
ผลของการพฒันาเคร่ืองมือ  “ใจสารภาพ”  ในการประเมินพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติด  
ของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  ในคลนิิกยาเสพติด  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม 

  

น าเสนอโดย  นายวชัชิระ  หล้าค าแก้ว 
ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม 



 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
  

ยาเสพติด 
อาจดูเหมอืนเร่ืองไกลตัว 

แต่ถ้าเมือ่ไร 
เข้ามาเกีย่วข้อง
กบัคนที่เรารัก 
“ยิง่ใกล้  ยิง่เจ็บ” 



 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
  

• คลนิิกยาเสพตดิ  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม  ให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
และสารเสพติด  ในระบบสมัครใจและบังคบับ าบัด  เป็นระยะเวลา  4  เดอืน 

• การตรวจหายาและสารเสพตดิในปัสสาวะของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  เป็นกระบวนการหน่ึงที่ช่วย
ประเมินผลการใช้ยาและสารเสพติด  ระหว่างการเข้ารับการบ าบัดรักษา 

• ในปี  2556  คลนิิกยาเสพตดิ  มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  จ านวน  59  ราย  ได้รับการตรวจปัสสาวะ  เพือ่
ประเมินผลการให้การบ าบัดรักษา  4  คร้ัง / ราย / กระบวนการบ าบัดรักษา  รวม  236  คร้ัง  มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวม  เป็นเงิน  35,400  บาท 

 
 

 



  
  

  

 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ทุกข์ทีเ่กดิจากหน้างานประจ า 1.  ความคลาดเคลือ่นจาก 
ผู้เข้ารับการบ าบัด 

เช่น  เอาปัสสาวะคนอืน่มาตรวจ / 
ผสมน า้ / ตรวจพบให้การปฏิเสธ  

บอกทานยาแก้หวดั  แก้ไอ 

3.  ค่าใช้จ่ายในการตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพตดิ 
ค่าบริการ  150  บาท / คร้ัง 

2.  ข้อจ ากดัของเคร่ืองมือในการตรวจ 
สามารถตรวจพบยาและสารเสพตดิ
ในปัสสาวะที่ได้ผลชัดเจนเพยีง 

  72  ช่ัวโมง หลงัการเสพ 



  
  

  

  
 วตัถุประสงค์ 

• เพือ่พฒันาเคร่ืองมอืในการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติด  และลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจปัสสาวะของผู้เข้ารับการบ าบดัรักษา 

 

 
       

ใช้เพยีง 1 – 2 คร้ัง 

ในช่วง  3  เดือนทีผ่่านมา ใช้เดือนละ 1 - 3 คร้ัง 

ไม่ได้ใช้ยา 
และ 

สารเสพติด 

อาทติย์ละ  1 - 4 คร้ัง 
ใช้เกอืบทุกวัน  
อาทติย์ละ  
5 – 7 วนั 

แผ่นภาพ  “ใจสารภาพ” 



  
  

  

  
 ระเบียบวิธีวจิัย 

1.  วธีิการศึกษา : การวจิัยเชิงปฏิบตัิการ  (Action  research) 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : มผู้ีร่วมวจิัยประกอบด้วย  ผู้เข้ารับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ในคลนิิกยาเสพติด  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม   

ปีงบประมาณ  2557  จ านวน  37  ราย และเจ้าหน้าทีผู้่ให้การบ าบัดรักษา  จ านวน  3  ราย 

3.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย : ใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” ที่ปรับปรุงจากแบบคดักรอง 

และส่งต่อผู้ป่วยทีใ่ช้สารเสพติดเพือ่รับการบ าบดัรักษา (บสต. 2 ) 

4.  สถานทีท่ าการศึกษา : คลนิิกยาเสพติด  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม 

5.  ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา : เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดอืนตุลาคม  2556  ถึงเดอืนมนีาคม  2557 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล : ใช้สถิตเิชิงพรรณนา จ านวนและร้อยละ 

 

 



  
  

  

  
 วธีิการด าเนินงาน 

ระยะที ่ 1  ทบทวนกระบวนการตรวจยาและสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการบ าบดัรักษา  และ 

ปัญหาทีพ่บในการด าเนินงาน 

 1.1  การไม่ได้รับข้อมูลทีแ่ท้จริงในการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

 1.2  ต้นทุนในการให้บริการตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติด 

 

ระยะที ่ 2  ผู้วจิัยได้ศึกษาและพฒันากระบวนการให้ค าปรึกษา  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ”  

ทีป่รับปรุงจากแบบคดักรองและส่งต่อผู้ป่วยทีใ่ช้สารเสพติดเพือ่รับการบ าบัดรักษา  

(บสต. 2 )  ในส่วนข้อมูลความถี่ในการใช้ยาและสารเสพติด  ทีแ่บ่งเป็นระยะความถี่  5  ระดบั            

(1. ไม่ได้ใช้ยาและสารเสพติด  2. ใช้เกอืบทุกวนั อาทติย์ละ 5 – 7 วนั  3. ใช้อาทติย์ละ 1 – 4 คร้ัง   

4. ใช้เดอืนละ 1 – 3 คร้ัง   5. ใช้เพยีง 1 – 2 คร้ัง ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา) 

 

 



  
  

  

  
 วธีิการด าเนินงาน 

 

 

 
       



  
  

  

  
 วธีิการด าเนินงาน 

ระยะที ่ 3  การเตรียมทกัษะทีมวจิัย  เจ้าหน้าทีผู้่ให้การบ าบดัรักษา  จ านวน  3  ราย  ในการใช้แผ่น 

ภาพ “ใจสารภาพ”  ให้มีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องในการประเมนิและคดักรองก่อน 

การส่งตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติด 

 

ระยะที ่ 4  ทดลองใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” ในผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  จ านวน 37 ราย   

พร้อมประเมนิและปรับปรุงเคร่ืองมอื  กระบวนการประเมนิพฤติกรรมในการใช้ยาและสารเสพติด 
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วธีิการด าเนินงาน 

 

 
 

ไม่ได้ใช้ยาและ 

สารเสพติด 

ใช้เพยีง 1 – 2 คร้ัง 

ในช่วง  3  เดือนทีผ่่านมา 
ใช้เดือนละ 1 - 3 คร้ัง 

อาทติย์ละ 1 - 4 คร้ัง 
ใชเ้กือบทุกวนั  
อาทติย์ละ  
5 – 7 วนั 

 
 

ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาและสารเสพตดิ  จ านวน  37  ราย 
เข้ารับการบ าบัดรักษาในคลนิิกยาเสพติด  ทุกสัปดาห์  ในระยะเวลา  4 เดือน 

 
 

ให้การยอมรับสารภาพ 
ในการใช้ยาและสารเสพตดิ   

36  คร้ัง 

ให้การปฏเิสธไม่ได้ใช้ยา
และสารเสพตดิ 

112  คร้ัง 

เสริมสร้างแรงจูงใจ ในการลด 
ละ เลกิ การใช้ยาและสารเสพตดิ 

ค้นหาสาเหตุ ปัจจัย 
ปรับเปลีย่นความคดิและพฤติกรรม 

ในการใช้ยาและสารเสพตดิ 
(ชวนมอง ชวนคดิ ชวนแก้) 

Positive 
9  คร้ัง 

Negative 
103 คร้ัง 

ประเมินและคัดกรองพฤติกรรมความถี่ในการใช้ยาและสารเสพติด 
แผ่นภาพ  “ใจสารภาพ” ทุก 1 เดือน รวม 148 คร้ัง 
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วธีิการด าเนินงาน 

ระยะที่  5  ประเมนิผลการใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ”  โดยการเปรียบเทยีบระบบการด าเนินงาน  

กระบวนการท างานในรูปแบบเดิม กระบวนการท างานโดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

1.  วธิีการด าเนินงาน 
-  ส่งตรวจปัสสาวะทุกราย  โดยไม่มกีารประเมนิและคดักรอง 

1.  วธิีการด าเนินงาน 
-  มกีารประเมนิและคดักรอง  ก่อนการส่งตรวจปัสสาวะ  โดยใช้ 
แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” เป็นเคร่ืองมอืส่ือกลางในการพูดคุย 
ก่อนการส่งตรวจปัสสาวะ 

2.  ค่าใช้จ่ายในการตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติด 
-  ส่งตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติดทั้ง  37 ราย / เดือนละ 1  
คร้ัง / คร้ังละ 150 บาท  รวมเป็น  148  คร้ัง เป็นเงิน 22,200 บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายในการตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติด 
-  มกีารสุ่มตรวจปัสสาวะเฉพาะในกลุ่มทีใ่ห้การปฏเิสธการไม่ได้ 
ใช้ยาและสารเสพติด  ในกระบวนการบ าบัดรักษา  4  เดือน  รวม  112   
คร้ัง  เป็นเงิน  16,800 บาท  (ผู้บ าบัดรักษาให้การยอมรับในการใช้ยา 
และสารเสพตดิ  36  คร้ัง  ลดต้นทุนจากระบบเดิม  5,400  บาท) 

3.  การรับรู้ผลการตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าทีผู้่ให้การบ าบัดรักษา 
-  ได้รับรู้ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้และสารเสพติดของผู้เข้ารับการ 
บ าบัดรักษา  เฉพาะช่วงเวลาในการสุ่มตรวจปัสสาวะเท่าน้ัน 

3.  การรับรู้ผลการตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าทีผู้่ให้การบ าบัดรักษา 
-  ได้รับรู้ถึงข้อมูลพฤติกรรมความถี่ในการใช้ยาและสารเสพติด   
ทีไ่ด้มาจากผู้เข้ารับการบ าบัด  และยงัเป็นการฝึกความซ่ือสัตย์  ความ 
รับผดิชอบต่อการกระท าทีเ่กดิขึน้ 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
 1.1  การประเมินความถีใ่นการใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  (ต่อ) 
1.1  การประเมินความถีใ่นการใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  (ต่อ) 
1.1  การประเมินความถีใ่นการใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  (ต่อ) 
1.1  การประเมินความถีใ่นการใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  (ต่อ) 
1.1  การประเมินความถีใ่นการใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” 

 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมนิพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  (ต่อ) 
 1.2  การประเมินผลกลุ่มที่ให้การปฏิเสธการไม่ได้ใช้ยาและสารเสพตดิ  โดยการตรวจปัสสาวะ 

ระยะเวลา 
ในการเข้ารับการบ าบัดรักษา 

ข้อมูลคดักรองโดยใช้แผ่นภาพ 
“ใจสารภาพ” 

 
(ไม่ได้ใช้ยาและสารเสพตดิ) 

ผลการส่งตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติด 

ไม่พบยาและสารเสพตดิ 
(Negative) 

ตรวจพบยาและสารเสพตดิ 
(Positive) 

เดือนที ่ 1 23 18 5 

เดือนที ่ 2 24 22 2 

เดือนที ่ 3 31 30 1 

เดือนที ่ 4 34 33 1 



  
  

  

  
 ผลการศึกษา 

2.  การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจปัสสาวะเพือ่หายาและสารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบดัรักษา 
กระบวนการด าเนินงาน วธีิการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้ารับการ

บ าบัดรักษา 
จ านวนคร้ังที่ส่งตรวจ

ปัสสาวะ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

ปัสสาวะ 
เพือ่หายาและสารเสพติด 

(150 บาท / คร้ัง) 

1.  รูปแบบเดิม ส่งตรวจปัสสาวะทุกราย 
ไม่มีการประเมินและคัดกรอง
พฤติกรรมการใช้ยาและสาร
เสพติด 

37  ราย 148  คร้ัง 22,000  บาท 

2.  รูปแบบใหม่ มีการประเมินและคัดกรอง
พฤติกรรมการใช้ยาและสาร
เสพติด  ก่อนการส่งตรวจ
ปัสสาวะ  โดยใช้แผ่นภาพ  
“ใจสารภาพ” 

37  ราย 112 คร้ัง 
 

(ไม่ได้ส่งตรวจปัสสาวะ 
เพือ่หายาและสารเสพติด   
จ านวน  36  คร้ัง เน่ืองจาก 
ผู้ให้การบ าบัดรักษา  ให้การ 
ยอมรับสารภาพในการใช้ 

ยาและสารเสพติด) 
 

16,800  บาท 
 

(ลดค่าใช้จ่ายจาก
กระบวนการท างานใน 
รูปแบบเดิม 5,400  บาท) 



  
  

  

  
 การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  ต่อผู้เข้ารับการบ าบดัรักษาและครอบครัว 

-  ได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ถงึผลเสียจากการใช้ยาและสารเสพตดิ   

-  ได้รับองค์ความรู้ที่จ าเป็น  เข้าใจง่าย  น าไปใช้ได้จริง 

-  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในส่ิงที่เป็นอยู่ 
2.  ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบ าบัดรักษา 

-  มีเคร่ืองมือที่เป็นส่ือกลาง  ในการประเมินพฤตกิรรมการใช้ยาและสารเสพตดิ 

-  ได้รับข้อมูลอย่างแท้จริง  ในการใช้ยาและสารเสพตดิจากผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

-  กระบวนการด าเนินงาน ได้สร้างสัมพนัธภาพที่ด ี ความไว้วางใจ  ซ่ึงกนัและกนั 

3.  ต่อองค์กร / หน่วยงาน 

-  มีระบบการด าเนินงานที่เป็นเอกลกัษณ์ตามบริบทของพืน้ที่ 

-  กระบวนการด าเนินงานสามารถลดต้นทุนในการให้บริการตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

 



  
  

  

  

 แผนการทีจ่ะน าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

1.  มีการน าแผ่นภาพ “ใจสารภาพ” ไปใช้ในการประเมินและคดักรองผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาก่อนส่งตรวจ 

ปัสสาวะ ในคลนิิกยาเสพตดิ  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม  ทั้งในระหว่างการบ าบัดรักษาและการตดิตาม 

ประเมินผล 

 

2.  มีการขยายผลการใช้แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” ลงพืน้ที่ในระดบั รพ.สต. และในค่ายปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

กลุ่มเส่ียงในการใช้สารเสพตดิระดบัอ าเภอธาตุพนม  และในหน่วยงานที่สนใจ 

       



  
  

  

  

 บทเรียนทีไ่ด้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.  บทเรียนที่ได้รับ 

-  การที่จะได้มาซ่ึงข้อมูลที่แท้จริง  เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบ าบัดรักษาต้องมีความจริงใจ   

และสามารถเข้าไปน่ังในใจของผู้รับบริการและครอบครัว 

-  การมีเคร่ืองมือที่มาเป็นส่ือกลางในการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรม  จะส่งผลต่อการรับรู้   

ความเข้าใจ  ความไว้วางใจ 

-  เคร่ืองมือที่ด ี แม่นย า  และถูกต้องที่สุด  ในการตรวจปัสสาวะ  คอืเสียงจากหัวใจของผู้รับบริการ 

2.  ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

-  การสร้างสัมพนัธภาพที่ด ี ให้เกดิขึน้ระหว่างผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้การบ าบัดรักษา  เป็นส่ิงที่ส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

-  การให้ข้อมูลที่แท้จริงของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  การเปิดใจรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบ าบัดรักษา  และ 

การได้รับแรงสนับสนุนทางบวกจากครอบครัว  จะส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง 

 



  
  

  

  

 อภิปราย สรุปและข้อเสนอแนะ 

 แผ่นภาพ “ใจสารภาพ” เป็นเคร่ืองมือที่มาเป็นส่ือกลางใน 

กระบวนการท างาน  ในการประเมินและคดักรองพฤตกิรรมการใช้ยา 

และสารเสพตดิของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้การ 

บ าบัดรักษา  ได้รับรู้ถงึพฤตกิรรมในการใช้ยาและสารเสพตดิอย่างแท้จริง   

และผลจากการยอมรับสารภาพของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา  ได้ส่งผลต่อ 

การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจปัสสาวะ   

 

 อกีทั้งรูปแบบกระบวนการเป็นการสร้างความไว้วางใจ  กระตุ้นเตอืน 

ให้เกดิความส านึก  ฝึกให้มีความรับผดิชอบ  ฝึกความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 

และผู้อืน่ของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

       




