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ความเป็นมาของโครงการ 
 โปรแกรมการรกัษาผูต้ดิสรุาสว่นใหญ่อยูใ่นสถานพยาบาลและ
ด าเนินการโดยบคุลากรทางการแพทยท่ี์ตอ้งมีทกัษะสงู จงึมีขอ้จ ากดั
หลายอยา่ง 
- มีความซบัซอ้นในการด าเนินการใหบ้รกิาร 
- มีจ านวนสถานท่ีใหบ้รกิารไม่มาก 
- มีตน้ทนุสงูในการด าเนินการ 
- มีอตัราการหยดุรกัษากลางคนั (drop out) สงูหากรกัษาแบบ
ผูป่้วยนอก 
 

 

  
  



ทางเลือกอ่ืนๆ 
 - รกัษาท่ีบา้น (home care, case management approach)  

 - อสม ช่วยด าเนินการ 
 - หลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนนุรูปแบบการดแูลโดยใชส้ิ่งจงูใจ 
(contingency management) (CM) ถงึประสทิธิผลการรกัษา 

  



องคป์ระกอบของ CM  

 1) ผูร้กัษาสามารถตรวจสอบไดว้า่เมื่อมีการดื่มสรุาหรอืไม ่
2) มีตวัเสรมิแรงหรอืรางวลั เม่ือผูป่้วยไมด่ื่มสรุา 
3) หยดุใหร้างวลัเมื่อมีการกลบัไปดื่ม 
4) ตวัเสรมิแรงตา่งๆถกูน ามาใชแ้ข่งกบัตวัเสรมิแรงจากการดื่มสรุา 

  



วตัถุประสงค ์

 - เพื่อศกึษาประสทิธิผลของการบ าบดัโดยการใหส้ิ่งจงูใจ (CM) แบบ
ด าเนินการท่ีบา้นเปรยีบเทียบกบัการดแูลแบบเยี่ยมบา้นซึง่ด  าเนินการโดย อสม 
ในการหยดุสรุาอยา่งตอ่เน่ือง ในช่วงเวลา 12 สปัดาห ์(intervention 
period) และติดตามตอ่เน่ืองอีก 4 สปัดาห ์(follow up) 

  

 - เพื่อศกึษาประสทิธิผลของสิ่งจงูใจท่ีมีมลูคา่สงูเทียบกบัสิ่งจงูใจท่ีมีมลูคา่ต ่าวา่
ใหผ้ลในการหยดุด่ืมสรุาแตกตา่งกนัหรอืไม ่  

 



กระบวนการคน้หาผูป่้วย 
- Two research assistants (RAs), who shared major 
characteristics with community health 
workers/potential workers, worked as opinion 
leaders (influencers, coaches) 

- RAs approached and asked key informants e.g., 
community leaders, liquor shop assistants, 
restaurants, taxi motorcyclists to identify potential 
alcoholics 

- Potential alcoholics were asked to provide 
additional names of suspected alcoholics 
 





Intervention 

 - กลุม่ควบคมุ ไดร้บั detoxification treatment อสม เย่ียมบา้น
ตอ่เน่ืองเป็นเวลา 12 สปัดาห ์ใหก้ารดแูลและประเมินการดื่มสรุาโดยการ
สมัภาษณผ์ูป่้วย คนใกลชิ้ด และเป่า breathalyzer 

 - กลุม่ทดลอง  ไดร้บั detoxification treatment และ อสม เย่ียม
บา้นพรอ้มกบัการบ าบดัโดยการใหส้ิ่งจงูใจที่ทกุครัง้ที่ไมพ่บหลกัฐานการด่ืมสรุา 
(โดยการสมัภาษณผ์ูป่้วย คนใกลชิ้ด และเป่า breathalyzer) แบง่เป็น 2 
กลุม่ 

◦ กลุม่ท่ีไดร้บัแรงจงูใจมลูคา่สงู (60 บาท)  
◦ กลุม่ที่ไดร้บัแรงจงูใจมลูคา่ต ่า (30 บาท)   

  



ตัวแปร 
 ขอ้มลูพืน้ฐาน: อาย ุเพศ การศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ประวตัิการ
ใชส้ารเสพติดอื่นๆ โรคจิตเวชอื่นๆ 

 หลกัฐานการหยดุสรุา: วดัปรมิาณ alcohol ในลมหายใจดว้ย 
breathalyzer และยืนยนัดว้ยประวตัิการดื่มจากผูป่้วยและผูใ้กลชิ้ด 

 



สปัดาหท์ี่ กลุม่ control กลุม่ทดลอง CM 

1 อสม.เย่ียมบา้นทกุวนั  

รว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบัแอลกอฮอล ์

อสม.เย่ียมบา้นทกุวนั รว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบั
แอลกอฮอล ์ถา้พบวา่การเป่าแอลกอฮอลใ์หผ้ลลบ 
อสม. จะใหร้างวลัแก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ มลูค่า 30 
บาท หรอื 60 บาท  

2-12 อสม.เย่ียมบา้น 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์โดยมีการ
สุม่เวลาเย่ียมในแตล่ะสปัดาห ์

รว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบัแอลกอฮอล ์

อสม.เย่ียมบา้น 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์โดยมีการสุม่เวลา
เย่ียมในแตล่ะสปัดาหร์ว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบั
แอลกอฮอล ์ถา้พบวา่การเป่าแอลกอฮอลใ์หผ้ลลบ 
อสม. จะใหร้างวลัแก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ มลูค่า 30 
บาท หรอื 60 บาท  

13-16  อสม.เย่ียมบา้น 2 ครัง้ ในสปัดาหท่ี์ 13 และ 
16 โดยมีการสุม่เวลาไปเย่ียม 

รว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบัแอลกอฮอล ์

อสม.เย่ียมบา้น 2 ครัง้ ในสปัดาหท่ี์ 13 และ 16 โดย
มีการสุม่ไปเย่ียม รว่มกบัใหเ้ป่าเครือ่งวดัระดบั
แอลกอฮอล ์





ผลการศึกษา 
   

  
  

 

  









ผลต่อความถ่ีในการด่ืมสุรา 
 จ  านวนผลเป่าเป็นบวกเฉลี่ยในแตล่ะกลุม่ 

 - HV      13.3  

 - CM-L   12.7 

 - CM-H    7.8   (β -0.5 95%CI -0.9 to -0.2, p=0.005) 

  





อภิปราย 
 โดยการประสานกบัสถานพยาบาลใกลบ้า้น อสม สามารถเย่ียมบา้นและบ าบดั 
ดว้ย CM ท่ีบา้นผูป่้วยได ้
 การใหเ้งินสดมลูคา่ 60 บาทเป็นสิ่งจงูใจในการหยดุด่ืมสรุาในแตล่ะครัง้ที่หยดุ
สรุา มีประสทิธิผลในการลดความถ่ีในการด่ืมและเพิ่มอตัราการหยดุด่ืมเม่ือ
เวลาผา่นไป  

  
  

  

  

  

  



อภิปราย 
 มีผูป่้วยจ านวนไมน่อ้ยในกลุม่ควบคมุที่สามารถหยดุเหลา้ได้
แมว้า่จะไมไ่ดร้บัสิ่งจงูใจใดๆ สามารถหยดุโดยสิน้เชิง 15%,  
ดื่มไมเ่กิน  2-3 ครัง้ 24% 
  
 จงึอาจเลือกบ าบดัโดยการเยี่ยมบา้นอยา่งเดียวก่อนได ้หาก
ไมไ่ดผ้ลจงึใช ้CM 
  
  



อภิปราย 
อาจเพิ่มขนาดของประสิทธิผลของ CM ไดโ้ดย 
 - เพิ่มมลูคา่สิ่งจงูใจ 
 - ใหส้ิ่งจงูใจทนัทีที่ตรวจพบวา่ผูป่้วยไมด่ื่ม 

 - ใช ้bonus หรอืเพิ่มมลูคา่สิ่งจงูใจใหส้งูขึน้เม่ือหยดุได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

  
  



อภิปราย 
 การดแูลระยะยาว  
 - การช่วยหางาน อ านวยความสะดวกเรือ่งการเขา้ถงึ
สวสัดิการอื่นๆที่ผูป่้วยพงึได ้เช่น ยากจน พิการ ป่วยเรือ้รงั 
 - รกัษา comorbid physical and psychiatric illness  
 - ดแูลเป็นทีมแบบ case management  
 



บทบาทของ อสม ในการดูแลผปในชุมชน 

 - คน้หาผูป่้วย 
 - ชกัชวนผูป่้วยเขา้รบัการบ าบดั 
 - ใหก้ารบ าบดั 
 - ดแูลตอ่เน่ืองในชมุชน 



องคป์ระกอบท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการของผป 

 - Characteristics of opinion leaders who can influence and 
coach VHV 

 - Transport and treatment costs should be fully covered  

 - Appropriate incentives for VHVs and participants 

 - Persuasion and nudge techniques  

 - Peer and family pressure 

  



องคป์ระกอบท่ีอาจมีผลต่อผลลพัธ์การบ าบดั 
 VHV: characteristics, experiences  

 Home visit: frequency 

 Advice and counselling skills of VHVs 

 Rewards: type, value, immediacy of delivery, use of bonuses 
and escalating schedule of reinforcement 

 Use of breathalyzer 

 Other forms of social support 
  



Thank you 


