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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความเครียดและร้อยละจ�ำนวนวันทีห่ ยุดดืม่ สุราเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ติดสุราทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากับกลุม่ ผูป้ ว่ ยติดสุราทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัด
ด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวน
การเต้นของหัวใจ
วิธีการศึกษา การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดข้างเดียวในผู้ติดสุราเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ (กลุม่ ทดลอง) จ�ำนวน 16 ครัง้ สัปดาห์ละ 4 ครัง้ โดยใช้เวลาครัง้ ละ 30-60 นาที
กับการบ�ำบัดด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กลุ่มควบคุม) เพื่อดูผลต่อความเครียดหลังการ
ทดลองแบบทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน และร้อยละจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มหลังการทดลอง 1 เดือน
ผลการศึกษา กลุ่มทดลอง 17 ราย และกลุ่มควบคุม 18 ราย ก่อนทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด
ของผู้ป่วยติดสุราทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p=0.231) กลุ่มที่ได้รับการบ�ำบัดร่วม
ระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครือ่ งมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวน
การเต้นของหัวใจมีผลต่างคะแนนความเครียดหลังการทดลอง 1 เดือนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการบ�ำบัด
ด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ (p=0.002) นอกจากนี้กลุ่มที่
ได้รบั การบ�ำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครือ่ งมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุม
อัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจมีจำ� นวนทีห่ ยุดดืม่ หลังการทดลอง 1 เดือนมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
บ�ำบัดด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ (p=0.017)
สรุป การบ�ำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครือ่ งมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุม
อัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจมีประสิทธิภาพในการลดความเครียด และจ�ำนวนวันทีห่ ยุดดืม่ แก่
ผู้ป่วยติดสุรา
ค�ำส�ำคัญ ผู้ติดสุรา เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจ
ความเครียด จ�ำนวนวันที่หยุดดื่ม

Corresponding author: วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2561; 63(3): 247-258
J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 63 No. 3 July - September 2018

247

ประสิทธิผลของการบ�ำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและ
เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจส�ำหรับผู้ติดสุรา

พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล และคณะ

ABSTRACT
Objective : To compare stress and percentage of abstinent days between Phramongkutklao
inpatient rehabilitation program (PMK model) and combination of PMK model with heart rate
variability (HRV) biofeedback inpatients with alcohol use disorder at Phramongkutklao Hospital.
Methods : A single-blind randomized controlled trial to compare the effectiveness of the
combination of PMK model with HRV biofeedback consisting of 16 sessions with 30-60 minutes,
session, 4 days a week, for 4 weeks continuously as a treatment group with PMK model as a
control group. The stress scores were assessed at baseline, post-intervention and 1 month
follow-up. Percentage of abstinent days was assessed at 1 month follow-up.
Results : 35 inpatients with alcohol use disorder were randomized into, 17 patients as the
intervention group and 18 patients as the control group. There were no significant differences
in mean of stress scores between two groups at baseline (p=0.231). The treatment group had
more reduction of the stress scores than the control group with statistically significant (p=0.002)
at 1 month follow-up. Furthermore, the treatment group had more percentage of abstinent days
than the control group with statistically significant (p=0.017) at 1 month follow-up.
Conclusion : The combination of PMK model with HRV biofeedback were more effective than
the PMK model only in stress reduction and increase percentage of abstinent days in patients
with alcohol use disorder.
Keywords : alcohol use disorder, heart rate variability biofeedback, stress, abstinent days
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บทน�ำ

ปัญหาการบริโภคสุราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
อย่างยาวนานและยังคงเป็นปัญหาทีย่ งั ไม่สามารถแก้ไข
ได้ทั่วโลก จากรายงานสถานการณ์การบริโภคสุราของ
องค์การอนามัยโลกล่าสุด พบว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การดืม่ สุราสูงสุดเป็นอันดับหนึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1,2
ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ รายงานสถานการณ์ ก ารบริ โ ภค
สุราของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีผู้บริโภคสุรา
ประมาณ 17 ล้านคนหรือร้อยละ 32.33 ซึ่งการบริโภค
สุราน�ำไปสูก่ ารเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และการบาดเจ็บ
มากกว่า 200 ชนิด1 หากดื่มสุราในปริมาณมากและต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะใน
ร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะสมองส่วนความคิด ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ และการควบคุมตนเอง นอกจากนี้
ยังส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองอีกด้วย เป็นผล
ท�ำให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานเกิดภาวะ
การเสพติด ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นผู้มีความ
ผิดปกติในการดื่มแอลกอฮอล์4-6 ภาครัฐและหน่วยงาน
สาธารณสุ ข ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ต่ อ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น จึงได้มีรูปแบบการบ�ำบัดรักษาที่หลากหลาย
รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุราและสารเสพติด
แบบผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ซึ่งเป็นโปรแกรมจิตสังคมบ�ำบัดที่พัฒนามาจากหลัก
12 ขั้นตอนของกลุ่มสุรานิรนาม และมินิโซต้าโมเดล
โดยพั น เอกนายแพทย์ พิ ชั ย แสงชาญชั ย ซึ่ ง เหมาะ
ส�ำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาช่วงถอนพิษสุราแล้ว โดย
ผู้ป่วยจะเข้าร่วมกลุ่มบ�ำบัดเป็นเวลา 28 วัน การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถช่วยลดการ
บริโภคสุราได้ถงึ ร้อยละ 76 มีจำ� นวนวันทีห่ ยุดดืม่ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 66 อีกทั้งในช่วงการติดตาม 6 เดือน พบว่ามีผู้ที่
สามารถหยุดดื่มสุราได้ร้อยละ 47 อย่างไรก็ตาม ควรมี
การพัฒนาแนวทางเพือ่ หยุดวงจรการกลับไปดืม่ สุราซ�ำ้
ให้ลดลงได้มากที่สุด7
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พฤติกรรมการบริโภคสุรานั้นเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ มีการศึกษาพบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์
กับความอยากดื่มสุรา และอัตราการกลับไปดื่มสุรา
ซ�้ำสูง8 เนื่องจากฤทธิ์ของสุราช่วยลดความเครียดและ
ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายทางอารมณ์ชั่วคราว จึงท�ำให้เกิด
การดื่มสุราซ�้ำจนติด และต้องเพิ่มปริมาณการดื่มสุรา
มากขึ้นเรื่อยๆ9 และกลับไปดื่มในที่สุดดังนั้นหากมีวิธี
การจัดการความเครียดทีเ่ หมาะสม อาจส่งผลให้ปริมาณ
การดื่มสุราลดลงได้
เมื่อเจอสถานการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเครียด
ร่างกายจะเกิดกระบวนการตอบสนองต่อความเครียด
ส่งผลให้หวั ใจเต้นเร็ว และหายใจถีข่ นึ้ 10 การใช้เครือ่ งมือ
ไบโอฟีดแบคเป็นวิธกี ารจัดการความเครียดรูปแบบหนึง่
ที่มีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยการ
ใช้เครื่องมือในการสะท้อนกลับการท�ำงานของร่างกาย
ที่อยู่ภายใต้การท�ำงานระบบประสาทอัตโนมัติรวมทั้ง
อัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจ ผ่านทางสัญญาณ
เสียง และภาพท�ำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในร่ า งกายในขณะนั้ น ช่ ว ยให้ บุ ค คลเรี ย นรู ้ ที่
จะควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองของตนเอง เครื่องมือ
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกการควบคุมอัตราการ
หายใจให้ช้า ลึก สม�่ำเสมอ ปรับลดอัตราการหายใจ
ซึ่งส่งผลให้หัวใจท�ำให้เต้นช้าลง โดยไปเพิ่มอัตราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ ระบบประสาทพาราซิมพา
เทติกให้ท�ำงานเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อร่างกาย ระบบ
ประสาทอัตโนมัติเกิดความสมดุล ร่างกายเกิดความ
ผ่อนคลาย11 ในต่างประเทศมีการน�ำเครื่องมือชนิดนี้ไป
ใช้รว่ มในการรักษาโรคต่างๆ รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยติดสุราซึง่ พบ
ว่าสามารถช่วยลดความวิตกกังวล และความอยากดื่ม
สุราได้12 อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการน�ำ
เครื่องมือนี้มาใช้ลดความเครียดในผู้ป่วยติดสุราซึ่งอาจ
จะน�ำไปสู่การเพิ่มจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มสุราได้
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ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั และคณะได้เล็งเห็นว่าหากเครือ่ งมือ
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจสามารถใช้ลดความเครียด และเพิม่ จ�ำนวนวัน
ที่หยุดดื่มได้ จะสามารถน�ำเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิด
ควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจไปเป็นส่วน
หนึง่ ของการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ สุราให้กบั ผูเ้ ข้า
รับบริการในอนาคตต่อไป
เครื่ อ งไบโอฟี ด แบคชนิ ด ควบคุ ม อั ต ราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เรียนรู้
วิธีการหายใจที่ถูกวิธี สามารถควบคุมการหายใจมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยฝึ ก การหายใจตามคลื่ น
กราฟที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเครื่องจะตรวจจับอัตรา
การเต้ น ของหั ว ใจจากนิ้ ว ชี้ ข ้ า งซ้ า ย ถ้ า สามารถฝึ ก
หายใจได้ ส อดคล้ อ งตามคลื่ น กราฟที่ ป รากฏได้ ถู ก
ต้อง ลักษณะของคลื่นจะมีความกว้าง และสม�่ำเสมอ
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เครือ่ งจะแสดงคะแนนเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นแรงเสริมทางบวก
(positive reinforcement) ว่าสามารถหายใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (รูปที่ 1 และ 2)

รูปที่ 1 การใช้เครือ่ งไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ

รูปที่ 2 เครื่องหมายที่ปรากฏบนหน้าจอขณะฝึกควบคุมการหายใจ
ที่มา: http://blog.mindplace.pl/2011/05/stresseraser-urzadzenie-do-eliminacji-stresu-oparte-o-biofeedback-hrv/
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความเครียดและร้อยละจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มสุราเปรียบ
เทียบระหว่างกลุม่ ผูต้ ดิ สุราทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดด้วยรูปแบบ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากับกลุ่มติดสุราที่ได้รับการ
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บ�ำบัดด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับ
เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวน
การเต้นของหัวใจ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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The Effectiveness of Combination of Phramongkutklao Model with
Heart Rate Variability Biofeedback in Alcohol Use Disorder Patients

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบสุ่มเลือกและ
มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบแบบปกปิดข้างเดียว ใช้วิธี
การสุ่มอย่างง่ายด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกเข้ากลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยผูป้ ว่ ยติดสุราทัง้ 2 กลุม่ จะ
ได้รับการดูแลตามแบบแผนการรักษาการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยติดสุราและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน
รูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตามปกติ ส่วน
กลุ่มทดลองจะได้รับการใช้เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิด
ควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจเพิ่มเติม
โดยโปรแกรมจะเริม่ ต้นหลังจากการถอนพิษสุรา และเข้า
การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ สุราและสารเสพติดแบบ
ผูป้ ว่ ยในรูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้เวลา
4 สัปดาห์ ทั้งหมด 16 ครั้ง
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการพิ จ ารณาการวิ จั ย ในคนกรมแพทย์
ทหารบกวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 เลขที่ Q013h/60 และ
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย
มหิ ด ลวั น ที่ 1 กั น ยายน 2561 เลขที่ MU-CIRB
2017/099.3105
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย จากจิ ต แพทย์ ต าม DSM-V ว่ า เป็ น ผู ้ ป ่ ว ย
ติ ด สุ ร า (alcohol use disorder, severe) มี อ ายุ
20 ปีขนึ้ ไป และเข้ารับการบ�ำบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
แบบผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
28 วั น ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2560-มี น าคม
พ.ศ. 2561 ผ่ า นระยะการถอนพิ ษ สุ ร าเรี ย บร้ อ ย
แล้ ว และหยุ ด รั บ ประทานยาคลายกั ง วลประเภท
benzodiazepine มาอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งยินยอม
เข้าร่วมการศึกษา
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา คือ ผู้ป่วยที่
มีอาการทางจิตรุนแรง เช่น ประสาทหลอน หลงผิด
ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ จ นอาจเป็ น อั น ตราย
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ต่ อ ตนเอง และผู ้ อื่ น มี ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางอายุ ร กรรม
ศัลยกรรม และมีโรคทางกายที่รุนแรงร่วมด้วยจนไม่
สามารถเข้ารับการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ
ผูป้ ว่ ยในรูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 28 วัน
ได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่า
มีภาวะสมองเสื่อม
การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจต่อความเครียด และร้อยละของจ�ำนวนวันที่
หยุดดื่มสุรากับผู้ติดสุราจึงไม่มีการค�ำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
มีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) จึงใช้
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างขัน้ ต�ำ่ 30 ราย13 และจากสถิตจิ ำ� นวน
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน
รูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 28 วันย้อนหลัง
5 ปี มีผตู้ ดิ สุราทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
แบบผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
28 วัน โดยเฉลี่ย 80 รายต่อปี จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ย คือ 30-40 ราย และการศึกษานีส้ ามารถเก็บกลุม่
ตัวอย่างได้ 35 ราย
วิธีการด�ำเนินการศึกษา
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า ง
สมัครใจได้รับการชี้แจงข้อมูลโครงการวิจัยและตกลง
ยินยอมเข้าร่วมด้วยการเขียน informed consent ผู้เข้า
ร่วมวิจัยจะได้รับการสุ่มโดยใช้โปรแกรมทางสถิติอย่าง
ง่ายด้วยคอมพิวเตอร์ว่าจะอยู่ในกลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม
ทดลอง โดยกําหนดให้กลุม่ ควบคุมได้รบั การบ�ำบัดรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยในรูปแบบของโรงพยาบาล
พระมงกุ ฎ เกล้ า 28 วั น และกลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ การ
บ�ำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยในรูปแบบของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 28 วัน ร่วมกับการฝึก
เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวน
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ประสิทธิผลของการบ�ำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและ
เครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจส�ำหรับผู้ติดสุรา
การเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งหมด 16
ครั้ง สัปดาห์ละ 4 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 30-60 นาที
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองแบบ
ทันที รวมทัง้ หลังการทดลอง 1 เดือนทัง้ 2 กลุม่ โดยกลุม่
ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทดลองในครั้งแรกก่อน
การฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ และหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกโปรแกรมทันที และเก็บข้อมูลอีกครัง้ หลังจากเสร็จสิน้
การฝึกโปรแกรมไปแล้ว 1 เดือน ในขณะที่กลุ่มควบคุม
ได้รบั การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังได้รบั การดูแล
ตามปกติเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลอีกครัง้
หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 1 เดือน
ก่อนทดลองผูช้ ว่ ยวิจยั เก็บข้อมูลทัว่ ไป และแบบ
ประเมินความเครียดจากกลุ่มตัวอย่างทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังจากนั้นผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้เครื่องไบ
โอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของ
หัวใจให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การทดลองผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบประเมิ น
ความเครียดแบบทันที และเก็บข้อมูลแบบประเมิน
ความเครียด และจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มหลังการทดลอง
1 เดือนโดยเป็นการนัดตามปกติของแพทย์ผู้รักษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย อายุ
เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ประวัติโรคประจ�ำตัว ระยะเวลาในการดื่มสุรา
ประวั ติ ก ารดื่ ม สุ ร าของบุ ค คลในครอบครั ว ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา และสาเหตุของความเครียด
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเครียด (Srithanya
stress test; ST-5)14 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อ ถาม
เกี่ยวกับ (1) การนอน (2) สมาธิ (3) หงุดหงิด (4) เบื่อ
(5) ไม่อยากพบผู้คน ซึ่งมีค�ำตอบ 4 ระดับให้เลือกระดับ
คะแนน 0-3 ดังนี้ แทบจะไม่มี = 0 คะแนน บางครั้ง = 1
คะแนน บ่อยครั้ง = 2 คะแนน เป็นประจ�ำ = 3 คะแนน
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ส่วนที่ 3 ตารางทบทวนปริมาณในการดื่ม15
โดยน�ำปริมาณทีด่ มื่ มาเทียบเป็นปริมาณ “ดืม่ มาตรฐาน”
โดยใช้ตาราง หรือให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ดูรปู ปริมาตรของ
ภาชนะบรรจุเพือ่ ประมาณปริมาณการดืม่ ของตนเองใน
แต่ละวัน ส�ำหรับวันที่ผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่าไม่ได้ดื่ม
เลย ให้บันทึกเป็น “0” โดยการศึกษานี้ใช้ร้อยละของ
จํานวนวันที่หยุดดื่ม (percentage of abstinent days)
ซึง่ ค�ำนวณจากจาํ นวนวันทีห่ ยุดดืม่ คูณด้วย 100 และหา
รด้วยจํานวนวันที่มีโอกาสจะดื่มในช่วงที่ติดตาม 30 วัน
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานหรือร้อยละ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ chi-square test และ Fisher’s
exact test เปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียด
ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ด้ ว ยสถิ ติ
independent sample t-test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของจํานวนวันที่หยุดดื่มระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมด้วยสถิติ mann-whitney u test ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายแบบไม่
ปกติเมื่อทดสอบด้วยสถิติ kolmogorov-smirnov test

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนทั้งหมด 35 ราย แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 17 ราย และกลุ่มควบคุม 18 ราย ไม่มีการ
สูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในวัยกลางคน เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษา
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี รับราชการ ไม่มโี รคประจ�ำตัว ดืม่ สุรา
มานาน 20-30 ปี มีประวัติครอบครัวดื่มสุรา ตัวกระตุ้น
ให้ดื่มคือความเครียด
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไป
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมพบว่า อายุ เพศ
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The Effectiveness of Combination of Phramongkutklao Model with
Heart Rate Variability Biofeedback in Alcohol Use Disorder Patients
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ประวัตโิ รคประจ�ำตัว ระยะเวลาในการดืม่ สุรา ประวัตกิ าร
ดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว ปัจจัยในการดื่มเรื่อง
เทศกาล / งานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อนชักชวน สื่อ / โฆษณา
ร้านค้าใกล้บ้าน อยากลอง ความเครียด และสาเหตุ
ของความเครียด ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
(ตารางที่ 1)
ส่ ว นที่ 2 คะแนนความเครี ย ดของกลุ ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง หลังทดลอง
และหลังการติดตาม 1 เดือน
จากตารางที่ 2 พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม
ควบคุ ม มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนความเครี ย ดก่ อ นทดลอง
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.231)
แต่ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดก่อนและหลัง
การทดลอง 1 เดือนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.002**)
(ตารางที่ 2)
ส่ ว นที่ 3 จ� ำ นวนวั น ที่ ห ยุ ด ดื่ ม ของกลุ ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการติดตาม 1 เดือน
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ
ของจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มหลังการทดลอง 1 เดือนแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.017*)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป (n = 35)
จ�ำนวนทั้งหมด

		 ข้อมูลทั่วไป
อายุ (ค่าเฉลี่ย± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ปี
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อาชีพ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(N=17)
(N=18)
p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
42.83±8.79
44±10.01
41.72±7.59
1
32
3

(91.4)
(8.6)

15
2

(88.2)
(11.8)

17
1

(94.4)
(5.6)

0.603

9
18
8

(25.7)
(51.4)
(22.9)

5
8
4

(29.4)
(47.1)
(23.5)

4
10
4

(22.2)
(55.6)
(22.2)

0.946

26
5
4

(74.3)
(14.3)
(11.4)

13
3
1

(76.5)
(17.6)
(5.9)

13
2
3

(72.2)
(11.1)
(16.7)

0.735

33
2

(94.3)
(5.7)

16
1

(94.1)
(6.3)

17
1

(94.4)
(5.6)

1.000

10
4
21

(28.6)
(11.4)
(60)

4
1
12

(23.5)
(5.9)
(70.6)

6
3
9

(33.3)
(16.7)
(50)

0.429
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พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล และคณะ

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป (n = 35) (ต่อ)
จ�ำนวนทั้งหมด

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(N=17)
(N=18)
p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

		 ข้อมูลทั่วไป

รายได้ต่อเดือน (บาท)
< 15,000
10
15,000-20,000
8
20,001-30,000
9
> 30,000
8
ประวัติโรคประจ�ำตัว
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
19
มีโรคประจ�ำตัว
16
โรคประจ�ำตัว
เบาหวาน
5
ความดันโลหิตสูง
7
ตับ
9
กระเพาะอาหารอักเสบ
2
ไขมันในเลือดสูง
2
ระยะเวลาการดื่มแอลกอฮอล์
ต�่ำกว่า 20 ปี
9
20-30 ปี
21
มากกว่า 30 ปี
5
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวเป็นประจ�ำ
ไม่มี
13
มี
22
สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์
เทศกาล / งานเลี้ยงสังสรรค์
25
เพื่อนชักชวน
18
สื่อ / โฆษณา
3
ร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน
12
ความเครียด
30
อยากลอง
5
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดความเครียด
สัมพันธภาพภายในครอบครัว
8
ความคาดหวังของครอบครัว
6
ภาระและความรับผิดชอบต่อครอบครัว
6
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
9
ภาระและความรับผิดชอบต่องาน
13
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4
การยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
4
ภาระค่าใช้จ่าย / หนี้สิน
12
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(28.6)
(22.9)
(25.7)
(22.9)

5
4
4
4

(29.4)
(23.5)
(23.5)
(23.5)

5
4
5
4

(27.8)
(22.2)
(27.8)
(22.2)

1.000

(54.3)
(45.7)

10
7

(58.8)
(41.2)

9
9

(50)
(50)

0.6

(14.3)
(20.0)
(25.7)
(5.7)
(5.7)

4
3
4
1
1

(23.5)
(17.6)
(23.5)
(5.9)
(5.9)

1
4
5
1
1

(5.6)
(22.2)
(27.8)
(5.6)
(5.6)

1
1
1
1
1

(25.7)
(60.0)
(14.3)

5
10
2

(29.4)
(58.8)
(11.8)

4
11
3

(22.2)
(61.1)
(16.7)

1

(37.1)
(62.9)

7
10

(41.2)
(58.8)

6
12

(33.3)
(66.7)

0.631

(71.4)
(51.4)
(8.6)
(34.3)
(85.7)
(14.3)

12
8
1
5
16
2

(70.6)
(47.1)
(5.9)
(29.4)
(94.1)
(11.8)

13
10
2
7
14
3

(72.2)
(55.6)
(11.1)
(38.9)
(77.8)
(16.7)

0.915
0.615
1
0.555
0.338
1

(22.9)
(17.1)
(17.1)
(25.7)
(37.1)
(11.4)
(11.4)
(34.3)

4
3
3
4
6
2
3
6

(23.5)
(17.6)
(17.6)
(23.5)
(35.3)
(11.8)
(17.6)
(35.5)

4
3
3
5
7
2
1
6

(22.2)
(16.7)
(16.7)
(27.8)
(38.9)
(11.1)
(5.6)
(33.3)

1
1
1
1
0.826
1
0.338
0.903
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง
ก่อนและหลังทดลอง ก่อนและหลังการติดตาม 1 เดือน (n = 35)
คะแนนความเครียด
ก่อนทดลอง
ผลต่างก่อนและหลังการทดลอง
ผลต่างก่อนและหลังการทดลอง 1 เดือน

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(N=17)
(N=18)
t
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
8.1 (4.1)
6.5 (3.7)
-1.221
5.5 (4.2)
3.7 (3.9)
-1.321
5.3 (3.9)
1.2 (3.3)
-3.341

df

p-value

33
33
33

0.231
0.196
0.002**

*p < 0.05 **p < 0.01

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลีย่ ร้อยละของจ�ำนวนวันทีห่ ยุดดืม่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลัง
การติดตาม 1 เดือน (n=35)
ร้อยละของจ�ำนวนวันที่หยุดดื่ม
หลังทดลอง 1 เดือน

กลุ่มทดลอง
(N=17)
ค่าเฉลี่ย
(ต�่ำสุด-มากสุด)
100.0
(86.7-100.0)

กลุ่มควบคุม
(N=18)
ค่าเฉลี่ย
(ต�่ำสุด-มากสุด)
88.3
(10.0-100.0)

z

df

p-value

-2.377

33

0.017*

*p < 0.05 **p < 0.01

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดก่อนทดลองไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด
ก่อนทดลองไม่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเป็นผลมาจากโปรแกรมที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ก ลุ ่ ม ท ด ล อ ง มี ผ ล ต ่ า ง ค ่ า เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น
ความเครี ย ดก่ อนและหลังการทดลองมากกว่ากลุ ่ ม
ควบคุมอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สามารถอธิบาย
ได้จากการบ�ำบัดรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
28 วัน ซึ่งเป็นโปรแกรมการดูแลตามปกติของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในลักษณะ

การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน ท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง สองกลุ ่ ม มี ก ารจ� ำ กั ด ตั ว กระตุ ้ น เร้ า และปั จ จั ย
ภายนอกที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องความเครี ย ด ส่ ง ผลต่ อ
คะแนนความเครียดหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ลดลงอย่ า งเห็ น ได้
ชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผล
ต่างคะแนนความเครียดของกลุ่มทดลองก่อนและหลัง
การทดลองมีค่าเท่ากับ 5.5 ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุม
ที่มีค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนความเครียดก่อนและ
หลังการทดลองเท่ากับ 3.7 อีกทั้งกลุ่มทดลองมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดก่อนและหลังการทดลอง
1 เดือนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และกลุ่มทดลองมีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละของจ�ำนวน
วั น ที่ ห ยุ ด ดื่ ม หลั ง การทดลอง 1 เดื อ นมากกว่ า การ
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กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับหลาย
การศึกษาที่พบว่าการฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคชนิด
ควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจช่วยลด
ความเครียด และความวิตกกังวลในนักศึกษาพยาบาล
ได้ 16 และมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจกับผูห้ ญิงทีค่ ลอดก่อนก�ำหนดทีม่ คี วามเครียด
ได้ ฝ ึ ก โปรแกรมไบโอฟีด แบคชนิด ควบคุม อัต ราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ 6 ครั้ง เป็นระยะเวลา
2 สัปดาห์สามารถช่วยลดความเครียดได้17 นอกจากนี้
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Penzlin และคณะ
ที่พบว่าหลังการทดลอง และหลังการทดลอง 3 และ
6 สัปดาห์ผู้ป่วยติดสุราที่ได้รับการฝึกไบโอฟีดแบค
ชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจมี
คะแนนความวิตกกังวลลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การทดลอง18 ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการฝึกโปรแกรม
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจ สามารถอธิบายได้จากกระบวนการตอบสนอง
ต่อความเครียดซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของ
ระบบฮอร์โมน hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA)
โดยเมือ่ เผชิญกับความเครียด ร่างกายจะตอบสนองโดย
การหลัง่ สาร corticotropin releasing hormone (CRH)
ที่ผลิตจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสจากนั้น CRH จะถูก
ส่งไปทางกระแสเลือดไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง
adrenocorticotropic hormone (ACTH) ส่งผลให้
เกิดการหลั่งคอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้นที่ต่อมหมวกไต18,19
นอกจากนี้ ร ะบบซิ ม พาเทติ ก ก็ จ ะส่ ง สั ญ ญาณไปที่
ต่อมหมวกไตให้หลั่งอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน10 ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว และหายใจถี่ขึ้น
แต่เมื่อฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตรา
การแปรปรวนการเต้นของหัวใจด้วยการฝึกควบคุมการ
หายใจให้ช้า ลึก สม�่ำเสมอ จะสามารถควบคุมจังหวะ
การหายใจได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการปรับลด
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อัตราการหายใจ ส่งผลให้หัวใจให้เต้นช้าลง โดยไปเพิ่ม
baroreflex sensivity และอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจ อีกทั้งระบบประสาทพาราซิมพาเทติกก็ยัง
ท�ำงานเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อร่างกาย ท�ำให้ระบบ
ประสาทอัตโนมัติเกิดความสมดุล20 และส่งสัญญาณ
ผ่ า นไปยั ง สมองส่ ว นไฮโปทาลามั ส 10 น่ า จะเป็ น ผล
ท� ำ ให้ ผู้ ป่ ว ยติ ดสุ ร ารู ้ สึกสงบ และผ่ อนคลาย อี กทั้ ง
ยังสามารถอธิบายได้จากทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบ
การกระท�ำ (operant conditioning) ของสกินเนอร์ว่า
สิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้รับมาแล้วมีผลให้เกิด
ความพึงพอใจ จะท�ำให้อัตราการตอบสนองมากขึ้นซึ่ง
เรียกว่า ตัวเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement)21
กล่าวคือ เมื่อผู้ป่วยติดสุราฝึกหายใจตามคลื่นที่ปรากฏ
บนหน้าจอได้อย่างสอดคล้อง และต่อเนื่อง เครื่องจะ
แสดงคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงเสริมทางบวกให้กับ
ผู้ป่วยว่าสามารถหายใจได้ถูกต้อง และเมื่อฝึกซ�้ำๆ
จนร่างกายเกิดการเรียนรู้ และคุ้นเคยอาจจะท�ำให้
ผู้ติดสุราสามารถควบคุมการหายใจของตนเองได้หลัง
การทดลอง 1 เดือนโดยไม่ต้องใช้เครื่องไบโอฟีดแบค
ในการฝึกอีกต่อไป22 ซึ่งอาจส่งผลให้หลังการทดลอง
1 เดื อ นกลุ ่ ม ทดลองจึ ง มี ค วามเครี ย ดน้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม
ควบคุม และมีร้อยละของจ�ำนวนวันที่หยุดดื่มมากกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมีการเพิ่ม
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง
เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการบ� ำ บั ด ด้ ว ยรู ป แบบ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับเครือ่ งมือไบโอฟีดแบค
ชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจได้
ชัดเจนขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้พบว่าสามารถเพิ่มจ�ำนวนวันที่หยุด
ดื่มได้ในระยะสั้น (1 เดือน) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ติดตามผลต่อเนื่องในระยะยาวเป็น 3 เดือน 6 เดือน
และ1 ปี ตามล�ำดับ เพื่อวัดความคงอยู่ของโปรแกรม
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ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้น
ของหัวใจในระยะยาวได้

สรุป

จากการศึ ก ษาผลของโปรแกรมการฝึ ก
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของ
หัวใจครั้งนี้จะเห็นได้ว่าโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบค
ชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจอาจ
มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเครียด และเพิ่ม
จ�ำนวนวันทีห่ ยุดดืม่ แก่ผปู้ ว่ ยติดสุรามากกว่าการบ�ำบัด
รูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพียงอย่างเดียว
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