ภาคผนวก ค
ใบยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย และ
เอกสารชี้แจงแนะนําขอมูล(Patient Information Sheet)
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ใบยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย (Consent form)
โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอคามรู เจตคติ และทักษะการปองกันการ
ติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน”
วันที่ใหคํายินยอม วันที่................เดือน............................................พ.ศ..................................
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ดิฉัน/กระผมไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับจาก
การวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว ซึ่งผูวิจัยไดตอบคําถามตาง ๆที่สงสัยดวยความเต็มใจ
ไมปดบัง ซอนเรน จนดิฉัน/กระผมพอใจและเขารวมโครงการนี้ดวยความสมัครใจ และดิฉัน/กระผม
มีสิ ทธิ์ ที่จะบอกเลิกการเขาร วมการวิจั ยนี้ เมื่ อใดก็ได ถ าปรารถนาโดยไมเ สียคาใช จา ยใด ๆที่จะ
เกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวดิฉัน/กระผมเปนความลับ
โดยจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปแบบที่เปนสรุปผลการวิจัยในภาพรวม (หรือดิฉัน/กระผมอนุญาตให
ผูวิ จัยเปดเผยขอมูล ตอหนว ยงานตางๆที่เกี่ ยวของไดต ามที่เ ห็นสมควร ซึ่งกระทํ าไดเฉพาะกรณี
จําเปนดวยเหตุผลทางวิช าการเทานั้น) ผูวิจัย รับ รองวา หากเกิด อัน ตรายใด ๆ ที่มีสาเหตุจากการ
วิจัยดังกลาว ดิฉัน/กระผมจะไดรับการพิทักษสิทธิ์โดยไมคิดมูลคา โดยผูรับผิดชอบโครงการวิจัยนี้
คือนางนิภ าวัล บุญ ทับ ถม หมายเลขโทรศัพ ท 0863-2061-92 และสามารถติ ดตออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ หมายเลขโทรศัพท 02-986-9213 ตอ 7311
ดิฉัน/กระผมไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามใน
ใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม.............................................................ผูยินยอม
(............................................................)
ลงนาม.............................................................ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม/
ผูมีอํานาจกระทําแทน
(............................................................)
ลงนาม.............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงนาม............................................................พยาน
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เอกสารชี้แจงแนะนําขอมูล(Patient Information Sheet)
โครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติและทักษะการปองกันการติดซ้ํา
ของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
ผูวิจัย

นางนิภาวัล บุญทับถม นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถานที่วิจัย

สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี

การศึกษาผลของการใชโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติและทักษะการปองกัน
การติ ดซ้ํ าของผู ใช สารเสพติดหลัง จําหนา ยออกจากสถาบัน โดยมีวัตถุ ประสงคเ ฉพาะ คือ เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของความรู เจตคติ และทั กษะการปองกันการติดซ้ํ าของผูใชส ารเสพติด
หลังจําหนายจากสถาบันระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองหลังผา นโปรแกรมการจัดการชีวิต
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายจากสถาบันตอการใหโปรแกรมการ
จัดการชีวิต ดังนั้นผลการวิจัยจะเกิดประโยชน คือ เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดรูปแบบการบําบัดรักษา
ในสถาบันธัญญารักษใหเหมาะสมกับ ผูใชสารเสพติดใหมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น และเปนแนวทางใน
การพัฒนาโปรแกรมการใหความช วยเหลือผูใชสารเสพติ ด ชวยลดปญหาการเสพติดซ้ําของผู ใช
สารเสพติด
วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เ ปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
วิเคราะหผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหผลเชิงปริมาณเปนการประเมินความรู เจตคติ
และทักษะการปอ งกันการติดซ้ําของผูใ ชสารเสพติด หลังจําหนายออกจากสถาบัน ผูวิ จัยได แบ ง
กลุ มตัว อยางเป น 2 กลุม คือ กลุ มควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 30 คน กลุมควบคุ ม
หมายถึงกลุมผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษ ไมเกิน 6 เดือน ซึ่งไมไดผาน
โปรแกรมการจัดการชีวิต อายุระหวาง 18-24 ป อานออก เขียนได ใชสารเสพติดประเภทยาบา
และใหความรวมมือในการวิจั ย ซึ่ งไมไ ด ผานโปรแกรมการจัดการชี วิต แตจ ะไดร ับ การดูแ ล
ตามปกติ ของสถาบันธัญญารัก ษ และจะไดรั บคูมือ เกี่ยวกั บโปรแกรมการจัดการชีวิตหลังสิ้นสุด
การวิจัย สวนกลุมทดลอง หมายถึง กลุมผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษ
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 30 คน แตละคนมีคุณสมบัติคลายคลึงกันหรือเหมือนกันกับผูใชสารเสพติด
ในกลุมควบคุม และเปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการจัดการชีวิตจํานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 60 – 90 นาที
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รวมกับการดูแลตามปกติของสถาบันธัญญารักษ การวิจัยนี้ผูวิจัยทําการวัดสองครั้งคือกอนทดลอง
และหลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุ มควบคุ ม การวิเคราะหผลเชิงคุณภาพเปนการศึกษา
ความพึง พอใจของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันตอการใหโปรแกรมการจัดการชีวิต
โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกหลังจากกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุดดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่องมือ ที่ใชในการทดลองคือโปรแกรมการจัดการชีวิตเพื่อปองกันการติดซ้ํ า
ใชระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใ ชใ นการรวบรวมขอมูล แบง เป น 2 สวนใช เวลาในการเก็บ
ขอมูล 30 นาที
สวนที่ 1 แบบประเมินความรู เจตคติและทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด
แบงเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
คําแนะนําในการตอบ : ใหเลือกใสเครื่องหมาย  ลงใน □ ที่ตรงกับความเปนจริง และ
เติมคําในชองวางใหสมบูรณ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความรูการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด
คําแนะนําในการตอบ : ลักษณะแบบประเมินเปนแบบเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” หรือ
”ไมแนใจ” โดยใหเลือกใสเครื่องหมาย ลงใน □ ที่ตรงกับการความเปนจริง
ตอบวา “ ใช “ ใหคะแนน 1 คะแนน ตอบวา “ ไมใช “ ใหคะแนน 0 คะแนน
ตอบวา “ ไมแนใจ “ ใหคะแนน 0 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบประเมินเจตคติการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด
คําแนะนําในการตอบ : ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา แตละขอมีมาตรวัด
5 หนวย ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย
โดยใหเลือกใสเครื่องหมาย  ลงใน □ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน
เห็นดวยมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
เห็นดวยนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 1 คะแนน
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ตอนที่ 4 แบบประเมินทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด
คําแนะนําในการตอบ : ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา แตละขอมีมาตรวัด
5 หนวย ไดแก ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติเปนบางครั้งและไมเคยปฏิบัติ
เลย โดยใหเลือกใสเครื่องหมาย  ลงใน □ ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด
ปฏิบัติมากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
ปฏิบัติมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย
ใหคะแนน 1 คะแนน
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายจากสถาบันตอ
การใหโปรแกรมการจัดการชีวิต เปนคําถามปลายเปดใหผูใชสารเสพติดแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ 30 นาที
การวิ จัยครั้งนี้ก ลุ มตั ว อย า งจะได รั บ ทราบวัต ถุ ป ระสงคข องการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวม
ขอมูล สําหรับ การวิจัย ขั้นตอนการรวมโปรแกรมการวิจัย ระยะเวลาของการวิจัย สิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากการรวมโครงการวิจัย พรอมทั้งสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัย
ครั้งนี้ โดยไมมีผลตอการบริการพยาบาลหรือการบําบัดรักษาแตอยางใด นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจะ
เก็ บ เป น ความลั บ ไมมี ก ารเป ด เผยชื่ อ -สกุ ล ข อมู ล นํ า มาใช เ ฉพาะการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ละ
ผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น
ลงนาม............................................................ผูใหขอมูล
(...........................................................)
ลงนาม...........................................................ผูรับขอมูล
(...........................................................)
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