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ส่วนที่ ๑ 
ชื่อผลงาน Best practice Service Plan (สาขา ยาเสพติด) 
ยาใจ ไม่มีวันหมดอายุ “จากคนที่รักคุณ เลิกสุรา บุหรี่ และยาเสพติด” 
 
 
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ 
O ผลงานทางวิชาการ 
O ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ชื่อ-สกุล นายทรงพล วิริยะชาญไพร 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานที ่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
จังหวัด เชียงใหม่   เขตสุขภาพที่  ๑ 
E-mail : songpolzo@hotmail.com  เบอร์โทร 0917369516 
ปีที่ด าเนินการ  ปี ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒. 
บทคัดย่อ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของชาติและเป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอแม่แจ่ม ส่งผลกระทบหลายด้าน 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาด้านสุขภาพ รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นนโยบายหลักของชาติ โดยด าเนินการ
ครอบคลุมทั้งด้านแก้ไข ทั้งการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ก าหนดให้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นเป็นยุทธศาสตร์หลักแห่งชาติ                                                            
  อ าเภอแม่แจ่มการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
เป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่อยู่ในแนวเขตติดต่อกับหลายอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงเป็น
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพพ้ืนที่เป็น ป่า เขา อ านาจรัฐเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งเอ้ือต่อ
การระบาดของยาเสพติดได้ง่ายและอ าเภอแม่แจ่มมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ปัญหาในการสื่อสารให้ผู้ป่วยผู้ป่วยเข้าใจ  ผู้ป่วยที่มาบ าบัด รักษาฟ้ืนฟูยาเสพติดในคลินิกฟ้าหลังฝน
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล บ าบัดรักษา ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก มีผู้เข้ารับบริการ ปี ๒๕๕๗ ยาบ้า ๕๔ ราย
,ฝิ่น ๗๔ ราย,บุหรี่ ๑๔ ราย, เฮโรอีน ๑ ราย ปี ๒๕๕๘ ยาบ้า ๔๕ ราย,ฝิ่น ๗๙ ราย,บุหรี่ ๑๔ ราย ,สุรา ๔๑ 
ราย, เฮโรอีน ๑ ราย และในปี ๒๕๕๙ ยาบ้า ๒๔ ราย,ฝิ่น ๑๐๔ ราย,บุหรี่ ๓๓  ราย ,สุรา ๖๖ ราย, เฮโรอีน ๒ 
ราย  ซึ่งในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในคลินิกฟ้าหลังฝน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา มีโปรแกรมการบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก มีการนัดมาที่โรงพยาบาลเป็นระยะๆเป็นเวลา 
๔ -๖เดือนขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย และมีการติดตามผลหลังการบ าบัดรักษา ๑ ปี ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เข้ามา
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูมีปัญหาหาขาดก าลังใจ เนื่องจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ประกอบกับชีวิตที่เร่งรีบ
เพ่ือประกอบอาชีพการงาน จึงท าให้คนในสังคมขาดการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ป่วยขาดก าลังใจ เมื่อ
ขาดก าลังใจในการบ าบัดยาเสพติด ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่มีแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด และเดิมทีกิจกรรมการ
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ผู้ป่วยยาเสพติดประชาชนทั่วไปถึงว่าเป็นหน้าที่ของแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทาง
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าบัด โดยเฉพาะกิจกรรมให้ก าลังใจผู้ป่วย 
    ผู้ออกแบบนวัตกรรมพบเจอปัญหาจากการปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาในผู้ป่วยยาเสพติด
ที่ขาดก าลังใจ ในการมาบ าบัดรักษาฟ้ืนฟยูาเสพติด จึงได้ออกแบบนวัตกรรม ยาใจ ไม่มีวันหมดอายุ “จากคนที่
รักคุณ เลิกสุรา บุหรี่และยาเสพติด”  เพ่ือเป็นสื่อให้กับผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้ในการให้ก าลังใจผู้ป่วย และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจผู้ป่วยยาเสพติด ช่วยให้ผู้ป่วยยาเสพติดมีก าลังใจในการเลิกยาเสพติด 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยลด ละ เลิกสารเสพติดต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้ผู้ป่วยมีก ำลังใจในกำรเลิกสำรเสพติด 
๒.เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด  
๓.เพ่ือเป็นตัวเลือกใหก้ารผู้บ าบัดเลือกใช้เป็นสื่อช่วยในกำรก ำลังใจผู้ป่วยยำเสพติด 
วิธีด าเนินการ 
- ขั้นวางแผน                                                                                                                                                               
1.ประชุมทีมงำน                     
 ๒.รวบรวมข้อมูล ข้อมูลปัญหำเกี่ยวกับข้อที่จะออกแบบนวัตกรรม 
 3.เขียนโครงร่ำงกำรท ำนวัตกรรม 



 

-ขั้นด าเนินการ                                                                                                                                                         
1.ลงมือท ำนวัตกรรมตำมแบบที่ร่ำงไว้ 
๒.น ำนวัตกรรมมำตั้งให้ประชำชนได้เขียนให้ก ำลังใจผู้ป่วยยำเสพติด                                                                                     
๒.น ำแผ่นก ำลังใจที่ได้จำกประชำชนมำคัดกรอง จัดท ำเป็นรูปเล่ม                                                                            
๓.น ำแผ่นให้ก ำลังใจให้ผู้ป่วยอ่ำน 
วิธีการสร้าง และวิธีใช้นวัตกรรม 
๑.ออกแบบกล่องเขียนข้อควำมให้ก ำลังใจผู้ป่วย ให้มีสีสัน และรูปแบบน่ำสนใจ 
๒.เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยและน ามาตั้งหน้าคลินิก เพื่อให้คนเดินผ่านไปมา เขียนให้ก าลังใจผูป้่วย 

๓.รวบรวมแผนก าลังใจ ให้ผู้ป่วยอ่าน 
วิธีใช้งาน 

๑.ผูใ้ช้นวัตกรรมต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใชใ้ห้เข้าใจก่อน 

๒.เลือกผูป้่วยทีข่าดก าลังใจในการเลิกยาเสพติด 

๓.น าแผ่นก าลังใจ ยาใจ ไม่มีวันหมดอายุ ให้ผูป้่วยอ่าน  

 
ขั้นประเมินผล 

๑.สอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย 
๒.สอบถามความพึงพอใจของผู้บ าบัด 
๓.รวบรวมแบบประเมิน และน ามาคิดคะแนนเป็นร้อยละเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ 
-ขั้นปรับปรุง 

     น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนานวัตกรรมใหเ้หมาะสมต่อไป 

อภิปรายผล 

 -ผูป้่วยมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ 

 -ผูใ้ห้ค าปรึกษา บ าบัดรักษา พึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ 

 -ประชาชนมสี่วนร่วมในการเขียนข้อความให้ก าลังใจเฉลี่ยเดือนละ ๒๑แผน่ (เก็บข้อมูลม.ค.-

มี.ค.๖๐) 

ข้อเสนอแนะ -การใช้นวัตกรรมนี้ ต้องให้ผู้ป่วยอ่านเอง หรือใช้กับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือได้  
( นวัตกรรมนี้ไม่สามารถวัดผลเกี่ยวกับการเลิกได้หรือไมไ่ด้เนื่องจากเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ

บ าบัดรักษาเท่านั้นและเพื่อเป็นเครื่องมอืหรือตัวช่วยให้กับผูบ้ าบัดรักษาเท่านั้นในการอธิบายเกี่ยวกับยา

เสพติด) 

ความภาคภูมิใจ  รู้สกึมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการสอนผูป้่วย และรู้สกึภูมใิจที่เห็นเพื่อนรว่มงานหรอืผู้

บ าบัดใช้นวัตกรรม ยาใจ ไม่มีวันหมดอาย ุ“จากคนที่รักคุณ เลิกสุรา บุหรี่ และยาเสพติด” 
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นผู้ป่วยบอกรู้สึกดี มีก าลังใจขึ้นที่ได้ขอความก าลังใจจากประชาชน และภูมิใจทุกครั้งที่
ประชาชนมาเขียนบทความให้ก าลังใจผู้ป่วยยาเสพติดอย่างตั้งใจทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 


