ภาคผนวก ค
ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการประเมิน
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....................................................................................................................................
แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูตามความเชื่อดานสุขภาพใน
การปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูป วยติดสุรา
............................................................................................................................................................

คําชี้แจง : กรุณาตอบแบบประเมินทุกตอนและทุกขอ โดยอานคําชี้แจงแตละตอนอยางละเอียด แบบ
ประเมิน มี 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูความเชือ่ ดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา จํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปว ยติดสุราเพื่อ
การปองกันการติดซ้ํา จํานวน 30 ขอ

ตอนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา
คําชี้แจง : โปรดเติมขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย √ ลงใน

ตามความเปนจริง

สําหรับผูวิจัย
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ …………………....ป
3. ทานนับถือศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
4. สถานภาพสมรส
โสด
หมาย / หยาราง

คู
แยกกันอยู
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5. อาชีพปจจุบัน
เกษตรกรรม / รับจางทั่วไป
ธุรกิจสวนตัว / เอกชน
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ
นักเรียน , นักศึกษา
ไมไดประกอบอาชีพ
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / อาชีวะ.
อุดมศึกษา
อื่นๆระบุ ...............................................
7. รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ย..........................................บาท / เดือน
8. ความพอเพียงของรายไดในครอบครัว
เพียงพอ

ไมเพียงพอ

9. ทานมีความเกี่ยวของกับผูปวย คือ
บิดา
มารดา
สามี
ภรรยา
พี่ / นอง
บุตร
อื่นๆระบุ......................................................
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ...........................คน
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรูค วามเชื่อดานสุขภาพ
คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความเชื่อดานสุขภาพและความตองการรับรู
ความเชื่อดานสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุรา ในการปองกันการติดซ้ํา
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองดานขวามือ ที่ตรงกับความเชื่อ และความตองการรับรูความ
เชื่อดาน สุขภาพ ของทานมากที่สุด
1.ความเชือ่ : คําตอบจะแบงเปน 5 ระดับ คือ
เชื่อมากที่สุด ให 5 คะแนน
เชื่อมาก
ให 4 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง

ขอความนั้นตรงกับความเชือ่ ของทานทั้งหมด
ขอความนั้นตรงกับความเชือ่ ของทานมากกวาครึ่ง

เชื่อปานกลาง ให 3 คะแนน

หมายถึง

ขอความนั้นตรงกับความเชือ่ ของทานเพียง ครึ่งหนึ่ง

เชื่อนอย
ไมเชื่อเลย

หมายถึง
หมายถึง

ขอความนั้นตรงกับความเชือ่ ของทานนอยกวาครึ่ง
ขอความนั้น ไมตรงกับความเชื่อของทานเลย

ให 2 คะแนน
ให 1 คะแนน

2.ดานความตองการรับรู : คําตอบจะแบงเปน 5 ระดับ คือ
ตองการรับรูม ากที่สุด

ให 5 คะแนน

ตองการรับรูมาก

ให 4 คะแนน

ตองการรับรูปานกลาง

ให 3 คะแนน

ตองการรับรูนอย

ให 2 คะแนน

ไมตองการรับรู

ให 1 คะแนน

หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความตองการรับรูของทาน
ทั้งหมด
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความตองการรับรูของทาน
มากกวาครึ่ง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความตองการรับรูของทาน
เพียง ครึ่งหนึ่ง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความตองการรับรูของทาน
นอยกวาครึ่ง
หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความตองการรับรูของ
ทานเลย
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1. ความเชื่อ

ขอความ

5

4

*1.ถาผูปวยเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมี
โอกาสติดสุราซ้าํ นอยลง
2.การแกไขปญหาที่ไมเหมาะสม
อาจมีโอกาสติดสุราซ้ําได
3.การรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน จะมี
โอกาสติดสุราซ้าํ นอยลง
4.การรูจักปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนชักชวนใหดื่ม
สุรา จะมีโอกาสติดสุราซ้ํานอยลง
5.ผูเลิกดื่มสุราแลว จะไมเกิดอาการอยากดื่ม
สุราอีก จึงไมจาํ เปนตองปองกันการติดสุราซ้ํา
6.มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา ไมเปน
โอกาสเสี่ยงตอการติดสุราซ้ํา
7.การไมมีงานทํา ไมเปนโอกาสเสี่ยงตอ
การติดสุราซ้ําได
* 8.ผูดื่มสุราเปนประจํา จะทําใหรางกาย
ทรุดโทรม
9.ผูดื่มสุรามากและเปนเวลานานๆจะทําให
เปนโรคตับแข็ง
10.ผูดื่มสุราเปนประจํา จะทําใหเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารอาเจี ย นเป น เลื อ ดและ
เสียชีวิตได
11.คนที่มีโรคประจําตัวเมื่อดื่มสุราเปน
ประจํา ไมทําใหอาการของโรครุนแรงมากขึ้น
12.ผูติดสุราเรื้อรัง ไมทําใหสมรรถภาพทาง
เพศลดลง
13.ผูดื่มสุราจนเมาขาดสติ จะนําไปสูการ
เกิดอุบัติเหตุและการใชความรุนแรงไดงาย
*14.การใหโอกาสและใหกําลังใจแกผูปวย จะ
ทําใหผูปวยมีความตั้งใจเลิกดื่มสุรามากขึ้น
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3

2. ดานความตองการรับรู

2 1 5

4

3

2 1

1. ความเชื่อ

ขอความ

5

4

15.การชวยเหลือผูปว ยวางแผนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม จะทําให
ผูปวยไมกลับไปติดสุราซ้ํา
16.การพาผูปวยมาพบแพทยตามนัด ทําให
ผูปวยกลับไปติดสุราซ้ําได
17.ผูที่เลิกดื่มสุรา จะทําใหมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
18.ผูที่เลิกดื่มสุราได จะทําใหอาการของโรค
ที่เปนอยูดีขึ้น
*19.การขาดความรูเรื่องสุราที่ถูกตอง เปน
อุปสรรคตอการดูแลชวยเหลือผูปวย
20. ทานตองเสียสละเวลา ในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกผปู วยไมใหกลับไปติดสุราซ้าํ
21. ทานตองมีความอดทนตอการดูแล
ชวยเหลือไมใหผูปวยกลับไปติดสุราซ้ํา
22.ทานควรตําหนิและกลาวตักเตือนทันที
เมื่อผูปวยไมทําตามคําแนะนํา
23.การติดสุราถือวาเปนโรคเรื้อรัง ไม
สามารถรักษาใหหายได
*24.การกลับไปติดสุราซ้ํา จะมีโอกาสเกิดโรค
แทรกซอนได
25.การกลับไปติดสุราซ้ํา จะทําใหโรคที่
เปนอยูมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
:
29.ทานมีความรูและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง ที่จะใหการชวยเหลือผูปวยไมให
กลับไปติดสุราซ้ํา
30.ทานรูสึกมีกําลังใจที่เห็นวาผูปวยมี
สุขภาพดีขึ้นหลังเลิกดื่มสุราได
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3

2. ความตองการรับรู

2 1 5

4

3

2 1

ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการติดซ้ํา
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองดานขวามือ ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
(คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิด เพียงแตทานตอบตามความจริงของตัวทานเอง
ไมใชตามความรูสึกที่ทานคิดวาควรจะปฏิบัติ)
การปฏิบัติของทาน : คําตอบจะแบงเปน 5 ระดับ คือ
ปฏิบัติมากที่สุด
ปฏิบัติมาก

ให 5 คะแนน หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆเปนประจําสม่ําเสมอทุกครั้ง
ให 4 คะแนน หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆบอยครัง้ เกือบทุกครั้งเปนสวนใหญ

ปฏิบัติปานกลาง ให 3 คะแนน หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆปานกลาง เปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง ให 2 คะแนน หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆนอยมาก ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมปฏิบัติเลย
ให 1 คะแนน หมายถึง ทานไมปฏิบัติกจิ กรรมนั้นเลย

การปฏิบัติ
ขอความ

มาก มาก ปาน นานๆ ไม
ที่สุด
กลาง ครั้ง เคย

*1.ทานใหคําแนะนําชวยเหลือผูปวยในการดูแลตนเองเพื่อเลิกดื่ม
สุรา
2.ทานใหการชวยเหลือ เมื่อพบวาผูปว ยเกิดความผิดปกติ
ทางดานรางกายและจิตใจ
3.ทานชีใ้ หเห็นสภาพของบุคคลอื่นที่ดื่มสุราและเกิดภาวะแทรกซอน
4.ทานดูแลจัดอาหารใหรับประทานตามที่ผูปวยชอบ ไมจําเปนตอง
มีประโยชนและเหมาะสมกับโรคที่ผูปวยเปน
5.ทานดูแลใหผูปวยพักผอนนอนหลับไดอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง
* 6.ทานใหคําแนะนําผูปวยในการประเมินสภาวะเสี่ยงตอการติด
สุราซ้ําได
7.ทานใหผูปวยหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงตอการติดสุราซ้ําดวยตัวเอง
8.ทานบอกใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว งดดื่มสุรา หรือไมตําหนิ
ผูปวย เพื่อชวยลดสถานการณที่เปนความเสี่ยงตอการติดสุราซ้ํา
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การปฏิบัติ
ขอความ

มาก มาก ปาน นานๆ ไม
ที่สุด
กลาง ครั้ง เคย

9.ทานรูสึกไมพอใจและกลาวตําหนิผูปวยทันที เมื่อผูปว ยเกิด
อาการอยากยา
10.ทานแนะนําวิธีการดื่มอยางฉลาด ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงการดื่มได โดยการรับประทานอาหาร
กอนที่จะดื่มหรือผสมสุราใหบางและจิบครั้งละนอยๆ
*11.ทานดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารตรงเวลา วันละ 3 มื้อ
12.ทานมอบหมายงานใหผูปว ยทําตามความเหมาะสม โดยมี
การดูแลใหผูปวยทําไดสําเร็จ
13.ทานรับฟงความคิดเห็นของผูปวยและฝกใหผูปวยรับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
14.ทานไดชี้ใหเห็นตัวอยางของคน ที่สามารถดูแลตนเองจน
สามารถเลิกดื่มสุราได
15.ทานยินยอมใหผูปวยคบเพื่อนกลุมเดิมที่เคยดื่มดวยกัน
16.ทานใหผูปวยวางแผนการดําเนินชีวิตเอง ตามที่ตองการ โดย
ไมสนใจวาจะเหมาะสมหรือไม
*17.ทานใหผูปว ยจัดการกับภาวะอารมณที่ผิดปกติและ
เปลี่ยนแปลงงายดวยตัวเอง
18.ทานแนะนําใหผูปวยสูดหายใจเขาออกชาๆลึกๆ
นึกถึงสิ่งดีๆ
มองโลกดานบวก เมื่อเกิดอารมณโกรธ ไมพอใจ
19.ทานแนะนําใหผูปวยใชวิธีการผอนคลายความเครียด โดยวิธี
ออกกําลังกาย ดูหนังฟงเพลง
20. เมื่อผูปว ยเกิดภาวะเครียดที่ไมสามารถแกไขไดเอง ทานให
คําแนะนําและบอกถึงแหลงที่ใหความชวยเหลือได
21.ทานจะเพิกเฉยไมสนใจ เมื่อผูปวยมี อารมณซึมเศรา หงอย
เหงา เบื่อหนาย เกิดขึ้น
*22.ทานใหผูปว ยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เปนโอกาสเสี่ยงตอการ
กลับไปดื่มสุรา ดวยตัวเอง
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การปฏิบัติ
ขอความ

มาก มาก ปาน นานๆ ไม
ที่สุด
กลาง ครั้ง เคย

23.ท านไม บ อกใหผูป วยทราบถึ งผลเสียจากการดื่ม สุรา ที่เกิ ด
ขึ้นกับตัวผูปวยและครอบครัว
24.ทานใหคําชมเชยผูปวยทันที เมื่อผูปว ยสามารถปฏิเสธการดื่ม
สุราไดสําเร็จ
25.ทานแนะนํา และหาวิธีการชวยเหลือผูปวยหลีกเลี่ยงหรือ
ปฏิเสธ เมื่อมีคนมาชักชวนดื่มสุรา
26.ทานคอยเปนกําลังใจใหผปู วยมีความกลาและมั่นใจในการ
ปฏิเสธการดื่มสุรา
* 27.เมื่อผูปวยมีปญหาเกิดขึ้น ทานแนะนําใหผูเมินเฉยหรือหนี
ปญหา
28.ทานคอยแกไขปญหาใหผปู วยทุกเรื่องโดยไมบอกใหผูปว ย
ทราบ
29.ทานใหผูปวยไดมีสวนในการวางแผนและตัดสินใจในการเลือก
วิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้น
30.ทานใหผูปวยทดลองแกปญหางายๆดวยตัวผูปวยเอง โดย
ทานคอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือ
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..............................................................................................................................................
แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ของสมาชิกในครอบครัวผูป วยติดสุรา
…………………………………………………………………………………………………………….

1. ทานมีความรูสึกอยางไรในการเขารวมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา.............................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.
2. ทานไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา และใหบอกถึงสิ่งที่นําไปปฏิบัติได........
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษานี้มขี อดีอะไรบาง………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4.ทานคิดวาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาควรปรับปรุงเรื่องใดบาง...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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