
              ตั้งแต ตลุาคม 2547 ถึง มิถนุายน
2548

   เปนกลุมที่เขารับการบําบัดรักษามากกวา 3 คร้ัง
จํานวน 124 ราย คิดเปน 4.4 %(ธัญญารักษ
2548)
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วัตถุประสงค

 1 . เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยเสพติดรุน
แรง (Hard core)

 2. เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพการดูแลผูปวยเสพ
ติดรุนแรง (Hard core)
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วิธีดําเนินการวิจัย

     รูปแบบการวิจัย
 ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

กลุมตวัอยาง
  ผูปวยเสพติดรุนแรงท่ีเขารับการบําบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ

จํานวน 56  คน
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

   1. แบบวัดขั้นตอนของความพรอมในการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการรักษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมบําบัด
3. แนวคําถามการสนทนากลุม
4. แนวคําถามการสัมภาษณ
5. แบบประเมนิพฤติกรรม
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การดําเนินการวิจัย  แบงเปน  4  ระยะ

ระยะท่ี  1  ศึกษารปูแบบเดมิ ประเมนิผลและปรับปรุงแนวทางการดู
แลผูปวยเสพติดรุนแรง

              สิ่งท่ีพบจากการประเมิน
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สิ่งที่พบจากการประเมิน
o ปรับเกณฑการคัดกรองผูปวยเสพติดรุนแรง (Hard core)
       1.1  เสพยาเสพติดอยางตอเนือ่ง (ชนิดเดียวหรือเปล่ียนชนิดก็ได) เปน

ระยะเวลา 5 ป
        1.2 เขารับการรักษาหรอืหยุดใชสารเสพติดเองและกลับไปใชใหมมากกวา

3 ครั้ง  ในระยะเวลา 3 ป
        1.3 รักษาไมครบขัน้ตอน
        1.4 มีประวัติกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
    เกณฑการพิจารณาผูปวยเสพตดิรนุแรง
    รวมคะแนนได 2 ใน 4  หรือ1 ใน 4 โดยมเีกณฑขอ 1 เปนหลัก
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 ระยะท่ี  2  ขัน้การนาํแผนไปดําเนนิการ
(Implementation)

        เปรยีบเทียบ 2 กลุม กอนหลัง (two group pre-posttest )
ระหวางเดือน ตุลาคม 2549 – เดือนกรกฎาคม 2550 ไดกลุมตัวอยางท้ัง
สิ้นจํานวน 63 คน
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ระยะท่ี  3 ข้ันการประเมินผลการปฏิบัติ
(Evaluation)

ผลการประเมนิระยะที่ 3
  1. ประเมินพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย S.D. t-test p-value

ดานพฤติกรรมขณะ
บําบัด

กลุมทดลอง 44.55 4.64 1.415 .163

กลุมควบคุม 42.52 6.07

ดานทักษะทางสังคม กลุมทดลอง 34.28 3.33 1.594 .117

กลุมควบคุม 32.67 4.21

ดานการวางแผนการ
ทํางาน

กลุมทดลอง 9.79 .90 2.722 .009*

กลุมควบคุม 8.93 1.44
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 2.อัตราการเสพซ้ําและการมีงานทํา

จํานวนที่ติดตาม
ได

ผลการติดตาม

การเลิกสารเสพติด การมีงานทํา

เลกิได เสพซ้ํา มีงานทํา ไมมีงานทํา

กลุมทดลอง (n=29) 24  (82.76%)   62.5 37.5 83.33 16.76

กลุมควบคุม (n=27) 15  (55.56 %) 60 40 46.67 53.33
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3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการบําบัด

การรูจักระงับอารมณ
หารายไดเลี้ยงครอบครัว

รูจักประหยัดและเก็บออมเงิน
การแตงกายเรียบรอย

ชวยเหลืองานบาน
ตรงตอเวลา
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พฤติกรรมของผูปวย 3 ระยะ

ระยะตอตาน
ระยะยอมรับ

ระยะฝกปฏิบัตแิละนําไปใช
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ระยะที ่1 ระยะ
ตอตาน

ระยะที ่2 ระยะยอม
รับ

ระยะที ่3 ระยะฝก
ทักษะและนําไป

ปฏิบัติ

ชวงเวลา 2สปัดาหแรก/
สัปดาหที ่3 - 4

เดือนที่ 2 - 3 เดือนที่ 4

กระบวนการบําบัด

ลักษณะผูปวย -ไมยอมรบัการบาํบัด
- คิดหลบหนี

- ยอมรับการบําบัด - มคีวามรบัผิดชอบ
- กลาแสดงออก
- มัน่ใจมากขึ้น

เปาหมายการบําบัด - สงเสริมการปรบัตวั
- ปองกนัการหลบหนี

- สงเสริมการเรียนรูความ
เปนจริง

- รูจักการใชชีวิตในสงัคม
- ปองกนัการติดซ้ํา

กิจกรรมบําบัด
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