
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด เปนปญหารุนแรงระดับชาติ ที่จํ าเปน
จะตองรีบดํ าเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหลดนอยลง โดยเฉพาะในกลุมผูเสพและผูติด
ที่มีจํ านวนมาก และโทษพิษภัยของยาเสพติดนั้นมีสวนในการทํ าลายสมองของบุคคลที่
เสพทํ าใหไมสามารถใชชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมไดเหมือนปกติ สํ าหรับการบํ าบัด
รักษายาเสพติดในกลุมผูเสพผูติดนั้นมีทั้งการรักษาแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ผูปวย
มักไมสะดวกที่จะรับการรักษาแบบผูปวยใน เน่ืองจากตองอยูในโรงพยาบาลเปนเวลา
นาน 4-6 เดือน ทํ าใหไมสามารถเรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพได สวนใหญตองการ
รักษาแบบผูปวยนอก ซ่ึงในระยะแรกอาจจํ าเปนตองไดรับยาบ ําบดัรกัษาอาการหรอื
อารมณของผูปวยใหปกตกิอนจึงจะเขาสูระยะฟนฟูสมรรถภาพ ดังน้ัน กลุมงานวจัิยรวม
กบักลุมการพยาบาลผูปวยนอก จึงไดจัดทํ าโครงการคายวันหยุด ใหกับผูปวยยาเสพติด
ที่รับการบํ าบัดรักษาแบบผูปวยนอกระยะบํ าบัดดวยยา โดยใชหลักสูตรฝกอบรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมโดยกระบวนการสรางพลัง  ซ่ึงไดจัดทํ าขึ้นเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ
แกผูที่เกี่ยวของกับการบํ าบัดรักษายาเสพติด และสามารถนํ าไปประยุกตใชกับกลุม
เปาหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบํ าบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ระยะบํ าบัดดวยยา รูปแบบผูปวยนอก

คณะผูจัดท ําขอขอบพระคณุ รศ.ดร.นิตยา  เพ็ญศริินภา คณะครแูละนกัเรยีน
โรงเรียนชลประทานสงเคราะหที่ไดอนุญาตใหนํ าหลักสูตรนี้ไปทดลองใชและเอ้ือเฟอ
สถานที่ พรอมทั้งวิทยากรในการจัดทํ าคายวันหยุดและขอขอบคุณผูอํ านวยการสถาบัน
ธัญญารักษที่ไดอนุมัติใหดํ าเนินโครงการ และเจาหนาที่ทุกทานที่รวมในการจัดทํ า
หลักสูตรดังกลาว ใหส ําเรจ็ลลุวงดวยดี และหวงัวาคูมือเลมน้ีคงจะเปนประโยชนตอการ
บ ําบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิตอไป

คณะผูจัดทํ า

คํ านํ า



     หนา

คํ านํ า ก
บทที่ 1 คายวันหยุด 1

หลักการจัดทํ าคายวันหยุด 1
จุดมุงหมายของการจัดทํ าคายวันหยุด 1
โครงสรางหลักสูตรที่ใชจัดทํ าคายวันหยุด 1
ขั้นตอนการจัดทํ าคายวันหยุด 2
    การกํ าหนดกลุมเปาหมาย 2
    การเตรียมบุคลากรผูสอน 3
    การดํ าเนินการสอน 3
    การประเมินผลการเรียนการสอน 3
    สื่อการเรียนการสอน 3

บทที่ 2 แผนการสอน 4
ตารางโครงสรางแผนการสอน 4
กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง 7
    กิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูปกครอง 8
    กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน 10
    กจิกรรมกลุมเปาหมายของชีวิตและการควบคุมตนเอง 11
    กิจกรรมกลุมความภาคภูมิใจในตนเอง 12
    กิจกรรมกลุมการวางแผนในชีวิต 13
    กิจกรรมกลุมการคาดหวังและการรวมพลังชาวคาย 14
กลุมวิชาความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 16
    กิจกรรมกลุมสายธารชีวิต 17
    กจิกรรมกลุมเทคนิคการหยุดความคิดและหลีกเลี่ยงตัวกระตุน 19
        ในการใชยาเสพติด

สารบัญ



สารบัญตอ
     หนา

    กจิกรรมกลุมการเผชิญปญหาและทักษะการปฏิเสธการใช 20
        ยาเสพติด
    กิจกรรมกลุมการเลือกตัวแบบในการเลิกยา 22
    กิจกรรมกลุมการดูแลตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 23
    กิจกรรมกลุมการวางแผนชีวิต 25
กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง 26
    กิจกรรมกลุมธรรมะในการดํ าเนินชีวิต 27
    กิจกรรมกลุมการออกกํ าลังกาย 29
    กิจกรรมกลุมการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและแนวทาง 30
        พัฒนาตนเอง
กลุมวิชาการสนับสนุนของครอบครัว 32
    กิจกรรมครอบครัวแสนสุข 33
    กิจกรรม Walk Rally ครอบครัวสัมพันธโดยการแบงเปนฐาน 35
        *  ฐานรวมน้ํ าใจใสขวด
        *  ฐานกลวยสวาท
        *  ฐานสายใยรัก
        *  ฐานครอบครัวที่คาดหวัง
        *  ฐานปรับโฉม
        *  ฐานตามลาหาสมบัติ

37
38
39
40
41
42

    กจิกรรมกลุมบทบาทหนาทีใ่นการอยูรวมกนัของครอบครวั 43
    กิจกรรมกลุมการสื่อสารและการใหกํ าลังใจของครอบครัว 45
    กิจกรรมกลุมพันธะสัญญาของครอบครัว 46

บทที่ 3 เอกสารประกอบการสอน 47
    กระบวนการสรางพลัง 48
    แนวคิดการรูคุณคาตนเอง 57
    แนวคิดการมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 59



สารบัญตอ
     หนา

    การสนับสนุนทางสังคมกับการปองกันยาเสพติด 59
    การทํ าหนาที่ของครอบครัว 61
    แนวคิดและทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม 70
    สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเสพติด 73
    การบํ าบัดรักษายาเสพติดและการดูแลตนเอง 75
    ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 77
    พฤติกรรมและการปรับตัว 81
    การเผชิญปญหาและการแกปญหา 86
    มนุษยสัมพันธ 90
    การสรางความภาคภูมิใจในตนเอง 95
    การออกกํ าลังกาย 98

บทที่ 4 การตดิตามประเมินผลและใหการชวยเหลือ 104
    วัตถุประสงค 104
    วิธีการติดตามประเมินผล 104
    การใหการชวยเหลือ 105

ภาคผนวก 107
    ภาคผนวกที่ 1 กํ าหนดการกิจกรรมคายวันหยุด 109
    ภาคผนวกที่ 2 แบบประเมินคายวันหยุด 115
    ภาคผนวกที่ 3 เพลงประกอบการฝกอบรม 147
    ภาคผนวกที่ 4 บันทึกชาวคายวันหยุด 153
    ภาคผนวกที่ 5 ใบงานจดหมายถึงคนรัก 164
    ภาคผนวกที่ 6 ภาพกิจกรรมคายวันหยุด 165

  บรรณานุกรม 173



                                                                                       1

บทที่ 1
คายวันหยุด

หลักการทํ าคายวันหยุด
การจัดทํ าคายวันหยุด เปนกิจกรรมสงเสริมการบํ าบัดรักษายาเสพติดใหกับ

ผูปวยที่ไมสามารถที่จะรับการรักษาแบบผูปวยในได เน่ืองจากมีความ    จํ าเปนที่จะตอง
เรียนหนังสือ ทํ างาน หรือประกอบอาชีพที่ไมสามารถหยุดงานเปนเวลานาน ๆ ได ซ่ึง
การจัดทํ าคายวันหยุดจะใชระยะเวลาในวันหยุดซึ่งเปน  วันเสาร-วันอาทิตย โดยใหกลุม
เปาหมายมาอยูรวมกัน 2 วัน 1 คืน และใหญาติเขารวมกิจกรรมในวันแรกและวันสุดทาย
เปนจํ านวน 2 ครั้ง โดยใชหลักสูตรการฝกอบรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยกระบวน
การสรางพลัง (Empowerment)

จุดมุงหมายของการจัดทํ าคายวันหยุด
1. เพ่ือสงเสรมิใหผูปวยเห็นคณุคาในตนเองในการด ํารงชวีติอยูในครอบครวั
2. เพ่ือสงเสริมใหผูปวยมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองที่จะไม

กลบัไปใชสารเสพติด
3. เพ่ือสงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองได
4. เพ่ือสงเสริมแรงสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลผูปวย

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรที่ใชจัดทํ าคายวันหยุดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย จึงไดจัด

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยสาระสํ าคัญของหลักสูตร 4 กลุมดวยกันคือ
1. กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง ประกอบดวย กิจกรรมดังน้ี

1.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูปกครอง
1.2 กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน
1.3 กจิกรรมกลุมเปาหมายของชีวิตและการควบคุมตนเอง
1.4 กจิกรรมกลุมความภาคภูมิใจในชีวิต
1.5 กิจกรรมกลุมการวางแผนในชีวิต
1.6 กจิกรรมกลุมการคาดหวังและการรวมพลังชาวคาย
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2. กลุมวิชาความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง
2.1 กจิกรรมกลุมสายธารชีวิต
2.2 กิจกรรมกลุ มเทคนิคการหยุดความคิดและหลีกเลี่ยงตัวกระตุน    

ในการใชยาเสพติด
2.3 กจิกรรมกลุมการเผชญิปญหาและทกัษะการปฏเิสธการใชยาเสพตดิ
2.4 กจิกรรมกลุมการเลือกตัวแบบในการเลิกยา
2.5 กจิกรรมกลุมการดูแลตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด
2.6 กจิกรรมกลุมการวางแผนชวีติ

3. กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3.1 กิจกรรมกลุมธรรมะในการดํ าเนินชีวิต
3.2 กจิกรรมกลุมการวเิคราะหจุดออน จุดแขง็ และแนวทางพฒันาตนเอง
3.3 กิจกรรมออกกํ าลังกาย
3.4 กิจกรรมการบันทึกการปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันของตนเอง

4. กลุมวิชาแรงสนับสนุนของครอบครัว
4.1 กจิกรรมกลุมครอบครัวแสนสุข
4.2 กิจกรรม Walk Rally ครอบครัวสัมพันธ ประกอบดวย

- กิจกรรมกลุมรวมนํ้ าใจใสขวด
- กิจกรรมกลุมสายใยรัก
- กจิกรรมกลุมกลวยสวาท
- กิจกรรมกลุมปรับโฉม
- กจิกรรมกลุมครอบครัวที่คาดหวัง
- กิจกรรมกลุมตามลาหาสมบัติ

4.3 กจิกรรมกลุมบทบาทหนาที่ในการอยูรวมกันของครอบครัว
4.4 กิจกรรมกลุมการสื่อสารและการใหกํ าลังใจของครอบครัว
4.5 กจิกรรมกลุมพันธะสัญญาของครอบครัวสุขสันต

ข้ันตอนการจัดทํ าคายวันหยุด
การจัดทํ าคายวันหยุดโดยใชหลักสูตรการฝกอบรมการเรียนรู แบบมี     

สวนรวม โดยกระบวนการสรางพลังมีลํ าดับขั้นตอนดังน้ี
1. การกํ าหนดกลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายในการจัดทํ าคายวันหยุด ไดแกผูปวยยาเสพติดที่รับการ
รักษาแบบผูปวยนอกระยะบํ าบัดดวยยา กับญาติ/ครอบครัว/ผูปกครองที่สมัครใจเขาคาย
วันหยุด จํ านวนรุนละ 20-30 คน
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2. การเตรียมบุคลากรผูสอน
การเตรียมบุคลากรผูสอนในหลักสูตรนี้ จะตองทํ าการฝกอบรมเพื่อให

ผูสอนมีความรูความสามารถในการนํ าหลักสูตรนี้ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุด
มุงหมายของหลักสูตรได

3. การดํ าเนินการสอน
การดํ าเนินการเรียนการสอนตามตารางสอนที่กํ าหนดไวอยางเครงครัด 

โดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนทุกคนและมีการปรับกํ าหนดการสอนและสาระเนื้อหา 
ในแผนการสอนใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ใชหลักจิตวิทยาขณะทํ าการสอน สังเกต
พฤตกิรรม ความสนใจ และปรับเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ

4. การประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอนมีการจัดทํ าแบบประเมินผลตาม    

วัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงจะทํ าการประเมินผลการเรียนการสอนดังน้ี
4.1 ประเมินกอนการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินที่ไดจัดทํ าไว 

และประเมินความคาดหวังของการเขาคายวันหยุดโดยประเมินทั้งผูปวยและครอบครัว
ดวย

4.2 ประเมินระหวางสอน โดยประเมินการมีสวนรวมในการทํ า
กจิกรรมการเรียนการสอนในแตละกิจกรรมวามีพฤติกรรมเปนอยางไร เพ่ือประเมิน
ความกาวหนาในแตละกิจกรรม

4.3 ประเมินเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม โดยใชแบบประเมินชุดเดิมที่ใช
ประเมินกอนการสอน และใหแสดงความคิดเห็นดวย

4.4 ติดตามหลังจบการอบรม เพ่ือดูผลสํ าเร็จเปนระยะ  รวม 7 ครั้ง
ภายใน 1 ป

5. สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่หาไดงาย เหมาะสมและสอดคลองกับ

แผนการสอน เชน กระดาษ โปสเตอร กระดาษสี สมุดวาดเขียน สมุดบันทึก กรอบรูป
ดินสอสี/สีน้ํ า ปากกาเมจิกสีตาง ๆ  ปากกา ดินสอ และอุปกรณการจัดทํ า Walk Rally
ตามลักษณะกิจกรรมในแตละฐาน
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บทที่ 2
แผนการสอน

แผนการสอนตามหลกัสตูร เปนแผนการสอนทีป่ระกอบดวยรายละเอยีด ดังน้ี
ก. โครงสรางการดํ าเนินการสอนในการเขาคายวันหยุดในแตละสัปดาห ดังน้ี

สัปดาหที่ 1 ของการเขาคายวันหยุด
วันที่ 1 เวลา  8.00 – 12.00 น.

ประเมินผลกอนการอบรม
กจิกรรมกลุมสัมพันธระหวางผูปกครอง-กลุมเปาหมาย
กจิกรรมกลุมการคาดหวังของการเขาคายและการรวมพลังชาวคาย

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.

 กจิกรรมกลุมครอบครัวแสนสุข
 กิจกรรม Walk Rally ครอบครัวสัมพันธ แบงฐานดังน้ี
ฐานที่ 1 รวมนํ้ าใจใสขวด
ฐานที่ 2 กลวยสวาท
ฐานที่ 3 สายใยรัก
ฐานที่ 4 ครอบครัวที่คาดหวัง
ฐานที่ 5 ปรับโฉม
ฐานที่ 6 ตามลาหาสมบัติ

เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 – 21.00 น.

กจิกรรมกลุมสายธารชีวิต
ธรรมะในการดํ ารงชีวิต

เวลา 21.00 – 05.30 น. พักผอน
วันที่ 2 เวลา 05.30 – 7.30 น.

กิจกรรมออกกํ าลังกาย
กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน
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เวลา 7.30 – 8.30 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 8.30 – 12.00 น.

กจิกรรมกลุมการดูแลตนเอง ใหหางไกลยาเสพติด
กิจกรรมกลุมเทคนิคการหยุดความคิดและหลีกเลี่ยงตัวกระตุนในการใช

ยาเสพติด
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.

กจิกรรมกลุมการเผชิญปญหา และทักษะการปฏิเสธการใชยาเสพติด
กจิกรรมกลุมเปาหมายของชีวิตและการควบคุมตนเอง
กิจกรรมกลุมรวมพลังเพ่ืออนาคต

สัปดาหที่ 2 ของการเขาคายวันหยุด
วันที่ 1 เวลา 8.00 – 12.00 น.

กจิกรรมกลุมสายสัมพันธชาวคาย
กจิกรรมกลุมความภาคภูมิใจในชีวิต
กิจกรรมกลุมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนาตนเอง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.

กจิกรรมกลุมการเลือกตัวแบบในการเลิกยาเสพติด
กจิกรรมกลุมการวางแผนชีวิต

เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 – 21.00 น.

กจิกรรมกลุมเครือขายการชวยเหลือกันเอง
ธรรมะในการดํ าเนินชีวิต

เวลา 21.00 – 05.30 พักผอน
วันที่ 2 เวลา 05.30 – 7.30 น.

กิจกรรมออกกํ าลังกาย
กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน

เวลา 7.30 – 8.30 น. รับประทานอาหารเชา
เวลา 8.30 – 12.00 น.

กจิกรรมครอบครัวที่คาดหวัง
กจิกรรมกลุมบทบาทหนาที่ในการอยูรวมกันของครอบครัว
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เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.

กิจกรรมกลุมการสื่อสารและการใหกํ าลังใจของครอบครัว
กจิกรรมกลุมพันธะสัญญาของครอบครัวสุขสันต
กิจกรรมอํ าลา
ประเมินผลการอบรม
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ข. แผนการสอนในหลักสูตรคายวันหยุดแบงออกเปน 4 กลุมวิชา ตามรายละเอียด
ดังน้ี

1. กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง ประกอบดวยแผนการสอนดังน้ี
1.1 แผนการสอนกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูปกครอง
1.2 แผนการสอนกิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน
1.3 แผนการสอนกจิกรรมกลุมเปาหมายของชวีติและการควบคมุตนเอง
1.4 แผนการสอนกิจกรรมกลุมความภาคภูมิใจในชีวิต
1.5 แผนการสอนกิจกรรมกลุมวางแผนในชีวิต
1.6 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการรวมพลังเพ่ืออนาคต (กิจกรรมกลุม

การคาดหวังและการรวมพลังชาวคาย)



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรื่องที่ 1 แผนการสอนกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูปกครอง

           เวลาสอน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมกับผูปกครอง
   ไดรวมทํ ากิจกรรมรวมกัน

1. แบงเยาวชนและผูปกครองออก
   เปนกลุม ๆ ละ 8-10 คน

- กระดาษแข็ง
- เชือกฟอกสีขาว

1. ผูเขาอบรมและผูปกครองได
   ทํ ากิจกรรมรวมกันและรูจักกัน
   มากขึ้น

2. เพื่อใหผูเขาอบรมกับผูปกครอง
   ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
   กลาแสดงออกถึงความรูสึกซึ่ง
   กันและกัน

2. วิทยากรผูนํ ากลุมแจกแผน
   ปายชื่อ 1 แผนตอคนแลวให
   สมาชิกเขียนชื่อที่ตองการให
   ผูอื่นเรียกพรอมทั้งลักษณะเดน
   ของตนเอง  3 ลักษณะบน
   แผนปาย ซึ่งควรเปนลักษณะ
   เดนในดานดีที่ตนเองภูมิใจ

- ปากกาปลาย
   สักหลาด 2. ผูเขาอบรมและผูปกครองบอก

    ถึงสิ่งที่ไดจากการทํ ากิจกรรม
   ไดคนละ 1 อยาง

3. เพื่อใหผูเขาอบรมกับผูปกครอง
   ไดรูจักชื่อ และลักษณะเดนบาง
   ประการของสมาชิกภายในกลุม
   แตละคน

3. ใหทุกคนพบปะพูดคุยโดยกลาว
    คํ าวาสวัสดีกับเพื่อนใหม ดังนี้
    3.1 ถามีลักษณะบนแผนปาย
         ตรงกัน 1 ลักษณะใหยก
         ฝามือตบกัน 1 ครั้ง

   การมีสัมพันธภาพเปนสิ่งสํ าคัญ
ที่สุดของครอบครัวที่จะทํ าใหเยาว
ชนกับผู ปกครองสามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะทํ าใหสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวดีมากขึ้น ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีจะช วยปองกัน
ป ญหาการ ใช  สิ่ ง เ สพติ ดหรื อ
สามารถชวยแกไขปญหาความ  
ขัดแยง ความไมเขาใจซึ่งกันและ
กันระหวางเยาวชนกับผูปกครอง
จึงเปนกิจกรรมที่ทํ าใหเยาวชนกับ
ผู ปกครองมี สัมพันธภาพที่ดีมี
ความเขาใจกันและกันเพิ่มขึ้น



เรือ่งที่ 1 แบบการสอนกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูปกครอง (ตอ)
เวลาสอน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม
3.2 ถามีลักษณะแผนปายตรง
         กัน 2 หรือ 3 ลักษณะให
         ยกมือตบกัน 2 หรือ 3
         ลักษณะตามลักษณะที่
         เหมือนกัน
    2.1 ถาพบลักษณะไมเหมือน
          กับตนเองใหคํ านับเพื่อน
          สมาชิกคนนั้นพรอมกับ
          พูดวา “ สวัสดี ” แลวให
          พูดคุยกับทุก ๆ คน
3. ทดสอบความจํ าโดยใหบอกชื่อ
    และลักษณะของบุคคลที่รูจัก
    ทีละคนจนครบทุกคน
4. ใหสมาชิกกลุมบอกถึง
    ประโยชนที่ไดจากกิจกรรมและ
    วิทยากรสรุปในประเด็นที่ขาด
    เพิ่มเติมจนครบประเด็นที่
    ตองการ



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรื่องที่ 2 แผนการสอนกิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน

เวลาสอน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรวมกัน
   ทํ าประโยชนใหกับสาธารณะ
   ประโยชน

1.  วิทยากรแบงผูเขาอบรมออก
    เปนกลุมและแบงหนาที่ซึ่งกัน
    และกันในการทํ ากิจกรรม
    รวมกัน ไดแก การทํ าความ
    สะอาดบริเวณอาคารกิจกรรม
    หองประชุม โรงอาหาร และ
    หองนํ้ า โดยใชเวลาในการทํ า
    ประมาณ 40 นาที

- ไมกวาด
- ที่ถูพื้น
- ถุงดํ า
- ถังขยะ
- กระปองนํ้ า
- นํ้ ายาลาง
  หองนํ้ า

1. ผูเขาอบรมไดทํ ากิจกรรม
    รวมกันตามที่ไดมอบหมาย
    จนเสร็จ

2. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกถึง
    ประโยชนที่ไดจากการเขา
    กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชนได

     การบํ าเพ็ญประโยชนเปน  
กิจกรรมที่ให เยาวชนไดทํ างาน
รวมกัน มีความเสียสละและใช
เวลาว างให  เกิดประโยชน ต อ  
สาธารณประโยชน และทํ าใหเกิด
ความสามัคคี รวมพลังในการ
กระทํ าความดีรวมกัน

2. วิทยากรใหผูเขาอบรมมารวม
    กลุม เพื่อสรุปสิ่งที่ไดจากการ
    ทํ ากิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน

2. ผูเขาอบรมบอกประโยชนที่ได
    จากกิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน
    ไดครบถวน

3. วิทยากรกลุมสรุปเพิ่มเติมใน
    ประเด็นที่ยังไมครบถวนและมี
    การทบทวนความเขาใจ
    กอนจบกิจกรรม



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรือ่งที่ 3 แผนการสอนกิจกรรมเปาหมายของชีวิตและการควบคุมตนเอง

 เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกถึง
   เปาหมายชีวิตของตนเองได

1. วิทยากรกลุมพูดคุยซักถามถึง
    เปาหมายชีวิตและการควบคุม
    ตนเองเพื่อไปสูเปาหมายชีวิต
    วามีปญหาหรืออุปสรรค
    อะไรบาง

- กระดาษ
- ปากกา

1. ผูเขาอบรมบอกเปาหมาย
    ชีวิตของตนเองไดทุกคน

2. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกถึง
   วิธีการควบคุมตนเองที่
   เหมาะสมในการนํ าไปสู
   เปาหมายชีวิตที่ตั้งไวได

2. ผูนํ ากลุมรวมกันพิจารณาหาวิธี
    การควบคุมตนเองใหไปสู
    เปาหมายชีวิตที่ตั้งไวอยาง
    เหมาะสมกับตนเอง

2. ผูเขาอบรมบอกถึงวิธี
    ควบคุมตนเองที่เหมาะสม
    ในการไปสูเปาหมายชีวิตที่ตั้ง
    ไวไดทุกคน

3. ใหผูเขาอบรมสรุปเปาหมาย
    ชีวิตและวิธีการควบคุมตนเอง
    ที่เหมาะสมกับตนเองจนครบ
    ทุกคน

การตั้งเปาหมายชีวิตใหกับตนเอง
เปนการประกาศใหตนเองทราบวา
ตนเองมีเปาหมายในการดํ าเนิน
ชีวิตอยางไร อาจเปนเปาหมาย
ระยะสั้น หรือเปาหมายระยะยาวก็
ได และการควบคุมตนเองคือ
ความพยายามควบคุมการกระทํ า 
คํ าพูด อารมณ ความรูสึกของตน
เพื่อสามารถไปสู เปาหมายชีวิต
และมีการควบคุมตนเอง จะทํ าให
สามารถดํ ารงชีวิตอยางมีความสุข
ได

4. ใหผูเขาอบรมสรุปสิ่งที่ไดจาก
    การทํ ากิจกรรมกลุมและ
    วิทยากรสรุปเพิ่มเติม
    จนครบถวน



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรื่องที่ 4 แผนการสอนกิจกรรมกลุมความภาคภูมิใจในตนเอง

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมไดฝกการรูจักและ
   ยอมรับตนเอง

1. ผูดํ าเนินกลุมจัดใหผูเขาอบรม
   นั่งเรียงกันเปนรูปวงกลม

- กระดาษเปลา
- ปากกาหรือ
  ดินสอ

1. ผูเขาอบรมทุกคนมีการรูจัก
   และยอมรับตนเอง

2. ผูเขาอบรมสามารถบอกถึง
    คานิยมของตนเองได

2. ผูนํ ากลุมบอกใหผูเขาอบรม
   ทุกคนเขียน “สิ่งที่สํ าคัญที่สุด
   3 สิ่ง ที่ตนเรียนรูเกี่ยวกับชีวิต”
   โดยใหเวลาเขียนประมาณ
   10-15 นาที

- แผนกระดาษ
  Chart
- ปากกาเคมี

2. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถ
   บอกถึงคานิยมของตนเองได

3. ผูเขาอบรมบอกความ
    ภาคภูมิใจของตนเองได

กิจกรรม “สิ่งที่สํ าคัญที่สุดในชีวิต”
เป นกิจกรรมหนึ่งที่นํ าไปสู การ  
คนหา และการสํ ารวจคานิยมของ
ตนเอง เพื่อใหเกิดการรูจักและ
ยอมรับตนเอง เปนพื้นฐานของ
การปรับตัวและการแกไขตนเอง

3. ใหผูเขาอบรมทุกคนผลัดกันเลา
   ถึงสิ่งสํ าคัญที่สุดในชีวิตตามที่
   ตนเขียนไว ผูเขาอบรมอื่น ๆ
   จะตองรักษามารยาทที่จะไม
   วิพากษวิจารณหรือหัวเราะเยาะ
   สิ่งที่ผูอื่นเขียนแตใหตั้งใจฟง
   และทํ าความเขาใจใหมากที่สุด

3. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถ
    บอกความภาคภูมิใจในตนเอง
    ไดทุกคน



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรือ่งที่ 5 แผนการสอนกิจกรรมกลุมวางแผนในชีวิต

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมบอกถึงแนวทาง
    การวางแผนชีวิต

1.  จัดผูดํ าเนินการกลุมและผูเขา
    อบรมนั่งรวมกันเรียงเปนรูป
    วงกลม

- แผนกระดาษ
- ปากกาเคมี

1. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถบอกถึง
    เปาหมายของตนเองได

2. ผูเขาอบรมบอกถึงวิธีการ
   ควบคุมตนเองที่เหมาะสม
   ในการไปสูแผนชีวิต

2. ผูนํ ากลุมพูดคุยและซักถามถึง
   เปาหมายที่ผูเขาอบรมตองการ
   จะไปใหถึง อะไรที่เปนอุปสรรค
   ตอการไปใหถึงเปาหมายนั้น

2. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถบอกถึง
    วิธีการควบคุมตนเอง ที่
    เหมาะสมในการไปสู
    เปาหมายที่ตั้งไวได

3. ผูนํ ากลุมใหผูเขาอบรมรวมกัน
   พิจารณาหาวิธีการควบคุม
   ตนเองที่เหมาะสม ในการไปสู
   เปาหมายที่ตนเองตั้งเอาไว
4. ผูนํ ากลุมสรุปถึงวิธีการควบคุม
   ตนเองที่เหมาะสมในการไปสู
   เปาหมายที่ตั้งไวตามที่
   ผูเขาอบรมบอก

การวางแผนชีวิต คือการตั้ง
เปาหมายใหกับตนเอง และมี
ความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย
นั้น การควบคุมตนเองคือ  การ
พยายามควบคมุการกระท ํากจิกรรม
ตาง ๆ คํ าพูด อารมณ ความรูสึก
ของตน เพื่อสามารถที่จะบรรลุ
แผนชีวิตของตนเองได

5. ผูนํ ากลุมใหผูเขาอบรมสรุป
   สิ่งที่ไดจากการประชุมกลุม



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรือ่งที ่6 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการคาดหวังและการรวมพลังชาวคาย

เวลาสอน 2 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
   ผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น
   และความคาดหวังตอการอบรม
   ทั้งสิ่งที่ตองการและไมตองการ

1. วิทยากรแบงกลุมผูเขาอบรม
   ออกเปน 8-10 คน

- กระดาษชารต
  ขนาดใหญ
  2-3 แผน

1. ผูเขาอบรมและผูปกครองเขียน
    ความคาดหวัง ทั้งสิ่งที่อยาก
    ใหเกิดและไมอยากใหเกิดได
    คนละ 2 ขอ

2. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
    ผูปกครองเปดใจยอมรับ
    กิจกรรมและรูปแบบการฝก
    อบรม

2. ใหผูเขาอบรมแตละคนเขียน
    สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ไมอยาก
    ใหเกิดลงบนกระดาษชารต
    ที่แบงเปน 2 สวน คือ สิ่ง
    ที่อยากใหเกิดที่เกี่ยวกับการ
    อบรม เขาคาย ซึ่งแตละคน
    เขียนไดมากกวา 1 อยาง
    เสร็จแลวใหนั่งทับลูกโปง
    ใหแตก

- ปากกา
  ปลายสักหลาด
- ลูกโปง เปาแลว
  เทาจํ านวนกลุม

2. อธิบายสิ่งที่เขียนได
3. บอกวิธีปฏิบัติตัวในการ
    เขารวมกิจกรรมได

3. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
   ผูปกครองเขาใจวัตถุประสงค
   การอบรม

3. ใหผูเขาอบรมอานความ
   คาดหวังของแตละคนแลว
   อภิปรายถึงสิ่งที่เขียนไว
   ในแตละประเด็น

4. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
   ผูปกครองปฏิบัติตัวในการ
   ฝกอบรมอยางถูกตอง

ความคาดหวังถึงสิ่งที่ตองการให
เกิดขึ้นและไมตองการใหเกิดขึ้น 
ขณะมาอยูรวมกนั หรอืท ํากจิกรรม
รวมกัน ดังนั้น วิทยากรจํ าเปน
ตองมีการชี้แจงวัตถุประสงคของ
การเขาคายและแนวทางในการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เพื่อให
สามารถรวมทํ ากิจกรรมตามแผน
การฝ กอบรมตั้ งแต ต นจนจบ
โปรแกรมซึ่งจะสงผลดีตอผูเขา
อบรม



กลุมวิชาการเห็นคุณคาในตนเอง
เรือ่งที ่6 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการคาดหวังและการรวมพลังชาวคาย (ตอ)

เวลาสอน 2 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. ใหผูเขาอบรมชวยกันสรุปและ
    วิทยากรสรุปประเด็นเพิ่มเติม
    ในเรื่องวัตถุประสงคและ
    กระบวนการฝกอบรม
    บอกความคาดหวังของ
    วิทยากร และขอใหผูเขาอบรม
    เปดใจยอมรับสิ่งใหมเหมือนกับ
    ลูกโปงที่แตกไปแลว
5. วิทยากรใหผูเขาอบรมหา
    วิธีการรวมพลังของกลุม
    เพื่อใชในการเริ่มและจบ
    กิจกรรมกลุมแตละครั้ง
    พรอมทั้งเลือกประธานกลุม
    (ผูนํ ากลุม) ดวย



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรื่องที่ 1 แผนการสอนกิจกรรมสายธารชีวิต

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจ
   ในชีวิตและความเปนมาของ
   ชีวิต

1. วิทยากรกลุมเกริ่นนํ าเรื่องชีวิต
   คนเราแตกตางกันอยางไร
   มีที่มาที่ไปอยางไร

- กระดาษ A4
- ปากกาดินสอ

1. ผูเขาอบรมไดวาดสายธารชีวิต
    ของตนเองตามลํ าดับไดครบถวน

2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
    ประสบการณการดํ าเนินชีวิต
    ที่ผานมา

2. ใหผูเขาอบรมนั่งทํ าจิตสงบ
    อยูกับความรูสึกตนเอง สํ ารวจ
    ชีวิตที่ผานมาของตนเอง ตั้งแต
    เริ่มตนที่จะไดจนถึงปจจุบันนี้

2. ผูเขาอบรมสามารถอธิบายถึง
    สายธารชีวิตของตนเองและบอก
    เปาหมายของชีวิตได

3. สรางเสริมแนวคิดการมีชีวิต
   อยางมีคุณคารูจักการตั้ง
   เปาหมายชีวิต

3. ใหผูเขาอบรมวาดภาพสายธาร
    ชีวิตของตนเอง ใหใสสีสัน
    รายละเอียดตามชอบใจ

3. ผูเขาอบรมบอกถึงสิ่งที่ไดรับ
    จากการอบรมไดครบถวน

4. ใหผูเขาอบรมแตละคนอธิบาย
    สายธารชีวิตของแตละคนตั้งแต
    ตนจนจบถึงปจจุบันและบอก
    ถึงเปาหมายชีวิตของตนเอง
    ดวย

ชีวิตของคนแตละคนมีความแตก
ตางกันบนเสนทางชีวิตของแตละ
คนที่ดํ าเนินมาตั้งแตแรกเกิดจนถึง
ปจจุบัน มีเรื่องราวอยูมากมาย
บางชวงเวลาก็มีความสุข บางชวง
เวลาก็มีความทุกข ความเศรา
เปรียบเสมือนสายธารชีวิตของแต
ละคน ยอมมีเสนทางของตนเอง
และเราเปนผูรับผิดชอบตอตัวเรา
เองบนสายธารชีวิตนี้ เราจะตองมี
สติอยูกับปจจุบัน ทํ าปจจุบันใหดีที่
สุด อดีตที่เศราหมองหรือความผิด
พลาดตาง ๆ จะเปนบทเรียนให
กระทํ าปจจุบันใหถูกตอง ซึ่งจะสง
ผลตออนาคตที่



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรื่องที่ 1  แผนการสอนกิจกรรมสายธารชีวิต (ตอ)

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

งดงาม ขณะเดียวกันชีวิตนี้ไมได
อยูโดดเดี่ยว เรายังมีมิตรที่ดีที่จะ
รวมแบงปนทุกขและสุข ถารูจัก
มองโลกในแงดี เรียนรูจักตนเอง
รวมถึงใจผู  อื่นพรอมที่จะพัฒนา 
ตนเองและมุ งไปสู ชี วิตที่ดีงาม  
ตอไป

5. ใหผูเขาอบรมอภิปรายสิ่งที่
   ไดจากกิจกรรมโดยวิทยากร
   กลุมเพิ่มเติมประเด็นสํ าคัญของ
   เนื้อหาใหครบถวน



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที ่2 แผนการสอนกิจกรรมเทคนิคการหยุดความคิดและหลีกเลี่ยงตัวกระตุนในการใชยาเสพติด

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกเทคนิค
    การหยุดความคิดในการใช
    ยาเสพติดของตนเองได

1. วิทยากรกลุมพูดถึงวิธีการหยุด
    ความคิดและการหลีกเลี่ยงตัว
    กระตุนในการใชยาเสพติด
    มีประโยชนอยางไร

- กระดาษ A 4
- ปากกา

ผู เข าอบรมบอกถึงเทคนิคการหยุด
ความคิดและการหลีกเลี่ยงตัวกระตุน
ในการใชยาเสพติดได เหมาะสมกับ
ตนเองได

2. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกเทคนิค
   การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่ทํ าให
   อยากใชสิ่งเสพติด

2. ใหผูเขาอบรมรวมอภิปรายถึง
    วิธีการหยุดความคิดและการ
    หลีกเลี่ยงตัวกระตุนการใช
    ยาเสพติดที่เคยปฏิบัติได
    ผลและไมไดผล

3. เพื่อใหสมาชิกบอกถึงเทคนิค
   การหยุดความคิดและหลีกเลี่ยง
   ตัวกระตุนในการใชสิ่งเสพติด
   ที่ตนเองสามารถนํ าไปประยุกต
   ใชได

3. ใหผูเขาอบรมแตละคนบอกถึง
    เทคนิคที่ตนเองสามารถนํ าไป
    ประยุกตใชไดเหมาะสมกับ
    ตนเองและสิ่งที่ไดจากกิจกรรม

การหยุดความคิดและการหลีก
เลี่ยงตัวกระตุนที่ทํ าใหอยากใชยา
เสพติดเปนสิ่งที่ทํ าไดยาก ถาไม
ไดรับการฝกทักษะ ดังนั้น เทคนิค
ที่จะทํ าใหหยุดความคิดมีหลายวิธี
ดวยกัน แลวแตจะเหมาะสมกับ
บุคคลหรือ เหมาะสมกับสถาน
การณที่เกิดขึ้น สวนการหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุนก็จะชวยใหสามารถหยุด
ความคิดในการใชยาเสพติดได ดัง
นั้นจึงจํ าเปนตองเรียนรู  วิธีการ
หยุดความคิดที่เหมาะสมกับตน
เอง ตลอดจนตองรูวาอะไรเปนตัว
กระตุ นที่จะทํ าใหตนเองมีความ  
รูสึกอยากใชสิ่งเสพติด จึงจะทํ าให
สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุนได

4. วิทยากรกลุมสรุปเพิ่มเติมและ
    ใหผูเขาอบรมลองใชเทคนิค
    ของแตละคนที่เลือกวาจะใชได
    อยางไรและเมื่อไรจึงจะไดผล



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที ่3 แผนการสอนกิจกรรมการเผชิญปญหาและทักษะการปฏิเสธการใชยาเสพติด

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมบอกวิธีการแกไข
   ปญหาในการปฏิเสธการใช
   ยาเสพติดได

1. วิทยากรใหผูเขาอบรมบอกถึง
   ปญหาของแตละคนวาจะมี
   อะไรบางและใหบอกวิธีการ
   เผชิญปญหาที่ทํ าไดผลหรือ
   คิดวาจะทํ าได

- กระดาษ A 4
- ปากกา

1. ผูเขาอบรมบอกวิธีการเผชิญ
   ปญหาที่เหมาะสมกับตนเองได
   ถูกตอง

2. ผูเขาอบรมบอกทักษะการ
   ปฏิเสธการใชยาเสพติดได

2. ผูเขาอบรมบอกวิธีการปฏิเสธ
   การใชยาเสพติดไดถูกตอง

3. ผูเขาอบรมบอกวิธีการเผชิญ
   ปญหาและทักษะการปฏิเสธ
   การใชยาเสพติดที่เหมาะสมกับ
   ตนเองได

2. ใหผูเขาอบรมแตละคนบอก
   วิธีการเผชิญปญหาที่ตนเอง
   สามารถนํ าไปใชได

3. ผูเขาอบรมไดฝกทักษะการ
   ปฏิเสธการใชยาเสพติด

เมื่อตองการเลิกยาเสพติดจะตอง
เผชิญปญหาหลายอยาง เชน การ
ติดใจในรสชาดยาเสพติด เพื่อน
ชวนใหเสพตอ ปญหาครอบครัว
ถามีการเผชิญปญหาที่เหมาะสม
จะชวยใหสามารถปฏิเสธการใชยา
เสพติดไดผลดีเพิ่มขึ้น
    การปฏิเสธการใชยาเสพติด
เปนการชวยเหลือตนเองไมให 
กลับไปใชยาเสพติดซํ้ าอีก ซึ่งจะ
เปนประโยชนที่จะทํ าใหสามารถ
เลิกใชยาเสพติดไมเขาไปในแหลง
ที่มียาเสพติด มีสติระลึกไดถึงโทษ
พิษภัยของยาเสพติดตลอดเวลา 
ตั้งใจทํ างาน เรียนหนังสือ ทํ างาน
เพื่อไมใหมีเวลาวางหรือใชเวลา
วางใหเปนประโยชนตลอดเวลา

3. ใหผูเขาอบรมแตละคนบอกวิธี
   การปฏิเสธการใชยาเสพติดวามี
   อะไรบางและวิธีการปฏิเสธอะไร
   ที่เหมาะสมกับตนเองพรอมทั้ง
   สมาชิกมีการฝกทักษะการ
   ปฏิเสธที่เปนแบบอยางที่
   เหมาะสม



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที ่3 แผนการสอนกิจกรรมการเผชิญปญหาและทักษะการปฏิเสธการใชยาเสพติด (ตอ)

 เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. ใหผูเขาอบรมสรุปสิ่งที่ได
   จากการอภิปรายและสิ่งที่ตน
   สามารถนํ าไปปฏิเสธไดทั้งการ
   เผชิญปญหาและทักษะการ
   ปฏิเสธการใชยาเสพติดที่
   เหมาะสมกับตนเอง
5. วิทยากรสรุปในประเด็นที่ขาด
   และเพิ่มเติมสิ่งที่จํ าเปน
   ใหครบถวน



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที่ 4 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการเลือกตัวแบบในการเลิกยา

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
   เลือกตัวแบบในการเลิกยาได

1. วิทยากรพูดคุยถึงบุคคลตาง ๆ
   ที่มีชื่อเสียง มีคุณงามความดี
   พระคุณของบิดา-มารดา และ
   การดํ าเนินชีวิตของบุคคล
   ตาง ๆ วามีวิถีทางเปนมา
   อยางไรจึงจะประสบความสํ าเร็จ

รู ป ภ า พ บุ ค ค ล
สํ าคัญเชนนายก
ผูมีชื่อเสียง

1. ผูเขาอบรมบอกถึงบุคคลที่
   ตนเองเลือกเปนตัวแบบได

2. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกตัวแบบ
   ที่เลือกเปนใครได

2. ใหผูเขาอบรมอภิปรายถึงบุคคล
   ที่ตองการยึดเปนแบบอยางของ
   ตนเองวาที่เลือกเปนตัวแบบ
   เพราะอะไร

2. ผูเขาอบรมบอกถึงวิธีการหรือ
   แนวทางการดํ าเนินชีวิตตาม
   ตัวแบบที่เลือกได

3. ใหผูเขาอบรมบอกถึงวิธีการ
   ดํ าเนินชีวิตของตนเองเพื่อให
   บรรลุถึงสิ่งที่ตนเองตองการ
   เหมือนตัวแบบที่เลือก

การเลือกตัวแบบหรือสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจเปนสิ่งสํ าคัญในการดํ ารง
ชีวิตที่จะทํ าใหบุคคลกระทํ าตามใน
ดานที่เปนผลดี หรือเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวในกระทํ าความดีหรือให
หยุดทํ าในสิ่งไมดี ดังนั้นการเลือก
ตัวแบบที่ดีจะช วยให ผู  ติดยามี
กํ าลังใจที่จะดํ าเนินชีวิตตามใน
ทางที่ถูกตอง และสามารถเลิกยา
เสพติดได

4. วิทยากรใหผูเขาอบรมสรุปถึง
   สิ่งที่ไดจากการทํ ากิจกรรม
   รวมกันและเพิ่มเติมในประเด็น
   ที่ขาดใหสมบูรณ



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที่ 5 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการดูแลตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด

เวลาสอน 2 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูวิธีการ
   ดูแลตนเองใหหางไกล
   ยาเสพติด

1. วิทยากรกลุมใหผูเขาอบรม
   ชวยกันคิดวิธีการหอหุมไขไกให
   ปลอดภัยจากการโยนจากที่สูง
   ประมาณ 2 เมตร โดยไมให
   ไขแตกหรือราว โดยใชเวลา
   ทํ างาน 15 นาที ตามอุปกรณที่
   วิทยากรมอบให

- ไขไก
- ไมแหลม
- หนังยาง
- กระดาษชํ าระ
- หลอดกาแฟ

1. ผูเขาอบรมบอกวิธีการดูแลตนเอง
   ใหหางไกลยาเสพติดได

2. เพื่อใหผูเขาอบรมมองเห็น
   ความสํ าคัญของการเปนผูนํ า
   การทํ างานรวมกันและความ
   สํ าเร็จในการเลิกยาเสพติด

2. วิทยากรกลุมใหผูเขาอบรม
    บอกถึงบรรยากาศกลุมในการ
    ทํ างานรวมกัน และหลังโยนไข
    เสร็จแลวใหพูดถึงผลที่ไดจาก
    การทํ ากิจกรรมอุปสรรคและ
    ปจจัยที่สงผลตอความสํ าเร็จ

2. ผูเขาอบรมบอกอุปสรรคและการ
   แกไขที่จะทํ าใหการดูแลตนเอง
   ประสบผลสํ าเร็จ

3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถบอก
   อุปสรรคที่ขัดขวางความสํ าเร็จ
   ในการหางไกลยาเสพติด

การดูแลตนเองเปนสิ่งที่สํ าคัญที่
สุดที่ทุกคนจะตองดูแลตนเองทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ ใหมี
สุขภาพกายที่สมบูรณ แข็งแรง
ตลอดจนมีสภาพจิตใจที่ดี กอนที่
จะดูแลตนเองต องรู ว าตนเองมี
อะไรบกพรองบาง ทางดาน
รางกายและจิตใจ เพื่อหาวิธีการที่
จะสงเสริมใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
     การวิเคราะหจุดออนและจุด
เดนของตนเอง จะชวยใหมีการ
พัฒนาตนเองได ตลอดจนการรูจัก
หาผู  อื่นมาชวยเหลือหรือทํ างาน
เปนทีม จะชวยใหการดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากยาเสพติดไดผลดี
เพิ่มขึ้น

3. ผูเขาอบรมไดฝกการทํ างานเปนทีม



กลุมวิชาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที่ 5  แผนการสอนกิจกรรมการกลุมการดูแลตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด (ตอ)

เวลาสอน 2 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

3. วิทยากรใหผูเขาอบรมระดม
   สมองถึงการดูแลตนเองที่ไดผล
   ในการปองกันตนเองใหหางไกล
   ยาเสพติด โดยเนนใหเห็นเรื่อง
   การวางแผนการปฏิบัติตามแผน
   การแกไขปญหาที่จะสงผลใน
   การปองกันยาเสพติด
4. ใหผูเขาอบรมสรุปผลการทํ า
   กิจกรรมและวิทยากรสรุป
   เพิ่มเติมใหครบประเด็น



กลุมความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เรือ่งที่ 6 แผนการสอนกิจกรรมกลุมการวางแผนชีวิต

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถวาง
   แผนการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน
   ได

1. วิทยากรพูดคุยถึงการดํ าเนิน
   ชีวิตของบุคคลในแตละวันวาทํ า
   อะไรบาง มีประโยชนและไมมี
   ประโยชนอยางไรกับการ
   ดํ ารงชีวิต

- กระดาษ
- ปากกา

1. ผูเขาอบรมสามารถบอกและเขียน
   แผนการดํ าเนินชีวิตของตนเองใน
   แตละวันได

2. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกและ
   เขียนกิจกรรมการดํ าเนินชีวิต
   ประจํ าวันได

2. ใหผูเขาอบรมอภิปรายถึงการ
   ดํ ารงชีวิตของตนเองในแตละวัน
   วาทํ าอะไรบาง

2. ผูเขาอบรมมีแผนการดํ าเนินชีวิต
   ของตนเองและสามารถปรับใช
   ในชีวิตประจํ าวันได

3. ใหผูเขาอบรมแตละคนบอกถึง
   การปรับหรือการวางแผนชีวิต
   ของตนเองในแตละวันวาจะทํ า
    กิจกรรมอะไรบาง ตั้งแต
    ตื่นนอนจนถึงเขานอน
4. ใหผูเขาอบรมพูดถึงแผนชีวิต
   ของตนเอง และใหสมาชิกใน
   กลุมชวยแสดงความคิดเห็น

การวางแผนชีวิต เปนการกํ าหนด
กิจวัตรประจํ าวันของบุคคลว า  
ตั้งแต  ตื่นนอนจนถึงเข านอนจะ
ตองปฏิบัติอะไรบาง เปนการวาง
แผนใชเวลาที่มีอยูใหคุมคา ซึ่งจะ
ทํ าใหบุคคลนั้นมีกิจกรรมทํ าอยู 
ตลอดเวลา ไมใชเวลาที่เหลืออยู
ไปมั่วสุมหรือใชยาเสพติด ดังนั้น
การวางแผนชี วิตที่ ดี จ ะทํ  าให 
บุคคลนั้นประสบความสํ าเร็จใน
การดํ าเนินชีวิต

5. วิทยากรใหผูเขาอบรมสรุป
   สิ่งที่ไดจากการทํ ากิจกรรม
   และเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาด



กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เรื่องที่ 1  แผนการสอนธรรมะในการดํ าเนินชีวิต

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมพิจารณา
   ตนเอง โดยการสํ ารวจตนเอง
   วามีสถานภาพกาย สถานภาพ
   จิตใจเปนอยางไร

1. วิทยากรใหผูเขาอบรมกลุมนั่ง
   ตัวตรงหางกันพอสมควร
   แลวนํ าสวดมนต

- โตะหมูบูชา
- ดอกไม
- ธูป - เทียน

1. ผูเขาอบรมบอกไดวาตนเอง
   มีสภาพรางกาย และจิต เปน
   อยางไรไดถูกตอง

2. เพื่อใหผูเขาอบรมรูจักใชธรรมะ
   ในการดํ ารงชีวิต

2. วิทยากรกลุมกระตุนใหผูเขา
   อบรมพูดคุยแสดงความคิดเห็น
   ถึงสภาพรางกายและจิตใจของ
   ตนเองวาเปนอยางไร

2. ผูเขาอบรมสามารถบอกถึงการนํ า
   ธรรมะไปใชในชีวิตประจํ าวัน
   ไดคนละ 1 ขอ

3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกวิธีการ
   ทํ าใหจิตใจสงบไมฟุงซานหรือ
   หงุดหงิด

ธรรมะคือ ขอปฏิบัติที่เปนธรรม-
ชาติในการดํ าเนินชี วิตให สงบ  
รมเย็น ไมฟุงซาน ซึ่งบุคคลจะนํ า
ธรรมะไปปฏิบัติได จะตองรู จัก  
ตนเองวา ปจจุบันตนเองมีสภาพ
รางกาย และจิตใจเปนอยางไร จึง
ตองมีการพิจารณาตนเอง โดยการ
สํ ารวจความรู  สึกของตนเองว า 
เปนอยางไร ถาพบวา มีความ
ฟุงซาน หงุดหงิด ไมสบายใจ ก็
สามารถนํ าธรรมะมาชวยในการ
ดํ าเนินชีวิตได ซึ่งธรรมะในที่นี้
ไดแก การรูจักรักษาศีล 5 การฝก
สมาธิเบื้องตน เพื่อใหสภาพจิตใจ
สงบ เกิดสติมีปญญา ในการ
ดํ าเนินชีวิตตอไป

3. ใหผูเขาอบรมนั่งตามสบาย วาง
   มือขวาทับมือซาย และให
   หลับตาสูดลมหายใจเขาออก
   ยาว ๆ ทํ าอยางสมํ่ าเสมอ
   โดยกํ าหนดรูความรูสึกอยูที่
   ลมหายใจเขา-ออก โดยทํ านาน
   ประมาณ 5-10 นาที

3. ผูเขาอบรมทุกคนนั่งสมาธิได
   ประมาณ 10 นาที และสามารถ
    บอกสิ่งที่ตนเองไดจากการ
    นั่งสมาธิไดคนละ 1 ขอ



กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
 เรื่องที่ 1  แผนการสอนธรรมะในการดํ าเนินชีวิต (ตอ)

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. ใหผูเขาอบรมสรุปผลที่ได
   จากการนั่งสมาธิวาเปนอยางไร
   และรวมอภิปรายถึงการนํ าไปใช
   ในชีวิตประจํ าวัน
5. วิทยากรสรุปเพิ่มเติมใน
    ประเด็นที่ขาดใหครบถวน



กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
 เรื่องที่ 2  แผนการสอนกิจกรรมออกกํ าลังกาย

เวลาสอน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมรูจักวิธีการ
   ออกกํ าลังกายที่เหมาะสมกับวัย

1. วิทยากรใหผูเขาอบรม
   เขาแถวเรียงหนึ่งและบอกถึง
   วัตถุประสงคในการออก
   กํ าลังกาย

- เสื้อยืด
- กางเกงวอรม
- รองเทาผาใบ

1. ผูเขาอบรมสามารถออกกํ าลังกาย
   ตามผูนํ าไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
   นํ าวิธีการออกกํ าลังกายไปใช
   ในชีวิตประจํ าวันได

2. ใหผูเขาอบรมเริ่มออกกํ าลังกาย
   ในทา Warm up ประมาณ
   10 นาที

2. ผูเขาอบรมบอกวิธีการออก
   กํ าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง
   คนละ 1 วิธี

3. เพื่อใหผูเขาอบรมบอกถึง
   ประโยชนที่ไดรับจากการ
   ออกกํ าลังกายไดถูกตอง

3. ใหผูเขาอบรมทํ าทาออก
   กํ าลังกายตามผูนํ ากลุมในแตละ
   ทา ซึ่งจะทํ าทาละประมาณ
   10 ครั้ง เริ่มจากการบริหารมือ
   ขอมือ ขอไหล แกวงแขน
   บริหารขอเทา ขอเขา บริหาร
   สะโพก เอว หนาทอง และทา
   ผอนคลาย

3. ผูเขาอบรมบอกสิ่งที่ไดจากการ
   ออกกํ าลังกายคนละ 1 ขอ

การออกกํ าลังกายที่ถูกวิธีจะชวย
ให  เรามี สุขภาพกายที่สมบูรณ  
แข็งแรงเพิ่มขึ้น และชวยใหเรา
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ 
ตนเอง และการรูจักวิธีการออก
กํ าลังกายที่เหมาะสมกับวัยจะชวย
ใหการเจริญเติบโตของรางกาย
เปนไปตามปกติ และยังชวยใหเรา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับ 
ตนเอง เปนการปองกันการกลับ
ไปใช สิ่งเสพติดหรือชวยใหเรา  
หาทางเลือกในการช วยเหลือ  
ตนเอง เมื่ออยากใชสิ่งเสพติด เชน
การสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา และการ
ออกกํ าลังกายยังช วยให เรามี  
สุขภาพจิตที่ ร  า เริ งแจ มใสเพิ่ม  
มากขึ้น



กลุมรักพฤติกรรมการดูแลตนเอง
 แผนการสอนกิจกรรมออกกํ าลังกาย    (ตอ)

เวลาสอน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. วิทยากรใหผูเขาอบรมสรุปสิ่งที่
   ไดจากการออกกํ าลังกายและ
   การนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวัน

5. วิทยากรสรุปเพิ่มเติมถึง
   ประโยชนที่ไดจากการออก
   กํ าลังกายที่ถูกตองตอการ
   สงเสริมสุขภาพกายและ
   สุขภาพจิต



กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เรือ่งที ่3  แผนการสอนกิจกรรมกลุมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนาตนเอง

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมไดฝกการตระหนัก
   รูถึงจุดแข็ง จุดดี จุดออน
   จุดดอย ของตนที่ผูอื่นมองเห็น

1. ผูนํ ากลุมอธิบายใหผูรับการ
   อบรมฟงถึงวิธีดํ าเนินกิจกรรม
   และเปดโอกาสใหผูรับการอบรม
   ซักถามเพิ่มเติม

- กระดาษ A 4
- ปากกาหรือ
  ดินสอ

1. ผูรับการอบรมทุกคนไดมีการ
   ตระหนักรูถึงจุดแข็ง จุดออน จุดดี
   จุดดอย ของตนที่ผูอื่นมองเห็น

2. ผูเขาอบรมบอกแนวคิดและ
   ความรูสึกที่ไดรับจากกิจกรรม
   ที่ไดดํ าเนินการได

กิจกรรมรวบรวมจุดแข็งของตน
เปนกิจกรรมหนึ่งที่นํ าไปสูการให
ตะหนักรูถึงจุดแข็ง จุดดี จุดออน
จุดดอย ของตนที่ผูอื่นมองเห็น
เพื่อการรูจักและยอมรับตนเอง ซึ่ง
มีประโยชนต อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย โดยการนํ า
เอาจุดดี จุดแข็งของตนมากอให
เกิดประโยชนแกตนเองและแกไข
ในสวนจุดดอย จุดออนของตนเอง
ตอไป

วิธีดํ าเนินการ
- ใหผูรับการอบรมแตละคนไป
  สัมภาษณผูรับการอบรมคน
  อื่น ๆ วา “คุณคิดวาจุดแข็ง จุดดี
  ที่นาประทับใจจากผมคืออะไร”
  ผูถูกสัมภาษณจะตองตอบ
  คํ าถามอยางเฉพาะเจาะจงและ
  ชัดเจน ตัวอยางเชนคุณมียิ้มที่
  นารัก คุณมีอารมณขัน และ
  ราเริง ใหเขียนลงในกระดาษ
  เปลา

2. ผูรับการอบรมทุกคนสามารถบอก
   แนวคิดและความรูสึกที่ไดจาก
   กิจกรรมกลุมได



กลุมวิชาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เรือ่งที ่3  แผนการสอนกิจกรรมกลุมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนาตนเอง (ตอ)

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

- หลังจากนั้นผูรับการอบรมขอให
  ผูถูกสัมภาษณใหความเห็น
  เกี่ยวกับสิ่งที่ผูรับการอบรม
  คนนั้นควรจะปรับปรุง ตัวอยาง
  เชน ฉันอยากใหคุณยิ้มใหฉัน
  เมื่อฉันทักทายคุณ, ฉันอยากให
  คุณทํ าในสิ่งที่คุณสัญญากับฉัน
  เอาไวเขียนสิ่งที่สัมภาษณลงใน
  กระดาษเปลา
- หลังจากนั้นใหผูรับการอบรมที่
  ถูกสัมภาษณเปนผูสัมภาษณ
  บาง เวียนจนครบทุกคน
2. ผูนํ ากลุมใหผูรับการอบรม
   แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความ
   รูสึกที่ไดจากกิจกรรม
3. ผูนํ ากลุมสรุปถึงการรูจักและ
   ยอมรับตนเอง การทราบจุดดี
   จุดดอยของตน จะนํ าไปสูความ
   สํ าเร็จในชีวิต



กลุมวิชาแรงสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 1 แผนการสอนกิจกรรมกลุมครอบครัวแสนสุข

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
   ครอบครัวไดสรางภาพ
   ครอบครัวที่ตนคาดหวัง

1. วิทยากรแจกกระดาษวาดเขียน
   สีตาง ๆ ใหคนละแผน

- กระดาษ
  วาดเขียน
  หรือกระดาษ
  โปสเตอรสีขาว

1. ผูเขาอบรมรวมกับครอบครัว
   สรางภาพครอบครัวที่คาดหวังได

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเห็นความ
   สํ าคัญของการสรางสรรค
   ครอบครัวในภาพสรุป และเห็น
   ความสํ าคัญของการมีสวนรวม
   ในการสรางสรรคครอบครัว

2. ใหผูเขาอบรมกลุมฉีกกระดาษสี
   ตาง ๆ และติดกาวบนกระดาษ
   วาดเขียนใหออกมาเปนภาพ
   ครอบครัวที่คาดหวังและอยากที่
   จะเห็น โดยใหเวลาในการทํ า
   ประมาณ 20-30 นาที

- กระดาษสีตางๆ
- กาว

2. ผูเขาอบรมบอกถึงความสํ าคัญ
   ในการมีสวนรวมในการสราง
   ครอบครัวใหเปนสุขได

3. เพื่อสรางเปาหมายในการ
   พัฒนาครอบครัวรวมกัน

3. ใหผูเขาอบรมแสดงภาพและ
   บรรยายภาพครอบครัวที่
   คาดหวังในกลุมจนครบทุกคน

3. ผูรับการอบรมบอกเปาหมายของ
   ครอบครัวตนเองได

ครอบครัวเปนสถาบันแรกในการ 
อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนใหสมาชิกใน
ครอบครัวเรียนรู  ในการปฏิบัติ  
บทบาทซึง่กนัและกนั มนษุยทกุคน
เกิดมาตองมีครอบครัว เปนของ
ตนเองภายในครอบครัวมีบุคคลที่
ใกลชิดที่จะตองอยูรวมกัน ดังนั้น
ทุกคนจะตองรู จักบทบาทหนาที่
ของตนเอง รวมกันสรางสรรค
ครอบครัวใหมีความสุขประสาน
เปาหมายของครอบครัวใหบรรลุ
ถึงจุดมุ งหมายรวมกันดวยความ
รัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน



กลุมรักแรงสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 1  แผนการสอนกิจกรรมกลุมครอบครัวแสนสุข   (ตอ)

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. ฝกเทคนิคการกํ าหนดขอบเขต
   ของความคิดของตนในเรื่อง
   ตาง ๆ เพื่อประกอบการพูด

4. ใหผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย
   ถึงสิ่งที่ไดจากการทํ ากิจกรรมวา
   จะทํ าอยางไรครอบครัวจะมีแต
   ความสุข

4. ผูเขาอบรมสามารถแสดงภาพ
   และบรรยายภาพครอบครัวได

5. วิทยากรสรุปในสวนที่ยังไม
   ครบถวน และสิ่งที่เหมือนและ
   แตกตางกัน และดึงประเด็น
   ปญหาของครอบครัวที่เปน
   อุปสรรคตอการเกิดภาพ
   ครอบครัวแสนสุข



กลุมวิชาการสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 2 แผนการสอนกิจกรรม Walk Rally ครอบครัวสัมพันธ

เวลาสอน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทํ า
   กิจกรรมรวมกัน

1. วิทยากรแบงกลุมผูเขาอบรม
   ประมาณ 10-12 คน คือกลุม
   โดยจัดฐานของกิจกรรม
   ตามจํ านวนกลุมที่จัดไว

1. ผูเขาอบรมไดทํ ากิจกรรมรวมกัน
   จนครบทุกฐาน

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดใช
   ความคิดการแสดงออกและรูจัก
   การทํ างานเปนทีม

2. วิทยาชี้แจงวัตถุประสงคและ
   กติกาทํ ากิจกรรมกลุมใน
   แตละฐาน

2. ผูเขาอบรมไดรูจักการทํ างานเปน
   ทีมและมีการแสดงความคิดเห็นและ
   การแสดงความเสียสละเพื่อ
   สวนรวม

3. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิด
   สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเขา
   อบรมกับผูปกครอง

3. ใหผูเขาอบรมแตละกลุมตั้งชื่อ
   กลุม คัดเลือกประธานกลุม และ
   สัญลักษณประจํ ากลุม

3. ผูเขาอบรมและครอบครัว
   มีสัมพันภาพที่ดีเพิ่มขึ้น การฟง
   ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ครอบครัวสัมพันธเป นกิจกรรม
หนึ่งที่จะช วยให ครอบครัวและ
สมาชิกไดทํ ากิจกรรมตาง ๆ รวม
กัน ชวยใหมีการสื่อสารสัมพันธ
เกิดทักษะในการแสดงความคิด
เห็นและการทํ างานเปนทีม ตลอด
จนมีการแบงภาระหนาที่ในการทํ า
กิจกรรมนั้น ๆ ใหสํ าเร็จลุลวงซึ่ง
นํ ามาซึ่งความเขาใจซึ่งกันและกัน
เพิ่มขึ้น

4. แจกใบคะแนนใหแตละกลุมนํ า
   ไปใหวิทยากรประจํ าฐานใหลง
   เวลาและใหคะแนนเมื่อทํ า
   กิจกรรมแตละฐานเสร็จ

- กระดาษ
  โปสเตอร
- กระดาษ A 4
- เชือกฟาง
- ลูกโปง
- หนังยางรัดของ
- ขวดนํ้ า
- กระปองใสนํ้ า
- กลวยนํ้ าวา
- ผาปดตา
- กระจก,หวี
- ขนม
- ปากกาเมจิก
- กระดิง่บอกเวลา
- นกหวีด



กลุมวิชาการสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 2  แผนการสอนกิจกรรม Walk Rally ครอบครัวสัมพันธ (ตอ)

เวลาสอน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

5. ใหเวลาในการทํ ากิจกรรมแตละ
   ฐานประมาณ 20 นาที
6. ใหแตละกลุมสรุปสิ่งที่ไดจาก
   การทํ ากิจกรรมแตละฐาน โดย
   วิทยากรประจํ ากลุมสรุป
   เพิ่มเติมดวย



กลุมวิชาแรงสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 3  แผนการสอนกิจกรรมกลุมบทบาท หนาที่ในการอยูรวมกันของครอบครัว

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมบอกบทบาทหนาที่
   ของตนที่มีตอครอบครัว

1. จัดผูดํ าเนินกลุมและผูเขาอบรม
   นั่งรวมกันเปนรูปวงกลม

- กระดาษ A 4
- ปากกาเคมี

1. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถบอก
   บทบาทและหนาที่ของตนตอ
   ครอบครัวได

2. ผูเขาอบรมประเมินบทบาท
   และหนาที่ของตนที่มีตอ
   ครอบครัวได

2. ผูน ํากลุมพูดคยุเกีย่วกบับทบาท
   และหนาที่ของผูเขาอบรมที่มี
   ตอครอบครัววามีอะไรบาง
   และประเมินวาบทบาทและ
   หนาที่ของตนตอครอบครัววา
   พอเพียงหรือไม และตนเอง
   พอใจกับบทบาทหนาที่ที่ตน
   กระทํ าอยูหรือไม เพียงใด

2. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถ
   ประเมินบทบาทและหนาที่ของตน
   ที่มีตอครอบครัวได

3. ผูเขาอบรมบอกถึงบทบาท
   และหนาที่ของตนเองในการอยู
   รวมกับครอบครัวได

บทบาทและหนาที่ของบุคคลตอ
ครอบครัวของตน เพราะมนุษยทุก
คนเกิดมาตองมีครอบครัวเปนของ
ตนเอง เราทุกคนมีบุคคลใน
ครอบครัวเปนของตนเอง เรา
ทุกคนมีบุคคลในครอบครัวเปน
บุคคลที่ใกลชิดที่สุด การตระหนัก
ถึงบทบาทและหนาที่ของตนตอ
ครอบครัวจะเปนแรงกระตุนใหผู 
ติดยาเสพติดเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง

3. ผูนํ ากลุมใหผูเขาอบรมบอกถึง
   บทบาทหนาที่ของตนเอง
   ตอครอบครัวที่ตองการ
   เปลี่ยนแปลงแกไข โดยให
   ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย
   แสดงความคิดเห็น

3. ผูเขาอบรมทุกคนบอกถึง
   บทบาทและหนาที่ของตนเองในการ
   อยูรวมกันในครอบครัว



กลุมวิชาการสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 3  แผนการสอนกิจกรรมกลุมบทบาท หนาที่ในการอยูรวมกันของครอบครัว (ตอ)

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

4. ผูนํ ากลุมใหผูเขาอบรมสรุป
   สิ่งที่ไดจากการประชุมกลุม

- กระดาษ A 4 4. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถบอก
   บทบาทและหนาที่ของตนตอ
   ครอบครัวได

5. ผูนํ ากลุมสรุปถึงวิธีการที่
   เหมาะสมในการสราง
   สัมพันธภาพและการสื่อสาร
   ที่ดีกับบุคคลในครอบครัวตามที่
   ผูปวยบอก

- ปากกาเคมี 5. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถประเมิน
   บทบาทและหนาที่ของตนที่มีตอ
   ครอบครัวได

6. ผูเขาอบรมทุกคนบอกถึงบทบาท
   และหนาที่ของตนเองในการ
   อยูรวมกันในครอบครัว



กลุมวิชาแรงสนับสนุนของครอบครัว
เรื่องที่ 4 แผนการสอนกิจกรรมการสื่อสารและการใหกํ าลังใจของครอบครัว

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. ผูเขาอบรมบอกถึงการ
   ประเมินสัมพันธภาพและการ
   สื่อสารของตนกับบุคคลใน
   ครอบครัวได

1. จัดผูดํ าเนินกลุมและผูเขาอบรม
   นั่งรวมกันเรียงเปนรูปวงกลม

- กระดาษ A 4
- ปากกาเคมี

1. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถ
   ประเมินสัมพันธภาพของตน
   กับบุคคลในครอบครัว

2. ผูเขาอบรมบอกวิธีการสราง
   กํ าลังใจใหกับบุคคลใน
   ครอบครัวของตนได

2. ผูนํ ากลุมพูดคุยและซักถาม
   เกี่ยวกับสัมพันธภาพของตนกับ
   บุคคลในครอบครัววาเปน
   อยางไรบาง ตนเองมีความ
   พึงพอใจตอสัมพันธภาพนี้
   หรือไม อะไรที่เปนอุปสรรค
   ตอการสรางสัมพันธภาพกับ
   บุคคลในครอบครัว

2. ผูเขาอบรมทุกคนสามารถการ
   สรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลใน
   ครอบครัวได

ในการดํ ารงชี วิตของมนุษยนั้น 
ตองมีการติดตอสัมพันธกับผู อื่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งเปนผูที่มีความใกล
ชิดมากที่สุด การมีสัมพันธภาพ
ก า ร สื่ อ ส า รที่ ดี กั บ บุ ค ค ล ใ น   
ครอบครัว จะทํ าใหมนุษยดํ ารง
ชีวิตไดอยางมีความสุข

3. ผูนํ ากลุมใหผูเขาอบรมรวมกัน
   พิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสม
   ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
   บุคคลในครอบครัว



กลุมวิชาแรงสนับสนุนของครอบครัว
เรือ่งที่ 5  แผนการสอนกิจกรรมกลุมพันธะสัญญาของครอบครัวสุขสันต

เวลาสอน 1 ½ ชั่วโมง
จุดประสงค สาระสํ าคัญ กิจกรรม สื่อ ผลการจัดกิจกรรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมและ
   ผูปกครองไดรวมกันทํ า
   พันธะสัญญาของครอบครัว

1. วิทยากรแจกกระดาษวาดเขียน
   สีวาดรูป ปากกา กระดาษสี
   และกาว

- กระดาษ
  วาดเขียน
- สี

1. ผูอบรมและครอบครัวรวมกันทํ า
   พันธะสัญญาได

2. ผูเขาอบรมสามารถบอกถึง
   พันธะสัญญาที่ครอบครัว
   สรางขึ้นได

2. ใหผูเขาอบรมกับผูปกครอง
   ชวยกันวาดรูป ตกแตงรูปที่
   เกี่ยวกับพันธสัญญาของ
   ครอบครัว

- ปากกาสี
- กรอบรูป
- กระดาษสี
- กาว

2. บอกถึงการนํ าพันธะสัญญา
   ไปปฏิบัติในครอบครัว

พันธะสัญญาเป นข อตกลงของ
เยาวชนกับครอบครัวในการที่จะ
ดํ าเนินชีวิตอยูในครอบครัว โดย
บอกถึงสิ่งที่ตองการใหปฏิบัติซึ่ง
กันและกัน เปรียบเสมือนสัญญาใจ
ที่ไดตกลง เพื่อใหครอบครัวมี
ความสุข

3. นํ าใสกรอบรูปและอธิบายภาพ
   พันธสัญญาสิ่งที่ชวยกันทํ า
4. วิทยากรกลุมสรุปประเด็น
   สํ าคัญจนครบ
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนและลงมือทํ างานโดยใหใชมือกรอกนํ้ าจากถังมาใสขวด
 โดยนํ้ าจะตองผานมือสมาชิกทุกคนกอนที่จะไหลลงขวด

2. หามใชอุปกรณอ่ืนชวยนอกจากมอื และหามเคลือ่นยายจดุวางถงัน้ํ าและขวด
3. ผลงานของกลุมวัดจากปริมาณนํ้ าที่กรอกใสในขวด
4. หากกลุมทํ าผลงานไดน้ํ ามากกวา 1 ขวดเต็ม จะมีคะแนนโบนัสเพิ่มให
5. กลุมมีเวลาทํ างานตั้งแตเขาฐานและออกจากฐานไมเกิน 10 นาที
6. ถาทํ าผิดกติกาหรือใชเวลาเกินจะถูกตัดคะแนน
7. หากไมเขาใจหรือสงสัยในกติกาขอใดสามารถซักถามวิทยากรประจํ า

ฐานได

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานรวมนํ้ าใจใสขวด
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนการทํ างานดวยการใหกลุมยืนเรียงแถว จัดลํ าดับตาม
ความเหมาะสม เพ่ือทํ างานสงกลวยใหเพ่ือนกิน โดยคนสงจะปลอก
กลวยแลวยื่นกลวยขามไหลตนเองไปดานหลังใหเพ่ือนที่ยืนถัดไปกิน
กลวย หามหันกลับไปมองเพ่ือน สวนคนกินใหยืนเอามือไพลหลังไว
หามใชมือชวย

2. ในการสงกลวยจะเริ่มจากคนแรกของแถวปลอกกลวยในมือและสงขาม
ไหลใหคนถัดไปกิน เม่ือคนที่ 1 สงกลวยใหเพ่ือนกินหมดแลว จะตอง
มายืนตอทายแถวเพื่อรอกนิกลวยเปนคนสุดทาย

3. เม่ือคนที่สองกินกลวยหมดโดยกลวยตองอยูในปากทั้งหมดแลวจึงจะ
เร่ิมปลอกกลวยในมือของตนเพื่อสงตอใหคนที่สามกิน ทํ าเชนน้ีไป
เร่ือย ๆ ไปในคนที่ 4,5,6… จนถึงคนสุดทายที่จะตองกินกลวยหมดและ
กลืนลงทองหมดจึงจะถือวาลงสิ้นสุด

4. เม่ือกลุมเขาใจกติกาแลว ใหเวลาวางแผนแลวลงมือทํ างานตามกติกาที่
กํ าหนด ภายในเวลาไมเกิน 10 นาที วิทยากรจะบันทึกเวลาตั้งแตเริ่ม
กจิกรรมจนทุกคนไดกินกลวยและคนสุดทายกินหมดกลืนลงคอ    ถา
กลวยตก หรือมีการคายทิ้งจะถูกนํ ามาหักคะแนน

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานกลวยสวาท
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนและลงมือทํ างานตอสายใยรักโดยใหประคองลูกโปงดวย
ใบหนาจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทาย หามใชมือจับลูกโปง

2. กลุมมีเวลาวางแผน 3 นาที และมีเวลาทํ างาน 5 นาที ในการทํ างาน
ผลงานวัดจากจํ านวนคูที่ประคองลูกโปงไปยังจุดหมายโดยไมแตกหรือ
หลุดรวง

3. เม่ือมีการวัดผลงานเสร็จ กลุมมีเวลาเก็บของอีก 2 นาที กอนที่จะออก
จากฐาน รวมเวลาตั้งแตเขาฐานและออกจากฐานไมเกิน 10 นาที

4. หากไมเขาใจหรือสงสัยในกติกาขอใดสามารถซักถามวิทยากรประจํ า
ฐานได

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานสายใยรัก
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนและลงมือทํ างาน โดยใหสมาชิกกลุมรวมกันสรางภาพ
บานในฝนบนกระดาษที่แขวนอยูบนกิ่งไม ดวยปากกาเคมีที่เตรียม
ไวให

2. สมาชิกจะขึ้นไปเขียนภาพไดทีละ 1 คน โดยหามใชอุปกรณชวย และ
แตละคนมีโอกาสขีดเสนไดเพียงคนละ 1 เสนเทานั้น

3. คนสุดทายของกลุ มเม่ือขีดเสนสรางภาพบานแลวใหนํ าภาพลงมา 
พรอมทั้งใหกลุมชวยกันตัง้ชื่อบานในฝน

4. ผลงานของกลุมดูจากความสมบูรณและความสวยงามของภาพบานที่
สรางขึ้นมา

5. กลุมมีเวลาทํ างานตั้งแตเขาฐานและออกจากฐานไมเกิน 10 นาที
6. ถาทํ าผิดกติกาหรือใชเวลาเกินจะถูกตัดคะแนน
7. หากไมเขาใจหรือสงสัยในกติกาขอใดสามารถซักถามวิทยากรประจํ า

ฐานได

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานครอบครัวที่คาดหวัง
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนและลงมือทํ างานโดยใหสมาชิกกลุมเลือกอุปกรณในการ
แตงตัว แตงหนา และผม ตามสิ่งของที่เตรียมไว

2. ใหสมาชิกจับคู แตงตัวใหกันและกัน
3. ผลงานของกลุมดูจากความเหมาะสม และความสวยงามของการแตงตัว

ใหกันและกัน
4. กลุมมีเวลาทํ างานตั้งแตเขาฐาน และออกฐานไมเกิน 10 นาที
5. ถาทํ าผิดกติกาหรือใชเวลาเกินจะถูกตัดคะแนน
6. หากไมเขาใจหรือสงสัยในกติกาขอใดสมาชิกถามวิทยากรประจํ าฐานได

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานปรับโฉม
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ใหหัวหนากลุมลงเวลาเขาฐาน กอนอานกติกาใหสมาชิกกลุมฟง
กติกา

1. ใหกลุมวางแผนและลงมือทํ างานหาสมบัติ โดยใหสมาชิกกลุม 1 คน
เปนผูสั่งการ สวนสมาชิกที่เหลือเปนผูปฏิบัติซ่ึงจะตองถูกปดตาดวยผา

2. ผูปฏิบัติที่ถูกปดตาจะตองเขาแถว ณ จุดที่กํ าหนด โดยผูสั่งการที่ไมถูก
ปดตาจะอยูทายแถวมีหนาที่สั่งการใหผูปฏิบัติเคลื่อนที่เพ่ือไปหาสมบัติ
ที่กํ าหนด

3. ในการสั่งการใหสื่อสารดวยการสัมผัส หามสงเสียงหรือพูดโดยเด็ดขาด
4. หากทํ างานแลวออกนอกเสนทางที่กํ าหนดหรือหาสมบัติไมพบจะตอง

เริ่มตนทํ างานใหม
5. กลุมมีเวลาทํ างานตั้งแตเขาฐานและออกจากฐานไมเกิน 10 นาที
6. ถาทํ าผิดกติกาหรือใชเวลาเกินจะถูกตัดคะแนน
7. หากไมเขาใจหรือสงสัยในกติกาขอใดสามารถซักถามวิทยากรประจํ า

ฐานได

หมายเหตุ ใหหัวหนากลุมลงเวลากอนออกจากฐาน

วิทยากรประจํ าฐาน
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Walk Rally
ฐานตามลาหาสมบัติ
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เอกสารประกอบการสอนจัดทํ าขึ้น เพ่ือใหวิทยากรผูสอนตามหลักสูตรการ
จัดทํ าคายวันหยุดไดใชศึกษาวิธีการและสังเขป รายละเอียดเนื้อหาตาง ๆ ที่กํ าหนดเปน
หัวขอเรื่องไวในกลุมวิชา ซ่ึงจะทํ าใหผูสอนเกิดความคิดและความเขาใจแนวทางการ
ดํ าเนินการสอนกิจกรรมที่กํ าหนดไวไดชัดเจนมากขึ้น

เอกสารประกอบการสอนมีดังตอไปน้ี
1. กระบวนการสรางพลัง
2. แนวคิดการรูคุณคาตนเอง
3. แนวคิดการมุงอนาคต และการควบคุมตนเอง
4. การสนับสนุนทางสังคมกับการปองกันยาเสพติด
5. การทํ าหนาที่ของครอบครัว
6. แนวคิดและทฤษฎีและสนับสนุนทางสังคม
7. สขุภาพกายและสุขภาพจิตของผูเสพติด
8. การบํ าบัดรักษายาเสพติดและการดูแลตนเอง
9. ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม

10. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญา
11. พฤติกรรมและการปรับตัว
12. การเผชิญปญหาและการแกปญหา
13. มนุษยสัมพันธ
14. การสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
15. การออกกํ าลังกาย

บทที่ 3
เอกสารประกอบการสอน
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กระบวนการสรางพลัง
(Empowerment)

การที่บุคคลจะบรรลุเปาหมายการมีสุขภาพดีไดตองอาศัยครอบครัวที่มี
ความแข็งแรง กิจกรรมการเสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็งจึงเปนกิจกรรมสํ าคัญของการ
สงเสริมสุขภาพครอบครัว และครอบครัวจะเขมแข็งไดตองอาศัยกระบวนการสรางพลัง
ครอบครัว ที่มุงใหครอบครัวมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสามารถจัดสภาพ
แวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพและปรับชีวิตความเปนอยูของครอบครัวใหเปนในทางสงเสริม
สขุภาพ ซ่ึงจะชวยใหการสงเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกวาเนนเฉพาะการ
พัฒนาที่ปจเจกบุคคลเพียงอยางเดียว

ปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหครอบครัวในประเทศไทยจํ านวนมากไม
เขมแข็ง คือ การที่ครอบครัวถูกตัดทอนพลัง เน่ืองมาจากผลกระทบของแนวคิดการ
พัฒนาในอดีตที่มองวาเจาหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูรูปญหา และมีหนาที่คิดหาวิธีการ
แกไขปญหาและบอกใหครอบครัวปฏิบัติตาม การที่ครอบครัวไมไดรับการพัฒนาทักษะ
ในการคิดและแกปญหาของตนเอง ทํ าใหครอบครัวตองพ่ึงพาการชวยเหลือและชี้แนะ
จากเจาหนาที่อยูตลอดเวลา การพัฒนาตามแนวคิดเดิมจึงเปนการลดพลังของครอบครัว
อยางตอเน่ือง การสรางพลังครอบครัวใหเขมแข็งจะเกิดขึ้นไดเม่ือเจาหนาที่ปรับเปลี่ยน
กระบวนทศันใหม โดยเนนความคิดวาครอบครัวเปนผูที่รูปญหาและไดรับผลกระทบของ
ปญหา และถาครอบครัวมีทักษะในการระบุปญหา วิเคราะหความเปนมาและสาเหตุของ
ปญหาแลว ครอบครัวจะสามารถกํ าหนดวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ครอบครัว ตลอดจนรูสึกเปนเจาของการแกไขปญหาดังกลาว สวนเจาหนาที่มีบทบาท
เปนผูสนับสนุนใหครอบครัวมีการพัฒนาทักษะที่จํ าเปน โดยใชกระบวนการใหครอบครัว
เรียนรูแบบมีสวนรวม เรียนรูรวมกันเปนกลุม สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง
มีทกัษะในการแกไขปญหาและการจัดการ ซ่ึงกระบวนการเรียนรูที่ใชกับครอบครัวตอง
ยดืหยุนสนุกสนานเพื่อใหเกิดความนาสนใจไมเบื่อ กระบวนการเรียนรูดังกลาวเรียกวา
กระบวนการศึกษาเพื่อการสรางพลัง

วิวัฒนาการ
รูปแบบการศึกษาเพื่อสรางพลัง ไดเริ่มตนจากแนวคิดของ  เปาโล แฟรร

(Paulo Freire) นักการศึกษาชาวบราซลิ ในชวงป ค.ศ. 1960-1970 แฟรร ไดทํ าการ
สอนใหประชาชนอานและเขียนหนังสือไดดวยการใหผู เรียนรวมกันพูดอภิปรายใน
ประเด็นปญหาที่เขาเหลานั้นประสบอยูและมีความสนใจ วิธีการดังกลาวนอกจากจะทํ า
ใหบคุคลไดเรียนรูวิธีการพูดการอานและการเขียนหนังสือแลว ยังชวยใหบุคคลไดเขาใจ
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ปญหาของตน เห็นความสามารถของตน มองเห็นความเปนไปไดในการรวมกันแกไข
อุปสรรค ซ่ึงจะนํ าไปสูการกระทํ ารวมกันในการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงชุมชน
และสังคมที่ตนอยูใหดีขึ้น แนวคิดการศึกษาที่แฟรร จัดขึ้นจะสวนทางกับระบบการศึกษา
ในยคุนัน้ ที่พบวาเรื่องที่สอนไมตรงกับประสบการณและความสนใจของผูเรียนวิธี
การสอนจะเนนการถายทอดความรูจากผูสอนไปยังผูเรียน โดยขาดการฝกใหผูเรียน
รูจักคิดใชวิจารณญาณ และมีสวนรวมในการเรียนการสอนดังกลาว จึงเปนการปลูกฝง
ใหผูเรียนคุนเคยและยอมรับขอจํ ากัดตาง ๆ ตลอดจนไมสงเสริมใหบุคคลมีสวนรวมใน
การกระทํ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนและสังคมที่ตนอยู แฟรร จึงเนนความสํ าคัญ
ของการศึกษาในการทํ าใหคนคนพบตนเองวามีความรูความสามารถที่จะตอตานอิทธิพล
ตางๆ และสามารถควบคุมอนาคตของตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมอยางจริงจังในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม

ในชวงป ค.ศ. 1970-1980 แนวคิดของแฟรรไดถูกนํ ามาใชในการจัดการ
ศกึษาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในทวีปอเมริกาใต โดยกลุมเปาหมายที่เปน
คนจนและคนดอยโอกาส ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ จึงเปนที่มาของชื่อ “การศึกษา
เพ่ือคนสวนใหญ” (Popular Education)

ในชวงป ค.ศ. 1980-1990 แนวคิดการศึกษาเพื่อสรางพลัง ไดขยายไปใน
ทวปีอเมริกากลาง และทวีปอ่ืนๆ ในประเทศกํ าลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแลว
อยางเชน แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา

จากอดีตถึงปจจุบันแนวคิดการศึกษาเพื่อสรางพลัง ไดถูกไปใชในการจัด
การศึกษาทั่วโลกในรูปของโปรแกรมการศึกษาและกลุมเปาหมายตาง ๆ ทํ าใหมีการใช
ชือ่เรียกแตกตางกันไป เชน การศึกษาแบบมีสวนรวม การศึกษาเพื่อคนสวนใหญ การ
ศึกษาเพื่อเสรีภาพ การศึกษาสํ าหรับผูที่ถูกกดขี่ โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสรางพลัง
แหงตน ฯลฯ

ความสํ าคัญของการสรางพลัง
กระบวนการสรางพลัง เปนกระบวนการศึกษาที่เนนรูปแบบใหผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนอยางแทจริง โดยใหผูเรียนรวมกันระบุปญหาของตน
วเิคราะหหาสาเหตุ และความเปนมาของปญหา โดยใชวิจารณญาณ การมองภาพสังคม
ทีค่วรจะเปน และการพัฒนากลวิธีที่จะแกไขอุปสรรค เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่
ตองการ การจัดการศึกษาตามรูปแบบดังกลาวจึงชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดพลัง
(Empowerment)  ในตนและในกลุม
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บคุคล กลุม และชุมชนที่มีพลัง จะมีความสามารถในการควบคุมและรวมมือ
กนัแกไขเปลี่ยนแปลงชีวิต และสิ่งแวดลอมที่ตนอาศัยอยู ซ่ึงสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงในสังคม ที่พบวาบุคคลและสังคมรอบขางจะมปีฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา บาง
ครั้งบุคคลไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือชีวิตของตนไดโดยลํ าพัง เพราะสังคม
รอบขางไมใหความรวมมือสนับสนุน หรือขาดความเห็นพองจากกลุมบุคคลในสังคม การ
เปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสสํ าเร็จไดมากจึงตองอาศัยความรวมมือกันของบุคคลและชุมชน

แนวคิดการสรางพลัง จะเนนการเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับบคุคล และสงเสริมการรวมกลุมกันเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดลอม การ
สรางพลังจึงเปนแนวคิดที่สามารถใชเปนทางเลือกใหมแทนแนวคิดเดิม ที่เคยเนนให
ผูเรียนมีความรูแบบทองจํ าในเรื่องที่หางไกลหรือไมมีความสํ าคัญผูเรียน และเนนให
ผูเรียนทํ าตามที่บอกโดยมิไดคํ านึงถึงสภาพทางสังคม สิ่งแวดลอม และเง่ือนไขอ่ืน ๆ
ของผูเรียน

การศึกษาเพื่อสรางพลังเปนรูปแบบที่ถูกนํ ามาใชในการฝกอบรมใหบุคคล
และกลุมมีพลัง (Empower) เพ่ือนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพ
ของบุคคลและชุมชน ในขณะเดียวกันมีการจัดทํ าโครงการสุขภาพที่เนนการพัฒนา
บุคคลและชุมชนใหมีพลัง ที่ทํ าใหบุคคลและกลุมมีสามารถในการดูแลและกํ าหนดสภาวะ
สุขภาพของตนเองได ดังเชน องคการอนามัยโลก (WHO 1991) ไดระบุวา “เปาหมาย
สุดทายของกลวิธีการดูแลตนเอง คือ การสรางพลังใหประชาชนสามารถกํ าหนดหรือ
จัดการสุขภาพของตนเองได พบวาแนวคิดการศึกษาเพื่อสรางพลังไดถูกนํ ามาใชทั้งใน
สถานพยาบาล โรงเรียน และชุมชน โดยเฉพาะใชกันมากในโครงการสุขภาพในชุมชน
และในโรงเรียน

หลักการสรางพลัง
การสรางพลังใหแกบุคคล กลุม และชุมชน ยึดหลักการของการศึกษาเพื่อ

สรางพลัง ดังตอไปน้ี (Bishop et al.1988 ; Arnold & Burke 1983)
 1. เนนการสรางพลังใหแกบุคคล โดยกระบวนการเรียนรูตองสนับสนุน
ใหบคุคลมองเห็นความสัมพันธของตนเองกับสิ่งแวดลอม และเชื่อวาตนสามารถกอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสังคมได

2. เร่ิมตนจากประสบการณของผูเรียน การเรียนรูจะเร่ิมตนจากประสบ
การณที่ผูเรียนมีอยูแลว แลวใหคิดวิเคราะหโดยใชวิจารณญาณเพื่อโยงปญหาตางๆ ของ
บคุคลเขากับปจจัยทางสังคมที่เปนสาเหตุ การเกิดความเขาใจดังกลาวจะนํ าไปสูการ
ปรับปรุงพฤติกรรมที่บุคคลกระทํ าอยู หรือที่จะกระทํ าในอนาคตใหเปนไปในทางที่
ถูกตองและเหมาะสม
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3. ผูเรียนไดมีสวนรวมอยางแทจริง โดยควรสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
ทกุ ๆ ขั้นตอน ตั้งแตการเลือกประเด็นในการเรียนรูที่เปนที่สนใจและมีความสํ าคัญตอ
ผูเรียน การวางแผนกิจกรรม การมีสวนรวมในการสนทนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การประเมินผลตนเอง ตลอดจนการประเมินผลโครงการ

4. เรียนรูรวมกันเปนกลุม (Collective Learning)  คือ การที่ทุกคนสอน
ทกุคนเรียน โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่มาเปนผูสนับสนุนการเรียนรูหรือผูประสาน
งาน แทนการเปนผูถายทอดความรูตามบทบาทเดิม การที่ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด ประสบการณซ่ึงกันและกัน นอกจากจะทํ าใหแตละคนไดเกิดความรูใหมที่สอด
คลองกับความจริงแลวยังชวยใหรูสึกการเปนกลุม มีการคิดและกระทํ ารวมกัน ซ่ึงการ
รวมกลุมกันนี้จะทํ าใหผูเรียนรูสึกวามีพลังสนับสนุนมากพอที่จะกระทํ าการแกไขปญหา
หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ตองการ

5. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ
ความรูสึก และทักษะ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือมีการเปลี่ยนแปลงภาย
หลังเม่ือไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จากนี้กระบวนการเรียนรูจะนํ าไปสูการกระทํ า
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการสนับสนุนและกระตุนผูเรียนมีการวางแผนรวมกัน
สํ าหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

6. มีความยืดหยุน โดยจะมีการปรับเนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียน
ใหเหมาะสมกับความตองการผูเรียนและกลุม รวมทั้งการเรียนรูจะไมจํ ากัดเฉพาะในหอง
เรียน เน่ืองจากผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากประสบการณจริงและจากการลงมือ
ปฏบิตัิดวยตนเองไดตลอดเวลา

7. เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง การสรางพลังมิไดสิ้นสุดเพียงแคในระยะการ
ฝกอบรม แตผูเรียนจะตองนํ าสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติจริง ทํ าใหเกิดการเรียนรูใหมจาก
ประสบการณการทํ ากิจกรรมอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเจาหนาที่จะตองเปนผูสนับสนุนการจัด
กจิกรรมและการเรียนรูดังกลาวของกลุม

8. มีความสนุกสนาน ไมนาเบื่อ แตมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เน่ืองจากบุคคล
จะเรียนรูไดดีในบรรยากาศของความสนุกสนาน โดยเฉพาะกลุมคนที่เปนบุคคลทั่วไป
กลุมดอยโอกาส จะไมชอบการเรียนรูที่เปนทางการ ดังน้ันกิจกรรมการสรางพลังจึงใช
รูปแบบที่สนุกสนาน ไมนาเบื่อ เปนสื่อใหบุคคลไดทํ ากิจกรรมและเรียนรูตามวัตถุ
ประสงค
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จากหลักการที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา การศึกษาเพื่อสรางพลังมิใชเปน
เพียงเทคนิคการสอนจะตองถูกเลือกมาใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ  เชน เหมาะสม
กับเน้ือหา วัตถุประสงค จํ านวนผูเรียน และมิใชเปนการนํ าเอาเทคนิคการสอนหลาย ๆ
อยางมารวมกันไว แตการศึกษาเพื่อสรางพลังเปนปรัชญาการจัดการศึกษาใหแกบุคคล
เน่ืองจากเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เชนการแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุมยอย
สามารถนํ าไปใชกับการสอนตามแนวคิดใด ๆ ก็ไดเชน การใชเทคนิคการสอนบางอยาง
โดยมีแนวคิดการสอนแบบดั้งเดิม จะทํ าใหนักเรียนขาดความสนใจและเกิดการพึ่งพา
หรือถูกลดพลังได ดังน้ันการนํ าเทคนิคการสอนตาง ๆ ไปใช อาจทํ าใหผูเรียนรูสึกมีพลัง
หรือไรพลังได ขึ้นอยูกับแนวคิดและความสามารถของผูนํ าเทคนิคเหลานั้นไปใช และนํ า
ไปใชกับใคร

กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลัง
การสรางพลัง มีกระบวนการเรียนรูที่มีความตอเน่ืองเปนวงจรโดยไมมี

ทีส่ิ้นสุด คือ เริ่มตนจากประสบการณหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู (Practice) แลวนํ ามาคิด
วเิคราะห ไตรตรอง (Reflection) วาปญหาคืออะไร มีความเปนมาและมีปจจัยสาเหตุ
ใดบาง โดยโยงใหเห็นความเกี่ยวเนื่องของปจจัยตาง ๆ ซ่ึงจะทํ าใหเกิดความหมายตอ
ปจจัยสาเหตุที่เกี่ยวของทั้งหมด อันจะนํ าไปสูการวางแผนการปฏิบัติ และการลงมือ
ปฏบิัติเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยผลของการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียนจะกลาย
เปนประสบการณใหมที่นํ าไปสูวงจรการเรียนรูที่ตอเน่ืองตอไป

การศกึษาเพื่อสรางพลัง เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-
centered learning) ซ่ึงการใหผูเรียนไดรวมในการวางแผนและรวมในการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน จะชวยกอใหเกิดกระบวนการสรางพลังใหแกผูเรียน โดยการ
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางแทจริงจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค       
3 ประการ คือ (Jurmo 1989)

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู (Efficiency) เน่ืองจากการศึกษาเพื่อ
สรางพลังจะเนนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผน และมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียน ที่ตรงกับความสนใจและมีความสํ าคัญตอตนเอง จะทํ าให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่ผูเรียนรูสึก
วาถูกบังคับใหเรียนในสิ่งที่ครูหรือหลักสูตรในสวนกลางกํ าหนดไว การเรียนรูจาก
ประสบการณที่เปนจริงนอกจากจะกอใหเกิดการเรียนรูในหลายๆ ดานที่สอดคลอง
กับความเปนจริงแลว ผูเรียนยังไดเรียนรูทักษะอ่ืน ๆ ดวย เชน การทํ างานเปนทีม การ
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สื่อสาร การตัดสินใจ ฯลฯ ซ่ึงเปนประโยชนตอการดํ าเนินชีวิตของผูเรียนตอไป รวมทั้ง
การรวมกลุมกันเรียนรูยังกอใหเกิดการสนับสนุนจากกลุม ที่ทํ าใหบุคคลเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมไดดีกวาและมีความถาวรกวา

2. การพัฒนาบุคคล (Personnal development) ถึงแมวาการศึกษาเพื่อ
สรางพลังจะทํ าใหบุคคลเกิดการเรียนรูในเรื่องที่สอนไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิ
ภาพแลว ยังพบวาโปรแกรมดังกลาวจะชวยพัฒนาบุคคลในดานความคิด บุคลิกภาพ
ทางสังคม รวมทั้งการคิดอยางใชวิจารณญาณ การแกปญหา ความสามารถในการ
ทํ างานรวมกับผูอ่ืน การนับถือตนเอง ความสนใจที่จะเรียนรูหรือการศึกษาดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอการมีชีวิตของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองใหมี
การพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง

3. การเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change) การศึกษาเพื่อสรางพลังจะมี
เปาหมายกวางไกลถึงการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดวย มิใชเพียงแคการกอ
ใหเกดิประสิทธิภาพในการเรียนรูและการพัฒนาบุคคลเทานั้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสังคม
จะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการเขาใจถึงปญหา ไดทราบขอเท็จจริงของปจจัยที่เกี่ยวโยงกับปญหา
ดังกลาว โดยจะตองศึกษาประวัติหรือความเปนมาของเหตุการณที่กอใหเกิดปญหา
น้ัน ๆ ดังน้ันการศึกษาเพื่อสรางพลังที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม จะใหผูเรียนไดมี
โอกาสวิเคราะหและกํ าหนดสิ่งที่จะตองกระทํ าในการเผชิญปญหานั้น ๆ รวมกับการที่
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติในการมีสวนรวมทํ ากิจกรรมกับผูอ่ืน จะทํ าใหเกิด
การสนับสนุนและการกระทํ ารวมกันของกลุมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมตอไปได

บทบาทของผูจัดกระบวนการสรางพลัง
ผูจัดกระบวนการสรางพลัง มีบทบาทมาเปนผูประสานงาน (Coordinator)

และเปนผูสนับสนุนการเรียนรู  (Facilitator) แทนการเปนผูสอนหรือผูถายทอดความรู
ตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เน่ืองจากกระบวนการสรางพลังมีความเชื่อในความ
สามารถของบุคคลที่จะเรียนรูจากประสบการณแตละคนมีและนํ ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกนั ตลอดจนการเรียนรูจะเกิดขึ้นโดยตัวผูเรียนไดคิดวิเคราะหในดานตาง ๆ จนเกิด
ความเขาใจดวยตนเอง ซ่ึงเปรียบเสมือนการเกิดความรูใหมในตัวของผูเรียนเอง ดังน้ัน
หนาที่ของผูจัดกระบวนการสรางพลัง คือ การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการ
จัดบรรยากาศของการเรียนรูที่ทํ าใหผูเรียนไดมีสวนรวมใหมากที่สุดในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดเห็น และนํ าไปสูการสรางสรรคความรูใหม รวมทั้งการสงเสริม
ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดและทักษะในการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล
และสงัคม บรรยากาศพื้นฐานในการสรางพลัง จะมีลักษณะที่เจาหนาที่และผูเรียนตาง



 54                                                                                                      

เรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยถือวาทั้งเจาหนาที่และผูเรียนตางเปนแหลงของความรูความคิด
แทนการที่เจาหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูรูในเรื่องนั้น ๆ แตเพียงฝายเดียว ดังน้ัน
การตรวจสอบขั้นแรกวากิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามหลักการของการสรางพลังหรือไม 
คือทั้งเจาหนาที่ละผูเรียนตางเปนบุคคลสํ าคัญในการรวมกิจกรรมหรือกระทํ าเพื่อการ
เรียนรูน้ัน ๆ หรือไม

ในการจัดกระบวนการสรางพลัง เจาหนาที่ควรมีแนวคิดและมีความเขาใจ
ในหลกัการ ตลอดจนทักษะในการใชเทคนิคการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลัง เพ่ือใหเกิด
ความเชื่อม่ันและสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการ เปนผล
ใหการจัดการเรียนการสอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค ดังน้ันเจาหนาที่ผูจัดกระบวนการ
เรียนรูควรไดรับการฝกอบรมเทคนิคการจัดการศึกษาเพื่อสรางพลังในลักษณะเดียวกับที่
จะนํ าไปใชฝกอบรมกับกลุมเปาหมาย โดยในขั้นการวางแผนเพื่อการนํ าไปใชจริง
เจาหนาที่สามารถเลือกเฉพาะเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย หรือสามารถ
นํ าไปปรับใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

เทคนิคในการสรางพลัง
เทคนคิหรือเครื่องมือที่ใชในกระบวนการสรางพลัง สวนมากจะเปนวิธีการที่

สงเสริมใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และการวิเคราะหปญหาที่เปนจริง
และที่ผูเรียนใหความสนใจ เปนเทคนิคที่สงเสริมใหกลุมทํ าความเขาใจและทํ าการ
วเิคราะหปญหาที่กํ าลังศึกษารวมกัน เชน การใชเกม การประชุมกลุม  การสะทอนความ
คิดจากรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การแสดงละคร ฯลฯ โดยการทํ ากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กบัศิลปะ การแสดง ดนตรี และการประดิษฐสิ่งตาง ๆ ที่จะทํ าใหผูเรียนฝกการใชความ
คิดสรางสรรค สวนการนํ าบุคคลมารวมกันคิดและแสดงกิจกรรมรวมกัน เชน การแสดง
ละคร การประดิษฐสิ่งของ การพูด หรือการแตงเพลงสั้น ๆ จะทํ าใหผูเรียนคนพบความ
สามารถของตนเอง เกิดการยอมรับในความสามารถของตนและของผูอ่ืน มีการนับถือ
ตนเอง และนํ าไปสูความรูสึกเชื่อม่ันในพลังของตนและของกลุมเพ่ิมขึ้น

แนวทางการจัดหลักสูตร
การจัดหลักสูตรฝกอบรมการสรางพลัง จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฝก

อบรม ลักษณะพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา และงบประมาณและ
ทรัพยากร ที่มีอยู
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1. วตัถปุระสงคของการฝกอบรม ถาเปนการฝกอบรมวิทยากรการสราง
พลงั หลกัสตูรจํ าเปนตองใหแนวคดิทฤษฎกีารสรางพลงั และฝกทกัษะการจดักจิกรรม
การสรางพลังหลากหลายกิจกรรมสํ าหรับนํ าไปประยุกตใชในกลุมเปาหมายตาง ๆ แตถา
ตองการฝกอบรมแกนนํ าชุมชนที่ตองการใหทํ างานเปนทีม สามารถวิเคราะหปญหาและ
วางแผนแกไขปญหาได หลักสูตรจะตองจัดลํ าดับกิจกรรมใหมีความสอดคลอง ตอเน่ืองที่
จะนํ าไปสูวัตถุประสงคของการฝกอบรมใหได โดยทั่วไปการจัดหลักสูตรฝกอบรมแบบ
เต็มรูปแบบมักจะมีลํ าดับกิจกรรมดังตอไปน้ี คือ

1.1 การแนะนํ าใหรูจักกัน
1.2 การใหรูจักตนเองและผูอ่ืน การตั้งเปาหมายในชีวิต
1.3 การมองภาพสังคมในอนาคตรวมกัน
1.4 ทักษะการทํ างานเปนทีม การติดตอสื่อสาร
1.5 การระบุปญหา การสรางความตระหนักในความสํ าคัญของปญหา
1.6 การวเิคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา
1.7 การวางแผนแกไขปญหา
1.8 การปฏิบัติตามแผนที่วางไว
1.9 การติดตามสนับสนุน และการประเมินผล

สํ าหรับกิจกรรมที่ 1.8 และ 1.9 เปนกิจกรรมที่ดํ าเนินการตอเน่ืองภายหลัง
การฝกอบรม

2. ลกัษณะพื้นฐานของผูเขารับการฝกอบรม กรณีผูเขาอบรมยังไมรูจัก
คุนเคยกัน จํ าเปนตองมีกิจกรรมแนะนํ าใหรูจักกันและคุนเคยกัน แตถารูจักกันดีแลว
กิจกรรมเหลานี้อาจตัดออกไปได

3. ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมเปนองคประกอบสํ าคัญ เน่ืองจาก
กิจกรรมการสรางพลังจะเนนการใหมีสวนรวม การทํ างานเปนกลุม ซ่ึงตองใชเวลามาก
กวาการอบรมแบบบรรยาย ดังน้ันจํ าเปนตองพิจารณาวาผูเขาอบรมจะมีเวลามาเขารวม
ในกิจกรรมอบรมมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปการจัดกิจกรรมอบรมตอเน่ืองกันจะใหผลดี
กวาการอบรมเปนชวง ๆ เชน สัปดาหละวัน เพราะการกระตุนความสนใจและอารมณ
จะเปนไปไมตอเน่ือง แตหากจํ าเปนตองจัดเปนชวง ๆ ก็สามารถทํ าได โดยตองมีการ
มอบหมายกิจกรรมใหไปทํ าแลวนํ าผลการเรียนรูมาเสนอและตองพยายามสรางแรงจูงใจ
ใหมาเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ืองในคราวตอไป

4. งบประมาณและทรัพยากร การจัดกิจกรรมการสรางพลังจะตองใชเวลา
ใชอุปกรณในการฝกอบรม มีทีมวิทยากร ซ่ึงตองใชงบประมาณและทรัพยากรมากกวา
การอบรมแบบบรรยายที่เคยทํ า ดังน้ันการจัดหลักสูตรฝกอบรมจํ าเปนตองคํ านึงถึงสิ่ง
เหลานั้นดวย
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การวัดหรือประเมินผลการสรางพลัง
เน่ืองจากแนวคิดการสรางพลังเปนปรัชญาที่กวาง ดังน้ันผูที่จะประเมินผล

การศึกษาเพื่อการสรางพลังตองเขาใจวัตถุประสงคในการนํ ากระบวนการสรางพลังมาใช 
ซ่ึงจะทํ าใหสามารถกํ าหนดตัวชี้วัดในการประเมินไดอยางเหมาะสม สํ าหรับตัวชี้วัดที่ใช
ในการประเมินผลมีได 3 ลักษณะ คือ

1. กรณีใชการสรางพลังเปนกระบวนการ (Means) ที่ชวยใหเกิดการเรียนรู
ทีมี่ประสทิธภิาพและประสิทธิผล การประเมินจะวัดที่ตัวแปรพฤติกรรมที่เปนผลจากการ
เรียนรู เชน ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ การปฏิบัติ

2. กรณีตองการใหการสรางพลังเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย 
(Ends) จะวดัที่พลังของบุคคลและกลุม ถาเปนพลังในเรื่องทั่วไปของบุคคล สามารถวัด
ทีต่วัแปรการนับถือตนเอง (Self-esteem) แตถาตองการวัดพลังเฉพาะเรื่องที่เนนดาน
สขุภาพของบุคคล จะสามารถวัดที่ตัวแปรความเชื่อในความสามารถกระทํ าพฤติกรรม
สุขภาพ (Self-efficacy) หรือวัดที่พฤติกรรมการปฏิบัติโดยตรง

ถาตองการวัดพลังกลุม สามารถวัดการรวมตัวกันจัดกิจกรรมกลุม ความพึง
พอใจในการรวมกลุม การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกกลุม เปนตน

3. กรณีตองการวัดผลกระทบของการสรางพลังที่มีตอการแกไขปญหา   
สาธารณสุข สามารถวัดที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม การลดลงของ
ปญหาสาธารณสุข ซ่ึงเปนผลจากที่บุคคลและกลุมสามารถแกปญหาสุขภาพของตนเอง
และกลุมได

อยางไรก็ตามในการประเมินผลการสรางพลังอาจประเมินลักษณะที่ 2 และ
3 รวมกัน เพ่ือใหมีเหตุผลและนํ้ าหนักในการอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นได

สรุป
แนวคิดการสรางพลัง เปนกระบวนการที่สามารถนํ ามาประยุกตใชในการให

ความรูเพ่ือการแกปญหาสุขภาพได เชน การนํ ามาใชในการใหความรูแกผูใชสารเสพติด
ผูนํ าชุมชน อาสาสมัครกลุมแมบาน หรือนักเรียน เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมสุขภาพของตนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับกลุมและชุมชน โดยสงเสริมใหกลุมเปาหมายมีบทบาทในการ
รวมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาของตนใน
ครอบครัว เนนการใหทุกคนรวมพลังกันแกปญหาในลักษณะของกลุมที่จะนํ าไปสูการมี
สขุภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลในครอบครัว อยางไรก็ตามรูปแบบการศึกษาเพื่อ
สรางพลังเปนแนวคิดที่มีปรัชญาหรือมีหลักการที่แตกตางจากการศึกษาแบบดั้งเดิม  
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เปนแนวคิดที่กวาง และมีหลายมิติ จึงจํ าเปนที่ผูนํ าไปใชจะตองทํ าความเขาใจกับปรัชญา
หรือหลักการของการศึกษาเพื่อสรางพลัง ควรไดรับการฝกอบรมเทคนิคการจัดการ
ศกึษาเพื่อสรางพลัง ตลอดจนสามารถประยุกตใชรูปแบบ เน้ือหา และการประเมินผล
ใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และเรื่องที่จะนํ าไปใชดังกลาวดวย

แนวคิดการรูคุณคาของตนเอง
การรูคุณคาของตัวเอง หมายถึง เจตคติที่มีตอตัวเองซึ่งประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ ความรูสึกถึงความสํ าคัญ ความสามารถ คุณความดี และ
พลังอํ านาจ

การรูคุณคาของตนเอง เปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการ
ปรบัเปลี่ยนบทบาทซึ่ง Rosenberg ( 1989 อางใน พรทิพย,2540 : 18) ไดใหความ
หมายของการรูคุณคาของตนเองโดยกลาวสั้น ๆ วา “เปนทัศนคติที่เปนบวกหรือลบที่
บคุคลมีตอตนเอง”

Coopersmith (1967 อางในพรทิพย,2540 : 18) ไดใหความหมายของ การ
รูคณุคาของตนเอง คือการประเมินผลที่บุคคลมีตอตนเองเปนการแสดงทัศนคติที่บุคคล
รูสกึชอบ พอใจหรือไมพอใจก็ได เปนความรูสึกที่บงชี้วาบุคคลมีความเชื่อวาตนเองมี
ความสามารถ มีความสํ าคัญ ประสบความสํ าเร็จและเปนบุคคลที่มีคุณคา

เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องการรูคุณคาของตนเองงายขึ้น จึงขอเสนอ
แนวคิดกวาง ๆ ของอัตตมโนทัศน ดังน้ี

 อัตตมโนทัศน หมายถึง สวนประกอบของความเชื่อและความรูสึกซึ่งบุคคล
มีตอตนเองในระยะหนึ่ง เกิดขึ้นจากการรับรู ปฏิกิริยาโตตอบจากผูอ่ืนเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง และจากการชี้แนวทางการประพฤติปฏิบัติจากผูอ่ืน อัตตมโนทัศน ประกอบดวย

1. ภาพลักษณ (Body image) หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่มีตอรางกาย
ของตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอขนาดของรางกาย ความแข็งแรง หรือความ
ดึงดูดสนใจตอผูอ่ืน เปนตน เปนผลรวมของทัศนคติซ่ึงอยูภายใตจิตสํ านักและจิตสํ านึกที่
บคุคลมตีอรางกายของตนเอง ภาพลักษณ เปลี่ยนไปตามการรับรูและประสบการณที่
เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา

2. เอกลกัษณของบุคคลหรือความเปนบุคคลในอุดมคติ  (Identity หรือ self
ideal) เปนการรบัรูของบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ที่ตองการอาจมาจากจินตนาการ หรือมาจากความปรารถนาเปาหมาย หรือคา
นิยมตาง ๆ ที่บุคคลใฝฝนอยากจะไดหรืออยากเปนในอุดมคติของตน
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3. การรูคุณคาของตนเอง (Self-esteem) เปนการตัดสินของบุคคลที่มีตอ
ความมีคุณคาของตนเอง โดยอาศัยการวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองวาดีหรือไมดี เม่ือ
เปรยีบเทียบกับตนเองในอุดมคติหรือเอกลักษณของตน

4. การแสดงบทบาท  (Roles performance) หมายถึง การรวมกลุม
พฤตกิรรมที่สังคมคาดหวังใหเปนรวมกับหนาที่ของบุคคลในสังคมนั้นๆ บุคคลมีแนวโนม
ที่จะดํ ารงบทบาทหลาย ๆ บทบาทเขาไวดวยกันเพ่ือทํ าหนาที่ของบุคคลนั้น การดํ ารง
บทบาทหลายบทบาทเขาไวดวยกันได บุคคลจะตองเกิดความรูสึกวาตนเองสามารถ
รับได และรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและการดํ ารงบทบาทนั้นสอดคลองกับความเปน
เอกลักษณของตนดวย

การรูคุณคาของตนเองสูง เกิดจากการที่บุคคลประสบความสํ าเร็จตาม
เปาหมายที่ตนตองการเสมอทํ าใหเกิดความรูสึกวาตนเองชนะหรือเหนือกวาผูอ่ืน ซ่ึง
หมายถึง อัตตมโนทัศนของตนนั้นมีสวนของความเปนตนในอุดมคติเปนสวนใหญ ตรง
กันขามการรูคุณคาของตนเองตํ่ าเกิดจากบุคคลประสบความลมเหลวที่จะไปใหถึงความ
ตองการ หรือความคาดหวังที่ตั้งไว ทํ าใหเกิดความรูสึกแพหรือดอยกวา ซ่ึงหมายถึง
อัตตมโนทัศนของตนมีสวนของความเปนตนในอุดมคตินอยมากซึ่งความหมายของการรู
คุณคาของตนเองสูงหรือตํ่ าสามารถทํ าใหเขาใจได

การรูคุณคาของตนเองพัฒนามาจากตนกํ าเนิด 2 แหลงคือ จากตัวบุคคล
และจากผูอ่ืน เริ่มจากบุคคลไดรับความรักและความยอมรับนับถือจากผูอ่ืน การรูคุณคา
ของตนเองจะตํ่ าลงถาบุคคลสูญเสียความรักหรือไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ตรงกัน
ขามการรูคุณคาของตนเองจะสูงขึ้นถาบุคคลไดรับความรักและไดรับความชื่นชมยินดี
จากผูอ่ืน

การรูคุณคาของตนเองจะพัฒนามาตั้งแตในวัยเด็ก เม่ือไดรับการยอมรับ
การชื่นชมและการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน  Coopersmith (1967 อางใน พรทิพย,2540 :
43) ไดอธิบายถึง วิธีสรางใหเด็กเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 4 วิธีคือ

1. พยายามทํ าใหเด็กไดรับความสํ าเร็จ
2. คอย ๆ สอนใหเด็กรูจักความเปนอุดมคติในเรื่องตาง ๆ
3. กระตุนใหเด็กไปถึงเปาหมายที่ปรารถนา
4. พยายามชวยใหเด็กสามารถสรางเกราะกํ าบังการทํ าราย
การรับรูเกี่ยวกับตนเองของเด็ก ถาสามารถสอนเด็กใหเปนไปตามนี้ เด็กจะ

รูสึกวาตนเองมีความสํ าคัญเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ทํ าใหเกิดความรูสึกวาตนมี
ความสามารถ สามารถเผชิญกับเหตุการณในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูสึกวา
ตนเองมีพลังความสามารถ สามารถควบคุมโชคชะตาของตนเองได
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แนวคดิการมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง

ความหมายของการมุงอนาคต
การมุงอนาคต (รัตนา, มปป : 24-27) หมายถึง ความสามารถที่จะมอง

การณไกลและวาดภาพอนาคตของตน การหยั่งรูอนาคตเปนการคํ านึงถึงอนาคต และ
ควบคมุพฤติกรรมไปสูแนวทางนั้น ทํ าใหบุคคลสามารถปรับวิธีการและเปาหมายใหถูก
ตองและสัมพันธกัน

การมุงอนาคต เปนลักษณะที่แสดงถึงความเจริญเติบโตเปนผูใหญ เปน
กระบวนการปรับตัวที่มีความสํ าคัญสูงสุดทั้งน้ี เพราะวิธีการตาง ๆ ที่บุคคลใชแกปญหา
ในวยัตอ ๆ มานั้นจะเปนสวนหนึ่งของการมุงอนาคตที่เขาเคยคิดไวตั้งแตวัยรุนหรือวัย
ผูใหญน้ันเอง ดังน้ันการที่ตั้งใจที่จะกระทํ าสิ่งตางๆ ในอนาคตหรือความไกลไปใน
อนาคตที่จะสามารถคาดการณเกี่ยวกับตนเองได เปนปริมาณของการมีลักษณะมุง
อนาคต คือ

1. ผูที่กํ าหนดชวงเวลาที่จะทํ าสิ่งตาง ๆ ในอนาคตไดยาวนาน คือผูที่มี
อนาคตสูง

2. ผูที่กํ าหนดชวงเวลาที่จะทํ าสิ่งตาง ๆ ในอนาคตไวในระยะสั้นคือผูที่มุง
อนาคตตํ่ า

การตั้งใจทํ างานมีลักษณะงานที่มีคุณคามีความสํ าคัญ ตองใชเวลาทํ างาน
เปนเวลายาวนาน และผลของงานที่ปรากฎจะคงทนถาวร ผูที่มีความตั้งใจทํ างานใน
ลักษณะเชนที่กลาวมานี้แมจํ านวนของงานมีนอยแตชวงเวลาในการทํ างานครอบคลุม
ยาวนานไปในอนาคต จัดเปนผูที่มุงอนาคตสูง

การสนับสนุนทางสังคมกับการปองกันยาเสพติด
ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมที่เกิดจากปจจัยทั้งดานตัวยาเสพติด    

ตวับคุคลและสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก ในดานการ
ปองกันบุคคลมิใหใชยาเสพติดนั้นเปนสํ าคัญเราจะปองกันอยางไร จึงจะมิใหเกิดปญหา
ดังกลาวซึ่งมีนัยความหมายเชนเดียวกันกับการสรางภูมิคุมกันโรคโดยการฉีดวัคซีน 
ปองกันโรคนั่นเอง

วัคซีนในการปองกันยาเสพติด คงตองพิจารณาทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกควบคูกันไปทั้งสองดาน คือ (วสันต,2541: 37-39)

1. ภูมิความรูและการรับรูของบุคคลหรือชุมชน ไดแก ความรูถึงปญหา การ
มองเห็นปญหา เปรียบเสมือนการรูจักโรคลวงหนา เพ่ือที่จะไดพิจารณาปองกันมิใหเกิด
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โรคเพราะเรามีโอกาสเปนไปไดเชนกันที่บุคคลมองไมเห็นปญหา เม่ือปญหายาเสพติด
ถงึตวัแลวอาจไมสามารถรับมือกับปญหาไดทันทวงที

1.1 ความรูความเขาใจของการใชยาที่ถูกตอง
1.2 ความรูความเขาใจและการรับรูบรรทัดฐานของสังคม กฎหมายของ

บานเมือง
2. ภูมิความสามารถในการตอตานหรือเผชิญหนาปญหา ไดแก

2.1 ความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลและผลประโยชน ของกลุมผูคา
ยาเสพติดที่มุงแสวงหาลูกคา

2.2 ความสามารถที่จะตอตานอิทธิพลของกลุมเพ่ือนผูชักนํ า รวมทั้ง
ความสามารถที่จะเผชิญตอปญหาตาง ๆ ของชีวิตเยาวชน

ในการเสรมิสรางภมิูคุมกนัดังกลาวมานีเ้ปนการอบรมสัง่สอน ผานครอบครวั
กลุมเพ่ือน และชุมชนแวดลอมเยาวชนนั่นเอง ซ่ึงจะเปนผูใหแรงสนับสนุนทางสังคมตอ
เยาวชน อันจะทํ าใหเยาวชนสามารถเผชิญปญหาชีวิต ปญหายาเสพติดไดเปนอยางดี

บทบาทของครอบครัว เพ่ือน ชุมชน สังคมแวดลอมอ่ืน ๆ ในการใหแรง
สนับสนุนทางสังคม เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดนั้นมีแนวทางโดยสังเขปดังน้ี
(จรัส และคณะ, 2526 : 21-30)

1. บทบาทของพอแม ผูปกครองและครู
พอแม ผูปกครองและครู คงจะมีหนาที่สํ าคัญในการสรางบุคลิกภาพ

คานยิมทัศนคติที่ดี ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสมกับเด็กเปนที่พ่ึงของ
เด็ก พรอมที่จะใหคํ าปรึกษาและชวยเหลือเม่ือเด็กมีปญหา จะไดเลือกวิธีแกไขปญหาให
ถกูทาง ควรชวยเด็กไดเลือกคบเพื่อนที่ดี และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ใชเวลาวางให
เหมาะสม มีพฤติกรรมที่เสริมสราง เชน กรณีชวยสาธารณะประโยชน เขาคายลูกเสือ
เปนตน

2. บทบาทของเพื่อน
ในชวงอายุวัยรุนซึ่งจะประสบปญหายาเสพติด ธรรมชาติในชวงวัยรุนจะ

คบกับกลุมเพ่ือนมากกวาครอบครัว ทํ าใหอิทิพลในการชักจูงเยาวชนใหเขาหายาเสพติด
ไดงายหากคบกับเพ่ือนไมดีเพ่ือนที่ดีจะชวยกันชักจูงใหเพ่ือนคนอ่ืนๆ แกไขปญหา
ตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสมไมชักชวนเขาหายาเสพติด ชักชวนกันใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเสริมสรางระเบียบวินัยที่ดีระหวางเพื่อน
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3. บทบาทของชุมชน
ชมุชนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกตอง เพ่ือรวมมือ

กนัแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนมิใหตัวยาแพรระบาด สามารถซื้อหาไดงายรวมตลอด
ทัง้ชวยเสริมสรางทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกตองแกเยาวชนของชุมชน

ดังน้ัน จะเห็นไดวา พอแม เพ่ือน ครู และชุมชนไดชวยเสริมสรางแรง
สนบัสนนุทางสงัคมไมวาเปนดานในการอบรมเลีย้งดูเยาวชนอยางเหมาะสม เปนเยาวชน
ทีมี่บคุลกิภาพ ที่มีเหตุผลมองการณไกลใหความรูความเขาใจทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย รวมตลอดทั้งสนับสนุนในดานกํ าลังทรัพย กํ าลังแรงงานความรู
เพ่ือใหเยาวชนไดคนควา เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดอยางเหมาะสมแลว เยาวชนยอม
สามารถเผชิญกับปญหายาเสพติดและปญหาตาง ๆ ของชีวิตไดอยางดียอมเปนการลด
โอกาสที่ดีตอเยาวชน เพ่ือไมใหเยาวชนหันไปหายาเสพติด

การทํ าหนาที่ของครอบครัว
มีแนวคิดหลายรูปแบบที่อธิบายถึงการทํ าหนาที่ของครอบครัว เชน

McMaster Model ของ Epstein และ Bishop, structural approach ของ Minuchin
Process Model ของ Steinhavsen หรือ Circumplex Mopel ของ Olson  เปนตน แตใน
ทีน้ี่จะขอกลาวเฉพาะ McMaster Model ซ่ึงเปนรูปแบบที่นํ ามาใชในการศึกษาครั้งน้ี

McMaster Model เปนผลจากการศึกษาครอบครัว ทั้งปกติและมีปญหา
มาระยะเวลานานกวา 15 ป โดยเริ่มการศึกษาที่มหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนนาดา
ในชวงป 1950 ในระยะตอมาแนวคิดนี้ไดพัฒนาขึ้นมาโดย Epstein, Bishop และ Levin
แหงมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดาและมาหวิทยาลัย Brown ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

แนวคิดแบบ McMaster (อุมาพร  ตรังคสมบัติ,2537) มองครอบครัวเปน
ระบบเปด (Open System) ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยอันไดแก สมาชิกแตละคน
(Individual subsystem) คูสมรส (Marital subsystem) และพ่ีนอง (sibling subsystem)
นอกจากนี้ครอบครัวยังมีความสัมพันธกับระบบภายนอกอื่น ๆ เชน ระบบครอบครัว
ขยาย ชุมชน โรงเรียน ศาสนา เปนตน
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การมองดูการทํ างานของครอบครัวน้ันมีการใชทฤษฎีหลายอยางมาอธิบาย 
เชน ทฤษฎี การสื่อสาร การเรียนรู ปฏิสัมพันธ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้จะอยูภายใตกรอบ
ใหญของทฤษฎีระบบ (system theory) ซ่ึงอาจสรุปไดดังน้ี   

1. แตละสวนในครอบครัวมีความเกี่ยวของกัน พฤติกรรมของสมาชิกแตละ
คนจะมีอิทธิพลตอสมาชิกคนอื่น

2. การเขาใจแตละสวนนั้น ไมสามารถเขาใจ โดยพิจารณาสวนนั้นโดด ๆ
โดยจํ าเปนตองพิจารณาสวนนั้นในความสัมพันธที่มีกับสวนรวมดวย

3. การทํ าหนาที่ของครอบครัว ไมใชผลรวมของการทํ าหนาที่ของสมาชิก
แตละคน

4. รูปแบบของปฏิสัมพันธและการจัดองคกรในครอบครัวเปนปจจัยสํ าคัญที่
กํ าหนดพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน

McMaster Model ไมไดกลาวถึงการทํ าหนาที่ของครอบครัวทุก ๆ ดาน
แตเนนเฉพาะดานที่สํ าคัญที่เกี่ยวพันหรือเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพจิต และเพงเล็ง
ถึงการทํ าหนาที่ในปจจุบันของครอบครัวในดานตาง ๆ 6 ดานดังน้ี

1. การแกไขปญหา (Problem solving)
2. การสื่อสาร (Communication)
3. บทบาท  (Roles)
4. การตอบสนองทางอารมณ  (Affective Responsivness)
5. ความผูกพันทางอารมณ (Affective involvement)
6. การควบคุมพฤติกรรม  (Behavior control)
แมวาแนวคิดนี้จะแบงการทํ าหนาที่ของครอบครัวเปนดานตางๆ อยาง

ชดัเจน แตในความเปนจริงแลว แตละดานมีความเกี่ยวกันอยูเสมอ
1. การแกไขปญหา  (Problem Solving)

หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระดับทีจ่ะท ําใหครอบครวัดํ าเนนิไปได และปฏบิตัหินาทีด่านตางๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพ

คํ าวา “ปญหา” ในที่น้ี หมายถึง สิ่งที่มีคุกคามเสถียรภาพ การดํ ารงอยู
อยางปกติสุข หรือประสิทธิภาพในการทํ าหนาที่ของครอบครัว ในทางปฏิบัติ ปญหาอาจ
แบงไดเปน 2 แบบ คือ

1. ดานวัตถุ  (instrumental) ไดแก ปญหาที่เกี่ยวกับปจจัยสี่ที่จํ าเปน
ตอการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน เชน ปญหาดานที่อยูอาศัย ปญหาการจัดการเกี่ยวกับการเงิน
และอ่ืน ๆ
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2. ดานอารมณ  (affective) ไดแก ปญหาที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก
ของสมาชิกในครอบครัว เชน ความขมขื่น หรือความไมไววางใจกันระหวางสามีภรรยา
เปนตน

บางครอบครัว อาจมีเพียงปญหาแบบที่ 2 คือ เฉพาะดานอารมณเทานั้น
โดยไมมีปญหาแบบที่ 1 เลย แตครอบครัวใดที่มีปญหาที่ 1 เกิดขึ้น ก็มักจะมีปญหา
แบบที่ 2 ตามติดมาดวยเสมอ

มีผูตั้งสมมติฐานวา ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ไมมีประสิทธิภาพจะมีปญหามาก
กวาครอบครัวที่ทํ าหนาที่ไดดี แตจากการศึกษาพบวา ครอบครัวทั้งสองแบบตางก็
ประสบปญหาความยุงยากพอ ๆ กัน ความแตกตางอยูที่วิธีแกปญหา ครอบครัวที่ทํ า
หนาที่ไดดี จะมีการแกปญหาที่เหมาะสมในขณะที่ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ไมดีน้ัน ปญหา
มักจะไดรับการแกไขอยางไมเหมาะสม หรือไมมีการแกไขเลย

ครอบครวัมีความแตกตางกนัในทกัษะการแกปญหา ครอบครวัทีมี่ประสทิธภิาพ
จะมีความสามารถในการแกปญหาสวนใหญไดรวดเร็วโดยไมยากลํ าบาก ปญหาที่มีจึง
มักเปนปญหาที่เพ่ิงเกิดใหมไมใชปญหาเรื้อรัง ที่แกไมไดเสียที และเม่ือประสบปญหา
ครอบครัวก็จะมีวิธีการที่จะเปนระบบในการแกปญหา ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ไมเหมาะสม
น้ันมักจะแกปญหาอยางไมเปนระบบ และปญหาก็ไมไดแกไขอยางเสร็จสิ้น แตจะเกิด
เปนปญหาเรื้อรัง

ในการประเมินครอบครัวตองพยายามวิเคราะห วิธีการแกปญหาของ
ครอบครัว โดยเฉพาะเกี่ยวกับปญหาในปจจุบันที่เปนสาเหตุใหตองมาพบผูรักษา ในการ
ประเมินนั้นควรพิจารณาวิธีการแกปญหาวามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยทั่วไปการแกไข
ปญหามีขั้นตอนดังตอไปน้ี

1. แยกแยะประเด็นปญหาใหชัดเจน ขอน้ีรวมความถึง  ใครเปนผูชี้หรือตัด
สนิวาอะไรเปนปญหา และปญหาที่แยกแยะออกมานั้นถูกตองหรือไม บอยครั้งที่ครอบ
ครัวจะหยิบยกเอาปญหาอ่ืน ๆ ที่ไมสํ าคัญขึ้นมา แตปญหาที่เปนความขัดแยงจริง ๆ น้ัน
กลับถูกซอนเอาไว

2. การสือ่สารใหเขาใจกันเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งภายในครอบครัวและ
กบัระบบนอกครอบครัว หมายถึง ปญหาที่เกิดขึ้นมีผูรับทราบหรือไม มีการบอกเลาให
ใครรบัรูบาง และผูที่รับรูน้ันเปนผูที่สามารถชวยแกปญหาไดหรือไม การสื่อสารเกี่ยวกับ
ปญหาน้ีอาจจะเปนไปในระหวางสมาชิกครอบครัวดวยกันเองหรือกับบุคลภายนอก เชน
เครือญาติ หรือเพ่ือนฝูง ตามความเหมาะสมของสถานการณ

3. วางแผนวิธีแกปญหา ทั้งแผนหลักแผนรอง
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4. ตดัสนิใจเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม ครอบครัวมีการตัดสินใจที่แน
ชัดวาจะแกปญหาดวยวิธีใดหรือไม มีการมองถึงทางออกอื่น ๆ หรือไม หรือครอบครัวมี
วธิกีารที่เตรียมไวลวงหนาแลว หรือใชวิธีที่เคยชินในการแกปญหา โดยที่ไมไดคํ านึงถึง
วิธีอ่ืน ๆ ที่อาจจะไดผลดีกวา

5. ดํ าเนินการแกปญหาตามวิธีที่เลือก ครอบครัว ดํ าเนินการแกไขปญหา
ตามที่ตกลงกันไวจนครบถวน หรือไมหรือทํ าไปเพียงสวนหนึ่งเทานั้น บางครอบครัวเม่ือ
ตกลงวิธีแกปญหาแลวก็อาจไมไดทํ าตามที่ตกลงกันไวเลย

6. ติดตามใหการแกปญหานั้นดํ าเนินไปอยางครบถวน ครอบครัวมีการ
ติดตามอยางจริงจังเพียงใดวา วิธีการแกไขปญหาที่เลือกไวน้ันไดมีการกระทํ าไปมาก
นอยตามขอตกลงที่มีอยางไร ผูที่รับผิดชอบไดจัดการใหมีการแกปญหาดังกลาว อยางที่
ตกลงกันไวหรือไม

7. ประเมินความสํ าเร็จของวิธีการแกปญหา ขอน้ีเปนการประเมินวาวิธีการ
แกปญหาที่เลือกนั้น ไดผลมากนอยเพียงไร ครอบครัวไดทบทวนวิธีการที่ใช และศึกษา
ถงึผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นใหม และเรียนรูจากปญหาดังกลาวอยางไรบาง

ครอบครัวปกติ อาจไมจํ าเปนตองแกไขเปนขั้นตอนทุกขั้น อาจมีบางปญหา
ทีไ่มสามารถแกได อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวไมใชปญหาใหญหรือมีความรุนแรง
หรือดํ าเนินอยูเปนระยะเวลานานจนทํ าใหเกิดการทํ าหนาที่บกพรองขึ้นในครอบครัว 
ครอบครวัปกติบางครอบครัวจะแกปญหาที่เกี่ยวกับวัตถุไดหมด แตปญหาทางดาน
อารมณอาจคอนขางลํ าบากเล็กนอย

2. การสื่อสาร (Communication)
หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและกัน ใน McMaster Model

จะเพงเล็งที่การสื่อสารโดยใชคํ าพูด (verbal communication) เน่ืองจากเปนสวนที่
สามารถวดัหรอืประเมินไดชดัเจนกวาการสือ่สารทีไ่มใชค ําพดู (nonverbal communication)

การสื่อสารแบงไดเปน 3 ประเภท
1. การสือ่สารทีมี่เน้ือหาเกีย่วของกบักจิวตัรประจํ าวนั หรือวตัถ ุ (instrumental)
2. การสื่อสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก  (affective)
3. การสือ่สารเกี่ยวกับความคิดเห็นบางประการ ที่ไมเกี่ยวของกับทั้งขอ 1

และ 2 เชน การแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของจิตรกร เปนตน
เชนเดียวกับการแกปญหา  (problem solving) การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม

หรือวตัถุกับการสื่อสารเกี่ยวกับอารมณ อาจมีความคาบเกี่ยวกัน ครอบครัวที่มีการสื่อ
สารดานวัตถุดีอาจมีการสื่อสารดานอารมณไมดีก็ได แตครอบครัวที่มีปญหาการสื่อสาร
ดานวัตถุน้ัน มักจะมีปญหาการสื่อสารดานอารมณรวมดวยเสมอ
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การสื่อสารสามารถวิเคราะหไดเปน 2 ดานคือ
1. เน้ือหา
2. จุดหมายปลายทาง
การสื่อสารที่ดีน้ัน เน้ือหาตองมีลักษณะชัดเจน ซ่ึงหมายถึง ขอมูลที่

แลกเปลี่ยนกันน้ันมีความชัดเจน ไมใชเลื่อนลอย จับใจความอะไรไมได หรือคลุมเครือ
นอกจากนีจุ้ดหมายปลายทางของการสือ่สารจะตองชดัเจนดวย น่ันคอืเน้ือหา

ทีส่ื่อน้ันจะตองตรงไปสูผูที่ตองการสื่อ ไมใชออมผานผูอ่ืน (indirect communication)
ดังน้ัน ถาแบงการสื่อสารตามความชัดเจน และความตรงนั้น จะสามารถแบงไดเปน
4 แบบคือ

1. การสื่อสารที่เน้ือหาชัดเจน และตรงตอผูตองการสื่อ เชน ในกรณีที่
ภรรยารูสึกไมพอใจสามีที่ทิ้งของเกลื่อนกลาด และกลาวตรง ๆ วา “ฉันไมชอบที่เธอทิ้ง
ของไวเกลื่อนกลาด เพราะมันทํ าใหฉันเหนื่อยเพ่ิมขึ้น”

2. การสื่อสารที่เน้ือหาชัดเจนแตไมตรงตอผูตองการสื่อ เชน ภรรยากลาว
ลอย ๆ วา “คนที่ทิ้งของเกลื่อนกลาดนั้นนะ สรางความเดือดรอนใหคนอ่ืน” คํ าพูดนี้ไมได
บงชัดเจนวาพูดกับใคร

3. การสือ่สารทีเ่น้ือหาไมชดัเจนแตตรงตอผูทีต่องการสือ่ เชน ภรรยาพดูวา
“เธอที่ชางไมคิดถึงคนอื่นเลย” เน้ือหาดังกลาวเปนคํ ารวม ๆ ในทํ านองตอวาสามี แต
ไมไดบงบอกวาสามีทํ าอะไร และเธอรูสึกอยางไร

4. การสือ่สารทีมี่เน้ือหาไมชดัเจน ไมตรงตอผูตองการสือ่ เชน ภรรยาพดูวา
“คนบานนี้ชางไมนึกถึงคนอื่นเลย” คํ าพูดดังกลาว ไมมีความชัดเจนวาปญหาคืออะไร
และพูดกับใคร

ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ดีน้ัน จะมีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงสูบุคคลที่
ตองการจะสื่อดวย ถาการสื่อสารเปนไปในลักษณะที่คลุมเครือและออมคอมมากเทาไร
ก็จะทํ าใหครอบครัวทํ าหนาที่ไดไมดีเทานั้น ผูที่สื่อสารอยางคลุมเครือและออมคอมจะทํ า
ใหอีกฝายหนึ่งสื่อสารกลับมาดวยวิธีที่คลุมเครือและออมคอมเชนเดียวกัน

ครอบครัวปกติ ความสามารถในการสื่อสารในครอบครัวปกติจะมีความ
แตกตางกันบางครอบครัว การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่มีความขัดแยงน้ันอาจไมชัดเจนและ
ไมตรงไปสูผูตองการสือ่ แตกจ็ะเปนอยูชวงสัน้ ๆ ไมไดท ําใหเกดิปญหาครอบครวัอยางใด

3. บทบาท (Roles)
บทบาทในครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกประพฤติ

ตอกันและกันซ้ํ า ๆ เปนประจํ า เพ่ือทํ าใหครอบครัวปฏิบัติหนาที่ไดสมบูรณ
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บทบาทแบงไดเปน 2 ประเภท
1. บทบาทที่เกี่ยวของกับวัตถุ (instrumental)
2. บทบาทที่เกี่ยวของกับอารมณ (affective)
นอกจากนี้บทบาทยังสามารถแบงออกตามลักษณะหนาที่ ดังน้ี

1. บทบาทที่เก่ียวของกับหนาที่ที่จํ าเปน หมายถึง บทบาทที่จํ าเปนตองทํ าเพื่อให
ครอบครัวดํ ารงอยูไดอยางปกติสุข คือ

1. การจัดหาปจจัย 4 ใหแกสมาชิก  (Provision of Resources)
2 . การฟูมฟ กเลี้ยงดูและการประคับประคองสนับสนุนแก สมาชิก 

(Nurturance and Support)
3. การตอบสนองความตองการทางเพศในระหวางคูสมรส (Sexual

gratification of marital partners)
4. การชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ ใหแกสมาชิก  (life skills development)

เชน การชวยเหลือใหลูกมีทักษะในการเขากับเพ่ือนฝูง สามารถเรียนหนังสือ หรือเริ่ม
งานอาชีพไดเปนปกแผน เปนตน

5. การบริหารจัดการภายในครอบครัว (systems management and
maintenance) หมายถงึ การเปนผูนํ า การตดัสนิใจในปญหาตาง ๆ การคงไวซ่ึงมาตรฐาน
ของครอบครัว การออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัว ฯลฯ

2. บทบาทอื่น ๆ หมายถึง บทเฉพาะของแตละครอบครัว ซ่ึงอาจเปนไดทั้งบทบาทที่
เหมาะสม และไมเหมาะสม เชน ลูกชายซึ่งเรียนเกงและไดรับทุนไปเลาเรียนใน
ตางประเทศ บทบาทของลูกชายก็นํ ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ และการประหยัดคาใชจาย
ของครอบครัวในการเลาเรียนซึ่งนับวาเปนบทบาทที่มีประโยชน บางครอบครัวมีบทบาท
ของแพะรับบาป ซ่ึงหมายถึง การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง (หรือหลายคน) ตองทํ าหนาที่
เปนผูรองรับอารมณ หรือทัศนคติในทางลบจากสมาชิกคนอื่น ซ่ึงเปนการชวยเบี่ยงเบน
ความขัดแยงไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดความรุนแรง หรือความเครียดที่มากเกินไป

การพิจารณาบทบาทในครอบครัว ตองมองใน 2 แงมุมคือ
1. Role allocation   หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบในหนาที่

บางประการใหสมาชกิ การมอบหมายนีอ้าจเปนไปอยางเหมาะสม หรือไมเหมาะสม และ
กระทํ าโดยเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได ครอบครัวที่ทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพจะมี
การมอบหมายหนาที่ที่เปนทุกดานอยางชัดเจนใหกับบุคคลที่เหมาะสม ในการประเมิน
ครอบครัวตองดูวาหนาที่ในครอบครัวถูกแบงสวนไปเหมาะสมหรือไมระหวางสมาชิก   
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แตละคนหรอืคนใดคนหนึง่ตองรบัหนาทีม่ากเกนิไป ในขณะทีค่นอ่ืนไมไดรับผดิชอบ
อะไรเลย เชน ภรรยาตองทํ างานนอกบานเต็มวัน และยังตองรับผิดชอบงานบานรวมทั้ง
ดูแลลกูทีย่ังเล็ก และสามีที่ปวยหนัก ในขณะที่สามีวางงาน และชอบไปสังสรรคกับเพ่ือน
ฝูงนอกบาน เปนตน

2. Role accountability  หมายถึง กระบวนการที่ครอบครัวทํ าใหสมาชิก
รับผดิชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผลที่ตามมาก็คือเม่ือบุคคลมีความรับผิดชอบก็จะ
ทํ าหนาที่อยางเต็มกํ าลังและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินครอบครัวตองดูวาครอบครัว
มีวิธีการตรวจสอบ หรือทํ าใหแนใจวาสมาชิกแตละคนทํ าหนาที่ของตนอยางครบถวน
หรือไม

กลาวโดยสรุปครอบครัวที่ทํ าหนาที่เหมาะสมจะมีการมอบหมายบทบาท
และหนาที่ใหสมาชิกแตละคน บทบาทและหนาที่น้ีจะตองมีความเห็นพองตองกัน มีการ
ปฏบิตัติาม และมีการประสานกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกคนอื่น ๆ ดวย ภาระกิจ
ของครอบครัวจะดํ าเนินไปได หรือปญหาตาง ๆ จะแกไขไปไดก็ตอเม่ือการมอบหมาย
บทบาทนั้นเปนไปอยางเหมาะสมครอบคลุมถึงหนาที่ทุกดานที่จํ าเปนตองทํ า และมี
ระบบทีค่วบคุมใหสมาชิกแตละคนปฏิบัติตามบทบาทโดยครบถวน

4. การตอบสนองทางอารมณ (affective responsiveness)
หมายถึง ความสามารถที่จะตอบสนองอารมณตอสิ่งกระตุนอยาง

เหมาะสมทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณ การที่บุคคลสื่อใหอีกฝายหนึ่งรูวาเขารูสึก
อยางไร ไมจัดอยูในหัวขอน้ีแตจัดอยูในหัวขอการสื่อสาร

อารมณที่เกิดขึ้น อาจแบงไดเปน
1. อารมณในภาวะปกติ เชน อารมณรัก ความสุข ความยินดี
2. อารมณในภาวะวิกฤติ เชน ความกลัว โกรธ เศรา เสียใจ ผิดหวัง
ในแตละชวงชีวิตของแตละบุคคล ความตองการการตอบสนองทางอารมณ

จากครอบครัวจะแตกตางกันไป เชน ในวัยเด็กเล็กการตอบสนองอารมณจากพอแม เปน
สิ่งที่จํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับลูก แตเม่ือลูกเขาวัยรุนการตอบสนองทางอารมณสวนหนึ่งจะ
ไดมาจากบุคคลนอกครอบครัว เชน กลุมเพ่ือนฝูง ดังน้ันครอบครัวจํ าเปนจะตองมีการ
ตอบสนองความตองการทางอารมณของสมาชิกใหเหมาะสมตามพัฒนาการ

ในการชวยเหลือครอบครัวตองมีประเมินความเหมาะสม คุณภาพ และ
ปริมาณของอารมณที่แสดงออก บางครอบครัวอาจแสดงออกไดเฉพาะอารมณที่ดี เชน
รัก สนุก ดีใจ แตไมสามารถแสดงออกซึ่งอารมณอีกดานหนึ่งได เชน ไมสามารถแสดง
อารมณโกรธตอกันและกันได ลักษณะดังกลาวถือวาเปนสิ่งไมเหมาะสม และอาจนํ ามา
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ซ่ึงปญหา เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวดังกลาว อาจจะมีความจํ ากัดในการแสดงออกทาง
อารมณ และทํ าใหเกิดปญหาบุคลิกภาพตามมา ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ปกติจะสามารถ
แสดงอารมณไดหลายอยางในปริมาณที่เหมาะสม ตามความเหมาะสมของสถานการณ
อยางไรก็ตามการพิจารณาเรื่องการตอบสนองทางอารมณก็ตองนึกถึงความแตกตางทาง
วัฒนธรรมดวย

5. ความผูกพันทางอารมณ (Affective Involvement)
หมายถึง  ระดับการแสดงออกซึ่งความสนใจ การเห็นคุณคาในสิ่งตาง ๆ

ทีส่มาชิกแตละคนทํ า รวมทั้งระดับความรูสึกผูกพันหวงใยที่แตละบุคคลมีตอกัน
ความผูกพันทางอารมณน้ีมีหลายระดับ คือ
1. ปราศจากความผูกพัน (lack of involvement) สมาชิกในครอบครัวไม

สนใจไยดีกันและกันเลย เพียงแตอยูรวมชายคาเดียวกันเทานั้น
2. ผกูพับแบบไมมีความรูสึก  (involvement devoid of feelings) มีความ

สนใจตอกันบาง แตความรูสึกลึกซึ้งทางอารมณตอกันและความหวงใยในความเปนอยู
ของอีกฝายหนึ่ง มีเพียงเล็กนอยเทานั้น หรือแทบไมมีเลย และเปนไปตามหนาที่ (เชน
เม่ือถูกเรียกรองใหแสดงออกมาหรือเม่ือเกิดภาวะความจํ าเปน) หรือไปเพ่ือความอยากรู
อยากเห็น อยากจะควบคุมอีกฝายหนึ่ง เปนตน

3. ผกูพนัเพ่ือตนเอง  (Narcissistic involvement) ความสนใจในอกีฝายหนึง่
น้ันเปนไปเพื่อตนเอง (egocentric) เพ่ือเสริมสรางคุณคาใหตนเอง ไมใชความสนใจ
ที่มีตออีกฝายหนึ่งอยางแทจริง

4. ผูกพันอยางมีความเขาอกเขาใจ (empathic involvement) ความสนใจ
ผกูพันมีตออีกฝายหนึ่งอยางแทจริง โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความเขาใจความตองการของ
อีกฝายหนึ่ง ฉะน้ันความสนใจผูกพันแบบน้ี จะสามารถตอบสนองความตองการทาง
อารมณของอีกฝายหนึ่งไดอยางเหมาะสม

5. ผูกพันมากเกินไป  (overinvolvement) ลักษณะของความสนใจเปนไป
อยางปกปองหรือจุนจานมากเกินไป จนอีกฝายหนึ่งไมมีความเปนสวนตัว หรือเปนตัว
ของตัวเองอยางเพียงพอ

6. ผกูพันจนเหมือนเปนบุคคลเดียวกัน  (symbiotic involvement) เปน
ความผกูพันที่แนนแฟนจนกระทั่งเหมือนกับทั้งคูเปนบุคคลเดียวกัน และขอบเขตของ
ความเปนบุคคลของแตละคน  (personal boundary) น้ันไมชัดเจนหรือไมมีเลย ความ
ผกูพันแบบน้ีจัดวาเปนพยาธิสภาพ
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6. การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control)
หมายถึง แบบแผนที่ครอบครัวปฏิบัติในการควบคุมหรือจัดการกับ

พฤตกิรรมของสมาชิกในสถานการณตาง ๆ การควบคุมพฤติกรรมไมใชเปนเพียงการ
ฝกฝนระเบยีบวนัิยในครอบครวัเทานัน้ แตเปนการจดัการกบัพฤตกิรรมหลากหลายที่
เกดิขึน้ซึ่งรวมความถึง

- พฤตกิรรมในสถานการณที่เปนอันตรายตอรางกาย ตัวอยางในเด็กได
แก การเลนอยางผาดโผน การเลนไมขีดไฟ ฯลฯ ในวัยรุนหรือผูใหญไดแก การขับรถเร็ว
อยางไมระมัดระวัง การพยายามทํ ารายตนเอง ฯลฯ

- พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการตอบสนองความตองการหรือแรงขับทาง
ดานจิตใจและชีวภาพ เชน การกิน การนอน การขับถาย ความตองการทางเพศ และ
ความกาวราว เปนตน

- พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ socializing behavior ทัง้ในและนอกครอบครัว

ลกัษณะการควบคุมพฤติกรรมในครอบครัวอาจแบงไดเปน 4 แบบ
1. การควบคุมพฤติกรรมแบบเขมงวด (rigid behavior control) ไดแก การ

ควบคุมพฤติกรรมที่กฎตาง ๆ ของครอบครัวจะมีลักษณะเขมงวด มีการกํ าหนดหนาที่
แนนอน ครอบครัวลักษณะนี้ จะกระทํ าภารกิจประจํ าวันไดคอนขางดี สมาชิกจะรูวาแต
ละคนตองทํ าอะไร แตจะมีการปรับตัวลํ าบาก เน่ืองจากไมมีโอกาสสํ าหรับการตอรอง
หรือการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ

การควบคุมพฤติกรรมที่เขมงวดเกินไป อาจนํ ามาซึ่งการตอสูชวงชิงอํ านาจ
ในครอบครัว การมีพฤติกรรมแบบดื้อเงียบ หรือความโกรธที่พุงไปสูบุคคลภายนอก
ครอบครัว

2. การควบคุมพฤติกรรมแบบยืดหยุน (flexible behavior control) ภายใน
ครอบครัวมีมาตรฐานหรือกฎสํ าหรับพฤติกรรมก็จริงอยู แตก็มีความยืดหยุนพอประมาณ
โดยมีการพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนกฎไดตามความเหมาะสม
การควบคุมพฤติกรรมแบบนี้เปนแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ
เปนไปในลักษณะที่เขาอกเขาใจ ใหการสนับสนุน และอบรมไมใชแบบเผด็จการ ทํ าให
สมาชิกรูสึกอยากรวมมือกันปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว
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แนวคดิและทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม
มโนทัศนการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

มโนทัศนการสนับสนุนทางสังคม เริ่มเปนที่รูจักกันครั้งแรกในป ค.ศ. 1897
เม่ือ Durkheim (1951 อางในสัญญา, 2523 : 45-46) จากหลักการที่วา สังคมมนุษยทรง
อิทธิพลเหนือปกเจกชนตามความคิดของ Durkheim เขาแสดงใหเห็นจริงในหนังสือ
Suicide (อัตวนิิบาตกรรม) ในการศึกษานี้ Durkheim มุงคนหาสาเหตุการฆาตัวตายจาก
เหตุผลทางสังคมที่เปนเรื่องจริงจังมากเพราะการฆาตัวตายเปนเรื่องสวนตัวที่มนุษย
สามารถควบคุมไดมากที่สุด กระนั่นก็ดี Durkheim ไดแสดงโดยอาศัยสถิติเขาชวยให
เห็นวา ภูมิหลังทางสังคมของบุคคลนั่นเองเปนเครื่องกํ าหนดการที่คนจะฆาหรือไมฆาตัว
ตายเมื่อประสบปญหายุงยาก น่ันคือ เรื่องที่อยูในอํ านาจเฉพาะของบุคคลกลายเปนเรื่อง
ที่ถูกกํ าหนดโดยปจจัยเชิงสหการและเปนนามธรรมอยางสูง ตัวอยางเชน Durkheim
สามารถแสดงใหเห็นชัดเจนวามีคดีฆาตัวตายในเขตเมืองหรือนครมากกวาในเขตชนบท 
การฆาตัวตายมีชุมชนในหมูโปสเตสแตนทมากกวาในหมูคาทอลิก และมีการฆาตัวตาย
ในหมูผู หยารางหรือพอหมายแมหมายมากกวาในหมูที่กํ าลังครองรักครองเรือนอยู 
Durkheim อธบิายวาแตละกรณีแตละพวกของการฆาตัวตายนั้นสืบเนื่องมาจากการยึด
เหน่ียวกันทางสังคมหรือเสถียรภาพในสังคม (Social solidarity) ที่สืบเนื่องจากการ
ศกึษาเรื่องการฆาตัวตายนี้อยางหนึ่งก็คือ  Durkheim ไดประดิษฐมโนทัศนที่ทรงอิทธิพล
มากขึ้นมาคํ าหนึ่งคือ anomie คํ านี้มาจากภาษากรกี แปลตามตัววาความไมเปนระเบียบ
หรือการไรบรรทัดฐาน สิ่งที่ Durkheim ตองการหมายถึง สภาวการณไมวาจะเปนของ
ปจเจกชนหรือกลุมชนที่ขาดการยึดเหนี่ยวกันทางสังคมหรือเสถียรภาพตามเนื้อเรื่องการ
ฆาตัวตายที่เขาศึกษาแลว เสถียรภาพทางสังคมนั้นเปนสิ่งจํ าเปนแกชีวิตสังคมที่สุด เม่ือ
ขาดสิง่น้ันไปชวีติกเ็หลอืทีจ่ะทนทานได และจากหนงัสอืส ําคญัอีกเลมหน่ึงของ Durkheim
ซ่ึงตีพิมพกอนเขาเสียชีวิตคือ The Elementary Forms of the Religious Life (รูปแบบ
พ้ืนฐานของชีวิตทางศาสนา) เน้ือหาสํ าคัญแสดงใหเห็นวา อันที่จริงศาสนาก็คือปรากฎ
การณทางสังคมนั้นเอง น่ันคือ ศาสนาเปนผลสะทอนใหเห็นรูปแบบของสังคมนั้น ๆ โดย
ชี้ใหเห็นวาสังคมเปนปรากฎการณทางศาสนาเสียมากกวาในแงที่วาในการวิเคราะห   
ขัน้สุดทายแลวสังคมตั้งอยูบนคานิยมอันติมะ  (Ultimate) ที่สมาชิกของสังคมนั้นยึดถือ
น่ันเองภาพสังคมที่สังคมวิทยาตองการใหเปนก็คือ กลุมชนกลุมหน่ึงที่รวมกันเขามา
หรือยดึเหนี่ยวกันเปนพวกเดียวกันไดก็เพราะความเชื่อและคานิยมรวมกันน่ันเอง
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 Georg (1955 อางในสัญญา,2523 : 50) ปราชญอีกคนหนึ่งที่สํ าคัญของ
เยอรมันเปนปราชญและประวัติศาสตรทางปญญา (intellectual history) ผลงานทาง
สงัคมวทิยาของเขาไมเปนเรื่องสอดคลองกันทั้งเลม แตเปนเพียงรวบรวมบทความที่เขา
เขยีนขึ้นในโอกาสและเรื่องรวมตาง ๆ กระนั้นก็ดี อิทธิพลของ  Simmel กใ็หญหลวง
Simmel ตองการสถาปนาสิ่งที่ตัวเขาเองใหชื่อวา “a formal sociology” สงัคมวิทยาเชิง
รูปแบบ ซ่ึงเขานิยามไววาหมายถึง ประพจนตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของสัจธรรมทาง
สงัคม ซ่ึงควรมีลักษณะกวาง ๆ และสามารถนํ าเอาสาระทางประวัติศาสตรตาง ๆ เขามา
สอดใสไดอยางพอเหมาะพอเจาะ ตัวอยางเชน บทความอันหนึ่งเปนการศึกษาเรื่อง
จํ านวนคนในสัมพันธภาพทางสังคมไดบัญญัติศัพท “ทวิสัมพันธ” dyad = ความสัมพันธ
ชนิดที่มีผูรวมเพียงสองคน และ “ไตรสัมพันธ” triad = ความสัมพันธชนิดที่มีผูรวม
สามคน ขึ้นมาและไดพรรณารายละเอียดวากลุมชุมชนสองแบบเปนอยางไร ตางกัน
อยางไร การวิเคราะหของเขาเปนไปอยางละเอียดละออพิถีพิถันจนสามารถนํ าไปใชกับ
กลุมตางๆ บรรดามีได อีกตัวอยางหนึ่งไดแก การวิเคราะหเรื่องบทบาทของคน
แปลกหนา (stranger) ในสังคมมนุษย บทความนี้ไดกระทํ าดวยความพินิจพิเคราะหจน
สามารถนํ าไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามแมจะมีการศึกษา
โตแยงกับการศึกษาของนักทฤษฎีที่กลาวมาแลวขางตนก็ตาม แตก็ถือเปนจุดกํ าเนิด
ที่สํ าคัญของการศึกษาคนควาเรื่อง การสนับสนุนทางสังคมในเวลาตอมา

ในชวงป ค.ศ. 1950 ถึงป ค.ศ. 1971 มโนทัศนการสนับสนุนทางสังคมได
รับความสนใจอยูเฉพาะในกลุมนักสังคมวิทยาเทานั้น จนกระทั่งในป ค.ศ. 1972 ผลงาน
วิจัยของ Nuckolls และคณะ (1972 อางใน พรทิพย,2540 : 48) ซ่ึงพบวา ในหญิง
ตั้งครรภที่มีความเครียดแตไดรับการสนับสนุนทางสังคมตํ่ า จะมีภาวะแทรกซอนของการ
ตัง้ครรภมากกวาหญิงตั้งครรภที่มีความเครียดสูงเชนเดียวกัน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมากถึง 3 เทา ซ่ึง Calssel (1976 อางใน พรทิพย,2540 : 48) เชื่อวาการที่บุคคล
ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่รักเขาหรือจากญาติมิตรที่อยูในเครือขายทาง
สงัคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาภของบุคคลนั้น เพราะสามารถปองกัน
และชวยบรรเทาความเครียดที่กํ าลังไดรับ Calssel สรปุวา การใหการสนับสนุนทาง
สงัคมแกกันและกัน เปนวิธีที่ดีกวาการปลอยใหบุคคลเผชิญกับความเครียดแตเพียงผู
เดียว Caplan (1974 อางใน พรทิพย,2540 : 48) ไดอธิบายความหมายตอจาก  Calssel
วาการสนับสนุนทางสังคมจะชวยใหบุคคลฟนจากการเจ็บปวยไดเร็วเพราะ

1. ไดรับกํ าลังใจจากญาติมิตรในการตอสูกับการเจ็บปวย
2. มีคนชวยแบงเบาภาระงานที่ตองทํ าขณะที่เจ็บปวย
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3. ไดรับเงินทอง สิ่งของ และความชวยเหลือตางๆ โดยเฉพาะขอมูล
ขาวสาร คํ าแนะนํ าหรือความรูตางๆ ในการชวยเหลือตนเองใหดีขึ้นจึงทํ าใหความ
เจ็บปวยไมลุกลามและหายไดเร็วขึ้น

ภายหลังการตีพิมพงานวิจัยของ Nuckolls และคณะ (1972 อางใน
พรทิพย, 2540 : 48) ทํ าใหนักวิจัยหันมาสนใจมโนทัศนการสนับสนุนทางสังคมมากขึ้น
และทํ าใหเกิดแนวคิดหลากหลายแตกตางกันไปตามแนวคิดของผูศึกษา แตสามารถ
แบงออกไดเปน 2 แนวคิดใหญ ๆ คือ

1. แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมในฐานะเปนผูรับฝายเดียว
2. แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมในฐานะเปนปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนซึ่ง

กนัและกัน นักวิจัยที่มีแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมในฐานะผูรับฝายเดียว ไดแก
Cobb(1976 : 303-313) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวา

เปนการที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทํ าใหตัวเขาเองเชื่อวามีบุคคลใหความรักและความเอาใจใส 
เห็นคุณคาและยกยองตัวเขาและมีความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีความ    
ผกูพันซ่ึงกันและกัน และสามารถติดตอสื่อสารอยางเปนกันเองได

Thoits (1982 : 174) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวาเปน
การทีบุ่คคลในเครือขายสังคมไดรับความชวยเหลือดานอารมณ สังคม สิ่งของหรือขอมูล
ซ่ึงการไดรับแรงสนับสนุนดังกลาวนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญกับความเครียดได 
และสามารถตอบสนองตอความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น

สวนนักวิจัยที่มีแนวคิดของแรงสนับสนุนทางดานสังคมในฐานะที่เปน     
ปฏสิัมพันธแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไดแก

Kahn (1979 : 850) เชื่อวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธอยางมี
จุดมุงหมายระหวางบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่ง
ตอไปน้ีอยางนอย 1 อยางหรือมากกวาคือ 1) การแสดงความรัก ความชื่นชมที่มีตอกัน
2) การยืนยันหรือการรับรองพฤติกรรม การรับรูหรือความคิดเห็นของบุคคล 3) การให
ความชวยเหลือ สิ่งของ หรือเงินทอง

ดังน้ันแรงสนับสนุนทางสังคมจึงผนวก 2 แนวคิดเขาดวยกันทั้งผูรับและ
ผูให ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลในสังคมไดรับการชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลใน
สงัคมดานตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย การไดรับความรักความผูกพันใกลชิดสนิมสนม การมี
สวนรวมในสังคมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดรับการยอมรับวามีคุณคา การไดรับ
ขอมูลขาวสาร และการชวยเหลือทางดานวัตถุ สิ่งของ การเงิน เวลาและแรงงาน เพ่ือ
ชวยในการแกปญหาทํ าใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมไปในในทิศทางที่ผูรับตองการ คือการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีซ่ึงการที่บุคคลจะไดรับสิ่งตาง ๆ ดังกลาวจากสังคม บุคคลนั้นจํ าเปน
ตองแบงปนสิ่งเหลานั้นใหกับสังคมดวย
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเสพติด

สขุภาพกายและสุขภาพจิตของผูเสพติด
สขุภาพกายและสุขภาพจิตของผูเสพติดสวนใหญ จะมีปญหาที่เห็นเดนชัด

คอื มีสุขภาพกายที่ไมคอยแข็งแรงเหมือนบุคคลทั่วไปหรืออาจมีปญหาสุขภาพจิต ดังน้ัน
ผูดูแลและผูเสพติดจะตองมีความรูในเรื่องดังตอไปน้ี

1. ปญหาสุขภาพทางกาย
ผูปวยเสพยาเสพติดทุกประเภทจะมีปญหาทางสุขภาพทางกาย ตอไปน้ี
1. รางกายทรุดโทรม ผอมซูบซีดผิวคลํ้ า ไมมีแรง ออนเพลียงาย
2. ระบบประสาท สมองเสื่อม  ความคิดความจํ าสับสน
3. ภูมิตานทานในรางกายลดลงติดเชื้อไดงาย จะเปนโรคตับอักเสบ วัณโรค

โรคหัวใจ มะเร็งปอด
4. ไรสมรรถภาพทางรางกาย
2. ปญหาสุขภาพจิต
ปญหาสุขภาพจิตที่พบในผูปวยยาเสพติดไดแก
1. ความวิตกกังวลสวนใหญผูติดยาเสพติดจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

เร่ืองสัมพันธภาพภายในครอบครัว กลัวพอแม พ่ีนอง จะรังเกียจ
2. วิตกกังวลเกี่ยวกับการติดยาสัมพันธภาพในที่ทํ างานเกรงจะถูกไลออก 

หรือไมเปนที่ตองการของเพื่อนฝูง
3. วติกกังวลวาจะไมมีเงินซ้ือยาเสพติดเม่ือขาดยา
4. วติกกงัวลเม่ือตองการเลิกใชยาเสพติด กลัวทนอาการไมไหว หรือยา

ที่ไดจากการรักษาไมเพียงพอกับอาการอยากยาเสพติด
5. อาการซึมเศรา ผูติดยาเสพติดจะมีความซึมเศราคิดอยากตาย อยากหนี

ไปใหไกลจากสังคมเดิมและครอบครัว จะมีอาการแสดงออกในรูปแบบของการหงุดหงิด
โกรธ กาวราว ตองการไดรับการลงโทษ ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ขาดความเชื่อม่ัน
ไมอยากอาหาร นอนไมหลับ มีความรูสึกฟุงซาน อยูไมเปนสุขเนื่องจากคิดไมตก
แกปญหาไมไดวกวนอยูในเรื่องเดิม ทํ าใหนอนไมหลับ กระสับกระสาย ทํ าใหมีความวิตก
กังวลกาวราวมากขึ้น มักจะมีการกระทํ าที่รุนแรง

6. อาการประสาทหลอน ผูติดยาเสพติดจะมีอาการประสาทหลอน
- ทางหูไดยินเสียงพูดในเรื่องราย
- ทางตาจะเห็นภาพหลอนที่ดุราย
- ทางผิวหนังจะมีแมลงมาไตตามตัว
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7. บคุลิกภาพเสื่อม ผูติดยาเสพติดนอกจากจะมีรางกายทรุดโทรมแลวยังมี
อาการผิดปกติทางจิตดวยทํ าใหสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีเน่ืองจากไมสนใจตนเองและผูอ่ืน 
ชอบพูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด ลักเล็กขโมยนอย กออาชญากรรม กอปญหาทางเพศ
แพรเชื้อเอดส เพ่ือใหไดมาซึ่งยาเสพติดเปนผลทํ าใหไมมีคนคบคาสมาคมดวย ซ่ึงเปน
ผลทํ าใหผูปวยมีความโกรธและกาวราวตอสังคมมากขึ้น

3. แนวทางสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
3.1 แนวทางสงเสริมสุขภาพกาย

1. ออกกํ าลังกายเปนประจํ าโดยกายบริหารหรือเลนกีฬาเพื่อให
รางกายแข็งแรง

2. รับประทานอาหารที่เปนประโยชนครบ 5 หมู
3. ด่ืมน้ํ าอยางนอยวันละ 8 แกว
4. พักผอนใหเพียงพอไมตํ่ ากวา วันละ 6 ชั่วโมง
5. สรางนิสัยการขับถายอุจจาระทุกวัน
6. อยูในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
7. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด
8. งดการพนัน งดการสํ าสอนทางเพศ

    9. จัดทีอ่ยูอาศยัใหสะอาดเรยีบรอย หม่ันนํ าเครือ่งนอนออกตากแดด
10. อาบนํ้ าเชาเย็นและแปรงฟนกอนนอนและตอนเชาทุกวัน
11. สวมใสเสื้อผาที่สะอาด

3.2 แนวทางการสงเสริมสุขภาพจิต
1. ออกกํ าลังกาย (สุขภาพจิตดีมีอยูในรางกายที่แข็งแรง)
2. มองโลกในแงดี ใหมองเห็นวาคนที่อยูในแวดลอมที่บาน ที่

โรงเรียนเปนมิตรใหความรักความอบอุน
3. พักผอนหยอนใจโดยหางานอดิเรกทํ าโดยการปลูกตนไมดอกไม 

ฟงเพลง อานหนังสือ ดูทีวี ไปทองเที่ยวตามสมรรถภาพและสภาพการเงินของแตละ
บุคคล

4. สรางความเชื่อม่ันในตนเอง โดยเชื่อวาตนเองมีคุณคามีความ
สามารถ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

5. สรางงานที่เปนผลสํ าเร็จอาจเปนงานงาย ๆ จนเปนงานที่ยาก
ไปเรื่อย ๆ ซ่ึงเปนการสรางความยึดเหนี่ยวใหตนเองไมจํ าเปนตองพ่ึงพาสารเสพติด

6. มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีหลักศาสนา
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7. มีปรัชญาและเปาหมายของชีวิต เชน มีความเชื่อวาทํ าดีไดดี
ตนเปนที่พ่ึงแหงตน

8. ใหความรักและยอมรับความรักจากผูอ่ืน

การบํ าบัดรักษายาเสพติดและการดูแลตนเอง
ผูปวยเสพติดที่เขารับการบํ าบัดรักษา จํ าเปนตองมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการบํ าบัดรักษาอยางถองแท โดยตองรูถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด วิธีการ
บํ าบัดรักษา ประโยชนของการรักษา อาการที่เกิดขึ้นในระหวางรักษา ผลเสียของการใช
ยาเสพติดรวมดวย การชวยเหลือของแพทยพยาบาล การชวยเหลือตนเองเม่ือมีอาการ
อยากยาเสพติด และวิธีการปฏิเสธยาเสพติดเพื่อใหการบํ าบัดรักษายาเสพติดไดผลดี
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับการบํ าบัดรักษา ตามรายละเอียดดังตอไปน้ีคือ

1. โทษพิษภัยของยาเสพติด
โทษและพิษภัยมีทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ี
1. โทษพษิภัยของยาเสพติดทางตรง คือตอตัวผูเสพเอง ซ่ึงโทษพิษภัยเกิด

จากฤทธิ์ของยาเสพติดมีผลกระทบตอระบบประสาท และอวัยวะตาง ๆ ทํ าใหบุคคลไร
สมรรถภาพ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และการดํ าเนินชีวิตในสังคม

2. โทษพิษภัยของยาเสพติดทางออม คือมีโทษพิษภัยตอครอบครัว
เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ดังน้ี

2.1 ตอครอบครัว ทํ าใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและครอบครัว
ครอบครวัขาดความอบอุน ขาดรายได เกิดการทะเลาะวิวาทและเกิดความแตกแยกใน
ครอบครัว

2.2 โทษตอเศรษฐกิจ ผูเสพยาเสพติดจะมีความรูสึกวาตนเองดอย
โอกาสในสังคม และมีความคิดพฤติกรรมนํ าไปสูปญหาทางสังคม เชน ตอปญหา
อาชญากรรม (ปลนทํ ารายผูอ่ืน) ตอปญหาอุบัติเหตุ ตอปญหาโรคเอดสและเปนผูที่
กลบักลายเปนภาระสังคมสวนรวมในทางเศรษฐกิจดวย

2.3 โทษตอประเทศชาติผูเปนทาสยาเสพติด เปนผูบอนทํ าลาย
เศรษฐกิจ ความมั่นคงความสงบสุขของประเทศชาติ ทํ าใหรัฐสูญเสียกํ าลังทางสังคม
และงบประมาณเพื่อปองกันปราบปรามรักษาผูติดยา
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2. วิธีการบํ าบัดรักษาผูปวยยาเสพติดมีการบํ าบัดรักษา 4 ข้ันตอนดวยกันคือ
1. การเตรียมการกอนรักษา ไมกํ าหนดระยะเวลา
2. การบํ าบัดดวยยา เปนการรักษาอาการที่เกิดจากผลการใชยาเสพติด ซ่ึง

อาจมีอาการอยากยาเสพติด อาการขาดยาหรือไดยาเกินขนาด และรักษาภาวะแทรก
ซอนที่อาจเกิดขึ้นขณะใชยาเสพติด เชน ภาวะการขาดสารอาหาร การติดเชื้อโรคตาง ๆ
จากการใชยาเสพติด ระยะเวลาในการบํ าบัดรักษาขึ้นอยูกับสภาพและปญหาของผูปวย
แตละราย

3. การฟนฟูสมรรถภาพใชเวลา 4-6 เดือน
4. การติดตามผลหลังการรักษา ภายในระยะเวลา 1 ป

3. ประโยชนของการบํ าบัดรักษา
1. การบํ าบัดรักษาครบขั้นตอนทั้งหมดจะทํ าใหผูปวย ละ เลิกจากการเลิก

จากการเสพยาไดตลอดไป
2. ถารับการรักษาครบระยะถอนพิษยาจะทํ าใหผูปวยลดละจากการเสพ 

80% เลิกไดประมาณ 30%

4. ผลเสียของการใชยาเสพติดรวมขณะรับการบํ าบัดรักษา
ในขณะรับการบํ าบัดรักษาผูปวยไดรับยาเมธาโดนทดแทนเฮโรอีน หากใช

ยาเสพติดรวมจะทํ าใหกดศูนยการหายใจเกิดอาการ ชอค หมดสติ และตายได หรือถาใช
ยาเสพตดิในขนาดไมสงูจะเกดิอาการอยากยาอยางรนุแรงซึง่เปนอันตรายแกผูปวยเชนกนั

5. การชวยเหลือของแพทย พยาบาลเมื่อมีอาการทางยาเสพติด
แพทย จะสั่งการรักษาตามอาการที่ตรวจพบ
พยาบาล จะคอยสังเกตตรวจสอบอาการและใหการชวยเหลือไดทันทวงที
อาการที่ผูปวยควรบอกพยาบาล คือ
1. นอนไมหลับ
2. ปวดเมื่อย ปวดกระดูกและกลามเนื้อมาก
3. คลื่นไส อาเจียน

6. การชวยเหลือตนเองเมื่อมีอาการอยากยาเสพติดขณะรับการบํ าบัดรักษา
1. อาบน้ํ าบอย ๆ ราดศรีษะ
2. มีกิจกรรมหรือการออกกํ าลังกายจนเหงื่อออกมาก ๆ
3. บอกพยาบาล
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7. การชวยเหลือตนเองเมื่อมีอาการอยากยาเสพติดขณะอยูบาน
1. หลกีเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสพยาเสพติด
2. หางานทํ า ทํ างานอาชีพและงานอดิเรก
3. ใชโทษของยาเสพติดเปนเครื่องเตือนสติ
4. ใชความอดทนเมื่อรางกายตองการยาเสพติด
5. ทํ างานชนิดใชแรงงานใหเหน่ือยจนเหง่ือออกและลืมยาเสพติด
6. ลงแชน้ํ าหรืออาบน้ํ าบอย ๆ
7. บอกคนที่ไววางใจไดใหคอยควบคุมอยางเขมงวด

8. วธีิการปฏิเสธยาเสพติด
1. ไมคบเพื่อนที่เสพยาเสพติด
2. ไมไปในแหลงที่มียาเสพติด
3. มีสตทิีร่ะลึกไดถึงพิษภัยของยาเสพติดตลอดเวลา
4. มีกิจกรรมตั้งใจศึกษาเลาเรียน

ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
(SOCIAL COGNITIVE THEORY)

ทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคม พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา
Albert bandura แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม โดยมีแนวคิดพื้น
ฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมวาพฤติกรรมของคนเรานั้น ไมไดเกิดขึ้นและ
เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว หากแตวาเราจะ
ตองมีปจจัยสวนบุคคล (ปญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่น ๆ ) รวมดวย และการรวมของ
ปจจัยสวนบุคคลนั้น จะตองรวมกันในลักษณะที่กํ าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal
Determinism) กบัปจจัยทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอม ซ่ึงจะเขียนดังภาพที่ 1
ตอไปน้ี

                                                P

                            B                                       E
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ภาพที่ 1 เปนการแสดงการกํ าหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพ
แวดลอม (E) และสวนบุคคล (P) ซ่ึงไดแก ปญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอื่น ๆ ที่มีผล
ตอการเรียนรูของการกระทํ า

การที่ปจจัยที่ 3 ทํ าหนาที่กํ าหนดซึ่งกันและกันน้ันไมไดหมายความวาทั้งสามปจจัยน้ัน
จะมีอิทธิพลในการกํ าหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกันบางปจจัยอาจมีอิทธิพลมาก
กวาอีกบางปจจัย และอิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 น้ัน ไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน หากตอง
อาศัยเวลาในการที่ปจจัยใดปจจัยหนึ่ง จะมีผลตอการกํ าหนดปจจัยอ่ืน ๆ นอกจากนี้
Bandura ยงัไดขยายแนวคิดของการเสริมแรงออกไปอีกดวย ที่เขากลาววาการเสริมแรง
มิไดทํ าหนาที่เพียงแตทํ าใหพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นเทานั้น หากแตวายังมีหนาที่อ่ืนอีกซึ่งเขา
บอกวาการเสริมแรงนั้นทํ าหนาที่ 3 ประการดวยกัน คือ

1. ทํ าหนาที่เปนขอมูลใหบุคคลรูวา ควรจะทํ าพฤติกรรมอะไรในสภาพ
การณใด ในอนาคต เพราะการเสริมแรงดวยตัวของมันเองจะไมทํ าใหพฤติกรรมของ
บคุคลเพิม่ขึ้นแมวาบุคคลนั้น จะเคยไดรับการเสริมแรงมากอนแลวก็ตามถาเขามีความ
เชือ่จากขอมูลอ่ืน ๆ วาการแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันน้ันจะไมไดรับการเสริม
แรงในอนาคต

2. ทํ าหนาที่เปนสิ่งจูงใจเนื่องจากประสบการณในอดีต ทํ าใหบุคคลเกิด
ความคาดหวังวาการกระทํ าบางอยางจะทํ าใหไดรับการเสริมแรง การที่บุคคลคาดหวังถึง
ผลกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็จะกลายเปนแรงจูงใจตอพฤติกรรมที่จะกระทํ าในปจจุบัน
ทํ าใหบุคคลเพิ่มโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้นในเวลาตอ ๆ มา

3. ทํ าหนาที่เปนตัวเสริมแรงนั่นคือ เพ่ิมความถี่ของพฤติกรรม แตทวาการ
เพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมไดดีน้ัน บุคคลจะตองตระหนักถึงการที่จะไดรับการเสริมแรง
น้ันดวย

การเสริมแรงอาจจะมีประสิทธิภาพ ในการกํ ากับพฤติกรรมบุคคลที่เคย
เรียนรูมาแลว แตคอนขางจะไมมีประสิทธิภาพในการทํ าใหบุคคลเกิดการเรียนรู และเปน
การยากที่บุคคลจะเกิดการเรียนรูในธรรมชาติ โดยไมไดเห็นผูอ่ืนแสดงพฤติกรรมมากอน
ดวยเหตุน้ี Bandura จึงมีความเชื่อวาคนเราสวนใหญน้ันจะตองผานการเรียนรูโดยการ
สงัเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืนมาแทบทั้งสิ้น
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญญา
(COGNITIVE BEHAVIOR MODIFICATION)

การปรับพฤติกรรมทางปญญานั้น แยกออกมาจากการปรับพฤติกรรมที่มี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู โดยสิ่งที่ตางกันนั้นอยูที่การปรับพฤติกรรมทางปญญา
จะเนนที่การเปลี่ยนแปลงทางปญญา เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ในขณะ
ที่การปรับพฤติกรรมนั้นจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตรง ซ่ึงปจจัยที่ทํ าให
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นวาจะมาจาก 3 ปจจัยใหญ ดังตอไปน้ี

1. ปจจัยทางดานจิตวิทยาทางปญญา  (Congnitive Psychology) ซ่ึง
งานทางดานจิตวิทยาทางปญญาที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการปรับ
พฤติกรรมมีอยูดวยกัน 3 ชิ้น คือ

การเสนอตัวแบบ  (Modeling) น่ันคือบุคคลเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นโดยที่บุคคลไมจํ าเปนที่จะตองแสดงออก หรือ ไดรับผลกรรมโดยตรง
จากการแสดงพฤติกรรมนั้น งานวิจัยทางดานการเสนอตัวแบบนั้น ในชวงแรกพัฒนาขึ้น
ในกรอบของทฤษฎีการเรียนรูและการบํ าบัดพฤติกรรมแตตอมาในป 1969  Bandura ได
อธบิายวาผลของตัวแบบนั้นเกี่ยวของกับตัวแปรทางปญญาเปนสวนใหญ เขาเสนอวา
ปจจัยที่สํ าคัญที่มีผลตอการเรียนรูโดยการสังเกตนั้น จะตองประกอบดวยกระบวนการตั้ง
ใจ กระบวนการเก็บจํ า กระบวนการกระทํ า และกระบวนการจูงใจ จะเห็นไดวากระบวน
การตั้งใจและกระบวนการเก็บจํ านั้น เปนกระบวนการทางปญญาซึ่ง Bandura ไดมาจาก
รูปแบบของกระบวนการสารสนเทศ (Information Processing Model) ของพวกนักจิต
วทิยาทางปญญา จากผลงานของ Bandura น่ีเอง นับวาเปนอิทธิพลที่มีความสํ าคัญ
อยางมากตอการพัฒนาการปรับพฤติกรรมทางปญญา

การฝกการสอนตนเอง (Self-Instruction Training) เปนเทคนิคที่
พัฒนาขึ้นในชวงตนของทศวรรษที่ 1970 โดย  Meichenbaum ซ่ึงเขาไดขยายมาจาก
งานวิจัยของเขาในเรื่อง “การพูดเพื่อสุขภาพ” (Healthy Talk) เปนงานวิจัยที่อาศัย
ทฤษฎีการเรียนรูแบบการกระทํ าเปนทฤษฎีพ้ืนฐานโดยที่งานของเขานั้นทํ าใหคนไขเปน
จิตเภท  (Schizophrenia) เขาฝกใหคนไขจิตเภทเหลานั้นพูดตามที่เขาใหพูด แลวพบวา
พฤติกรรมของคนไขจิตเภทเหลานั้นดีขึ้น จะทํ าใหเกิดความคิดขึ้นมาวาถาใหคนทั่วไป
พูดภายในใจของตนเอง เหมือนกับคนที่เขาชี้นํ าใหคนไขจิตเภทพูดแลวก็นาจะไดผล
เชนกัน ดังน้ันเขาจึงไดพัฒนาเทคนิคใหมของเขาขึ้นมาเรียกวา การสอนตนเอง  (Self-
Instruction)
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เทคนิคการแกปญหา  (Problem-Solving) พัฒนาไดโดย  D’Zurilla &
Goldfried ในป 1971 เปนเทคนิคที่สอนใหผูเขารับการบํ าบัดมีทักษะในการแกปญหาใน
ชวงแรกของการพัฒนาเทคนิคการแกปญหานี้ ก็ยังยึดติดอยูกับทฤษฏีการเรียนรูเชน
เดียวกับการเสนอตัวแบบ และตอมาไดมีการนํ าเอารูปแบบของกระบวนการสารสนเทศ
เขามาใชในการอธิบายกระบวนการของเทคนิคการแกปญหาโดยไปมุงใหมีการนํ ารูป
แบบการคิดภายในใหเปนกลไกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2. ปจจัยทางการควบคุมตนเอง (Self-Control) ความจริงแลวการควบ
คมุตนเองนั้นอยูในขอบเขตของการปรับพฤติกรรมมาแตตน   Skinner (1953) ก็ไดชี้ให
เห็นวาคนเราใชวิธีการควบคุมตนเองเชนเดียวกับวิธีการควบคุมผูอ่ืน

3. ปจจัยทางดานการบํ าบัดทางปญญา (Cognitive Therapy) ไดมี
นักจิตวิทยาและจิตแพทยหลายคนไดพัฒนาเทคนิคการบํ าบัดทางปญญาขึ้นมาหลาย
เทคนคิดวยกัน ซ่ึงตางคนตางพัฒนาเทคนิคของตนขึ้นมา แตกระนั้นก็ตามเทคนิคเหลานี้
มีขอสรุปเหมือนกันอยูประการหนึ่ง คือกระบวนการปรับตัวทางปญญาที่ไมเหมาะสมนั้น
กอใหเกิดความผิดปกติทางจิต ซ่ึงวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการปรับกระบวนการ
ทางปญญาเหลานั้น

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปญญา        
มีความเชื่อวาตัวแปรทางปญญานั้นยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
ดังน้ันถาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรปญญาได พฤติกรรมของบุคคลนั้นยอม
เปลี่ยนแปลงตาม สิ่งที่แตกตางกันคือ ตางคนตางกํ าหนดตัวแปรทางปญญาอีกทั้งตาง
คนก็หาวิธีการดํ าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางปญญาขึ้นตามพื้นฐานความรูเดิมที่ตน
เองมีอยู

การบํ าบัดทางปญญา (Cognitive Therapy) การบํ าบัดทางปญญาพัฒนา
ขึ้นโดย Aaron Beck ซ่ึงรูปแบบกาารบํ าบัดทางปญญานี้เชื่อวาอารมณที่ผิดปกติของคน
เรานัน้เปนผลมาจากการบิดเบือนความคิด หรือการประเมินเหตุการณในชีวิตดวยความ
คดิที่ไมตรงกับความเปนจริง นอกจากนี้ Beck เชือ่วาความรูสึกและความคิดนั้นมีความ
สัมพันธกัน และมักจะเสริมแรงซึ่งกันและกัน จึงเปนผลทํ าใหเกิดความบกพรองทาง
อารมณและความคิดมากยิ่งขึ้น

วธิกีารบํ าบัดทางปญญานั้น จะประยุกตกระบวนการเชิงประจักษกระบวน
การทางปญญาพฤติกรรม และความรูสึกของผูรับการบํ าบัด เปาหมายของการบํ าบัด คือ
การทดแทนการประเมินเหตุการณในชีวิตที่บิดเบือน ไปสูการประเมินเหตุการณในชีวิต
ที่ตรงกับความเปนจริง วิธีการบํ าบัดก็จะสอนใหผูเขารับการบํ าบัดดํ าเนินการดังตอไปน้ี
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1. บนัทึกความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ
2. สอนใหรูถึงความสัมพันธระหวางความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
3. ทดสอบความตรงของความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ
4. ใชความคิดที่ตรงกับความเปนจริง ทดแทนความคิดที่บิดเบือน 
5. เรียนรูที่จะแยกและเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีอยูในตัวบุคคลที่ทํ าใหเกิด

ความคิดที่ผิด

พฤติกรรมและการปรับตัว

ความรัก ความสนุกสนาน ความกลัว ความโกรธ เปนความรูสึกพื้นฐานของ
บคุคล เม่ือคนเราเจริญเติบโตขึ้นจะมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมหลายแบบ เชน ตอตาน
บดิเบอืน เปลี่ยนแปลงการเพิ่มหรือลดความรูสึกพื้นฐานนี้ ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตไปสู
วยัทีมี่วฒิุภาวะ บุคคลเรียนรูที่จะปรับตัว เพ่ือใหอารมณสมดุล แตการที่คนเราจะไดรับ
ความพอใจหรือไมพึงพอใจอยางใดอยางหนึ่งน้ันมักจะตองผานความรูสึกตางๆ เชน
ความวิตกกังวล ความขัดแยง ความคับของใจ ความไมเปนมิตรไมมากก็นอย ซ่ึงจะ
แสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ กัน

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองตอสิ่งเราทั้งภายใน
และภายนอกรางกาย ปฏิกิริยาตอบสนองหมายถึง การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง อาจ
เกิดภายในรางกาย ซ่ึงบุคคลอื่นมองไมเห็นถาไมสังเกต (Covert) หรือมีการแสดงออก
อยางเดนชัดหรือสังเกตเห็นงาย (Overt)

พฤติกรรมของมนุษยแบงออกไดเปน 3 แบบคือ
1. พฤติกรรมที่กระทํ าโดยอัตโนมัติ (Reflex action) เปนพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาทันทีทันใดเมื่อมีสิ่งเรา เชน กระโดดทันทีเม่ือเหยียบตะปู ยกมือขึ้นทันทีเม่ือถูก
ของรอน

2. พฤติกรรมที่กระทํ าโดยตั้งใจ  (Goal-directed behavior) กระทํ าจาก
สาเหตุ 2 ประการ

2.1 เม่ือมีความตองการ (Needs) เกิดขึ้นหรือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในรางกาย เชน หิว กระหายนํ้ า



 82                                                                                                      

2.2 เพ่ือใหความตองการไดรับตอบสนอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นหมดไป และเกิดความพึงพอใจ เชน กระหายนํ้ า เดินไปหานํ้ าดื่มแกกระหาย เกิด
ความสบายใจ พึงพอใจ บางคนถึงขั้นอุทานวา “ชางชื่นใจจริง ๆ”

3. พฤติกรรมเม่ือมีความคับของใจ (Behavior response tofrustration)
พฤติกรรมนี้ไมสนองความตองการ และกระทํ าโดยไมมีวัตถุประสงคแนนอน เชน เด็กหิว
เปนเวลาสองชั่งโมง ยังไมไดรับการตอบสนอง ทํ าใหทุรนทุราย ด้ินรนรองใหคนมาสนใจ
เม่ือแมชงนมมาใหแทนที่เด็กจะดูดนมกลับโยนขวดนมทิ้งไป การกระทํ าเชนน้ี จะเห็นวา
ความหิวยังไมหายไป ทํ าใหปวดทองและมีความตองการมากขึ้น

ความตองการ  (Needs) เปนสถานการณอยางหนึ่งซ่ึงเกิดขึ้นในตัวบุคคล ซ่ึงทํ าใหเกิด
กิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้น ความตองการจึงรวมถึงความตึงเครียด ซ่ึงทํ าใหเกิด
ความไมสมดุล และมีระดับความไมสบาย ซ่ึงทํ าใหบุคคลตองหาทางทํ าใหเกิดความสม
ดุลใหม

แหลงที่มาของความตองการ (Source of Needs)
1. แหลงภายในรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย ทํ าใหหมดไปโดย

การหาอาหารรับประทาน
2. การเปลี่ยนแปลงระหวางความสัมพันธของบุคคลกับสิ่งแวดลอมภาย

นอก เชน เม่ืออุณหภูมิลดลง เกิดความรูสึกหนาว ตองหาผาหมมาหม
3. การถูกปลุกเรา เชน การพูด การอาน การคิด เชน อานเรื่องทองเที่ยว

เกิดความตองการไปเที่ยว

ลํ าดับข้ันของความตองการ (Hierachy of Needs) ของมาสโลว แบงออกเปน 5 ขั้น
ตามลํ าดับ จากตํ่ าไปหาสูง ดังน้ี

1. ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological Needs) เปนความ
ตองการพื้นฐานเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํ าดื่ม ที่อยู
อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ความตองการพักผอนและความตองการทางเพศ

2. ความตองการทางดานความปลอดภัย  (Sefety Needs) เปนความ
ตองการที่จะไดรับความคุมครองและปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ ที่มีตอรางกาย รวมถึง
ความมั่นคงในหนาที่การงานและความมั่นคงทางดานการเงิน

3. ความตองการทางดานสังคม  (Social or Belonging Needs) ไดแก
ความตองการที่จะเปนผูไดรับความเปนมิตรและความรักจากบุคคลอื่น มีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม
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4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงและการยกยองในสังคม (Esteem
Needs) เปนความตองการอยากเดนในสังคม ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสํ าเร็จ ความรู
ความสามารถ การนับถือตนเองรวมถึงความตองการเปนที่ยอมรับนับถือของคนทั้ง
หลาย ความตองการภาคภูมิใจนี้จะเร่ิมตนจากการเคารพตนเอง (Self respect) ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และตองเคารพผูอ่ืนและภูมิใจคนอ่ืนดวย ความพึง
พอใจในการตองการนี้ บุคคลจะเกิดความรูสึกม่ันใจในตนเอง (Self-confidence) มีความ
เขมแข็งและมีความสามารถ  (Strength and capability) ถาไมมีความรูสึกอันน้ีเกิดขึ้น
บคุคลก็จะเกิดความรูสึกมีปมดอยคิดวาตนเองไรคา ไมมีประโยชนอะไร

5. ความตองการความสํ าเร็จความสมหวังในชีวิต หรือประจักษในคุณคา
ตนเอง (Self-Actualization Needs) เปนความตองการที่บุคคลอยากใหเกิดความสํ าเร็จ
ในทุกสิ่งทุกอยางตรงตามความนึกคิดของตน บุคคลจะพยายามใชศกัยภาพที่มีอยูในตัว
กระทํ าสิ่งที่ตนหวังใหสํ าเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
การปรับตัว (Adaptation) คอื การที่บุคคลประพฤติเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม
หรือสถานการณ การปรับตัวของบุคคลเกี่ยวของกับการตัดสินของสังคมดวย บุคคลที่
ประพฤติไมอยูในปทัสถาน (Norm) แหงสังคม หรือมีพฤติกรรมที่สังคมไมเห็นชอบ เรียก
วามีการปรับตัวไมดี บุคคลเหลานี้มีพฤติกรรมของบุคลิกภาพที่ไมเจริญสมบูรณอยูมาก
จะใชกลวิธีแกทุกข ที่มักนํ าไปสูความลมเหลวในการแกทุกข จึงใชกลวิธีแกทุกขมากกวา
ปกติ

บคุลกิลักษณะที่เจริญสมบูรณ บคุคลมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ จะตองเกิดจากเด็กที่
ประสบการณในชีวิตในทางบวกซึ่งทํ าใหเขารูสึกไดความพึงพอใจ ไดรับการชอบพอ
ไดรับความตองการและการยอมรับจากผูอ่ืนและมีความรูสึกดีตอตนเอง ดีตอผูอ่ืน ไมมี
ปมดอย อยูคนเดียวไมรูสึกหวาเหว เปนบุคคลที่มีลักษณะฉลาด ขยัน กลาหาญ เขมแข็ง
ม่ันคง แจมใส เมตตาปราณี ใจเย็น สุขุมคัมภีรภาพ โอบออมอารี สนใจเขาใจเพื่อน
มนุษย มีความรักและความหวังดีตอเพ่ือนมนุษย

บคุคลทีมี่บุคลิกลักษณะที่ไมสมบูรณจะมีความรูสึกไมเปนสุข ไมเปนที่
ชอบพอของคนอื่น ไมเปนที่ปรารถนาของคนอื่น ไมไดรับการตอนรับ ไมมีความสามารถ
ซ่ึงความรูสึกนี้เปนไปในทางลบทํ าใหเกิดทุกข

การปรับตัวตอภาวะเครงเครียด เพ่ือใหจิตใจเกิดภาวะสมดุลเม่ือเกิดความเครงเครียด
อันเกดิจากความขัดแยง ความขับของใจ หรือความวิตกกังวล มนุษยจะมีวิธีการที่ใชเปน
ทางออกเพื่อทดแทนการแกปญหาโดยตรง ซ่ึงเรียกวากลวิธีฐานปองกันตัวหรือกลไกทาง
จิต  (Defense Mechanism or Mental Mechanism)



 84                                                                                                      

ลกัษณะกลไกทางจิต มีดังน้ี
1. เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางไมรูตัว
2. พฤติกรรมที่แสดงออกเปนการปฏิเสธหรือบิดเบือนความจริง
3. ใชโดยอีโก  (Ego) เพ่ือที่จะหยุดความวิตกกังวล เม่ือวิธีการอื่นลมเหลว

แตคนที่มีวุฒิภาวะแลวมักจะมีวิธีการแกมทุกขโดยการสูกับความเปนจริง
ความวิตกกังวลและใชกลวิธานปองกันตัวลมเหลวทํ าใหเกิดความเจ็บปวย

ทางจิตได

กลไกทางจิต มีดังตอไปน้ี  
1. การลอกเลียนแบบ (Identification) คือการที่บุคคลนํ าเอาลักษณะเดน

ของบคุคลอ่ืนมาผสมผสานใหเขากับบุคลิกของตนเปนการเลียนแบบโดยไมรูตัว
2. การถดถอย (Regression) คือการแกทุกขโดยกลับเปนเหมือนเด็ก ๆ

คอืออนแอ ตองการคนชวยเหลอืและเอาใจ ไดรับอภัยในฐานะทีอ่อนแอเปนเด็ก เพ่ือจะได
ไมตองรับผิดชอบในความพลาดพลั้ง ลมเหลว หรือเม่ือเผชิญกับความขัดแยงหรือปญหา
และไมสามารถแกไขได

3. การเก็บกด  (Repression) เปนกลวิธีแกทุกขโดยการลืมสิ่งที่ไมอยากจํ า
เชน ความขมขื่น อัปยศอดสูตาง ๆ ในอดีต บุคคลมีซุปเปอรอีโก (Superego) สูงเทาใดก็
จะซอนเรนสิ่งที่ตองปดบังไวมากขึ้น เน่ืองจากความเก็บกดเปนสาเหตุของความขัดแยง
ภายใน ฉะน้ันสิ่งที่บุคคลปดบังกดเอาไวอาจจะออกมาในรูปของความเจ็บปวยทางกาย
(Conversion) หรือยํ้ าคิด (Obsession) หรือมีความวิตกกังวล ซ่ึงหาสาเหตุไมได

4. การลดระดับความรู  (Supperssion) เปนกลวิธีแกทุกขโดยลดระดับการ
รับรูตอสิ่งกอทุกขใหตํ่ าลง เพ่ือใหเกิดทุกขนอยลง สามารถระลึกไดงาย ถาจํ าเปนจะ
แกไขดวยการใชกระบวนการอื่น เชน เม่ือมีปญหาหรือความทุกข เราอาจจะพูดกับ
ตวัเองวา “ฉันเพียงแตไมอยากจะคิดเวลานี้”

5. การเพอฝน  (Fantacy หรือ Day dream) เปนกลวิธีแกทุกขโดยการ
เพอฝนสรางวิมานในอากาศ  เพ่ือแสวงหาความสุข ความพอใจจากความคิดนั้น ๆ

6. การโทษคนอื่น (Projection) เปนกลวิธีแกทุกขโดยการกลาวโทษผูอ่ืน
สิง่อ่ืนเพ่ือปกความรับผิดชอบไปจากตน

7. การโทษตัวเอง (Introjection) หมายถึงการเอาความผิด ความรูสึกของ
บคุคลหรือสิ่งของอันเปนที่รักหรือรังเกียจจากภายนอกเขามาไวในตัว
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8. การแยกอารมณออกจากการกระทํ า (Isolation) เปนกลวิธีแกทุกขโดย
การปดบังความคิดที่แทจริง ทัศนคติและความรูสึกออกจากการกระทํ า แยกอารมณออก
จากการกระทํ า แยกตัวเองออกไปจากเหตุการณน้ันเสีย

9. การแทนที่ (Displacement) คือ กลวิธีแกทุกขโดยการถายอารมณ
ความรูสึกและความคิดที่ขุนมัว ไปยังบุคคลหรือสิ่งอ่ืนซ่ึงไมใชเปนตนตอของความรูสึก
และอารมณอันน้ัน

10. การกระทํ าตรงขามกับความรูสึก  (Reaction formation) คือกลวิธี
แกทุกขโดยใชพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึกแทจริง ซ่ึงทํ าใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาก
เกินไป

11. การชดเชย (Compensation) คอืกลวิธีแกทุกขโดยการพยายามลบลาง
หรือชดเชยความลมเหลวและความรูสึกดอยของตนดวยความเดน

12. การเสแสรงอางเหตุผล (Rationalization) คือกลวิธีแกทุกขโดยหาเหตุ
ผลที่เหมาะสมอื่น ๆ ซ่ึงไมใชเหตุผลที่แทจริงมาอางในพฤติกรรมของตน

13. การหาทางทดแทน (Sublimation) เปนกลวิธีแกทุกขโดยการหา
กิจกรรมที่ไมขัดกับความเห็นชอบของสังคมทํ า เพ่ือบรรเทาความตึงเครียดของตนเมื่อ
ประสบภาวะคับของใจ เชน หาความสุขทางเพศไมได หันไปเลนกีฬาแทน เปนการปลด
เปลื้องความตึงเครียดของแรงกระตุนที่ทํ าใหปราศจากความสุข

14. การปฏิเสธ  (Denial) เปนการที่เราปฏิเสธที่จะรับรูหรือเผชิญกับความ
ขัดแยงทางจิตใจ

15. การไมไดกระทํ า (Undoing) เปนการกระทํ าเพื่อลบลางความรูสึกสํ านึก
ผิดที่เกิดจากการกระทํ าของตน

พฤตกิรรมการปรับตัวเมื่อเผชิญตอปญหาของชีวิต (Coping behavior) เม่ือบุคคล
พบปญหาของชีวิต บุคคลจะตองหาวิธีการเผชิญกับปญหาตาง ๆ อยางดีที่สุดเทาที่จะทํ า
ได ไมวาผลของมันจะดีหรือราย ซ่ึงพฤติกรรมเชนน้ีจะพบไดในชีวิตประวันของบุคคล

การปรับตัวเมื่อเผชิญตอปญหาของชีวิต มีกลไกอยู 4 ประการ คือ
1. การปรบัตวัทางดานจติใจ (Adjusting) จะตองปรับใจใหเขากบัสิง่แวดลอม

ภายนอกใหไดจิตใจอารมณสัมพันธกันโดยที่ภายในไมเปนโรค เชน ไมเปนแผลใน
กระเพาะอาหาร

2. การปรับตัวทางดานรางกาย (Adaptation) เปนการปรับปรุงดัดแปลงให
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอมภายนอกและสังคม รางกายภายในก็สมควรที่จะปรับดวย  
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3. การบูรณาการ (Integrating) หมายถึง การมีความสัมพันธกันทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ คิดอยางไรทํ าอยางนั้น ปฏิบัติตัวสอดคลองกับสังคมนั้น ๆ ไดโดย
ไมเกิดความขัดแยงในใจ หรือความคับของใจ สามารถกระทํ าไดอยางอัตโนมัติ

4. การตั้งกฎระเบียบ (Regulating) หมายถึง การตอสูกับสิ่งแวดลอมน้ัน
โดยตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับพฤติกรรมประจํ าวันของตนไดอยางมีความสุข เปนการวาง
ระเบียบแบบแผนของตนเองเพื่อความสุขและความสํ าเร็จของชีวิต

การชวยสงเสริมใหผูปวยเสพติดวัยรุนมีการปรับตัวที่ถูกตองเหมาะสมตาม
สมควร จะชวยทํ าใหผูปวยสามารถดํ ารงชีวิตเม่ือมีการเผชิญปญหาตาง ๆ และอยูรวม
กบับคุคลทัว่ไป ทั้งในครอบครัวและในสังคมไดอยางมีความสุข ไมคิดกลับไปใชยาเสพ
ติดอีกตอไป

การเผชิญปญหาและการแกปญหา

ในชีวิตประจํ าวัน บุคคลตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมักกอให
เกดิภาวะเครียดของบุคคล ความเครียดจึงเปนการที่บุคคลอยูภายใตความกดดัน ทํ าให
ตองปรับตัวทั้งรางกายและจิตใจ เพ่ือลดความเครียดเหลานี้ โดยผานกระบวนการเผชิญ
ปญหา บุคคลจะมีการตอบสนองและรูปแบบการตอบสนองของแตละบุคคลแตกตางกัน
ไป ขึน้อยูกับการประเมินของบุคคลตอความเครียดที่เขามากระทบ และวิธีการที่บุคคล
แตละคนเลือกใชในการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน

ความหมายของการเผชิญปญหา (Coping)
การเผชญิปญหาเปนวิธีที่บุคคลใชในการบรรเทา หรือขจัดภาวะคุกคามโดย

การแสดงออกเปนพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ เปนการลดความขัดแยงทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยมีกลวิธีที่มีจุดมุงหมายที่จะลดความรุนแรงของปจจัยที่จะกอใหเกิด
ความเครียด ทํ าใหเกิดความสมดุลระหวางบุคคลและความเครียดที่มากระทบ การเผชิญ
ปญหาเปนกลไกทุกอยางที่บุคคลใช เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของจิตใจถูกรบกวน เพ่ือให
สามารถทํ าหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเผชิญปญหา จํ าแนกความพยายามของบุคคลในการเผชิญ
ปญหาไว 2 แบบ คือ

1. การเผชญิปญหาแบบมุงเนนการแกปญหา (Problem-focused Coping)
เปนวิธีการที่บุคคลพยายามแกไขปญหาหรือสภาพการณที่กอใหเกิดความเครียดใหเปน
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ไปในทางที่ดีขึ้น โดยพยายามแกไขที่ตัวปญหา โดยการวางแผน ตั้งเปาหมาย กระทํ า
ตามเปาหมายที่ตั้งไวเพ่ือแกปญหาหรือมุงแกไขที่ตนเอง หรือปรับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน
ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสถานการณตึงเครียดดีขึ้น เปนวิธีที่ใกลเคียงกับวิธีทาง
วทิยาศาสตร เชน การหาขอมูลเพ่ิมเติม เอาประสบการณในอดีตที่ใชไดผลมารวม
แกปญหา ตัวอยางเชนมีการติวเม่ือสอบตก

2. การเผชิญปญหาแบบมุงเนนอารมณ (Emotion-Focused Coping)
เปนกระบวนการที่บุคคลใชกระบวนการทางความคิดพยายามจัดการกับอารมณ      
และความรูสึกที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณตึงเครียดเชน การที่บุคคลใชกลไก
ปองกันทางจิต เชน การปฏิเสธ การหลีกหนี การพยายามไมคิดหรือลืมสิ่งที่เกิดขึ้น
การระบายอารมณในรูปของความโกรธและการรองไห หรือการใชยา สารเสพติดและ
เหลา รวมถึงความพยายามในการควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณตอเหตุการณ
เชน ใชวธิีการผอนคลายในการลดความวิตกกังวล และความพยามปรับเปลี่ยนความ
หมายที่มีตอเหตุการณ เชน การมองสิ่งที่เปนปญหาในแงดี หรือเปรียบเทียบกับปญหา
คนอ่ืนที่หนักกวา

ในการเผชิญปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีทั้งการเผชิญปญหาแบบมุง
เนนการแกปญหาและการเผชิญปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณ โดยตองดํ าเนินควบ
คูกันไปอยางเหมาะสม

การเผชิญปญหาและการแกปญหากอนติดยาเสพติด
ผูปวยเสพติดวัยรุนมักจะเผชิญปญหาในทางลบ อันเนื่องมาจากปญหาทาง

สขุภาพจิต คือ ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ขาดความรักความผูกพันในครอบครัว ขาด
ความไววางใจผูอ่ืน เม่ือมีปญหาภายในบานหรือโรงเรียนจะใชวิธีหนีออกจากสถาน
การณ ไปคบเพื่อนที่มีปญหาคลายคลึงกัน ไมปรึกษาหารือผูใหญ ผูปกครอง หรือครู
เม่ือมีปญหามักหมกหมุ นครุ นคิดอยู คนเดียวทํ าใหมีการเผชิญปญหาในทางที่ไม    
เหมาะสม ไมไดทบทวนปญหาและหาแนวทางแกไขที่ถูกตองเหมาะสม หรือบางครั้ง
ผูใหญ ผูปกครอง หรือครู ไมไดใหโอกาสผูปวยเสพติดวัยรุนไดบอกถึงปญหาหรือระบาย
ความรูสึกนึกคิด ทํ าใหผูปวยหันไปรับคํ าแนะนํ าจากเพื่อน โดยใชยาเสพติดเปนขั้น
ทดลองเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงผลของยาเสพติดทํ าใหความรูสึกที่มีทุกข ความเศรา
หรือ ความวิตกกังวลหายไปไดชั่วคราว ผูปวยเสพติดวัยรุนจึงใชยาเสพติดแกปญหาให
กับตนเองทุกครั้ง
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แนวทางการเผชญิปญหาและการแกปญหาท่ีถูกตองและเหมาะสมกอนติดยาเสพตดิ
1. เม่ือมีปญหา ควรบอกใหผูที่ไวใจทราบถึงปญหาที่ตนมีอยู เชน ความ

รูสกึนอยใจ โกรธ รูสึกวาไมไดรับความรัก ถูกเขมงวดกวดขัน เปนตน
2. ใหความอดทนอดกลั้น เผชิญปญหาอยางมีสติ
3. มองผูอ่ืนที่ดีกวาหรือมองคนที่ดอยกวา จะพบวาตนเองยังมีสิ่งที่ดีใน

ตนเอง หรือมีความโชคดีกวาผูอ่ืน
4. คบเพ่ือนที่ดีมีความรูความสามารถกวาตน เพ่ือเพ่ือนจะไดชักจูงใหเดิน

ไปในแนวทางที่ถูกตอง

การเผชญิปญหาและการแกปญหาขณะตดิยาเสพตดิ แบงออกเปน 2 ระยะ ดังตอไปนี้
1. การเผชิญปญหาและการแกปญหาขณะเริ่มใชยาเสพติด เปนกระบวน

การทีผู่ปวยปรับตัวเม่ือมีปญหาในระยะเริ่มแรก และหาวิธีการใหไดมาในสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนา การมีการประเมินวิธีการเผชิญปญหาและการแกปญหาขณะเริ่มใชยาเสพติด
อยางถูกตองเหมาะสม  จะทํ าใหผูปวยสามารถควบคุมตนเองไมใหไปใชยาเสพติดอีกได

2. การเผชิญปญหาและการแกปญหาขณะติดยาเสพติดขั้นรุนแรง เปน
กระบวนการที่ผูปวยตองใชความพยายามอยางมากในการปรับตัวเม่ือมีปญหา และหาวิธี
การใหไดมาในสิ่งที่ตนเองปรารถนา การมีการประเมินวิธีการเผชิญปญหาและการ
แกปญหาขณะติดยาเสพติดขั้นรุนแรงอยางถูกตอง เหมาะสม จะชวยใหผูปวยสามารถ
ลด ละ เลิก ยาเสพติดไดอยางเปนขั้นตอน

แนวทางการเผชิญปญหาและแกปญหาที่ถูกตอง เหมาะสมขณะติดยาเสพติด
1. ขณะมีอาการ ควรไดรับการรักษาทันทีที่รูวาติดยาเสพติด โดยการบอก

ใหผูปกครองหรือญาติทราบเพื่อชวยเหลือนํ าสงไปรักษาในสถานพยาบาล
2. หาวิธีการชวยเหลือตนเองเม่ือทุเลาอาการลง เชน อาบน้ํ าบอย ๆ ออก

กํ าลังกาย หางานอดิเรกทํ า เพ่ือไมใหมีเวลาวาง คิดฟุงซาน

การเผชิญปญหาและการแกปญหาเมื่อตองการเลิกยาเสพติด  เปนกระบวนการที่
ผูปวยปรับตัวเม่ือมีปญหาและหาวิธีการใหไดมาในสิ่งที่ตนปรารถนาในขั้นที่ตัดสินใจจะ
เลิกยาเสพติดซึ่งอาจเกิดอุปสรรคตาง ๆ ขึ้นมา และทํ าใหผูปวยเกิดความทอแท การมี
การประเมินวิธีการเผชิญปญหาและการแกปญหาเม่ือตองการเลิกยาอยางถูกตอง  
เหมาะสม จะทํ าใหผูปวยเลิกยาเสพติดไดงายขึ้น และเสริมสรางกํ าลังใจใหแกผูปวยดวย
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การเผชิญปญหาและการแกปญหาขณะเขารับการรักษา ผูปวยเขามารับการรักษา
ดวยเหตุผลหลายประการเชน ตองการลดขนาดยา ไมมีเงินซื้อยาเสพติด สุขภาพ
ทรดุโทรม ผูปกครองตองการใหรักษา ผูรักษากฎหมายสงตัวเขารับการรักษา และผูปวย
สมัครใจ มาเอง

ขณะเขารับการบํ าบัดรักษา อาจมีปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ใหผูปวยเผชิญ
เชน มีอาการอยากยาเสพติด ไมเขาใจกฎระเบียบการรักษา ไมอยากเขากิจกรรมกลุม
เปนตน การมีการประเมินวิธีการเผชิญปญหา และการแกปญหาขณะเขารับการรักษา
อยางถูกตองเหมาะสมจะทํ าใหผูปวยสามารถอยูรักษาครบกํ าหนด และมีแนวโนมจะเลิก
ยาเสพติดไดสูงยิ่งขึ้น

แนวทางการเผชิญปญหาและการแกปญหาท่ีถูกตองเหมาะสมขณะเขารับการรักษา
1. ปฏบิตังิานตามระเบียบของโรงพยาบาล และตามแผนการรักษาอยาง

เครงครดั เม่ือมีปญหาใด ๆ ใหแจงแพทย พยาบาลหรือทีมการรักษาพยาบาลทราบ
2. ไมลักลอบนํ ายาเสพติดเขามาใชในโรงพยาบาล
3. บอกอาการของตนเองตามความเปนจริง เพ่ือจะไดรับการรักษาอยางถูก

ตองเหมาะสม

การเผชิญปญหาและการแกปญหาเมื่อกลับไปอยูในครอบครัวและสังคม เม่ือกลับ
ไปอยูในครอบครัวและสังคมอาจมีปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ใหผูปวยเผชิญ เชน ความ
ไมเขาใจกันระหวางผูปวยกับบุคคลในครอบครัว อยากกลับไปใชยาเสพติดอีก ปญหา
ดานเศรษฐกิจ การไมไดรับการยอมรับจากสังคม สภาพแวดลอมที่มียาเสพติดอยูทํ าให
อยากกลับไปใชยาเสพติด เปนตน การมีการประเมินวิธีการเผชิญปญหาและการ
แกปญหาเม่ือกลับไปอยูในครอบครัวและสังคมอยางถูกตองเหมาะสมจะทํ าใหผูปวย
สามารถกลับไปอยูในครอบครัว และสังคมอยางมีความสุข มีแรงเสริมกํ าลังใจในการเลิก
ยาเสพติดได

แนวทางการเผชิญปญหาและการแกปญหาที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อกลับไปอยูใน
ครอบครัวหรือสังคม

1. เม่ือมีปญหาตองเผชิญปญหา และหาใหไดวาเหตุแหงปญหาอยูที่ไหน
ควรแกที่เหตุของปญหา

2. อยาใชยาเสพติดเปนเครื่องแกปญหา
3. อยาหนีออกจากบานโดยไมไดแจงปญหาหรือเหตุแหงปญหาใหผูปก

ครองทราบ
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4. ใหคดิวาปญหาทุกอยางแกไดโดยใชสติ ปญญา และใชเวลาในการแก
ปญหา

5. ยอมรับสภาพของตนเองในเรื่องครอบครัว รางกาย สติปญญา และ
ความสามารถซึ่งแตละคนมีไมเหมือนกัน การยอมรับจะทํ าใหมองโลกในแงดี ใหความรัก
ใหอภัยผูอ่ืนไดและรับความรักจากผูอ่ืนได

6. กอนการตัดสินใจควรไดรับการปรึกษาจากผูปกครอง ครูอาจารย และ
ผูใหการดูแลชวยเหลือ

7. กอนตัดสินใจกระทํ าสิ่งใด ๆ ทุกครั้งใหยึดเหตุผล ขอดีขอเสีย ของการ
กระทํ านั้น ๆ

การที่ผู เสพติดวัยรุนมีกลวิธีการเผชิญปญหาและการแกปญหาที่ถูกตอง
เหมาะสม จะชวยใหผูเสพติดวัยรุนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได
อยางครบถวน ไมใชยาเสพติดเพื่อชวยใหลืมปญหา มีการดํ าเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนทั้ง
ในครอบครัวและในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถลด ละ เลิกยาเสพติดไดอยางยั่งยืน

มนุษยสัมพันธ

ในการดํ ารงชีวิตของมนุษยน้ัน ตองมีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การมี
มนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ดี และมีสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น จะทํ าใหมนุษยดํ ารงชีวิต
ไดอยางมีความสุข มนุษยสัมพันธประกอบดวย

1. มนุษยและธรรมชาติของมนุษย
คน คอื สัตวโลกชนิดหนึ่งมีสติปญญาความรูสึกนึกคิด และความ

ตองการเหมือนสัตวโลกทั่วไปแตเน่ืองจากคนมีสมองใหญกวาสัตวที่วไปจึงเรียกตัวเอง 
วามนุษย

มนุษย คือ ผูมีใจสูง ใฝสูง ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความเมตตา
กรุณาตอเพ่ือนมนุษยกัน สัตวโลกมนุษยจะตองไมเบียดเบียน ไมทํ ารายผูอ่ืน ไมทํ าราย
ตนเอง เม่ือเกิดมาแลวจะตองสรางโลกนี้ใหนาอยู ใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขโดย
ใชความรูความสามารถของแตละคน

ธรรมชาติของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคมอยูคนเดียวในโลกไมไดตองอยู
เปนหมูเปนเหลาเพื่อสันติสุข มนุษยตองอยูในระเบียบวินัย กฎหมายที่มนุษยสรางขึ้นมา
แมในครอบครัว ชุมชน ในชาติและในโลกทุกคนตองรักษาระเบียบที่มนุษยไดสรางขึ้นมา
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มนุษยจึงตองมีคุณธรรมจริยธรรมมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งไดแก 
ศาสนา มีปรัชญาชีวิตและเปาหมาย มีการดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง สิ่งที่มนุษยพ่ึงได คือการ
รักในเพื่อนมนุษย การเอื้อเฟอเผื่อแผกตัญูกตเวที ระเบียบวินัยควบคุมตนเองได
ไมประพฤติผิด และใฝตํ่ า

การใฝดีและการทํ าความดีจะทํ าใหมนุษยมีความเจริญมีความสุขเปนที่รัก
ของคนรอบขาง

2. การสื่อความหมาย คือ  การสื่อความคิด ความเชื่อ ความรูสึก ทัศนคติ
กระบวนการสื่อสาร ไดแก

- ผูสงขาวสาร
- ขาวสาร
- ชองทาง
- ผูรับขาวสาร
- ผูสงขอมูลยอนหลัง

ผูสงขาวสารนํ าสารที่คิดแลวสงขาวไปใหผูรับโดยการพูด การใชภาษา
ทาทาง

ผูรับจะแปลขาวสารและสงตรงมายังผูสงขาวสารโดยการพูดหรือใชภาษา
ทาทางเชนกัน

โดยทั่วไปแลว การสื่อความหมายประกอบดวย ผูสงผูรับซ่ึงใชทั้งการพูด
เขยีน และภาษาทาทางประกอบดวย ซ่ึงภาษาทาทางนั้นจะเปนสิ่งที่แสดงความรูสึก
นึกคิดที่แสดงอยูภายในใจอยางแทจริงเพราะอารมณความรูสึกทํ าใหคนคอยคุมความ    
รูสึกไมไดจึงแสดงออกทางตา ใบหนา เชน บึ้งตึง ตาเขียว น้ํ าตาไหล กํ ามือ หมัด แสดง
ถงึความเสียใจ นอยใจ ความโกรธ เปนตน

3. การมีปฏิสัมพันธของบุคคล มี 3 ลักษณะคือ
บางคนสื่อสารแบบผูปกครอง แบบเด็ก แบบผูใหญ ถาการสื่อสาร

สอดคลองกัน เชน การพูดแบบผูใหญกับผูใหญ ผูปกครองกับผูปกครอง แบบเด็กกับเด็ก
จะทํ าใหการสื่อสารเปนไปแบบราบรื่นตอกัน ในทางตรงกันขามถาสื่อสารสวนทางกัน
หรือมีความแฝงนัยซ่ึงกันและกันจะทํ าใหการสื่อสารมีปญหา เพราะเปนการสื่อความ
หมายที่ซอนเรนทํ าใหเกิดปญหาและความยุงยากได
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ฉะนัน้ ผูที่เปนเด็กควรสื่อสารในฐานะเด็กกับผูใหญโดยพูดตรงไปตรงมามี
สมัมาคารวะและสื่อใหเห็นสิ่งที่ตนตองการมีเหตุผล เปนการกลาพูดกลาแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกตองเหมาะสม

4. สมัพนัธภาพระหวางบุคคลและกลุม
สมัพันธภาพหมายถึงบุคคล 2 คน มีการติดตอเกี่ยวของกันชั่วระยะเวลา

หน่ึงหรือเวลานาน การมีสัมพันธภาพที่ดีมีความชวยเหลือเกื้อกูลปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคแหงหนาที่การเงินหรือดํ าเนินชีวิตของบุคคล

บคุคลทีเ่ก่ียวของกับผูปวยเสพตดิ ผูปวยเปนเยาวชน บคุคลทีเ่กีย่วของมี
1. บิดา มารดา ผูปกครอง ญาติพ่ีนอง
2. ครู อาจารย
3. เพ่ือน รุนพ่ีรุนนอง
4. บุคคลอื่นในสังคม
สมัพันธภาพของบุคคล ทั้ง 5 กลุมน้ีมีความแตกตางกัน
1. สัมพันธภาพที่เกิดจาก พอ แม ผูปกครอง ญาติ พ่ีนองมีความปรารถนา

ดีเปนความรักแทจริงตองการเห็นบุตร ธิดา มีความเจริญกาวหนา เลี้ยงตัวเองได
สมัพันธภาพที่ผูปวยมีคือ บิดา มารดา ผูปกครองและญาติควรอยูบนพ้ืนฐานของ
ความรัก ความเชื่อถือ ความไววางใจ มีปฏิสัมพันธดวยความสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม

2. สัมพันธภาพที่มีตอครู อาจารย ซ่ึงครู อาจารยมีหนาที่สั่งสอนกุลบุตร
ธดิา สั่งสอนใหแนวทางมีความรูอาชีพเลี้ยงตัวเปรียบเสมือนพอ แม ที่สองเยาวชนตอง
ใหความรัก ความเคารพนับถือ เชนเดียวกับพอ แม ผูปกครองญาติ และมีปฏิสัมพันธ
ดวยความออนนอมถอมตัวใหความเคารพนับถือเชื่อฟงปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนอยาง 
เครงครัดเพื่อความสํ าเร็จของเยาวชนเอง

3. สัมพันธภาพระหวางเพื่อนรุนพ่ี รุนนอง เพ่ือนที่ดี คือกัลยาณมิตร เปน
ผูใหความชวยเหลือแนะนํ าชักจูงไปในทางที่ดี เพ่ือนที่ไมดีจะคอยตักตวงผลประโยชน
ชักนํ าไปในทางที่ผิด ทํ าใหเดินทางผิด ทํ าผิดศีลธรรม กออาชญากรรม ติดยาเสพติด
ฉะนั้นจึงควรเลือกคบเพื่อนที่ดี มีปฏสิัมพันธดวยบนพื้นฐานดวยความจริงใจ ซ่ือตรงไว
วางใจ ถนอมนํ้ าใจซึ่งกันและกัน ชักนํ าไปในทางที่ถูกที่ควร

4. บคุคลอื่นในสังคม เปนเพ่ือนบานและคนอื่นที่เรารูจักถาเปนผูใหญให
ความเคารพนับถือ เปนเด็กใหความเมตตา ปราณี มีปฏิสัมพันธดวยวาจาไพเราะ
ออนหวาน ทํ าประโยชนใหแกบุคคลในสังคมควรแกฐานะแหงตน
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5. การเปนผูใหและผูรับ
เม่ือบุคคลเกิดมาในโลกนี้ เม่ือปฏสิัมพันธจะเปนผูรับฝายเดียวแมเกิดมา

ในระยะแรก เม่ือเปนทารกจะเปนผูรับเปนสวนใหญโดยมีบดิา มารดา ผูปกครอง ผูเลีย้งดู
ใหความเมตตา เสียสละ เลี้ยงดูใหมีชีวิตรอดจนเติบใหญ โดยการใหอาหาร น้ํ า ใหความ
อบอุน สั่งสอนใหเปนคนอยูในสังคมได สงใหเรียนหนังสือเพ่ือใหดูแลตนเอง เลี้ยงคนอื่น
ไดเปนการดูแลที่ยิ่งใหญที่บิดา มารดา ผูปกครองใหได

เม่ือเขาโรงเรียนดวยความเมตตาของครู อาจารย ตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญ
ไดรับการสั่งสอนมาโดยตลอด แมกระทั่งเพ่ือนรวมโลกที่อยูในสังคมใกลชิดเราตางก็ได
สิ่งตางๆ ในการดํ ารงชีวิตจนถึงปจจุบัน ดังน้ันเราจึงตองเปนผูใหเชนกันเพ่ือใหชีวิต
ตาง ๆ ในโลกนี้เกิดความสมดลุยเกิดความเกื้อกูลสัมพันธซ่ึงกันและกัน การใหในวัยเด็ก
สิง่ทีใ่หโดยไมรูตัวคือ ความนารักไรเดียงสาของตัวเรา ความเฉลียวฉลาดที่แสดงให
ผูเลี้ยงดู ทํ าให พอ แม ผูเลี้ยงดู เกิดความรักมากยิ่งขึ้นพรอมเสียสละใหเรามากขึ้น เม่ือ
โตขึ้นพอรูภาษาอยูในขั้นอนุบาลเราเปนผูใหโดยปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าสั่งสอน ปฏิบัติตาม
คํ าแนะนํ ารับผิดชอบสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่พอทํ าได พอเติบใหญอยูในขั้นมัธยมปลาย สิ่งที่
ใหกบัผูอ่ืน พอ แม คือการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ตั้งใจเรียน อยูในโอวาท คบเพื่อน
ดี ไมเที่ยวกลางคืน ไมเสพยา ไมเสพติด มีสัมมาคารวะตอผูมีอุปการะคุณ

การเปนผูให บุคคลอาจใหทางวัตถุหรือทางจิตใจก็ได การใหทางวัตถุใหได
ไมนานก็หมดไปใหไดไมตลอดไปมีจังหวะใหเปนครั้งคราว สวนการใหทางจิตใจมีการให
ไดตลอดไดมากขึ้น ขณะที่ทานเปนผูให จิตจะเปนสุขทันที คือ ไดรับทันทีที่ไดให เชนจูง
คนแกขามถนนจิตเปนสุขทันทีเพราะรูวาตนเองไดทํ าประโยชนเพราะวิเคราะหไดวาชีวิต
มีคุณคาที่ไดทํ าประโยชน

ดังน้ัน เยาวชนจํ าตองฝกเปนผูให และพระพุทธเจาไดตรัสสอนไววาการให
ทีสู่งสุดคือ การใหอภัยเพราะจิตสงบทันทีที่ไดให

6. ครอบครัวและสังคม
ครอบครัวประกอบดวยพอ แม ครอบครัวขยายเพิ่ม ปู ยา ตา ยาย พ่ี

ปา  นา อา เขามารวมดวย การอยูในครอบครัวเด่ียวอาจรูสึกวาเหว เพราะบางครอบครัว
อาจเปนลูกคนเดียวมีพ่ีนองเพียง 2 คน ในสังคมเศรษฐกิจปจจุบันนี้ พอ แม หาเงินเลี้ยง
ครอบครัวมีเวลาอยูกับลูกนอย จึงมีบุคคลอื่นเลี้ยงดูทดแทน

ถาเปนครอบครัวขยายจะมี ปู ยา ตา ยาย เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและเปนตัว
แทนพอแมในเวลาที่พอแมไมอยูซ่ึงเปนสิ่งหน่ึงที่ทํ าใหเกิดความอบอุนแกเยาวชน แต
อยางไรก็ตามเราไมเลือกไดวาจะอยูในครอบครัวเด่ียวหรือครอบครัวขยาย เพราะ
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ปจจุบันมีการแขงขันสูง เศรษฐกิจฝดเคือง เยาวชนตองปรับปรุงความคิดความรูสึก
ความคาดหวัง อารมณ ของผูปกครอง เชน ผูปกครองคาดหวังสูงวาใหเปนคนดีคนเกง
แตเรากลับมองวาผูปกครองไมรักไมเห็นใจ ไมเขาใจ จึงมีปฏิกิริยาตอตาน ซ่ึงเปนการทํ า
ใหพอแมเยาวชนไมเขาใจซึ่งกันและกัน ฉะนั้นเยาวชนตองเรียนรูเรื่องครอบครัวและ
สังคมใหได

สังคมปจจุบัน เปนสังคมที่มีการสื่อสารไรพรมแดน มีการแขงขันสูง มีขอมูล
ขาวสารรวดเร็วมาก ดูเหมือนวาคนจะเห็นแกตัวมากขึ้นมีการฉกฉวยโอกาสคนที่ดอย
สมรรถภาพ ขาดความเขมแข็งทางรางกาย จิตใจจะเปนคนที่เสียโอกาส ฉะนั้นเยาวชนที่
ตดิยาเสพติดจึงควรจะพัฒนาตนใหเปนคนดีเขมแข็งอดทน ด้ินรนสูใหชีวิตประสบความ
สํ าเร็จโดยใหเปนผูควบคุมตนเองได ปกครองตนเองได เปนคนดีของพอ แม ผูปกครอง
คร ู อาจารยและสังคม หลวงวิจิตวาทการไดกลาวถึงคติประจํ าใจวา “ชีวิตคือการตอสู
ศัตรูคือยากํ าลัง อุปสรรค คือหนทางสูความสํ าเร็จ” เราจะตองมองเห็นชีวิตเปนเรื่องของ
การตอสู หากเราหนีจะตองหนีตลอดชีวิต ใหสังเกตปลาในนํ้ า ปลาเปนเทานั้นที่จะวาย
ทวนนํ้ า เพราะตนน้ํ าเปนแหลงอาหารที่จะทํ าใหชีวิตอยูรอดได ใหสังเกตวาวขึ้นสูงได
เพราะตานลม ฉะนั้นจะตองเผชิญปญหาเพื่อมีชีวิตที่ดีตอไปโดยเฉพาะการเอาชนะตัว
เองดวยการละเลิกยาเสพติดใหได

7. การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ดังกลาวขางตนมนุษยเปนสัตวสังคมอยูเปนหมูเปนเหลาตองมีขนบ

ธรรมเนียม ประเพณีใหอยูรวมกันอยางสันติสุข เราเปนบุคคลหนึ่งในสังคม เราตองรูจักที่
จะปรับตัวใหอยูในสังคมไดและใหสังคมนั้นมีความสุข สิ่งที่ควรกระทํ ามีดังน้ี

1. เปนคนดีอยูในศีล ในธรรม เคารพเชื่อฟงพอแม ผูปกครอง ครูอาจารย
2. มีศรัทธาตอการกระทํ าความดี วาทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดชั่ว
3. ยอมรับตนเองวาบุคคลเลือกเกิดไมได แตสามารถพัฒนาตนเองใหเปน

คนดีมีประโยชนตอผูอ่ืนไดไมวาจะมีพ้ืนกํ าเนิกมาจากที่ใด หากมีความเพียรที่ฟนฝา
อุปสรรคจนถึงเปาหมายสูงสุดแหงชีวิตมีความสํ าเร็จในชีวิตบุคคลนั้นจะเปนสุข

4. ทํ าประโยชนตอผูอ่ืนเริ่มจากครอบครัวขยายสูสังคม ความสุขของครอบ
ครัว การทํ าประโยชนตอผูรับบุคคลจะรูสึกวาตนเองมีคุณคา ภาคภูมิใจ ความรูสึกเชนน้ี
ทํ าใหบุคคลเปนสุขใจ

5. รูจักใหอภัยผูอ่ืน การใหอภัยผูอ่ืนทํ าใหบุคคลลดความโกรธจิตจะเปนสุข
ทันทีที่ไดใหอภัย
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6. มองโลกในแงดี มีอารมณขัน ไมเครงเครียดจริงจังตลอดเวลา ถาบุคคล
ขาดคณุสมบัติเชนน้ี นอกจากตนเองจะไมเปนสุขแลวบุคคลอื่นพลอยไมเปนสุขดวย

7. รูจักสรางสมัพันธภาพกับบุคคลอื่นเริ่มจากการยิ้มแยมแจมใส มีความ
จริงใจแสดงออกดวยทาทีและคํ าพูดที่เสริมสรางสุขภาพจิตเชน กลาวคํ าวาสวัสดีเม่ือ
พบกัน ยินดีดวยเม่ือบุคคลอื่นประสบความสํ าเร็จไดรับการยกยอง ขอโทษเมื่อตองถูก
รางกายโดยไมตั้งใจหรือเหตุอ่ืน ๆ ที่ทํ าใหเขาไมพอใจ เสียใจดวยเม่ือเห็นบุคคลอื่นได
รับความผิดหวัง

การชวยใหผูปวยเสพติดวัยรุนมีมนุษยสัมพันธที่ดี จะทํ าใหผูปวยเสพติด
วัยรุ นมีการอยู ร วมกับบุคคลอื่นทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลในสังคมไดอยาง   
เหมาะสม ดํ ารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถลด ละ เลิกยาเสพติดไดอยางยั่งยืน

การสรางความภาคภูมิใจในตนเอง

การเสริมสรางพลังใจและกํ าลังใจในชีวิตประจํ าวัน
มนุษยทุกคนในโลกนี้ เม่ือเกิดลวนตองการมีความสุข ความสุขทางโลกก็คือ

การมีสมบัติโลก คือ มีความสุขดวยลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขทางธรรม คือ มีสมบัติ
คน คอืมีหนาที่ ความดี เหตุผลและความจริง ความสุขทางธรรมเปนที่ยอมรับกันวาเปน
ความสุขนิรันดร เพราะวาความสุขน้ีแทจริง คือความสงบในใจของแตละคนนั่นเอง

ความสุขทางโลกเปนความสุขที่ไมจีรังยั่งยืน มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อม
ยศ แตทุกคนยังตองแสวงหาเพราะมนุษยมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด มนุษยตองการ
ความสบาย ซ่ึงคิดวานั่นคือความสุข

ไมวามนุษยจะแสวงหาความสุขทางโลก หรือความสุขทางธรรม มนุษยจะ
ตองมีพลังใจและกํ าลังใจที่บรรลุเปาหมายแหงความตองการนั้น ๆ 

พลังใจและกํ าลังใจมีความหมายตาง ๆ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิยสถาน
พ.ศ. 2525 ใหความหมายไววา

พลังจิต (ใจ) คือ ความเขมแข็งของจิตใจ หรืออํ านาจจิต
กํ าลังใจ คือ สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อม่ัน และการกระตือรือรนพรอมที่

จะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง
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แนวคดิในการเผชิญชีวิตดวยการเสริมสรางพลังใจและกํ าลังใจ
1. มองโลกในแงดี ตองรูจักปลุกจิตปลอบใจตนเองไมวาเหตุการณใด ๆ

จะเกดิขึ้นรายแรงเพียงใด ชีวิตไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ ทุกคนลวนเกิดมาเพื่อตอสู กับ
ศตัรแูละอุปสรรคแหงชีวิตนานาประการ คนหนีการตอสูตลอดเวลาจะเปนคนขลาดและ
ออนแอ ตองยิ้มสู

2. มองเห็นชีวิตเปนเรื่องการตอสู หากเราหนีเราจะตองหนีตลอดชีวิต
ใหสังเกตปลาในนํ้ า ปลาเปนเทานั้นที่จะวายทวนนํ้ า เพราะตนน้ํ าเปนแหลงอาหาร ซ่ึงจะ
ท ําใหมีชีวิตรอดอยูได ใหสังเกตวาว จะเห็นวาวาวขึ้นสูงไดเพราะตานลม หลวงวิจิตวาท
การกลาวคติเตือนใจวา “ชีวิตคือการตอสู ศัตรูคือยากํ าลัง อุปสรรคคือหนทางแหงความ
สํ าเร็จ” พระพุทธเจาทรงตรัสไววา “ไมมีมาร ไมมีบารมี”

3. ตองมีความใฝสูง (Ambitio) ความใฝสูงเปนสิ่งที่ดีและไมดี ที่ไมดีคือ
เม่ือขึ้นสูงแลวลืมตัว แตทางที่ดีน้ันคือทํ าใหคนเกิดความพากเพียร พยายามที่จะไปใหถึง
เปาหมาย ความใฝสูงในทางดี พึงปลูกฝงใหมีในจิตเรา

4. มแีรงดลใจ แรงดลใจอาจไดจากความรักความฝน มาจากผลสํ าเร็จของ
การทํ างานอยางใดอยางหนึ่ง มาจากความตองการลดปมดอยของตนเอง มาจากคํ า
แนะนํ าชักจูงของผูใหญ จากการอานหนังสือ เปนตน แรงดลใจเปนแรงกระตุนอยางหนึ่ง
ที่ซอนอยูในใจคน ทํ าใหคนธรรมดาสามารถสรางศักยภาพใหกับตนเองในการทํ างาน
สิ่งสํ าคัญที่จะสรางแรงดลใจใหกับตนเองคือ ตองสรางความเชื่อม่ันในตนเองขึ้นมาใหได

5. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เวลา คือ จุดระหวางความตองการกับจุด
ที่ความตองการเลิกรางไป ถาเราไมตองการอะไรเลย เวลาจะไมมีสํ าหรับเรา ตลอดเวลา
ทีเ่รายังไมไดความตองการมันก็ขมเหงเรา มันก็กัดเรา ทรมานเรา ก็ตองทุกข คนเราเกิด
มาในโลกนี้ในระยะเวลาอันสั้น จึงตองเรงขวนขวายใชเวลาใหเกิดประโยชน จึงเตือน
ตนวา วันคืนผานไปเรากํ าลังทํ าอะไรอยู เวลาแตละนาทีในชีวิตคนนั้นแตละคนถาใชมัน
ใหเต็มที่มันจะทํ าใหชีวิตมีความหมาย และประสบการณที่อาจใหความพึงพอใจหรือปติ
ยินดี

6. สรางความอิบ่เอิบใจใหกับตนเอง การทํ างานตองมีความอิ่มใจ มีปติ
ปราโมทย หลอเลี้ยงชีวิตใหชุมชื่น ใครก็ตามที่ทํ างานแลวไมมีความอิ่มใจในการทํ างานที่
ตัวทํ าแลวชีวิตของเขาจะแหงแลง รูสึกเบื่อหนาย เอือมระอา

7. ยึดหลักแหงความสํ าเร็จ การปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนํ าไปสูความ
สํ าเร็จแหงกิจการนั้น ๆ ที่เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมแหงความสํ าเร็จ) ซ่ึงมี 4 ขอคือ

(1) ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจที่จะทํ าสิ่งน้ันและทํ าดวยใจรัก
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(2) วิริยะ พากเพียรทํ า คือ ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไม
ทอดทิ้ง ไมทอถอย

(3) จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตัวจิตรับรูในสิ่งที่ทํ าและทํ าสิ่งน้ันดวยความ
คิดไมปลอยใจฟุงซานเลื่อนลอย

(4) วมัิงสา ใชปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล

8. สรางกํ าลังใจใหกับตนเอง กํ าลังใจเปนสิ่งที่ตองสรางตนเองดวยใจที่
เขมแข็ง อดทน ไมยอทอยอมแพหรือเผชิญกับอุปสรรค พึงมีสติระลึกไวเสมอวาตนเปน
ที่พ่ึงแหงตน

9. ควรกระทํ าความดีใหเพิ่มข้ึนทุกวัน และควรทํ าดวยความเสียสละ
เห็นแกตัว เราตองบอกตัวเราวา “ทุก ๆ วัน และทุก ๆ ทาง ฉันดีขึ้นเรื่อย ๆ” เราจะตอง
สรางสิ่งที่ดีงามใหกับโลกเปนอนุสรณแหงชีวิต

10. รักษาสุขภาพใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี การมีสุขภาพจิต
ดี  ทํ าใหเปนสุขมีพลังกายพลังใจที่จะตอสูอุปสรรคและปญหาตาง ๆ

11. บริหารจิตใจโดยการไหวพระ สวดมนต และทํ าสมาธิ เพ่ือใหจิตใจ
สงบเกิดปญญาจิตใจผองแผว จะทํ าใหเกิดพลังจิต และเผชิญปญหาและอุปสรรคได
ทํ ากิจการใดก็สํ าเร็จ

การสรางความภาคภูมิใจโดยการใชศกัยภาพที่มีอยูในปญญาตน
ความภาคภูมิใจ จะเกิดไดโดยบุคคลกระทํ าในสิ่งที่สังคมพึงพอใจและ

ตอบสนองใหเห็นวาทํ าในสิ่งที่ถูกตองดีงามหรือไดทํ าประโยชนใหสังคมโดยไมมีผูอ่ืนเห็น
แตรูวาสิ่งที่ทํ าเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม เชน เปนนักเรียน ไปโรงเรียนทุกวันและสอบผาน
ผลที่ไดรับคือเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํ า พอ แม ผูปกครองชื่นชมยินดีและทุกคน
ตางมีความสุขในผลสํ าเร็จอันน้ี

คนเราเกิดมาตองทํ างาน ตองเรียนหนังสือ ขวนขวายความรูใสตัวตองมี
ความรูจะมีงานทํ าที่ดี มีเงินพอที่จะชวยใหสบายกายไวสนองความตองการพื้นฐานทาง
รางกาย คือ ไดกินดี อยูดี แตโดยแทจริงแลวคนไมเพียงแตตองกินดีอยูดี คนตองการ
ความสามารถ เพราะความสามารถทํ าใหคนเกิดความภาคภูมิใจ ความสํ าเร็จ คนที่จะ
ประสบความสํ าเร็จไดตองมีแรงดลใจรับไดจากการคิดการฝน การชักจูงจากผูใหญ การ
อานหนังสือ แรงดลใจเปนแรงกระตุนอยางหนึ่งที่ชวยอยูในใจคนทํ าใหคนธรรมดาสราง
ศักยภาพใหตนองในการทํ างานโดยไมคิดฝนวาตนเองจะมีความสามารถถึงขนาดนั้น สิ่ง
สํ าคัญที่จะสรางแรงบันดาลใจ คือ ตองสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหได
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คนเราควรทํ าความดีใหเพ่ิมขึ้นทุก ๆ วัน ควรบอกตัวเองวา “ ทุก  ๆ วันใน
ทกุ  ๆทาง ฉันจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ” คนเราตายไปรางกายสูญสิ้นไป ดังโคลงโลกนิติที่วา

โคควายวายชีพได เขาหนัง
เปนสิ่งเปนอันยัง         อยูได
คนเด็ดดับสูญสงั         ขาญราง
เปนชื่อเปนเสียงได      แตรายกับดี

การออกกํ าลังกาย

ความสํ าคัญของการออกกํ าลังกาย
การออกกํ าลังกายเปนเรื่องจํ าเปนสํ าหรับทุกคน เพราะสามารถแกไขภาวะ

ผิดปกติของรางกายได ดังน้ันจึงเปรียบการออกกํ าลังกายวาเปนอาหารหรือเปนยาก็ได
การออกกํ าลังกายเปนความจํ าเปนสํ าหรับทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย ผูที่อยูเฉย ๆ มักจะมี
โรคมาก และอายุสั้น ใครออกกํ าลังกายเปนประจํ าจะมีสุขภาพสมบูรณกวาผูที่ไมไดออก
กํ าลังกาย ซ่ึงเปาหมายในการออกกํ าลังกายไมไดอยูที่การเสริมความแข็งแรงของ
กลามเนื้ออยางเดียวแตยังชวยใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกายไดทํ างานตามธรรมชาติ และ
เปนการเสริมสรางระบบไหลเวียนของโลหิต ชวยในการรับ การใช การนํ าพาออกซิเจน
ไปบํ ารุงทุกสวนของรางกาย เพ่ือซอมแซมสวนที่สึกหรอชํ ารุดทรุดโทรม เพ่ือดํ ารงสภาพ
ทีป่กติของรางกาย และเพ่ือเสริมสรางใหรางกายเจริญแข็งแรง

ประโยชนของการออกกํ าลังกาย
การออกกํ าลังกายมีประโยชนตอสุขภาพของผูปวยยาเสพติดเปนอยางมาก

เพราะการออกกํ าลังกายจะชวยใหรางกายแข็งแรง มีจิตใจที่ดี และชวยกระตุนใหรางกาย
ตื่นตัวพรอมที่จะทํ างานไดตลอดเวลา ดังน้ันการออกกํ าลังกายจึงมีประโยชน ดังน้ี

1. ทํ าใหกลามเนื้อแข็งแรง มีความตึงตัวตลอดเวลา พรอมที่จะทํ ากิจกรรม
ตาง ๆ ไดมากขึ้น

2. ชวยขับถายของเสียออกจากกลามเนื้อ
3. ชวยเพิม่การไหลเวยีนเลอืด นํ าออกซเิจน และอาหารไปเลีย้งอวยัวะตาง ๆ

ไดมากขึ้น
4. เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดดํ าบริเวณสวนแขนขา ไมทํ าใหเลือดเกิดการ

แข็งตัวหรือตกตะกอน
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5. เพ่ิมอัตราการเผาผลาญอาหาร
6. เพ่ิมอัตราและความลึกของการหายใจ ทํ าใหปอดทํ างานดีขึ้น
7. ปองกันการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อตาง ๆ

การออกกํ าลังกายทางการแพทย คือ การจัดชนิดความหนัก เบา และ
ความบอยของการออกกํ าลังกายใหเหมาะสมกับ เพศ วัย สภาพรางกายและจุดประสงค
ซ่ึงไดแก การบํ ารุง ปองกัน บํ าบัด หรือฟนฟูสภาพของแตละคนเปรียบไดกับการใชยา
ซ่ึงถาหากสามารถจัดไดเหมาะสมจะใหคุณประโยชน ดังน้ี

1. การเจริญเติบโต การออกกํ าลังกายเปนปจจัยสํ าคัญ ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโต เด็กที่ออกกํ าลังกายถูกตองสม่ํ าเสมอรางกายจะผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวกับการ
เจรญิเติบโตอยางถูกสวน จึงกระตุนใหอวัยวะสวนตาง ๆ เจริญขึ้นพรอมกันไปทั้งขนาด
รูปราง และหนาที่การทํ างาน ประกอบกับผลการออกกํ าลังกายทํ าใหเจริญอาหาร การ
ยอยการขับถายดี ดังน้ันเด็กที่อยากออกกํ าลังกายถูกตองสม่ํ าเสมอจึงมีการเจริญเติบโต
ดีกวาเด็กที่ขาดการออกกํ าลังกาย

2. รูปรางทรวดทรง การออกกํ าลังกายอาจจัดไดกับยาปองกันและรักษา
การเสียทรวดทรง ทํ าใหบุคลิกดี

3. สุขภาพทั่วไป การออกกํ าลังกายเปนประโยชนตอสุขภาพ เพ่ิมภูมิ
ตานทานโรค ปองกันการติดเชื้อและโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ

4 . สมรรถภาพทางกายการออกกํ าลังกายเปนยาบํ ารุงที่สามารถเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายได เพราะไมมียาใด  ๆ ที่สามารถทํ าใหรางกายมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น
ไดอยางแทจริง และถาวร

5. การปองกันโรค การออกกํ าลังกายสามารถปองกันโรคไดหลายชนิด
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะจากการใชยาเสพติด

6. การรักษาโรคและฟนฟูสภาพ การออกกํ าลังกายที่เหมาะสมจะชวย
รักษาโรคและฟนฟูสมรรถภาพของรางกายใหสมบูรณแข็งแรงมากขึ้น ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับ
อาการของโรคดวย

ขอพึงปฏิบัติอยางเครงครัดในการออกกํ าลังกาย เพ่ือไมใหเกิดผลเสียตอรางกาย
มีดังน้ี

1. บริหารรางกายอยางชา ๆ อยาหักโหม
2. เริ่มตนอยางชา ๆ และเริ่มทํ าใหเร็วขึ้นตามสภาพของรางกาย
3. เพ่ิมทาบริหารทีละนอยทุกวันจนครบทุกทา
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4. หยุดพักเปนชวงสั้น ๆ เพ่ือเปลี่ยนทาใหม
5. หลงัจากไดบรหิารรางกายอยางสดชืน่เตม็ทีไ่มควรหยดุทนัท ี ควรบรหิาร

ตออยางชา ๆ เปนเวลา 5-10 นาที แลวคอยหยุด
6. ทํ าการบริหารรางกายจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจํ าวัน

ขอควรจํ าในการออกกํ าลังกาย มีดังน้ี
1. เริ่มตนอยางชา ๆ
2. คอย ๆ เพ่ิมทาบริหารรางกาย
3. บริหารรางกายจนถึงที่สุดที่รูสึกไดวาการออกกํ าลังกายอยางหนักเต็ม

ความสามารถ หลังจากนั้นคอย ๆ ชะลอลง

ขอหามในการออกกํ าลังกาย มีดังน้ี
ควรทํ าทุกวันจนเปนกิจวัตรประจํ าวัน หรือ เม่ือตองการออกกํ าลังกาย

ระยะเวลาในการออกกํ าลังกาย ควรออกกํ าลังกายอยางนอยวันละ 20 นาที ขนาดของ
การออกกํ าลังกายที่เหมาะสมตอสภาพรางกายทั่ว ๆ ไป คือ เม่ือหัวใจเตน 90-120 ครั้ง/
นาที

ทาบริหารรางกายตอไปน้ี จะชวยใหผูปวยเสพติดวัยรุนไดบริหารรางกาย
อยางเพียงพอ โดยการบริหารอยางตอเน่ืองเปนเวลาอยางนอย 20 นาที

ประโยชนของการบรหิารรางกาย ท ําใหเกดิประโยชนและการเปลีย่นแปลง
ทางรางกายดังน้ี

1. ชวยใหแรงดันเลือดปกติ การบริหารอยางถูกตองและทํ าอยางสมํ่ าเสมอ
จะชวยใหการสูบฉีดเลือดทั่วรางกายมีประสิทธิภาพดีขึ้น แรงดันเลือดปกติและหัวใจ
ทํ างานปกติขึ้น

2. ชวยใหอัตราการเตนของหัวใจชาลง เพราะหัวใจทํ างานมีประสิทธิภาพ
ขึน้สามารถบีบตัวสงเลือดไปเลี้ยงรางกายไดมาก มีผลใหการบีบตัวของหัวใจลดลง มีผล
ดีตอหัวใจในระยะยาว

3. ปอดทํ างานไดดีขึ้น เพราะการใชยาเสพติดทํ าใหปอดทํ างานลดลง การ
ออกกํ าลังกายจะชวยใหปอดแข็งแรง ฟอกโลหิตไดดีขึ้น ชวยใหทํ ากิจกรรมตาง ๆ ได
นานขึ้น

4. ชวยใหขอตอตาง ๆ แข็งแรงเพราะผูเสพติดหลังจากเสพยาจะไมคอย
เคลื่อนไหวของขอตอตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมือ ขอสะโพก ขอเขา ขอเทา ทํ าใหมีการยืด
หยุนดี ลดอาการปวดเมื่อยในบริเวณดังกลาว
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5. กลามเนื้อแข็งแรงขึ้น การบริหารรางกายจะชวยใหกลามเนื้อและขอตอ
ของผูเสพติด ทํ างานสัมพันธกัน เพราะกลามเนื้อที่แข็งแรงจะทํ าใหขอเคลื่อนไหวไดดี
และยังชวยลดอาการปวดเมื่อยของกลามเนื้อบริเวณตาง ๆ ดวย

6. กระดูกจะแข็งแรงขึ้น เพราะการใชยาเสพติดมีผลตอกระดูกเม่ือหยุดยา
จะมีอาการปวดบวมกระดูกเปนอยางมาก การออกกํ าลังกายจะทํ าใหกระดูกแข็งแรงขึ้น
และลดอาการปวดเสียวตามกระดูกดวย

7. ชวยปองกันและแกไขอาการปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย
ทองผกู และชวยปองกันโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนและระบบประสาทดวย

8. ชวยใหรางกายกระฉับกระเฉงขึ้น ทํ างานไดนานขึ้น

การบริหารกลามเน้ือตนแขน ขอมือ น้ิวมือ
การบริหารทานี้เหมาะสํ าหรับผูปวยเสพติดวัยรุนทุกกลุมเพ่ือยืดบริเวณหลัง

สวนบน ไหล ตนแขน และเปนการฝกซอมขอมือและนิ้วมือใหแข็งแรงขึ้น ชวยลดอาการ
ปวดเมื่อยในบริเวณดังกลาว

วิธีบริหาร
1. น่ังตัวตรง เอาแขนทั้งสองโอบกอดตัวเองใหแนน หายใจลึก ๆ ไวเสมอ
2. เหยีบดแขนออกและแหวงไปขางหลังชา ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได

ทํ าซํ้ ากัน 3-5 ครั้ง
3. ประสานมือที่บริเวณหนาอก
4. เหยียดออกเต็มที่ หมุนขอมือใหฝามือออกนอกตัวทํ าซํ้ า ๆ กัน 3-5 ครั้ง

การบริหารตนขา ขอเขา และขอเทา
 การบริหารตนขา ขอเขา และขอเทา จะชวยลดอาการปวดเมื่อย ทํ าให

กลามเนื้อบริเวณที่ทํ างานดีขึ้น
วิธีบริหาร
1. ยนืดวยขาขางใดขางหนึ่ง แลวยกขาอีกขางหนึ่ง ไปขางหนาเฉียงไปทาง

ซาย-ขวา ทํ าสลับกัน 5-10 ครั้ง
2. งอขอเขาและควงเทาเปนวงกลมใหเทาหมุนไปทางซาย-ขวา สลับกันทํ า

5-10 ครั้ง
3. กระดกปลายเทาขึ้นและกดลง หมุนปลายเทาวนไปทางขวา และหมุนวน

กลับมาทางซายขางละ 10 ครั้ง ทํ าสลับกันทั้งสองขาง
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การบริหารตนคอและไหล
ทาการบริหารนี้เปนการยืดกลามเนื้อตนคอทํ าใหคอไมแข็ง เคลื่อนไหวได

สะดวก และเพ่ิมการเคลื่อนไหวของไหลดวย
วิธีบริหาร
1. กมศรีษะชา ๆ
2. เงยหนาขึ้นศรีษะตั้งตรง
3. เอียงคอจากไหลขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง
4. บิดคอพรอมกับกมคอลงจากไหลขางหนึ่งไปหาไหลอีกขางหนึ่ง
5. ควงแขนในแนวตั้ง
6. ควงแขนในแนวนอน
7. ทํ าซํ้ า ๆ กัน 10 ครั้ง

การบริการกลามเน้ือหลังและกลามเน้ือหนาทอง
การบริการกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อหนาทอง จะชวยบรรเทาอาการปวด

เกร็งของกลามเนื้อดังกลสวทํ าใหรูสึกคลองตัวขึ้น
วิธีบริหาร
1. เอาแขนทั้งสองขางโอบกอดตัวเอง
2. เหยียดแขนออกและแกวงไปขางหลังชา ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได

ทํ าซํ้ า 10 ครั้ง
3. เขมวทองใหหนาทองชิดกันกับหลังมากที่สุดเทาที่จะทํ าไดในขณะทํ าให

หายใจ เขาออกจามปกติ

การบริหารกลามเน้ือตา
ทาบริเวณนี้ เปนการเพิ่มกํ าลังและผอนคลายกลามเนื้อตา
วิธีบริหาร
1. ศรีษะตั้งตรงมองเพงไปขางหนา
2. กลอกตาไปขางซาย
3. กลอกตาขึ้นบน
4. กลอกตาไปทางขวา
5. กลอกตาลงลาง จํ าไววาอยาเขยาศรีษะ กลอกตา
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การบริหารการหายใจ
ทาบริหารการหายใจนี้ จะทํ าใหผูเสพติดมีสุขภาพดีขึ้นเพราะการบริหาร

รางกายที่ถูกตอง คือการหายใจลึก ๆ ซ่ึงสามารถทํ าในเวลาใดก็ได และควรทํ าในขณะ
บริหารรางกายเปนอยางยิ่ง

วิธีบริหาร
1. หายใจเขาทางจมูกชา ๆ ขณะหายใจเขาใหเกร็งกลามเนื้อหนาทองโปง

ออก สังเกตโดยวางมมือทั้งสองบนหนาทอง มือจะเคลื่อนออกตามการหายใจ เม่ือหายใจ
เขาเต็มที่

2. หายใจออกทางปากชา ๆ ขณะผอนลมหายใจ หอปากออกทีละนอย
ผนังหนาทองจะแฟบลง ตามการหายใจ

3. ปลอยตัวตามสบาย
4. ทํ าซํ้ า ๆ กัน 10 ครั้ง

การบริหารผอนคลายกลามเน้ือทุกสวน
ทาบริหารนี้ จะชวยใหกลามเนื้อทุกสวนผอนคลาย ไมเกิดอาการเกร็ง และ

ทํ าใหเกิดการผอนคลาย
วิธีบริหาร
1. กางแขน และขาออกเต็มที่
2. หุบแขนและขาแนบแนวลํ าตัว
3. ทํ าสลับกัน 10 ครั้ง
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การติดตามประเมินผลและใหการชวยเหลือ หลังการจัดกิจกรรมคาย เปน
สวนที่สํ าคัญในการบงบอกถึงประสิทธิผล และผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
ดํ าเนินการคาย อีกทั้งเปนการติดตามประเมินปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไข การ
ปรบัตวัปรบัพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมและครอบครัว อีกทั้งใหการสนับสนุนชวย
เหลือใหกํ าลังใจ ใหคํ าปรึกษาทั้งตัวผูเขารับการอบรมและครอบครัวอยางตอเน่ือง
หลังเขาคายบํ าบัด

วตัถุประสงค
1. เพ่ือประเมินการจัดกิจกรรม ทํ าใหทราบถึงขอควรพัฒนาปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการคาย การเตรียมความพรอม การปรับกิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. เพ่ือจะไดทราบผล หลังเขารวมกิจกรรมแลวผูเขารับการอบรมกลับไปยุง

เกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือหาแนวทางแกไขปองกันการ
กลบัไปใชสารเสพติดอีก

3. เพ่ือใหการชวยเหลือ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ชวยเหลือแกไขปญหา
รวมกับครอบครัวและชุมชน

4. ชวยเปนแรงเสริม กระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดกํ าลังใจ ในการที่จะ
ไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

วธีิการติดตามประเมินผล
ระยะกอนดํ าเนินการ

เพ่ือประเมินสภาพความพรอมของผู เขารับการอบรมกอนเขาคาย      
เกบ็รวบรวมขอมูลจากผูเขารับการอบรม ผูปกครองและญาติ โดยใชแบบสอบถาม
การซักประวัติ ตรวจรางกาย

ระยะระหวางดํ าเนินการ
เพ่ือประเมินความพึงพอใจผูเขารับการอบรม การจัดกิจกรรมการบริการ

คาย ความเหมาะสมของวิทยากร และสิ่งอํ านวยความสะดวก เก็บรวบรวมขอมูลจากผู
เขารับการอบรม ผูปกครองและญาติ ผูดํ าเนินการ โดยใชแบบสอบถาม สมุดบันทึก
ประจํ าตัว การประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการอบรมระหวางการจัดกิจกรรม
และบรรยากาศในการเขาคาย

บทที่ 4
การประเมินติดตามผลและใหการชวยเหลือ
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ระยะหลังการดํ าเนินการ
เปนระบบที่มีความสํ าคัญ เน่ืองจากเปนระยะติดตามพฤติกรรมผูเขารับ

การอบรม เปนระยะ ๆ พรอมใหการชวยเหลือสนับสนุนเปนอยางตอเน่ือง เก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูเขารับการอบรม ผูปกครองและญาติ ผูใกลชิดดูแล โดยใหแบบสอบถาม การ
พูดคุยตามแบบสัมภาษณ

การติดตามผล
การติดตามผลดํ าเนินการเปนระยะ ๆ รวม 4 ครั้ง ในชวง 3 เดือนแรก

หลังการเขาคาย คือ
ครั้งที่ 1 (2 สัปดาหหลังผานการอบรม)
ครั้งที่ 2 (4 สัปดาหหลังผานการอบรม)
ครั้งที่ 3 (2 เดือนหลังผานการอบรม)
ครั้งที่ 4 (3 เดือนหลังผานการอบรม)

การใหการชวยเหลือ
หลงัติดตามประเมินผล วิเคราะห ปญหา อุปสรรคในการดูแลตนเองและ

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมและผูปกครอง ครอบครัว ผูดูแลใกลชิด
โดยวิเคราะหปญหา เพ่ือการวางแผนชวยเหลือ เม่ือทราบขอเท็จจริงในการเสพติดซํ้ า
และเปนที่เชื่อถือไดแลวนํ าขอเท็จจริงน้ันมาวินิจฉัยแยกปญหาเพื่อวิเคราะหวาอะไรเปน
สาเหตุที่ทํ าใหกลับไปเสพซํ้ า มีปญหาอุปสรรคที่ประสบอยูในปจจุบันอยางไร จุดออน
ของผูผานการอบรมเปนอยางไร

ดานครอบครัว เชน ความไมเขาใจในความสัมพันธของครอบครัว ไม
สามารถปรับตัวเองเขากับครอบครัวและสังคม ไมยอมรับความจริง

ดานเศรษฐกิจ เชนไมมีรายได รายไดไมพอใช
ดานอารมณ จิตใจ ปญหาความกดดันดานจิตใจ การขาดความเชื่อม่ัน

ตอตนเอง ขาดความรักความอบอุน ถูกชักจูงไดงาย
ความสามารถในการแกไขปญหาเผชิญปญหาตาง ๆ

ใหคํ าปรึกษาแนะแนวแกผูผานการอบรมและครอบครัว โดยเนนใหผูผานการอบรมและ
ครอบครัวตระหนักถึงปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมไดดวยตนเอง
ใหคํ าแนะนํ าแกครอบครัวเพ่ือที่ครอบครัวจะไดเปนกํ าลังใจแกผู ผานการอบรมและ   
ยอมรับผูผานการอบรม ใหความสัมพันธที่ดีตอผูผานการอบรม เพ่ือใหผูผานการอบรม
มีความเชื่อม่ันตอตนเองและสังคม สิ่งแวดลอมมากขึ้น ใหการชวยเหลือสนับสนุน
และสรางเครือขาย พลังกลุมผูเขารับการอบรมในการดูแลซ่ึงกันและกันรวมถึงใชแรง
สนับสนุนของสังคม  ชมุชน เพ่ือใหการสนบัสนนุชวยเหลอืใหผูเขารบัการอบรมสามารถ
ดํ าเนนิชวีติในครอบครวัและสังคม โดยไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอยางยั่งยืนตอไป



ก ําหนดการกิจกรรม
คายวันหยุด
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กํ าหนดการกิจกรรมคายวันหยุด
รุนที่ 1

วันเสารที่ 1
08.00 – 09.00 น. • ลงทะเบียน – พิธีเปด
09.00 – 10.30 น. • ประเมินผลกอนการอบรม

• กลุมสัมพันธ
• แบงกลุมยอย : ทํ าความรูจักกัน (เพลงสวัสดี

มารูจักกันเถอะ)
10.30 – 12.00 น. • ความคาดหวังของการเขาคาย

(ฝนดี – ฝนราย)
• แบงกลุมยอย : มอบบัดดี้ เพ่ือนใจ

12.00 – 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. • รวมพลังชาวคาย (คุณชอบดื่มอะไร)

• แบงกลุมยอย : ความคาดหวังในการเลิกยา
VS. บทบาทของผูเกี่ยวของ

14.30 – 17.30 น. • WALK RALLY ครอบครัว : 6 กลุมยอย
17.30 – 18.00 น. • พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 น. • รวมพลังชาวคายเตรียมความพรอม

• แบงกลุมยอย : รูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืน
20.30 – 21.00 น. • สวดมนตและฝกสมาธิเพ่ือวันใหมที่ดีกวา
21.00 – 05.00 น. • พักผอน

วันอาทิตยที่ 1
05.30 – 06.30 น. • ออกกํ าลังกาย
06.30 – 07.00 น. • อาบน้ํ าทํ าความสะอาดรางกาย
07.00 – 07.30 น. • รับประทานอาหารเชา
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07.30 – 09.00 น. • ประเมินสุขภาพ
• รวมพลังชาวคาย กิจกรรมเตรียมความพรอม
• แบงกลุมยอย : จดหมายบัดดี้

09.00 – 10.00 น. • กิจกรรมโยนไข
• แบงกลุมยอย : อุปสรรคในการเลิกยา/สาเหตุ

ที่ทํ าใหกลับไปเสพซํ้ า

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น.
ชวงบาย เวลา 14.45 – 15.00 น.

วันอาทิตยที่ 1
10.30 – 12.00 น. • แบงกลุมยอย : เทคนิคการหยุดความคิดและ

หลกีเลี่ยงตัวกระตุนเพ่ือหยุดวงจรการใชยา
12.00 – 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. • รวมพลังชาวคายเตรียมความพรอม (ปดตา)

• แบงกลุมยอย : การเผชิญปญหาและหา
ทางออกที่เหมาะสม

14.30 – 17.30 น. • แบงกลุมยอย : การเผชิญปญหาและหา
ทางออกทีเหมาะสม (ตอ)
- ทกัษะการปฏิเสธ
- การจัดสิ่งแวดลอม

• แบงกลุมยอย : เปาหมายในการเลิกยาและ
ปฏิทินชีวิต

• จดหมายถึงคนรัก รวมพลังชาวคาย
• พันธสัญญา
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วันเสารที่ 2
08.00 – 09.00 น. • ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. • รวมพลังชาวคายกิจกรรมกลุมสัมพันธ

(โอเพ่ือนรัก)
• จดหมายบัดดี้
• แบงกลุมยอย : ความภาคภูมิใจในชีวิต

(กอนหินมหัศจรรย)
10.30 – 12.00 น. • แบงกลุมยอย : กิจกรรมงูลอกคราบ วิเคราะห

จุดแข็งและแนวทางพัฒนาตนเอง
12.00 – 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. • รวมพลังชาวคายเตรียมความพรอม

• แบงกลุมยอย : ประสบการณการเลิกยาของ
ตวัแทน

14.30 – 16.30 น. • แบงกลุมยอย : แลกเปลี่ยนประสบการณ
หาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค

16.30 – 18.00 น. • พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 น. • กิจกรรมเตรียมความพรอมเครือขาย

• แบงกลุมยอย : กลุมชวยเหลือกันเอง
20.30 – 21.00 น. • จุดเทียนสงปญญา สวดมนต
21.00 – 05.00 น. • พักผอน

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น.
ชวงบาย เวลา 14.45 – 15.00 น.

วันอาทิตยที่ 2
05.30 – 06.30 น. • ออกกํ าลังกาย
06.30 – 07.00 น. • อาบน้ํ าทํ าความสะอาดรางกาย
07.00 – 07.30 น. • รับประทานอาหารเชา



 114                                                                                                   

07.30 – 09.00 น. • ประเมินสุขภาพ
• แบงกลุมยอย : กิจกรรมกลุมสัมพันธ
• กิจกรรมเตรียมความพรอม

09.00 – 10.30 น. • แบงกลุมยอย : ครอบครัวที่คาดหวัง
10.30 – 12.00 น. • กิจกรรมสรางบานแสนสุข

• แบงกลุมยอย : สมาชิกเรียนรูบทบาท
การดูแลตนเอง (ผูเลิกยา)

• แบงกลุมยอย : บทบาทในการสนับสนุน
  การเลิกยา (ครอบครัว)

12.00 – 13.00 น. • พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. • เตรียมความพรอม (กิจกรรมฉีกกระดาษ)

• แบงกลุมยอย : วางแผนครอบครัวเพ่ือความ
สํ าเร็จในการเลิกยา

14.30 – 17.30 น. • ทักษะการสื่อสารใหกํ าลังใจ
• แบงกลุมยอย : เปาหมายในการเลิกยาและ

ปฏิทินชีวิต
• จดหมายถึงคนรัก รวมพลังชาวคาย
• พันธสัญญา

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น.
ชวงบาย เวลา 14.45 – 15.00 น.



แบบประเมิน
คายวันหยุด
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แบบประเมินสภาพเยาวชน

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ…………………………………สกุล…………………………………อายุ…………ป
สภาพรางกาย………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………
โรคประจํ าตัว………………………………ประวัติความเจ็บปวย………………………….
สัญญาณชีพแรกรับ…………ครั้ง/นาที  อุณหภูมิ…………0C , ชีพจร…………ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ……………ครั้ง/นาที  ความดันโลหิต……..……/……………มม. ปรอท
น้ํ าหนัก…………………กก.  สวนสูง…………………ซม.

สวนที่ 2 ประวัติการเสพสารเสพติดในปจจุบัน
1. สารเสพติดหลักที่ใช……………………วิธีเสพ…………ปริมาณที่ใช/วัน…….……….

ระยะเวลาตั้งแตเริ่มเสพจนถึงปจจุบัน…………………ใชครั้งสุดทาย…………………
2. สารเสพติดที่ใชรวม………………..วิธีเสพ……...……ปริมาณที่ใช/วัน……………….

ระยะเวลาตั้งแตเริ่มเสพจนถึงปจจุบัน………………ใชครั้งสุดทาย……………………

สวนที่ 3    การประเมินสภาพแรกรับ
ดานรางกาย
3. การรูสึกตัว  ปกติ  ผิดปกติ…………………………...…
4. การเคลื่อนไหว  ปกติ  ผิดปกติ………………………...……
5. ตา  ปกติ  ผิดปกติ……………………………...
6. มานตา   ปกติ  ผิดปกติ……………………………….
7. ผิวหนัง  ปกติ  ผิดปกติ………………………………

 อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………....
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ดานพฤติกรรม
8. คํ าพูด  ปกติ  ผิดปกติ……………………...………
9. ความรูสึก  สงบ  ไมอยูน่ิง  ขี้อาย

 กลัว  มีความอยากยา  วติกกงัวล
 หงุดหงดิ  เรยีกรอง  กระวนกระวาย
 อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………

10. อารมณ  เสียใจ   โกรธ   ซึมเศรา
 เคลิบเคลิ้ม  อ่ืนๆ ระบุ…………………………….

สอดคลองกับพฤติกรรม     สอดคลอง  ไมสอดคลอง
11. พฤติกรรมทางจิตอ่ืนๆ    ซึมเศรา  กาวราว

  แยกตัวเอง  หลงผิด
  หวาดระแวง
  อ่ืนๆ ระบุ…………..…………………
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แบบสอบถาม
โครงการคายวันหยุด สํ าหรับผูเขารวมโครงการ

กอนการฝกอบรม

คํ าชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวยคํ าถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง

ความเชือ่ในความสามารถของตนที่จะไมกลับไปใชสารเสพติด พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และแรงสนับสนุนของครอบครัว คํ าตอบที่ไดจะเก็บเปนความลับ ไมมีการเสนอเปน ราย
บคุคล และจะไมมีผลตอทานแตอยางใด แตจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการ
บํ าบัดรักษาผูปวยนอก ใหมีประสิทธิผลตอไป จึงขอความรวมมือใหทานตอบแบบสอบ
ถามใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 5 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 การเห็นคุณคาในตนเอง
สวนที่ 3 ความเชื่อในความสามารถของตนที่จะไมกลับไปใชสารเสพติด
สวนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
สวนที่ 5 แรงสนับสนุนของครอบครัว

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด

สถาบันธัญญารักษ



 120                                                                                                   

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คํ าชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางหรือทํ าเครื่องหมาย ลงใน ( ) ตามความ

เปนจริงที่สุด

1. ปจจุบันทานอายุ………………….ป
2. ระดับการศึกษา

( ) ประถมศึกษา ( ) อาชีวศึกษา ปวส.
( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) อนุปริญญา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปริญญาตรี
( ) อาชีวศึกษา ปวช. ( ) สูงกวาปริญญาตรี

3. สถานภาพ
( ) โสด ( ) คู
( ) หมาย ( ) แยกกันอยู
( ) หยาราง

4. อาชีพ
( ) ไมไดประกอบอาชีพ ( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) นักเรียน , นักศึกษา ( ) รับราชการ
( ) เกษตรกรรม ( ) รับจางบริษัท
( ) คาขาย ( ) รับจางทั่วไป ระบุ…………………….
( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………….

5. รายไดเฉลี่ยเดือนละ……………………………บาท
( ) มีรายไดแนนอน
( ) มีรายไดไมแนนอน

6. ปจจุบันทานอาศัยอยูกับ
( ) บิดาและมารดา ( ) ญาติ ระบุ………………..
( ) บิดา ( ) เพ่ือนหรือคนรูจักใกลชิด
( ) มารดา ( ) อ่ืน ๆ ระบุ……………………..

7. มีบุคคลในครอบครัวของทานใชสารเสพติดหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ระบุ……………………………….
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8. ชนิดของสารเสพติดหลักที่ใช
( ) สารระเหย กาว, ทินเนอร ( ) ยานอนหลับ
( ) กัญชา ( ) สุรา
( ) กระทอม ( ) ยาบา
( ) อ่ืน ๆ ระบุ………………………

9. ชนิดของสารเสพติดอ่ืนที่ใชรวม………………………….
วธิีการใช……………………………….
ระยะเวลาในการใช…………..ป………………เดือน

10. สารเหตุในการใชสารเสพติดครั้งแรก
( ) อยากลอง ( ) มีปญหาไมสบายใจ
( ) เพ่ือนชวน ( ) ถูกลอลวงหรือบังคับใหเสพ
( ) อ่ืน ๆ ระบุ………………………………..
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สวนที่ 1 การเห็นคุณคาในตนเอง
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามความรูสึก

ความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ฉันรูสึกวาตนเองมีอนาคตที่สดใส
2. ฉันรูสึกวาไมมีใครสนใจหวงใยตัวฉันเลย
3. ฉันรูสึกพอใจในรูปรางหนาตาของฉัน
4. ฉันสามารถทํ าส่ิงตาง ๆ ไดสํ าเร็จ
5. ฉันมักทํ าส่ิงตาง ๆ ผิดพลาดเสมอ
6. ฉันรูสึกตัวเองวาตํ่ าตอยกวาผูอ่ืน
7. บอยครั้งที่ฉันรูสึกวาเปนตนเหตุให

ผูอ่ืนเดือดรอน
8. ฉันรูสึกวาใคร ๆ ก็มองวาฉันเปนคนไมดี

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
9. ฉันไมมีความสามารถทัดเทียมผูอ่ืน

10. ฉันรูสึกทอแทและส้ินหวัง
11. ฉันรูสึกวาฉันเปนคนดีคนหนึ่ง
12. บอยครั้งที่ฉันรูสึกสับสนไมเขาใจตนเอง
13. ฉันสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวย

ตนเอง
14. ฉันรูสึกภูมิใจในตนเอง
15. บอยครั้งที่ไมมีใครเขาใจฉันเลย
16. ฉันรูสึกวาครอบครัว/ญาติหวงใยฉัน
17. ฉันเปนที่รักของเพื่อน
18. ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนมีประโยชน
19. ฉันไดรับความรัก ความอบอุนเมื่ออยู

กับครอบครัว
20. ครอบครัว/ญาติภูมิใจในตัวฉันมาก
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สวนที่ 2 ความเชื่อในความสามารถของตนที่จะไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามความรูสึก

ความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหยุดความคิดที่จะไป

ยุงเกี่ยวกับสารเสพติดได
2. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหลีกเล่ียงจากเพื่อนที่ใช

สารเสพติดได
3. สารเสพติดหาซื้อไดงาย จึงเปนการยากที่ฉันจะ

ไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
4. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหลีกเล่ียงส่ิงที่เกี่ยวของ

กับสารเสพติดได
5. ฉันไมสามารถที่จะเลิกคบเพื่อน ๆ ที่ใชสาร

เสพติดได
6. เมื่อเพ่ือนไมยอมรับฉันเขากลุม เพราะฉัน

ไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติดอีก ฉันก็เชื่อวา
ฉันสามารถยอมรับสภาพนั้นไดอยางสบายใจ

7. เมื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ  ฉันเชื่อวาฉันสามารถ
แกไขไดโดยไมตองพ่ึงพาสารเสพติด

8. ฉันเชื่อมั่นวา ฉันสามารถหักหามใจไมไปยุง
เกี่ยวกับสารเสพติดได เมื่อฉันมีความรูสึก
อยากทดลองหรือใชสารเสพติด

9. ฉันเชื่อมั่นวา หากฉันเหงาหรือหงุดหงิด
ฉันสามารถปรับจิตใจเพ่ือไมใหเกิดความ
ตองการที่จะกลับไปหรือยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

10. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถปฏิเสธเพ่ือนได เมื่อ
ถูกเพ่ือนชักชวนใหไปใชสารเสพติด

11. ฉันเชื่อวาฉันจะปฏิเสธการใชสารเสพติดได
ถาเพ่ือนหยิบย่ืนสารเสพติดมาให

12. ฉันเชื่อวาแมฉันจะอยูในส่ิงแวดลอม หรือแหลงที่มี
การซื้อ-ขาย หรือใชสารเสพติด ฉันก็ไมไปใช
สารเสพติด
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามการปฏิบัติ

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
โดยขอคํ าถามแตละขอมีความหมายดังตอไปน้ี

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกรรมในเรื่องนั้น ๆ บอย
ครัง้เกือบทุกครั้งปฏิบัติเปนสวนใหญ

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ
ไมสม่ํ าเสมอ ปฏิบัติบางครั้ง

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นๆ
นอยมาก ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง

ขอความ
ปฏิบัติ
บอยคร้ัง

ปฏิบัติเปน
บางคร้ัง

ปฏิบัตินาน ๆ
คร้ัง

1. ตรวจตามแพทยนัด
2. อาบนํ้ าทํ าความสะอาดรางกายอยางนอย

วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น
3. สนใจดูแลทรงผม/ตัดผมเพ่ือใหดูดีขึ้น
4. สวมเสื้อผาที่สะอาดและดูดี
5. นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ อยางนอย

วันละ 6-8 ชั่วโมง
6. ออกกํ าลังกาย
7. ดื่มนํ้ าสะอาดเพียงพอตอความตองการของ

รางกายอยางนอยวันละ 6-8 แกว
8. รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

ครบ 5 หมู
9. รับประทานอาหารเปนเวลา
10. ขับถายอุจจาระทุกวัน
11. สูบบุหรี่
12. ดื่มกาแฟหรือเคร่ืองดื่มชูกํ าลัง
13. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
14. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการเปลี่ยน

แปลงหรือความผิดปกติของรางกายเมื่อเกิด
ความเจ็บปวย



                                                                                    125

ขอความ
ปฏิบัติ
บอยคร้ัง

ปฏิบัติเปน
บางคร้ัง

ปฏิบัตินาน ๆ
คร้ัง

15. เมื่อเจ็บปวยซื้อยารับประทานเอง
ไมไปพบแพทย

16. อานหรือฟงส่ือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ

17. พูดระบายความคับของใจกับบุคคลที่
ไววางใจ

18. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการ
เปล่ียนแปลงหรือความผิดปกติของ
รางกายเมื่อเกิดความเจ็บปวย

19. ทํ างานอดิเรกที่เปนประโยชนไดรับความ
เพลิดเพลิน

20. ทํ าจิตใจใหสบาย ไมโมโห หงุดหงิดงาย
22. มีส่ิงที่นับถือศรัทธาเปนที่พ่ึง
23. มีจุดมุงหมายในการดํ าเนินชีวิต
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สวนที่ 4 การสนับสนุนของครอบครัว
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามการปฏิบัติ

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ จริง ไมแนใจ ไมจริง
1. ครอบครัวรับฟงและพยายามเขาใจถึงความยากลํ าบาก

ในการที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติดของฉัน
2. ครอบครัวอดทนตอสภาพอารมณที่เปล่ียนแปลง

ของฉันซึ่งเกิดขึ้นระหวางในชวงระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของวัยรุนที่อาจจะเขาไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

3. ครอบครัวรับฟงปญหาของฉันเสมอ
4. ครอบครัวของฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจฉันเสมอ

เมื่อฉันรูสึกผิดหวัง
5. ครอบครัวใหอภัยฉันเสมอเมื่อฉันทํ าส่ิงใดผิดพลาดไป
6. ครอบครัวทํ าใหฉันไมรูสึกโดดเดี่ยวและอางวาง
7. ครอบครัวแสดงความหวงใยทานเสมอ
8. หากฉันตองการสิ่งใด ครอบครัวสามารถจัดหาใหฉันได
9. ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถทํ าให

ฉันไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแมจะยากลํ าบาก
10. ครอบครัวชวยฉันวางแผนทํ าส่ิงใหมๆ ในชีวิต
11. ครอบครัวไมจับผิดฉันวาจะเลิกยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

ไดหรือไม
12. ครอบครัวทํ าใหฉันรูสึกอบอุน มั่นใจและปลอดภัย
13. ฉันมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ

ของครอบครัว
14. ฉันและครอบครัวมีจุดมุงหมายรวมกันในการหางไกล

จากยาเสพติด
15. ครอบครัวแสดงความยินดีกับฉันเมื่อฉันประสบ

ความสํ าเร็จที่ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
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แบบสอบถาม
โครงการคายวันหยุด (สํ าหรับครอบครัว/ญาติ)

กอนการฝกอบรม

คํ าชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวยคํ าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของบุตรหลานตามความคิดเห็นของญาติ และแรงสนับสนุนของครอบครัว คํ าตอบที่ได
จะเกบ็เปนความลับ ไมมีการเสนอเปนรายบุคคล และจะไมมีผลตอครอบครัวของทาน
แตอยางใด แตจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบบํ าบัดรักษาผูปวยนอก ใหมี
ประสิทธิผลตอไป จึงขอความรวมมือใหทานผูปกครอง (ครอบครัว/ญาติ) ตอบแบบ
สอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครอบครัวและญาติ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูเขาอบรมตามความคิดเห็นของ

ผูปกครองญาติ
สวนที่ 3 แรงสนับสนุนของครอบครัว

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครอบครัวและญาติ
คํ าชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวาง หรือทํ าเครื่องหมาย  ลงใน ( )

ตามความเปนจริงที่สุด

ชือ่-นามสกุลของครอบครัวหรือญาติ………………………………………………………..
เกี่ยวของเปน………………………………………...
บตุร/หลาน/คนใกลชิด ที่เขาคายชื่อ…………………...……………………………………
ที่อยูปจจุบัน……………………………………………...…………………………………..
………………………………………………..โทรศัพท…………………………………….
สถานที่ติดตอไดสะดวก……………………………………………………………………...
………………………………………………โทรศัพท…………...…………………………
1. ปจจุบันทานอายุ………………….ป
2. ระดับการศึกษาสูงสุด

( ) ประถมศึกษา ( ) อาชีวศึกษา ปวส.
( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) อนุปริญญา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปริญญาตรี
( ) อาชีวศึกษา ปวช. ( ) สูงกวาปริญญาตรี

3. สถานภาพ
( ) โสด ( ) คู
( ) หมาย ( ) แยกกันอยู
( ) หยาราง

4. อาชีพ
( ) ไมไดประกอบอาชีพ ( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) นักเรียน , นักศึกษา ( ) รับราชการ
( ) เกษตรกรรม ( ) รับจางบริษัท
( ) คาขาย ( ) รับจางทั่วไป ระบุ…………………….
( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………….

5. รายไดเฉลี่ยเดือนละ……………………บาท
( ) เพียงพอ มีเหลือเก็บ ( ) ไมเพียงพอ มีหน้ีสิน
( ) พอกิน พอใช ( ) อ่ืน ๆ ระบุ……………………

6. จํ านวนสมาชิกในครอบครัว…………..คน
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7. ความสัมพันธกับบุตร/หลานที่เขาคาย
( ) บิดา ( ) มารดา ( ) ลุง ( ) ปา
( ) นา ( ) อา ( ) พ่ี ( ) นอง
( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………..

8. ลักษณะครอบครัวประกอบดวย
( ) พอ แม ลูก ( ) พอ แม ลูก และญาติรวมกัน
( ) พอ ลูก ( ) แม ลูก
( ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………

9. ความสัมพันธในครอบครัว
( ) รักใครกันดี
( ) ทะเลาะกันเปนบางครั้ง
( ) ทะเลาะกันเปนประจํ า
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สวนที่ 1 พฤตกิรรมการดูแลตนเองตามความคิดเห็นของผูปกครองและญาติ
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามการปฏิบัติของ

ทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
โดยขอคํ าถามแตละขอมีความหมายดังตอไปน้ี

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม
ในเรื่องนั้น ๆ บอยครั้งเกือบทุกครั้ง ปฏิบัติเปนสวนใหญ

ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม
ในเรื่องนั้น ๆ สม่ํ าเสมอ ปฏิบัติบาง เปนบางครั้ง

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่อง
น้ัน ๆ นอยมาก ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
ปฏิบัติ
บอยคร้ัง

ปฏิบัติเปน
บางคร้ัง

ปฏิบัตินาน ๆ
คร้ัง

1. ไปตรวจตามแพทยนัด
2. อาบนํ้ าทํ าความสะอาดรางกายอยางนอย

วันละ 2 ครั้งเชา-เย็น
3. สนใจดูแลทรงผม/ตัดผมเพ่ือใหดูดีขึ้น
4. สวมเสื้อผาที่สะอาด และดูดี
5. นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ อยางนอย

วันละ 6-8 ชั่วโมง
6. ออกกํ าลังกาย
7. ดื่มนํ้ าสะอาดเพียงพอตอความตองการของ

รางกายอยางนอยวันละ 6-8 แกว
8. รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

ครบ 5 หมู
9. รับประทานอาหารเปนเวลา
10. ขับถายอุจจาระทุกวัน
11. สูบบุหรี่
12. ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกํ าลัง
13. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
14. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

หรือความผิดปกติของรางกายเมื่อเกิดความ
เจ็บปวย
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ขอความ
ปฏิบัติ
บอยคร้ัง

ปฏิบัติเปน
บางคร้ัง

ปฏิบัตินาน ๆ
คร้ัง

15. เมื่อเจ็บปวย ซื้อยามารับประทานเอง ไมไป
พบแพทย

16. อานหรือฟงส่ือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ

17. พูดระบายความคับของใจกับบุคคลที่ไววางใจ
18. ทํ างานอดิเรกที่เปนประโยชนไดรับความ

เพลิดเพลิน
19. ทํ าจิตใจใหสบาย ไมโมโห หงุดหงิดงาย
20. มีส่ิงที่นับถือศรัทธาเปนที่พ่ึง
21. มีจุดมุงหมายในการดํ าเนินชีวิต
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สวนที่ 2 การสนับสนุนของครอบครัว
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือตามความรูสึก ความคิดเห็น

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ จริง ไมแนใจ ไมจริง
1. ทานรับฟงและพยายามเขาใจถึงความยากลํ าบาก

ในการที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติดของบุตรหลาน
2. ทานอดทนตอสภาพอารมณที่เปล่ียนแปลง

ของบุตรหลานที่เกิดขึ้นในชวงระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของวัยรุนที่อาจจะเขาไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

3. ทานรับฟงปญหาของบุตรหลานเสมอ
4. ทานแสดงความเห็นอกเห็นใจบุตรหลานเสมอ

เมื่อเขารูสึกผิดหวัง
5. ทานใหอภัยบุตรหลานเสมอเมื่อเขาทํ าส่ิงผิดพลาดไป
6. ทานแสดงความหวงใยบุตรหลานเสมอ
7. หากบุตรหลานตองการสิ่งใด ทานสามารถ

จัดหาใหเขาได
8. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถ

ทํ าใหบุตรหลานหางไกลจากสารเสพติดถึง
แมจะยากลํ าบากหรือยุงยาก

9. ทานชวยบุตรหลานวางแผนทํ าส่ิงใหม ๆ ในชีวิต
10. ทานไมจับผิดบุตรหลานวาจะเลิกยุงเกี่ยวกับ

สารเสพติดไดหรือไม
11. ทานทํ าใหบุตรหลานรูสึกอบอุน มั่นใจและปลอดภัย
12. ทานใหโอกาสบุตรหลานมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องตาง ๆ ของครอบครัว
13. ทานและบุตรหลานมีจุดมุงหมายรวมกันในการที่จะ

ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
14. ทานแสดงความยินดีกับบุตรหลานเมื่อเขาประสบ

ความสํ าเร็จที่ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
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แบบสอบถามติดตามประเมิน
หลังการเขาคายวันหยุด

(สํ าหรับผูเขารวมโครงการ)

คํ าชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวยคํ าถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง

ความเชือ่ในความสามารถของตนที่จะไมกลับไปใชสารเสพติด พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และแรงสนับสนุนของครอบครัว คํ าตอบที่ไดจะเก็บเปนความลับ ไมมีการเสนอเปนราย
บคุคล และจะไมมีผลตอทานแตอยางใด แตจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการ
บํ าบัดรักษาผูปวยนอก ใหมีประสิทธิผลตอไป จึงขอความรวมมือใหทานตอบแบบ
สอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 5 สวนคือ
สวนที่ 1 การเห็นคุณคาในตนเอง
สวนที่ 2 ความเชื่อในความสามารถของตนที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับ

สารเสพติด
สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
สวนที่ 4 แรงสนับสนุนของครอบครัว
สวนที่ 5 แบบสอบถามเชิงลึก (ปกปดลับเฉพาะ)

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด

สถาบันธัญญารักษ
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สวนที่ 1 การเห็นคุณคาในตนเอง
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามความรูสึก
 ความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ฉันรูสึกวาตนเองมีอนาคตที่สดใส
2. ฉันรูสึกวาไมมีใครสนใจหวงใยตัวฉันเลย
3. ฉันรูสึกพอใจในรูปรางหนาตาของฉัน
4. ฉันสามารถทํ าส่ิงตาง ๆ ไดสํ าเร็จ
5. ฉันมักทํ าส่ิงตาง ๆ ผิดพลาดเสมอ
6. ฉันรูสึกวาตนเองตํ่ าตอยกวาผูอ่ืน
7. บอยครั้งที่ฉันรูสึกวาเปนตนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอน
8. ฉันรูสึกวาใคร ๆ ก็มองวาฉันเปนคนไมดี

ยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
9. ฉันไมมีความสามารถทัดเทียมผูอ่ืน
10. ฉันรูสึกทอแทและส้ินหวัง
11. ฉันรูสึกวาฉันเปนคนดีคนหนึ่ง
12. บอยครั้งที่ฉันรูสึกสับสนไมเขาใจตนเอง
13. ฉันสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง
14. ฉันรูสึกภูมิใจในตนเอง
15. บอยครั้งที่ไมมีใครเขาใจฉันเลย
16. ฉันรูสึกวาครอบครัว/ญาติหวงใยฉัน
17. ฉันเปนที่รักของเพื่อน
18. ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนมีประโยชน
19. ฉันไดรับความรัก ความอบอุนเมื่ออยูกับครอบครัว
20. ครอบครัว/ญาติภูมิใจในตัวฉันมาก



                                                                                    135

สวนที่ 2 ความเชื่อในความสามารถของตนที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามความรูสึก
 ความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหยุดความคิดที่จะไปยุงเกี่ยว

กับสารเสพติดได
2. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหลีกเล่ียงจากเพื่อนที่ใชสาร

เสพติดได
3. สารเสพติดหาซื้อไดงาย จึงเปนการยากที่ฉันจะไม

ไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
4. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถหลีกเล่ียงส่ิงที่เกี่ยวของกับ

สารเสพติดได
5. ฉันไมสามารถที่จะเลิกหาคบกับเพ่ือน ๆ ที่ใชสาร

เสพติดได
6. เมื่อเพ่ือนไมยอมรับฉันเขากลุม เพราะฉันไมไปยุง

เกี่ยวกับสารเสพติดอีก ฉันก็เชื่อวา ฉันสามารถ
ยอมรับสภาพนั้นไดอยางสบายใจ

7. เมื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ ฉันเชื่อวา ฉันสามารถ
แกไขไดโดยไมตองพ่ึงพาสารเสพติด

8. ฉันเชื่อมั่นวา ฉันสามารถหักหามใจไมไปไปยุง
เกี่ยวกับสารเสพติดได เมื่อฉันมีความรูสึกอยากจะ
ทดลองหรือใชสารเสพติด

9. ฉันเชื่อมั่นวา หากฉันเหงาหรือหงุดหงิดฉันสามารถ
ปรับจิตใจเพ่ือไมใหเกิดความตองการที่จะกลับไป
ใชหรือยุงเกี่ยวกับสารเสพติดอีก

10. ฉันเชื่อวา ฉันสามารถปฏิเสธเพ่ือนได เมื่อถูกเพ่ือน
ชักชวนใหไปใชสารเสพติด

11. ฉันเชื่อวา ฉันจะปฏิเสธการใชสารเสพติดได ถา
เพ่ือนหยิบย่ืนสารเสพติดมาให

12. ฉันเชื่อวา แมฉันจะอยูในส่ิงแวดลอมหรือแหลงที่มี
การซื้อ – ขาย หรือใชสารเสพติด ฉันก็ไมไปใช
สารเสพติด
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามการปฏิบัติ

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
โดยขอคํ าถามแตละขอมีความหมายดังตอไปน้ี

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ
บอยครั้งเกือบทุกครั้งปฏิบัติเปนสวนใหญ

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ
ไมสม่ํ าเสมอ ปฏิบัติบางเปนบางครั้ง

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ
นอยมาก ปฏิบัตินานๆ  ครั้งหรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. อาบนํ้ าทํ าความสะอาดรางกายอยางนอยวันละ

2 ครั้ง เชา-เย็น
2. สนใจดูแลทรงผม/ตัดผมเพ่ือใหดูดีขึ้น
3. สวมเสื้อผาที่สะอาด และดูดี
4. นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ อยางนอยวันละ

6 – 8 ชั่วโมง
5. ออกกํ าลังกาย
6. ดื่มนํ้ าสะอาดเพียงพอตอความตองการของรางกาย

อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
7. รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบ

5 หมู
8. รับประทานอาหารเปนเวลา
9. ขับถายอุจจาระทุกวัน
10. สูบบุหรี่
11. ดื่มกาแฟหรือเคร่ืองดื่มชูกํ าลัง
12. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
13. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความผิดปกติของรางกายเมื่อเกิดความเจ็บปวย
14. เมื่อเจ็บปวยซื้อยารับประทานเองไมไปพบแพทย
15. อานหรือฟงส่ือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพ
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ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
16. พูดคุยระบายความคับของใจกับบุคคลที่ไววางใจ
17. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความผิดปกติของรางกายเมื่อเกิดความเจ็บปวย
18. ทํ างานอดิเรกที่เปนประโยชนไดรับความ

เพลิดเพลิน
19. ทํ าจิตใจใหสบาย ไมโมโห หงุดหงิดงาย
20. มีส่ิงที่นับถือศรัทธาเปนที่พ่ึง
21. มีจุดมุงหมายในการดํ าเนินชีวิต
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สวนที่ 4 การสนับสนุนของครอบครัว
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือตามความรูสึก ความคิดเห็น

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ครอบครัวรับฟงและพยายามเขาใจถึงความยาก

ลํ าบากในการที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
ของฉัน

2. ครอบครัวอดทนตอสภาพอารมณที่เปล่ียนแปลง
ของฉันซึ่งเกิดขึ้นระหวางในชวงระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของวัยรุนที่อาจจะเขาไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

3. ครอบครัวรับฟงปญหาของฉันเสมอ
4. ครอบครัวของฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจฉันเสมอ

เมื่อฉันรูสึกผิดหวัง
5. ครอบครัวใหอภัยฉันเสมอเมื่อฉันทํ าส่ิงใดผิดพลาด

ไป
6. ครอบครัวทํ าใหฉันไมรูสึกโดดเดี่ยวและอางวาง
7. ครอบครัวแสดงความหวงใยฉันเสมอ
8. หากฉันตองการสิ่งใด ครอบครัวสามารถจัดหาให

ฉันได
9. ครอบครัวมีสวนรวมกับในกิจกรรมตาง ๆ ที่

สามารถทํ าใหฉันไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
แมจะยากลํ าบาก

10. ครอบครัวชวยฉันวางแผนทํ าส่ิงใหม ๆ ในชีวิต
11. ครอบครัวไมจับผิดวาฉันจะเลิกยุงเกี่ยวกับ

สารเสพติดไดหรือไม
12. ครอบครัวทํ าใหฉันรูสึกอบอุน มั่นใจและปลอดภัย
13. ฉันมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ของ

ครอบครัว
14. ฉันและครอบครัวมีจุดมุงหมายรวมกันในการหาง

ไกลจากสารเสพติด
15. ครอบครัวแสดงความยินดีกับฉันเมื่อฉันประสบ

ความสํ าเร็จที่ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเชิงลึก (ปกปดลับเฉพาะ)
คํ าชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงที่สุด

1. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานมีความภาคภูมิใจหรือทํ าความดีในเรื่องอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. ขณะน้ีทานประสบความสํ าเร็จในสิ่งที่ทานตั้งใจไวหรือวางแผนไวในเรื่องใดบาง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ทานมีความมั่นใจวาจะทํ าสิ่งที่ทานตั้งใจไวหรือวางแผนไวไดสํ าเร็จหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ทานมีสวนชวยหรือทํ าหนาที่ในครอบครัวอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. หลังเขาโครงการคายวันหยุด ทานสูบบุหร่ีหรือไม……………………………………...
สูบครั้งสุดทายเม่ือไร……………………………………………………………………..
สาเหตุของการสูบ………………………………………………………………………..

6. หลังเขาคายวันหยุดทานดื่มสุราของมึนเมา หรือไม…………………………………….
ครั้งสุดทายเม่ือไร………………………………………………………………………...
สาเหตุของการดื่ม………………………………………………………………………..

7. นอกจากบุหร่ี สุรา ทานใชสารเสพติดอ่ืน ๆ หรือไม……………………………………
โปรดระบุ………………………………………………………………………………….
สาเหตุการใช……………………………………………………………………………..
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8. ทานมีขอคับของในใดบาง และอยากรับการชวยเหลืออยางไร…………………………
ขอคับของใจ ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
การชวยเหลือ…………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
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แบบสอบถามติดตามประเมิน
หลังการเขารวมโครงการคายวันหยุด

(สํ าหรับครอบครัว/ญาติ)

คํ าชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวยคํ าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของบุตรหลานตามความคิดเห็นของญาติ และแรงสนับสนุนของครอบครัว คํ าตอบที่ได
จะเกบ็เปนความลับ ไมมีการเสนอเปนรายบุคคล และจะไมมีผลตอครอบครัวของทานแต
อยางใด แตจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการบํ าบัดรักษาผูปวยนอก ใหมี
ประสิทธิผลตอไป จึงขอความรวมมือใหทานผูปกครอง (ครอบครัว/ญาติ) ตอบแบบ
สอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 3 สวนคือ
สวนที่ 1 พฤตกิรรมการดูแลตนเองของบุตร/หลานตามความคิดเห็น

ของผูปกครองญาติ
สวนที่ 2 แรงสนับสนุนของครอบครัว
สวนที่ 3 แบบสอบถามเชิงลึก (ปกปดลับเฉพาะ)

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
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สวนที่ 1 พฤตกิรรมการดูแลตนเองของบุตร/หลานตามความคิดเห็นของผูปกครอง/
ญาติ

คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือในแตละขอตามการปฏิบัติ
ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
โดยขอคํ าถามแตละขอมีความหมายดังตอไปน้ี

ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม
ในเร่ืองนั้น ๆ บอยครั้งเกือบทุกครั้ง ปฏิบัติเปน
สวนใหญ

ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม
ในเรื่องนั้น ๆ ไมสม่ํ าเสมอ ปฏิบัติบาง เปนบางครั้ง

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง บตุรหลานของทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมใน
เรื่องนั้น ๆ นอยมาก ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หรือไมปฏิบัติ
เลย

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. อาบน้ํ าทํ าความสะอาดรางกายอยางนอย

วนัละ 2 ครั้ง เชา-เย็น
2. สนใจดูแลทรงผม/ตัดผมเพื่อใหดูดีขึ้น
3. สวมเสื้อผาที่สะอาด และดูดี
4. นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ อยางนอย

วนัละ 6 – 8 ชั่วโมง
5. ออกกํ าลังกาย
6. ด่ืมน้ํ าสะอาดเพียงพอตอความตองการของ

รางกายอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
7. รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

ครบ 5 หมู
8. รับประทานอาหารเปนเวลา
9. ขบัถายอุจจาระทุกวัน
10. สูบบุหร่ี
11. ด่ืมกาแฟหรือเครื่องด่ืมชูกํ าลัง
12. ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
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ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
13. สนใจภาวะสุขภาพสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

หรือความผิดปกติของรางกายเมื่อเกิดความ
เจ็บปวย

14. เม่ือเจ็บปวย ซ้ือยามารับประทานเอง ไมไป
พบแพทย

15. อานหรือฟงสื่อ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ

16. พูดคยุระบายความคับของใจกับบุคคลที่ไว
วางใจ

17. ทํ างานอดิเรกที่เปนประโยชนไดรับความ
เพลิดเพลิน

18. ทํ าจิตใจใหสบาย ไมโมโห หงุดหงิดงาย
19. มีสิง่ที่นับถือศรัทธาเปนที่พ่ึง
20. มีจุดมุงหมายในการดํ าเนินชีวิต
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สวนที่ 2 การสนับสนุนของครอบครัว
คํ าชี้แจง โปรดทํ าเครื่องหมาย ลงในชองดานขวามือตามความรูสึก ความคิดเห็น

ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1. ทานรับฟงและพยายามเขาใจถึงความยากลํ าบาก

ในการที่จะไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติดของบุตรหลาน
2. ทานอดทนตอสภาพอารมณที่เปล่ียนแปลงของ

บุตรหลานซ่ึงเกิดขึ้นในชวงระยะหัวเล้ียวหัวตอ
ของวัยรุนที่อาจจะเขาไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด

3. ทานรับฟงปญหาของบุตรหลานเสมอ
4. ทานแสดงความเห็นอกเห็นใจบุตรหลานเสมอ

เมื่อเขารูสึกผิดหวัง
5. ทานใหอภัยบุตรหลานเสมอเมื่อฉันทํ าส่ิงใด

ผิดพลาดไป
6. ทานแสดงความหวงใยบุตรหลานเสมอ
7. หากบุตรหลานตองการสิ่งใด ทานสามารถจัดหา

ใหเขาได
8. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถทํ าให

บุตรหลานไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติดไดแมจะ
ยากลํ าบากหรือยุงยาก

9. ทานชวยบุตรหลานวางแผนทํ าส่ิงใหม ๆ ในชีวิต
10. ทานไมจับผิดบุตรหลานวาจะไปยุงเกี่ยวกับ

สารเสพติดหรือไม
11. ทานทํ าใหบุตรหลานรูสึกอบอุน มั่นใจและปลอดภัย
12. ทานใหโอกาสบุตรหลานมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องตาง ๆ ของครอบครัว
13. ทานและบุตรหลานมีจุดมุงหมายรวมกันในการไม

ไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
14. ทานแสดงความยินดีกับบุตรหลานเมื่อเขาประสบ

ความสํ าเร็จที่จะไมไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเชิงลึก (ปกปดลับเฉพาะ)
คํ าชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงที่สุด

1. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานมีความภาคภูมิใจในตัวบุตร หลานของทานหรือไม
 อยางไร

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. บุตร หลานของทานประสบความสํ าเร็จในเรื่องใดบาง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ทานสังเกตเห็นหรือทราบวาบุตร หลานของทานมีความมั่นใจที่จะทํ าเรื่องใดไดสํ าเร็จ
หรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. หลงัเขาโปรแกรมคายวันหยุด ทานสังเกตเห็นพฤติกรรมบุตร หลานของทาน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. บุตร/หลานของทานชวยเหลือหรือทํ าหนาที่ในครอบครัวอยางไรบาง…………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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6. ทานสังเกตเห็นบุตรหลานทานสูบบุหร่ีหรือไม………………………………………….
ครั้งสุดทายที่พบเห็น คือ…………………………………………………………………

7. ทานสังเกตเห็นบุตร หลานทานดื่มสุราของมึนเมา หรือไม…………………………….
ครั้งสุดทายที่พบเห็น คือ…………………………………………………………………

8. นอกจากบุหร่ี สุรา บุตร หลานของทานใชสารเสพติดอ่ืน ๆ อีกหรือไม………………..
โปรดระบุ………………………………………………………………………………….
ครั้งสุดทายที่พบเห็น เม่ือไร……………………………………………………………..

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
คณะวิจัยโครงการคายวันหยุด
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ



เพลงประกอบการ
การฝกอบรม
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สวัสดี
สวัสดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ํ า) ฉันดีใจจริงนะเออ
ไดพบเธอฉันสุขใจ เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร
ฉันนั้นอยูสบายกายและใจ มารองรํ าเพลินฤทัยให
หัวใจสุขสํ าราญ

ปรบมือไปกันใหพรอมเพรียง (ซ้ํ า) ยกมือไว
หัวสายเอียงใหพรอมเพรียงตามกัน แลวหมุนกลับ
ปรบัตัวเสียใหทัน (ซ้ํ า) มือทาวเอว ซอยเทาพลัน
ใหพรอมกันเถิดเอย

รถตุก
รถตุก ๆ บรรทุกถาน รถถึงสะพาน (ซ้ํ า) มัน
ชักกระตุก กระตุก กระตุก กระตุก กระตุก

รถไฟ
รถไฟ ๆ ไมใชรถเจ็ก มันทํ าดวยเหล็ก ฉึกฉัก
ฉึกฉัก

รถเจ็ก
รถเจ็ก ๆ ไมใชรถไฟ มันทํ าดวยไม
ครอกแครก ครอกแครก

โรตี
โรตี แผนกลม ๆ อันน้ีใส นม อันนี้ใสไข
โรตี แผนใหญ ๆ อันนี้ใสไข อันนี้ใสนม
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เตนรํ าผลไม
แอบเปล ๆๆ มะละกอ ๆๆ กลวย ๆๆ สม ๆๆ

แอปเปล มะละกอ กลวย สม

หวีแจะ
หยบิหวี มาหวีเกศา หวีซายหวีขวา แลว
มาหวีแจะ หวีแจะ ๆๆ

ลางโจะ
หยบิสบู มาถูกายา ถูซายถูกขวา แลวมา
ถูโจะ ๆๆ

ดอกลั่นทม
โอเจาดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคย
เด็ดเลน เด็ดเชา เด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเลน
เด็ดดม เด็ดดม

รวมเงิน
รวมเงิน ๆ ใหดี รวมเงินวันน้ีอยางใหมี
ผิดพลาด ผูหญิงน้ันเปนเหรียญบาท (ซ้ํ า)
ผูชายเกงกาจเปนหาสิบสตางค (ซ้ํ า)

แมงมุม
แมงมุม มันเดินยุมยาม พอถึงสองยาม
ขยุม ๆ
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กามนิต
กามนิตยอดชาย จะไปคาขายที่โกสัมพี โชคและบุญ
หนุนนํ า มาเจอสาวงามกํ าลังกวนหยี กามนิตชอบใจ
กระโดดเขาใสขอกวน 3 ที 1 ที 2 ที 3 ที ก็ยังไมพอ
กามนติหัวรอขอกวนตออีก 3 ที หยี หยี หยี

โอเพื่อนรัก
โอเพ่ือนรัก เรามาพบกัน สวัสดี สวัสดี
สบายหรือ สบายดี เรายินดี ที่มาพบกัน

ปอปอาย
ปอปอาย ไตราว ไปหาโอลีฟ ๆ
ปอปอายจะไปจีบนางสาวโอลีฟดวยการไตราว ปูน ๆ

ยานัด
ยานัดหมอมี แกฝแกหิด ยานัดหมอชิตแกหิด แกฝ

ก่ิง กาน ใบ
กิง่กานใบ ชะชะ ใบ กานกิ่ง (ซ้ํ า)
ฝนตกลมแรงจริง ๆ (ซ้ํ า)
ชะ ชะ กิ่งกานใบ

ปญหา
ปญหา ปญหา ปญหา มากจนแกไมไหว
แกจนปวดหัวใจ แกไมไดสักที
ลองสุขศึกษาไหมพี่ วิเคราะหตรงนั้นตรงนี้
วเิคราะหแลวแกอีกที ด๊ีดี ด๊ีดี ด๊ีดี
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สุขสันตวันเกิด
ใหโชคดีสุขขวีนัเกิด สิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจ
ใหไดสมดังฝนใฝ จิตแจมใสทุกวันทุกคืน
ใหร่ํ ารวยเงินทองยศศักดิ์ อีกคนรักมากมายดาษดื่น
ทํ าสิ่งใดใหลุลวงราบรื่น อายุยืนปลอดโรคปลอดภัย
Happy Birhtday to you
Happy Birhtday to you
Happy Birhtday Happy Birhtday
Happy Birhtday to………………..

คํ าสัญญา
กอนจากกัน ขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกวาจะพบกันใหม

โบกมืออํ าลา สัญญาดวยหัวใจ เพราะความรักติดตรึงหวงใย ดวยใจผูกพันม่ันคง
ดวยความดีน้ันฝงตรึง จากไปแลวคํ านึงตรึงประทับดวงใจ อยาได

ลมืเลือนสัญญากันไวอยางไร ขอใหเรามั่นคงจิตใจ กาวไปสรรคสรางความดี
* โอเพ่ือนเอยเคยรวมสนุกกันมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน

ไมนานหรอกหนา เราคงไดมาพบกัน ไมมีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสัญญา*
* หากแผนดินไมฝงกาย จะสุขจะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา

รอยดวงใจ ม่ันในคํ าสัญญา สรางสรรคเพ่ือมวลประชา น่ีคือสัญญาของเรา**(ซ้ํ า***)
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1. น.พ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน
ผูอํ านวยการสถาบันธัญญารักษ 

2. พออ.สมจิตต วงศปา
รองผูอํ านวยการกลุมการพยาบาล

1. นางสุวภัทร  คงหอม พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
2. นางปราณี  ภาณุภาส พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
3. นางดุษณีย ชาญปรีชา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
4. นางสํ าเนา  นิลบรรพ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
5. นางสมบัติ  มากัน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
6. นางนันทา ชยัพิชิตพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
7. นางวาสนา  คงสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
8. นางจํ าเรียง ลีว้ิทยา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ
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