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บทคัดย่อ 

 
ภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคติดสุราเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีมีผลกระทบต่อตวัผูป่้วย 

ครอบครัวและสังคม การช่วยเหลือเพื่อลดภาวะซึมเศร้าจึงมีความส าคญั โปรแกรมพฤติกรรมบ าบดั
แบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์น่าจะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยโรคติดสุราท่ีมีภาวะ
ซึมเศร้าได ้ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงก่ึงทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววดัก่อน-หลงั  มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะและผลของโปรแกรมพฤติกรรมบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลในการลดภาวะ
ซึมเศร้าในผูป่้วยโรคติดสุราท่ีเขา้รับบริการแบบผูป่้วยใน ตึกฝ้ายค า โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่  
ผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงระหวา่งวนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 จ  านวน 8 ราย 
ท่ีมีภาวะซึมเศร้าระดบัเล็กน้อยถึงปานกลางโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค (Beck 
Depression Inventory I ) แปลเป็นภาษาไทยโดย มุกดา ศรียงค์ (2522)  และไดผ้า่นการประเมิน
อาการถอนพิษสุราโดยใช้แบบประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษแอลกอฮอล์ (Clinical 
Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ของ หยาดชลหนูหุ่น 
(2547) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และการทดสอบค่าที ชนิด  2  กลุ่มสัมพนัธ์กนั 
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ผลการศึกษามีดงัน้ี 
1. ลกัษณะของโปรแกรมพฤติกรรมบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ส าหรับ

ผูป่้วยโรคติดสุราประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งหมด  8 คร้ัง หลงัจากปรับระยะเวลาและเน้ือหาในใบงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและช่วยให้ผูป่้วย
ปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีไร้เหตุผลบนพื้นฐานความเป็นจริง 

2. หลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรมพฤติกรรมบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์  ผูป่้วย
โรคติดสุรามีภาวะซึมเศร้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฤติกรรมบ าบัดแบบพิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์สามารถลดภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคติดสุราได ้ โปรแกรมน้ีจึงน่าจะเป็นทางเลือกในการ
บ าบดัทางหน่ึงท่ีสามารถน าไปลดภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคติดสุรา เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผูป่้วยใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

 
Depression in patients with alcohol dependence is a mental health problem  that 

impacts  tremendously on the patients themselves, their family and society. Thus an intervention 
to reduce depression is important.  The rational emotive behavior therapy program may be one of 
alternative intervensions. This quasi-experimental research with one group, pre-post test design, 
aimed  to examine  characteristics and an affect of  the rational emotive behavior therapy program  
on depression reduction among patients with alcohol dependence  who were  admitted into 
Suanprung psychiatric hospital, Chiang mai province. Eight subjects were selected purposively 
during 1-30    November 2010. They were patients with mild or moderate depression as assessed 
by Beck Depression Inventory I and were assessed for alcohol withdrawal by Clinical Institute 
Withdrawal  Assessment for alcohol - Revised Version. Research instruments was the rational 
emotive behavior therapy  program by Noohun (2004). Data were analyzed  by using descriptive 
statistics, and dependent t-test 
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The results of the study revealed that: 
1. Characteristic of  rational emotive behavior therapy program for patients with 

alcohol dependence composed of eight sessions. After  adjusting the period of time and the 
contents to be  appropriated for the  sample the program was suitable and practical for debating 
clients’  irrational beliefs  based on the fact.      

2. After attending the rational emotive behavior therapy program, the patients with   
alcohol dependenc  had significtly reduced level (P<.01) 

The results of this study indicate that a rational emotive behavior therapy program can 
reduce depression in alcohol dependence patients. Therefore, this program should be used as an  
alternative way to help reduce depression in  alcohol dependence patients thereby enhancing their 
mental health . 

 
 


