ภาคผนวก ข
เอกสารชี้แจงแนะนําขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย
โครงการวิจัย ผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา
ผูวิจัย
นางญาดา จีนประชา นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถานทีว่ ิจยั สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ เปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกัน
การติดซ้ํา และความเชื่อดานสุขภาพเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม หลั ง ผ า นโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึกษา และศึ กษาความคิดเห็ นเกี่ยวกั บความพึ งพอใจต อ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา ดังนั้นผลการวิจัยจะเกิดประโยชน
คือ สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลชวยเหลือผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําไดอยาง
เหมาะสม และเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการปองกันการติดซ้ํา ดวยรูปแบบของ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแกครอบครัวผูปวยติดสุราและครอบครัวผูปวยยาเสพติดกลุมอื่นๆ
วิธีดําเนินการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยกึง่ ทดลอง วิเคราะหผลทั้งในเชิงปริมาณและ
ขอมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา วิเคราะหผลเชิงปริมาณเปน
การประเมินความเชื่อดานสุขภาพเพื่อการปองกันการติดซ้ํา และความตองการรับรูความเชื่อดาน
สุขภาพเพื่อการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา และประเมินพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ผูวจิ ัยไดแบงกลุม
ตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน กลุมทดลอง หมายถึง
กลุมสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยในไมเกิน 6 เดือน เปน
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ที่มีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ําและเปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา จํานวน 6 ครั้ง ๆละ 60 - 90 นาที
รวมกับกิจกรรมการใหคาํ ปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ สวนกลุมควบคุม หมายถึง กลุม สมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนผูท่ีให
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การชวยเหลือผูปวยและผูปวยอาศัยอยูดวยภายหลังการรักษา เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
ติดสุราทีม่ ีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา มีสุขภาพแข็งแรง
อานและเขียนภาษาไทยได ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย เปนกลุมทีไ่ มไดรับโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษา ซึง่ จะไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ และจะไดรับคูมือการชวยเหลือ
ผูปวยสุราหลังสิ้นสุดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวัดสองครั้ง คือ กอนการทดลองและหลังการทดลอง ทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเปนการศึกษาความพึงพอใจตอโปรแกรม
สุข ภาพจิต ศึก ษาของสมาชิก ในครอบครัว ของผู ป ว ยติด สุร า โดยทํ า การสัม ภาษณเ ชิง ลึก
หลังจากกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุดดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่องมือทีใ่ ชในการทดลอง คือ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรม
การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้าํ ใชเวลาในการ
ทดลองรวม 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที โดยเริ่มดําเนินการทดลองระหวาง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 – 7 มิถุนายน 2550
ชุดที่ 2 เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวน โดยเริม่ ดําเนินการ
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม 2550 – 30 มิถุนายน 2550
สวนที่ 1 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ
เพื่อการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา และแบบประเมินพฤติกรรม
การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้าํ แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของครอบครัวโดยดําเนิน การ
เก็บขอมูลกอนการทําการวิจัย ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 5 นาที
คําแนะนําในการตอบ : ใหเลือกใสเครื่องหมาย √ ลงใน □ ที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคํา
ในชองวางใหสมบูรณ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเชื่อและความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพเพื่อการ
ปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา โดยดําเนินการเก็บขอมูลกอนและหลัง
ทําการวิจัย ทั้งกลุมทดลองและกลุม ควบคุม ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลครั้งละ 10 นาที
คําแนะนําในการตอบ : ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา แตละขอมีมาตรวัด 5 ระดับ

(100)

เกณฑการใหคะแนน ดานความเชื่อ คือ
เชื่อมากที่สุด
ใหคะแนน 5
เชื่อปานกลาง
ใหคะแนน 3
ไมเชื่อเลย
ใหคะแนน 1
เกณฑการใหคะแนน ดานความตองการ คือ
ตองการมากที่สุด
ใหคะแนน 5
ตองการปานกลาง
ใหคะแนน 3
ไมตองการเลย
ใหคะแนน 1

เชื่อมาก ใหคะแนน 4
เชื่อนอย ใหคะแนน 2

ตองการมาก ใหคะแนน 4
ตองการนอย ใหคะแนน 2

โดยใหเลือกใสเครื่องหมาย √ ลงใน □ ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
ตอนที่ 3.แบบประเมินพฤติกรรมการชว ยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวย
ติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา โดยดําเนินการเก็บขอมูลกอนและหลังทําการวิจัย ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลครั้งละ 10 นาที
คําแนะนําในการตอบ : ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา แตละขอมีมาตรวัด 5 ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติมากที่สดุ ใหคะแนน 5
ปฏิบัติมาก ใหคะแนน 4
ปฏิบตั ิปานกลาง ใหคะแนน 3
ปฏิบัตินอย ใหคะแนน 2
ไมปฏิบัติเลย
ใหคะแนน 1
โดยใหเลือกใสเครื่องหมาย √ ลงใน □ ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
สวนที่ 2. แบบสัมภาษณขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เปนการสัมภาษณเชิง
ลึกใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการเก็บขอมูลใน
กลุมทดลองหลังการเขารวมกลุมครั้งสุดทาย ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ 20 นาที โดยเริ่ม
ดําเนินการสัมภาษณ ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 – 7 มิถุนายน 2550
การวิ จัย ครั้ ง นี้ ก ลุม ตัว อย า งจะไดรั บทราบวั ตถุ ป ระสงคข องการวิจั ย การเก็ บ
รวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย ขั้นตอนการรวมโปรแกรมการวิจัย ระยะเวลาของการวิจัย สิทธิประโยชน
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ที่ จะได รั บจากการรว มโครงการวิจ ัย พรอ มทั ้ง สิท ธิใ นการตอบรับ หรือ ปฏิเ สธการเขา รว ม
โครงการวิจ ัย ครั ้ง นี ้ โดยไมม ีผ ลตอ การบริก ารพยาบาลหรือ การบํ า บัด รัก ษาแตอ ยา งใด
นอกจากนี้ขอ มูล ที่ไ ดจ ะเก็บ เปนความลับ ไมมีการเปดเผยชื่อ-สกุล ขอมูลนํามาใชเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้และผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น

ลงนาม............................................................ผูใหขอมูล
(...........................................................)
ลงนาม...........................................................ผูรับขอมูล
(...........................................................)
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ใบยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย
โครงการวิจยั “ เรื่องผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพือ่ การปองกันการติดซ้ํา”
วันที่ใหคํายินยอม วันที.่ .......................เดือน.......................................... พ.ศ.........................
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ดิฉัน/กระผมไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับจาก
การวิจัยอยางละเอียดและมีความเขาใจดีแลว ซึ่งผูวิจยั ไดตอบคําถามตาง ๆที่สงสัยดวยความเต็มใจ
ไมปดบัง ซอนเรน จนดิฉัน/กระผมพอใจและเขารวมโครงการนี้ดวยความสมัครใจ และดิฉัน/กระผมมี
สิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเขารวมการวิจัยนี้เมื่อใดก็ไดถาปรารถนา โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ที่จะ
เกิ ดขึ้ น ตามมา ทั ้ง นี ้ผู ว ิจ ัย รับ รองวา จะเก็บ ขอ มูล เฉพาะที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ตัว ดิฉ ัน /กระผมเปน
ความลับ โดยจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปแบบที่เปนสรุปผลการวิจัยในภาพรวม (หรือดิฉัน/กระผม
อนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลตอหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของได ตามที่เห็นสมควรซึ่งกระทําไดเฉพาะกรณี
จําเปนดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น) ผูวิจัยรับรองวาหากเกิดอันตรายใดๆที่มีสาเหตุจากการวิจัย
ดังกลาว ดิฉัน /กระผมจะไดรับการพิทักษสิทธิ์โดยไมคิดมูลคา โดยผูรับผิดชอบโครงการวิจัยนี้ คือ นาง
ญาดา จีนประชา สามารถติ ด ตอ ไดที่ เบอรโ ทรศัพ ท 089–685-8184 และสามารถติด ตอ
อาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ เบอรโทรศัพท 029869213 ตอ 7311
ดิฉัน/กระผมไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบ
ยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม.........................................................ผูยนิ ยอม
(.......................................................... )
ลงนาม........................................................ผูป กครอง/ ผูแทนโดยชอบธรรม /ผูมีอาํ นาจกระทําแทน
(..........................................................)
ลงนาม..........................................................พยาน
(........................................................ .)
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