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ค�ำน�ำ
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-Behavioral Therapy: CBT) เป็นรูปแบบ
การบ�ำบัดชนิดหนึ่ง ซึ่งเดิมในต่างประเทศนิยมใช้ในการบ�ำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ต่อมาได้มีผู้น�ำ
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดทั้งสุรา กัญชา
พบว่าใช้ได้ผลดี และแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
เชื่อว่าเหตุการณ์ (Antecedent) กระบวนการทางความคิด (Cognition) และพฤติกรรม (Behavior)
ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบการบ�ำบัดปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT) เน้น
กระบวนการทางความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระท�ำ และความรู้สึกของคนซึ่งถูกก�ำหนด
โดยความเชื่อ ทัศนคติ การรับรู้ และกรอบความคิดในการรับรู้ หากกรอบความคิดของบุคคล
ผิดพลาด หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อารมณ์และพฤติกรรมที่ตอบสนองความคิดนั้นก็จะ
ผิดพลาดหรือเป็นปัญหา
คู่มือโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมนี้ เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการวิจัยชุด
การศึกษาประสิทธิผลของการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในที่มีต่อพฤติกรรมการไม่ติดซ�้ำ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�ำบัด จะได้รับ
โปรแกรมดังกล่าวตลอดทุกขั้นตอนของการบ�ำบัด ตั้งแต่ระยะเตรียมการก่อนการรักษา ระยะ
บ�ำบัดยา ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และระยะติดตามการรักษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการ
บ�ำบัดมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รับรู้ว่าโปรแกรมช่วยกระตุ้นให้
ได้ทบทวนเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ผลดีผลเสียของการเสพยาและการเลิกยา
ช่วยปรับมุมมองความคิดเป็นไปในทางบวก และสามารถน�ำทั้งความรู้และกิจกรรมไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน และช่วยชะลอการกลับไปเสพติดซ�้ำได้
ส�ำหรับโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมในคู่มือฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญก่อนน�ำไป
ทดลองใช้ (Try out) และน�ำไปใช้จริงตามกระบวนการวิจัย ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จนกระทั่งได้เป็นคู่มือฉบับที่อยู่ในมือของท่านนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้บ�ำบัดผู้ติดยาและสารเสพติด ในการน�ำไปประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดให้ชะลอการกลับไปเสพติดซ�ำ้ หรือสามารถเลิกยาเสพติดได้
กลับมาเป็นคนดีในสังคมต่อไป
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บทที่ 1
บทน�ำ
หลักการและเหตุผล
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เสพและผู้ติด สามารถด�ำเนินการได้หลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการใช้ยาเสพติดถือว่าเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติด (Potential demand) ที่ส�ำคัญให้กับประชาชนและเยาวชนแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหา
ให้กับกลุ่มผู้เสพและผู้ติดอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในมาตรการของการบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตาม
ช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดก็มีเป้าหมายที่ส�ำคัญ ในการป้องกันไม่ให้ผู้เสพและผู้ติดกลับไปเสพซ�้ำ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเห็นได้ว่ามาตการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเหมาะสมแตกต่าง
กันตามบริบท กลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์ของการด�ำเนินการ
ส�ำหรับในกลุ่มเป้าหมายผู้เสพและผู้ติด การบ�ำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพถือว่าเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือ และบรรเทาอาการจากการเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานจากภาวะ
ขาดยาและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพโดยไม่พึ่งพายาและสารเสพติด
อย่างไรก็ตามการบ�ำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนการรักษาผู้ที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลามากกว่าโรคอื่นๆ ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด นอกจากเป็นโรคสมองติดยาแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรมที่บิดเบือนไปจากสภาพชีวิตความเป็นจริงที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ทั้งความรู้สึก
นึกคิดภายใน ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ การรับรู้ ภาวะอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม หรือการ
กระท�ำที่แสดงออกมาให้เห็น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือเมื่อต้องเผชิญแรงกดดันหรือปัญหา
ต่างๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่
เข้ารับการบ�ำบัดรักษามักมีประสบการณ์การเสพยาเสพติดมาเป็นระยะเวลานานหลายปี และใน
ปริมาณยาเสพติดที่มากจนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเสพของตนเองได้ ดังนั้น การบ�ำบัด
รักษาให้หายจากโรคสมองติดยาและไม่กลับไปเสพซ�้ำจึงไม่ใช่เพียงการบ�ำบัดรักษาด้วยยาเหมือน
กับโรค หรือการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่มีความผิดปกติ มีพยาธิสภาพปรากฏทางร่างกายให้เห็นชัดเจน
เท่านั้น แต่ต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิสัยที่เคยชินกับการ
ด�ำเนิ น ชี วิ ต เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย าเสพติ ด โดยใช้ ก ารบ�ำบั ด รั ก ษาด้ า นจิ ต -สั ง คมร่ ว มด้ ว ย
จึงเห็นได้ว่าการบ�ำบัดรักษา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ใช้ยาและ
สารเสพติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และยังเป็นโจทย์ท้าท้ายผู้บ�ำบัดว่า
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จะท�ำอย่างไรจึงจะเพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการบ�ำบัดรักษา ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนาแนวทาง
การบ�ำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนั้น ผู้บ�ำบัดรักษาต้องมีการทบทวนและพัฒนาเทคนิควิธีการ
ใหม่ให้ก้าวทันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองติดยา ภาวะความเจ็บป่วย เทคโนโลยีและ
สภาพปัญหาของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจุบันการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavior Therapy : CBT) เป็นรูปแบบการบ�ำบัดทางจิต-สังคมรูปแบบหนึ่งที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence base) จากผลการวิจัยที่สนับสนุนว่าเป็นวิธีการบ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการบ�ำบัดผู้ติดสุราและสารเสพติด (Witkiewitz;& Marlatt. 2004: 225-226; citing Carroll;
Rounsaville; Nich & Gordon. 1994; J.D. Hawkins; Catalano; Gillmore; &Wells. 1989; Rawsob;
et al. 2002) และเป็นรูปแบบที่นิยม และประสบความส�ำเร็จอย่างมาก เพราะมีผลต่อการหยุดเสพ
ยาวนานกว่าการบ�ำบัดด้วยวิธีอื่นๆ (ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2548: 40; อ้างอิงจาก Scott, Williams
& Beck, 1989)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
เพื่อป้องกันการติดซ�้ำในผู้ป่วยกลุ่มเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในครอบคลุม
ทัง้ 4 ระยะของการบ�ำบัด ได้แก่ ระยะเตรียมการก่อนการรักษา ซึง่ เป็นระยะทีเ่ ตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าสู่การบ�ำบัด และสร้างแรงจูงใจในการบ�ำบัดรักษา ระยะบ�ำบัดยา เป็นระยะ
ที่ให้การบ�ำบัดรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการขาดยา และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระยะ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นระยะการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่น�ำไปสู่การใช้ยาและสารเสพติด และระยะติดตามการรักษา ซึ่งระยะนี้ยังถือว่าเป็น
ระยะของการบ�ำบัดรักษาเนื่องจากมีการติดตามผู้ป่วยหลังจากจ�ำหน่ายกลับบ้านว่ามีความเป็นอยู่
อย่างไร กลับไปใช้สารเสพติดหรือไม่ มีปัญหาอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการดูแล
ช่วยเหลือ ประคับประคองให้ผปู้ ว่ ยสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้โดยไม่กลับไปติดซ�ำ้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี ซึง่ โปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมเป็นการด�ำเนินการบ�ำบัดอย่างต่อเนือ่ ง มีรปู แบบ
การบ�ำบัดทีส่ อดคล้องกันทัง้ ระบบการบ�ำบัดรักษา โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตัวผูป้ ว่ ย
ที่สามารถลด ละ เลิก ยาและสารเสพติดได้
วัตถุประสงค์
ใช้เป็นคู่มือในการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันการติดซ�้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาเมทแอมเฟตามีน แบบผู้ป่วยในทั้ง 4 ระยะ คือ
ระยะเตรียมการก่อนการรักษา ระยะบ�ำบัดยา ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และระยะติดตามการรักษา
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บทที่ 2
แนวคิดการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) เป็นรูปแบบ
การบ�ำบัดทางจิต-สังคมรูปแบบหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วในการบ�ำบัดทาง
จิตวิทยาเพือ่ ช่วยเหลือผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางอารมณ์และพฤติกรรม โดยการบ�ำบัดรูปแบบนีม้ องว่าปัญหา
ทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบุคคลมีความคิดในลักษณะที่ปรับตัวไม่ได้ เป็นความคิดที่ไม่เหมาะสม
ไม่มเี หตุผล ซึง่ สะท้อนให้เห็นความเชือ่ ของบุคคลทีม่ ตี อ่ ตัวเองและโลกทัศน์ทเี่ ขาอาศัยอยู่ (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 310) ดังนั้นการบ�ำบัดจึงมุ่งไปที่ความเชื่อพื้นฐานว่า บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด
มีการรับรู้ การตีความหมายต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของตนเอง ซึง่ ถ้ามีการบิดเบือน
และผิดพลาดจากความจริงจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมทีม่ ปี ญ
ั หานัน้ แนวคิดนีจ้ งึ ให้ความส�ำคัญกับตัวแปรภายในตัวบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ที่แสดงออก (ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2535: 284-285; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 308) และ
รวมถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วย โดยในระยะแรกๆ ของการน�ำแนวคิดนีม้ าใช้ในการบ�ำบัดผูท้ ี่
มีปัญหาทางอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ต่อมาจึงพัฒนามาใช้ในกลุ่มที่กว้างขวาง
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด

ความหมาย
ผู้ให้ความหมายการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมมีหลากหลาย โดยเบคและคณะ (Beck;
et al . 1993: 27; อ้างอิงจาก Beck. 1976, Beck; Rush; Shaw; & Emery. 1979) ให้ความหมายว่า
เป็นระบบของการบ�ำบัดทางจิตที่พยายามลดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มีมากเกินไป (Excessive
emotional reactions) และพฤติกรรมที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง (Self-defeating) โดยปรับเปลี่ยน
ความคิดที่มีความคลาดเคลื่อนบิดเบือนจากความจริง รวมทั้งความเชื่อที่ท�ำให้การปรับตัวไม่
เหมาะสมและเป็นสาเหตุของการแสดงออก
ฮีตเทอร์ และมาหลัท (Graham; et al. 2004: 14; citing Heather; et al. 1993; Marlatt.
1998) กล่าวว่า การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมเป็นการบ�ำบัดทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยโดยอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction) โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีปัญหาไปสู่
พฤติกรรมใหม่ และคงธ�ำรงพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ยา หรือสามารถเลิกยาได้ ในการเลิกยาจึงเป็น
เพียงเป้าหมายหนึ่งเท่านั้น ในการบ�ำบัดเน้นความส�ำคัญของรูปแบบการใช้สารเสพติดที่ท�ำให้เกิด
ปัญหาตามมา ซึง่ เป็นปัจจัยทีค่ อยขัดขวางไม่ให้ผปู้ ว่ ยไปสูเ่ ป้าหมายได้ และเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยให้บุคคลลดการใช้ยา (Carroll. 1998: 1)
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เป็นเสมือนการเสริมก�ำลังตนเอง (self-reinforcement) เมื่อบุคคลมีความคิดเปลี่ยน น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการกระท�ำและพฤติกรรม (Action and behavior) ซึ่งมีแนวโน้มท�ำให้เกิดสุขภาวะ
ที่ดี (Sense of well-being) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของความคิดที่เข้มแข็ง และส่งผลต่อพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง
นอกจากนี้ เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา (2549: 165) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการบ�ำบัดทางจิตใจ
และพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากกระบวนการคิดที่ผิดปกติ หรือคิดในแง่ลบ (Negativecognition)
โดยมีความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในลักษณะที่มีผลต่อกัน การบ�ำบัดจึงเป็น
การช่วยผู้ติดสารเสพติดให้ตระหนักถึงความคิดในแง่ลบ และเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม หมายถึง วิธีการ
บ�ำบัดรูปแบบหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ การรับรู้ของบุคคลที่มีกระบวนการคิดที่ผิด
ปกติ บิดเบือนหรือคิดในแง่ลบ ให้มีความตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์มากขึ้น
รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคต่างๆ จัดการ
กับความคิดและพฤติกรรมที่มีปัญหาเพื่อน�ำไปสู่พฤติกรรมการไม่ใช้สารเสพติด

แนวคิดพื้นฐานของการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
แนวคิดของการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม เชื่อว่า ความคิด (Thoughts) ความรู้สึก
(Feelings) ปฏิกิริยาทางร่างกาย (Physicalreactions) พฤติกรรม (Behaviors) และสิ่งแวดล้อม
(Environment) มีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถก�ำหนดซึ่งกันและกันได้ (Reciprocal interaction) การ
เปลี่ยนแปลงในด้านใดสามารถส่งผลต่อด้านอื่นๆ ด้วย (Neenan & Dryden, 2006: 6; citing
Greenberger & Padesky, 1995)
แซนเดอร์ และวิลล์ (Sanders & Wills, 2005: 4-5) กล่าวถึงวงจรชั่วร้ายของพฤติกรรมที่
บิดเบือน (Vicious cycle) ว่าเป็นผลจากการเชือ่ มต่อกันของความคิดในทางลบ ส่งผลให้มคี วามรูส้ กึ
ทีไ่ ม่ดี ท�ำให้แสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม จึงพบว่าการตอบสนองของบุคคลนัน้ ไม่ได้ขนึ้ กับสภาพ
ความเป็นจริงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่รับรู้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 307; อ้างอิงจาก
Mahoney. 1974) ดังนั้นจึงเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม การแก้ไขที่ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด ความเชือ่ การรับรู้ การตีความ จึงมีความจ�ำเป็น และเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทั้ ง นี้ เ พราะการเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ได้ พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้ น ย่ อ มเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย
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นอกจากนี้กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรม สามารถจัดให้มีขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้
(ทิพย์วัลย์ สุทิน. 2539: 29; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 307)
หลักการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
ในการบ�ำบัดมีหลักการเบื้องต้นที่ควรค�ำนึงถึงดังนี้ (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. 2551: 5-8)
1. การบ�ำบัด อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยในรูปแบบของความคิด
(Cognitive model) ท�ำให้เข้าใจผู้ป่วยในสถานกาณ์ต่างๆ ว่าเขามีความรู้สึก ความคิดอย่างไร แล้ว
พิจารณาว่ารูปแบบของความคิดมีปัญหาด้านใด
2. การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมเป็นจิตบ�ำบัดอย่างหนึ่ง (Psychotherapy) ดังนั้นจึง
ต้องมีพนื้ ฐานของความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูบ้ �ำบัดกับผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อบเขต เมือ่ ผูป้ ว่ ยไว้วางใจมากพอ
จะพูดอย่างตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกที่แท้จริง ผู้บ�ำบัดจะเป็นพันธมิตรและผู้ร่วมมือ
3. การเน้นย�้ำถึงความร่วมมือ (Collaboration) และการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง (Active
participation) แม้ผู้บ�ำบัดช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยเองก็มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย
ผู้บ�ำบัดมีหน้าที่เหมือนครูฝึกที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีบทบาทส�ำคัญในการบ�ำบัด ช่วยให้เรียนรู้เทคนิค
ต่างๆ และให้ฝึกฝนเทคนิคนั้นๆ
4. การมุ่งเน้นที่ปัญหา มีเป้าหมายชัดเจน และพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย จึงต้องท�ำงาน
ร่วมกันทั้งผู้ป่วยและผู้บ�ำบัดตั้งแต่ต้นเพื่อก�ำหนดเป้าหมายที่เป็นประโยชน์
5. การบ�ำบัดเน้นการแก้ไขปัญหาทีป่ จั จุบนั ถึงแม้บางครัง้ อาจย้อนไปดูทอี่ ดีตเพือ่ ประเมิน
ว่ามีผลอะไรต่อความเชื่อในปัจจุบัน แต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน ผู้บ�ำบัดช่วยให้
ผู้ป่วยแยกแยะประเมิน และตอบโต้กับความคิดและความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์ของตนเอง
ให้เห็นลักษณะความคิดในปัจจุบัน และเรียนรู้กับทักษะใหม่ๆ (Beck et al. 1993: 97)
6. ลักษณะของการบ�ำบัดมีส่วนที่เป็นการสอนและให้ความรู้กับผู้ป่วย เช่น หลักการ
ทีเ่ ป็นแนวคิดของการท�ำพฤติกรรมบ�ำบัด รูปแบบของการคิด รวมทัง้ เทคนิคต่างๆ ทีใ่ ช้กบั ความคิด
7. การท�ำพฤติกรรมบ�ำบัดจะมีการก�ำหนดเวลาในการท�ำให้ชดั เจนว่าใช้เวลาประมาณเท่าไร
8. ในการบ�ำบัดแต่ละครั้งจะมีโครงสร้างที่ต้องค�ำนึงถึงคือ การตรวจสอบอารมณ์ของ
ผูป้ ว่ ย ให้ผปู้ ว่ ยเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ทบทวนการบ้าน ร่วมกันก�ำหนดหัวข้อทีต่ อ้ งการ
พูดคุย สรุปเนื้อหาที่พูด และข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วย
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9. การบ�ำบัด เป็นการสอนให้รหู้ รือให้การศึกษาเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถแยกแยะ และประเมิน
ความคิดของตนเองได้ รวมทัง้ การกระท�ำเพือ่ แก้ไขความคิดทีบ่ ดิ เบือน ให้เป็นความคิดทีเ่ หมาะสม
โดยเป้าหมายสูงสุดคือสอนให้ผู้ป่วยสามารถเป็นผู้บ�ำบัดตนเองได้
10. มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นที่จุดไหนให้เป็นไปตามความเหมาะสม

การพัฒนาการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งตัวผู้ป่วย
และนักบ�ำบัด ในการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันเกีย่ วกับการบ�ำบัดรักษาบนความเหมาะสมของ
เป้าหมาย ระยะเวลาของการฝึกทักษะต่างๆ การสร้างสัมพันธภาพทีด่ จี งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญในช่วงแรกๆ
ของการบ�ำบัด การเข้าใจ การยอมรับ และความจริงใจของผู้บ�ำบัดท�ำให้ผู้ป่วยไว้วางใจ เต็มใจให้
ความร่วมมือ หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
มีความตระหนักถึงปัญหา ตระหนักถึงพฤติกรรมทีเ่ กิดจากความเชือ่ และการรับรูท้ างด้านลบของ
ตนเอง มีความต้องการที่จะเรียนรู้ มีแรงจูงใจ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของตนเอง
วิธีการที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมีทั้งการสอน
ที่ให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์เสีย่ งทีน่ �ำสูก่ ารเสพซำ�้ ทัง้ ทีเ่ กิดจากตัวผูป้ ว่ ยเอง
และจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ โดยหลักการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม คือการพยายาม
ท�ำลาย เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ การคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด และลดพฤติกรรมที่
ไม่ต้องการ (Unwanted behavior) จากนั้นจึงพยายามเสริมสร้างความรู้ ทักษะใหม่ๆ และฝึกฝน
เรียนรู้จนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนมากขึ้น โดยผู้ป่วยจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้แสดงออกถึงความรู้สึก เรียนรู้ความเป็นตัวตนของกันและกัน
เน้นการแก้ปัญหาในปัจจุบัน (Here and now) มีการเรียนรู้จากตัวแบบ การฝึกปฏิบัติ โดยได้รับการ
เสนอแนะจากผู้ป่วยในกลุ่มและผู้บ�ำบัดในแนวทางที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตนและในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เทคนิคทีใ่ ช้ในการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม มีดงั นี้ (สุกมุ า แสงเดือนฉาย. 2553)
1. การแยกแยะความเชื่อที่สัมพันธ์กับสารเสพติด (Identifying drug-related beliefs)
เป็นการฝึกแยกแยะสถานการณ์เสี่ยงและวิธีการเผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง
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ความเสี่ยง เพื่อที่จะป้องกันหรือหยุดพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ต้องการ ซึ่งใช้การออกแบบใบงาน
ให้ผู้ป่วยท�ำ หรือยกเป็นประเด็นตัวอย่างน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกัน และชี้ให้เห็นกระบวนการเกิดของ
พฤติกรรมและความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเป็นการท�ำให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของ
ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของตนเอง ที่น�ำไปสู่การพัฒนาและควบคุมตนเองได้มากขึ้น
2. การวิเคราะห์ขอ้ ดี และข้อเสีย (Advantage-disadvantage analysis) ของการใช้ยาเสพติด
หรือการเลิกใช้ยาเสพติด เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น�ำมาใช้ เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมองเห็นแต่ด้านบวก
และละเลยที่จะมองด้านลบของการใช้ยาเสพติด ขณะที่ผู้บ�ำบัดมักจะเห็นด้านลบ และลืมนึกถึง
ด้านบวกที่มีความส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ วิธีนี้ท�ำให้ผู้ป่วยมองปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล ขณะเดียวกัน ผู้บ�ำบัดก็มีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้นด้วย
หลังจากนั้นจึงให้ผู้ป่วยได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ และชั่งน�้ำหนักเพื่อตัดสินใจในการที่
เลิกยาเสพติดอย่างจริงจัง
3. การบอกอารมณ์และการประเมินอารมณ์ของตนเองได้ (Identifying moods and rating
moods) เป็นการให้ผปู้ ว่ ยบอกอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ของตนเองในปัจจุบนั ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความตระหนัก
รู้ว่าขณะนี้อารมณ์เป็นอย่างไร เพื่อสามารถตั้งเป้าหมายว่าจะจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างไร
อารมณ์มักจะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อารมณ์จะเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ป่วยนึกถึง
ตอนที่เกิดอารมณ์น้ันอยู่กับใคร (Who) ขณะนั้นท�ำอะไรอยู่ (What) เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร
(When) และตอนนัน้ อยูท่ ไี่ หน (Where) เกิดอารมณ์อย่างไร (How) โดยเชือ่ มโยงให้เห็นความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์กับอารมณ์ และให้ประเมินระดับอารมณ์ตนเองมีระดับเท่าไรจาก 100 คะแนน
4. การหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) ลักษณะของความคิดอัตโนมัติ เป็น
ความคิด ที่เกิดขึ้นทันที ก่อนที่จะผ่านความคิดที่มีเหตุผล เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ โดย
เราอาจไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์และพฤติกรรม การที่จะรู้ได้ต้องมีการ
ฝึกฝน โดยอาจเริ่มต้นด้วยการบอกอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วตามด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่าเป็น
อย่างไร มีความคิดอะไรเกิดขึ้น โดยทั่วไปบุคคลจะเชื่อในความคิดอัตโนมัติทันที โดยไม่มีการ
ตรวจสอบ ท�ำให้หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความคิดนี้ วิธีแก้ไขความคิดนี้ควรสอนและฝึกให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง (Testing cognition) โดยการมองอย่างเป็นกลางๆ ว่าความ
คิดนี้เป็นเพียงแค่สมมติฐานหรือการคาดเดา ยังไม่ใช่ความจริง ให้พยายามหาข้อมูล หรือหลักฐาน
ที่แตกต่างมาคัดค้านความคิด ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของตนเอง
อาจไม่ใช่ความจริงตามทีผ่ ปู้ ว่ ยปักใจเชือ่ หรือปฏิบตั ติ ามนัน้ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีสติในการคิดพิจารณา
มีความยืดหยุ่น มีเหตุผลอยู่บนข้อมูลและหลักฐานของข้อเท็จจริงมากขึ้น
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นอกจากนีใ้ นการวิเคราะห์เพือ่ ปรับแก้ความคิด (Dysfunctional thought) มีเกณฑ์เบือ้ งต้น
ที่ใช้ในการประเมินใน 2 ลักษณะคือ ความคิดมีความถูกต้องตรงความเป็นจริงหรือไม่ (Validity)
และการคิดเช่นนัน้ มีประโยชน์เพียงใด (Utility) ซึง่ เป็นการท�ำให้สามารถตัดสินใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ความคิดนั้น (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. 2551: 15)
5. การใช้ค�ำถาม ถามผู้ป่วยเพื่อน�ำไปสู่การค้นพบค�ำตอบด้วยตนเอง (Guided discovery)
เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้เปิดเผย (Open up) ความในใจ (Closed-minded) และความคิดที่เป็น
ปัญหา (Problem-perpetuating thinking) โดยนักบ�ำบัดใช้ทักษะการถามเพื่อประเมิน และค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบความคิด (Schema) ความเชื่อ (Beliefs) ความคิดอัตโนมัติ (Automatic
thoughts) อารมณ์ (Emotions) และพฤติกรรม (Behaviors) ของผู้ป่วยเพื่อหาความเชื่อมโยงของ
สถานการณ์กระตุ้นที่ท�ำให้ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด และความคิดอัตโนมัติท�ำงาน
จากนั้นสะท้อนให้ผู้ป่วยเห็นถึงความคิดที่บิดเบือน และไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงส่งผลให้
ผู้ป่วยเปลี่ยนมุมมองทางเลือกแบบอื่นๆ ด้วยตนเอง
6. การจินตนาการ (Imagery) เป็นการให้ผู้ป่วยนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา และอธิบายสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน จะท�ำให้ผู้ป่วยได้มอง
เห็นเรื่องราวต่างๆ อย่างชัดเจนซึ่งเป็นการกระตุ้นความรู้สึกในทางลบ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดอัตโนมัติ วิธีการนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมองภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้มีการควบคุมตนเองเพื่อ
หลีกเลี่ยงจากการใช้ยาเสพติดได้ดีขึ้น หรือมีการจัดการกับความรู้สึกอยากยาและสิ่งกระตุ้นได้
7. การหยุดความคิด (Thought-stopping) เมื่อพบว่า มีความคิดที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ น�ำไปสู่ความ
วิตกกังวลหรือรบกวนจิตใจ ให้ผู้ป่วยพูดดังๆ กับตัวเองว่า “หยุด” ซึ่งเป็นการหยุดความคิดที่ก�ำลัง
คิดวนเวียนนั้น และดึงตัวเองให้กลับมีสติอีกครั้ง วิธีการนี้จะใช้ได้ผลในระยะสั้นๆ ในการเตือน
ตนเองและเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่เรื่องอื่นๆ
8. การใช้ค�ำพูดบอกกับตัวเอง (Self-statement) เป็นวิธีการใช้ค�ำพูดที่มีข้อความที่เป็น
ประโยชน์หรือมีความหมายในทางบวกบอกกับตัวเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง จะช่วย
ให้ผู้ป่วยได้ตอกย�้ำถึงเป้าหมาย หรือความตั้งใจของตนเองในการหยุดใช้ยาเสพติด และคงไว้ซึ่ง
ความเชื่อ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม (Good qualities)
9. บันทึกประจ�ำวัน (Daily thought record) เป็นแบบบันทึกที่ช่วยในการวิเคราะห์
ความคิดอัตโนมัติ และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สุราและสารเสพติด ซึ่งจะเป็นการบันทึกถึง
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ�ำวั น ในสถานการณ์ ต ่ า งๆ โดยให้ ผู ้ ป ่ ว ยบั น ทึ ก ว่ า เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ในสถานการณ์ใด มีความคิดอะไรที่เกิดขึ้น ขณะนั้นมีอารมณ์ที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ดังกล่าว
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อย่างไร และมีการตอบสนองอย่างสมเหตุผลหรือไม่ แนวทางที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และ
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร แบบบันทึกนีจ้ งึ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์
การตอบสนอง และผลลัพธ์ โดยในการเริม่ ต้นควรมีการฝึกให้ผปู้ ว่ ยท�ำ หลังจากนัน้ เมือ่ มีความเข้าใจ
จึงให้ท�ำเป็นการบ้าน บันทึกนี้ผู้บ�ำบัดต้องน�ำมาอ่าน พูดคุยกันในชั่วโมงเพื่อประเมินผู้ป่วย และ
ให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์มากส�ำหรับผู้ป่วยท�ำให้มีโอกาสกลับไปคิด
ตรึกตรองในสิ่งต่างๆ ขณะที่ผู้บ�ำบัดก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
10. การฝึกฝนทักษะซ�้ำๆ เป็นการเรียนรู้ทักษะการเผชิญปัญหา (Learning coping skills)
และแก้ปัญหาบนเส้นทางการไม่ใช้ยาเสพติด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายมาประยุกต์ในการ
ปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม เช่น การจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้สาร
เสพติด (Managing thoughts about drugs addict) การจัดการกับความรู้สึกอยากดื่ม และสิ่งกระตุ้น
การใช้ยาเสพติด (Coping with cravings and urges to use) ทักษะการปฏิเสธ (Refusal skills)
ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness) การแก้ปัญหา (Problem-solving) การผ่อนคลายความ
ตึงเครียด (Relaxation) การวางแผนฉุกเฉินและการจัดการเมื่อพลาดไปใช้ยาเสพติด (Planning for
emergencies and coping with a lapse) การฝึกทักษะเหล่านี้สามารถฝึกให้ผู้ป่วยท�ำในขณะที่อยู่ใน
ชั่วโมงการบ�ำบัด และมอบหมายให้ฝึกท�ำต่อเป็นการบ้าน
ส�ำหรับโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมในผูป้ ว่ ยเมทแอมเฟตามีนทีค่ ณะผูว้ จิ ยั
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
1) ระยะเตรียมการก่อนการรักษา มี 1 กิจกรรม
		 มีเป้าหมายเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความตระหนักในปัญหาการใช้ยาเสพติด และการตัดสินใจว่า
พร้อมที่จะเข้ารับการบ�ำบัดรักษา ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ใช้เวลา 60 นาที คือ กิจกรรม “เพียงครั้ง
เดียวก็เลิกได้”
2) ระยะบ�ำบัดยา มี 7 กิจกรรม
		 มีเป้าหมายเพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ว่ ยในการบ�ำบัดรักษา และเข้าใจถึงตัวกระตุน้
ที่มีอยู่ภายในตนเองที่เป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และตัวกระตุ้นจากภายนอก เช่น เพื่อนที่
ใช้ยา สถานที่ที่เคยซื้อยา สถานที่ที่เสพยา แรงกดดันจากครอบครัว และสังคม การรับรู้ ความคิด
และพฤติกรรมที่น�ำไปสู่การใช้ยาเสพติด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหม่
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 90 นาที ด�ำเนินการทุกวันๆ ละ 1 กิจกรรม ดังนี้
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		 ครั้งที่ 1 กิจกรรม จุดหมาย
		 ครั้งที่ 2 กิจกรรม เหรียญสองด้าน
		 ครั้งที่ 3 กิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
		 ครั้งที่ 4 กิจกรรม การจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
		 ครั้งที่ 5 กิจกรรม การแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
		 ครั้งที่ 6 กิจกรรม การจัดการกับความรู้สึกอยากยา และสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้อยากยา
		 ครั้งที่ 7 กิจกรรม Always say no
3) ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ มี 10 กิจกรรม
		 มีเป้าหมายเพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม และสร้างเสริมทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากการติดซ�้ำของผู้ป่วย ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ใช้เวลาครั้งละ 120 นาที สัปดาห์ละ 1
กิจกรรม ดังนี้
		 ครั้งที่ 1 กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการบ�ำบัดรักษา
		 ครั้งที่ 2 กิจกรรม เป้าหมายและความเชื่อมั่นต่อการบ�ำบัดรักษา
		 ครั้งที่ 3 กิจกรรม การจัดการอารมณ์และความคิด
		 ครั้งที่ 4 กิจกรรม ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
		 ครั้งที่ 5 กิจกรรม การจัดการกับความอยาก และการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด
		 ครั้งที่ 6 กิจกรรม การจัดการกับความโกรธ และการถูกวิพากษ์วิจารณ์
		 ครั้งที่ 7 กิจกรรม การจัดการความเครียด
		 ครั้งที่ 8 กิจกรรม ทักษะการปฏิเสธ
		 ครั้งที่ 9 กิจกรรม การเผชิญและแก้ไขปัญหา
		 ครั้งที่ 10 กิจกรรม การวางแผนการด�ำเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด
4) ระยะติดตามการรักษา มี 4 กิจกรรม
		 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะ และการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม
รวมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือภายหลังผู้ป่วยจ�ำหน่ายกลับบ้าน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ใช้เวลา
กิจกรรมละ 60 นาที โดยก�ำหนดในการเข้ากลุ่มเมื่อผู้ป่วยมาติดตามนัดครั้งแรกหลังจากจ�ำหน่าย
กลับบ้าน ได้ 2 สัปดาห์ 2 ครั้ง และทุกเดือนอีก 2 ครั้ง ดังนี้
		 ครั้งที่ 1 กิจกรรม ต้นทุนชีวิต
		 ครั้งที่ 2 กิจกรรม จุดเปลี่ยน ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน
		 ครั้งที่ 3 กิจกรรม สู่ชีวิตที่สมดุล
		 ครั้งที่ 4 กิจกรรม ค�ำมั่นสัญญา
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บทที่ 3
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะเตรียมการก่อนการรักษา
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะเตรียมการก่อนการรักษา
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการบ�ำบัดรักษาในสถานบ�ำบัด โดยให้
ผูป้ ว่ ยเรียนรูถ้ งึ โรคสมองติดยา ตัวกระตุน้ ทีท่ �ำให้ไปใช้ยาเสพติด และผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด
ซึ่ ง เป็ น การกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความตระหนั ก ในปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเสพติ ด
มีแรงจูงใจ และ ตัดสินใจที่จะเข้ารับการบ�ำบัดรักษา ซึ่งในระยะนี้ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ใช้เวลา
60 นาที มีกิจกรรมดังนี้ คือ
ครั้งที่ 1 กิจกรรม “เพียงครั้งเดียวก็เลิกได้”
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ครั้งที่ 1
กิจกรรม เพียงครั้งเดียวก็เลิกได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สร้างสัมพันธภาพ และสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้บ�ำบัดและผู้ป่วย
2. มีความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยา และสามารถเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผล
ของการใช้ยาเสพติด ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
3. มีความพร้อมและตัดสินใจเข้าสู่การบ�ำบัดรักษา
แนวความคิด
ระยะเตรียมการก่อนการรักษาเป็นระยะแรกที่ผู้ป่วย ญาติ และผู้บ�ำบัดได้มีโอกาสพบกัน
จึงเป็นระยะที่มีความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนที่จะเข้าสู่การบ�ำบัด
รักษา การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี นระยะนีท้ �ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความรูส้ กึ มัน่ คง ปลอดภัย มีความไว้วางใจ
และน�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการบ�ำบัดที่ดี
การให้ผู้ป่วยวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการบ�ำบัดรักษา เพื่อเป็นกลวิธีในการวิเคราะห์
ความเชื่อในทางลบของผู้ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนต่อการเข้ารับการบ�ำบัดรักษาแบบผู้ป่วย
ใน ท�ำให้มองข้ามประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าบ�ำบัดรักษา และให้ผู้ป่วยส�ำรวจความคาดหวัง
เกีย่ วกับผลการรักษา หลังจากนัน้ ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคสมองติดยากับผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยง
ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลมาจากการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วย
เปลี่ยนแปลงความคิด และตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษา
ดังนัน้ ในระยะเตรียมการก่อนการรักษา ผูบ้ �ำบัดจะต้องเชือ่ มโยงประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบ�ำบัด เกิดความพร้อมในการเข้ารับการบ�ำบัดรักษา และอยู่บ�ำบัด
รักษาจนครบตามโปรแกรมการบ�ำบัดเพื่อได้รับการปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และ
มีทักษะในการป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ�้ำสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้โดยไม่พ่ึงพา
ยาเสพติด
ระยะเวลา 60 นาที
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วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บ�ำบัดกับผู้ป่วย โดยกล่าวทักทาย แนะน�ำตัว และให้ผู้ป่วย
แนะน�ำตนเอง พูดถึงเหตุผลที่มารับการบ�ำบัดรักษาในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
การบ�ำบัดรักษาและท�ำความเข้าใจกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยมากขึ้น
2. ผู้บ�ำบัดอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรูปแบบการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม
ครั้งแรกในระยะเตรียมการก่อนการรักษา โดยกล่าวว่า “การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก่อนอื่น
ขออธิบายเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการพูดคุยในครัง้ นี้ เป็นการท�ำความรูจ้ กั และพูดคุยกับคุณ……..
(เรียกชื่อผู้ป่วย) เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบ�ำบัดรักษา ซึ่งจะมีการพูดคุย
เกี่ยวกับแนวคิดของการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม การรับรู้ต่อการเข้ารับการบ�ำบัดรักษา
ความคาดหวังต่อการบ�ำบัดรักษา และความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยา
3. เมือ่ ผูป้ ว่ ยยินยอมในการพูดคุย ให้ถอื ว่าเป็นการพูดคุยรายบุคคลครัง้ แรกของการบ�ำบัด
โดยใช้หอ้ งให้การปรึกษาในการพูดคุยตามกิจกรรมทีก่ �ำหนดใช้เวลาประมาณ 60 นาที หลังจากนัน้
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามเพิ่มเติม
ขั้นด�ำเนินการ (25 นาที)
1. ผูบ้ �ำบัดเริม่ อธิบายโดยสังเขปเกีย่ วกับแนวคิดการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมตามใบ
ความรูท้ ี่ 1.1 “ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม” ในระหว่างการอธิบายให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และให้เชื่อมโยงความคิด อารมณ์ พฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีน และสรุปแนวคิดที่ได้จากการพูดคุย
2. เกริ่นน�ำเข้าสู่การท�ำใบงานที่ 1.1 “การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้าบ�ำบัดรักษา”
โดยใช้ค�ำถามว่า “คุณคิดอย่างไรในการตัดสินใจเข้าบ�ำบัดรักษาในครั้งนี้” หรือ “คุณมีความ
กังวลอย่างไรบ้าง?” หรือ “เราลองมาทบทวนกันดูว่าการเข้ารับการรักษาในครั้งนี้มีข้อดี-ข้อเสีย
อย่างไรบ้าง” หลังจากพูดคุยกันจนครบในแต่ละประเด็นแล้วให้ผู้ป่วยสรุปข้อคิดที่ได้จากการ
ท�ำกิจกรรม
3. เชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้ารับการบ�ำบัดรักษา เมื่อผู้ป่วยวิเคราะห์
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าบ�ำบัดรักษามีมาก ผู้ป่วยคาดหวังอย่างไรในการเข้าบ�ำบัดรักษา
ในครั้งนี้ โดยใช้ค�ำถามว่า “คุณคาดหวังอย่างไรกับการรักษาในครั้งนี้? หรือ คุณต้องการให้

14

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง?” หลังจากนั้นให้ท�ำใบงานที่ 1.2 “แบบส�ำรวจความคาดหวัง
ในการบ�ำบัดรักษา” โดยยกตัวอย่างประกอบค�ำอธิบายกรณีผู้ป่วยไม่เข้าใจ หลังจากนั้นพูดคุยกัน
ในแต่ละประเด็น และให้ผู้ป่วยสรุปข้อคิดที่ได้จากการท�ำกิจกรรม
4. เกริ่นน�ำเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการส�ำรวจความคาดหวังในการบ�ำบัดรักษา โดย
ใช้ประโยคว่า “เมื่อเรารู้ถึงความคาดหวังต่อผลของการรักษาในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่ส�ำคัญ
อีกอย่างหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ผลจากการใช้ยาบ้า/เมทแอม
เฟตามีน และการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ของคุณ ดิฉันจะขออนุญาต
แลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นสาเหตุของการท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในหลายๆ
ด้าน คุณยินดีไหมคะ?” หลังจากนั้นอธิบายตามใบความรู้ที่ 1.2 “โรคสมองติดยา” ในระหว่าง
การให้ข้อมูล ให้เชื่อมโยงถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน และท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วย
5. ผูบ้ �ำบัดเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ รับทราบว่าผูป้ ว่ ยรับรูข้ อ้ มูลมากน้อย
เพียงใด โดยสอบถามสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจากการพูดคุยในครั้งนี้ว่า “มีอะไรที่ควรแก่การจดจ�ำในการ
พูดคุยกันครั้งนี้” หลังจากนั้นให้ท�ำตามใบงานที่ 1.3 “ค�ำพูดสร้างก�ำลังใจ/ พลังให้ตนเอง”
ขั้นสรุป (15 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยสรุปภาพรวม ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับถึงสิ่งที่เรียนรู้
2. ผูบ้ �ำบัดแสดงความชืน่ ชม และให้ก�ำลังใจในการทีผ่ ปู้ ว่ ยสมัครใจเข้าสูก่ ระบวนการบ�ำบัด
รักษาและสรุปด้วยค�ำพูดเพื่อให้ก�ำลังใจ เสริมสร้างพลังแก่ตนเอง
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 1.1 และ 1.2
2. ใบงานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3
3. Flip chart เรื่องโรคสมองติดยา และตัวกระตุ้น
การประเมินผล

บ�ำบัด

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ประเมินจากการสรุปและการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ป่วย
3. เปรียบเทียบระดับคะแนนความพร้อมในการอยู่บ�ำบัดรักษาก่อนและหลังท�ำกิจกรรม
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ใบความรู้ที่ 1.1 “ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม”

ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ปฏิกิริยาทางร่างกายมีความสัมพันธ์กัน เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ก็อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
องค์ประกอบอื่น เช่น เมื่อบุคคลคิดถึงบรรยากาศ หรือช่วงเวลาที่ได้ใช้ยากับเพื่อน ก็มีความรู้สึก
อยากเสพยา จะมีพฤติกรรมการหายาเสพติดมาเสพ หรือเมื่อไม่ได้ยามาเสพแต่ยังคงคิดวนเวียน
อยู่กับบรรยากาศของการเสพยา ส่งผลให้มีความรู้สึกอยากเสพยารุนแรงมากขึ้น บางคนถึงกับ
มีอาการทางร่างกาย เช่น ใจเต้นเร็ว ท้องไส้ปั่นป่วน กระสับกระส่าย
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ใบความรู้ที่ 1.2 “โรคสมองติดยา”

สมองส่วนคิด

(คิดด้วยสติปัญญา ความมีเหตุผล)

สมองส่วนอยาก

(ควบคุมอารมณ์ความอยาก)

สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จากการเสพยาเป็นครั้งคราว
สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วน
คือ สมองส่วนคิด (Cerebral cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic system)
สมองส่วนคิด เป็นสมองส่วนที่ท�ำหน้าที่คิดและตัดสินใจด้วยสติปัญญาแบบมีเหตุผล
ส่วนสมองส่วนอยากเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม เมื่อใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนจะไป
กระตุ้นปลายประสาทในสมองให้หลั่งสารเคมีสมองออกมาจ�ำนวนมาก สารเคมีดังกล่าวจะ
ไปกระตุ้นศูนย์ความสุขท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขขึ้น เมื่อใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนบ่อย ๆ ครั้ง
การท�ำงานของสมองจะเปลี่ยนแปลงไป การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจะสูญเสียไป และ
ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนอยากแทน ผู้ที่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนจึงมักแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมมีอารมณ์ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงท�ำให้มีการเสพยาเสพติด
บ่อยขึ้น เมื่อเสพยาบ้าบ่อยขึ้น ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนจะท�ำลายเซลสมองบางส่วน และท�ำให้สาร
เคมีสมองมีปริมาณลดน้อยลง ท�ำให้ความสามารถในการคิดและการจ�ำลดน้อยลง และมีผลท�ำให้
มีอาการทางจิตและเกิดโรคจิตในที่สุด

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

17

ท�ำอย่างไรให้หายจากโรคสมองติดยา มีทางเดียวเท่านั้นคือ หยุดใช้ยาเสพติดทันที
สมองมีโอกาสฟื้นตัวได้เมื่อหยุดเสพยาเสพติด หากสมองยังไม่ถูกท�ำลายอย่างถาวร
การหยุดเสพยาเสพติด จะท�ำให้เกิดอาการขาดยาและอาการอยากยา เป็นเหตุให้ผู้ติดยาต้องหวน
กลับไปเสพยาอีก จ�ำเป็นที่ผู้ใกล้ชิดต้องให้ความช่วยเหลือและน�ำผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัด
รักษาเพื่อให้ผู้ติดยาสามารถเลิกยาได้อย่างถาวร
กระบวนการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมเป็นการสอนเทคนิคต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยโดย
ปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม และสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดได้
อย่างถาวร

จากการทดลองทีน่ กั วิทยาศาสตร์ให้อาหารสุนขั พร้อมกับสัน่ กระดิง่ ในเวลาเดียวกัน สุนขั
ได้เห็นและได้กลิ่นอาหารซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นสมองส่วนอยาก (ระบบประสาทอัตโนมัติ) ให้มีการ
หลัง่ น�ำ้ ลายและนำ�้ ย่อยในกระเพาะอาหารเพือ่ เตรียมการย่อยอาหาร ท�ำการทดลองเช่นนีร้ ะยะหนึง่
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองสั่นกระดิ่งโดยที่ไม่มีอาหาร สุนัขยังคงมีการหลั่งน�้ำลายและ
น�้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกมาเหมือนตอนให้อาหาร จะเห็นว่าสุนัขได้เชื่อมโยงเสียงกระดิ่งซึ่ง
เป็นตัวกระตุ้นพร้อมกับการคาดหวังว่าจะได้รับอาหาร

18

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

สมองของผู้ติดยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน จะตอบสนองต่อตัวกระตุ้นที่ถูกวางเงื่อนไขท�ำให้
เกิดความอยากยาเสพติดจะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในสมองโดยท�ำให้เกิดความสุขขณะทีเ่ สพยา
และสมองจะบันทึกสิง่ ทีพ่ บเห็นขณะนัน้ ไว้ เมือ่ เวลาผ่านไปสมองจะตอบสนองต่อสิง่ ทีเ่ คยพบเห็น
ราวกับว่าก�ำลังจะได้เสพยา เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ตัวกระตุ้น” เมื่อผู้ติดยาเผชิญกับตัวกระตุ้นก็จะ
ท�ำให้เกิดความอยากยา จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หนทางเดียวที่สุนัขจะหลีกเลี่ยงความ
อยากอาหาร (หลั่งน�้ำลาย) คือการหนีจากเสียงกระดิ่ง ผู้ติดยาก็เช่นเดียวกัน หากไม่อยากเกิดความ
อยากยา จ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากตัวกระตุ้นทุกประเภท

สมองส่วนอยากมีอทิ ธิพลต่อการปรับเปลีย่ นอารมณ์และความรูส้ กึ เป็นส�ำคัญ ซึง่ เป็นส่วน
ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ อยูร่ อด เมือ่ หิวก็จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาอาหาร เมือ่ กระหายก็จะ
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมแสวงหานำ�้ ดืม่ และการเกิดพฤติกรรมทางเพศก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการ
ด�ำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เมื่อมีการติดยาเสพติดเกิดขึ้น สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราวกับว่า
มีชีวิตอยู่รอดได้ จ�ำเป็นต้องแสวงหายาเสพติด
การทดลองหนึ่งที่แสดงถึงอิทธิพลของยาเสพติดต่อสมองและพฤติกรรม ผู้ทดลอง
ปล่อยหนูออกจากกรง โดยมีช่องมืดและช่องสว่างให้เลือก หนูจะวิ่งเข้าช่องมืดทุกครั้ง เพราะเป็น
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สัญชาตญาณของหนูเพือ่ ป้องกันตนเองจากสัตว์อนื่ ทีจ่ ะท�ำร้าย สัญชาตญาณนีเ้ ป็นกลไกของการอยู่
รอดทีม่ มี านานเป็นล้านปี เมือ่ ทดลองจับหนูมาฉีดยาเสพติดในห้องสว่างสักระยะหนึง่ หลังจากนัน้
เมื่อปล่อยหนูออกจากกรงมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิ่งไปที่ช่องสว่างโดยอัตโนมัติ
การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณที่มีมานานกว่าล้านปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ด้วยอิทธิพลของยาเสพติด ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชีวเคมีของสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ตัวกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อม (ตัวกระตุน้ ภายนอก) หรือสภาวะทางอารมณ์ (ตัวกระตุน้ ภายใน)
มักเป็นสาเหตุให้ผทู้ กี่ �ำลังเลิกยาคิดถึงยาเสพติด เช่น ผูเ้ ลิกยากลับไปทีแ่ หล่งค้ายาทีเ่ คยไป หรือผูเ้ ลิก
ยาทะเลาะกับภรรยาแล้วคิดที่จะกลับไปใช้ยาเสพติด เมื่อความคิดเกี่ยวกับการเสพยาผ่านเข้า
สู่สมองในระยะเวลาเพียง 30-90 วินาที จะท�ำให้ผู้เลิกยาเกิดความอยากยาขึ้นในที่สุด
การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดมักเป็นจุดเริม่ ต้นของการกลับไปเสพยาซำ�้ และเป็นสาเหตุ
กระตุ้นให้สารชีวเคมีสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดยา และท�ำให้สมองเกิดความอยากยา
ในระยะอยากยานี้เป็นเรื่องยากมากที่จะหยุดความคิดที่จะกลับไปเสพยาซ�้ำ
กระบวนการทีผ่ เู้ ลิกยาเผชิญกับตัวกระตุน้ แล้วท�ำให้เกิดความคิดถึงการเสพยา จนในทีส่ ดุ
เกิดความอยากขึ้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมาก ราวกับว่าเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ พร้อมกันเมือ่ เผชิญหน้ากับตัวกระตุน้ ก็จะเกิดความอยากยาขึน้ มาทันที การเข้าใจขบวนการนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
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ส�ำหรับผู้ก�ำลังเลิกยา กุญแจแห่งความส�ำเร็จในระยะนี้ คือ อย่าให้มันเริ่มขึ้น โดยหยุด
ความคิดทันทีที่เริ่มเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความอยากยาที่รุนแรงเกิดขึ้น เมื่อมีความคิดเกี่ยวกับ
การเสพยาเกิดขึ้น เทคนิคการหยุดความคิดจะช่วยท�ำให้หยุดความคิดได้ส�ำเร็จ

ตัวกระตุ้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ เกิดพร้อมกับความต้องการที่จะเสพยาเสพติด ตัวกระตุ้น
จึงเปรียบเสมือนเสียงกระดิ่งที่สุนัขได้ยินพร้อมกับการเห็นอาหาร ท�ำให้ตัวกระตุ้นเป็นเงื่อนไข
ท�ำให้เกิดความอยากยาขึน้ ตัวกระตุน้ คือสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบข้างผูป้ ว่ ยได้แก่ บุคคล สถานที่ อุปกรณ์
การเสพยา ช่วงเวลา เป็นต้น เราเรียกตัวกระตุ้นเหล่านี้ว่า “ตัวกระตุ้นภายนอก”
มีตัวกระตุ้นอีกจ�ำพวกหนึ่งที่เกี่ยวกับอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความเหงา ความเบื่อ
หน่าย ความวิตกกังวล ความเสียใจ เป็นต้น เราเรียกตัวกระตุ้นเหล่านี้ว่า “ตัวกระตุ้นภายใน
ตัวกระตุ้นที่พบเป็นประจ�ำส�ำหรับผู้ติดยา มีดังนี้
-

บุคคล : เพื่อนที่ร่วมเสพยา ผู้ขายยาเสพติด
สถานที่ : สถานที่เสพยา สถานที่ซื้อ-ขายยาเสพติด ดิสโก้เธค บาร์-คลับ
สิ่งของ : อุปกรณ์การเสพยา
ช่วงเวลา : ช่วงวันหยุด หลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก
อารมณ์ : ความกลัว ความโกรธ ความเหงา ความเบื่อหน่าย อารมณ์ซึมเศร้า
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กระบวนการทางความคิด
ที่ท�ำให้เกิดความอยากยา

กระบวนการทางความคิดที่ท�ำให้เกิดความอยากยา
ความอยากยาหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า เสี้ยนยา เป็นความอยากที่รุนแรงจนร่างกายไม่
สามารถควบคุมได้ เมื่อผู้ติดยาเกิดความอยากยาขึ้น เขาจะท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เสพยา คล้าย
กับพฤติกรรมของสัตว์ที่แสวงหาอาหารหรือน�้ำ เมื่อเกิดความหิวหรือกระหายน�้ำเต็มที่ เพื่อความ
อยู่รอดของชีวิต
เมื่อผู้ติดยาเผชิญกับตัวกระตุ้นซึ่งเปรียบเสมือนก้อนหิมะขนาดเล็กที่กลิ้งลงมาจากภูเขา
น�้ำแข็ง ตัวกระตุ้นนี้จะท�ำให้เกิดพฤติกรรมเงื่อนไขเช่นเดียวกับเสียงกระดิ่งที่สุนัขเคยได้ยิน สมอง
ก็จะเริ่มคิดถึงยาเสพติดมากขึ้นๆ จนในที่สุดจะไปกระตุ้นสมองส่วนอยากให้เกิดความอยากยา
อย่างรุนแรง ซึ่งเปรียบเสมือนก้อนหิมะขนาดใหญ่ ที่เราไม่สามารถจะต้านทานได้ และน�ำไปสู่การ
เสพยาเสพติดในที่สุด
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ใบงานที่ 1.1 “การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้าบ�ำบัดรักษา”

ข้อดีของการไม่เข้าบ�ำบัดรักษา
ข้อดีของการไม่เข้าบ�ำบัดรักษา

ข้อเสียของการไม่เข้าบ�ำบัดรักษา
ข้อเสียของการไม่เข้าบ�ำบัดรักษา
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ใบงานที่ 1.2 “แบบส�ำรวจความคาดหวังในการบ�ำบัดรักษา”
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ใบงานที่ 1.3 “ค�ำพูดสร้างก�ำลังใจ/ พลังให้ตนเอง”

“เอาลังเล ใส่สองฝั่ง ชั่งดี-เสีย
กลบแล้วเกลี่ย ก้าวให้ข้าม ความคาดหวัง
ใช้หัวใจ อันกล้าแกล่ง แรงพลัง
คิดให้จริง ท�ำให้จัง เลิกลังเล...”

ประโยคที่ท่านบอกกับตนเองแล้วท�ำให้เกิดก�ำลังใจ/ เกิดพลังคือ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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บทที่ 4
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะบ�ำบัดยา
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะบ�ำบัดยา
มีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยในการบ�ำบัดรักษา และเข้าใจถึงตัวกระตุ้น
ที่มีอยู่ภายในตนเองที่เป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และตัวกระตุ้นจากภายนอก เช่น เพื่อนที่ใช้
ยา สถานที่ที่เคยซื้อยา สถานที่ที่เสพยา แรงกดดันจากครอบครัว และสังคม การรับรู้ ความคิดและ
พฤติกรรมที่น�ำไปสู่การใช้ยาเสพติด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหม่ ประกอบ
ด้วย 7 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 90 นาที ด�ำเนินการทุกวันๆ ละ 1 กิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรม จุดหมาย
ครั้งที่ 2 กิจกรรม เหรียญสองด้าน
ครั้งที่ 3 กิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ครั้งที่ 4 กิจกรรม การจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 5 กิจกรรม การแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
ครั้งที่ 6 กิจกรรม การจัดการกับความรู้สึกอยากยา และสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้อยากยา
ครั้งที่ 7 กิจกรรม Always say no
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ครั้งที่ 1
กิจกรรม จุดหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง
2. ทบทวนการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมา และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายชีวิต
3. เกิดแรงจูงใจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
แนวความคิด
เนือ่ งจากการใช้ยาเสพติด ท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงของระดับสารเคมีในสมอง โดยสารเคมี
เหล่านี้ไปกระตุ้นศูนย์ความสุขท�ำให้เกิดความพึงพอใจ (Reward pathway) จึงท�ำให้ผู้ใช้ยาเสพติด
เกิดการเสพติดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความพร้อมใจของผู้ใช้ยาเสพติดเป็นส�ำคัญ จึงจะท�ำให้ประสบผล
ส�ำเร็จได้ ล�ำพังความต้องการของญาติหรือความพยายามของผู้บ�ำบัดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแต่ฝ่ายเดียว ก็เหมือนกับเป็นการบังคับหรือสั่งการ โดยผู้ใช้ยาเสพติดยังไม่ยอมรับ
ไม่เต็มใจ หรือยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นปัญหาทีจ่ �ำเป็นต้องแก้ไข จึงอาจเกิดการต่อต้านและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการบ�ำบัดรักษาได้
แนวคิดในการสร้างแรงจูงใจโดยใช้การสัมภาษณ์ (Motivational interviewing) เป็น
เทคนิควิธีที่ได้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเริ่ม
ต้นการบ�ำบัดผู้ใช้ยาเสพติดยังลังเลใจ ขาดแรงจูงใจในการบ�ำบัด การสร้างแรงจูงใจในการบ�ำบัด
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ในการด�ำเนินการให้ผู้ใช้ยาเสพติดวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง และทบทวนการด�ำเนิน
ชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นช่องว่างระหว่างชีวิตความเป็นจริงในปัจจุบัน และสิ่งที่มุ่งหวัง
ในอนาคต (Develop discrepancy) ว่าอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายได้
นั้นเป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด
ระยะเวลา 90 นาที
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วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20นาที)
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บ�ำบัดกับผู้ป่วย และระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง โดยกล่าว
ทักทาย และให้ผู้ป่วยแนะน�ำตัว
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรม โดยก�ำหนดให้มีการเข้ากลุ่ม
ทุกวัน จ�ำนวน 7 ครั้งๆ ละประมาณ 1.30 ชั่วโมง เริ่มเวลา 13.30 น. ที่ห้องกิจกรรม หากผู้ป่วยมี
ความจ�ำเป็นเข้ากลุ่มช้า หรือมีปัญหาใดๆ ในการเข้ากลุ่ม ให้แจ้งผู้บ�ำบัดล่วงหน้า หลังจากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม
3. ผู้บ�ำบัดชี้แจงวัถตุประสงค์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบ�ำบัดโดยก�ำหนดข้อ
ตกลงและกฎระเบียบในการเข้ากลุ่ม ดังนี้
		 1) สมาชิกทุกคนควรมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีการเปิด
เผยตนเอง แสดงความคิดเห็นความรูส้ กึ ของตนเอง และยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของสมาชิก
ในกลุ่มด้วยความเข้าใจ รวมถึงการใส่ใจและตอบสนองต่อการกระท�ำและค�ำพูดของสมาชิก และ
ไม่ควรใช้เวลาในการพูดเพียงคนเดียว ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้พูดได้แสดงความ
คิดเห็นด้วย
		 2) กฎระเบียบในการเข้ากลุ่ม ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1)
		 (2)
			 (3)
			 (4)
			

เข้ากลุ่มตรงเวลา
เก็บเรื่องราวต่างๆ ที่พูดคุยภายในกลุ่มเป็นความลับ
ไม่พูดคุยซุบซิบกันในขณะที่อยู่ภายในกลุ่มและไม่พูดกันเพียงสองคน
ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแต่ละความคิดเห็นไม่มีถูกหรือผิด

ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ในท่าสบายๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและให้หลับตา ผู้บ�ำบัดเปิด
เทปเสียงที่มีท�ำนองเพลงบรรเลงเบาๆ ให้ฟังประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นสอบถามความรู้สึกของ
ผู้ป่วยจากการฟังเสียงบรรเลงท�ำนองเพลง
2. ผู้บ�ำบัดสอบถามถึงเป้าหมายชีวิตของผู้ป่วยโดยเกริ่นน�ำว่า “ในการด�ำเนินชีวิตของ
แต่ละคนย่อมพบทั้งความสุข-ความทุกข์ ความสมหวัง-ความผิดหวัง ความดีใจ-ความเสียใจ
ซึง่ สลับสับเปลีย่ นกันไป เป็นธรรมดาของชีวติ ทีต่ อ้ งประสบกับสิง่ เหล่านี้ แต่สงิ่ ทีท่ �ำให้เราสามารถ
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ประคับประคองผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้เพราะเรายังมีคนที่เรารัก มีความหวัง และมีเป้าหมาย
เป็นแรงผลักดันให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้” หลังจากนั้นผูบ้ �ำบัดสอบถามว่าผู้ป่วยมีความ
หวัง หรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้าง ในด้านของครอบครัว และการงาน/ การเรียน
3. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยคิดทบทวนการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมาว่า “ถ้าการด�ำเนินชีวิตของเรา
เปรียบเหมือนการเดินทาง จากหลักกิโลเมตรที่ 0 เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีเป้าหมายของการเดินทางอยู่
ที่หลักกิโลเมตรที่ 100 เราประเมินว่าในขณะนี้เราเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรที่เท่าไร” ตาม
ใบงานที่ 1.1 “การเดินทางของชีวิต”
4. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยที่อาสาสมัครพูดถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ตอนนี้ท�ำได้มาก-น้อย
เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ท�ำให้ตนเองยังไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้
5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยสรุปสิ่งที่ได้พูดคุยในกิจกรรมกลุ่ม หลังจากนั้นผู้บ�ำบัดสรุปอีกครั้งเพื่อให้
ครอบคลุมสมบูรณ์มากขึ้น
2. ผู้บ�ำบัดมอบหมายการบ้านตามใบงานที่ 1.2 “ความคาดหวังในการบ�ำบัดรักษา”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 1.1 และใบงานที่ 1.2
2. แผ่น CD ท�ำนองเพลงบรรเลง
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและการซักถาม
2. ผู้ป่วยบอกเป้าหมายในชีวิต และสถานะในปัจจุบันของตนเองได้
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ใบงานที่ 1.1 “การเดินทางของชีวิต”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งด้านครอบครัว ด้านการเรียน/การงาน และทบทวนการ
ด�ำเนินชีวิต ที่ผ่านมาว่าในปัจจุบันท่านอยู่ในหลักกิโลเมตรที่เท่าไร เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ โดยท�ำเครื่องหมาย X ในต�ำแหน่งหลักกิโลเมตร (เส้นทึบ)
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ใบงานที่ 1.2 “ความคาดหวังในการบ�ำบัดรักษา”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านนึกถึงภาพของตนเอง เมื่อสามารถเลิกสารเสพติดได้ และวาดรูปภาพนั้นลงใน
กระดาษ
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ครั้งที่ 2
กิจกรรม เหรียญสองด้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. เกิดแรงจูงใจในการบ�ำบัดรักษา
แนวความคิด
ในช่วงเวลาติดยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผูใ้ ช้ยามักจะหมกมุน่ อยูก่ บั การใช้ และหายามาเสพ
โดยมีความคาดหวังต่อฤทธิ์ของยาว่าจะท�ำให้เพลิดเพลิน มีความสุขสบายและบรรเทาความทุกข์
ได้ โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา ดังนั้นความคิดและการมองปัญหาของผู้ใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีนจึงมุ่งไปที่ฤทธิ์ของยาเสพติดที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ ตามมา
ผู้ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน จะมีแรงจูงใจและตัดสินใจเข้าสู่การบ�ำบัดรักษาก็ต่อเมื่อ
มีปัญหาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ หรือ ได้รับผลกระทบอื่นๆ ทั้งจากเรื่องครอบครัว การเรียน
การงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจนั้นยังไม่มากเพียงพอที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องได้
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ สิ่งส�ำคัญคือ ผู้ป่วยต้องมีความตระหนัก
ในปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมนั้น จึงจะท�ำให้มีแรงจูงใจ และการตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการบ�ำบัดรักษา
ส�ำหรับวิธกี ารในการสร้างความตระหนักในปัญหาการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน สามารถ
ท�ำได้โดย 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยา เพื่อท�ำให้ผู้ป่วยทราบถึงผลของความผิดปกติ
ของการท�ำงานของสมองและสารเคมีต่างๆ ซึ่งถ้ายังคงใช้สารเสพติดต่อไป ก็จะท�ำให้สมอง
ถูกท�ำลายมากขึ้น และยากที่จะฟื้นฟูกลับเป็นปกติได้ 2) ให้ผู้ป่วยได้ทบทวนตนเองและพิจารณา
ข้อดี-ข้อเสีย (Pros and Cons) ของการใช้ยาเสพติดอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ตามความเป็นจริงว่า
มีอะไรบ้าง และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของตนเองอย่างไร โดยเสนอแนะให้น�ำมา
เปรียบเทียบ พิจารณาระหว่างผลกระทบ และฤทธิ์อันพึงประสงค์ที่ได้รับ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วย
มองเห็นผลกระทบ และปัญหาการใช้ยาเสพติดชัดเจนมากขึ้น ส่งผลต่อความตั้งใจ และเป็นแรง
จูงใจในเข้ารับการบ�ำบัด
ระยะเวลา 90 นาที
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วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20นาที)
1. ทบทวนกิจกรรม เกี่ยวกับสิ่งที่พูดไปในครั้งที่แล้ว และการบ้านตามใบงานที่ 1.2
“ความคาดหวังในการบ�ำบัดรักษา”
2. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วยในช่วงวันที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม
ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยให้นั่งในท่าที่สบาย หลับตา ให้เกร็งและ
คลายกล้ามเนื้อสลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง ขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อให้นับ 1-5 แล้วจึงผ่อนคลาย
โดยการนับ 1-10 ซึ่งวิธีการปฏิบัติมีดังนี้
		 - มือและแขน โดยก�ำมือ เกร็งแขน แล้วคลาย
		 - หน้าผาก โดยเลิกคิ้วแล้วคลาย ขมวดคิ้วและคลาย
		 - ตา แก้ม จมูก โดยหลับตาแน่น ย่นจมูกแล้วคลาย
		 - ขากรรไกร ลิ้น ริมฝีปาก โดยกัดฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานปากแล้วคลาย เม้มปากแน่น
			 แล้วคลาย
		 - คอ โดยก้มหน้าให้คางจดแล้วคลาย เงยหน้าจนสุดแล้วคลาย
		 - อก ไหล่ และหลัง โดยหายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้แล้วคลาย ยกไหล่สูงแล้วคลาย
		 - เท้า และขา โดยเหยียดขางอนิ้วเท้าแล้วคลาย เหยียดขากระดกปลายเท้า
		 - ก้น โดยขยิบก้นแล้วคลาย
2. ผูบ้ �ำบัดชักชวนผูป้ ว่ ยพูดคุยถึงผลของยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนทีม่ ตี อ่ ร่างกายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลต่อสมอง ซึ่งการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนไปนานๆ จะท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
สารเคมีในสมอง และท�ำให้เกิดภาวะโรคสมองติดยา หลังจากนั้นผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยว่ามีใคร
เคยได้ยนิ เรือ่ งโรคสมองติดยาบ้าง โรคนีเ้ ป็นอย่างไร มีการพูดคุยกันในกลุม่ จากนัน้ ผูบ้ �ำบัดจึงอธิบาย
ตามใบความรู้ที่ 2.1 “สมองติดยา”
3. ผู้บ�ำบัดหยิบเหรียญ 10 บาท ขึ้นมาให้ผู้ป่วยดู และสอบถามผู้ป่วยที่นั่งในต�ำแหน่งที่
ต่างๆ กันว่ามองเห็นอะไรบ้างในเหรียญ ให้อธิบายสิ่งที่เห็นในเหรียญ หลังจากนั้นจึงสอบถามว่า
ท�ำไมแต่ละคนจึงเห็นภาพที่อยู่ในเหรียญแตกต่างกัน
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4. ผู้บ�ำบัดสรุปให้ผู้ป่วยฟังว่า ในชีวิตของคนเรามีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามามากมาย
แต่ละคนเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ สะสมเป็นประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน จึงมีมมุ มอง และการรับรูต้ อ่ สิง่ ต่างๆ
แตกต่างกัน อย่างกรณีเหรียญ 10 บาท ที่ทุกคนมองเห็น บางคนมองอยู่ในด้านหัวเหมือนกันก็จะ
อธิบายได้คล้ายๆ กัน แต่คนที่มองในด้านก้อยก็จะเห็น และอธิบายแตกต่างจากกลุ่มที่มองด้านหัว
ซึง่ การมองทีไ่ ม่ครอบคลุมทุกด้านก็อาจท�ำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ เช่น ถ้าถามว่าเหรียญ 10 บาท
เป็นอย่างไร แต่ละคนก็จะบอกลักษณะตามที่ตนเองเห็นเท่านั้น ทั้งๆ ที่เหรียญ 10 บาทมีสองด้าน
ส�ำหรับเรื่องของยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน การมองถึงผลการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ก็ควรมองทั้ง 2 ด้านทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อช่วยให้เราสามารถชั่งน�้ำหนัก และตัดสินใจว่าเราควร
จะใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน อย่างนี้ไปเรื่อยๆ หรือเราควรต้องท�ำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะหยุดหรือ
เลิกยา หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 2.1 “เหรียญสองด้าน”
เพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มุมและมีผลต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ป่วยทุกคนพิจารณาข้อดีและ
ข้อเสียของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพ (การเลิก
ยาเสพติด) โดยพิจารณามุมมองในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านสังคมเพือ่ นฝูง ด้านความคิดอารมณ์ ด้านการเงิน
ด้านสุขภาพ ด้านการเรียนหรือการท�ำงาน ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านกฎหมาย ฯลฯ
โดยให้ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงข้อดีและข้อเสีย และเขียนลงในกระดาษ Flip Chart
ข้อดีของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยพอใจและท�ำให้ยังคงใช้อย่าง
ต่อเนื่อง และอีกด้านหนึ่งของเหรียญคือข้อเสียของการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ซึ่งท�ำให้ตัวเอง
ประสบปัญหายุ่งยากหรือมีความทุกข์ไม่สบายใจ โดยให้พิจารณาตามประสบการณ์ในชีวิตของ
ตนเอง
อีกประการหนึ่งให้พิจารณาเพิ่มเติมว่า หากหยุดใช้ยาเสพติดแล้วจะช่วยให้ปัญหาใดดี
ขึ้นบ้าง และจะมีสิ่งดีๆ อะไรตามมา ในขณะเดียวกันการหยุดใช้ยาจะมีผลเสียต่อตัวผู้ป่วยอย่างไร
5. ให้ผู้ป่วยแต่ละคนพูดถึงใบงานที่เขียน และการตัดสินใจของตนเองโดยผู้บ�ำบัดไม่ชี้น�ำ
และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแต่ละคนพูดถึงการตัดสินใจของตนเอง
6. กระตุ้นให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นและให้ก�ำลังใจแก่กัน
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้ป่วยสรุปสิ่งที่พูดคุยในกิจกรรม และผู้บ�ำบัดช่วยสรุปเพิ่มเติม หากผู้ป่วยสรุปได้ไม่
ครอบคลุม
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2. ผูบ้ �ำบัดซักถามความคิด และความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั จากการท�ำกิจกรรม และให้การบ้านตาม
ใบงานที่ 2.2 “ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ�ำบัดรักษา”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 2.1
2. ใบงานที่ 2.1 และใบงานที่ 2.2
3. Flip Chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสมองติดยา
2. ประเมินความเข้าใจและผลของการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการใช้สารเสพติด
3. ประเมินระดับแรงจูงใจในการท�ำกิจกรรม การตัดสินใจ จากการพูดคุยและเสนอ
ความคิดเห็น
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ใบความรู้ที่ 2.1 “สมองติดยา”
สมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ส�ำคัญมาก มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อนิ่มๆ หนัก
ประมาณ 1.4 กิโลกรัมอยู่ภายในกระโหลกศีรษะ สมองเป็นศูนย์บัญชาใหญ่ของร่างกาย มีส่วนที่
รับข้อมูลและสั่งงานออกไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ ความ
รู้สึก ความจ�ำ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ สมองจึงเป็นเสมือนส่วนที่ควบคุมนิสัยใจคอของมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. สมองส่วนคิด ท�ำหน้าทีใ่ นการคิดตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ ด้วยเหตุผล เมือ่ ติดยาเสพติดท�ำให้
ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียตามไปด้วย ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จึงมีการใช้ยาเสพติด
บ่อยขึ้นและเลิกได้ยากขึ้น
2. สมองส่วนอยาก เป็นสมองอยู่ชั้นในควบคุมสัญชาตญาณต่างๆ ที่จะช่วยให้อยู่รอด
เป็นส่วนที่สั่งการให้ร่างกายเกิดความอยากที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆ ตามที่สมองสั่งการ สมองส่วนนี้
เป็นสื่อกลางของการเสพยาเสพติดทุกชนิด เป็นที่ตั้งของสมองความสุขซึ่งน�ำไปสู่การติด
เมื่อใช้ยาเสพติดบ่อยๆ ครั้ง จะท�ำให้สมองส่วนคิดถูกท�ำลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุผล
เสียไป การท�ำหน้าที่ของสมองส่วนอยากมากขึ้นท�ำให้เกิดสมองติดยา
ธรรมชาติของร่างกายจะมีกลไกในการแสวงหาสิง่ ทีจ่ �ำเป็นในการด�ำรงชีวติ เช่น อาหาร นำ�้
เพศสัมพันธ์ และการดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นความพึงพอใจของมนุษย์
สมองมีบทบาทส�ำคัญในการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ ให้รา่ งกายได้รบั สิง่ เหล่านี้
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ สมองส่วนที่ท�ำหน้าที่นี้เรียกว่า สมองส่วนควบคุมความพอใจ
กลไกการท�ำงาน เมื่อสมองส่วนควบคุมความพอใจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าก็จะมีการหลั่ง
สารโดปามีนออกมาท�ำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ สุขใจ เมื่อสิ่งเร้าหมดไป ระดับโดปามีนลดลง
ความรูส้ กึ พึงพอใจจะลดลงเช่นกัน เกิดเป็นความรูส้ กึ ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ และจ�ำเป็นต้อง
แสวงหาสิง่ เร้ามากระตุน้ อีก เพือ่ รักษาระดับโดปามีนในสมองไว้ ท�ำให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาความ
พึงพอใจ (Rewarding behaviors) และเมื่อใช้ยาเสพติดไปนาน ๆ ร่างกายปรับสภาพให้เกิดความ
ทนทานต่อยา ท�ำให้ใช้ยาในปริมาณเท่าเดิมแต่ความรู้สึกไม่ดีเท่าเดิม เหมือนฤทธิ์ยาไม่เพียงพอ
จึงต้องใช้ยาในปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดภาวะติดยาทั้งร่างกาย และจิตใจ
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ตัวอย่างการทดลองใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองส่วนควบคุมความพอใจในหนูทดลอง
พบว่ามีระดับโดปามีนสูงขึ้นกว่าปกติ และเมื่อกระตุ้นไปสักระยะหนึ่งหนูเกิดการเสพติดกับการ
ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า คือหนูจะต้องได้รับกระแสไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆ และเพิ่มความถี่ของความ
ต้องการมากขึ้น หนูจะเรียนรู้ที่จะเปิดสวิทซ์ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเอง และเมื่อไม่ได้รับการ
กระตุ้นจะกระวนกระวาย เกิดเป็นการเสพติดขึ้น
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ใบงานที่ 2.1 “เหรียญสองด้าน”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนลงในวงกลมถึงข้อดี- ข้อเสียของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และผลดีผลเสียของการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
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ใบงานที่ 2.2 “ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ�ำบัดรักษา”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านท�ำเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขของปรอทตามระดับแรงจูงใจในการอยู่บ�ำบัด
ของท่าน

ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ�ำบัด
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ครั้งที่ 3
กิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด และความรู้สึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองทีส่ มั พันธ์กบั การใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีน
3. รู้จักความคิดและอารมณ์ / ความรู้สึกของตนเองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ใช้ยาบ้า/ เมทแอม
เฟตามีน
แนวความคิด
รูปแบบความคิด (Cognitive model) เป็นรูปแบบพื้นฐานของการบ�ำบัดความคิดและ
พฤติกรรมที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด (Cognitive) ความรู้สึกทางจิตใจ (Affective)
และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้ามีสิ่งกระตุ้นท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ด้วย
หากผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุใน
แต่ละช่วงของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ชดั เจนมากขึน้ ตัง้ แต่สงิ่ กระตุน้ ทีน่ �ำมาก่อนการเสพ
ขณะเสพ และผลภายหลังการเสพว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใด และส่งผลอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจ
และสามารถป้องกันสิ่งกระตุ้นที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
ระยะเวลา 90 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผูบ้ �ำบัดทักทาย พูดคุยเกีย่ วกับความคิดและอารมณ์ของผูป้ ว่ ยเพือ่ การเตรียมความพร้อม
ก่อนน�ำเข้าสู่ขั้นการด�ำเนินการ
2. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยน�ำเสนอการบ้าน “ปรอทวัดแรงจูงใจในการบ�ำบัด”
ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยนั่งในท่าที่สบาย ฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ เมื่อ
หายใจสุดแล้วให้กลั้นลมหายใจไว้นานประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นให้หายใจออกช้าๆ ท�ำซ�้ำๆ
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ประมาณ 10 ครั้ง แล้วสอบถามความรู้สึกของผู้ป่วย
2. ผู้บ�ำบัดยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ๆ ตัวที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ และถามผู้ป่วยว่า
คิดอย่างไร มีอารมณ์/ ความรู้สึกเป็นอย่างไร และเราท�ำอย่างไร (พฤติกรรม) เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วย
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งเมื่อมีความคิดต่อเหตุการณ์
แตกต่างกัน อารมณ์/ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกย่อมแตกต่างกันไปด้วย
ตัวอย่างของเหตุการณ์
เหตุการณ์แรก กลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะที่นอนหลับอยู่ เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะ
ได้ยินเสียงดังก๊อกๆ แก๊กๆ อยู่ที่หน้าบ้าน
เหตุการณ์ทสี่ อง ขณะขับรถอยูบ่ นถนน อยูๆ่ ก็มรี ถขับแซงขึน้ มาอย่างรวดเร็วปาดหน้ารถ
ของเราไปอย่างกระชั้นชิด
3. ผู้บ�ำบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า บุคคลส่วนใหญ่มักคิดว่าเหตุการณ์จะมีผลต่ออารมณ์
และพฤติกรรมที่แสดงออก แต่หากเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าระหว่างเหตุการณ์ และอารมณ์ จะ
มีความคิดเกิดขึ้นแทรกอยู่ ซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน บุคคลอืน่ กลับมีอารมณ์และพฤติกรรม
แสดงออกทีไ่ ม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับความคิดของผูใ้ ช้ยาเสพติด กับผูไ้ ม่ใช้ยาเสพติดจะมีความคิด
การรับรูต้ อ่ การใช้ยาเสพติดแตกต่างกัน หลังจากนัน้ ผูบ้ �ำบัดเขียนภาพรูปแบบของความคิดประกอบ
การบรรยายดังนี้								
		

อารมณ์
4. ผู้บ�ำบัดตั้งค�ำถามให้ผู้ป่วยช่วยกันคิดว่า ความคิด และความรู้สึกอะไรที่น�ำไปสู่
การใช้ยาเสพติดแล้วเขียนใน Flip Chart หลังจากนั้นจึงถามผู้ป่วยว่ามีความคิด และความรู้สึก
อะไรบ้าง ที่ท�ำให้ไม่ใช้ยาเสพติด และเขียนบน Flip Chart หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยอภิปรายร่วมกัน
5. ผูบ้ �ำบัดอธิบายและชีป้ ระเด็นให้ผปู้ ว่ ยเห็นถึงความคิด และอารมณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปส่ง
ผลต่อพฤติกรรมที่น�ำไปสู่การใช้และไม่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งความคิด และอารมณ์/ ความ
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รู้สึก ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตัวกระตุ้นที่น�ำไปสู่การใช้ยาเสพติด
6. ผูบ้ �ำบัดให้ผปู้ ว่ ยเขียนข้อความทีเ่ ป็น ความคิด และอารมณ์/ ความรูส้ กึ ของตนเองทีเ่ กิด
ขึ้นเสมอๆ ก่อนที่ผู้ป่วยจะไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ลงในใบงานที่ 3.1 “ความคิด และอารมณ์/
ความรูส้ กึ ทีน่ �ำไปสูก่ ารใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน” เพือ่ เป็นสัญญาณเตือนตนเอง ให้หลีกเลีย่ งออก
จากสถานการณ์ ตรงนั้น หรือหาทางแก้ไขเมื่อมีความคิด และอารมณ์/ ความรู้สึกในลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นอีก
ขั้นสรุป (10 นาที)
ที่สงสัย

1. ผูบ้ �ำบัดและผูป้ ว่ ยช่วยกันสรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากกิจกรรม และให้สอบถามเพิม่ เติมในประเด็น

2. ผู้บ�ำบัดมอบหมายให้ผู้ป่วยท�ำตามใบงานที่ 3.2 “ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก และ
พฤติกรรม”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 3.1 และใบงาน 3.2
2. Flip Chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ผลจากการวิเคราะห์ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก ที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอม
เฟตามีน
3. ผู้ป่วยสามารถระบุความคิด อารมณ์/ ความรู้สึกของตนเองที่เป็นตัวกระตุ้นน�ำไปสู่การ
ใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
4. สังเกตการมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
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ใบงานที่ 3.1 “ความคิด และอารมณ์/ ความรูส้ กึ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านนึกย้อนไปถึงการใช้ยาเสพติดที่ผ่านมาว่า มีความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก อะไร
เกิดขึ้น และให้เขียนไว้เป็นสัญญาณเตือนตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีน
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ใบงานที่ 3.2 “ความคิด อารมณ์ / ความรู้สึก และพฤติกรรม”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความข้างล่างนี้ ว่าเป็นข้อความประเภทใด แล้วใส่เครื่องหมาย √
ที่ช่องนั้น

44

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ครั้งที่ 4
กิจกรรม การจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถแยกแยะความคิดที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
ความคิดที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ การที่
ผูป้ ว่ ยสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับความคิดทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง และความสัมพันธ์ของความคิดกับอารมณ์/
ความรู้สึก ปฏิกิริยาทางร่างกาย และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความ
ส�ำคัญของความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดของตนเอง
ดังนั้นการที่ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองได้ ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ด้วย ซึ่งในการฝึกวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดนั้น
ในเบือ้ งต้นผูป้ ว่ ยต้องรูจ้ กั ความคิดอัตโนมัตเิ สียก่อนว่าคืออะไร เกิดขึน้ เมือ่ ไร ความคิดนัน้ เป็นอย่างไร
ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถจับความคิด และแยกแยะความคิดทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร และความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็ไม่ได้ถูกต้อง
เชือ่ ถือได้เสมอ แต่มผี ลต่อการกระท�ำ หรือการด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยอย่างมาก ดังนัน้ เมือ่ มีความคิด
เกิดขึ้น ให้เป็นเพียงสมมุติฐานก่อนที่จะเชื่อ แล้วหาข้อพิสูจน์ว่าความคิดนั้นเป็นจริงหรือไม่ หรือ
ใช้การโต้แย้งความคิดทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน หรือใช้วธิ กี าร
ปรับเปลีย่ นความคิด เมือ่ ความคิดนัน้ ไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลดีตอ่ การเลิกยาเสพติด
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทาย พูดคุย และให้ผู้ป่วยน�ำเสนอการบ้าน“ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก
และพฤติกรรม”
2. เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับการบ้าน
ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความคิดที่เกิดขึ้นซ�้ำอีกครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ
โดยยกตัวอย่าง เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และถามความคิด ความ
รู้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้
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เหตุการณ์ที่ 1 ขณะนั่งอยู่ที่ร้านค้า เห็นต�ำรวจเดินเข้ามา
เหตุการณ์ที่ 2 วันสิ้นเดือน เงินเดือนออก มีเพื่อนมาหาที่บ้าน
2. ผู้บ�ำบัดซักถามประสบการณ์ของผู้ป่วยว่าใครเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายตัวอย่างที่ยกมา
บ้างหรือไม่ ตอนนั้นท�ำอย่างไร ให้เล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับเพื่อนในกลุ่ม หลังจาก
นัน้ ให้ผปู้ ว่ ยตรวจสอบความคิดนัน้ ว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยให้หาเหตุผล หรือหลักฐานมาสนับสนุน
หรือคัดค้านความคิดที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้ป่วยช่วยกันคิดและเขียนลง Flip Chart
3. ผู้บ�ำบัดอธิบายตามใบความรู้ที่ 4.1 “ความคิดที่น�ำสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน”
4. ผูบ้ �ำบัดฝึกให้ผปู้ ว่ ยเรียนรูว้ า่ ความคิดทางลบทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วนีอ้ าจไม่ได้เป็นความ
คิดที่ถูกต้องและเป็นจริงเสมอไป เราสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ ถ้าเราสามารถหาความคิดอื่น
ทีเ่ ป็นทางเลือกมาโต้แย้งความคิดนีไ้ ด้ หรือจากการทีพ่ สิ จู น์ความคิด และทดสอบ ด้วยการหาข้อมูล
สนับสนุน หรือคัดค้าน
5. ผู้บ�ำบัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน ให้ท�ำใบงานที่ 4.1 “การโต้แย้งความคิด
อัตโนมัติทางลบที่น�ำสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน” และให้ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอ
6. ให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 4.2 “ผลของการปรับเปลี่ยนความคิด” น�ำเสนอ และเขียนลง Flip
Chart และให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์แต่ละความคิดที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และ
เปิดโอกาสให้ซักถาม
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดและผู้ป่วยร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากกิจกรรม
2. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม
3. ผู้บ�ำบัดมอบหมายให้ผู้ป่วยแต่ละคนท�ำใบงานที่ 4.3 “แบบส�ำรวจตนเอง”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 4.1
2. ใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
3. Flip Chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบความคิดทางลบที่น�ำไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
และเสนอข้อโต้แย้งความคิดนั้นได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่ท�ำให้ไม่กลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และ
บอกถึงผลของการปรับเปลี่ยนความคิด
3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วย
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ใบความรู้ที่ 4.1 “ความคิดที่น�ำสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน”
ความคิดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) เป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ หรือ
ประสบการณ์เดิมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า หรือเหตุการณ์ที่มากระตุ้น ความคิดนี้จะเกิดขึ้นทันที
และหายไปอย่างรวดเร็ว จนเราไม่ทันรับรู้ว่าความคิดอัตโนมัติเกิดขึ้น ความคิดนี้จึงมักจะขาดการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นเหตุเป็นผล แต่กลับพบว่าความคิด
อัตโนมัติมีอิทธิพลท�ำให้บุคคลเชื่อตามความคิดที่เกิดขึ้น และส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้ง
การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย
ความคิดอัตโนมัติจึงมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะกับ
ผู้ป่วยที่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เนื่องจากส่วนใหญ่มักมีความคิดอัตโนมัติที่เป็นลบ หรือคิด
บิดเบือนไปจากผู้ที่ไม่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนในลักษณะของการคาดหวังผลของการใช้ยาบ้า /
เมทแอมเฟตามีนเป็นไปในทางบวก ซึง่ เป็นความคิดในการอธิบายเหตุผลทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการสอนให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ แยกแยะความคิดอัตโนมัติในทางลบ ให้รู้
เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นที่มาของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น และ
การฝึกฝนให้ผู้ป่วยจดจ�ำความคิดอัตโนมัติทางลบ และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดที่เป็นลบ
และไม่เป็นประโยชน์นั้นให้เป็นความคิดทางบวกและเป็นประโยชน์เข้ามาแทนที่ จะช่วยให้ผู้ป่วย
เลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้		
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงความคิดทางลบ
1. เมื่อมีความคิดทางลบเกิดขึ้น ให้หยุดความคิดของตนเองโดยการตระหนักรู้ว่ามีความ
คิดอะไรเกิดขึ้น
2. ถามตัวเอง เช่น ความคิดนี้ถูกต้องไหม ? แปลความผิดไปหรือเปล่า? เป็นความคิดที่
ด่วนสรุปหรือเปล่า? ควรต้องพิสจู น์ความคิดก่อนสรุปโดยการหาหลักฐานมาคัดค้าน หรือสนับสนุน
ความคิดว่าเป็นจริงหรือไม่
3. แทนที่ความคิดทางลบให้เป็นทางบวกเพิ่มขึ้น เช่น “ฉันสามารถลองท�ำสิ่งใหม่ๆ ให้
เกิดขึน้ ในชีวติ ได้” “การหยุดใช้ยา ไม่ยากเกินไปทีฉ่ นั จะท�ำได้” ซึง่ ผลทีต่ ามมาจากการเปลีย่ นแปลง
ความคิดให้เป็นในเชิงบวกมากขึ้น ท�ำให้มีการพัฒนาการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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ใบงานที่ 4.1 “การโต้แย้งความคิดอัตโนมัตทิ างลบทีน่ ำ� สูก่ ารใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน”
ค�ำชี้แจง แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน ช่วยกันระดมสมองในการหาข้อโต้แย้งกับความคิดอัตโนมัติ
ทางลบที่น�ำสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
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ใบงานที่ 4.2 “ผลของการปรับเปลี่ยนความคิด”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านวิเคราะห์ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ และผลที่ตามมา เมื่อมีการปรับความคิด
และเขียนลงในช่องว่าง

สถานการณ์ที่ 1 เมือ่ กลับบ้าน ท่านเห็นกระดาษฟรอยด์ และอุปกรณ์การเสพยาบ้า/ไอซ์อยูใ่ นห้อง
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สถานการณ์ที่ 2 เพื่อนเอายาบ้า/ ไอซ์มาให้ท่าน
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ค�ำชี้แจง ให้ท่านส�ำรวจตนเองโดยเขียนบันทึก สถานการณ์/ เหตุการณ์ ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ลงในช่องว่าง

ใบงานที่ 4.3 “แบบส�ำรวจตนเอง”
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ครั้งที่ 5
กิจกรรม การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความเข้าใจ และเห็นความส�ำคัญของการแก้ปัญหา
2. สามารถเผชิญปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แนวความคิด
การปรับเปลีย่ นความคิด และพฤติกรรมเป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ได้ผลดีกบั ผูท้ มี่ คี วามคิด ความเชือ่
การรับรู้ที่บิดเบือน ไม่ตรงตามความเป็นจริงและเป็นความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเสพติด อย่างไรก็ตามในการด�ำเนินชีวิตก็หลีกไม่พ้นที่ต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องหาทางแก้ไข การแก้ไขปัญหานั้นสิ่งส�ำคัญคือ ต้องรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
มีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้อง ปัญหานั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของผู้ป่วย มีบุคคลส�ำคัญ
ของผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างไร และที่ผ่านมาผู้ป่วยใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา
มีการใช้ยาหรือสารเสพติดเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่
ในการหาข้อมูลจึงต้องมีการประเมินประวัตทิ งั้ ในอดีตและพัฒนาการของปัญหาถึงปัจจุบนั
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง การแก้ไขปัญหา มีขนั้ ตอนส�ำคัญดังนีค้ อื
1) การระบุปัญหา ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ท�ำให้ไม่สุขสบาย เครียด วิตกกังวล ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ส่ง
ผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกาย หรือกระทบต่อความรู้สึก นึกคิด และพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัญหา
หรือปฏิกริยาของคนอื่นที่มีต่อตัวเรา 2) เลือกปัญหาที่สามารถแก้ได้ ซึ่งควรเป็นปัญหาที่มีความ
ส�ำคัญ ส่งผลกระทบต่อตนเอง และมีแนวทางที่จะแก้ไขได้ 3) พิจารณาทางเลือกว่า จะท�ำอย่างไร
บ้าง แต่ละทางเลือกมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และตัดสินว่าจะเลือกใช้วิธีใด 4) ตัดสินใจและวางแผน
ว่าจะด�ำเนินการอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 5) ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความ
ส�ำคัญ เพราะถ้าไม่ลงมือกระท�ำ ปัญหานั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเลย และ6) ประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา ท�ำการประเมินผลภายหลังจากลงมือกระท�ำแล้วว่าผลเป็นอย่างไร ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ส�ำเร็จ ปัญหานั้นก็จะหมดไป หรือคลี่คลายลง แต่ถ้าผลไม่ดีให้คิดว่าจะท�ำอย่างไร หยุดท�ำสิ่งนั้น
หรือพยายามท�ำใหม่อีก หรือพิจารณาแนวทางอื่นๆ ร่วมด้วย
ระยะเวลา 90 นาที
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วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทาย และให้น�ำเสนอการบ้าน “แบบส�ำรวจตนเอง”
2. ผู้บ�ำบัดน�ำเข้าสู่กิจกรรมโดยถามผู้ป่วยแต่ละคนว่าในชีวิตประจ�ำวันมีปัญหาเกิดขึ้น
มากมาย มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
3. ผู้บ�ำบัดยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ แล้วถามถึงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน
		
เหตุการณ์ที่ 1 นั่งรถเมล์ไปธุระ แต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์มา
		
เหตุการณ์ที่ 2 เข้ารักษาตัวที่ธัญญารักษ์ได้ 3 วัน ร่างกายดีขึ้นเล็กน้อย ญาติยังไม่มา
เยี่ยม เงินที่ฝากให้ใช้หมดแล้ว
4. ให้ผปู้ ว่ ยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน และให้เหตุผลของการแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
ว่าเพราะเหตุใด จึงใช้วิธีดังกล่าว
5. ผู้บ�ำบัดกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในชีวิตจริงของคนเรา ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย
โดยบางปัญหาก็เข้ามาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว การคิดแก้ไขปัญหา จึงต้องมีสติ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
แล้วทบทวนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แล้วเราต้องท�ำอะไร และท�ำอย่างไร จึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี”
ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะอยู่บ�ำบัดรักษา แล้วเขียนรวบรวม
ปัญหาทั้งหมดขึ้นบน Flip chart
2. สอบถามผู้ป่วยว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องใดก่อน เพราะเหตุใด หลังจากนั้นจึงน�ำปัญหา
ที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด 1 เรื่อง ขึ้นบน Flip chart แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
ให้วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในการอยู่บ�ำบัดรักษา โดยท�ำในใบงานที่ 5.1 “ทุกข์-ปัญหามีทางออก”
3. ให้ผู้ป่วยในกลุ่มออกมาน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ตามใบงาน
และอธิบายตามใบความรู้ที่ 5.1 “กระบวนการแก้ไขปัญหา”
4. ผูบ้ �ำบัดให้ผปู้ ว่ ยสรุปขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหา และแนวทางการแก้ปญ
ั หาของแต่ละกลุม่
ขั้นสรุป (10นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยสรุปสาระส�ำคัญของการพูดคุยกันในวันนี้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การท�ำกิจกรรม
2. ผู้บ�ำบัดทบทวนขั้นตอนในการแก้ปัญหา และสรุปเพิ่มเติม
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สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 5.1
2. ใบงานที่ 5.1
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยสามารถบอกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
2. ผู้ป่วยสามารถระบุปัญหา พิจารณาทางเลือก และวางแผนในการแก้ปัญหาได้
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ใบความรู้ที่ 5.1 “กระบวนการแก้ไขปัญหา”
ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ แต่จะเป็น
ปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กขึ้นอยู่กับการรับรู้ ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน ที่จะมอง
ปัญหานั้นว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยเพียงใด และปัญหานั้นส่งผลกระทบให้เกิดความรู้สึก
เศร้า หดหู่และตึงเครียดต่อชีวิตอย่างไร บุคคลที่มีทักษะการแก้ปัญหาได้ดีจะช่วยให้ความยุ่งยาก
คลี่คลายลงได้ ซึ่งการแก้ปัญหาจัดเป็นกระบวนการความคิดที่ใช้ในการจัดการกับความยุ่งยาก
อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการแก้ไขปัญหามี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาที่พบ					
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่แก้ไขได้
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือก				
ขั้นตอนที่ 4 ตัดสินใจวางแผน
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติ				
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาที่พบ

ที่ส�ำคัญ

• ปัญหาพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ติดสารเสพติด พฤติกรรมลักขโมย
• เหตุการณ์ในชีวิต เช่น สูญเสียพ่อ-แม่ หรือบุคคลที่รัก อุบัติเหตุร้ายแรง สูญเสียอวัยวะ

• ความสัมพันธ์ เช่น สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ไม่สามารถ
เข้ากับกลุ่มเพื่อนๆ ได้
• ปัญหาในการด�ำเนินชีวิต เช่น เครียดจากภาวะต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่แก้ไขได้
• ใช้วิธีตั้งค�ำถามเพื่อค้นหาสาเหตุและการแก้ไข
• ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ไขพฤติกรรม
• เลือกปัญหาที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขรีบด่วน ที่แก้ไขง่ายหรือสามารถควบคุมได้
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือก
• ในการแก้ไขปัญหามีทางเลือกหลายๆ ทาง แต่ละทางเลือกก็จะมีทงั้ ข้อดี และข้อเสีย เรา
ต้องพิจารณาทั้งข้อดี และข้อเสีย อย่างรอบคอบว่าทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
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แก้ปัญหาให้บางเบาลง และบางครั้งการพิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจท�ำให้วิกฤตนั้นเปลี่ยน
เป็นโอกาสได้
ขั้นตอนที่ 4 ตัดสินใจวางแผน
• ตัดสินใจวางแผนการแก้ไขปัญหาว่าจะท�ำอะไร กับใคร ที่ไหน และท�ำอย่างไรโดย
พิจารณาความเป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติ โดยค�ำนึงถึง
• ในการลงมือปฏิบัติตามแผนการที่ก�ำหนดไว้ให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องในการด�ำเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคล ความเป็นไปได้ในการประสบความส�ำเร็จ ทรัพยากรที่มีมากเพียงพอและ
ความพึงพอใจของผู้ลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา ประเมินผลหลังการปฏิบัติเกี่ยวกับ
• มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
• ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร
กล่าวโดยสรุปได้ว่าในชีวิตของแต่ละคนมักต้องพบกับความทุกข์ และความสุข คละเคล้า
กันไป ซึ่งเมื่อไรที่พบกับความทุกข์ ก็มักจะกล่าวว่าเพราะมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
การเรียนรู้ และเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาทั้ง 6 ขั้นตอน จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเบื้องต้น
ที่ควรฝึกฝน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเมื่อพบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
เราก็สามารถที่จะประยุกต์ และน�ำไปใช้ได้จริง
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ใบงานที่ 5.1 “ทุกข์ - ปัญหามีทางออก”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนตามประเด็นดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่บ�ำบัดรักษาคือ
1. ……………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………….....
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกปัญหาทีแ่ ก้ไขได้ (ปัญหาทีส่ �ำคัญ/ ปัญหาทีอ่ ยากแก้ไข/ ปัญหาทีจ่ �ำเป็นรีบด่วน) คือ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา				
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ฉันเลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดย
....................................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจวางแผน
ท�ำกับใคร ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ท�ำอย่างไร ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ท�ำทีไ่ หน ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ท�ำเมื่อไร ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลความส�ำเร็จจากสิ่งต่อไปนี้
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ครั้งที่ 6
กิจกรรม การจัดการกับความรู้สึกอยากยา และสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้อยากยา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้และเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา
2. ระบุสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้รู้สึกอยากเสพยา
3. สามารถจัดการกับตัวกระตุ้น ความคิดอัตโนมัติและความรู้สึกอยากเสพยา
แนวความคิด
การที่ผู้ป่วยกลับไปเสพติดซ�้ำ เนื่องจากผู้ป่วยเผชิญกับสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก
อยากเสพยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ถ้าไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกอยากเสพได้ ผู้ป่วยก็มีความ
เสี่ยงมากที่จะกลับไปเสพซ�้ำได้อีก
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ป่วยเรียนรู้ และความเข้าใจถึงสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก
อยากเสพยาว่าคืออะไร รับรูว้ า่ ก่อนทีจ่ ะเกิดความรูส้ กึ อยากเสพยา มีความคิดอะไรเกิดขึน้ ก่อน ระดับ
ความรุนแรงของความรูส้ กึ อยากเสพ และการหายไปของความรูส้ กึ อยากเสพยานัน้ มีลกั ษณะอย่างไร
เพื่อท�ำให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้กลับไปเสพติดซ�้ำได้
วิธีการจัดการกับความรู้สึกอยากเสพยา และจัดการกับสิ่งกระตุ้นท�ำได้หลายวิธี เช่น
การจดจ�ำสิ่งกระตุ้นว่าคืออะไร และพยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นนั้น หรือเมื่อต้องเผชิญกับ
สิ่งกระตุ้นที่เป็นความคิด ความรู้สึกของตนเอง ผู้ป่วยก็สามารถจัดการกับสิ่งกระตุ้นนั้นได้ทันที
โดยการหันเหความสนใจไปท�ำกิจกรรมอื่น การใช้ค�ำพูดกับตนเอง การนึกถึงข้อดี ข้อเสียของ
ความคิดนั้น พยายามคิดถึงเหตุการณ์อื่นที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขแทน จะเป็นการ
ช่วยลดหรือท�ำให้ความรู้สึกอยากเสพยานั้นหายไปได้
ระยะเวลา 90 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดกล่าวทักทาย และสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของ
ผู้ป่วยแต่ละคนในช่วงวันที่ผ่านมา
2. น�ำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมปัญหาอุปสรรค

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

59

ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดแนะน�ำให้ผู้ป่วยฝึกผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการสร้างจินตนาการ ให้ผู้ป่วย
หลับตา อยู่ในท่าสบาย ผู้บ�ำบัดเปิดเทปเพลงที่มีเสียงเพลงท�ำนองธรรมชาติประมาณ 5-6 นาที
และให้ผู้ป่วยสร้างจินตนาการตามเสียงที่ได้ยิน หลังจากนั้นสุ่มถามความรู้สึกของผู้ป่วยแต่ละคน
2. ผู้บ�ำบัดสุ่มถามผู้ป่วย 3-4 คน เกี่ยวกับประสบการณ์เมื่อเกิดความรู้สึกอยากเสพยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีนว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร มีสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นน�ำมาก่อน และความรู้สึก
อยากเสพยามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยถามถึงความรุนแรง เช่น ปฏิกิริยาทางร่างกาย ความคิด และ
ความรู้สึก/ อารมณ์ ระยะเวลาที่เกิด มากน้อยแค่ไหนจึงดีขึ้นหรือหมดไป
3. ผู้บ�ำบัดอธิบายธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากเสพยาเสพติด ตามใบความรู้
ที่ 6.1 “ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา”
4. ผู้บ�ำบัดกระตุ้นให้ผู้ป่วยทุกคนพูดถึงตัวกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกอยากเสพยา
เสพติด เช่น เสียงรถมอเตอร์ไซด์ เห็นเพื่อนที่เคยเสพยา เป็นต้น แล้วให้เขียนรวบรวมลงใน
Flip chart หลังจากนั้นจึงจ�ำแนกตัวกระตุ้นเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ ความคิดของตนเอง อารมณ์/
ความรู้สึก สถานการณ์ บุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเสพยา ตัวยา และชี้ให้ผู้ป่วยเห็นว่าสิ่งกระตุ้น
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดน�ำมาก่อนที่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกอยากเสพยา
5. ผู้บ�ำบัดสุ่มถามผู้ป่วย 2-3 คน ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีบ้างไหมที่เรามีความรู้สึก
อยากยาเสพติดแต่ไม่ได้เสพ ซึ่งตอนนั้นมีวิธีการควบคุมตนเอง หรือมีวิธีการต่อสู้กับความรู้สึกนี้
ได้อย่างไร แล้วให้เขียนลงใน Flip chart และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยคนอื่นได้ร่วมเสนอความคิดเห็น
6. ผู้บ�ำบัดฝึกทักษะผู้ป่วยให้เผชิญกับความรู้สึกอยากเสพยาตามใบความรู้ที่ 6.2 “การจัด
การกับความรู้สึกอยากเสพยา และการจัดการกับสิ่งกระตุ้น” โดยวิธีการดังนี้
		 6.1 ให้รู้จักและเข้าใจสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น โดยสามารถจดจ�ำสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ท�ำให้
เกิดความรูส้ กึ อยากเสพว่ามีอะไรบ้างทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต ผูป้ ว่ ยต้องพยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้เข้าไปสู่
สถานการณ์นนั้ และให้บอกกับตัวเองเสมอว่าตัวกระตุน้ เหล่านีเ้ ป็นเสมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ให้ระมัดระวังว่า “เราก�ำลังเริ่มเข้าใกล้สิ่งเสพติดแล้ว”
		 6.2 เมื่อมีอาการทางร่างกาย เช่น เปรี้ยวปาก กระวนกระวาย หายใจเร็ว ใจสั่น ให้ผู้ป่วย
พยายามถ่ายทอดอาการ และระบายความรูส้ กึ ออกมาอย่างสร้างสรรค์ โดยการหากิจกรรมทีต่ อ้ งใช้
แรงกายมากๆ เช่น วิ่งอย่างเร็ว การเตะบอล ต่อยกระสอบ เพราะเมื่อร่างกายได้ถ่ายทอดพลังงาน
ออกมาอย่างเต็มที่จะช่วยท�ำให้ความรู้สึกอยากเสพยาลดหรือทุเลาลง
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		 6.3 การฝึกสติให้รับรู้ต่อความรู้สึกอยากยา โดยอธิบายให้ผู้ป่วยฟังว่าธรรมชาติของ
ความรู้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นคล้ายๆ คลื่นทะเล คือค่อยๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 นาที
หลังจากนั้นความรู้สึกอยากยาก็จะลดลง และอาจจะเกิดขึ้นอีก ถ้ายังคงมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นอยู่
			 อย่างไรก็ตามการเข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากยา เราจะสามารถ
อยู่กับความรู้สึกนี้ได้อย่างมีสติ เพราะเมื่อเกิดความรู้สึกอยากยาก็ให้มีสติรู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้น
แล้ว ค่อยๆ มีมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น หลังจากนั้นความรู้สึกอยากยาจะค่อยๆ ลดน้อยลง
น้อยลงจนหมดไปในที่สุด โดยที่เรามีสติตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น อดทนอยู่กับความรู้สึกนี้โดย
ไม่ปรุงแต่งความคิดที่จะน�ำไปสู่การใช้ยา
			 การควบคุมตนเองให้อยู่กับความรู้สึกอยากยา อาจเปรียบได้กับการเล่นกระดาน
โต้คลื่น โดยให้ล้อไปตามการเคลื่อนตัวของคลื่นอย่างมีสติรู้ และประคับประคองตัวให้อยู่บน
กระดานโต้คลื่น		
		 6.4 ใช้การเบีย่ งเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิจกรรมอืน่ ๆ ท�ำเพือ่ ให้จติ ใจจดจ่อ
กับสิ่งที่ท�ำ โดยเฉพาะท�ำกิจกรรมที่เราชอบ ก็จะท�ำให้มีความสุข เพลิดเพลิน
		 6.5 ให้ผู้ป่วยหาค�ำพูดที่พูดเตือนตนเอง (Self-talk) โดยค�ำพูดนั้นต้องมาจากความรู้สึก
ของตนเองอย่างแท้จริง ฝึกให้ผปู้ ว่ ยพูดกับตนเองอย่างเข้มแข็ง มีพลังพอทีจ่ ะกระทบกับความรูส้ กึ
และให้เขียนใส่ในกระดาษแข็งเพื่ออ่านเตือนตนเองบ่อยๆ
		 6.6 ให้พูดบอกกับบุคคลที่ไว้ใจได้ ว่าเรามีความรู้สึกอยากยา เพื่อให้เขาช่วยเหลือ เช่น
พาออกไปจากสถานการณ์นั้น หรือการอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลและให้ก�ำลังใจ หรือช่วยพาไปหา
กิจกรรมอื่นๆ ที่ปลอดจากสารเสพติด
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยสรุปสาระส�ำคัญของการพูดคุยกันในวันนี้ และให้ผู้ป่วยได้ประเมิน
ตนเองว่ามีความรู้สึกมั่นใจมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับระยะแรกๆ ของการบ�ำบัด
2. มอบหมายให้ท�ำใบงานที่ 6.1 “การทบทวนสิง่ กระตุน้ ความคิดและความรูส้ กึ อยากยา”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 6.1 และใบความรู้ที่ 6.2
2. ใบงานที่ 6.1
3. Flip chart และปากกาเคมี

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

การประเมินผล
1. ผู้ป่วยสามารถตอบค�ำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากเสพยา
2. ผู้ป่วยระบุสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ท�ำให้รู้สึกอยากยา
3. ผู้ป่วยบอกวิธีการจัดการกับตัวกระตุ้นและความรู้สึกอยากเสพยาได้
4. ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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ใบความรู้ที่ 6.1 “ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา”
ความรู้สึกอยากยาเสพติดเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาของการบ�ำบัด
รักษา โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการหยุดยา ซึ่งความรู้สึกอยากยาอาจเกิดขึ้นนานเป็นสัปดาห์
เป็นเดือนหรือเป็นปีกไ็ ด้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างความกระวนกระวายใจ ความไม่สขุ สบายและความทุกข์
ทรมานให้ผู้ป่วยที่ก�ำลังจะหยุดยาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความรู้สึกอยากยาไม่ใช่เป็นความผิด
ปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติด แต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งเรา
ควรจะต้องเรียนรู้กับความรู้สึกอยากยาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจปรากฏการณ์นี้ว่า
เป็นอย่างไร มีลักษณะของการเกิดขึ้น การคงอยู่ และการหมดไปของความรู้สึกอยากยา เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความรู้สึกอยากยาที่เกิดขึ้นได้ ส�ำหรับตัวกระตุ้นการ
เสพหรือความอยากยาเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล รวมทั้ง
สถานที่ เวลา และสิ่งของที่เกี่ยวกับการเสพยา สัญญาณที่แสดงออกทางร่างกาย ทางจิตใจ รวมทั้ง
ความคิดที่มีต่อการอยากยา ความทรงจ�ำในอดีตเมื่อเสพยา การวางแผนการถึงวิธีการที่จะได้
เสพยา ความรู้สึกถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องเสพยา
ความรูส้ กึ อยากยานัน้ เมือ่ ถูกกระตุน้ จะมีชว่ งเวลาทีเ่ กิดขึน้ อย่างจ�ำกัด บางคนเกิดขึน้ เพียง
เวลาสั้นๆ 2-3 นาทีหรืออาจมีอยู่นานถึง 2-3 ชั่วโมง ซึ่งความรู้สึกอยากยาจะมีเพิ่มมากขึ้นๆ
จนกระทั่งรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถทนทานได้ หลังจากนั้นความรู้สึกอยากยานี้จะค่อยๆ ลดลง
ภายใน 2-3 นาที และหมดไปในที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้สึกอยากยามีลักษณะคล้ายๆ กับการ
เกิดของคลืน่ ทะเลทีค่ อ่ ยๆ ก่อตัวรุนแรงมากขึน้ ๆ และก็คอ่ ยๆ สงบลง ดังนัน้ เมือ่ เราสามารถเรียนรู้
และเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าความรู้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นและหมดไปได้เองในช่วงเวลานี้
จึงต้องมีสติรับรู้ว่าเกิดความรู้สึกอยากยาขึ้น และคอยเฝ้าดูความคิด อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
อย่างรู้เท่าทัน โดยไม่ปรุงแต่ง ความรู้สึกอยากยาก็จะค่อยๆหมดไปเอง ซึ่งมักจะใช้เวลาไม่นาน
นัก การฝึกฝนอยูก่ บั ความรูส้ กึ อยากยาบ่อยๆ จะช่วยให้สามารถเผชิญกับความรูส้ กึ อยากยาได้ดขี นึ้
และจะพบว่าสิ่งกระตุ้นที่เคยมีอิทธิพลท�ำให้เกิดความรู้สึกอยากยาจะมีความถี่และความรุนแรง
ลดลง
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ใบความรู้ที่ 6.2 “การจัดการกับความรู้สึกอยากเสพยา และจัดการกับสิ่งกระตุ้น”
วิธีการจัดการกับความรู้สึกอยากเสพยา
1. การจดจ�ำสิ่งกระตุ้นและพยายามหลีกเลี่ยง
		 • วางแผนเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น ทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการ
			 เสพยา ไม่ไปหาเพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกัน หรือไม่ไปสถานที่ที่เคยใช้ในการเสพยา
			 มีแผนการใช้เวลาในวันหยุดหรือใช้ชว่ งเวลาทีเ่ คยเสพไปท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ทีช่ อบแทน
2. เมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกอยากยา		
		 •
			
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			
			
			

เบี่ยงเบนไปท�ำกิจกรรมอื่น เช่น ออกไปวิ่ง เดิน ท�ำงานที่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเพื่อ
ร่างกายจะได้เพลียช่วยให้หลับได้ง่าย ท�ำกิจกรรมที่ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายและจิตใจ
จดจ่อกับกิจกรรมนั้น
มีสติตามความรู้สึกอยากยาที่เกิดขึ้นว่าหากเสพยาแล้วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
รับรู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ให้จิตนาการความรู้สึกอยากยาเหมือนเล่นโต้คลื่น
เมื่อมีความคิดที่จะใช้ยาและพยายามสร้างมโนภาพของสิ่งอื่นแทนการคิดถึงยา
เสพติด เช่น ภาพของลูกสาว ภาพของแม่ที่รักเรา เป็นต้น
ใช้การพูดเตือนตัวเองในทางบวก ที่ไม่น�ำพาไปสู่การเสพยา เช่น “อดทนไว้ เดี๋ยว
ความรู้สึกนี้จะดีขึ้น สู้ๆไว้” หรือ “ฉันต้องท�ำได้”
การเตือนตัวเองด้วยการดีดหนังยางโดยคล้องหนังยางที่ข้อมือ แล้วดึงและดีด
หนังยางเบาๆที่ข้อมือของตน
ปรึกษาคนทีส่ ามารถช่วยเหลือได้ หรือพูดคุยกับคนอืน่ เพือ่ เป็นการระบายความรูส้ กึ
ของตนเอง และเพื่อให้คนที่คิดว่าจะสามารถช่วยเราได้รับรู้ว่าความคิดของเรา
เป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ทั้งนี้ผู้ป่วยควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคนที่สามารถ
ช่วยเหลือหรือให้ค�ำปรึกษาได้

ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนตามประเด็นดังนี้

ใบงานที่ 6.1 “การทบทวนสิ่งกระตุ้น ความคิดและความรู้สึกอยากยา”
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ครั้งที่ 7
กิจกรรม Always Say No
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ฝึกทักษะการปฏิเสธให้เกิดความกล้าที่จะปฏิเสธ
3. บอกสิทธิของตนเองในการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
เหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้ป่วย หลายเหตุการณ์สร้างประสบการณ์
ในการท�ำร้ายผูป้ ว่ ยทีพ่ ยายามจะหยุดหรือเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน หากผูป้ ว่ ยยังขาดความมัน่ ใจ
ในตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง และขาดทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง ก็คงต้อง
มีชีวิตที่วนเวียนอยู่ในวังวนของการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนตลอดไป
ทักษะการปฏิเสธนับเป็นทักษะส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้หันกลับไปใช้สารเสพติดได้ ทั้งนี้สถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ของผู้ป่วยที่พบปะเพื่อนฝูงหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจชักน�ำหรือชักชวนให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์
หรือเหตุการณ์เสีย่ งทีก่ ระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความคิด ความรูส้ กึ อยากยา และกลับไปใช้สารเสพติดซ�ำ้
ดังนั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นแล้ว ทักษะการปฏิเสธ
การกล้าที่จะยืนยันในสิทธิของตนเอง กล้าที่จะบอกความต้องการ บอกความรู้สึกของตนเองกับ
เพื่อนที่คุ้นเคย หรือกับบุคคลอื่นๆ ในการที่จะไม่ใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อย่างมากที่ผู้ป่วยต้องเรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการปฏิเสธที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา 90 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทาย และพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย
2. ให้ผู้ป่วยแต่ละคนน�ำเสนอการบ้าน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
ขั้นด�ำเนินการ (60 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดน�ำเสนอเกมส์ “แลกของ” ตามใบงานที่ 7.1 “แลกของ” โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น

66

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

2 กลุ่ม จ�ำนวนเท่าๆกัน
		 - กลุ่มที่ 1 น�ำของที่ตนเองรักมาวางไว้ตรงกลางโต๊ะคนละ 1 ชิ้น และร่วมกันตัดสินใจ
ว่าจะให้ของที่ตนเองรักกับกลุ่มที่ 2 ที่จะน�ำของมาแลกหรือไม่
		 - กลุ่มที่ 2 สมาชิกมีหน้าที่เสนอสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอื่นที่คิดว่ามีค่ามาก
กว่า และต้องพยายามใช้ค�ำพูดชักชวนให้คนในกลุ่มที่ 1 ยอมให้ส่ิงของที่คนในกลุ่มที่ 1 รักให้ได้
มากที่สุด
		 - หลังจากจบเกมส์ ให้ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 และ 2 ร่วมกันระดมสมองตอบ ใบงานที่ 7.1
2. ผูบ้ �ำบัดให้ผปู้ ว่ ยสรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากใบงาน โดยให้ตวั แทนทัง้ 2 กลุม่ น�ำเสนอ ตามทีส่ มาชิก
กลุ่มระดมสมอง (ซึ่งสิ่งที่น�ำเสนอน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเคยพบกับเหตุการณ์เหล่านั้นมาก่อน)
3. ผู้บ�ำบัดอธิบายถึงความส�ำคัญของการปฏิเสธ เทคนิคการปฏิเสธ และ การกล้ายืนยัน
ในความต้องการของตนเองตามใบความรู้ที่ 7.1 “เทคนิคการปฏิเสธ”
4. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยจับคู่กัน วางแผนแสดงบทบาทสมมุติ Always Say No โดยในครั้งนี้
ให้น�ำความรู้เรื่องเทคนิคการปฏิเสธมาใช้ และให้ผู้ป่วยแสดงบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย
จนครบ ทุกคน
5. สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมติ Always Say No
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามความคิดเห็นถึงการแสดงพฤติกรรมการปฏิเสธในรูปแบบต่างๆ
2. ผู้ป่วยสรุป และผู้บ�ำบัดสรุปเพิ่มเติมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 7.1
2. ใบงานที่ 7.1
3. Flip chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. การมีส่วนร่วมในกลุ่ม และการฝึกทักษะการปฏิเสธ
2. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วยแต่ละคนขณะอยู่ในกลุ่ม
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ใบความรู้ที่ 7.1 “เทคนิคการปฏิเสธ”
การปฏิเสธเป็นการยืนยันในสิทธิของบุคคลทีพ่ งึ กระท�ำ ในการพูดเพือ่ รักษาจุดยืนของตน
ในเรือ่ งทีเ่ ราไม่อยากกระท�ำตามค�ำชักชวนของบุคคลรอบข้าง การปฏิเสธการใช้สารเสพติดในระยะ
แรกอาจจะท�ำได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าฝึกต่อไปและพยายามน�ำวิธีการไปใช้ก็จะท�ำให้สามารถปฏิเสธได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากขึน้ เทคนิคการปฏิเสธมีขนั้ ตอนการเจรจา 4 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 บอกความรู้สึกของตนเองต่อเรื่องที่ถูกชักชวน ดังตัวอย่างค�ำพูด
❑ เรารู้สึกไม่สบายเลย ถ้าเราต้องกลับไปใช้ยาอีก
❑ เรารูส้ ึกผิด ถ้าเราจะต้อง....................................
❑ เราสับสนมาก ถ้าจะต้อง....................................
ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนะแนวทางที่อยากให้เพื่อนปฏิบัติต่อเรา ดังตัวอย่างค�ำพูด
❑ เราจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม แต่ต้องไม่ใช้ยาอีก
❑ เราคิดว่าเราควร....................................ดีกว่านะ
❑ ฉันอยากให้เธอ.....................................
ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความรูส้ กึ เพือ่ น ว่ารูส้ กึ อย่างไรกับข้อเสนอของเรา ดังตัวอย่างค�ำพูด
❑ นายคงเห็นด้วยกับเรานะที่จะไม่ใช้ยาอีก
❑ ไม่ยุ่งยากกับนายนะ ถ้าเราจะไม่ใช้ยาอีก
❑ นายคงรู้สึกยินดีกับเราที่เราจะไม่ใช้ยาอีก
ขั้นตอนที่ 4 กล่าวสรุปและขอบคุณเมือ่ เพือ่ นเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเรา ดังตัวอย่าง
			
ค�ำพูด
❑ ขอบคุณมากนะ ที่เข้าใจเรา
❑ เราเข้าใจนายนะ แต่นายก็คงเข้าใจเราเหมือนกัน
❑ เราดีใจจังเลยที่นายไม่เซ้าซี้เรา.............ขอบคุณมากนะ
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หลักการพื้นฐานของการปฏิเสธ
ผู้บ�ำบัดควรเน้นหลักการพื้นฐานของการปฏิเสธให้ผู้ป่วยเข้าใจ ดังนี้
1. ผู้ป่วยต้องปฏิเสธอย่างมั่นคง ด้วยน�้ำเสียงที่หนักแน่น ไม่ลังเล กล้าที่จะสบตากับ
คู่สนทนา
2. ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ค�ำพูดขอโทษ หรืออ้างเหตุผลที่คลุมเครือ เช่น ขอโทษนะวันนี้
ไม่ว่าง เอาไว้วันหลังล่ะกัน เป็นต้น
3. ผู้ป่วยควรคิดเสมอว่าเมื่อตนเองปฏิเสธแล้วเกิดผลดี - ผลเสียทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
อย่างไร ซึ่งเมื่อน�ำมาชั่งน�้ำหนักแล้วหากพบว่าเกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่นมากกว่าผลเสีย ผู้ป่วยจะ
ได้มีก�ำลังใจในการด�ำเนินการตามที่ตนเองคิดต่อไป
4. ให้ผู้ป่วยคิดอยู่ในใจเสมอว่าตนเองมีสิทธิที่จะปฏิเสธเพื่อนได้ และการปฏิเสธการใช้
สารเสพติดเป็นการแสดงความกล้าที่จะยืนยันในสิทธิของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
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ใบงานที่ 7.1 “แลกของ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านช่วยกันระดมสมอง และตอบค�ำถามในประเด็น ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 ให้ของรักกับกลุ่มที่ 2 ไปกี่ชิ้น เพราะเหตุใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. กลุ่มที่ 1 คิดอย่างไรจึงไม่ให้ของรัก (ไม่ยอมใจอ่อน) ที่จะแลกของนั้น (ขอให้อธิบายความคิด
และท่าทีที่แสดงพฤติกรรมนั้น)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 ใช้เทคนิคอะไร (เช่น ค�ำพูด ท่าทาง ฯลฯ) ที่ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 ใจอ่อนยอมให้
ของที่ตนเองรักแก่กลุ่มที่ 2
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ คิดว่า ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ค�ำพูดอะไร ท่าทางอย่างไร
ของเพื่อน ที่ท�ำให้เราอาจกลับไปใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนซ�้ำอีก และเราจะมีวิธีการป้องกัน
ได้อย่างไร
คำ�พูดอะไร ท่าทางอะไรของเพื่อน

วิธีการป้องกัน
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บทที่ 5
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และสร้างเสริมทักษะต่างๆในการ
ป้องกันตนเองจากการติดซ�้ำของผู้ป่วย ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ใช้เวลาครั้งละ 120 นาที
สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10

กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการบ�ำบัดรักษา
กิจกรรม เป้าหมายและความเชื่อมั่นต่อการบ�ำบัดรักษา
กิจกรรม การจัดการอารมณ์และความคิด
กิจกรรม ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
กิจกรรม การจัดการกับความอยาก และการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด
กิจกรรม การจัดการกับความโกรธ และการถูกวิพากษ์วิจารณ์
กิจกรรม การจัดการความเครียด
กิจกรรม ทักษะการปฏิเสธ
กิจกรรม การเผชิญและแก้ไขปัญหา
กิจกรรม การวางแผนการด�ำเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด
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ครั้งที่ 1
กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการบ�ำบัดรักษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บ�ำบัดและผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยตระหนักถึงความส�ำคัญในการบ�ำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. เพิ่มแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วย
แนวความคิด
ผูป้ ว่ ยทีย่ า้ ยเข้ารับการบ�ำบัดรักษาระยะฟืน้ ฟูสมรรถภาพในสัปดาห์แรก มักมีความบกพร่อง
ในการปรับตัวเพือ่ อยูร่ บั การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ เนือ่ งจากต้องด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทีม่ รี ะเบียบ
วินัยมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมี การฝึกให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นหรือวิธีการแสดงออก ฝึกความ
รับผิดชอบต่องานและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากกิจกรรมใน
ระยะบ�ำบัดยาที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงแรกอาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจอยู่บ้าง
บางรายเกิดความลังเลใจในการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ หรืออยากเลิกการบ�ำบัดรักษา ดังนั้นในระยะนี้จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยอยู่ต่อในสถานบ�ำบัดเพื่อรับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยวิธกี ารน�ำผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถปรับตัวได้แล้วมาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และให้ก�ำลังใจ รวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บ�ำบัดกับผู้ป่วย และผู้ป่วยด้วยกัน โดยการกล่าวทักทาย
แนะน�ำตัว และให้ผู้ป่วยแนะน�ำตนเอง
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมในระยะฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยกล่าวว่า “ต่อจากนี้เราจะพบกันในกลุ่มบ�ำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถน�ำความรู้
และประสบการณ์ทไี่ ด้ไปดูแลตนเองเพือ่ ไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก โดยการมาร่วมกันท�ำกลุม่ บ�ำบัด
10 ครั้ง ในระยะ 10 สัปดาห์ ซึ่งเราจะพบกันสัปดาห์ละครั้ง ในวันพฤหัส เวลา 13.30-15.30 น.
ที่ห้องกิจกรรม ขอให้ทุกคนมาร่วมท�ำกลุ่มตามเวลาที่ได้นัดหมาย ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม
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เพิ่มเติม เชิญได้เลยค่ะ” “และในวันนี้เรามีเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการเลิกใช้ยาเสพติดมาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยอีก 1 คน เชิญแนะน�ำตัวด้วยค่ะ”
3. แจ้งวัตถุประสงค์กลุ่มบ�ำบัดในครั้งนี้
4. ผู้บ�ำบัดทบทวนข้อตกลงในการเข้ากลุ่มบ�ำบัดกับผู้ป่วย โดยสรุปดังนี้
		 1) ให้ผู้ป่วยทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และให้ความสนใจรับฟังความคิดเห็น/ การแสดงความรู้สึกของเพื่อนผู้ป่วยในกลุ่ม
		 2) ให้รักษาระเบียบในการเข้ากลุ่มอย่างเคร่งครัดในเรื่องต่อไปนี้
			 - การรักษาความลับของเพื่อน โดยไม่น�ำเรื่องของเพื่อนที่พูดคุยในกลุ่มบ�ำบัดไป
พูดคุยต่อ
			 - ให้ยกมือและต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้งเมื่อต้องการพูดคุยหรือแสดงความ
คิดเห็น
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยนั่งหลับตา ท�ำสมาธิ หายใจเข้า-ออกช้าๆ โดยให้สังเกตความคิด/
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างนัง่ สมาธิ เมือ่ ครบ 5 นาที ให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคนบอกความคิด/ ความรูส้ กึ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั่งสมาธิ
2. ผูบ้ �ำบัดแจก ใบงานที่ 1.1 “แบบสอบถามขัน้ บันไดของแรงจูงใจในการเปลีย่ นพฤติกรรม”
กับผู้ป่วยคนละ 1 แผ่น ให้ผู้ป่วยแต่ละคนทบทวนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้คะแนน
ความตั้งใจในการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ (แรงจูงใจ) โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ผู้บ�ำบัดสอบถามว่า “ใครเคยได้ท�ำกิจกรรมการสังเกตความคิดและความรู้สึกไหมค่ะ
ลองช่วยเล่าให้ฟงั ว่าความรูส้ กึ /ความคิดนัน้ เป็นอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างกิจกรรม
ที่ท�ำขณะที่อยู่ในตึกบ�ำบัดยา” หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปความรู้สึก/
ความคิดให้ผปู้ ว่ ยในกลุม่ ฟัง จากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยทุกคนทบทวนความรูส้ กึ ของตนเองเกีย่ วกับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพว่าเป็นอย่างไร และแต่ละคนมีความคิดอย่างไรต่อการบ�ำบัดฟื้นฟู ให้ผู้ป่วย
เขียนความคิด/ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นลงในบันทึกตามใบงานที่ 1.2 “ความคิด ความรู้สึก และการ
กระท�ำ” และให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. ผู้บ�ำบัดสรุปว่า “จะเห็นว่าผู้ป่วยแต่ละคน บางคนมีความรู้สึกที่ดีต่อการบ�ำบัดฟื้นฟู
แต่บางคนอาจมีความรู้สึกไม่ดีนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆ ส�ำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่
ลองไปถามผูป้ ว่ ยเก่าว่าเขาเคยมีความรูส้ กึ เหมือนท่านหรือไม่อย่างไร ลองให้เขามาเล่าประสบการณ์
ให้ฟังนะค่ะ” ให้ผู้ป่วยเก่าแนะน�ำตนเองและให้เล่าประสบการณ์ โดยผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยที่
เป็นตัวแบบว่า “เมื่อต้องเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูฯที่นี่ในระยะแรกๆ รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และ
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ท�ำอย่างไร (ผู้ป่วยที่เป็นตัวแบบควรได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อนเพื่อสามารถแยกแยะ
ความรู้สึก และความคิดให้เห็นได้ชัดเจน)” จากนั้นถามต่อว่า “ปัจจุบันนี้ได้รับอะไรบ้างในการอยู่
บ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ มีความคิดและความรู้สึกอย่างไร” ให้ผู้ป่วยในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และให้ผู้ป่วยที่เป็นตัวแบบ ฝากข้อคิดให้กับผู้ป่วยใหม่ในการอยู่บ�ำบัดรักษาในระยะ
บ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
5. ผู้บ�ำบัดสอบถามความต้องการความช่วยเหลือในการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ กับผู้ป่วย และ
วางแผนให้การช่วยเหลือแต่ละคนอย่างเหมาะสม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจากการท�ำกลุ่มบ�ำบัดครั้งนี้ และสรุปเพิ่มเติมในส่วน
ที่ผู้ป่วยบอกไม่ครบ
2. ให้ผู้ป่วยให้คะแนนความตั้งใจของตนเองในการบ�ำบัดฟื้นฟูว่าอยู่ในระดับใด (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน)
3. ให้การบ้านในใบงานที่ 1.3 “การส�ำรวจตนเอง” โดยอธิบายและท�ำความเข้าใจใน
ใบงานให้ชัดเจน และยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ป่วยทดลองท�ำความเข้าใจ เช่น
ถูกต�ำหนิจากเพื่อน สมาชิกรู้สึกอย่างไร มีความคิดอย่างไร และจะท�ำอย่างไร
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3
2. Flip chart และปากกาเคมี
3. ผู้ป่วยที่เป็นตัวแบบ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ และมีประสบการณ์ที่ดีในการ
ปรับตัวต่อการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ
การประเมินผล
ผู้ป่วย

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นของ
2. ระดับคะแนนความตั้งใจในการบ�ำบัดฟื้นฟูระยะสมรรถภาพ

74

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ใบงานที่ 1.1 “แบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรม”
ค�ำชี้แจง : ในแต่ละขั้นบันได หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
ยาเสพติดของตนเอง โปรดวงกลมล้อมรอบหมายเลข 1-10 เพียงหมายเลขเดียวที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในขณะนี้

ดัดแปลงแบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจผู้ที่ประสบปัญหาจากการใช้เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ของ Phukao (2006)
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ใบงานที่ 1.2 “ความคิด ความรู้สึก และการกระท�ำ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
ความรู้สึกของท่าน
(เกี่ยวกับการบำ�บัดฟื้นฟู)

ความคิดของท่าน
(เกี่ยวกับการบำ�บัดฟื้นฟู)

การกระทำ�/การปฏิบัติ
ของท่าน
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ใบงานที่ 1.3 “การส�ำรวจตนเอง”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
สถานการณ์

ความคิด/ ความรู้สึกของท่าน
(เกี่ยวกับการบำ�บัดฟื้นฟู)

การกระทำ�/ การปฏิบัติ
ของท่าน
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ครั้งที่ 2
กิจกรรม เป้าหมายและความเชื่อมั่นต่อการบ�ำบัดรักษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. มีเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง
3. เกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
ผลลัพธ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เป็นแรงจูงใจให้ผรู้ บั การบ�ำบัด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยที่เคยใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ส่วนใหญ่ทตี่ ดั สินใจอยูบ่ �ำบัดรักษาเพราะเห็นผลดีทตี่ นเองได้รบั จากการบ�ำบัดรักษา จากการศึกษา
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด หลายรายที่ เ ปลี่ ย นแปลงตั ว เองมั ก เกิ ด จากการมี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
โดยพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสียของการใช้ยาเสพติด และข้อดี-ข้อเสียของการเลิกยาเสพติด ซึ่งมีผล
ท�ำให้ผู้ป่วยได้มีการพิจารณารอบด้านมากขึ้น ทั้งด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ การงาน/
การเงิน ครอบครัว การยอมรับของครอบครัว สังคมและชุมชน
ตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจพบว่า เทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจมีจุดเริ่มต้น
คือ การสร้างความลังเลใจ สงสัยในพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของตนเอง โดยให้
ผู้ป่วยเกิดความลังเลหรือสงสัยว่า ถ้ายังมีการเสพยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนต่อไป จะท�ำให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงต่อสุขภาพร่างกาย และหากมีการวางเป้าหมายในชีวติ ของตนเอง ก็จะช่วยท�ำให้
มองเห็นช่องว่างระหว่างความจริงของชีวิตในปัจจุบันและสิ่งมุ่งหวังในอนาคต
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา
2. น�ำเสนอการบ้าน และให้ผู้ป่วยร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการท�ำการบ้าน หลังจากนั้น
แสดงความชื่นชมผู้ป่วยที่แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
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ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดใช้ค�ำพูดชักชวนให้ผู้ป่วยคิดตามว่า “วันนี้เรามาช่วยกันมองเกี่ยวกับเรื่องของ
การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผู้บ�ำบัดเชื่อว่าการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน คงจะมีข้อดีบางอย่าง
จึงท�ำให้สมาชิกตัดสินใจใช้ และคงมีข้อเสียเช่นกันจึงท�ำให้สมาชิกพยายามเลิกใช้ เราลองมาช่วย
กันคิด” หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 2.1 “ผลดี-ผลเสียของการใช้ยา และการเลิกยาเสพติด”
และเขียนลง Flip chart
2. ให้ผู้ป่วยรวมจ�ำนวนข้อในช่อง (2) + (3) และ (1) + (4) (ตามใบงานที่ 2.1) และ
ให้เปรียบเทียบว่าผลรวมของจ�ำนวนข้อด้านใดมีมากกว่ากัน สอบถามผู้ป่วยแต่ละคนว่า “มีความ
คิดเห็นอย่างไร” ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจะได้ค�ำพูดที่เตือนตนเอง เช่น “ได้ไม่คุ้มเสีย” หรือ “ผมต้อง
เลิกยาบ้าให้ได้” เป็นต้น และให้ผู้ป่วยจดบันทึกค�ำพูดดังกล่าวไว้เพื่อเตือนใจตนเอง
3. ผู้บ�ำบัดหยิบประเด็นผลดีของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนมาให้ผู้ป่วยทบทวน โดย
ซักถามในแต่ละประเด็น เช่น “จากข้อมูลที่ผู้ป่วยระบุว่าการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนช่วยท�ำให้มี
ความสุขนั้น เราสามารถมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติดได้หรือไม่ อย่างไร” ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนอาจ
มีวธิ กี ารหาความสุขให้กบั ตนเองทีแ่ ตกต่างหรือเหมือนกัน หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยบันทึกไว้บอกหรือ
เตือนตนเอง
4. ให้ผู้ป่วยทบทวนเป้าหมายของตนเองที่เคยก�ำหนดไว้ในระยะบ�ำบัดยาว่า “ในปัจจุบัน
เป็น อย่างไรบ้าง” “อยู่หลักกิโลเมตรที่เท่าไร” “เป้าหมายในอนาคตจะให้ถึงหลักกิโลเมตรที่เท่าไร”
“จะต้องเป็นเช่นไร” โดยให้ผู้ป่วยแต่ละคนบันทึกลงในใบงานที่ 2.2 “หลักกิโลเมตรของชีวิต”
5. ให้ผู้ป่วยน�ำเสนอผลงานในใบงานที่ 2.2 และผู้บ�ำบัดสอบถามการไปสู่เป้าหมายได้
ต้องท�ำ เช่นไรบ้าง โดยให้ผู้ป่วยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดกล่าวสรุปว่า “วันนี้ได้เห็นเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนแล้ว ทุกคนต่างมี
เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของทุกคน สิ่งส�ำคัญที่ช่วยให้
ไปถึงเป้าหมายได้น้ัน คือการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนให้ได้ สิ่งที่จ�ำเป็นที่ท�ำให้เลิกยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีนได้นั้น คือการอยู่รับการบ�ำบัดรักษา เพื่อน�ำความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ที่ได้รับน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด ในการเลิกยาเสพติดนั้น เราจ�ำเป็นต้องรู้ทัน
สถานการณ์ / เหตุการณ์ที่ท�ำให้ต้องใช้ยาเสพติด เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไข ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธี
การทีแ่ ตกต่างกันไป วันนีจ้ ะให้การบ้านผูป้ ว่ ยไปทบทวนว่า มีสถานการณ์อย่างไร/ เหตุการณ์เช่นไร
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ที่ เ ป็ น สาเหตุ ท�ำให้ ต ้ อ งใช้ ย าบ้ า / เมทแอมเฟตามี น ” และให้ ผู ้ ป ่ ว ยเขี ย นลงในใบงานที่ 2.3
“ส�ำรวจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการติดซ�้ำ” โดยผู้บ�ำบัดท�ำความเข้าใจกับผู้ป่วยว่าให้นึกถึง
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และซักถามว่ามีความรู้สึกเช่นไร และคิดอย่างไรจนผู้ป่วยเข้าใจ
2. ให้ผู้ป่วยช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 2.1, 2.2 และ 2.3
2. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ผู้ป่วยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด�ำเนินชีวิต
3. ผู้ป่วยพูดข้อความเตือนใจ (SMS) เช่น “ผมจะเลิกยาเสพติด” “ได้ไม่คุ้มเสีย” เป็นต้น
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ใบงานที่ 2.1 ผลดี-ผลเสียของการใช้ยา และการเลิกยาเสพติด
ค�ำชี้แจง ให้ท่านรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มลงในช่องว่าง ดังนี้

ผลดีของการใช้ยาเสพติด (1)

ผลเสียของการใช้ยาเสพติด (2)

1. ด้านร่างกาย ...............................................
.......................................................................
2. ด้านจิตใจ ...................................................
.......................................................................
3. ด้านการเงิน/การงาน .................................
.......................................................................
4. ด้านครอบครัว ...........................................
.......................................................................
5. ด้านชุมชน/สังคม .......................................
.......................................................................

1. ด้านร่างกาย ................................................
.......................................................................
2. ด้านจิตใจ ...................................................
.......................................................................
3. ด้านการเงิน/การงาน .................................
.......................................................................
4. ด้านครอบครัว ...........................................
.......................................................................
5. ด้านชุมชน/สังคม .......................................
.......................................................................

ผลดีของการเลิกยาเสพติด (3)

ผลเสียของการเลิกยาเสพติด (4)

1. ด้านร่างกาย ............................................... 1. ด้านร่างกาย ...............................................
....................................................................... .......................................................................
2. ด้านจิตใจ ................................................... 2. ด้านจิตใจ ...................................................
....................................................................... .......................................................................
3. ด้านการเงิน/การงาน ................................. 3. ด้านการเงิน/การงาน ..................................
....................................................................... .......................................................................
4. ด้านครอบครัว ........................................... 4. ด้านครอบครัว ...........................................
....................................................................... .......................................................................
5. ด้านชุมชน/สังคม ....................................... 5. ด้านชุมชน/สังคม .......................................
....................................................................... .......................................................................
สรุปคะแนน
(1) + (4) = ……………………………………… (2) + (3) = ………………………………………
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ใบงานที่ 2.2 หลักกิโลเมตรของชีวิต
ค�ำชี้แจง ให้ ผู ้ ป ่ ว ยทบทวนการด�ำเนิ น ชี วิ ต ของตนเองที่ ผ ่ า นมาว่ า ปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นต�ำแหน่ ง ใด
เมื่อเปรียบเทียบกับ เป้าหมาย โดยให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องตามระยะ
หลักกิโลเมตรที่ประเมิน (สีน�้ำเงิน แทนการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน สีแดงแทนการด�ำเนิน
ชีวิตในอนาคต)
กม 10
กม 9
กม 8
กม 7
กม 6
กม 5
กม 4
กม 3
กม 2
กม 1
กม 0
สุขภาพ ครอบครัว การเงิน

การงาน

การยอมรับ สังคม/ชุมชน
ของครอบครัว
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ใบงานที่ 2.3 “ส�ำรวจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการติดซ�้ำ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านทบทวนสาเหตุที่ท�ำให้ยังคงใช้ยาเสพติดหรือการกลับไปเสพติดซ�้ำ
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ครั้งที่ 3
กิจกรรม การจัดการอารมณ์และความคิด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ทราบสาเหตุการไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมในการใช้ยาบ้า/ เมทแอม
		 เฟตามีน
3. สามารถจัดการอารมณ์ ความคิดที่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของตนเองได้
แนวความคิด
ความคิด (Cognitive) ความรู้สึกทางจิตใจ (Affective) และพฤติกรรม (Behavior) มีความ
สัมพันธ์กัน ถ้ามีสิ่งกระตุ้นด้านใดด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นด้วย
ผู้ป่วยควรมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะท�ำให้วิเคราะห์หาสาเหตุของการใช้ยาเสพติด
และสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
2. น�ำเสนอการบ้าน และให้ผู้ป่วยร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการบ้าน
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงหลับตา หายใจเข้า-ออกยาวๆ และลึก ประมาณ 5 นาที โดยให้
สังเกตความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น (จัดสถานการณ์ให้มีเสียงพูด เสียงดังรบกวนจากการหยิบ
สิ่งของประมาณ 2 นาทีระหว่างที่ผู้ป่วยนั่งหลับตา) เมื่อครบตามระยะเวลา ให้ผู้ป่วยลืมตา ผู้บ�ำบัด
สอบถามความรู ้ สึ ก และความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งนั่ ง หลั บ ตา หลั ง จากนั้ น ผู ้ บ�ำบั ด หยิ บ
ภาพประกอบที่ เ ตรี ย มไว้ (ลั ก ษณะเป็ น ภาพประกอบที่ ส ามารถตี ค วามได้ ห ลายแง่ มุ ม )
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยดู และให้ แ ต่ ล ะคนบอกความคิ ด และความรู ้ สึ ก ลงในใบงานที่ 3.1 “จิ น ตนาการ
ตามภาพ” หลังจากนั้นสรุปโดยการเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้ป่วยเข้ากับภาพดังกล่าว
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2. ผู้บ�ำบัดสรุปข้อมูลของผู้ป่วยว่าจากเหตุเดียวกัน ความคิดของแต่ละคนอาจมีความคิด
เห็นแตกต่างกัน บางคนอยู่สถานการณ์เดียวกัน แต่ต่างเวลาก็มีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปไม่
เหมือนกัน ย่อมส่งผลให้ความรู้สึกของคนแตกต่างกันไปได้ ซึ่งเราสามารถเลือกที่จะคิดอย่างไร
เลือกรู้สึกเช่นไรได้ด้วยตัวของเราเอง
3. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยน�ำการบ้านตามใบงานที่ 2.3 มาทบทวน จากสถานการณ์ที่น�ำไปสู่
การใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน และให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 3.2 “การปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิต
เปลี่ยนได้” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่ม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ให้ ผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น สรุ ป ในสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ ใ นวั น นี้ ผู ้ บ�ำบั ด เพิ่ ม เติ ม และสรุ ป ความคิ ด
ความรู้สึก และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันและกัน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความคิด หรือ
ความรู้สึกก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
2. ให้ผปู้ ว่ ยทบทวนการด�ำเนินชีวติ ทีผ่ า่ นมาว่ามีปญ
ั หา/ อุปสรรค์อะไรทีเ่ ป็นเรือ่ งยุง่ ยากใจ
ทุกข์ใจ ช่วงเวลานั้นคิด/รู้สึกอย่างไร และผ่านมาได้อย่างไร ในใบงานที่ 3.3 “การวิเคราะห์ตนเอง”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3
2. ภาพประกอบ
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ผู้ป่วยบอกสาเหตุของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
3. ผู้ป่วยสรุปความเชื่อมโยงระหว่างความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองได้
4. ผู้ป่วยบอกวิธีการปรับความคิด/ ความรู้สึกของตนเองเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับไปใช้ยา
เสพติดได้

ภาพประกอบ
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ใบงานที่ 3.1 “จินตนาการตามภาพ”
ค�ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงตามความคิด และความรู้สึกของท่าน
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ใบงานที่ 3.2 “การปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยนได้”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม/ การกระท�ำ แล้วเขียนลงในช่องว่าง
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ใบงานที่ 3.3 “การวิเคราะห์ตนเอง”
ค�ำชี้แจง โปรดคิดทบทวนตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ และกรอกข้อมูลของท่านให้ตรงตามความ
เป็นจริง
ปัญหา/อุปสรรค

ความคิด/
ความรู้สึก

พฤติกรรม

ขณะนี้ท่านคิด/
รู้สึกอย่างไร
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ครั้งที่ 4
กิจกรรม ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
แนวความคิด
ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ มักมีประสบการณ์ล้มเหลวในการเลิกใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีนมาแล้ว ดังนั้นส่วนใหญ่จึงขาดความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถเลิกใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีนได้ ผู้บ�ำบัดจึงควรให้ผู้ป่วยได้ทบทวนจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเอง และน�ำ
ประสบการณ์ความส�ำเร็จจากอดีตมาสร้างให้ตัวเองเกิดความรู้สึกภูมิใจ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ประสบความส�ำเร็จในการเลิกใช้ยาเสพติดได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดกล่าวทักทายผู้ป่วย และร่วมกันทบทวนกิจกรรมครั้งก่อน
2. น�ำเสนอการบ้าน และร่วมกันสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการท�ำการบ้าน
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยว่า “มีความเชื่อมั่นในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของ
ตนเองเท่าไร” (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
2. ผู้บ�ำบัดสอบถามว่า “การเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนคิดว่ายากมั้ย ใครว่าเลิกยาก”
3. ผู้บ�ำบัดบอกผู้ป่วย “ให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายๆ และหลับตา ให้คิดและมองย้อนไป
ในอดีตว่า เราเคยมีเรื่องใดที่ท�ำให้มีความทุกข์มาก จนเกือบจะเสียหลักแต่สามารถผ่านพ้นมาได้
ตอนนั้นเราใช้วิธีการอย่างไร” ให้ผู้ป่วยแต่ละคนให้คะแนนเรื่องที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ยากในอดีต
ของตน โดยประเมินให้จากคะแนนเต็ม 10 จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ก�ำลังใจ
กันและกัน
4. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยว่า “ถ้าเปรียบเทียบเรื่องทุกข์ยากของตนเองดังที่กล่าวข้างต้น
กับการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เราจะให้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10” และให้ผู้ป่วย
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แลกเปลีย่ นความคิดและเหตุผลของการให้คะแนนของตนเอง จากนัน้ ผูบ้ �ำบัดชวนให้ผปู้ ว่ ยคิดตาม
โดยกล่าวว่า “แม้เรื่องการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม อยากให้ทุกคนช่วยกัน
คิดว่าจะท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้เราผ่านอุปสรรคเรื่องนี้ไปได้” ภายหลังได้ค�ำตอบเกี่ยวกับแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผูบ้ �ำบัดถามผูป้ ว่ ยแต่ละคนว่า “ผูป้ ว่ ยให้คะแนน
ความมั่นใจในการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ร่วมกันคิดเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10”
5. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยว่า “ตอนนี้ทุกคนมีความเชื่อมั่นต่อการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอม
เฟตามีนเท่าไร” (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
6. ให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของ
แต่ละคน และร่วมกันสรุปข้อคิดในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ของตนเอง
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดและผู้ป่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม
2. มอบหมายให้ผู้ป่วยท�ำการบ้านเกี่ยวกับการส�ำรวจตัวกระตุ้นตามการรับรู้ของตนเอง
ตาม ใบงานที่ 4.1 “รู้จักตัวกระตุ้น” และน�ำเสนอในครั้งต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 4.1
2. กระดาษ
3. ปากกา
การประเมิน
1. ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่ม
2. คะแนนความเชื่อมั่นในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้นหลังท�ำกิจกรรม
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ใบงานที่ 4.1 “รู้จักตัวกระตุ้น”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านคิดทบทวนเหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุให้ท่านกลับไปใช้
ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนอีก หลังจากนั้นให้เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ก�ำหนด
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ครั้งที่ 5
กิจกรรม การจัดการกับความอยาก และการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกอยากกลับไปเสพยา
2. สามารถวิเคราะห์ และแยกแยะตัวกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกอยากยา
3. สามารถเผชิญความรูส้ กึ อยากยา และจัดการกับความรูส้ กึ อยากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวความคิด
ความอยากยา เป็นปัจจัยส�ำคัญและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการกลับไปเสพยาซำ�้ ของผูป้ ว่ ย
โดยเฉพาะในระยะแรกของการหยุดเสพ ดังนัน้ การช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจว่าอะไรคือตัว
กระตุ้นที่ท�ำให้ตนเองเกิดความรู้สึกอยากยา รวมทั้งเข้าใจลักษณะของปรากฏการณ์การเกิดความ
อยากยา ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กับการเกิดของคลื่นทะเล คือ เมื่อมีตัวกระตุ้นความรู้สึกอยากยาก็
จะค่อยๆ ก่อตัวรุนแรงมากขึน้ ๆ แล้วค่อยๆ ลดลงภายในระยะเวลาไม่นานนัก แล้วเกิดขึน้ อีกเรือ่ ยๆ
หากผูป้ ว่ ยรูจ้ กั วิธกี ารเฝ้าระวัง ติดตาม และแยกแยะความรูส้ กึ ดังกล่าวได้ดว้ ยตนเองอย่างมีสติ รวม
ทั้งได้ฝึกทักษะวิธีการจัดการกับความคิดความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยท�ำให้ความรู้สึก
อยากยาลดความถี่ และความรุนแรงลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นการป้องกันปัญหา
การกลับไปเสพยาเสพติดซ�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทายผู้ป่วยและสอบถามอารมณ์ความรู้สึกในช่วงวันที่ผ่านมา
2. ให้ผู้ป่วยเสนอการบ้านครั้งที่ผ่านมา พร้อมระบุปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู ้ บ�ำบัดตั้ง ค�ำถามกับ กลุ่มผู้ป ่ว ยว่ า “ที่ ผ ่ า นมามี ใ ครเคยมี ค วามรู ้ สึกอยากกลั บ ไป
เสพยาบ้าง และความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไรน�ำมาก่อนบ้าง” สุ่มให้ผู้ป่วยตอบ 3-4 คน
2. ผู้บ�ำบัดทบทวนความรู้ตามใบความรู้ที่ 5.1 “ความรู้สึกอยากยาและตัวกระตุ้น”
3. ให้ผู้ป่วยฝึกวิเคราะห์และแยกแยะว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ตนเองรู้สึกอยากกลับ
ไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนโดยให้ย้อนคิดถึง และเขียนลงในใบงานที่ 5.1 “ตัวกระตุ้นที่ท�ำให้
รู้สึกอยากยา”
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4. ผู้ป่วยให้คะแนนว่าแต่ละตัวกระตุ้นมีคะแนนความรุนแรงเท่าไร จากนั้นให้ผู้ป่วย
น�ำเสนอของตนเอง และเปิดโอกาสให้บันทึกเพิ่มเติม หลังจากนั้นมอบใบงานที่บันทึกให้กับ
ผู้ป่วยแต่ละคนเก็บไว้เพื่อใช้เตือนตนเองในการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนั้น โดยเฉพาะตัวกระตุ้น
ที่มีคะแนนสูงๆ จะมีอิทธิพลมากต่อการกลับไปใช้ยาซ�้ำ จึงควรต้องหลีกเลี่ยงมากที่สุด
5. ผู้บ�ำบัดฝึกทักษะให้ผู้ป่วยเรียนรู้ปรากฏการณ์ การเกิดความอยากยา โดยให้ผู้ป่วย
นั่งในท่าที่ผ่อนคลาย แล้วค่อยๆ หลับตาลง หายใจเข้าออกลึกๆ ก�ำหนดจิตให้นิ่ง จดจ่ออยู่กับ
ลมหายใจ และบอกให้ย้อนระลึกถึงประสบการณ์ที่เคยมีความรู้สึกอยากเสพยา ว่าความคิด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีลักษณะเช่นไร คล้ายกับอะไร อาการที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็น
อย่างไร เกิดอยู่นานเท่าไร โดยให้นึกถึงตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลสูง โดยดูจากคะแนนในใบงาน
6. ให้ผู้ป่วยน�ำเสนอผลการฝึกทักษะ 2-3 คน
7. ผู้บ�ำบัดสรุปและให้ความรู้ตามใบความรู้ที่ 5. 2 เรื่อง “ปรากฏการณ์ความรู้สึกอยาก
เสพยา และการจัดการกับความอยากยา”
8. ให้ผู้ป่วยทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยกันเสนอเทคนิคการเผชิญ
และการจัดการความรู้สึกอยากเสพยาของตนเองที่เคยประสบความส�ำเร็จ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
2-3 คน และท�ำกิจกรรมตามใบงานที่ 5.2 “การจัดการกับความอยากยา”
ยา ดังนี้

9. ฝึกทักษะให้ผู้ป่วยเผชิญกับความรู้สึกอยากยาและวิธีการจัดการกับความรู้สึกอยาก

		 1) ฝึกกระตุน้ ตัวเองให้มสี ติรตู้ วั รับรูค้ วามรูส้ กึ นัน้ เมือ่ มีความรูส้ กึ อยากยา โดยให้ผปู้ ว่ ย
นั่งในท่าที่ผ่อนคลาย ค่อยๆ หลับตาลง นึกถึงสิ่งที่สวยงาม สบายๆ แล้วทดลองให้ใช้หนังยางดีด
มือตัวเอง และให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกเจ็บแล้วค่อยๆ หายไป จากนั้นโยงกับความรู้สึก
อยากยาว่าเมือ่ เกิดขึน้ ให้ผปู้ ว่ ยหาวิธกี ระตุน้ ตัวเองรูต้ วั ว่าสิง่ นัน้ เกิดขึน้ แล้ว เหมือนกับการเกิดคลืน่
(ตามใบความรูท้ ี่ 5.2) ให้ตามความรูส้ กึ นัน้ ไปเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลืน่ ทีโ่ ลดแล่นไปตาม
คลื่นอย่างรู้ตัว ซึ่งความรู้สึกนั้นจะค่อยๆ หมดไป ในระยะเวลาไม่นาน และค่อยๆ หายไปในที่สุด
		 2) การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิจกรรมอื่นท�ำ ซึ่งหากเป็นกิจกรรม
ที่ชอบ จะช่วยท�ำให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ท�ำ ท�ำแล้วเพลิดเพลิน มีความสุข
		 3) ให้หาค�ำพูดเตือนตนเอง (Self-talk) ซึง่ ค�ำพูดนัน้ ต้องเป็นค�ำพูดทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ
ต่อสิ่งที่พูดนั้นจริงๆ และพูดอย่างเข้มแข็ง มีพลังพอที่จะกระทบความรู้สึกของตนเอง ให้ลองฝึก
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พูดเป็นตัวอย่าง 2-3 คน แล้วให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ป่วยคนอื่นๆได้เรียนรู้ จากนั้นให้แต่ละคน
ลองฝึกพูด และถามความรู้สึกแต่ละคนว่ารู้สึกอย่างไร โดยอาจน�ำค�ำพูดที่เคยใช้แล้วได้ผลใน
กิจกรรมครั้งที่ 2 มาฝึกพูดซ�้ำอีก
		 4) หากผลการประเมินพบว่าไม่สามารถต้านทานความอยากยาได้ด้วยตนเอง ให้บอก
กับคนที่ไว้ใจเพื่อขอความช่วยเหลือ และช่วยจัดการความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ �ำบัดสรุปประเด็นส�ำคัญ และถามความมัน่ ใจของผูป้ ว่ ยว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับกิจกรรม
ที่ผ่านมา ผู้ป่วยคิดว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน จากนั้นพูดให้ก�ำลังใจเพิ่มเติม โดยให้ผู้ป่วย
ย้อนคิดถึงความส�ำเร็จครั้งที่ผ่านมา
2. ให้การบ้านโดยให้ผู้ป่วยบันทึกปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพยาของตนเอง และ
ระบุเทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับความอยากยานั้น ตามใบงานที่ 5.3 “แบบบันทึกความรู้สึกอยาก
เสพยา”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 5.1 และ 5.2
2. ใบงานที่ 5.1, 5.2 และ 5.3
3. หนังยาง
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยตอบค�ำถามเกี่ยวกับความรู้สึกอยากยาได้
2. ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้ง
ให้ความสนใจปฏิบัติตามเทคนิคการจัดการกับความอยากยา
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ใบความรู้ที่ 5.1 “ความรู้สึกอยากยาและตัวกระตุ้น”
ความรูส้ กึ อยากยาจะเกิดขึน้ ได้ในช่วงของการหยุดเสพ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ความรูส้ กึ
อยากยาจะเกิดขึน้ เป็นช่วงๆ เมือ่ มีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดมากระตุน้ ซึง่ สิง่ ทีม่ ากระตุน้ นีเ้ รียกว่า “ตัวกระตุน้ ”
เป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมาก หากเกิดขึ้นก็ยากที่จะยับยั้งและต้านทาน อย่างไรก็ตาม ความรู้สึก
อยากยาไม่ใช่สงิ่ ผิดปกติทเี่ กิดขึน้ กับผูต้ ดิ สารเสพติดทัว่ ไป แต่เป็นเรือ่ งธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ตามปกติ
ซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวเผชิญกับตัวกระตุ้นในระยะ
แรกของการหยุดยา และป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ดังนัน้ หากเรารูว้ า่ สิง่ ใดเป็น
ตัวกระตุ้นควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งนั้น
ตัวกระตุ้น เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มองเห็นได้ เช่น บุคคล สถานที่ เวลา
เงิ น หรื อ สิ่ ง ของที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสพยา รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น เช่ น ความคิ ด อารมณ์
ความรู้สึก ความทรงจ�ำในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการเสพยา เช่น ในอดีตเมื่อเกิดความรู้สึกเหงาก็จะใช้
ยาเสพติด ในระยะของการหยุดเสพ หากเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นก็รู้สึกอยากกลับไปเสพยาอีก
เป็นอย่างมาก เป็นต้น
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ใบความรู้ที่ 5.2 “ปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพยา และการจัดการกับความอยากยา”
“ลักษณะความรู้สึกอยากเสพยาเสพติด การเผชิญและการจัดการกับความอยากยา”

2-3 นาที

ภาพลักษณะของความรู้สึกอยากยาโดยทั่วไป

ความอยาก คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่หวนนึกถึงการเสพยาเสพติดที่เคยผ่านมา และ
ท�ำให้อยากเสพยาอีกในระยะแรกๆ ของการหยุดเสพยา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้คนจ�ำนวนมาก
กลับไปเสพยาเสพติดซ�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกของการบ�ำบัด ความอยากยาเกิดได้ทุกขณะ
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราจะท�ำอะไร “มันเป็นไปได้อย่างไร ท�ำไมเราหวนนึกถึงมันอีก อยากจะ
กลับไปเสพให้สบายใจ ซึ่งมันไม่ถูกต้อง ท�ำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับตัวเรา”
อารมณ์อยากยาจะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อเรา ความรู้สึก
อยากยาจะเริ่มเกิดขึ้น และค่อยๆ รุนแรงขึ้นจนยากจะยับยั้ง หากเรามีสติ ตามความรู้สึกทัน เราจะ
สามารถยับยั้งมันได้ เพราะความรู้สึกอยากยาสูงสุด จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และจะค่อยๆ ลดลงเอง
ภายใน 2-3 นาที และหมดไปในที่สุด ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ จะมีลักษณะคล้ายๆ การเกิดของ
คลื่นในทะเล ที่ค่อยๆ ก่อตัวรุนแรงมากขึ้นๆ แล้วก็ค่อยๆ สงบลง ดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้และเฝ้า
ติดตามความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน และเมื่อท�ำบ่อยๆ จะช่วยให้เราเผชิญกับ
ความรู้สึกอยากยาได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการท�ำจิตใจให้สงบนิ่ง เพื่อให้มีสติ เฝ้าติดตามความคิด
และรับรู้อารมณ์ของตนเองเป็นเรื่องยาก เปรียบเสมือนน�้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัว ยากที่จะบังคับให้
หยุดนิง่ ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และจับความรูส้ กึ นัน้ ให้ได้ และหากรูส้ กึ ว่าจะต้านทานความรูส้ กึ
ไม่ไหว ให้จินตนาการว่าเราก�ำลังเล่นโต้คลื่น โดยตัวเราอยู่บนยอดคลื่น และพลิ้วตามคลื่นไป
อย่างรู้ทัน และพูดกับตัวเองในทางบวก เช่น “อดทนไว้ ความรู้สึกนี้ก�ำลังจะหมดไป”
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ใบงานที่ 5.1 “ตัวกระตุ้นที่ท�ำให้รู้สึกอยากยา”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านย้อนระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านเกิดความรู้สึก
อยากยาโดยระบุลงในช่องว่าง และให้ระบุคะแนนว่าแต่ละตัวกระตุน้ มีความรุนแรงเท่าไร
ตัวกระตุ้นที่มองเห็นได้

คะแนน
(เต็ม 10)

ตัวกระตุ้นที่มองไม่เห็น

1………………………………
………………………………

1………………………………
………………………………

2………………………………
………………………………

2………………………………
………………………………

3………………………………
………………………………

3………………………………
………………………………

4………………………………
………………………………

4………………………………
………………………………

5………………………………
………………………………

5………………………………
………………………………

6………………………………
………………………………

6………………………………
………………………………

7………………………………
………………………………

7………………………………
………………………………

8………………………………
………………………………

8………………………………
………………………………

9………………………………
………………………………

9………………………………
………………………………

10.……………………………
…………………………….

10.……………………………
…………………………….

คะแนน
(เต็ม10 )
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ใบงานที่ 5.2 “การจัดการกับความอยากยา”
ค�ำชี้แจง ให้ผู้ป่วยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2-3 คน ให้ทุกคนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และช่วยกันเสนอเทคนิคการเผชิญกับความอยากยา และวิธีการจัดการ
กับความอยากยาของตนเองที่เคยท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จ หลังจากนั้นให้เขียนใน
ใบงาน
เมื่อท่านมีความรู้สึกอยากยาเกิดขึ้น
1. การรับรู้และการติดตามความรู้สึก
		 1.1 มีอะไรมากระตุ้นให้รู้สึกอยากยา
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
		 1.2 ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
		 1.3 ความรู้สึกอยากยาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
2. เทคนิคที่ใช้จัดการกับความอยากยา
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5. 3 “แบบบันทึกความรู้สึกอยากเสพยา”
ค�ำชี้แจง ให้แต่ละคนบันทึกความรู้สึกอยากเสพยาของตนเอง และระบุเทคนิคที่ใช้ในการจัดการ
กับความรู้สึกอยากยาที่เกิดขึ้น
1. การรับรู้และการติดตามความรู้สึก
		 1.1 มีอะไรมากระตุ้นให้รู้สึกอยากยา
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
		 1.2 ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
		 1.3 ความรู้สึกอยากยาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
			 ...............................................................................................................................
2. เทคนิคที่ใช้จัดการกับความอยากยา
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................
		 ......................................................................................................................................

100

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ครั้งที่ 6
กิจกรรม การจัดการกับความโกรธ และการถูกวิพากษ์วิจารณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ และสามารถตรวจสอบสัญญาณแสดงถึงอารมณ์โกรธได้
2. สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองในการเผชิญหน้ากับการถูกวิพากษ์วิจารณ์
3. สามารถจัดการกับความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์
หรือเมื่อมีอารมณ์โกรธ
แนวความคิด
การถูกวิพากษ์วิจารณ์ เป็นความรู้สึกกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ มีสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต ค�ำต�ำหนิติเตียนที่บั่นทอนจิตใจ เรามักนึกถึงค�ำพูด
ในแง่ร้ายทุกครั้งที่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์งานหรือข้อบกพร่องของเรา เราจะจมอยู่กับความรู้สึก
ที่ไม่ดีของตนเอง เมื่อเผชิญกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วอาจเกิด
ความคิดต่อต้านได้ ซึ่งท�ำให้เกิดการตอบสนองด้วยความโกรธ ผลกระทบจากความโกรธ คือ
การหมกมุ่นอยู่กับความโกรธ กลัว (Phobia) โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ หรือเคยเสพยาเสพติด
อยูแ่ ล้ว เมือ่ มีความโกรธอาจจะท�ำให้กลับไปเสพยาเพือ่ ระงับความโกรธ หรือเพือ่ ประชดเหตุการณ์
หรือบุคคลที่ท�ำให้ตนเองโกรธ ซึ่งความโกรธที่เรื้อรังอาจน�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมา อาทิ
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะ และปวดศีรษะเรื้อรัง ค�ำแนะน�ำ 3 วิธีที่ใช้ในการเผชิญ
กับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ มีดังนี้
1. Acknowledge คือ การแสดงออกว่าเรารับรู้ในสิ่งที่อีกฝ่ายก�ำลังพยายามบอก อาจจะ
ด้วยการแสดงอาการผงกศีรษะหรือค�ำพูดตอบรับค�ำสองค�ำ การท�ำแบบนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าเรายอมรับผิด แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่เปิดกว้าง และพร้อมที่จะรับฟังคนอื่น
โดยปราศจากอคติ
2. Ask ถ้าหากคิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาทั้งหมด ควรบอกให้อีกฝ่าย
ลองฟังความจริงจากตัวเรา โดยชี้แจงด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ สุดท้ายหากมีข้อคิดเห็น
เพิม่ เติมสิง่ ทีอ่ ยากบอกให้ผวู้ พิ ากษ์วจิ ารณ์รบั รู้ อาจเป็นสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ เห็นด้วยกับเขา หรือหาแนวทาง
แก้ปัญหา
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3. Add การเพิ่มเติมเข้าไปในการสนทนา แต่หากคิดว่ามีสิ่งที่เราผิดจริง ก็ควรกล่าวค�ำว่า
“ขอโทษ”
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดพูดคุยทักทายผู้ป่วย และทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา
2. น�ำเสนอการบ้าน หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยสรุปข้อคิดที่ได้จากการท�ำการบ้าน
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยเล่นเกมส์ตามใบงานที่ 6.1 “ช่วยฟังหน่อย”
2. สรุปข้อคิดที่ได้จากการเล่นเกมส์ ผู้บ�ำบัดสุ่มถามผู้ป่วย 2-3 คน โดยสอบถามถึง
อารมณ์โกรธของแต่ละคนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เวลาโกรธจะรู้สึกหรือมีอาการแสดงอย่างไร
มีการแสดงออกถึงความโกรธนั้นอย่างไร ผลเสียหรือผลกระทบจากความโกรธที่แต่ละคนได้รับ
มีอะไรบ้าง และมีวธิ จี ดั การกับความโกรธอย่างไร โดยให้ผปู้ ว่ ยแลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั และกัน
3. ผู้บ�ำบัดสรุปเชื่อมโยงอารมณ์โกรธน�ำไปสู่การใช้ยาเสพติด ท�ำให้ไม่สามารถเลิกใช้ยา
เสพติดได้
4. ให้ผู้ป่วยแต่ละคนส�ำรวจสัญญาณบ่งชี้ถึงอารมณ์โกรธ เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นแรง กล้าม
เนื้อเกร็ง ปากสั่น ใบหน้ารู้สึกร้อนวูบวาบ เป็นต้น
5. สอนเทคนิคการจัดการความโกรธ ตามใบความรู้ที่ 6.1 “วิธีการจัดการอารมณ์โกรธ”
และฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความโกรธให้กับผู้ป่วย
6. ให้ผปู้ ว่ ยฝึกทักษะการปรับเปลีย่ นความคิด โดยผูบ้ �ำบัดอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม โดยให้อาสาสมัครเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์จริงของตนเอง
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี หรือยกสถานการณ์สมมุติ และให้ผู้ป่วยท�ำงานตามใบงานที่
6.2 “วิธีการจัดการกับอารมณ์” หลังจากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์วิธีคิดอย่างไรกับค�ำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะท�ำให้ไม่เกิดความรู้สึกโกรธ
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ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสรุปข้อความรู้ทั้งหมด และให้ผู้ป่วยสอบถามข้อสงสัย
2. ให้การบ้านโดยให้ผู้ป่วยท�ำตามใบงานที่ 6.2 เพิ่มเติม และนัดหมายครั้งต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 6.1
2. ใบงานที่ 6.1 และ 6.2
3. กระดาษ A4 และ ดินสอ
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยบอกหรือระบุสัญญาณที่แสดงถึงอารมณ์โกรธได้
2. ผู้ป่วยบอกวิธีการหลีกเลี่ยงและจัดการกับอารมณ์โกรธ เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
อย่างเหมาะสม
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ใบความรู้ที่ 6.1 “วิธีการจัดการอารมณ์โกรธ”
วิธีการจัดการอารมณ์โกรธ
วิธีการจัดการอารมณ์โกรธมีดังนี้
1. ฝึกสังเกตอาการที่บอกให้รู้ว่าก�ำลังจะ “โกรธ” เช่น ใจสั่น และพยายามดักจับล่วงหน้า
หรือเตรียมการครั้งต่อไปว่าจะท�ำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าก�ำลังจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
2. ตั้งสติให้มั่นคง ท�ำใจให้สงบ ระงับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านก่อนท�ำความตกลง หรือลงมือ
ท�ำอะไร เพราะอาจตัดสินใจผิดพลาด
3. เมื่อรู้สึกโกรธหาวิธีในการควบคุมอารมณ์โกรธ โดยการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย
(Relaxation) ซึ่งสามารถท�ำได้หลายๆ วิธี โดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนี้
		 3.1 ก�ำหนดลมหายใจ โดยการหายใจเข้าช้าๆ และลึกๆ ผ่านเข้าสูท่ รวงอกจนถึงช่องท้อง
ให้ท้องป่อง กลั้นใจสักครู่ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ให้ท้องแฟบ
		 3.2 ฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า คอ มือ
แขน อก ท้อง หลัง ขา น่อง ปลายเท้า และทั้งตัว โดยนั่งสบายๆ บนเก้าอี้ พยายามผ่อนคลายตนเอง
หายใจยาวๆ ลึกๆ สัก 4-5 ครั้ง เริ่มจากการเกร็งกล้ามเนื้อศีรษะและใบหน้า ให้หลับตาแน่น
นับในใจ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 แล้วค่อยๆคลายกล้ามเนื้อตาออกช้าๆ พยายามสังเกตความอึดอัดไม่สบาย
ในช่วงแรก และความสบายในช่วงหลัง ต่อมาที่ขากรรไกร กล้ามเนื้อคอ ท�ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งหมดทุกส่วนของร่างกาย (มรรยาท รุจิวิชช์, 2551)
		 3.3 การท�ำสมาธิ
		 3.4 การจินตนาการ
4. นับตัวเลขอยู่ในใจไปเรื่อยๆจนความรู้สึกโกรธคลายลง
5. ออกมาจากสถานการณ์หรือบุคคลที่ท�ำให้โกรธ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น
เลี่ยงการจราจร หลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องที่ท�ำให้โกรธ ซึ่งวิธีการนี้ไม่ใช่การวิ่งหนี แต่เป็นวิธีการ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการชกต่อยหรือทะเลาะวิวาท
6. การแก้ไขปัญหา ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข วางแผนการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด
อย่างสร้างสรรค์ แล้วลองปฏิบัติตาม ถ้าไม่ส�ำเร็จไม่ต้องกล่าวโทษตัวเอง
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7. มีการสื่อสารที่ดี คนที่โกรธมักจะด่วนหาข้อสรุป เมื่อมีความโกรธอย่ารีบตัดสินใจ
อย่าพูดสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากสมอง ให้คิดก่อนว่าต้องการอะไร ต้องพูดอย่างไร ขณะเดียวกันต้องรับ
ฟังความคิดเห็นคนอื่นและคิดก่อนที่จะตอบ เมื่อมีการต�ำหนิ จงรับฟังและพิจารณาเนื้อหาว่าเป็น
จริงแค่ไหน ห้ามโกรธคนที่ต�ำหนิ
8. แสดงความรู้สึก และความต้องการของตนเองด้วยท่าทีไม่ก้าวร้าว ไม่ข่มขู่ หรือละเมิด
สิทธิของคนอื่น
9. ใช้อารมณ์ขันเมื่อมีความโกรธหรือเครียด จงใช้อารมณ์ขันช่วยแก้สถานการณ์ แต่ต้อง
ใช้ให้ถูกกาลเทศะ
10. หาทางระบายความโกรธออก ดังนี้
		 10.1 การท�ำกิจกรรมที่ต้องออกแรงเพื่อระบายความโกรธที่อัดแน่นออกไปอย่าง
เหมาะสม เช่น การถอนหญ้า ขุดดิน ปลูกต้นไม้ ซ่อมแซมสิ่งของ ซึ่งท�ำให้ได้ผลงานที่น่าชื่นชมขึ้น
มาแทน หรือการเล่นกีฬาที่ได้ออกแรง ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส ว่ายน�้ำ การวิ่งเร็ว เป็นต้น
10.2 พูดคุยความรู้สึกของตัวเรากับคนที่ใกล้ชิดและเข้าใจ
10.3 หากท�ำใจเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ อาจใช้วิธีเขียนเรื่องที่เราโกรธลงบนกระดาษ
จะท�ำให้ความโกรธถูกระบายออกมาบ้าง
11. อย่าเก็บความขุ่นมัวโกรธเคืองไว้เงียบๆ ตามล�ำพัง เพราะจะท�ำให้เป็นคนเครียดง่าย
และมีความอดทนกับเรื่องต่างๆ รอบตัวน้อยลงเรื่อยๆ
12. ปรับกระบวนการคิด โดยยอมรับว่าก�ำลังรู้สึกโกรธ พิจารณาว่าก�ำลังเกิดอะไรขึ้นกับ
ตัวเอง ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือละอายที่รู้สึกโกรธ หาสาเหตุของความโกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าข้างหรือ
ต�ำหนิตนเอง เกินเหตุ พยายามเปิดความคิดให้กว้างและยืดหยุ่น คิดในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดี
การปรับกระบวนการคิด มีได้หลายวิธี ดังนี้
		 1) การประเมินความคิดโดยอาศัยหลักฐาน ซึ่งเป็นการฝึกตัวเราให้รู้จักประเมิน
ความคิดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักฐานต่างๆ ที่มาสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดนั้น
		 2) การคิ ด เป็ น แบบอื่ น เป็ น การช่ ว ยให้ ตั ว เราพิ จ ารณาว่ า ความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ต่างๆ นั้น เราสามารถเปลี่ยนความคิดเป็นแบบอื่นได้หรือไม่
		 3) การลงมือกระท�ำเพื่อพิสูจน์ความคิดความเชื่อ เป็นการน�ำเทคนิคทางพฤติกรรม
บ�ำบัดมาใช้โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความคิดของเรา โดยการลงมือกระท�ำหรือ
ปฏิบัติเพื่อหาหลักฐานมาพิสูจน์ความคิดความเชื่อนั้น
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		 4) การมองปัญหาในแง่มุมใหม่ เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนการรับรู้หรือความคิดของ
ตัวเรา โดยการมองปัญหาในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม
		 5) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับ ให้พยายามฝึกความคิดความเชื่อในทางบวก
เพราะการคิดแต่ด้านลบไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษต่อร่างกาย จิตใจ และหน้าที่การงานในสังคม
		 6) การฝึกการหยุดคิด เป็นการพยายามเตือนตนเองให้หยุดคิดในแง่ไม่ดีกับตนเอง
หมายเหตุ ให้ผู้บ�ำบัดยกตัวอย่างให้ผู้ป่วยเห็นในแต่ละวิธีทั้ง 6 วิธี เพื่อช่วยให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น
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ใบงานที่ 6.1 “ช่วยฟังหน่อย”
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและเกิดความรู้สึกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ระยะเวลา 20 นาที
วิธีการเล่น
1. จัดที่ให้ผู้ป่วยนั่งเป็นรูปตัวยูหรือครึ่งวงกลม
2. ขออาสาสมัคร 1 คน จากผู้ป่วยในกลุ่มแล้วพาอาสาสมัครออกไปนอกกลุ่ม
3. ผู้บ�ำบัดอธิบายให้อาสาสมัครเตรียมเล่าเรื่องอะไรก็ได้ 1 เรื่องสั้นๆให้น่าสนใจ
4. ผู้บ�ำบัดบอกให้ผู้ป่วยในกลุ่มแสดงกิริยาไม่สนใจขณะที่อาสาสมัครออกมาเล่าเรื่อง
เช่น คุยกัน เล่นกัน พูดแข่งกัน ส่งเสียงดัง
5. เมื่อเตรียมอาสาสมัครและผู้ป่วยในกลุ่มแล้ว ผู้บ�ำบัดน�ำอาสาสมัครเข้ากลุ่มแล้วให้
เล่าเรื่อง
6. เมื่ออาสาสมัครเล่าเรื่องจบโดยผู้ป่วยในกลุ่มแสดงความไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือ
ผู้บ�ำบัดสัมภาษณ์อาสามัครที่เป็นผู้เล่าเรื่องว่ารู้สึกอย่างไรที่เล่าเรื่องแล้วเพื่อนๆไม่ฟัง และให้
ผู้ป่วยในกลุ่มแต่ละคนบอกความรู้สึกของตนเองว่ารู้สึกอย่างไรที่แสดงปฏิกิริยาไม่สนใจเพื่อน
ที่เล่าเรื่อง และในทางกลับกันหากเป็นตัวเราเป็นอาสาสมัครที่เป็นผู้เล่าเรื่องเราจะรู้สึกอย่างไร
ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยในกลุ่มแสดงความเห็นใจอาสาสมัครผู้เล่าเรื่อง หลังจากนั้นผู้บ�ำบัด
สรุปสาระจากกิจกรรม
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ใบงานที่ 6.2 “วิธีจัดการกับอารมณ์”
ค�ำชี้แจง ให้ทา่ นนึกถึงสถานการณ์/ เหตุการณ์ทที่ �ำให้รสู้ กึ โกรธหรืออารมณ์ไม่ดี และระบุวา่ ท่าน
มีความคิดอย่างไรต่อสถานการณ์นนั้ พร้อมกับบอกวิธกี ารจัดการกับอารมณ์/ ความรูส้ กึ
นั้น
สถานการณ์

อารมณ์/ความรู้สึก

ความคิด

วิธีการจัดการกับ
อารมณ์/ความรู้สึก
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ครั้งที่ 7
กิจกรรม การจัดการความเครียด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
2. ฝึกทักษะการผ่อนคลายความเครียด
3. เกิดภาวะผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อพร้อมในการคิดและจัดการกับปัญหาต่อไป
แนวความคิด
ความเครียดเป็นเรื่องพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหน
ฐานะอย่างไร มีอ�ำนาจมากแค่ไหน รูปงามหรือไม่ มีความสบายเพียงใดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้
ความเครียดมาในหลายรูปแบบ เช่น การสอบครั้งส�ำคัญ อุบัติเหตุทางรถยนต์ การเข้าแถวรอเป็น
เวลานาน วันที่อะไรๆ ก็ดูจะไม่ถูกต้องสักอย่าง ซึ่งความเครียดขนาดปานกลางอาจเป็นแรงกระตุ้น
เป็นแรงจูงใจและเป็นสิ่งที่ต้องการให้มีในบางครั้ง แต่ถ้าหากมีความเครียดมากก็อาจก่อปัญหาทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมได้
ความเครียด (Stress) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราต้องปรับตัวหรือจัดการกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่คุกคาม หรือขัดขวางการปฏิบัติทางร่างกาย และทางจิตใจ ความเครียด
จึงเกี่ยวกับวิธีการจัดการระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์แวดล้อมที่ท�ำให้คนเรา
ต้องปรับตัว เรียกว่า เหตุก่อความเครียดหรือตัวที่ท�ำให้เกิดความเครียด (Stressors) ส่วนปฏิกิริยา
ตอบสนองทัง้ ทางกาย ทางจิตใจ และพฤติกรรมทีเ่ ผชิญต่อความเครียด (เช่น ปวดหัว กระวนกระวาย
อ่อนล้า) เรียกว่า อาการเครียด หรือปฏิกิริยาต่อความเครียด (Stress reactions) และความเครียด
เป็นความรู้สึกที่เป็นตัวกระตุ้นที่มองไม่เห็นแต่มีส่วนส�ำคัญที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้มีการ
กลับไปเสพยาเสพติดซ�้ำได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน
2. ให้ผู้ป่วยน�ำเสนอการบ้าน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
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ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยท�ำตามใบงานที่ 7.1 “แบบประเมินความเครียด” แล้วน�ำมาเป็นข้อมูลให้
ผู้ป่วยทราบว่าแต่ละคนมีความเครียดหรือไม่ อย่างไร
2. ผู้บ�ำบัดให้ความรู้ผู้ป่วยในกลุ่มตามใบความรู้ที่ 7.1 “ความเครียด”
3. ให้ผู้ป่วยคิดทบทวนประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท�ำให้ตนเองเกิดความเครียด และ
หาวิธีการจัดการความเครียดนั้นอย่างไร ให้เขียนลงในใบงานที่ 7.2 “แบบบันทึกความเครียด”
4. ผู้บ�ำบัดสุ่มถามผู้ป่วยในกลุ่ม 2-3 คน ถึงปัญหาที่ท�ำให้เกิดความเครียด และความรู้สึก
ที่ไม่สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้
5. ให้ผู้ป่วยบอกถึงผลดีและผลเสียของการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมนั้นออกมา
ให้ทบทวนถึงอาการและพฤติกรรมการแสดงออกเวลาเครียดและแสดงความชืน่ ชมกับพฤติกรรมที่
ผู้ป่วยท�ำได้อย่างเหมาะสม
6. ผู้บ�ำบัดฝึกทักษะการจัดการอารมณ์และฝึกเทคนิคการผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยตาม
ใบความรู้ที่ 7.2 “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด”โดยวิธีการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ
การหายใจและการท�ำสมาธิเบื้องต้น
7. ให้ผู้บ�ำบัดฝึกทักษะการวางแผนแก้ไขปัญหาความเครียดให้ผู้ป่วยในกลุ่ม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการท�ำกิจกรรมกลุ่ม
2. ผู้บ�ำบัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ของการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายด้วยวิธีการ
ฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การหายใจและการท�ำสมาธิเบื้องต้น
3. ให้การบ้าน และให้น�ำแผนการแก้ไขปัญหาความเครียดที่วางแผนไว้ไปใช้พร้อมกับ
บันทึกตามตารางใบงานที่ 7.3 “ส�ำรวจความเครียด”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 7.1 และ 7.2
2. ใบงานที่ 7.1, 7.2 และ 7.3
การประเมินผล
1. สังเกตการณ์มสี ว่ นร่วมในกลุม่ และพฤติกรรมความร่วมมือในการฝึกทักษะการหายใจ
เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2. ประเมินความคิดจากการน�ำเสนอและข้อคิดเห็นในกลุ่ม

110

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ใบความรู้ที่ 7.1 “ความเครียด”
คนทุกคนจะต้องเผชิญกับความเครียด ซึ่งความเครียดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
ความเครียดแต่ละระดับนั้นก็ยังส่งผลไม่เท่ากัน ความเครียดที่ไม่มากนักหรือมีระดับปานกลางจะ
เป็นแรงกระตุ้น หรือสร้างแรงจูงใจให้คนเกิดความมุมานะที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาได้
แต่ถา้ หากมีระดับมากเกินไป และไม่สามารถหาทางผ่อนคลายด้วยวิธที เี่ หมาะสม อาจก่อปัญหาตาม
มาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดความสุขในการด�ำเนินชีวิต มีปัญหา
ครอบครัว ความสามารถในการท�ำงานและการเรียนลดลง นอกจากนั้นความเครียดยังเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ผลักดันให้คนกลับไปเสพยาซ�้ำได้ ดังนั้น จึงต้องมีการเรียนรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองเมื่อเกิดความเครียด โดยการส�ำรวจ ค้นหาภาวะความเครียดของตนเองว่าเกิดในช่วงเวลาใด
และเกิดจากสาเหตุใด เพือ่ เรียนรูแ้ ละหาวิธผี อ่ นคลายทีถ่ กู วิธี หรือมีแนวทางในการลดภาวะเครียด
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
สาเหตุของความเครียด
ความเครียดเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่สมหวัง กลัวจะไม่ส�ำเร็จ หนักใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย รู้สึกว่าตนเองต้องท�ำสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับ
สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
2. สาเหตุจากการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ได้แก่ การเปลีย่ นวัย การตัง้ ครรภ์ การเริม่ เข้าท�ำงาน
การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสียคนรัก การเข้าบ�ำบัดรักษา เป็นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บป่วยไม่สบายที่ไม่รุนแรง ตลอดจนถึง
การเจ็บป่วยขั้นรุนแรงและเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ความเครียดภายในจิตใจ อาจจะส่งผลท�ำให้เกิดอาการแสดงออกทางร่างกายที่สังเกตได้
อย่างชัดเจน ได้แก่
1. ปวดศีรษะ
2. หลับยาก หลับไม่สนิท
3. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
4. กินมากกว่าปกติหรือเบื่ออาหาร
5. ท้องผูก หรือท้องเสียบ่อย ๆ
6. ท้องอืด ท้องเฟ้อ
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7. รู้สึกตื่นเต้นตกใจง่าย
8. ฝันร้าย
9. หายใจไม่อิ่ม ถอนหายใจบ่อย ๆ
10. ประจ�ำเดือนมาไม่เป็นปกติ หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง
11. หงุดหงิดกับคนรอบข้าง
12. ปวดต้นคอและไหล่
13. มือเท้าเย็น
14. ใจสั่น
15. ไม่มีสมาธิ
ผลเสียที่เกิดจากความเครียด
หากปล่อยให้ตนเองมีความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ผ่อนคลายความเครียด
เลย จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงได้ เช่น โรคประสาท แผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิต
สูง หัวใจ และมะเร็ง
นอกจากนัน้ ยังมีผลเสียต่อการด�ำรงชีวติ ด้วย เช่น ขาดสมาธิในการท�ำงาน ท�ำให้การท�ำงาน
ผิดพลาดบ่อยครั้ง เบื่อหน่ายไม่อยากพบผู้คน รู้สึกไม่มีความสุข เศร้าหมองและหมดก�ำลังใจได้
ดังนัน้ ไม่ควรปล่อยให้ตวั เองเครียดอยูเ่ ป็นเวลานาน ควรหาทางผ่อนคลายความเครียดทุกวันจะช่วย
ให้จิตใจสงบ เป็นสุข และสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นด้วย
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ใบความรู้ที่ 7.2 “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด”
1. การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อที่ควรฝึกมี 10 กลุ่มด้วยกัน คือ
-

แขนขวา
แขนซ้าย
หน้าผาก
ตา แก้ม และจมูก
ขากรรไกร ริมฝีปาก และลิ้น

-

คอ
อก หลัง และไหล่
หน้าท้องและก้น
ขาขวา
ขาซ้าย

วิธีการฝึกมีดังนี้
1. นั่งในท่าที่สบาย
2. เกร็งกล้ามเนื้อทีละกลุ่ม ค้างไว้สัก 10 วินาที แล้วคลายออก จากนั้นก็เกร็งใหม่สลับกัน
ไป ประมาณ 10 ครั้ง ค่อย ๆ ท�ำไปจนครบทั้ง 10 กลุ่ม
3. เริ่มจากการก�ำมือ และเกร็งแขนทั้งซ้ายและขวา แล้วปล่อย
4. บริเวณหน้าผาก ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูง หรือขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลายออก
5. ตา แก้ม และจมูก ใช้วิธีหลับตาปี๋ ย่นจมูกแล้วคลาย
6. ขากรรไกร ริ ม ฝี ป าก และลิ้ น ใช้ วิ ธี กั ด ฟั น เม้ ม ปากแน่ น และใช้ ลิ้ น ดั น เพดาน
โดยหุบปากไว้แล้วคลาย
7. คอ โดยการก้มหน้าให้คางจรดคอ เงยหน้าให้มากที่สุดแล้วกลับไปสู่ท่าปกติ
8. อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึก ๆ แล้วเกร็งไว้ ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วคลาย
9. หน้าท้อง ใช้วิธีแขม่วท้อง
10. งอนิ้วเท้าเข้าหากัน กระดกปลายเท้าขึ้นสูง เกร็งขาซ้ายและขวาแล้วปล่อย
การฝึกเช่นนี้ จะท�ำให้รบั รูถ้ งึ ความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนือ้ กลุม่ ต่างๆ และรูส้ กึ สบาย
เมื่อคลายกล้ามเนื้อออกแล้ว ดังนั้น ครั้งต่อไปเมื่อเครียดและกล้ามเนื้อเกร็งจะได้รู้ตัว และเริ่มผ่อน
คลายโดยเร็ว ก็จะช่วยได้มาก
2. การฝึกการหายใจ
ฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณหน้าท้องแทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อ
หน้าอกเมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะพองออก และเมื่อหายใจออกหน้าท้องจะยุบลง ซึ่งจะรู้ได้
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โดยเอามือวางไว้ที่หน้าท้อง แล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้าและหายใจออก
หายใจเข้าลึก ๆ และช้าๆ กลั้นไว้ชั่วครู่ และหายใจออก ให้ฝึกท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน
จนสามารถท�ำได้ โ ดยอั ต โนมั ติ การหายใจแบบนี้ จ ะช่ ว ยให้ ร ่ า งกายได้ รั บ ออกซิ เ จนมากขึ้ น
ท�ำให้สมองแจ่มใส ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ในแต่ละวัน
3. การท�ำสมาธิเบื้องต้น
1. เลือกสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน เช่น ห้องพระ ห้องนอน ห้องท�ำงาน ไม่มี
คนพลุกพล่าน หรือมุมสงบในบ้าน
2. นั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกันหรือมือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง หรือจะ
นั่งพับเพียบก็ได้ตามแต่ความถนัด
3. ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก โดยสังเกตลมที่กระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากบนให้รู้ว่า
ขณะนั้นหายใจเข้าหรือออก
4. หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ
5. หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1
6. นับไปเรื่อยๆ จนถึง 5
7. เริ่มนับใหม่จาก 1 – 6 แล้วพอ
8. กลับมานับใหม่จาก 1 – 8 แล้วพอ
9. กลับมานับใหม่จาก 1 – 9 แล้วพอ
10. กลับมานับใหม่จาก 1 – 10 แล้วพอ
11. ย้อนกลับมาเริ่มนับ 1 – 5 ใหม่ วนไปเรื่อย ๆ
นอกจากวิธีที่กล่าวมาแล้ว แนวทางอื่น ๆ ในการคลายเครียด มีดังนี้
1. การออกก�ำลังกาย
ควรหาเวลาของแต่ละวันอย่างน้อย 30 นาที ในการออกก�ำลังกาย โดยเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเราที่สุด อาจจะเป็นการวิ่งหรือเดิน ผู้ที่ไม่ต้องการได้รับแรงกระแทก อาจจะออก
ก�ำลังกายโดยการว่ายน�้ำ โยคะ ไทเก็ก ส่วนการออกก�ำลังกายที่เล่นเป็นหมู่คณะได้แก่ แบดมินตัน
ตะกร้อ ฟุตบอล หรือเทนนิส จะท�ำให้เราได้ระบายออกซึ่งแรงขับของจิตใจในด้านต่างๆ เช่น
ความคับข้องใจ ความโกรธ ความเสียใจ ไม่พอใจ และยังได้สร้างสารความสุขหรือสารเอนโดฟิน
ด้วย ท�ำให้รู้สึกสดชื่นและหลับสบาย
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2. การพูดระบายความเครียด
การระบายความเครียดแบบนีต้ อ้ งเลือกบุคคลทีเ่ ราคิดว่าปลอดภัย หวังดี ไม่เป็นพิษเป็นภัย
กับตัวเราและมีความอดทนสูงในการฟัง เพราะเวลาที่เราได้ระบายออกมาเท่ากับเราได้ทบทวน
ตัวเองไปด้วย นอกจากนี้อาจใช้บริการการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำทางโทรศัพท์จากหน่วยงานต่างๆ
ได้
3. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
การนอนหลับพักผ่อนช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้น เหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ในร่างกายใหม่
แต่ควรเตรียมความพร้อมในการนอน โดยเลือกสถานทีแ่ ละเครือ่ งนอนสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก
อุณหภูมิพอเหมาะ มีเสียงหรือแสงที่รบกวนไม่มากนัก โดยก�ำหนดจิตใจก่อนนอนว่าให้เราสดชื่น
ผ่อนคลาย เอาเรื่องเครียดปัญหาต่างๆ วางไว้นอกตัว ไม่เอามาคิดตอนนอน
4. การรับประทานอาหารคลายเครียด
อาหารที่สามารถลดความเครียดของเราได้เป็นอย่างดี ได้แก่

ถั่ว ผัก

1. ทริปโตฟาน (1-2 กรัม ก่อนนอน) พบได้ใน ไข่ ถั่วเหลือง นมวัว เนื้อสัตว์
2. วิตามินบี 6 (40 มิลลิกรัมต่อวัน) พบได้ในธัญพืชต่าง ๆ ยีสต์ ร�ำข้าว เครื่องใน เนื้อ
3. วิตามินบี 3 (1,000 มิลลิกรัมต่อวัน) พบได้ใน ตับ เครื่องใน เนื้อ เป็ด ไก่ ปลา ถั่ว ยีสต์
4. สารอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซียม กระเทียม ดอกไม้จีน
5. การพักผ่อนท่องเที่ยว

การได้ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ช่วยให้ได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามแปลกหูแปลกตา
ไปเจอผูค้ นแปลกหน้าก็จะช่วยกระตุน้ มุมมองชีวติ ใหม่ๆ ให้กบั ตัวเรา ซึง่ เมือ่ กลับมาท�ำงานจะช่วย
ให้ท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การใช้ดนตรีบ�ำบัด
ดนตรีช่วยท�ำให้เรามีอารมณ์เยือกเย็นลง ผ่อนคลาย ใจสงบ มีทั้งเพลงบรรเลงด้วยเครื่อง
ดนตรีชนิดเดียวหรือหลายชนิด เพลงทีม่ เี สียงคลืน่ ทะเล เสียงนก เสียงนำ�้ ไหล ฯลฯ หากเราได้ปดิ ไฟ
จุดเทียนและฟังเพลงเบาๆ หลังจากนัน้ ก็หลับไปแล้ว เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาจะช่วยให้เราสดใสหายเครียดได้
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7. การใช้กลิ่นบ�ำบัดอโรมาเทอราปี
กลิ่นหอมเป็นอีกสิ่งหนึ่งของการรับรู้ทางสัมผัสที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดี
เราอาจลองจุดธูปหอมกลิ่นที่สดชื่น หรือหยดน�้ำมันหอมระเหย ในขณะนอนหรือท�ำงานเพื่อ
ผ่อนคลายไปด้วยหรือจะแช่น�้ำอุ่นที่มีกลิ่นที่ชอบและรู้สึกผ่อนคลาย โดยเลือกจากการดมว่ากลิ่น
ไหนท�ำให้รู้สึกดี ให้พลังหรือช่วยบ�ำบัดผ่อนคลาย กลิ่นน�้ำมันหอมระเหยที่น่าสนใจ เช่น กลิ่นไม้
จันทน์หอม กลิ่นก�ำยาน ส�ำหรับผ่อนคลาย กลิ่นการบูร กลิ่นส้ม กลิ่นมะนาว ส�ำหรับสร้างความ
สดชื่น
8. การนวด
การนวดเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ช่วยท�ำให้เลือดสูบฉีดไปทัว่ ร่างกาย ท�ำให้ผทู้ ถี่ กู นวด
รู้สึกผ่อนคลายและสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนวดน�้ำมันยังช่วยท�ำให้มีผิวพรรณที่ดีอีกด้วย

116

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ใบงานที่ 7.1 “แบบประเมินความเครียด”
ค�ำชี้แจง ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่แสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน
ตามความเป็นจริง
อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก
1. นอนไม่หลับ เพราะคิดมาก หรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด รำ�คาญใจ
3. ทำ�อะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุ่นวายใจ
5. ไม่อยากพบปะผู้คน
6. ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำ�อะไร
13. รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำ�อะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15. มีเสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ
16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำ�สิ่งต่าง ๆ
17. ปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือหัวไหล่
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง

ไม่เคย
เลย

ระดับอาการ
เป็นครั้ง
เป็น
คราว
บ่อย ๆ

เป็น
ประจำ�
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การให้คะแนน
เมื่อท�ำแบบประเมินครบทั้ง 20 ข้อ แล้วให้ใส่คะแนนแต่ละข้อ ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ถ้าตอบว่า

ไม่เคยเลย
เป็นครั้งคราว
เป็นบ่อย ๆ
เป็นประจ�ำ	

=
=
=
=

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หลังจากนั้นรวมคะแนนทั้ง 20 ข้อ ให้ตรวจผลการประเมินความเครียดตามคะแนนดังนี้
ผลการประเมินความเครียด
6 – 17 คะแนน
18 – 25 คะแนน
26 – 29 คะแนน
ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป

แสดงว่า
แสดงว่า
แสดงว่า
แสดงว่า

ปกติ / ไม่เครียด
เครียดสูงกว่าปกติ / มีความเครียดเล็กน้อย
เครียดปานกลาง
เครียดมาก

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง
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ใบงานที่ 7.2 “แบบบันทึกความเครียด”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านทบทวนสถานการณ์/ เหตุการณ์ความเครียดของตนเอง แล้วเขียนรายละเอียด
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 เมื่อเครียด ท่านมีอาการอย่างไรและท่านแสดงอาการหรือกิริยาท่าทางอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………
………...……..……………………………………………………………………………………
1.2 สาเหตุที่ท�ำให้ท่านเกิดความเครียด
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………
1.3 ท่านจัดการอย่างไรกับสถานการณ์นั้น
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………..…………
…………...………………………..………………………………………………………………
………….......…………………………..…………………………………………………………

ผลดี

ผลที่เกิดขึ้น
ผลเสีย

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

จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าคิดแล้วเครียด เราควรคิดอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

เหตุการณ์ / สถานการณ์ที่ทำ�ให้เกิด อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ความเครียด

ค�ำชี้แจง ให้ท่านระบุถึงผลดี- ผลเสียของการแสดงอารมณ์ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในครั้งนั้น ตามช่องในตารางดังต่อไปนี้

ใบงานที่ 7.3 “ส�ำรวจความเครียด”
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ครั้งที่ 8
กิจกรรม ทักษะการปฏิเสธ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้เทคนิคการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ฝึกทักษะการปฏิเสธ และให้ผู้รับการบ�ำบัดมีความมั่นใจและกล้าปฏิเสธ
แนวความคิด
ทักษะการปฏิเสธเป็นหนึ่งทักษะส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองไม่ให้หันกลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ ทั้งนี้สถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วย
ที่จะชักน�ำให้ไปใช้ยาซ�้ำ ได้แก่ การชักชวนจากเพื่อนฝูงที่เคยใช้ยาร่วมกัน การเดินผ่านสถานที่
คุ้นเคยเมื่อครั้งยังใช้ยาเสพติดอยู่หรือแม้กระทั่งการนึกถึงหรือมีความคิดอยากใช้ยาเสพติด
สิ่งต่างๆ เหล่านี้นับว่าเป็นตัวกระตุ้นที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยย้อนกลับไปใช้ยาเสพติดซ�้ำได้ ดังนั้น
การเพิ่มทักษะในการปฏิเสธจะช่วยให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ในชีวติ ได้อย่างเข้มแข็ง โดยการเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการปฏิเสธ ซึง่ มีความส�ำคัญเพราะ
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถยืนยันความตั้งใจที่จะเลิกยาได้ด้วยความมั่นใจและไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย
2. ให้ผู้ป่วยน�ำเสนอการบ้านและเปิดโอกาสให้ซักถาม
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ให้ตัวแทนผู้ป่วย 2 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติตามใบงานที่ 8.1 “เพื่อนชวนลอง
ต้องปฏิเสธ” หลังจากนั้นให้ทุกคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายตามใบงาน
2. ผู้บ�ำบัดให้ตัวแทนผู้ป่วย 2 คนออกมาแสดงสถานการณ์การปฏิเสธโดยให้ผู้ป่วย
คนที่ 1 แสดงบทบาทเป็น “ผู้ชักชวน” โดยให้หาเหตุผลการชักชวนให้ได้มากที่สุด และผู้ป่วย
คนที่ 2 เป็น “ผู้ปฏิเสธ”โดยต้องหาเหตุผลที่จะมาปฏิเสธให้ได้มากที่สุด
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3. สอบถามความรู้สึก ความคิดของผู้ป่วยคนที่ 2 ที่ได้รับบทบาทเป็นผู้ปฏิเสธว่า ขณะที่
ก�ำลังแสดงและพูดปฏิเสธนั้น “ในใจคิดอย่างไร” ถึงจะท�ำให้การปฏิเสธได้ผล
4. ให้ผู้ป่วยที่สังเกตการณ์ได้ร่วมกันให้คะแนนประสิทธิภาพของการปฏิเสธ โดยก�ำหนด
ให้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กรณีที่มีผู้ป่วยให้คะแนนไม่เต็ม 10 คะแนน ให้สอบถามเหตุผลว่าเป็น
เพราะอะไร มองเห็นการแสดงบทบาทของเพื่อนคิดว่าการปฏิเสธเช่นนั้นจะได้ผลหรือไม่ เพราะ
อะไร และวิธกี ารปฏิเสธอย่างไรทีท่ �ำได้ดี สิง่ ไหนทีค่ วรจะปรับแก้ไข เพือ่ ท�ำให้การปฏิเสธได้ผลส�ำเร็จ
5. ผู ้ บ�ำบั ด ให้ ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม ช่ ว ยกั น คิ ด ตามใบงานที่ 8.2 “เปรี ย บเที ย บผลดี - ผลเสี ย
ของการปฏิเสธ”
6. ให้ผู้ป่วยในกลุ่มช่วยกันสรุปข้อดีของการปฏิเสธให้เป็นข้อคิดเตือนใจหรือคติพจน์
หรือค�ำคมสั้นๆ ที่สามารถจ�ำได้ง่าย
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการท�ำกลุ่ม
2. ผู้บ�ำบัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และหลักพื้นฐานของการปฏิเสธ ตามใบความรู้ที่ 8.1
“หลักการปฏิเสธ”
3. ผู้บ�ำบัดมอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยทุกคนลองฝึกทักษะการปฏิเสธกับเพื่อนคนละ
1 ครั้งแล้วน�ำมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มได้ฟังในครั้งต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 8.1
2. ใบงานที่ 8.1 และ 8.2
3. ปากกา/ ดินสอ
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกลุ่มและการฝึกทักษะการปฏิเสธ
2. ประเมินแนวคิดจากการน�ำเสนอและข้อคิดเห็นในกลุ่ม
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ใบความรู้ที่ 8.1 “หลักการปฏิเสธ”
หลักการปฏิเสธ
การปฏิเสธควรมีหลักการที่ดีดังนี้
1. ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง ค�ำพูด น�้ำเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนของ
การปฏิเสธ
2. ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้ง
ด้วยเหตุผลอื่น ส่วนการอ้างความรู้สึกจะท�ำให้การโต้แย้งได้ยากขึ้น
3. การขอความเห็นชอบและแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชักชวนยอมรับจะเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการรักษาน�้ำใจของผู้ชักชวน
4. เมื่อถูกเซ้าซี้ต่อหรือสบประมาทต้องไม่หวั่นไหวไปกับค�ำพูดเหล่านั้น เพราะจะท�ำ
ให้ขาดสมาธิในการหาทางออกควรยืนยันการปฏิเสธ และหาทางออกโดยเลือกวิธีดังนี้
		 4.1 ปฏิ เ สธซ�้ ำ โดยไม่ ต ้ อ งใช้ ข ้ อ อ้ า ง พร้ อ มบอกลาจากเพื่ อ หาทางเลี่ ย งออกจาก
สถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นไป
		 4.2 การต่อรอง โดยหากิจกรรมอื่นที่ดีกว่ามาทดแทน
		 4.3 การผัดผ่อน โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชักชวนเปลี่ยนความตั้งใจ
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ใบงานที่ 8.1 กิจกรรม “เพื่อนชวนลองต้องปฏิเสธ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านอ่านสถานการณ์สมมติแล้วอภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นต่อไปนี้และน�ำเสนอ
ในกลุ่ม
สถานการณ์สมมติ
ศักยะเป็นผู้ติดยาบ้า มารดาส่งตัวให้ไปบ�ำบัดรักษาเป็นเวลา 4 เดือน หนึ่งสัปดาห์หลัง
จากทีอ่ อกมาจากสถานบ�ำบัด ศักยะออกไปเดินซือ้ อาหารทีต่ ลาดเหมือนทีเ่ คยท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน
วันนี้ ศักยะได้เจอกับพราย เพื่อนรัก ซึ่งด้วยความสนิทสนม คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ก่อน ทั้งสองจึง
ไปกินข้าวด้วยกัน
พราย : เฮ้ย...แกหายหัวไปไหนมาเนี่ย ไม่บอกใครเลย เพื่อนๆ คิดถึงแกนะ ไปติดคุกมาเหรอวะ
		 ถึงได้เงียบหายไปเลย
ศักยะ : ถามซะยาวเลยนะ เปล่า อยู่โรงพยาบาล แม่เขาอยากให้ไปเลิกยา
พราย : โธ่ แม่ส่งไป ฉันก็นึกว่าแกอยากเลิกเอง แล้วแกตั้งใจจริงๆ เหรอ ถึงได้หายไปซะนานเลย
		 เสียดายเวลาหากิน
ศักยะ : ก็แม่บอกว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลจะเอาต�ำรวจมาจับ ก็ไม่อยากติดคุก แล้วช่วงหลังเขาไม่
		 สนใจฉันเลย เงินก็ไม่ให้ แกก็เห็นนี่ว่าพักหลังมานี้ ฉันมีเงินที่ไหน งานที่ท�ำอยู่ก็ไม่พอ
		 ซื้อยา ก็เลยต้องยอมไป
พราย : พวกเราที่อยู่กันที่นี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย มีก็ใช้ไม่มีก็นิ่ง ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลย
		 ฉันว่าแกเสียเวลาไปฟรีๆ แล้ว รู้ไหมว่าข้างนอกเขาไปถึงไหนกันแล้ว แล้วแกคิดว่าแกยัง
		 จะคุยกับใครเขารู้เรื่องไหมเนี่ย ว่าแต่เจอใครบ้างหรือยัง
ศักยะ : ยังเลย เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล วันๆ ก็ได้แต่มากินข้าวเนี่ยแหละ แก้เซ็งไปวันๆ
พราย : เออ พอดีเลย ฉันก�ำลังจะไปหาพวกมันอยู่พอดีเลย วันนี้มีทีเด็ดด้วย นานๆ เจอกันซะที
		 ไปกันเหอะ วันนี้ฉันเป็นเจ้าภาพเอง แกไม่ต้องห่วง เจ๋งๆ ทั้งนั้น สาวเพียบแป็บเดียวเอง
		 เดี๋ยวก็ค่อยกลับ จะได้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้ว ไปเหอะ ไม่มีอะไรหรอก
		 นานๆ สนุกกันที พวกเราอยู่กันครบเลย พวกมันคงดีใจกันนะที่เห็นแกกลับมา
ศักยะ : เฮ้ย ถ้าแม่รู้เป็นเรื่องแน่
พราย : โธ่ แกก็โทรไปหาแม่ซิ ว่าไปเดินเล่นหรือไปไหนก็ได้เดินห้าง ดูหนังก็ได้ เยอะแยะ นานๆ
		 ทีไปดูอะไรใหม่บ้างอยู่ในนั้นมาตั้งนาน ไปเหอะ เร็วๆจะได้ไม่เสียเวลา จะได้รีบกลับ
		 แค่ทักทายกันไม่นานหรอก นานๆ เจอกันที พวกนั้นมันคงดีใจนะที่เห็นแก ไปเถอะ
………………………………………………..
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อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใด ศักยะจึงปฏิเสธค�ำชวนของพราย
2. การปฏิเสธในลักษณะดังกล่าวจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ และการปฏิเสธที่ดีควร
มีลักษณะอย่างไร
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ใบงานที่ 8.2 “เปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการปฏิเสธ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปตามประเด็นต่อไปนี้และน�ำเสนอในกลุ่ม
ผลดีจากการปฏิเสธ
1. ด้านร่างกาย
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2. ด้านจิตใจ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3. ด้านการเงิน/ การงาน
……………………………………………
……………………………………………
………………………….…………………
……………………………………………
4. ด้านครอบครัว
…………………………………………….
……………………………………………
………………………….…………………
……………………………………………
5. ด้านชุมชน/ สังคม
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ผลเสียของการปฏิเสธ
1. ด้านร่างกาย
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2. ด้านจิตใจ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3. ด้านการเงิน/ การงาน
……………………………………………
……………………………………………
…………………………..………………
……………………………………………
4. ด้านครอบครัว
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
5. ด้านชุมชน/ สังคม
……………………………………………
…………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ครั้งที่ 9
กิจกรรม การเผชิญและแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถระบุปัญหาของตนเองได้ถูกต้อง
2. สามารถบอกถึงสาเหตุการเกิดปัญหาที่เกิดกับตนเองได้
3. สามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
แนวความคิด
จากการที่บุคคล สถานที่ สถานการณ์ ความรู้สึก เป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การกลับไปเสพยาเสพติดซ�้ำของผู้ป่วยได้ ดังนั้นความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหา จึงมี
ความส�ำคัญช่วยส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดเลิกใช้ยาเสพติดส�ำเร็จได้
ในการแก้ไขปัญหานั้น สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพยายามหาภาพที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริง
คืออะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้อง ปัญหานั้นมีผลกระทบอย่างไรกับชีวิตของผู้ป่วย มีบุคคล
ส�ำคัญของผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไรและที่ผ่านมาใช้วิธีอะไรในการแก้ไขปัญหา มีการใช้
ยาเสพติดในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ดังนั้นในการฝึกการแก้ไขปัญหานั้นจึงต้องมีการคิดทบทวน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทักทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย
2. ให้ผู้ป่วยน�ำเสนอการบ้าน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสุ่มถามผู้ป่วย 1-2 คน โดยให้ยกตัวอย่างปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตคนละ
1 ปั ญหา พร้ อมทั้ง บอกถึง วิธีการแก้ไขปัญ หาที่ ไ ด้ ด�ำเนิ นการไปว่ า แก้ ไ ขปั ญ หานั้ นอย่ า งไร
และผลลัพธ์เป็นอย่างไร ปัจจุบันมีความรู้สึกอย่างไรต่อปัญหาในครั้งนั้น
2. ให้ความรู้เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามใบความรู้ที่ 9.1 “การแก้ไขปัญหา”
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3. ให้ผู้ป่วยท�ำตามใบงานที่ 9.1“ปัญหามีไว้ให้แก้” และให้กลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ผู้บ�ำบัดอธิบายและสรุปประเด็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการท�ำกลุ่ม
2. ผู้บ�ำบัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
3. ผูบ้ �ำบัดมอบหมายการบ้านให้ผปู้ ว่ ยน�ำวิธแี ก้ไขปัญหาทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปฝึกใช้ โดยให้ท�ำตาม
ใบงาน ที่ 9.2 “แบบบันทึกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา” เพือ่ ฝึกคิดทบทวนการแก้ไขปัญหา
ของตนเอง
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 9.1
2. ใบงานที่ 9.1 และ 9.2
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. จากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
2. ผู้ป่วยสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
3. ผู้ป่วยสามารถบอกถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาได้
4. ผู้ป่วยบอกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
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ใบความรู้ที่ 9.1 “การแก้ไขปัญหา”
ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ แต่จะเป็นปัญหา
ใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การรับรู้ ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละคน ทีจ่ ะมอง
ปัญหานั้นว่ามีความยุ่งยากหรือซับซ้อนเพียงใด และปัญหานั้นส่งผลกระทบให้คนเกิดความรู้สึก
ตึงเครียดและเศร้าใจเพียงใด ส�ำหรับบุคคลทีม่ ที กั ษะการแก้ไขปัญหาทีด่ จี ะสามารถจัดการคลีค่ ลาย
ปัญหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการคิดที่สามารถใช้ในการจัดการกับปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุปัญหา คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา ตัวอย่างของปัญหา เช่น
		 - ปัญหาพฤติกรรม
		 - ปัญหาความรัก ความสัมพันธ์
		 - ปัญหาการท�ำงาน การด�ำเนินชีวิต
2. เลือกปัญหาที่แก้ได้ คือ ขั้นตอนการเลือกปัญหาที่ส�ำคัญและสามารถแก้ได้
		 - ใช้วิธีการตั้งค�ำถามเพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
		 - ค้นหาปัญหาที่คิดว่าอยากแก้ไข
		 - เลือกปัญหาที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน แก้ไขได้ง่าย และควบคุมได้
3. พิจารณาทางเลือก
		 - เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก
4. ตัดสินใจวางแผน
		 - โดยวางแผนว่าจะท�ำอะไร กับใคร เมื่อไร ที่ไหน และพิจารณาความเป็นไปได้
5. ลงมือปฏิบัติ
		 - โดยต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้อง ความส�ำเร็จที่เป็นไปได้ ทรัพยากรที่พอเพียงและ
ความพึงพอใจ
6. ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา
		 - ประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไร
		 - การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นได้ผลหรือไม่อย่างไร
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ใบงานที่ 9.1 “ปัญหามีไว้ให้แก้”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนตามประเด็นที่ก�ำหนดให้ ดังนี้
1. ระบุปัญหา (ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ท�ำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ใจ)
		 1.1……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
		 1.2………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. เลือกปัญหาที่แก้ได้ (ปัญหาที่ส�ำคัญ/ ปัญหาที่อยากแก้ไข/ ปัญหาที่จ�ำเป็นรีบด่วน) คือ
……........................ ………………………………………………………......................สาเหตุนา่
จะเกิดจาก
		 2.1……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
		 2.2……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. พิจารณาทางเลือกของปัญหาที่แก้ไข
วิธีที่

แนวทางการแก้ปัญหา

ผลดี

ผลเสีย
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แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตัดสินใจเลือก
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. ตัดสินใจวางแผน
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
		 กับใคร...............................................................................................................................
		 เมือ่ ไร...............................................................................................................................
		 ทีไ่ หน...............................................................................................................................
5. ลงมือปฏิบัติ (ท�ำอย่างไร)
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา
………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/ เหตุการณ์

ทำ�อะไร

กับใคร

เมื่อไร

ที่ไหน

ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนบันทึกปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาลงในแต่ละช่องรายการตามที่ก�ำหนด

ใบงานที่ 9.2 “แบบบันทึกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา”
ผลที่เกิดขึ้น
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ครั้งที่ 10
กิจกรรม การวางแผนการด�ำเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ทบทวนบทเรียนและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเสพยาซ�้ำ
2. สามารถวางแผนการปฏิบัติการเลิกเสพยาเสพติดของตนเองได้
3. ป้องกันการกลับไปเสพซ�้ำ
แนวความคิด
หลักการบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม มีหลักการมาจากแนวคิดของกลุม่ วิทยาศาสตร์
เชิงปัญญา ได้ระบุว่าความคิดเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพล ท�ำให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
การติดสุรา หรือ ยาเสพติด ดังนั้นการที่จะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงควรช่วยให้คน
ปรับแก้ที่ความคิดของตนเองมากกว่าการที่จะไปหลีกเลี่ยงกับเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ ที่จะท�ำให้
คนแสวงหาการเสพยาเสพติด ฉะนั้น การเปลี่ยนความคิดนั้นต้องมีแผนการปฏิบัติที่จะสนับสนุน
การเปลี่ยนความคิดด้วย เนื่องจากบุคคลนั้นได้ตระหนักว่าตนเป็นคนก�ำหนดแผนการและ
เป็นเจ้าของแผนการนั้น ดังนั้น เขาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะกระท�ำ
การต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดพูดคุยทักทายผู้ป่วยว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่กลุ่มจะได้มาพูดคุยกัน ซึ่งหวังว่า
ทุกคนคงจะน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปใช้ประโยชน์
2. ทบทวนการบ้านที่ได้รับมอบหมายไปในครั้งก่อน
ขั้นด�ำเนินการ (80 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยที่เคยผ่านการบ�ำบัดมาแล้วว่า หลังจากบ�ำบัดแล้ว มีใครที่คิดว่า
สามารถเลิกยาเสพติดได้หรือไม่ แต่ละคนมีวิธีการอย่างไร ส่วนคนที่ยังคิดว่าไม่สามารถเลิกได้เป็น
เพราะอะไร ให้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
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2. ให้ผู้ป่วยนึกถึงสถานการณ์/ เหตุการณ์ที่ท�ำให้กลับไปเสพยาเสพติดที่เคยเกิดในชีวิต
ของแต่ละคนทั้งคน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้เขียนลงในใบงานที่ 10.1
“แผนการป้ อ งกั น การกลั บ ไปเสพซ�้ ำ ” (ช่ อ งที่ 1) และในเหตุ ก ารณ์ / สถานการณ์
แต่ละข้อนัน้ คิดว่าจะมีวธิ กี ารหรือเครือ่ งมืออะไรทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้ตนเองกลับไปเสพยาได้บา้ ง
และมีใครหรือบุคคลใดที่จะช่วยสนับสนุนตัวเราได้ โดยเขียนลงในช่องที่ 2 และ 3 แล้วให้
น�ำเสนอทีละคน หลังจากนั้นให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
3. เสริมสร้างความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าแต่ละคนนั้นมีศักยภาพหรือความสามารถที่จะ
เลิกยาได้ และยกตัวอย่างกิจกรรมที่เคยมีผู้รับการบ�ำบัดท�ำส�ำเร็จ และชื่นชมให้ก�ำลังใจส�ำหรับ
ผู้ที่สามารถหยุดยาเสพติดได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่บ�ำบัดรักษา ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
4. อธิบายแนวทางการติดตามประเมินผล และแนะน�ำวิธีการบันทึกลงในสมุดบันทึก
การเสพยาในแต่ละวัน
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ถามข้อสงสัยต่างๆ พร้อมกับการพูดคุยให้ก�ำลังใจ
2. ปิดกิจกรรมกลุ่ม และร่วมกันร้องเพลงที่สร้างพลัง และก�ำลังใจให้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคไปได้
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 10.1
2. ปากกา/ ดินสอ
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยบอกเหตุการณ์/ สถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะท�ำให้กลับไปเสพยาซ�้ำได้
2. ผู้ป่วยมีแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองในการป้องกันการกลับไปเสพยาซ�้ำ
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ใบงานที่ 10.1 “แผนการป้องกันการกลับไปเสพซ�้ำ”
ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนแผนการป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ�้ำของตนเองตามช่องรายการที่
ก�ำหนดให้ในตารางต่อไปนี้
เหตุการณ์/ สถานการณ์เสี่ยง
(1)

แนวทาง/วิธีการป้องกัน
(2)

บุคคลที่สามารถให้
ความช่วยเหลือท่านได้
(3)
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สมุดบันทึกการไม่เสพยา
สัปดาห์ที่
1

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 9

วันที่ 10 วันที่ 11 วันที่ 12 วันที่ 13

วันที่ 14

วันที่ 15

วันที่ 16

วันที่ 17 วันที่ 18 วันที่ 19 วันที่ 20

วันที่ 21

วันที่ 22

วันที่ 23

วันที่ 24 วันที่ 25 วันที่ 26 วันที่ 27

วันที่ 28

วันที่ 29

วันที่ 30

วันที่ 31 วันที่ 32 วันที่ 33 วันที่ 34

วันที่ 35

วันที่ 36

วันที่ 37

วันที่ 38 วันที่ 39 วันที่ 40 วันที่ 41

วันที่ 42

วันที่ 43

วันที่ 44

วันที่ 45 วันที่ 46 วันที่ 47 วันที่ 48

วันที่ 49

วันที่ 50

วันที่ 51

วันที่ 52 วันที่ 53 วันที่ 54 วันที่ 55

วันที่ 56

วันที่ 57

วันที่ 58

วันที่ 59 วันที่ 60 วันที่ 61 วันที่ 62

วันที่ 63

วันที่ 64

วันที่ 65

วันที่ 66 วันที่ 67 วันที่ 68 วันที่ 69

วันที่ 70

2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
สมุดบันทึกการไม่เสพยาจะท�ำเป็นสมุดบันทึกขนาดครึ่งหน้ากระดาษ A4 แจกให้ผู้ป่วย
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม และถ้าหยุดเสพยาได้ติดต่อกัน 7 วัน ผู้บ�ำบัดจะติดดาวให้ใน
ช่องว่างใต้วันที่ 1 ดวง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของผู้ป่วยว่าตนเองสามารถเลิกยาได้
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บทที่ 6
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะติดตามการรักษา
การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะติดตามการรักษา
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะ และการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม
รวมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือภายหลังผู้ป่วยจ�ำหน่ายกลับบ้าน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ใช้เวลา
กิจกรรมละ 60 นาที โดยก�ำหนดในการเข้ากลุ่มเมื่อผู้ป่วยมาติดตามนัดครั้งแรกหลังจากจ�ำหน่าย
กลับบ้านได้ 2 สัปดาห์ 2 ครั้ง และทุกเดือนอีก 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรม ต้นทุนชีวิต
ครั้งที่ 2 กิจกรรม จุดเปลี่ยน ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน
ครั้งที่ 3 กิจกรรม สู่ชีวิตที่สมดุล
ครั้งที่ 4 กิจกรรม ค�ำมั่นสัญญา
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ครั้งที่ 1
กิจกรรม ต้นทุนชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ทบทวนทักษะ ความสามารถ ที่ผ่านมาในการจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับ
ไปเสพยาซ�้ำและตระหนักถึงความส�ำคัญในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้มีโอกาสกลับไป
เสพซ�้ำ
2. สามารถเลือกวิธีการป้องกันการกลับไปเสพยาที่เหมาะสมกับตนเอง
แนวความคิด
การเลิกเสพยาไม่ได้ข้ึนอยู่เพียงความมั่นใจ ความตั้งใจ หรือความเข้มแข็งเพียงอย่างเดียว
แต่ความส�ำเร็จในการเลิกยา คือ การลงมือปฏิบัติ โดยการน�ำเอาทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในการ
ป้องกันการเสพซ�้ำมาใช้
การบ�ำบัดที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฝึกฝนทักษะ และทราบถึงวิธีการคิด การเลือกตัดสินใจ
ในการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดผลดีกับตนเอง คนที่เรารัก และครอบครัวมาแล้ว ทั้งในระยะเตรียมการ
ก่อนการรักษา ระยะบ�ำบัดยาและระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
บ�ำบัดความคิ ดและพฤติกรรม มีค วามมั่นใจในความสามารถของตนที่ ด�ำเนิ นชี วิ ตในสั งคม
สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น สามารถที่จะเผชิญกับตัวกระตุ้นอื่น ๆ และในครั้งนี้ผู้ป่วยจะน�ำ
หลักการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นต้นทุนของชีวิตไปสู่การปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง
ภายหลังทีจ่ �ำหน่ายผูป้ ว่ ยกลับบ้านไปแล้วในระยะแรก ส่วนใหญ่จะรูส้ กึ ดี มัน่ ใจในตนเอง
ว่าสามารถดูแลตนเองในการเลิกยาได้ รู้สึกมีพลัง มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการเลิกยาและ
มีความรู้สึกที่ดีต่อการเลิกยา ผู้ป่วยก็จะพยายามควบคุม และปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
เลิกยาได้ส�ำเร็จ แต่อาจมีผู้ป่วยบางรายมีอาการไม่สบาย หรือไม่สุขสบายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
ร�ำคาญและรู้สึกไม่พึงพอใจ ซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากกระบวนการฟื้นตัวของระบบต่าง ๆ
ในสมอง และมักก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และการคิด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต และ
บทบาทหน้าที่ของงาน
ดังนั้น ในช่วงแรกของการติดตามผู้ป่วยจึงควรได้ทบทวนหลักการบ�ำบัดความคิดและ
พฤติกรรมในการป้องกันการเสพซ�้ำ เพื่อน�ำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รู้คิด รู้ทางเลือก
ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ ในวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ�ำ้ ได้
ระยะเวลา 60 นาที
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วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดกล่าวทักทายแนะน�ำตนเอง และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน แนะน�ำผู้ป่วย
แต่ละคนให้รู้จักคุ้นเคยกัน
2. ตกลงข้อปฏิบัติในการเข้ากลุ่มท�ำกิจกรรม เช่น ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม หลักการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน การไม่ตัดสินว่าใครผิดหรือถูก และการรักษา
ความลับ
กังวลใจ

3. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไร พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ขั้นด�ำเนินการ (40 นาที)

1. ผู้บ�ำบัดทบทวนแนวคิด หลักการของการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมตามใบความรู้
ที่ 1.1 “ต้นทุนชีวิต” และตั้งค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดคุย น�ำสู่ประเด็นอภิปราย
2. ให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 1.1 “แบบทบทวนสถานภาพของผู้ป่วย”
3. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยทบทวนว่าต้องการให้คะแนนในข้อใดเปลี่ยนแปลง และอยากให้
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อุปสรรคที่ยังขัดขวางให้ไม่สามารถท�ำได้คืออะไร จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
และให้ผู้ป่วยในกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และให้การบ้านตามใบงานที่ 1.2 “ทบทวน
สิ่งที่ฉันเป็น”
2. สรุปข้อคิดจากการท�ำกิจกรรมกลุ่มและก�ำหนดวันนัดหมายครั้งต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 1.1
2. ใบงานที่ 1.1 และ 1.2
3. ดินสอ
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วย
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ใบความรู้ที่ 1.1 “ต้นทุนชีวิต”
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความคิด พฤติกรรม อารมณ์ และปฏิกิริยาทางร่างกาย
สิ่งเร้า
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ใบงานที่ 1.1 “แบบทบทวนสถานภาพของผู้ป่วย”
ค�ำชี้แจง ให้ ท ่ า นตรวจสอบการปฏิ บั ติ ข องตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น การกลั บ ไปเสพยาซ�้ ำ โดยใส่
เครื่องหมาย O ล้อมรอบตัวเลขตามระดับการปฏิบัติที่ท่านสามารถท�ำได้ ตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
ข้อ

หัวข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การหลีกเลี่ยง/จัดการตัวกระตุ้น
การจัดการกับความคิด
การจัดการกับความอยาก
การปฏิเสธ
การจัดการกับความเครียด
การจัดการกับความโกรธ
การเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา
การสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น
การจัดการกับการวิพากษ์วิจารณ์
การทำ�ตารางกิจกรรมประจำ�วัน
รวม

ไม่ได้ทำ� ทำ�ได้บ้าง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ทำ�ได้
พอใช้
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ทำ�ได้ดี
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ทำ�ได้ดี
ที่สุด
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

141

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

ค�ำชี้แจง ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย O ล้อมรอบตัวเลขตามระดับของความรู้สึกของท่านในปัจจุบัน
ข้อ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ

ไม่พอใจ
อย่างยิ่ง
สุขภาพร่างกาย
1
สภาพจิตใจ/สุขภาพจิต
1
สัมพันธภาพกับผู้อื่น
1
การควบคุมตนเองในการใช้ยาเสพติด
1
เมื่ออยากยา
ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
1
ความพึงพอใจในชีวติ ปัจจุบนั
1
รวม

ไม่พอใจ เฉย ๆ พอใจ
2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

พอใจ
อย่างยิ่ง
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

1. หากท่านต้องการให้คะแนนมีการเปลีย่ นแปลง ท่านต้องการให้ขอ้ ใดเปลีย่ นและจะเปลีย่ นแปลง
เป็นอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. อุปสรรคที่ยังขัดขวางให้ท่านไม่สามารถท�ำได้คืออะไรและจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 1.2 “ทบทวนสิ่งที่ฉันเป็น”
ค�ำชี้แจง ให้คดิ ถึงเหตุการณ์ ต่างๆทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ ของท่าน และคิดว่าท่านได้ใช้หลักการบ�ำบัด
ความคิดและพฤติกรรมอย่างไร ให้เขียนลงตามประเด็นที่ก�ำหนดและน�ำเสนอในกลุ่ม
ในครั้งต่อไป
❖

ฉันเป็นคนที่ (ความคิด/พฤติกรรมที่อยากเปลี่ยนแปลง)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
แต่อย่างน้อยฉันก็ (ใส่สิ่งดีที่มีในชีวิต เช่น เป็นคนที่มีความรู้และรักครอบครัว )
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
จะมีประโยชน์อะไรที่จะคิด (แบบเดิมแล้วเกิดผลเสียต่อตัวฉันเอง-ความคิดหรือการกระท�ำ
ก่อให้เกิดความคิด/อารมณ์ที่ท�ำให้รู้สึกไม่ดีหรือแย่)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
สู้ฉันมา (ปรับพฤติกรรมตัวเอง) ด้วยวิธี
...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. เสียดีกว่า
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ครั้งที่ 2
กิจกรรม จุดเปลี่ยน ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ตระหนักถึงอารมณ์ ความรู้สึก และสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอารมณ์
2. สามารถรับรู้ถึงอาการแสดงต่างๆ ของอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตนเอง
3. มีแนวทางและวิธีการจัดการอารมณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ�้ำ
แนวความคิด
อารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่ว่าจะความรู้สึกทางบวกหรือทางลบก็ตาม สามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน ผู้ป่วยจึงจ�ำเป็นต้องรู้เท่าทันอารมณ์ และจัดการหรือเลือกตอบสนองอารมณ์
ในทางที่เหมาะสม ไม่ปล่อยให้อารมณ์กลายเป็นตัวกระตุ้นต่อการกลับไปเสพยาเสพติด สิ่งที่จะ
ช่วยให้การเลิกยาเป็นไปด้วยดีคือการท�ำความเข้าใจและยอมรับอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริง
ของตนเอง ไม่ปกปิด ซ่อนเร้น เพื่อน�ำไปสู่การเข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป รวมทั้ง
วิธีการควบคุมอารมณ์ การแสดงออกอย่างถูกต้อง จะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสม หากปล่อยไว้โดยขาดการจัดการที่เหมาะสมจะเป็นตัวกระตุ้นภายในที่ผลักดันให้ผู้ป่วย
กลับไปเสพยาซ�้ำได้อีก
ผู้ป่วยระยะติดตามการรักษาที่หยุดใช้สารเสพติดได้ 6 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ซึ่งผู้ป่วย
ภายหลังการหยุดใช้ยาเสพติดจะมีอาการไม่สุขสบายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความร�ำคาญและรบกวน
จิตใจ อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีในสมอง ซึ่งอาการที่มักพบ
บ่อยๆในผู้ป่วยระยะติดตามการรักษา คือ อาการซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิ ไม่ค่อย
มีแรง และขาดความกระตือรือร้นในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการกลับไปติดยา
ซ�้ำ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมุ่งความสนใจไปที่การมีสติที่จะไม่ใช้ยาเสพติดในแต่ละวันที่ผ่านไป
มีการจัดการกับอารมณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ อย่างเหมาะสม และดูแลตนเองด้วยความระมัดระวัง ซึง่ เป็น
สิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยผ่านพ้นระยะนีไ้ ปได้ หากผูป้ ว่ ยไม่กลับไปใช้ยาซำ�้ ในระยะนีไ้ ด้ถอื ว่าเป็นสิง่
ที่ส�ำคัญในการที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการเลิกยาได้อย่างถาวร
ระยะเวลา 60 นาที
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วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (10 นาที )
1. ผู้บ�ำบัดทักทายและพูดคุยกับผู้ป่วยแต่ละคน หลังจากนั้นกล่าวต้อนรับผู้ป่วยทุกคน
เพื่อน�ำเข้าสู่กิจกรรมครั้งที่ 2 และทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 1 พร้อมกับให้น�ำเสนอการบ้าน
2. ตกลงข้อปฏิบัติในการเข้ากลุ่มท�ำกิจกรรม เช่น ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม หลักการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน การไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก และการรักษา
ความลับ
กังวลใจ

3. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วย
ขั้นด�ำเนินการ (40 นาที)

1. ผู้บ�ำบัดเกริ่นน�ำ หรือตั้งค�ำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะพูดคุย และอธิบายข้อความรู้
ตามใบความรู้ที่ 2.1 “การจัดการกับอารมณ์”
2. ให้ผู้ป่วยท�ำใบงานที่ 2.1 “จุดเปลี่ยน ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
3. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยทบทวนว่ามีอารมณ์ใดบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้คิดถึงการใช้ยา และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการกับอารมณ์นั้นๆ
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม และให้การบ้านตามใบงานที่ 2.2
“เพราะฉันคิด ฉันจึงเป็น”
2. สรุปสาระข้อความรู้จากกิจกรรมและก�ำหนดวันนัดท�ำกิจกรรมครั้งต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 2.1
2. ใบงานที่ 2.1
3. ดินสอ
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดงความคิดของผู้ป่วย
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ใบความรู้ที่ 2.1 “การจัดการกับอารมณ์”
อารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึก ซึ่งมีทั้งอารมณ์ทางบวก เช่น ความสุข ความสนุกสนาน
และอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า เหงา โกรธ เบือ่ หน่าย ฯลฯ ความรูส้ กึ เหล่านีเ้ ป็นอารมณ์พนื้ ฐาน
ของบุคคล ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเจอสิ่งกระทบก็อาจเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งได้
ภาวะทางอารมณ์ จึงเป็นตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุส�ำคัญท�ำให้เกิดการใช้สารเสพติดได้
การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะแยกแยะความคิ ด อารมณ์ และพฤติ ก รรมจะท�ำให้ ส ามารถควบคุ ม
ความคิด และพฤติกรรมของตนเองได้ เราไม่จ�ำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมตามอารมณ์ของตนเอง
เสมอไป แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ ต้องรับรู้ และพยายามเข้าใจอารมณ์ทแี่ ท้จริงของตนเอง หากเราไม่ยอมรับ
ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ทเี่ กิดขึน้ มีการแปลความหมายของอารมณ์ผดิ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดการ
กับอารมณ์เหล่านั้นได้เลย นอกจากนี้การรับรู้ถึงสัญญาณเตือนที่บ่งบอกของอารมณ์ความรู้สึก
นั้น ๆ เช่น อาการนอนไม่หลับ เนื่องจากความเครียด หรืออาการอ่อนแรงจากความคิดเศร้าเสียใจ
สัญญาณเหล่านี้หากได้รับการสังเกต หรือรับรู้ได้ก็จะช่วยให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น
เมื่อรับรู้อารมณ์นั้นได้แล้วก็ต้องพยายาม แยกแยะถึงสาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึก หลายๆ
คนคิดว่าอารมณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ จากการกระท�ำของผูอ้ นื่ แต่จริงๆ แล้วลองสังเกตว่าตัวเราเองต่างหาก
ทีเ่ ป็นคนสร้างอารมณ์เหล่านัน้ ขึน้ มาเอง บางครัง้ เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์เดียวกันแต่อารมณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งก็อาจต่างกัน
เมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาแล้ว สิ่งส�ำคัญต้องรู้จักการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง บางคนจะใช้วิธีการเขียนระบายความรู้สึก บางคนใช้วิธีดูผลกระทบที่เกิดขึ้น บางคนใช้วิธี
ปรับเปลีย่ นความคิดเป็นแง่บวกหรือแง่ดี ซึง่ การจัดการกับอารมณ์เป็นทักษะทีส่ ามารถเรียนรูแ้ ละ
ฝึกฝนได้ เราอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ในการจัดการกับอารมณ์
1. สังเกต รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น ณ เหตุการณ์นั้นๆ โดยสังเกตจากสัญญาณเตือนที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาด้านร่างกาย เช่น ใจสั่น ตัวร้อน มือเย็น กัดเล็บ ฯลฯ
2. รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และสามารถบอกอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้
3. ควบคุม หรือจัดการกับอารมณ์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
		 - นั่งท่าสบายๆ หายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกยาวๆเพื่อให้ผ่อนคลาย
		 - นับเลข 1 -10 ช้าๆ หรือนับต่อไปจนกว่าอารมณ์สงบลง
		 - หลีกเลี่ยงสถานที่ หรือเหตุการณ์ สถานการณ์นั้นชั่วคราว
		 - ก�ำหนดลมหายใจ โดยให้สติอยู่ที่หายใจเข้า – ออก
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4. ทบทวนเหตุการณ์โดยใช้ค�ำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง
		 - รู้สึกอย่างไร
		 - เหตุใดจึงเกิดอารมณ์เหล่านั้น
		 - สามารถท�ำอะไรได้บ้าง
5. คาดการณ์ผลดีผลเสียของการแสดงอารมณ์นั้นออกมา
6. ส�ำรวจอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเองอีกครัง้ ชืน่ ชมกับการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
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ใบงานที่ 2.1 “จุดเปลี่ยน ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
1. ที่ผ่านมามีอารมณ์ใดบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้ท่านคิดถึงการใช้ยาเสพติด
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. ท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างไร
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. หลังจากท่านปรับเปลี่ยนความคิดและอารมณ์แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2.2 “เพราะฉันคิด ฉันจึงเป็น”
ฉันมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมทางบวกที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ
ในวันนัดครั้งต่อไป ดังนี้ จ้า!!!!
หลังจากฉันเพียรพยายามคิดแบบแนวคิดบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้มา จนฉัน
เคยชินเป็นอัตโนมัติแล้ว ฉันคิดว่า ความคิดและพฤติกรรมที่ดีที่อยากจะท�ำอย่างต่อเนื่องคือ
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
เพราะฉันคิดและมีพฤติกรรมอย่างที่กล่าวมาจึงท�ำให้ความรู้สึก/อารมณ์ของฉัน รวมถึง
คนรอบข้าง เป็นดังนี้
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
มีประโยชน์มากมายเลยที่ฉันมีความคิดอารมณ์ และพฤติกรรมทางบวกอย่างนี้ ซึ่งมีผลดีต่อ
ตัวฉันเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ดังนี้
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ฉันเลยปรับความคิดและพฤติกรรมตัวเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ครั้งที่ 3
กิจกรรม สู่ชีวิตที่สมดุล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถก�ำหนดตารางกิจกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันการกลับไปเสพซำ�้
แนวความคิด
ผูป้ ว่ ยในระยะติดตามการรักษา ภายหลังจากการหยุดใช้ยาเสพติดได้นานๆ มักมีความรูส้ กึ
ว่า “ก�ำลังหายแล้ว” บางคนอาจด�ำเนินชีวิตด้วยความประมาท กลับไปใช้ยาอีก (ยาเสพติดชนิด
ยาบ้ า หรื อ ชนิ ด อื่ น รวมทั้ ง สุ ร า) จึ ง ท�ำให้ เ กิ ด การกลั บ ไปเสพยาซ�้ ำ และกลั บ ไปมี พ ฤติ ก รรม
เหมือนเดิม ดังนั้นในระยะเวลานี้ผู้ป่วยควรประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ที่เรียนรู้มาอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ และประคับประคองการด�ำเนินชีวิตสู่ชีวิตที่สมดุล
การด�ำเนินชีวิตที่สมดุลภายหลังหยุดยา จะช่วยให้เลิกยาได้ส�ำเร็จ ทุกคนจ�ำเป็นต้องหา
สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง พยายามจัดกิจวัตรประจ�ำวันในแต่ละวันให้เหมาะสม ไม่ท�ำอย่างใด
อย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป นอกจากช่วงเวลาของการท�ำงาน และการพักผ่อนนอนหลับแล้ว
เราจะต้องแบ่งเวลาส�ำหรับ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
และเข้าร่วมกิจกรรมที่จะช่วยท�ำให้เลิกยาได้ เช่น ร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น หากผู้ป่วยมีแนวทางการป้องกันการกลับไปเสพซ�้ำ มีการรับรู้คุณค่าในตนเอง
ปฏิบัติตัวตามค�ำแนะน�ำหรือจากการจัดตารางกิจกรรมประจ�ำวัน เช่น ออกก�ำลังกาย การบริหาร
เวลา การจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก มีการสังเกตสัญญาณเตือนถึงการกลับไปเสพซ�้ำ หรือ
เรียกได้ว่า “การมีชีวิตที่สมดุล” รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตที่ไม่ใช้สารเสพติดผู้ป่วยก็จะสามารถเลิก
ยาเสพติดได้ส�ำเร็จ
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (10 นาที )
1. ผู้บ�ำบัดทักทายและพูดคุยกับผู้ป่วย และกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมครั้งที่ 3 โดย
การทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 2 และการบ้าน
2. ตกลงข้อปฏิบัติในการเข้ากลุ่มท�ำกิจกรรม เช่น ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม หลักการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน การไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก การรักษาความลับ
เป็นต้น
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3. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่กังวลใจ
ขั้นด�ำเนินการ (40 นาที)
1. ผูบ้ �ำบัดเกริน่ น�ำถึงเรือ่ งการด�ำเนินชีวติ ทีส่ มดุลว่าควรเป็นอย่างไร หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นดังนี้
		 - การงาน
		 - การนอน
		 - การใช้เวลาว่าง
		 - สัมพันธภาพ
		 - กิจกรรมที่ช่วยให้เลิกยาเสพติด
3. ให้ผู้ป่วยทดลองจัดกิจกรรมเพื่อชีวิตที่สมดุลในช่วง 1 สัปดาห์ว่าต้องท�ำอะไรบ้าง
ในแต่ละวันตาม ใบงานที่ 3.1“จัดตารางชีวิต สู่ชีวิตที่สมดุล”
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดสอบถามผู้ป่วยถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม และให้ท�ำงานตามใบงานที่ 3.2
“สมดุลความคิด สู่สมดุลชีวิต”
2. สรุปสาระข้อความรู้ที่ได้จากกิจกรรม และให้ทุกคนพูดคุยให้ก�ำลังใจ และให้ค�ำมั่น
สัญญาต่อกัน
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 3.1 และ 3.2
2. ดินสอ กระดาษ A4
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดงความคิดของผู้ป่วย

คู่มือโปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม

151

ใบงานที่ 3.1 “จัดตารางชีวิต สู่ชีวิตที่สมดุล”
ค�ำชี้แจง ให้ทา่ นเขียนและจัดตารางชีวติ ให้กบั ตนเองภายใน 1 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ชีวิตที่ท่านก�ำหนด และให้น�ำเสนอกับเพื่อนๆ

- จะออกจากบ้านไป
หน้าปากซอย ซื้อของ
แม่ไม่ให้ออกไปตาม
ลำ�พัง

สถานการณ์

ความคิด

2.

1.

อารมณ์/ความ
ทางเลือกวิธีการจัดการอารมณ์/
รู้สึก ระดับ
ความรู้สึก
(1-10)
ข้อดี

ประเมินทางเลือก
ข้อเสีย

ค�ำชี้แจง ให้ทา่ นคิดย้อนถึงเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาว่ามีเหตุการณ์ใดทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของท่าน และน�ำมาเล่าแลก
เปลี่ยนกับเพื่อนๆ ครั้งต่อไป

ใบงานที่ 3.2 “สมดุลความคิด สู่สมดุลชีวิต”
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ครั้งที่ 4
กิจกรรม ค�ำมั่นสัญญา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เกิดพลังใจ รู้จักสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน และค้นหา
วิถีชีวิต แห่งความสุขที่ยั่งยืน
2. ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันยึดมั่นต่อค�ำสัญญาต่อกันในการด�ำเนินชีวิต
โดยไม่พึ่งพายาเสพติด
แนวความคิด
ค�ำมั่นสัญญา เป็นสิ่งส�ำคัญที่บุคคลแสดงความมั่นใจในการที่จะท�ำตามที่ได้ตกลงกันไว้
ว่าจะท�ำให้ส�ำเร็จตามที่ได้สัญญาไว้ โดยบุคคลนั้นต้องใช้ความพยายาม ความอดทน ความเชื่อมั่น
และมีแรงศรัทธาในสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยวเกิดเป็นพลังใจ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับชีวิตอยู่เสมอ การที่คนอยู่ด้วยความหวัง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน มักจะเป็นแรงขับและ
ผลักดันให้มกี �ำลังใจและพลังใจ การคงพลังทีจ่ ะท�ำตามค�ำมัน่ สัญญานัน้ ระยะเวลา การกระท�ำเท่านัน้
เป็นเครื่องพิสูจน์ท่ีท�ำให้เห็นว่าเราสามารถท�ำตามค�ำมั่นสัญญาได้จริง และเมื่อท�ำได้ก็จะเกิด
ความปิติ ยินดี ต่อค�ำชื่นชมจากคนรอบข้าง เมื่อเราสามารถท�ำตามค�ำมั่นสัญญาได้
หากเราพร้อมที่จะให้ค�ำมั่นสัญญากับตัวเอง ผู้อื่น หรือคนที่เรารัก เราต้องเรียนรู้ท่ีจะตั้ง
เป้าหมายทีช่ ดั เจน ค้นหาวิถชี วี ติ และวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้เราสามารถท�ำตามทีต่ งั้ ใจหรือให้ค�ำมัน่ สัญญา
ไว้ ซึ่งที่ผ่านมา หากย้อนระลึกตั้งแต่เราเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการนี้เราได้เรียนรู้วิธีการและ
แนวคิด รวมทั้งทักษะการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเอง สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือน
หลักคิดที่เราสามารถปรับใช้ในวิถีชีวิตของเราได้จริง ซึ่งจะช่วยให้เราเกิดความเชื่อมั่น สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับชีวิต และสร้างพลังแรงศรัทธาที่จะเลือกท�ำสิ่งต่างๆ ที่ดีให้เราสามารถไปถึง
จุดมุ่งหมาย เป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้ได้
ระยะเวลา 60 นาที
วิธีการด�ำเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (10 นาที )
1. ผู้บ�ำบัดทักทายผู้ป่วย และกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมครั้งที่ 4 หลังจากนั้นทบทวน
กิจกรรมครั้งที่ 3 และพูดคุยถึงการบ้าน
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2. ตกลงข้อปฏิบตั ใิ นการท�ำกิจกรรมในกลุม่ เช่น ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม หลักการให้
ความช่วยเหลือและการให้ก�ำลังใจซึง่ กันและกัน การไม่ตดั สินใครว่าผิดหรือถูก การรักษาความลับ
เป็นต้น
3. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วย และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่กังวลใจ
ขั้นด�ำเนินการ (40 นาที)
1. ผู้บ�ำบัดทบทวนหลักการและแนวคิดของการบ�ำบัดความคิด และพฤติกรรม และ
ทักษะต่างๆ ที่ส�ำคัญโดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการพูดคุย
2. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นดังนี้
		 - วิถีชีวิต แห่งความสุขที่ยั่งยืน
		 - คนต้นแบบ
		 - การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต
		 - การตั้งเป้าหมายของชีวิต
		 - การสร้างพลังใจ
		 - ค�ำมั่นสัญญา
3. ผู้บ�ำบัดให้ผู้ป่วยพิจารณา ภาพพระราชกรณียกิจและสอบถามความคิด ความรู้สึก
ที่ เ กิ ดจากการดูภ าพเหล่านี้ และให้พูดคุยแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นกั นเพื่ อ สร้ า งแรงใจ และ
ความมุ่งมั่น พยายามที่จะท�ำหน้าที่ของตนให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
4. ให้ผปู้ ว่ ยท�ำตามใบงานที่ 4.1 “ค�ำมัน่ สัญญา” และอ่านให้เพือ่ นฟัง เพือ่ เป็นพันธะสัญญา
ร่วมกันที่จะเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ใช้สารเสพติด
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. สรุปสาระจากกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยทุกคนพูดให้ก�ำลังใจ และให้ค�ำมัน่ สัญญา
ต่อกัน
2. ผู้บ�ำบัดพูดให้ข้อคิดว่า “ ชีวิตของเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น อยู่ที่เราคิดที่จะ
เป็น และลงมือกระท�ำตามความคิด และความฝันของเรา” และให้ทุกคนร่วมร้องเพลงด้วยกัน
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 4.1
2. ภาพพระราชกรณียกิจ
3. ดินสอ
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดงความคิดของผู้ป่วย
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ภาพพระราชกรณียกิจ

เปิดใจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่งในหลวง
(คมชัดลึก)
เปิ ด ใจ “อนั น ต์ ร่ ม รื่ น วาณิ ช กิ จ ” ช่ า งดู แ ลรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง น�ำพรจากในหลวงคื อ
“ประมาณตน” เป็นหลักน�ำชีวิต จนสามารถปลอดหนี้สิน 10 ล้านได้ส�ำเร็จ พร้อมเปิดเผยว่า
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร โดยภายในรถยนต์พระที่นั่งไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
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เดินตามรอยเท้าพ่อ
“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์ และความสบายสำ�หรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำ�เนื้ออ่อนๆ ของเจ้า
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ�
น้ำ�ตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”
๒๕๑๙.
บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ได้เห็นท่านในภาพนี้แล้ว มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจฉัน ความรู้สึกนั้นคือ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 4.1 “ค�ำมั่นสัญญา”
ในความคิดของฉันวิถีชีวิต แห่งความสุขที่ยั่งยืนก็คือ
....................................................................................................................................................
และแน่นอนที่สุดฉันนึกถึงเขาเสมอ เพราะเขาคือ “คนต้นแบบ” ส�ำหรับฉัน
....................................................................................................................................................
และในวันนี้ฉันมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจ ในชีวิตของฉันดังนี้
....................................................................................................................................................
ฉันได้คิด ได้หวัง และตั้งเป้าหมายของชีวิต ฉันไว้ดังนี้
....................................................................................................................................................
ฉันขอให้ ค�ำมั่นสัญญาว่า จากนี้ไป ฉันจะ.......................................................................................
ฉันอยากจะบอกกับ (ชื่อ)...........................................คนที่ฉันรัก นึกถึง และคิดถึงเขาเป็นที่สุดว่า
....................................................................................................................................................
“ฉันสัญญาจะไม่ท�ำให้คนที่ฉันรักต้องผิดหวังอีกแน่นอน....ฉันสัญญา
และที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตนี้ ฉันจะมีชีวิตที่มีความสุข สมบรูณ์ ด้วยความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
ที่ผ่านกระบวนการคิด และตัดสินใจเลือกท�ำ ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ที่ฉันได้ฝึกฝนมาโดยตลอด
จนเป็นสิ่งอัตโนมัติที่ฉันจะท�ำอยู่เสมอที่ฉันตื่น ลืมตาขึ้นมา ในทุกๆวันจากนี้ไป
และในสุดฉันจะมีความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ฉัน ท�ำได้ด้วยตัวฉันเอง”
ลงชื่อ .................................................
(วันที่.............................................)
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เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน
อย่ากลับคืนค�ำ เมื่อเธอย�้ำสัญญา
อย่าเปลี่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป
ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
เดินทางไป อย่างหวั่นไหวใครขวางกั้น
มีด้วยตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง
กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ
บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ถ้าเธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน
จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน
จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสายน�้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์
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เพลง ศรัทรา
ไม่มี ก็คงต้องมีสักวัน ความฝัน เป็นจริงต้องทนสู้ไป
ไม่นาน เราคงจะได้สมใจ มุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มา
เส้นชัย ไม่มาต้องไปหามัน รางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจ
ขวากหนาม ทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไป โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย
* ใจ...สู้หรือเปล่า ไหว...ไหมบอกมา โอกาส...ของผู้กล้า ศรัทรา...ไม่มีท้อ
ที่มา รู้ดีไม่รู้ที่ไป คนเรา มันเลือกเกิดเองไม่ได้
แต่เรา เลือกได้จะเป็นเช่นไร เลือกได้จะท�ำตามใจด้วยตัวของเรา
หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา บางคน เชื่อมั่นในตัวเอง
ชีวิต เราก�ำหนดของเราเอง จะแพ้ชนะไม่เกรงสักเท่าไร
(ซ�้ำ *)
เรื่องราวมากมายติดพัน ให้หัวใจโอดออดหวั่นไหว
ต่างก็มีเหตุผลส�ำคัญ ให้บางคนยอมถอดใจ
(ซ�้ำ*)
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