ผลพบว่า MI และการป้องกันการกระทาผิดซ้าเป็น
ประโยชน์และนาไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นกว่าการรักษาแบบมาตรฐานเมื่อสิ้นสุดการรักษาที่ 4
สัปดาห์ การศึกษานาร่องนี้เป็นการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุมเป็นอย่างดี
Ouimet M.C., et al. (2013)42 ทดลองแบบสุ่มโดยใช้การสนทนาสร้างแรงจูงใจแบบสั้นสาหรับผู้กระทา
ความผิดซ้าในคดีขับรถขณะเมา โดยมีการติดตามผลเป็นเวลา 5 ปี การศึกษาครั้งนี้มี 2 สมมติฐาน ได้แก่ (1) ข้ อ
ค้น พบของกลุ่ ม BMI กับ เวลาในการถูก จับกุมและการชน เปรียบเทียบกับกลุ่ ม CTL ผู้ เข้าร่ว มโครงการได้ถู ก
คัดเลือกมาจากชุมชน แบ่งเป็นกลุ่ม brief motivational interviewing: BMI 85 ราย และ control intervention
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:CTL 95 ราย ผลของการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาติดตามโดยเฉลี่ย 1,684.5 วัน (SD = 155.7) พบว่ากลุ่ม BMI ดีกว่าคือ
ถูกจับ driving while impaired :DWI ซ้าและ การละเมิดการจราจรที่เป็นอันตรายอื่น ๆได้ล่าช้ากว่า กลุ่ม CTL
และผู้ขับที่มีอายุน้อยในกลุ่ม CTL มีความเสี่ยงมากกว่า ดังนั้นBMI อาจเป็นประโยชน์ในการบาบัดแบบฉวยโอกาส
สาหรับการป้องกันการกระทาความผิดซ้าของผู้ขับขณะเมา (DWI)
Brow T.G., et al. (2010)43 ศึกษาการทดลองแบบสุ่ม โดยใช้เทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจแบบสั้น
ในการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในคดีเมาแล้วขับ กลุ่มตัวอย่างคือผู้กระทาความผิดซ้าเพศชายและเพศหญิง
การสุ่มให้เลือกบาบัดด้วยตนเอง 1 วิธี จาก 2 วิธีได้แก่การสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจต่อการลดดื่มแบบเสี่ยง(Section
BMI) และ การแนะนาให้ข้อมูล(information advice) ใช้เวลา 30 นาที ผลการศึกษาพบปริมาณการดื่มแบบเสี่ยง
(≥3 SD / day ส าหรั บ เพศชาย, ≥2 SD / day ส าหรั บ หญิ ง ) ติ ด ตามที่ 6 เดื อ น Timeline Followback,
biomarkers ของการดื่ม (GGT, AST, ALT, MCV ) โดยการตรวจเลือดและพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์โดยใช้
สเกล MMPI-Mac แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงความพร้อม แบบสอบถามการใช้สารเสพติ ดและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ พบว่าการบาบัดทั้งสองแบบทาให้การดื่มแบบเสี่ยงลดลง
สาหรับการติดตามผลที่ 12 เดือน กลุ่ม BMI (n = 92) จะมีวันดื่มแบบเสี่ยงลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุม (n = 92) สรุปได้ว่าแนวทาง การสนทนาสร้างแรงจูงใจแบบสั้น มีความสาคัญสาหรับการนาไปใช้
และการวิจัยประสิทธิผลในฐานะที่เป็นกลยุทธ์การบาบัดเมาแล้วขับ (DWI) แบบฉวยโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงกับ
การใช้แอลกอฮอล์และการกลับมามีใบอนุญาตขับรถ( DWI relicensing)
Freeman D., et al.(2005)47 ทาการศึก ษาจากรายงานผลกระทบของผู้ เข้าโปรแกรมฟื้นฟูประเทศ
ออสเตรเลีย ในกลุ่มผู้กระทาความผิดซ้าขับรถขณะเมา (N = 87) ผลวิจัยชี้ให้ว่าโปรแกรมมีผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงการดื่มและพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ แม้ว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะยังคงดื่มหลังจาก
จบโปรแกรม แต่ผู้เข้าร่วมโครงการรายงานว่าตนเองมีประสิทธิภาพในการควบคุมการดื่มและพฤติกรรมการดื่มแล้ว
ขับ เมื่อเทียบก่อนและหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม
การประเมินผลการบาบัดของผู้ใช้ MI เช่น
การศึกษาของ Harper R., & Hardy S. (2000)46 ประเมินผลการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจในงานการ
บริการของพนักงานคุมประพฤติ ผู้ประเมินเป็นผู้กระทาความผิด (ไม่ได้แบ่งประเภทผู้กระทาผิด) การตอบคาถาม
ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีขึ้นในด้านการสนทนากับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่ได้รับการฝกกเทคนิค MI เมื่อเทียบ
กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝกก MI อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นักวิชาการประเทศไทยหลายท่านนาแนวคิด MI ประยุกต์ใช้ในกลุ่มต่างๆรวมถึงผู้วิจัย (นพ.เทอดศักดิ์
เดชคง) น า MI มาใช้ในรู ปแบบการช่ว ยเหลื อแบบสั้ น (Brief intervention: BI) เรียกว่าการบาบัดในการสร้าง
แรงจูงใจแบบสั้น Brief Motivational Intervention :BMI) ซึ่งมีระยะการบาบัด 4-6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 1520 นาที และระยะเวลาการบาบัด 4-6 ครั้งแต่ล ะครั้งใช้เวลา 5-10 นาที เรียกว่าการให้ คาแนะแบบสั้ น (Brief
advice: BA) หรือการสร้างแรงจูงใจแบบสั้น (Brief Motivational advice: BMA) แรกเริ่มผู้วิจัยร่วมมือกับกรม
สุขภาพจิตจัดอบรมบุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศในหลักสูตรเทคนิคการให้คาปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในปี
2550 -2556 มีทั้งหมด 9 รุ่น36 พร้อมพัฒนาโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในระบบสาธารณสุข ระบบคุมประพฤติ
ระบบศาลอาญาธนบุรี ระบบสถานประกอบการและระบบกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบสาธารณสุข แรกเริ่มทาการศึกษาวิจัยการเข้าค่ายแบบสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ของประชาชนก่อนเป็นเบาหวานของสถานีอนามัยทากาศ จังหวัดลาพูน (เทอดศักดิ์ เดชคง,นงค์เยาว์
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กันเนตรกาศ,พัช รี คาธิตาและรั ฒดา ครปะสี, 2553)37 ในปีเดียวกันนาไปเสนอในงานจิตวิทยาด้านบวกครั้งที่
5 (5th European Conference on Positive Psychology 2010) 38 .ผลงานได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาการ
วิจัยในปี 2554 39 ชื่อเรื่อง Positive Health Impact Of Bad News ; A Group Study at Tagad District ผล
พบว่า ก่อนการทดลองคะแนนความเชื่อ ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองไม่
แตกต่างกัน หลั งการทดลองกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุมมีความเชื่อด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) และระยะติดตาม 1 เดือนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเชื่อด้านสุขภาพและความรู้ในการดูแล
ตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p<0.05) ในปีเดียวกันก็ทาการศึกษาวิจัยในระบบอื่นเช่นกัน
ผู้วิจัยได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลทาการศึกษาวิจัยหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งมีคุณ พยอม
ตัณฑจรรรยาและคณะ,2557 40 ทาการศึกษาผลการให้คาปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้นในผู้ป่วยโรคจิตเภทขาด
ยา ในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง
ระบบกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนจาก ผรส และสสส ทาการศึกษาประสิทธิผ ลการ
สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจต่อการเลิกสูบบุรี่ของวัยรุ่น :ประสบการณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ในปี 2557
(เทอดศั ก ดิ์ เดชคงและคณะ) 41 จ านวน 39 ราย ในโปรแกรมการสร้ า งแรงจู ง ใจแบบให้ ค าแนะน าแบบสั้ น
(Motivational Brief advice: MBA)จานวน 8 ครั้ง (MI 6ครั้งและติดตามผลอีก 2 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์)
ใช้เวลา 3-5 นาทีต่อครั้ง ก่อนการทดลองพบว่าวัยรุ่นสูบบุรี่น้อยกว่า 10 ม้วน คิดเป็นร้อยละ 82.1 และสูบมากกว่า
10 ม้วนต่อวันร้อยละ 17.9 หลังจากทดลอง วัยรุ่นยังคงสูบบุรี่ ร้อยละ 84.6 ลดการสูบลงร้อยละ12 เลิกสูบร้อยละ
2.6 ระยะติดตามผลครั้งที่ 1 ยังคงสูบบุรี่เหมือนเดิมร้อยละ 33.3 ลดการสูบลงร้อยละ 59 เลิกการสูบได้ร้อยละ 5.1
และกลับมาสูบร้อยละ 2.6 ระยะติดตามครั้งที่ 2 ยังคงสูบบุรี่จานวน 23.1 ลดสูบลงร้อยละ 66.7 และสามารถเลิก
สูบได้ร้อยละ 10.3
ระบบคุ ม ประพฤติ ร่ ว มพั ฒ นาโปรแกรมการสั ม ภาษณ์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจต่ อ การลดกระท าผิ ด และ
ทาการศึกษาในกลุ่มผู้กระทาความผิดเมาแล้วขับตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันยังคงทาต่อเนื่อง พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มและการกลับมากระทาผิดซ้าลดลง
ระบบยุติธรรมภายใต้ความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ศาลอาญาธนบุรีได้ ร่วมพัฒนาคู่มือและการทดลอง
ใช้หลังจากนั้น จึงได้ขยายความร่วมมือไปยัง ศาลเยาวชนฯกลาง และศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ระบบสถานประกอบการ ได้มีการทบทวนและพัฒนาคู่มือการให้คาปรึกษาสาหรับพนักงานที่มีปัญหา
สุขภาพในสถานประกอบการ และทาการศึกษาการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมประกอบด้วย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาทากิจกรรม 6 สัปดาห์และติดตาม
ผล 2 ครั้ง (ในสัปดาห์ที่ 10 และ 14)พบว่าพนักงานมีค่า BMI เปลี่ยนแปลง เช่น ในบริษัทแพน ราชเทวีกรุ๊ป จากัด
และบริษัทอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยกับเรา
มีหลักฐานแน่ชัดว่าการสร้างแรงจูงใจให้เกิดภายในตนเองมีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและยังช่ วย
เพิ่มประสิทธิผลต่อการรักษา
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประสิทธิผลการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้ว
ขับกรมคุมความประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มเดียววัดซ้าหลายครั้ง
(One - group time series design) วัดครั้งที่ 1 2 3 4
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ ถู ก ที่ ก ระท าความผิ ด กฎหมายถู ก เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจั บ กุ่ ม ด าเนิ น คดี ใ นข้ อ หาขั บ ขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมา และศาลสั่งรอการลงโทษหรือกาหนดโทษ โดยกาหนดเงื่ อนไขการคุมความประพฤติในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ระหว่างปี 25592560 ที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัยจานวน 205 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 144 และกลุ่มควบคุมจานวน 61 คน
จาก 9 แห่ง ได้แก่ สานักงานกรุงเทพ 1 สานักงานกรุงเทพ 2 สานักงานกรุงเทพ 3 สานักงานกรุงเทพ 5 สานักงาน
กรุงเทพ6 สานักงานกรุงเทพ 9 สานักงานปทุมธานี สานักงานสมุทรปราการ และสานักงานธัญญบุรี คุมประพฤติ
รายงานตัวจานวน 4 ครั้งภายใน 1-2 ปี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมการวิจัย สามารถ
เข้าใจ สื่อสารพูดและฟังภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุม
ความประพฤติเมาแล้วขับ ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวทางการให้ คาปรึกษาแบบสั้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจระบบ
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ยุติธรรม โดย เทอดศักดิ์ เดชคง มีรากฐานมาจากทฤษฏีลาดับขั้นการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change, Prochaska
& Diclemente, 1982) และ Motivational Interviewing ของ Miller & Rollnick, 1995,2013) โปรแกรม
ดังกล่าวได้รับการการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเข้าใจด้านภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการบาบัด
จานวน 4 ครั้งในแต่ละครั้งใช้เวลา 20 นาที และติดตามที่ 3 เดือนและ 6 เดือน (ไม่ได้ใช้ MI)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ได้แก่แบบบันทึกการสนทนาประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ อาชีพ ส่วนที่ 2 บันทึกการสนทนา เช่น ปริมาณการดื่ม จานวนวันดื่ม ชนิดการดื่ม
การออกแบบการทดลอง
เป็ นการวิจั ยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ในรู ปแบบ Single-Group Time Series Design
คือการวัดซ้ากันหลายๆครั้ง ก่อน ระหว่าง หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง
E1
T1
T2 T3
T4

E1
T1
T2 T3
T4

แทนกลุ่มทดลอง
แทนการวัดก่อนการทดลอง
แทนการวัดระหว่างการทดลองทันทีหลังการบาบัด
แทนการวัดหลังการทดลองหลังการบาบัดทันที

ขั้นตอนการวิจัย
การสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ

ผู้ช่วยวิจัยทบทวนประวัตผิ ู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ จานวน 205 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้า
กลุ่มทดลองจานวน 144 คน กลุ่มควบคุม 61 คน
กลุ่มทดลอง เจ้าหน้าที่คณ
ุ ประพฤติสนทนาการสร้างแรงจูงใจ เป็นการบาบัดจานวน
4 ครั้งแต่ละใช้เวลาบาบัด 20 นาที และการบาบัดแต่ละครั้งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1) Engage คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บาบัดและผู้รับบาบัด ผู้บาบัดสนทนาเรื่อง
ที่ผู้รับบาบัดให้ความสาคัญและหาข้อดีชื่นชม เช่น
“คุณทางานอะไรอยู่ ณ ตอนนี”้ (ขับรถสิบล้อ) “การขับรถสิบล้อได้ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆเลยนะ” “วันนี้ต้องกลับไปขับต่อไหม” ครับ คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบแม้งานยุ่ง
ขนาดนี้ก็ยังมาพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้”
2) Focus คือสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความลังเลใจเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเช่น
ขออนุญาตการดื่มของคุณหน่อย “การดื่มช่วงนี้ของคุณเป็นไง “ ลดการดื่มลง
จากเมื่อก่อนครั้งละ 1โหลกับเพือ่ น เหลือสัปดาห์และ 2 ขวด คุณทาได้อย่างไรกัน เล่าให้ฟัง
หน่อย เป็นวิธีที่ดี

ผลลัพธ์ทางคลินิก
- พฤติกรรมการหยุดดื่ม
เพิ่มขึ้น
- จานวนวันหยุดดื่ม
เพิ่มขึ้น
- ปริมาณการดื่มลดลง
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
2) สร้างโปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
3) นาโปรแกรมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขและทดลองใช้
4) การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิจัยในคน กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข หลั งได้รับ อนุ ญาตให้ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยทาหนังสือและเข้าพบผู้อธิบดีและ
เจ้าหน้าที่ของคุมความประพฤติที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การทาวิจัย และขออนุญาตดาเนินการ
วิจัย
5) ผู้ร่วมวิจัย (เจ้าหน้าที่คุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ) ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุม และทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่สมัครใจเพื่อ
เข้ารับการทดลอง
2. ขั้นดาเนินการทดลอง
1. แจ้งกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วม ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทาวิจัย ระยะเวลาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้และการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย
2. กลุ่มทดลองเข้ารับการสนทนาสร้างแรงจูงใจจากผู้ช่วยนักวิจัย (เจ้าหน้าที่คุมความประพฤติที่ผ่านการ
อบรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ) จานวน 4 ครั้ง (แต่ละครั้งห่างกัน 3 -4 เดือน) แต่ละครั้งใช้เวลา 20 นาที การ
บาบัดในแต่ละครั้งที1่ -4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) Engage คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บาบัดและผู้รับบาบัด ผู้บาบัดสนทนาเรื่องที่ผู้รับ
บาบัดให้ความสาคัญและหาข้อดีชื่นชม เช่น
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“คุณทางานอะไรอยู่ ณ ตอนนี้” (ขับรถสิบล้อ) การขับรถสิบล้อส่งของไกลๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
คุณจะกลับไปทางานต่อหรือไม่ “คุณเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบมาพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติแล้วยังกลับไป
ทางานต่ออีก”
2) Focus คือสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความลังเลใจเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเช่น
“ขออนุ ญาตคุย เรื่ องการดื่มของคุณ ช่ว งนี้การดื่มเป็นอย่างไรบ้าง” ผมลดดื่มได้มากครับจาก
เมื่อก่อน1โหลกับเพื่อน 2 คนแต่ตอนนี้เหลือสัปดาห์ละ 6 ขวด เป็นข่าวดีนะ คุณทาได้อย่างไรใหนลองเล่าให้ฟัง
หน่อยซิ
3) Evoke คื อ การใช้ ค าถามกระตุ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด พู ด ข้ อ ความจู ง ใจ (change talk ที่ มี
แนวโน้มไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น คุณพยายามลดดื่มเพื่ออะไรกัน ไม่ถูกจับซ้า ครอบครัว และงานน่าจะดีขึ้น
“มีบางครั้งที่คุณเคยคิดจะเลิกดื่มบ้างไหม” เคยครับ ลองจิตนาการก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ดื่มสุราชีวิต คุณเป็นอย่างไร
หรืออีก 10 ข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ดื่มสุรา
4) Planning คือการตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติ เช่น อาจจะเป็นการวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติใน
การลดดื่มเช่น แล้วคุณจะทาอย่างไรต่อไปกับการดื่มของคุณ หรือ “มีวิธีใดบ้างที่จะเลิกดื่ม ” เมาแล้วไม่ขับ” หรือ
“ดื่มแล้วให้เพื่อขับแทน” หรือ “ดื่มเฉพาะวันหยุดที่ไม่ได้ขับ” (หากผู้รับบาบัดไม่มี ผู้บาบัดเสนอมีวิธีต่อไปนี้ )
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป Statistical Packages for the Social Science for Windows 10 (SPSS version 23)
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการหยุดดื่ม และจานวนวันหยุดดื่ม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านปริมาณการดื่ม (SD/MONTH) จานวนวันดื่ม (Days/MONTH) นามาวิเคราะห์ดังนี้
2.1 ค านวณค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ของปริม าณการดื่ม (SD/MONTH) จานวนวั นดื่ ม
(Days/MONTH) ของแต่ละกลุ่มในนี้คือกลุ่ม MI และ NON MI
2.2 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณการการดื่ ม (SD/MONTH) จ านวนวั น ดื่ ม
(Days/MONTH) ในการบ าบั ด ครั้ ง ที่ 1 - 4 ของแต่ ล ะกลุ่ ม ในนี้ คื อ กลุ่ ม MI และกลุ่ ม NON MI โดยใช้ ส ถิ ติ
dependence t-test
2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณการการดื่ม (SD/MONTH) จานวนวันดื่ม
(Days/MONTH) ในการบาบัดครั้งที่ 1 - 4 ระหว่างกลุ่ม MI กับ กลุ่มNON MI โดยใช้สถิติ Independence t-test
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้
ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ของสานักงานคุมความประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1-12 โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัว อย่ า ง 2 กลุ่ ม คื อกลุ่ มทดลอง (MI) และกลุ่ ม ควบคุ ม (NON MI) กลุ่ ม MI คื อกลุ่ ม ที่ได้ รับ การสนทนาสร้า ง
แรงจูงใจในแต่ละครั้งที่มารายงานตัวในระยะที่กาหนด สาหรับกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่มารายงานแต่ไม่ได้รับการ
สนทนาสร้างแรงจูงใจ ผู้วิจัยหลักกาหนดผู้ช่วยนักวิจัยในแต่ละสานักงานเป็นผู้เก็บข้อมูล ซึ่งผู้ช่ วยวิจัยผ่านการ
อบรมหลักสูตรการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ชนิดที่ดื่มและแรงจูงใจต่อการลดดื่ม
ในกลุ่ม MI และ NON MI
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

MI ( n=122)
จานวน(ร้อยละ)

NON MI (n=61)
จานวน(ร้อยละ)

NON MI (n=49)
จานวน(ร้อยละ)
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ชาย
หญิง
อายุ

118 (96.7)
4(3.3)

60(98.4)
1(1.6)

48(98.0)
1(2.0)

น้อยกว่า 15 ปี
15-24ปี
25-59ปี
มากกว่า 59 ปี
อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
โรงแรม ห้างร้าง
รับจ้างทั่วไป /กรรมกร
กาลังศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
ไม่ได้ทางาน
ชนิดที่ดื่ม
เบียร์
สุราสีไทย
สุราสีต่างประเทศ
ไวน์
สุราดอง/สุราขาว
เบียร์และสุรา
แรงจูงใจต่อการลดดื่ม
ครอบครัว
งาน
สุขภาพกาย
เพื่อน/เรียน
ไม่ระบุ
รวม

19(15.60)
100(82.0)
3(2.5)

1(1.6)
13(21.3)
46(75.4)
1(1.6)

1(2.0)
8(16.3)
39(79.6)
1(2.0)

38(31.1)

29(47.5)

26(53.1)

68(55.7)
3(2.5)
2(1.6)
11(9)

26(42.6)
1(1.6)
5(8.2)

18(36.7)
1(2.0)
4(8.2)

85(69.7)
20(16.4)
4(3.3)
1(.8)
3(2.5)
9(7.4)

32(52.5)
16(26.2)
5(8.2)
1(1.6)
7(11.5)

23(46.9)
14(28.6)
4(8.2)
1(2.0)
7(14.3)

52(42.6)
37(30.3)
20(16.4)
3(2.5)
10(8.2)
n=122(100)

n=61(100)

n=49(100)

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่ม MI ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7 อายุ
ระหว่าง 25-59 ปี 100 รายคิดเป็นร้อยละ 82 ประกอบอาชีพรับจ้าง/กรรมการ 68 รายคิดเป็นร้อยละ 55.7 ชนิดที่
เลือกดื่มเป็นเบียร์ 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.7 และแรงจูงต่อการลดดื่มเป็นคนในครอบครัว (ลูก ภรรยา พ่อแม่)
52 รายคิดเป็นร้อยละ 42.6 และ
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กลุ่ม NON MI ทั้ง 49 รายส่วนมากเป็นเพศชาย 48 คิดเป็นร้อยละ 98.0 อายุระหว่าง15-59 ปี 39 ราย
คิดเป็นร้อยละ79.6 อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงแรม/ ห้างร้าง 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.1 และชนิดที่
ดื่มเป็นเบียร์จานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.9
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่หยุดดื่ม จาแนกตามระยะการติดตาม ในกลุ่ม MI และ NON MI
ระยะ
การ
ติดตาม

MI (n=122)
จานวน
(ร้อยละ)
หยุด ดืม่
ดืม่
ลด
ลง

ดืม่
เท่า
เดิม

ดืม่
เพิ่ม
ขึ้น

NON MI (n=61)
จานวน
(ร้อยละ)
หยุด ดืม่
ดืม่
ดืม่
ลด
เท่า
ลง
เดิม

ดืม่
เพิ่ม
ขึ้น

NON MI (n=49)
จานวน
(ร้อยละ)
หยุด ดืม่
ดืม่
ดืม่
ลด
เท่า
ลง
เดิม

ดืม่
เพิ่ม
ขึ้น
3
(6.1)

3 เดือน
2
(1.6)

57
62
(46.7) (50.8)

1
(0.8)

2
23
31
5
(3.3) (37.7) (50.8) (8.2)

2
20
24
(4.1) (40.8) (49)

5
(4.1)

95
21
(77.9) (17.2)

1
(0.8)

4
28
25
(6.6) (45.9) (41)

4
(6.6)

4
23
20
2
(8.2) (46.9) (40.8) (4.1)

1
(0.8)

-

-

4
25
(8.2) (51)

6 เดือน

9 เดือน
13
97
11
(10.7) (79.5) (9.0)

-

-

19
1
(38.8) (2.0)

ตาราง 2 พบว่ากลุ่ม MI 3 เดือน มีพฤติกรรมหยุดดื่ม จานวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 1.6 เทียบกับ 6
เดือนมีพฤติกรรมหยุดดื่มจานวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 4.1 และ 9 เดือนมีพฤติกรรมหยุดดื่ม 13 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 10.7 แสดงว่ากลุ่ม MI มีพฤติกรรมการหยุดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการบาบัดเพิ่มขึ้น
ส่วนกลุ่ม NON MI จานวน 49 รายพบว่า 3เดือน มีพฤติกรรมหยุดดื่มจานวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 4.1
ครั้งที่ 3 เทียบกับ 1 มีพฤติกรรมการหยุดดื่มจานวน 4 รายคิดเป็นร้อยละ 8.2 และครั้งที่4เทียบกับ 1 มีพฤติกรรม
การหยุดดื่มจานวน 4 รายคิดเป็นร้อยละ 8.2 หมายความว่ากลุ่ม NON MI มีพติกรรมการหยุดดื่มใน 6 เดือนและ 9
เดือน จานวนคนไม่ได้เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของจานวนวันที่หยุดดื่ม จาแนกตามระยะการติดตามในกลุ่มMIและNON MI
MI( n=122)
จานวน

NON MI (n=61)
จานวน

NON MI ( n=49)
จานวน
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ระยเวลา (ร้อยละ)
การติดตาม หยุด วัน
ดืม่
ลด

(ร้อยละ)
วัน
วัน หยุด
เท่าเดิม เพิม่ ดืม่
ขึ้น

(ร้อยละ)
วันลด วัน
เท่า
เดิม

วัน
เพิ่ม
ขึ้น

หยุด วันลด วัน
ดืม่
เท่า
เดิม

วัน
เพิ่ม
ขึ้น

3เดือน

2
38
80
(1.6) (31.1) (65.6)

2
2
(1.6 (3.3)
)

12
43
4
(19.7) (70.5) (6.6)

2
10
34
3
(4.1) (20.4) (69.4) (6.1)

6เดือน

4
55
60
(3.3) (45.1) (49.2)

3
4
(2.5 (6.6)
)

16
37
4
(26.2) (60.7) (6.6)

4
12
30
3
(8.2) (24.5) (61.2) (6.1)

9เดือน

12 67
43
(9.8) (54.9) (35.2)

-

-

4
13
30
2
(8.2) (26.5) (61.2) (4.1)

-

-

-

ตาราง 2 พบว่ากลุ่ม MI 3 เดือนมีจานวนวันหยุดดื่ม 2 รายคิดเป็นร้อยละ 1.6 หลังการาบบัด 6 เดือน
มี 4 รายคิดเป็นร้อยละ 3.3 และ 9 เดือน มี 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8 แสดงว่ากลุ่ม MI มีจานวนวันหยุดดื่ม
เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการบาบัดเพิ่ม
ส่วนกลุ่ม NON MI 49 รายพบว่า 3 เดือน มีจานวนวันหยุดดื่มจานวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 4.1 6 เดือน
มี 4 รายคิดเป็นร้อยละ 8.2 และ 9 เดือน มี4 รายคิดเป็นร้อยละ 8.2 หมายความว่ากลุ่ม NON MI มีจานวนวันหยุด
ดื่มที่ 6 เดือนและ9 เดือน จานวนคนไม่ได้เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของปริมาณการดื่ม (SD/MONTH) จาแนกตามระยะเวลาติดตามในกลุ่ม MI และกลุ่ม NON MI
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จากตาราง
การติดตามที่ 9 เดือนในกลุ่ม MI มีปริมาณการดื่มน้อยกว่าก่อนการทดลอง ในขณะที่กลุ่ม NON MI ลดลงก็จริงแต่
ยังถือว่าไม่มาก

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของจานวนวันที่ดื่ม (Days/month) จาแนกตามระยะเวลาติดตามในกลุ่ม MI และกลุ่ม NON MI
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จากตารางที่ 9 เดือนกลุ่ม MI มีจานวนวันดื่มน้อยกว่าก่อนการทดลอง ในขณะที่กลุ่ม NON MI มีแนวโน้มจานวนวัน
ดื่มเพิ่มขึ้นก่อนการทดลอง
คาถามการวิจัยที่สาคัญ
ปริมาณการดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับที่ได้รับ MI จะแตกต่างไปจากกลุ่ม NONMI หรือไม่ หลังจาก
ผ่านไป 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือน
ตารางที่ 6 เปรี ย บเทีย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย ปริมาณการดื่ม(SD/MONTH) จาแนกระยะเวลาติดตาม
ระหว่างกลุ่ม MI กับ NON MI
MI
n=122
ระยะเวลา ปริมาณ
ติดตาม
การดื่ม
(SD/month)
Baseline
10203.5
3เดือน
7516.5
6 เดือน
3982.33
9เดือน
2783.33
( P < .05)
จากตาราง

Mean
83.63
61.98
32.64
22.81

Std.
Deviatio
n
102.58
86.99
59.32
54.80

NON MI
n=49
ปริมาณ
การดื่ม
(SD/month)
5443
4091.5
2984.5
2186.5

Mean Std.
Deviatio
n
111.08 146.38
83.50 120.81
60.90 84.79
44.62 64.10

t

P-value

-1.199
-1.134
-2.133*
-2.094*

.235
.261
.037
.040
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1. ปริมาณการดื่มของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ NONMI (M=60.90,SD=84.79) สูงกว่า กลุ่ม
MI (M=32.64,SD=59.32) ที่ 6 เ ดื อ น ( P=.037) แ ล ะ NONMI (M=44.62,SD=64.10) สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม MI
(M=22.81,SD=54.80)ที่ 9 เดือน(p=.040)มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
แสดงว่าการให้ MI จะทาให้ปริมาณการดื่มลดลงให้ผลดีกว่าNONMI ที่ 6 เดือนและ9 เดือน (หรือ
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
คาถามการวิจัย
จ านวนวัน ที่ดื่ม ในผู้ ถูกคุมความประพฤติค ดีเมาแล้ ว ขับที่ ได้รับ MI จะแตกต่างไปจากกลุ่ ม NONMI หรือไม่
หลังจากผ่านไป 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่ม (Days/MONTH) จาแนกตามระยะเวลาติดตาม
ระหว่างกลุ่ม MI กับ NON MI วิธี independent sample t-test

ระยะเวลา จานวน
ติดตาม
วันดื่ม
( Days/
month)
baseline
1343
3เดือน
1052
6เดือน
840
9เดือน
592
P<.05

MI
n=122
Mean Std.
Deviation
11.008
8.623
6.885
4.852

8.8640
8.0703
6.9487
5.3992

จานวน
วันดื่ม
(Days/
month)
467
417
353
381

NON MI
n=49
Mean Std.
Deviatio
n
9.531
8.510
7.204
7.776

8.5564
7.7274
6.7792
7.9301

t

Pvalue
.995
.084
-.273
-2.369*

.321
.933
.785
.021

จากตาราง
1. จานวนวันที่ดื่มของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับ NONMI (M=7.77,SD=7.93) สูงกว่ากลุ่ม
MI (M=4.85,SD=5.39)ที่ 9 เดือน (p=.021) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
แสดงว่าการให้ MI จะทาให้จานวนวันที่ดื่มลดลงให้ผลดีกว่าNONMI ที่ 9 เดือน
NoNMI แรกเริ่มลดลงเพราะจากผลกระทบของอุบัติเหตุ เช่น ครอบครัวห้ามไม่ให้ดื่ม พอ 9 เดือนเริ่มขึ้นมีงานวิจัย
เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี จะมีปริมาณการดื่มเพิ่มขึ้น
คาถามการวิจัย (เปรียบเทียบรายคู่ว่ามีคู่ไหนแตกต่างบ้าง)
1. ปริมาณการดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับหลังจาก MI ไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือนจะ
แตกต่างไปจากก่อนการทดลองหรือไม่

84

2. ปริมาณการดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับหลังจากให้ MI ไปแล้ว 3 เดือนจะแตกต่างไปจาก 6 เดือน
และ 9 เดือนหรือไม่
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณที่ดื่ม (SD/MONTH) จาแนกระยะเวลาติดตามแบบรายคู่
ในกลุ่ม MI (n=122) วิธี Paired-Sample t-test
รายคู่

ระยะเวลาติดตาม

Mean

คู1่

baseline
3เดือน

83.635
61.980

Std.
Deviation
102.5847
86.9908

T

P-value

4.879*

.000

คู2่

baseline
6เดือน

83.635
32.6420

102.5847
59.32233

7.587*

.000

คู3่

baseline
9เดือน

83.635
22.8142

102.5847
54.80068

8.084*

.000

คู4่

3เดือน
6เดือน

61.980
32.6420

86.9908
59.32233

5.961*

.000

คู5่

3เดือน
9เดือน

61.980
22.8142

86.9908
54.80068

7.137*

.000

คู6่

6 เดือน
9เดือน

32.6420
22.8142

59.32233
54.80068

3.617*

.000

*p<0.05
จากตาราง
พบว่า ค่าเฉลี่ ย ปริ มาณการดื่ม ในผู้ ถู กคุมความประพฤติคดี เมาแล้ ว ขับ ก่อนการทดลอง (M=83.635,
SD=102.5847) สูงกว่าหลังให้ MI แล้ว 3 เดือน (M=61.98, SD=86.99) , สูงกว่าหลังให้ MI แล้ว 6 เดือน (M=
32.64,
SD=59.32) และสูงกว่าหลังให้ MI แล้ว 9 เดือน (M=22.81,SD=54.80)
สรุป ปริมาณการดื่มก่อนการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับหลังให้ MI ที่ 3 6 และ9เดือนแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ความคงทนของผลการให้ MI
1. ปริ ม าณการดื่ มในผู้ ถู กคุ มความประพฤตคดีเ มาแล้ ว ขั บหลั ง จากให้ MI แล้ ว 3 เดือ น (M=61.98,
SD=86.99) สูงกว่า 6เดือน(M=32.64, SD=59.32) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .05
แสดงว่าความคงทนของการผลการให้ MI ไปแล้ว 6 เดือนจะทาให้ปริมาณการดื่มลดน้อยลงกว่าผลการให้
MI ที่ 3 เดือน
2.ปริ ม าณการดื่ ม ในผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤตคดี เ มาแล้ ว ขั บ หลั ง จากให้ MI แล้ ว 6เดื อ น (M=32.64,
SD=59.32) สูงกว่า 9 เดือน (M=22.81, SD=54.80) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
แสดงว่าความคงทนของการผลการให้ MI ไปแล้ว 9 เดือนจะทาให้ปริมาณการดื่มลดน้อยลงกว่าผลการให้
MI ที่ 6 เดือน
สรุปว่า ระยะเวลาที่ให้ MI ที่ 3 6 และ 9 ทาให้ปริมาณการดื่มลดลงตามลาดับ
คาถามการวิจัย
1.จานวนวันที่ดื่ม (Days/MONTH) ในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับหลังจาก MI ไปแล้ว 3 เดือน
6 เดือนและ 9 เดือนจะแตกต่างไปจากก่อนการทดลองหรือไม่
2. จานวนวันที่ดื่ม (Days/MONTH) ในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับหลังจาก MI ไปแล้ว 3 เดือน
จะแตกต่างไปจากการให้ MIไปแล้ว 6 เดือน และ 9 เดือนหรือไม่
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่ม (Days/MONTH) จาแนกระยะเวลาติดตามแบบ
รายคู่ ในกลุ่ม MI (n=122) วิธี Paired-Sample t-test
รายคู่

ระยะเวลาติดตาม

Mean

คู1่

baseline
3เดือน

11.008
8.623

Std.
Deviatin
8.8640
8.0703

t

P-value

4.935*

.000

คู2่

baseline
6เดือน

11.008
6.885

8.8640
6.9487

6.587*

.000

คู3่

baseline
9เดือน

11.008
4.852

8.8640
5.3992

8.993*

.000

คู4่

3เดือน
6เดือน

8.623
6.885

8.0703
6.9487

3.789*

.000

คู5่

3เดือน
9เดือน

8.623
4.852

8.0703
5.3992

6.705*

.000
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คู6่

6เดือน
9เดือน

6.885
4.852

6.9487
5.3992

4.586*

.000

P<.05
จากตาราง
พบว่าจานวนวันดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับก่อนการทดลอง (M=11.008,SD=8.86) สูง
กว่าหลังให้ MI แล้ว 3 เดือน (M= 8.623,SD=8.0703) สูงกว่าหลังให้ MI แล้ว 6 เดือน (M= 6.885,SD=6.94) และ
สูงกว่าหลังให้ MI แล้ว 9 เดือน (M=4.852,SD=5.39) สรุป จานวนวันดื่มก่อนการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับหลัง
ให้ MI ที่ 3 6 และ9เดือนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ความคงทนของผลการให้ MI
1. จานวนวันดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤตคดีเมาแล้วขับหลังจากให้ MI แล้ว 3 เดือน (M= 8.623,SD=8.0703) สูง
กว่า 6 เดือน (M= 6.885,SD=6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .05
แสดงว่าความคงทนของการผลการให้ MI ไปแล้ว 6เดือนจะทาให้จานวนวันดื่มลดน้อยลงกว่าผลการให้ MI ที่3
เดือน
2. จานวนวันดื่มในผู้ถูกคุมความประพฤตคดีเมาแล้วขับหลังจากให้ MI แล้ว 6เดือน(M= 6.885,SD=6.94)สูงกว่า 9
เดือน(M=4.852,SD=5.39) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
แสดงว่าความคงทนของการผลการให้ MI ไปแล้ว 9 เดือนจะทาให้จานวนวันดื่มลดน้อยลงกว่าผลการให้ MI ที่6
เดือน
สรุปว่า ระยะเวลาที่ให้ MI ที่ 3 6 และ 9 ทาให้จานวนวันดื่มลดลงตามลาดับ
กลุ่ม NONMI
ตารางที่ 10 เปรี ย บเทีย บความแตกต่างของค่ า เฉลี่ ยปริ มาณที่ ดื่ม (SD/MONTH) จ าแนกรายคู่ ในกลุ่ ม NON
MI(n=49)
รายคู่

ระยะเวลาติดตาม

Mean

คู1่

baseline
3เดือน

111.082
83.500

Std.
t
Deviatin
146.3842 2.322*
120.8186

คู2่

baseline
6 เดือน

111.082
60.908

146.3842 3.528*
84.7910

P-value

.001

.025
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คู3่

baseline
9เดือน

111.082

146.3842 3.509*

.001

คู4่

3เดือน
6เดือน

83.500
60.908

120.8186 2.723*
84.7910

.009

คู5่

3เดือน
9เดือน

83.500
44.622

120.8186 2.980*
64.1043

.005

คู6่

6เดือน
9เดือน

60.908
44.622

84.7910
64.1043

.029

2.257*

*p<0.05
จากตาราง พบว่าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ กลุ่ม NON MI ปริมาณการดื่ม พบว่ามีความแตกต่างกันทุกคู่ใน
การบาบัดแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ดื่ม (Days/MONTH) จาแนกตามระยะเวลาติดตาม
แบบรายคู่ ในกลุ่มNON MI (n=49)
รายคู่
คู1่
คู2่
คู3่
คู4่
คู5่
คู6่
*p<0.05

ระยะเวลาติดตาม
baseline
3เดือน
Baseline
6เดือน
Baseline
9เดือน
3เดือน
6เดือน
3เดือน
9เดือน
6เดือน
9เดือน

Mean
9.531
8.510
9.531
7.204
9.531
7.776
8.510
7.204
8.510
7.776
7.204
7.776

Std.
Deviation
8.5564
7.7274
8.5564
6.7792
8.5564
7.9301
7.7274
6.7792
7.7274
7.9301
6.7792
7.9301

t

P-value

2.172*

.035

3.219*

.002

2.058*

.045

2.231*

.030

.924

.360

-.910

.368
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จากตาราง พบว่าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของกลุ่ม NON MI จานวนวันดื่ม พบว่ามีแตกต่างกันข้อมูล
พื้นฐานกับ3เดือน 6 เดือน 9 เดือนและระหว่าง 3เดือนกับ6เดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อสังเกตสาคัญ
ตาราง 10 และ 11 ที่แสดงผลในกลุ่ม NOM MI พบว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งปริมาณการดื่มและ วันดื่มที่ลดลงซึ่ง
เป็นผลที่ได้จากกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูที่ดาเนินการอยู่ เมื่อใช้กระบวนการ Motivational Interviewing
เสริมไปกับกระบวนการปกติ จะพบว่าระดับความสาเร็จจะสูงขึ้น (ปรากฏชัดในเดือนที่ 6 ขึ้นไป) และการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนี้ดาเนินต่อเนื่องยาวนานกว่าดังการวิเคราะห์ผลในตาราง 6 และ 7 ข้างต้น
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละจาแนกการมารายงานตัวครบ ผิดเงื่อนไข (ไม่มารายงานตัว) และ การกระทาผิด
ซ้า(ถูกจับซ้า) ติดตามที่ 9 เดือนสิ้นสุดการบาบัด ในกลุ่ม MI และ NON MI
ตัวแปร

MI (n=144 )
จานวน(ร้อยละ)

NON MI (n=61 )
จานวน (ร้อยละ)

1.รายงานตัวครบ 4ครั้ง

122(84.70)

49(80.30)

2.ผิดเงื่อนไข(ไม่มา)

20(13.90)

12(19.7)

3.กระทาผิดซ้า

1(0.70)

-

4.อื่น(เสียชีวิต)

1(0.7)

-

จากตาราง 11 กลุ่ม MI มารายงานตัวครบ/เข้าโปรแกรมครบ 122 รายคิดเป็นร้อยละ 84.7 ผิดเงื่อนไข 20 ราย
คิดเป็นร้อยละ13.19 กระทาผิดซ้า 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7 และตาย 1 รายคิดเป็นร้อยละ 0.7 กลุ่ม non mi มา
รายงานตัวครบจานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.3 ผิดเงื่อนไข 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ร้อยละของพฤติกรรมหยุดดื่มสุรากลุ่ม MI ครั้งที่2, 3, 4 เทียบกับครั้งที่ 1 (ก่อนการทดลอง) เท่ากับ
1.6, 4.1 และ10.7 ตามลาดับ สาหรับกลุ่ม NON MI ครั้งที2่ , 3, 4 เทียบกับครั้งที่ 1 (ก่อนการทดลอง) เท่ากับ 4.1,
8.2 และ 8.2 ตามลาดับ
2. ร้อยละของจานวนวันหยุดดื่ม กลุ่ม MI ครั้งที่2, 3, 4 เทียบกับครั้งที่ 1 (ก่อนการทดลอง)เท่ากับ 1.6,
3.3 และ9.8 ตามลาดับ สาหรับกลุ่ม NON MI ระยะที่2, 3, 4 เทียบกับครั้งที่ 1 (ก่อนการทดลอง) เท่ากับ 4.1, 8.2
และ 8.2 ตามลาดับ
3. ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแต่ละกลุ่ม
3.1 ปริมาณการดื่ม(SD/MONTH กลุ่มMI พบว่ามีความแตกต่างกันทุกครั้งอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่.05และจานวนวันดื่ม(Days/MONTH)พบว่ามีความแตกต่างกันทุกครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3.2 ปริ ม าณการดื่ ม (SD/MONTH) กลุ่ ม NON MI พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ทุ ก ครั้ ง อย่ า งมี
นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 และจานวนวันดื่ม (Days/MONTH) พบว่ามีความแตกต่างกันเฉพาะครั้งที่ 1กับ2
, 1 กับ 3,
1 กับ 4 และ 2 กับ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม MI กับ NON MI ด้านปริมาณการดื่ม(SD/MONTH) พบว่ามี
ความแตกต่างกันครั้งที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และจานวนวันดื่ม(Days/MONTH )มีความ
แตกต่างกันเฉพาะครั้งที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5. รายงานตัวตามนัดครบโปรแกรม กลุ่ม MI ร้อยละ 84.7 กระทาผิดซ้า (ถูกจับซ้า)ร้อยละ 0.7 และตาย
ร้อยละ 0.7 ในขณะที่กลุ่ม NON MI รายงานตัวตามนัดครบโปรแกรม ร้อยละ 80.3
อภิปรายผล
พฤติกรรมหยุดดื่มสุราและจานวนวันหยุดดื่มสุราเพิ่มขึ้น และปริมาณการดื่มสุราและจานวนวัน ดื่มของ
กลุ่ม MI ลดลงในแต่ละครั้งของการบาบัด ขณะเดียวกันกลุ่ม NON MI ก็มีพฤติกรรมการหยุด จานวนวันหยุดดื่ม
เพิ่มขึ้นและปริมาณการดื่มและจานวนวันดื่มก็ลดลงเช่นกัน เราสันนิฐานว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ MI อาจจะได้รับอิทธิพล
จากผู้ใช้ MI ที่อาจจะใช้ MI บางส่วน
ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่กลุ่ม MI ในการบาบัดแต่ละครั้ง ด้านปริมาณการดื่ม(SD/MONTH
และจานวนวันดื่ม มีความแตกต่างกันทุกครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่. 05 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้ให้
MI พบว่าผู้กระทาความผิดมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหลังการบาบัดผลักดันลดปริม าณการดื่มลงดังนั้นจานวนวันดื่มจึงลด
ตามไปด้วย รวมถึงปริมาณการดื่มของกลุ่ม NON MI ก็มีความแตกต่างกันทุกครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
แต่จานวนวันดื่ม (Days/MONTH) พบว่ามีความแตกต่างกันเฉพาะครั้งที่ 1กับ2 , 1กับ3, 1กับ4 และ 2 กับ 3 อย่าง
มีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 แสดงว่ากลุ่มดังกล่าวอาจจะได้รับอิทธิพลจากผู้ กระทาผิดของกลุ่ม MI ในการลด
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ปริมาณการดื่ม หรือเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ MI อาจจะใช้ทักษะ MI บางอย่างด้วย หากผู้บาบัดใช้ MI ทั้งกระบวกการผล
น่าจะสอดคล้องกันทั้งปริมารการดื่มลดจานวนวันดื่มก็ต้องลดตามแต่กับผกผัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม MI กับ NON MI ด้านปริมาณการดื่ม (SD/MONTH) พบว่า
มีความแตกต่างกันครั้งที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และจานวนวันดื่ม (Days/MONTH )มีความ
แตกต่างกันเฉพาะครั้งที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่า MI ใช้ได้ผลมากที่สุดในครั้งที่ 4 ในลด
ปริมาณการดื่มและจานวนวันดื่มลงได้
รายงานตัวตามนัดครบโปรแกรม กลุ่ม MI ร้อยละ 84.7 ในขณะที่กลุ่ม NON MI รายงานตัวตามนัดครบ
โปรแกรม ร้อยละ 80.3 ทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติในการใช้ MI และ
สันนิฐานว่าเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติอาจจะใช้ MI บางส่วนในกลุ่ม NON MI และส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
บังคับจากอานาจศาลที่ต้องมารายงานตัวให้ครบ นอกจากนี้กลุ่ม MI ก็ยังพบผู้กระทาผิดซ้า(ถูกจับซ้า)ร้อยละ 0.7
ถือว่าน้ อ ยมากเมื่อเทีย บกับ สถิ ติ การกระทาผิ ดซ้าของคุมความประพฤติที่ผ่ า นมา แสดงถึง การใช้ MI มีความ
ผิดพลาดต่อการกลับมากระทาผิดซ้าน้อยในระดับ .001
การประยุกต์ใช้
1. กระบวนการสนทนาสร้างแรงจูงใจมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงจากการดื่มสุรา(ลดปริมาณ
การดื่ม ลดวันดื่ ม) ในกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ จึงควรมีการฝึกอบรมเทคนิค MI ให้กับพนักงานคุมประพฤติ
โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
2. กระบวนการสนทนาสร้างแรงจูงใจสามารถผสมผสานไปกับกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูตามปกติ และ
เพิ่มความสาเร็จของกระบวนการ
อย่างไรก็ตามควรมีการวัดผลระยะยาวโดยเฉพาะการกระทาผิดซ้า
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มมีความชัดเจนเมื่อติดตามผลตั้งแต่เดือนที่ 6 หลังการรายงาน
ตัวครั้งแรก การติดตามประเมินผลจึงควรติดตามมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
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ภาคผนวก

แนวปฏิบัติการให้คาปรึกษาแบบสั้น
โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการควบคุมพฤติกรรมการดื่มของผู้ถูกคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ การให้คาปรึกษาแบบสั้นมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการมองเห็นความสาคัญในการดูแลตนเอง
โดยเฉพาะการเลิกหรือลดการดื่มสุรา ด้วยการเชื่อมโยงสิ่งสาคัญในชีวิตของผู้ถูกคุมประพฤติกับผลกระทบที่ได้รับ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ตัวอย่างคาพูด/ คาถาม
1.Affirmation
สร้ า งความร่ ว มมื อ และแสดง สวัสดีค่ะ/วันนี้เดินทางมายังไง/กับใครคะ /
การสร้างสัมพันธภาพ
ความชื่นชม
วันนี้มา/ตรงตามนัด/มาแต่เช้าเลย
(Engagement &
เดี๋ยวต้องไปทางานหรือเปล่า-คุณมีความตั้งใจ
Collaboration)
มากนะ
“งานเป็นยังไงบ้าง ” “คุณแม่เป็นยังไงบ้าง”
2. Ask
ระบุแรงจูงใจเพื่อให้สามารถใช้ “คุณทางานที่นี่หลายปี เพราะอะไรคุณถึง
1A ถามค้นหา
ผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ตั้งใจ”
แรงจูงใจ/สิ่งสาคัญในชีวิต /ใช้ติดตาม/การสนทนาที่
“ที่คุณเรียนหนังสือ คุณมีความฝันอะไร”
สอดคล้องกัน
“อะไรที่ทาให้คุณตั้งใจมารายงานตัวในวันนี้”
(ผู้ให้คาปรึกษาควรใช้เวลา
“ที่จริงดื่มสุราเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อดเป็นห่วง
สนทนาในเรื่องสิ่งสาคัญ/คน
ไม่ได้”
สาคัญ)
“สมมติว่าผมแนะนาให้คุณเลิกดื่ม คุณคิดว่ามี
โอกาสเป็นไปได้สักแค่ไหน/เพราะอะไร”
2A ถามสร้างแรงจูงใจ

ผลักดันการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการเลิกดื่ม/ลดดื่ม
โดยในผู้ที่แรงจูงใจน้อยจะต้อง
กระตุ้นการมองเห็นปัญหา
ในผู้ที่ลังเลสงสัยต้องกระตุ้นการ
ชั่งน้าหนักผลดีผลเสีย
ในผู้ที่เริ่มลงมือปฏิบัติควรถาม
ถึงแผนการ
และในผู้ที่ทาได้บ้างแล้วควร
ถามถึงผลดีที่ได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลง

“อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทาให้คุณมารายงานตัว”
“ถ้าคุณไม่มาจะมีผลกระทบอะไรบ้าง”
“มีบางครั้งไหมที่คุณหยุดดื่มไป เพราะอะไร?”
“ครอบครัว(เจ้านาย/เพื่อน)ของคุณรู้สึก
อย่างไรกับการดื่มของคุณ”
“สังเกตว่าอาการเป็นอย่างไรเวลาดื่มต่อเนื่อง
(มีผลกระทบไหม)”
“มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินยาต่อเนื่อง”
“อาการของคุณจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง”
“ลูกคุณเค้าพูดยังไงบ้าง”
“ช่วงที่หยุดดื่มไปเป็นยังไงบ้าง”
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3.Advice
เพื่อให้ผู้รับการปรึกษารับทราบ
การให้ ข้ อ มู ล /เสนอแนะ ข้อมูลและทางเลือกที่เป็นไปได้
แบบมีทางเลือก/ส่งต่อหาก
จาเป็น

- ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสิ่งสาคัญในชีวิต
- เปรียบเทียบชีวิตที่หยุดดื่ม(ดีกว่าดื่มมาก)”
- แนะนาตามความเหมาะสมเช่น “เรื่องนอนไม่
หลับสามารถปรึกษาแพทย์ได้”
- แนะนา/ให้ข้อมูล เรื่องกฎหมาย/การรายงาน
ตัว/การถูกจับซ้า”

จากการดื่มสุราซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมการเลิกหรือลดปริมาณการดื่มสุรา
สาระสาคัญ ผู้ให้คาปรึกษาใช้การสนทนาตามหลักสาคัญได้แก่
1. หลักการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เน้นไปที่การค้นหาและมีเป้าหมายเดียวกัน
2. การดึงความต้องการออกมา (Evocation) เน้นเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่มาจากกลุ่มเป้าหมาย
3. การริเริ่มดาเนินการด้วยตนเอง (Autonomy) เน้นการร่วมมือวางแผนเป็นเจ้าของแผนการ
ด้วยรูปแบบการสนทนาสร้างแรงจูงใจแบบที่เรียกว่า การให้คาปรึกษาแบบสั้น(Brief Intervention) ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 15-20 นาที โดยมีโครงสร้างสาคัญคือ
1. การสร้างสัมพันธภาพ เน้นความร่วมมือ (Affirmation/collaboration)
2. การสร้างแรงจูงใจด้วยการใช้คาถาม ค้นหาสิ่งสาคัญในชีวิต รวมทั้งการเปรียบเทียบสิ่งสาคัญและผล
จากพฤติกรรมการดื่ม
(Ask ;Reason for change)
1. การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแบบมีทางเลือก (Advice [menu/choice])
การให้ข้อมูลพื้นฐาน
1. การดื่มเสี่ยงต่า 1-2 SD/วัน ไม่เกิน 14 SD /wk ไม่เสียงาน/ยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนแนะนาให้ดื่มน้อย มีวัน
เว้นดื่ม ไม่ดื่มแล้วขับ
2. การดื่มเสี่ยงสูง ดื่มมาก + มีผลกระทบ (งาน/ครอบครัว/สุขภาพ) ควรเลิกดื่มหรือลดการดื่ม (ไม่เกิน 2 sd/d ไม่
เกิน 14 sd/wk) ดื่มไม่ขับ
3. การดื่มที่ติด มากและมีอาการลงแดงแนะนาดื่มลดลงดื่มไม่ขับ และ ปรึกษาแพทย์
(1 sd ประมาณเบียร์ 1 กป ไวน์ 100 ml สุรา 40dg 30 ml อุประมาณ 150ml)

