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คํานํา
การบําบัดความคิ ดและพฤติกรรม (Cognitive behavior therapy: CBT) เป็ นรู ปแบบการบําบัด
พฤติกรรมรู ปแบบหนึ่ งที่มีหลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence base) ว่าใช้ได้ผลดี ในการบําบัดและลดการติด
ซํ้าในผูใ้ ช้สุราและสารเสพติด โดยมุ่งให้ความสําคัญกับความคิดที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการ
เสพยาและสารเสพติ ดที่ ผิดปกติ ซึ่ งการบําบัดจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยเรี ยนรู ้ เทคนิ คการปรับเปลี่ ยนความคิดและ
พฤติกรรม และฝึ กทักษะในการจัดการกับปั ญหาต่างๆ ได้ดีมากขึ้น
กลุ่มงานวิจยั ประเมินเทคโนโลยี สถาบันบําบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี
ได้จดั ทําคู่มือฉบับนี้ ข้ ึนมา โดยพัฒนาและปรับปรุ งมาจากคู่มือการบําบัดความคิดและพฤติกรรมในผูป้ ่ วย
เมทแอมเฟตามีน ภาพรวมของเนื้อหามีความสอดคล้องกับฉบับเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายละเอียด
ของกิจกรรม มีการจัดเรี ยงลําดับของกิจกรรมให้มีความต่อเนื่ องเชื่ อมโยงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผูป้ ่ วยที่
เข้ารับการรักษาในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพในระยะเวลา 4 เดือน โดยมีการดําเนินการทั้งหมด 16 กิจกรรม
กลุ่มงานวิจยั ประเมินเทคโนโลยี หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบําบัดความคิดและพฤติกรรมในผูต้ ิด
ยาและสารเสพติดระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถนําไปใช้ในการ
บําบัดดูแลผูต้ ิดยาและสารเสพติดในการป้ องกันการติดซํ้าได้ และสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
คณะผูจ้ ดั ทํา
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ครั้งที่ 4 กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ครั้งที่ 5 กิจกรรมการจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 6 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความคิด
ครั้งที่ 7 กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอย่างชาญฉลาด
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ครั้งที่ 14 กิจกรรมการจัดการความเครี ยด
ครั้งที่ 15 กิจกรรมทักษะการปฏิเสธ
ครั้งที่ 16 กิจกรรมการวางแผนการดําเนินชีวติ โดยไม่ใช้ยาเสพติด
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บทที่ 1
แนวคิดการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) เป็ นรู ปแบบการบําบัดทาง
จิตรู ปแบบหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ วในการบําบัดทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรม โดยการบําบัดรู ปแบบนี้ มองว่าปั ญหาทางจิตที่เกิดขึ้นเป็ นเพราะบุคคลมีความคิด
ในลักษณะที่ปรับตัวไม่ได้ เป็ นความคิดที่ไม่เหมาะสม ไม่มีเหตุผล ซึ่ งสะท้อนให้เห็นความเชื่อของบุคคลที่
มีต่อตัวเองและโลกทัศน์ที่เขาอาศัยอยู่ (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543) ดังนั้นการบําบัดจึงมุ่งไปที่ความเชื่ อ
พื้นฐานว่า บุคคลมีความรู ้สึกนึ กคิด มีการรับรู ้ การตีความหมายต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่ งถ้ามีการบิดเบือนและผิดพลาดจากความจริ งจึงจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ ยนความคิ ด
ความรู ้ สึก และพฤติกรรมที่มีปัญหานั้น แนวคิดนี้ จึงให้ความสําคัญกับตัวแปรภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อ
พฤติ กรรมที่ แสดงออก (ประเทื อง ภู มิภทั ราคม. 2535; สมโภชน์ เอี่ ยมสุ ภาษิ ต. 2543) และรวมถึ งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย โดยในระยะแรกๆ ของการนําแนวคิดนี้มาใช้ในการบําบัดผูท้ ่ีมีปัญหาทางอารมณ์
ต่างๆ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ต่อมาจึงพัฒนามาใช้ในกลุ่มที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะผูท้ ี่มีปัญหา
การดื่มสุ ราและสารเสพติด
ความหมาย
ผูใ้ ห้ความหมายการบําบัดความคิดและพฤติกรรมมีหลากหลาย โดยเบคและคณะ (Beck; et al .
1993; อ้างอิงจาก Beck. 1976, Beck; Rush; Shaw; & Emery. 1979) ให้ความหมายว่าเป็ นระบบของการ
บําบัดทางจิ ตที่พยายามลดปฏิ กิริยาทางอารมณ์ ที่มีมากเกิ นไป (Excessive emotional reactions) และ
พฤติกรรมที่สร้างทุกข์ให้กบั ตัวเอง (Self-defeating) โดยปรับเปลี่ยนความคิดที่มีความคลาดเคลื่อนบิดเบือน
จากความจริ ง รวมทั้งความเชื่อที่ทาํ ให้การปรับตัวไม่เหมาะสมและเป็ นสาเหตุของการแสดงออก
ฮีตเทอร์ และมาหลัท (Graham; et al. 2004; citing Heather; et al. 1993; Marlatt. 1998) กล่าวว่า
การบําบัดความคิดและพฤติกรรมเป็ นการบําบัดที่ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโดยอยูบ่ นพื้นฐานของการลดอันตรายจาก
การใช้ย า (Harm reduction) โดยเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ มีปั ญหาไปสู่ พ ฤติ กรรมใหม่ และคงธํา รง
พฤติกรรมเพื่อลดการใช้ยา หรื อสามารถเลิกยาได้ ในการเลิกยาจึงเป็ นเพียงเป้ าหมายหนึ่ งเท่านั้น ในการ
บําบัดเน้นความสําคัญของรู ปแบบการใช้สารเสพติดที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาตามมา ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่คอยขัดขวาง
ไม่ให้ผปู ้ ่ วยไปสู่ เป้ าหมายได้ และเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้บุคคลลดการใช้ยา (Carroll. 1998)
National Institute of Correction (2012) ให้ความหมายว่าการบําบัดความคิดและพฤติกรรมเป็ น
เสมือนการเสริ มกําลังตนเอง (self-reinforcement) เมื่อบุคคลมีความคิดเปลี่ยน นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการ
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กระทําและพฤติกรรม (Action and behavior) ซึ่ งมีแนวโน้มทําให้เกิดสุ ขภาวะที่ดี (Sense of well-being) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงของความคิดที่เข้มแข็ง และส่ งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมัน่ คง
นอกจากนี้ เธี ย รชัย งามทิ พ ย์ว ฒ
ั นา (2549) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า เป็ นการบํา บัด ทางจิ ต ใจและ
พฤติ ก รรมอัน เป็ นผลมาจากกระบวนการคิ ด ที่ ผิ ด ปกติ หรื อ คิ ด ในแง่ ล บ (Negative cognition)โดยมี
ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในลักษณะที่มีผลต่อกัน การบําบัดจึงเป็ นการช่วยผูต้ ิด
สารเสพติดให้ตระหนักถึงความคิดในแง่ลบ และเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
จากความหมายดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การบําบัดความคิดและพฤติกรรม หมายถึง วิธีการบําบัดรู ปแบบ
หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ การรับรู ้ของบุคคลที่มีกระบวนการคิดที่ผดิ ปกติ บิดเบือนหรื อคิดในแง่
ลบ ให้มีความตรงตามความเป็ นจริ งและเป็ นประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
การปรั บ ตัวที่ ไม่ เหมาะสม โดยใช้เทคนิ คต่างๆ จัดการกับความคิดและพฤติก รรมที่มีปั ญหาเพื่อนําไปสู่
พฤติกรรมการไม่ใช้สารเสพติด
แนวคิดพืน้ ฐานของการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
แนวคิดของการบําบัดความคิ ดและพฤติกรรม เชื่ อว่า ความคิด (Thoughts) ความรู ้สึก (Feelings)
ปฏิ กิ ริยาทางร่ า งกาย (Physical reactions) พฤติ ก รรม (Behaviors) และสิ่ ง แวดล้อม (Environment)
มีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถกําหนดซึ่ งกันและกันได้ (Reciprocal interaction) การเปลี่ยนแปลงในด้านใดสามารถ
ส่ งผลต่อด้านอื่นๆ ด้วย (Neenan & Dryden, 2006; citing Greenberger & Padesky, 1995)
แซนเดอร์ และวิลล์ (Sanders & Wills, 2005) กล่าวถึ งวงจรชั่วร้ ายของพฤติกรรมที่บิดเบื อน
(Vicious cycle) ว่าเป็ นผลจากการเชื่อมต่อกันของความคิดในทางลบ ส่ งผลให้มีความรู ้สึกที่ไม่ดี ทําให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงพบว่าการตอบสนองของบุคคลนั้นไม่ได้ข้ ึนกับสภาพความเป็ นจริ ง แต่ข้ ึนอยู่
กับสภาพแวดล้อมที่รับรู ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543; อ้างอิงจาก Mahoney. 1974) ดังนั้นจึงเห็นว่าในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม การแก้ไขที่ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่ อ การ
รับรู ้ การตีความ จึ งมีความจําเป็ น และเป็ นสิ่ งสําคัญ ทั้งนี้ เมื่อความคิดมีการเปลี่ยนแปลง พฤติ กรรมของ
บุคคลนั้นย่อมเปลี่ ยนแปลงไปได้ดว้ ย นอกจากนี้ กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรม สามารถจัดให้มี
ขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้ (ทิพย์วลั ย์ สุ ทิน. 2539; สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543)
หลักการการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
ในการบําบัดมีหลักการเบื้องต้นที่ควรคํานึงถึงดังนี้ (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร. 2551)
1. การบํา บัด อยู่บ นพื้ นฐานของการวิเ คราะห์ ปั ญ หาผูป้ ่ วยในรู ป แบบของความคิ ด (Cognitive
model) ทําให้เข้าใจผูป้ ่ วยในสถานการณ์ ต่างๆ ว่าเขามีความรู ้สึก ความคิดอย่างไร แล้วพิจารณาว่ารู ปแบบ
ของความคิดมีปัญหาด้านใด
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2. การบําบัดความคิดและพฤติกรรมเป็ นจิตบําบัดอย่างหนึ่ง (Psychotherapy) ดังนั้นจึงต้องมีพ้ืนฐาน
ของความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้บ ํา บัด กับ ผู ้ป่ วยที่ มี ข อบเขต เมื่ อ ผู ้ป่ วยไว้ว างใจมากพอจะพู ด อย่ า ง
ตรงไปตรงมา แสดงความรู ้สึกที่แท้จริ ง ผูบ้ าํ บัดจะเป็ นพันธมิตรและผูร้ ่ วมมือ
3. การเน้ น ยํ้า ถึ ง ความร่ ว มมื อ (Collaboration) และการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเข้ม แข็ ง (Active
participation) แม้ผบู ้ าํ บัดช่วยแก้ปัญหาให้ผปู ้ ่ วย ผูป้ ่ วยเองก็มีหน้าที่ตอ้ งช่วยเหลือตัวเองด้วย ผูบ้ าํ บัดมีหน้าที่
เหมื อนครู ฝึ กที่ ก ระตุ น้ ให้ผูป้ ่ วยมี บทบาทสํา คัญในการบํา บัด ช่ วยให้เรี ย นรู ้ เทคนิ คต่ างๆ และให้ฝึกฝน
เทคนิคนั้นๆ
4. การมุ่งเน้นที่ปัญหา มีเป้ าหมายชัดเจน และพยายามไปให้ถึงเป้ าหมาย จึงต้องทํางานร่ วมกันทั้ง
ผูป้ ่ วยและผูบ้ าํ บัดตั้งแต่ตน้ เพื่อกําหนดเป้ าหมายที่เป็ นประโยชน์
5. การบําบัดเน้นการแก้ไขปั ญหาที่ปัจจุบนั ถึ งแม้บางครั้งอาจย้อนไปดูที่อดี ตเพื่อประเมินว่ามีผล
อะไรต่อความเชื่ อในปั จจุบนั แต่ก็มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในปั จจุบนั ผูบ้ าํ บัดช่ วยให้ผูป้ ่ วยแยกแยะ
ประเมิน และตอบโต้กบั ความคิดและความเชื่ อที่ไม่เป็ นประโยชน์ของตนเอง ให้เห็ นลักษณะความคิดใน
ปัจจุบนั และเรี ยนรู ้กบั ทักษะใหม่ๆ (Beck et al. 1993: 97)
6. ลักษณะของการบําบัดมีส่วนที่เป็ นการสอนและให้ความรู ้กบั ผูป้ ่ วย เช่น หลักการที่เป็ นแนวคิด
ของการทําพฤติกรรมบําบัด รู ปแบบของการคิด รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ใช้กบั ความคิด
7. การทําพฤติกรรมบําบัดจะมีการกําหนดเวลาในการทําให้ชดั เจนว่าใช้เวลาประมาณเท่าไร
8. ในการบําบัดแต่ละครั้งจะมีโครงสร้างที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ การตรวจสอบอารมณ์ของผูป้ ่ วยให้ผปู ้ ่ วย
เล่าเรื่ องราวต่างๆ ในช่วงที่ผา่ นมา ทบทวนการบ้าน ร่ วมกันกําหนดหัวข้อที่ตอ้ งการพูดคุ ยสรุ ปเนื้อหาที่พูด
และข้อมูลสะท้อนกลับจากผูป้ ่ วย
9. การบําบัด เป็ นการสอนให้รู้หรื อให้การศึกษาเพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยสามารถแยกแยะ และประเมินความคิด
ของตนเองได้ รวมทั้งการกระทําเพื่อแก้ไขความคิดที่บิดเบือน ให้เป็ นความคิดที่เหมาะสม โดยเป้ าหมาย
สู งสุ ดคือสอนให้ผปู ้ ่ วยสามารถเป็ นผูบ้ าํ บัดตนเองได้
10. มี ก ารใช้เทคนิ คที่ หลากหลายเพื่อการเปลี่ ยนแปลงความคิ ด อารมณ์ และพฤติ ก รรม ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงจะเริ่ มต้นที่จุดไหนให้เป็ นไปตามความเหมาะสม
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บทที่ 2
โครงสร้ าง และเทคนิคทีใ่ ช้ ในการบําบัด
โครงสร้ างในการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
ในการบํา บัด ความคิ ด และพฤติ ก รรมที่ ใ ช้ โ ดยทั่ว ไปในแต่ ล ะครั้ งมี โ ครงสร้ า งการบํา บัด
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ (Beck; et al, 1993; เธี ยรชัย งามทิพย์วฒั นา, 2549) ดังนี้
1. กําหนดเนื้ อหา (Setting the agenda) เป็ นการกําหนดเนื้ อหาที่จะพูดกันในแต่ละครั้ง เพื่อเน้น
เป้ าหมายหลักของการบําบัด
2. ตรวจสอบอารมณ์ (Mood check) เป็ นการประเมินภาวะอารมณ์ของผูป้ ่ วยในแต่ละครั้งของ
ชัว่ โมงการบําบัดเพื่อติดตามการเปลี่ ยนแปลงอารมณ์ เนื่ องจากอารมณ์ มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยา และ
ความพร้อมในการเรี ยนรู ้
3. เชื่อมโยงกับชัว่ โมงการบําบัดครั้งที่ผา่ นมา (Bridge from previous session) เป็ นการเชื่ อมโยงสิ่ งที่
พูดคุยในครั้งที่แล้วเข้าสู่ ชวั่ โมงการบําบัดในปั จจุบนั เพื่อป้ องกันการหลงลืมสิ่ งสําคัญที่เรี ยนรู ้จากครั้งที่แล้ว
ผูบ้ าํ บัดอาจเริ่ มด้วยการขอให้ผปู ้ ่ วยสรุ ปใจความสําคัญของการพูดคุยครั้งที่แล้ว หรื อการถามถึงการบ้านของ
ครั้งที่ผา่ นมา
4. พิจารณาประเด็นที่จะพูดคุย (Discussion of current agenda items) เนื่องจากเวลามีจาํ กัดในแต่ละ
ครั้งผูบ้ าํ บัดจึงจําเป็ นที่จะกําหนดประเด็นหลักของการพูดคุย
5. ช่ วยให้ผูป้ ่ วยให้มองเห็ นความเชื่ อมโยงของความคิ ด (Guided discovery) เป็ นเทคนิ คในการ
ประเมินและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบความคิด (Schema) ความเชื่ อ ความคิดอัตโนมัติ อารมณ์
และพฤติกรรม
6. สรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ (Capsule summaries) สรุ ปสิ่ งที่พูดในชัว่ โมงการบําบัดนอกจากจะช่วยให้การ
บําบัดดําเนิ นไปในทิศทางที่วางไว้ ยังมีความจําเป็ นในแง่ของการเสนอสมมติฐานที่ผูบ้ าํ บัดมีต่อผูป้ ่ วยใน
เรื่ องนั้นๆ
7. ให้การบ้านกลับไปทํา (Home work) การบ้านเป็ นสิ่ งสําคัญของการบําบัดในการให้ผูป้ ่ วยได้
ปฏิบตั ิตามทักษะที่เรี ยนรู ้ และทดสอบความเชื่อที่เป็ นปั ญหา
8. สรุ ปและให้ความเห็นโดยผูป้ ่ วย (Feedback in therapy session) ผูบ้ าํ บัดตรวจสอบความเข้าใจของ
ผูป้ ่ วยที่มีต่อการบําบัดเพื่อมัน่ ใจว่ามีการสื่ อสารที่เข้าใจกัน
จากโครงสร้างของการบําบัดดังที่กล่าวมา เป็ นโครงสร้างที่ใช้ในการดําเนิ นการบําบัดความคิดและ
พฤติกรรมกับผูป้ ่ วยในแต่ละครั้ง ซึ่ งอาจเป็ นการบําบัดแบบรายบุคคล (Individual) หรื อแบบกลุ่ม (Group)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและทําวิจยั ของผูเ้ ขียนที่นาํ การบําบัดความคิดและพฤติกรรมมาบําบัดเพื่อป้ องกัน
การติดซํ้าในกลุ่มผูป้ ่ วยติดสุ รา (2554) และผูป้ ่ วยเมทแอมเฟตามีน (2557)โดยใช้กระบวนการบําบัดแบบ
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กลุ่ ม พบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การบํา บัดมี ค วามพึ ง พอใจต่อโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก มี ก ารรั บ รู ้ ว่า
โปรแกรมช่วยกระตุน้ ให้ได้ทบทวนเหตุการณ์หรื อสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ผลดี-ผลเสี ยของการเสพยาและ
การเลิกยาช่วยปรับมุมมองความคิดให้ตรงตามความเป็ นจริ ง และเป็ นไปในทางบวกและสามารถนําความรู ้
และทักษะในการป้ องกันตนเองจากยาเสพติดไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ จึงสามารถชะลอการกลับไปเสพติด
ซํ้าได้ยาวนานมากขึ้ น ซึ่ งในการวิจยั นี้ ได้ออกแบบการบําบัดความคิดและพฤติ กรรมเป็ นการบําบัดด้วย
กระบวนการกลุ่ม โดยได้นาํ โครงสร้างการบําบัดทั้ง 8 องค์ประกอบ ประยุกต์เป็ นขั้นตอนในการดําเนิ นการ
ของกลุ่มบําบัดได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเริ่ ม ต้น เป็ นระยะแรกเริ่ มของการบํา บัด มี การประเมิ นสภาพความพร้ อม ประเมิ นสภาพ
อารมณ์ ของผูป้ ่ วยในการเตรี ยมตัวเข้าสู่ กิจกรรม มีการสอนวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ การหายใจที่ถูกวิธี
การฟั ง เพลงบรรเลงต่างๆ เพื่ อให้ผ่อนคลายมีสภาพร่ างกาย และจิ ตใจพร้ อมในการเริ่ มการบําบัด มี การ
เชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในครั้งที่แล้วเข้าสู่ ชวั่ โมงการบําบัดในปั จจุบนั โดยให้นาํ เสนองานที่ได้รับมอบหมาย
และสรุ ปประเด็นสําคัญเชื่อมโยงเข้าสู่ ข้นั ตอนต่อไป
2. ขั้นดําเนิ นการ เป็ นระยะที่ผปู ้ ่ วยร่ วมกันคิดวิเคราะห์ สะท้อน อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน รวมทั้งการลงปฏิบตั ิในกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งผลของการทํากิจกรรมจะทําให้ผูป้ ่ วยมี
ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ปั ญหาของตนเอง และแนวทางในการเผชิ ญปั ญหาได้ชัดเจนมากขึ้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในความคิด ความเชื่อ การรับรู ้ มุมมองทางเลือกที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะ
ที่จาํ เป็ นในการป้ องกันการติดซํ้า
3. ขั้นสรุ ป เป็ นขั้นสุ ดท้ายของกิ จกรรมที่ผูป้ ่ วยและนักบําบัดร่ วมกันรวบรวมแนวคิดที่สําคัญที่ได้
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ นหลักการเพื่อจะนําไปใช้ และเพื่อเป็ นการให้ผปู ้ ่ วยได้ทบทวนสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ ในชัว่ โมง จะมี งานให้ผูป้ ่ วยได้ทาํ เป็ นการบ้าน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ในการทบทวนสิ่ งที่ ไ ด้
เรี ยนรู ้ในชัว่ โมงการบําบัด ได้นาํ สิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปฝึ กฝนซํ้าๆ ทําให้เกิดทักษะ
สําหรับคู่มือการบําบัดความคิดและพฤติกรรมที่นาํ มาใช้ในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพฉบับนี้ ได้มีการ
ปรับปรุ งมาจากโปรแกรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรมในผูป้ ่ วยเมทแอมเฟตามีน (สุ กุมา แสงเดือนฉาย
และคณะ, 2557) โดยเพิ่มกิจกรรมการตัดสิ นใจที่นาํ สู่ สถานการณ์ เสี่ ยงอีก 1 กิ จกรรม และมีการปรับปรุ ง
ส่ วนของเนื้อหาในกิจกรรม รวมทั้งใบงานให้มีความเข้มข้น และมีความสอดคล้องต่อเนื่ องกัน เหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการบําบัดฟื้ นฟูระยะ 4 เดือน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม ดําเนิ นกิจกรรมสัปดาห์ละ 1
ครั้ง ๆละ 120 นาที มีท้งั หมด 16 กิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบําบัดรักษา
ครั้งที่ 2 กิจกรรมเหรี ยญสองด้าน
ครั้งที่ 3 กิจกรรมเป้ าหมายและความเชื่อมัน่ ต่อการบําบัดรักษา
ครั้งที่ 4 กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
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ครั้งที่ 5 กิจกรรมการจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 6 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความคิด
ครั้งที่ 7 กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอย่างชาญฉลาด
ครั้งที่ 8 กิจกรรมการจัดการกับความรู ้สึกอยากยาและสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้อยากยา
ครั้งที่ 9 กิจกรรม Always say no
ครั้งที่ 10 กิจกรรมส่ งเสริ มความเชื่อมัน่ ในการหยุดใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 11 กิจกรรมการจัดการกับความอยากและการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด
ครั้งที่ 12 กิจกรรมการจัดการกับความโกรธและการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
ครั้งที่ 13 กิจกรรมการตัดสิ นใจที่นาํ สู่ สถานการณ์เสี่ ยง
ครั้งที่ 14 กิจกรรมการจัดการความเครี ยด
ครั้งที่ 15 กิจกรรมทักษะการปฏิเสธ
ครั้งที่ 16 กิจกรรมการวางแผนการดําเนินชีวติ โดยไม่ใช้ยาเสพติด
เทคนิคทีใ่ ช้ ในการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
วิธีการที่ใช้ในการบําบัดความคิดและพฤติกรรม ผูบ้ าํ บัดทําหน้าที่สอน ชี้แนะให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจรู ปแบบ
ต่างๆ ของความคิดที่ บิดเบือน และพฤติกรรมที่ เบี่ ยงเบนผิดปกติ รวมทั้งการฝึ กฝนทักษะต่างๆ ที่ จาํ เป็ น
ด้วยการอภิปรายโต้แย้งความคิดที่บิดเบือน การปรับเปลี่ ยนความคิดที่ อาจนําไปสู่ การใช้สารเสพติด และ
ฝึ กฝนทักษะต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการป้ องกันการติดซํ้า โดยดําเนิ นการกิ จกรรมต่างๆ ทั้งในชัว่ โมงการบําบัด
และการมอบหมายให้ฝึกฝนเป็ นการบ้านในบางกิ จกรรม ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ เสี่ ยงที่นาํ สู่ การติ ดซํ้าได้ ทั้งความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัยภายในตัวผูป้ ่ วยเอง และเกิ ดจากปั จจัย
ภายนอกเมื่ อมี ป ฏิ สั มพันธ์ กบั ผูอ้ ่ื น โดยหลักในการปรั บเปลี่ ยนความคิดและพฤติก รรม คื อการพยายาม
เปลี่ ยนแปลงความคิด ความเชื่ อ การคาดหวังเกี่ ยวกับการใช้สารเสพติ ด และลดพฤติ กรรมที่ ไม่ตอ้ งการ
(Unwanted behavior) จากนั้นจึงพยายามเสริ มสร้ างการรับรู ้ ความเข้าใจ ทักษะใหม่ๆ ให้กบั ผูป้ ่ วย และ
ฝึ กฝนเรี ยนรู ้จนเกิดความมัน่ ใจในความสามารถของตนมากขึ้น โดยในกระบวนการบําบัดผูป้ ่ วยจะมีส่วน
ร่ วมอย่างเข้มแข็ง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน ได้แสดงออกถึ งความรู ้สึก เรี ยนรู ้ ร่วมกัน เน้นการ
แก้ปัญหาในปั จจุบนั (Here and wow) มีการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ การฝึ กปฏิบตั ิ โดยได้รับการเสนอแนะจาก
ผูป้ ่ วยในกลุ่ม และผูบ้ าํ บัดในแนวทางที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะช่วยในการพัฒนาความสามารถของตน และ
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวผูป้ ่ วยได้ โดยมีเทคนิคต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อดี และข้ อเสี ย (Advantage disadvantage analysis) ของการใช้ยาเสพติด หรื อ
การเลิกใช้ยาเสพติด เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่นาํ มาใช้ เนื่องจากผูป้ ่ วยมักจะมองเห็นแต่ดา้ นบวก และละเลยที่จะ
มองด้านลบของการใช้ยาเสพติด ขณะที่ผบู ้ าํ บัดมักจะเห็นด้านลบ และลืมนึกถึงด้านบวกที่มีความสําคัญที่ทาํ
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ให้ผูป้ ่ วยยังคงใช้ยาเสพติ ดอยู่ วิธี น้ ี ท าํ ให้ผูป้ ่ วยมองปั ญหาได้อย่า งเป็ นรู ปธรรม ชัดเจน เป็ นเหตุ เป็ นผล
ขณะเดียวกันผูบ้ าํ บัดก็มีความเข้าใจในตัวผูป้ ่ วยมากขึ้นด้วย หลังจากนั้นจึงให้ผปู ้ ่ วยได้พิจารณาข้อมูลอย่าง
รอบคอบ และชัง่ นํ้าหนักวิเคราะห์ถึงผลดี-ผลเสี ยที่ใช้สารเสพติด และผลดี-ผลเสี ยของการเลิกใช้สารเสพติด
เพื่อตัดสิ นใจในการที่เลิกยาเสพติดอย่างจริ งจัง
2. การบอกอารมณ์ และการประเมินอารมณ์ ของตนเองได้ (Identifying moods and rating moods)
เป็ นการให้ผูป้ ่ วยบอกอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นของตนเองในปั จจุ บ นั ทํา ให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความตระหนักรู ้ ว่าขณะนี้
อารมณ์ เป็ นอย่างไร เพื่อสามารถตั้งเป้ าหมายว่าจะจัดการกับอารมณ์ ตนเองได้อย่างไร โดยอารมณ์ มกั จะ
สัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อารมณ์จะเปลี่ยนแปลง โดยให้ผปู ้ ่ วยนึกถึงตอนที่เกิดอารมณ์น้ นั อยูก่ บั
ใคร (Who) ขณะนั้นทําอะไรอยู่ (What) เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร (When) และตอนนั้นอยูท่ ี่ไหน (Where) เกิด
อารมณ์ อย่างไร (How) โดยเชื่ อมโยงให้เห็ นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กบั อารมณ์ และให้ประเมินระดับ
อารมณ์ของตนเองว่า อยูใ่ นระดับไหน จากคะแนน 0-100 คะแนน
3. การหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) ลักษณะของความคิดอัตโนมัติ เป็ นความคิด
ที่เกิดขึ้นทันที ก่อนที่จะผ่านความคิดที่มีเหตุผล เป็ นความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็ นระยะๆ โดยเราอาจไม่รู้ตวั ทั้งๆ
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์และพฤติกรรม การที่จะรู ้ ได้ตอ้ งมีการฝึ กฝน โดยอาจเริ่ มต้นด้วยการ
บอกอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วตามด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์น้ นั ว่าเป็ นอย่างไร มีความคิดอะไรเกิดขึ้น
โดยทัว่ ไปบุคคลจะเชื่อในความคิดอัตโนมัติทนั ที โดยไม่มีการตรวจสอบ ทําให้หมกมุ่นครุ่ นคิดอยู่
กับความคิดนี้ วิธีแก้ไขความคิดนี้ ควรสอนและฝึ กให้ผปู ้ ่ วยสามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง (Testing
cognition) โดยการมองอย่างเป็ นกลางๆ ว่าความคิดนี้ เป็ นเพียงแค่สมมติฐานหรื อการคาดเดา ยังไม่ใช่ความ
จริ ง ให้พยายามหาข้อมูล หรื อหลักฐานที่ แตกต่างมาคัดค้านความคิด ซึ่ งจะทําให้ผูป้ ่ วยเห็ นว่าความคิ ดที่
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของตนเองอาจไม่ใช่ความจริ งตามที่ผปู ้ ่ วยปั กใจเชื่ อ หรื อปฏิบตั ิตามนั้น ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วย
มีสติในการคิดพิจารณา มีความยืดหยุน่ มีเหตุผลอยูบ่ นข้อมูลและหลักฐานของข้อเท็จจริ งมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ความคิด (Dysfunctional thought) มีเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้ใน
การประเมินใน 2 ลักษณะคือ ความคิดมีความถูกต้องตรงความเป็ นจริ งหรื อไม่ (Validity) และการคิดเช่นนั้น
มีประโยชน์เพียงใด (Utility) ซึ่ งเป็ นการทําให้สามารถตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนั้น (ณัทธร พิทย
รัตน์เสถียร, 2551)
4. การแยกแยะความเชื่ อที่สัมพันธ์ กับสารเสพติด (Identifying drug-related beliefs) เป็ นการฝึ ก
แยกแยะสถานการณ์เสี่ ยงและวิธีการเผชิญปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเส้นทางความเสี่ ยง เพื่อที่จะป้ องกัน
หรื อหยุดพฤติ ก รรมบางอย่า งที่ ไม่ต้องการ ซึ่ ง ใช้ก ารออกแบบใบงานให้ผูป้ ่ วยทํา หรื อยกเป็ นประเด็ น
ตัวอย่างนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน และชี้ให้เห็นกระบวนการเกิดของพฤติกรรมและความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่างๆ
ซึ่ งจะเป็ นการทําให้เข้าใจถึงความเชื่ อมโยง ของความคิด ความเชื่ อ และพฤติกรรมของตนเอง ที่นาํ ไปสู่ การ
พัฒนาและควบคุมตนเองได้มากขึ้น
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5. การใช้ คํ า ถาม ถามผู้ ป่วยเพื่ อ นํ า ไปสู่ การค้ นพบคํา ตอบด้ ว ยตนเอง (Guided discovery)
เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ผูป้ ่ วยได้เปิ ดเผย (Open up) ความในใจ (Closed-minded) และความคิดที่เป็ นปั ญหา
(Problem-perpetuating thinking) โดยนักบําบัดใช้ทกั ษะการถามเพื่อประเมิ น และค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างแบบความคิ ด (Schema) ความเชื่ อ (Beliefs) ความคิ ดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) อารมณ์
(Emotions) และพฤติกรรม (Behaviors) ของผูป้ ่ วยเพื่อหาความเชื่ อมโยงของสถานการณ์กระตุน้ ที่ทาํ ให้
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด และความคิดอัตโนมัติทาํ งาน จากนั้นสะท้อนให้ผูป้ ่ วยเห็นถึงความคิดที่
บิดเบือน และไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง จึงส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเปลี่ยนมุมมองทางเลือกแบบอื่นๆ ด้วยตนเอง
6. การจินตนาการ (Imagery) เป็ นการให้ผปู ้ ่ วยนึกถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมา และอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นใน
เหตุ การณ์ น้ ัน เหมื อนกับเป็ นเรื่ องราวที่กาํ ลังเกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั จะทําให้ผูป้ ่ วยได้มองเห็ นเรื่ องราวต่างๆ
อย่างชัดเจนซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ความรู ้สึกในทางลบ และสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับความคิดอัตโนมัติ วิธีการนี้สามารถ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมองภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ทําให้มีการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ ยงจากการใช้ยาเสพติดได้ดีข้ ึน
หรื อมีการจัดการกับความรู ้สึกอยากยาและสิ่ งกระตุน้ ได้
7. การหยุดความคิด (Thought-stopping) เมื่อพบว่า มีความคิดที่เกิดขึ้นซํ้าๆ นําไปสู่ ความวิตก
กังวลหรื อรบกวนจิตใจ ให้ผปู ้ ่ วยพูดดังๆ กับตัวเองว่า “หยุด” ซึ่ งเป็ นการหยุดความคิดที่กาํ ลังคิดวนเวียนนั้น
และดึงตัวเองให้กลับมีสติอีกครั้ง วิธีการนี้ จะใช้ได้ผลในระยะสั้นๆ ในการเตือนตนเองและเบี่ยงเบนความ
สนใจไปสู่ เรื่ องอื่นๆ
8. การใช้ คําพูดบอกกับตัวเอง (Self-statement) เป็ นวิธีการใช้คาํ พูดที่มีขอ้ ความที่เป็ นประโยชน์
หรื อมีความหมายในทางบวกบอกกับตัวเอง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตนเอง จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้ตอกยํ้าถึง
เป้ า หมาย หรื อความตั้ง ใจของตนเองในการหยุดใช้ย าเสพติ ด และคงไว้ซ่ ึ ง ความเชื่ อ หรื อพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม (Good qualities)
9. บันทึกประจําวัน (Daily thought record) เป็ นแบบบันทึ กที่ช่วยในการวิเคราะห์ ความคิด
อัตโนมัติ และความรู ้ สึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สุราและสารเสพติ ด ซึ่ งจะเป็ นการบันทึ กถึ งสิ่ งที่เกิ ดขึ้นใน
ชีวติ ประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้ผปู ้ ่ วยบันทึกว่าเกิดเหตุการณ์ในสถานการณ์ใด มีความคิดอะไรที่
เกิดขึ้น ขณะนั้นมีอารมณ์ ที่สัมพันธ์ กบั สถานการณ์ ดงั กล่ าวอย่างไร และมี การตอบสนองอย่างสมเหตุผล
หรื อไม่ แนวทางที่ เ หมาะสมควรเป็ นอย่ า งไร และผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นอย่ า งไร แบบบัน ทึ ก นี้ จึ ง
ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ การตอบสนอง และผลลัพธ์ โดยในการเริ่ มต้นควรมี
การฝึ กให้ผปู ้ ่ วยทํา หลังจากนั้นเมื่อมีความเข้าใจ จึงให้ทาํ เป็ นการบ้าน บันทึกนี้ผบู ้ าํ บัดต้องนํามาอ่าน พูดคุย
กันในชั่วโมงเพื่อประเมินผูป้ ่ วย และให้ความช่ วยเหลื อต่อไป ซึ่ งเทคนิ คนี้ จะเป็ นประโยชน์มากสําหรั บ
ผูป้ ่ วยทําให้มีโอกาสกลับไปคิด ตรึ กตรองในสิ่ งต่างๆ ขณะที่ผบู ้ าํ บัดก็จะได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น
10. การฝึ กฝนทักษะซํ้าๆ เป็ นการเรี ยนรู้ ทักษะการเผชิ ญปั ญหา (Learning coping skills) และ
แก้ปัญหาบนเส้นทางการไม่ใช้ยาเสพติด โดยใช้เทคนิ คต่างๆ ที่หลากหลายมาประยุกต์ในการปรับเปลี่ ยน
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ความคิ ด อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม เช่ น การจัด การกับ ความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ส ารเสพติ ด (Managing
thoughts about drugs addict) การจัดการกับความรู ้สึกอยากดื่ม และสิ่ งกระตุน้ การใช้ยาเสพติด (Coping with
cravings and urges to use) ทักษะการปฏิเสธ (Refusal skills) ทักษะการกล้าแสดงออก (Assertiveness) การ
แก้ปัญหา (Problem-solving) การผ่อนคลายความตึงเครี ยด (Relaxation) การจัดการกับความโกรธ (Anger
management) การฝึ กทักษะเหล่านี้ สามารถฝึ กให้ผปู ้ ่ วยทําในขณะที่อยูใ่ นชัว่ โมงการบําบัด และมอบหมาย
ให้ฝึกทําต่อเป็ นการบ้าน
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บทที3่
กิจกรรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
การบําบัดความคิดและพฤติกรรม มีกิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยกระบวนการกลุ่มทั้งหมด 16 กิจกรรม
ดําเนินการสัปดาห์ละ 1 กิจกรรมๆละ 120 นาที ซึ่ งมีกิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบําบัดรักษา
ครั้งที่ 2 กิจกรรมเหรี ยญสองด้าน
ครั้งที่ 3 กิจกรรมเป้ าหมายและความเชื่อมัน่ ต่อการบําบัดรักษา
ครั้งที่ 4 กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ครั้งที่ 5 กิจกรรมการจัดการกับความคิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 6 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความคิด
ครั้งที่ 7 กิจกรรมการแก้ไขปั ญหาอย่างชาญฉลาด
ครั้งที่ 8 กิจกรรมการจัดการกับความรู ้สึกอยากยาและสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้อยากยา
ครั้งที่ 9 กิจกรรม Always say no
ครั้งที่ 10 กิจกรรมส่ งเสริ มความเชื่อมัน่ ในการหยุดใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
ครั้งที่ 11 กิจกรรมการจัดการกับความอยากและการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด
ครั้งที่ 12 กิจกรรมการจัดการกับความโกรธและการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
ครั้งที่ 13 กิจกรรมการตัดสิ นใจที่นาํ สู่ สถานการณ์เสี่ ยง
ครั้งที่ 14 กิจกรรมการจัดการความเครี ยด
ครั้งที่ 15 กิจกรรมทักษะการปฏิเสธ
ครั้งที่ 16 กิจกรรมการวางแผนการดําเนินชีวติ โดยไม่ใช้ยาเสพติด
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ครั้งที่ 1
กิจกรรม การสร้ างแรงจูงใจในการบําบัดรักษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูบ้ าํ บัดรักษาและผูป้ ่ วย
2. ตระหนักถึงความสําคัญในการบําบัดรักษาระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
3. เพิ่มแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
ผูป้ ่ วยเข้า รั บ การบํา บัด รั ก ษาระยะฟื้ นฟู ส มรรถภาพในสั ป ดาห์ แรก มัก มี ค วามบกพร่ องในการ
ปรับตัวเพื่ออยูร่ ับการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่อยู่ใหม่ เพื่อนใหม่ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เคยรู ้ จกั รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆที่ตอ้ งปฏิ บตั ิในการอยู่ร่วมกัน
และรู ปแบบการบําบัดฟื้ นฟูที่ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นในการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ จึงมีวธิ ี การที่หลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการฝึ กให้ผปู ้ ่ วยแสดงความคิดเห็นหรื อ
วิธีการแสดงออก ฝึ กความรับผิดชอบต่องานและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กให้อยูใ่ นกฎระเบียบวินยั
ในช่วงแรกของการเข้าบําบัดจึงอาจทําให้ผูป้ ่ วยเกิดความรู ้สึกอึดอัด คับข้องใจอยูบ่ า้ ง บางรายเกิด
ความลังเลใจในการบําบัดฟื้ นฟูฯ หรื ออยากเลิกการบําบัดรักษา ดังนั้นในระยะนี้ จึงมีความจําเป็ นต้องสร้าง
แรงจูงใจให้ผูป้ ่ วยอยู่ต่อในสถานบําบัดเพื่อรับการบําบัดฟื้ นฟู สมรรถภาพ โดยวิธีการนําผูป้ ่ วยที่สามารถ
ปรับตัวได้แล้วมาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กาํ ลังใจ รวมทั้งการช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เป็ นอุปสรรคในการบําบัดฟื้ นฟูฯ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. สร้ างสัมพันธภาพระหว่างผูบ้ าํ บัดกับผูป้ ่ วย และผูป้ ่ วยด้วยกัน โดยการกล่าวทักทายแนะนําตัว
และให้ผปู ้ ่ วยแนะนําตนเอง
2. ให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเข้า ร่ ว มกลุ่ ม กิ จ กรรมบํา บัด ความคิ ด และพฤติ ก รรมในระยะฟื้ นฟู
สมรรถภาพ โดยกล่ า วว่า “ต่อจากนี้ เราจะพบกันในกลุ่ ม บํา บัดเพื่อช่ วยให้ผูป้ ่ วยสามารถนํา ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ที่ได้ไปดู แลตนเองเพื่อไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก โดยการมาร่ วมกันทํากลุ่มบําบัด 16 ครั้ ง
ในระยะ 16 สัปดาห์ ซึ่ งเราจะพบกันสัปดาห์ละครั้ง ในวัน.............เวลา ...............ที่ห้องกิจกรรม ขอให้ทุก
คนมาร่ วมทํากลุ่มตามเวลาที่ได้นดั หมาย” และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม
3. แจ้งวัตถุประสงค์กลุ่มบําบัดในครั้งนี้
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4. ผูบ้ าํ บัดทบทวนข้อตกลงในการเข้ากลุ่มบําบัดกับผูป้ ่ วย โดยสรุ ปดังนี้
1) ให้ผปู ้ ่ วยทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และให้ความ
สนใจรับฟังความคิดเห็น/ การแสดงความรู ้สึกของเพื่อนผูป้ ่ วยในกลุ่ม
2) ให้รักษาระเบียบในการเข้ากลุ่มอย่างเคร่ งครัดในเรื่ องต่อไปนี้
- การรักษาความลับของเพื่อน โดยไม่นาํ เรื่ องของเพื่อนที่พูดคุยในกลุ่มบําบัดไปพูดคุยต่อ
- ให้ยกมือและต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้งเมื่อต้องการพูดคุยหรื อแสดงความคิดเห็น
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยนัง่ หลับตา ทําสมาธิ หายใจเข้า-ออกช้าๆ โดยให้สังเกตความคิด/ ความรู ้ สึกที่
เกิดขึ้นในระหว่างนัง่ สมาธิ เมื่อครบ 5 นาที ให้ผปู ้ ่ วยแต่ละคนบอกความคิด/ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่าง
นัง่ สมาธิ
2. ผูบ้ าํ บัดแจก ใบงานที่ 1.1 “แบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจในการเปลี่ ยนพฤติ กรรม"
กับผูป้ ่ วยคนละ 1 แผ่น ให้ผปู ้ ่ วยแต่ละคนทบทวนความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และให้คะแนนความตั้งใจ
ในการบําบัดฟื้ นฟูฯ (แรงจูงใจ) โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ผูบ้ าํ บัดสุ่ มถามความคิด ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพว่าเป็ นอย่างไร
และให้ทุกคนทําใบงานที่ 1.2 “ความคิด ความรู ้สึกต่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ”
4. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปว่า “ผูป้ ่ วยแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันต่อการบําบัดฟื้ นฟูฯส่ งผลให้บางคนมี
ความรู ้ สึ ก ที่ ดี บางคนมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถเกิ ดขึ้ น ได้ก ับ ผูป้ ่ วยที่ เข้า มาอยู่ใ หม่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงสถานที่ เปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ต้องมี การปรั บตัวเข้ากับเพื่อน กับเจ้าหน้าที่ และ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้สมาชิ กรู ้สึกผ่อนคลายความวิตกกังวล และมีความสบายใจมากขึ้นในการอยู่
บํา บัด รั ก ษา วัน นี้ จึ ง เชิ ญ ผู ป้ ่ วยเก่ า ซึ่ งเป็ นรุ่ น พี่ ที่ เ ข้า มาบํา บัด รั ก ษาก่ อ นได้ม าพู ด คุ ย กับ พวกเราได้เ ล่ า
ประสบการณ์ให้ฟัง”
ให้ผูป้ ่ วยเก่ าแนะนําตนเองและให้เล่าประสบการณ์ โดยผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยที่ เป็ นตัวแบบว่า
“เมื่อต้องเข้ารับการบําบัดฟื้ นฟูฯในระยะแรกๆ รู ้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และทําอย่างไร” จากนั้นถามต่อว่า
“ปั จจุบนั นี้ได้รับอะไรบ้างในการอยูบ่ าํ บัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ มีความคิดและความรู ้สึกอย่างไร” ให้ผปู ้ ่ วยใน
กลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นตัวแบบ ฝากข้อคิดให้กบั ผูป้ ่ วยใหม่ในการอยูบ่ าํ บัดรักษา
ในระยะบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ
5. ผูบ้ าํ บัดสอบถามความต้องการความช่วยเหลือในการบําบัดฟื้ นฟูฯ กับผูป้ ่ วย และวางแผนให้การ
ช่วยเหลือแต่ละคนอย่างเหมาะสม

13
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามสิ่ งที่ผูป้ ่ วยได้รับจากการทํากลุ่มบําบัดครั้งนี้ และสรุ ปเพิ่มเติมในส่ วนที่ผูป้ ่ วย
บอกไม่ครบ
2. ให้ผูป้ ่ วยให้คะแนนความตั้งใจของตนเองในการบําบัดฟื้ นฟูฯว่าอยู่ในระดับใด (คะแนนเต็ม 10
คะแนน)
3. ให้การบ้านในใบงานที่ 1.3 “การวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของการอยูบ่ าํ บัดรักษา” โดยให้ผปู ้ ่ วยคิด
ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุ ขภาพ ครอบครัว และกฎหมาย
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3
2. Flip chart, ปากกาเคมี
3. ผูป้ ่ วยที่เป็ นตัวแบบ ที่มีทศั นคติที่ดีต่อการบําบัดฟื้ นฟูฯ และมีประสบการณ์ที่ดีในการปรับตัวต่อ
การบําบัดฟื้ นฟูฯ
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผูป้ ่ วย
2. ระดับคะแนนความตั้งใจในการบําบัดฟื้ นฟูระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
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ใบงานที่ 1.1 “แบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจในการเปลีย่ นพฤติกรรม"
คําชี้แจง : ในแต่ละขั้นบันได หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของ
ตนเอง โปรดวงกลมล้อมรอบหมายเลข 1-10 เพียงหมายเลขเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ในขณะนี้

10
10

7

9

จ. ฉันเริ่ มลงมือกระทําบางสิ่ งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของฉัน
(เช่น ลดจํานวนครั้ง และความถี่ในการใช้ยาเสพติด)

8

ง. ฉันเริ่ มที่จะคิดเกี่ยวกับการหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้ฉนั
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของฉันได้

7
6
5

ค. ฉันคิดว่าในขณะนี้ ฉนั ควรลดหรื อหยุดใช้ยาเสพติด
แต่ฉนั ยังรู ้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดังกล่าว

4
3
2
1
0

ข. ฉันคิดว่าในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าฉันจะต้องมาไตร่ ตรอง
เกี่ยวกับการลดจํานวนการใช้ยาเสพติดหรื อหยุดใช้ยาเสพติด
ก. ฉันยังไม่คิดที่จะหยุดเสพหรื อลดปริ มาณการใช้ยาเสพติดที่ฉนั เคย
ใช้อยูเ่ ป็ นประจําในตอนนี้ เนื่องจากระดับการใช้ยาเสพติดที่ใช้อยู่
ตอนนี้ยงั ไม่ได้ส่งผลทําให้ฉนั เกิดปัญหาใดๆ ตามมา

ดัดแปลงแบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจผูท้ ี่ประสบปั ญหาจากการใช้เครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ของ ดรุ ณี ภู่ขาวและคณะ (2549)
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ใบงานที่ 1.2 “ความคิด ความรู้ สึกต่ อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ”
คําชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองให้ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. ความคิดของท่านคิดเกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2 ความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 1.3 “การวิเคราะห์ ข้อดี-ข้ อเสี ยของการอยู่บําบัดรักษา”
คําชี้แจง ให้ท่านวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของการอยูบ่ าํ บัดรักษา และข้อดี-ข้อเสี ยของของการไม่อยูบ่ าํ บัดรักษา
ข้ อดีของการอยู่บําบัดรักษา

ข้ อเสี ยของการอยู่บําบัดรักษา

ข้ อดีของการไม่ อยู่บําบัดรักษา

ข้ อเสี ยของการไม่ อยู่บําบัดรักษา
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ครั้งที่ 2
กิจกรรม เหรี ยญสองด้ าน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ ูป่วย
1. ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. เกิดแรงจูงใจในการบําบัดรักษา
แนวความคิด
ในช่ ว งเวลาติ ด ยาบ้า / เมทแอมเฟตามี น ผูใ้ ช้ย ามัก จะหมกมุ่น อยู่ก ับ การใช้ และหายามาเสพ
โดยมีความคาดหวังต่อฤทธิ์ ของยาว่าจะทําให้เพลิดเพลิน มีความสุ ขสบายและบรรเทาความทุกข์ได้ โดยไม่
คํานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา ดังนั้นความคิดและการมองปั ญหาของผูใ้ ช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนจึงมุ่ง
ไปที่ ฤ ทธิ์ ของยาเสพติ ดที่ สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่า งรวดเร็ ว โดยไม่ค าํ นึ ง ถึ ง
ผลกระทบอื่นๆ ตามมา
ผูใ้ ช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี น จะมีแรงจูงใจและตัดสิ นใจเข้าสู่ การบําบัดรั กษาก็ต่อเมื่อ มีปัญหา
สุ ขภาพร่ างกาย และจิตใจ หรื อ ได้รับผลกระทบอื่นๆ ทั้งจากเรื่ องครอบครัว การเรี ยน การงาน แต่ส่วนใหญ่
แล้วแรงจูงใจนั้นยังไม่มากเพียงพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องได้
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุ ขภาพ สิ่ งสําคัญคือ ผูป้ ่ วยต้องมีความตระหนักในปั ญหา หรื อ
ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมนั้น จึงจะทําให้มีแรงจูงใจ และการตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
พร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการบําบัดรักษา
สําหรับวิธีการในการสร้างความตระหนักในปั ญหาการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน สามารถทําได้
โดย 1) การให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคสมองติดยา เพื่อทําให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงผลของความผิดปกติของการทํางาน
ของสมองและสารเคมีต่างๆ ซึ่ งถ้ายังคงใช้สารเสพติดต่อไป ก็จะทําให้สมองถูกทําลายมากขึ้น และยากที่จะ
ฟื้ นฟูกลับเป็ นปกติได้ 2) ให้ผปู ้ ่ วยได้ทบทวนตนเองและพิจารณาข้อดี-ข้อเสี ย (Pros and Cons) ของการใช้ยา
เสพติดอย่างครอบคลุมในทุกด้านตามความเป็ นจริ งว่ามีอะไรบ้าง และส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวิตของ
ตนเองอย่างไร โดยเสนอแนะให้นาํ มาเปรี ยบเทียบ พิจารณาระหว่างผลกระทบ และฤทธิ์ อันพึงประสงค์ที่
ได้รับ ซึ่ งจะทําให้ผปู ้ ่ วยมองเห็นผลกระทบ และปั ญหาการใช้ยาเสพติดชัดเจนมากขึ้น ส่ งผลต่อความตั้งใจ
และเป็ นแรงจูงใจในเข้ารับการบําบัด
ระยะเวลา 120 นาที
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วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20นาที)
1. ทบทวนกิจกรรม เกี่ยวกับสิ่ งที่พูดไปในครั้งที่แล้ว และการบ้านตามใบงานที่ 1.3 “การวิเคราะห์
ข้อดี-ข้อเสี ยของการอยูบ่ าํ บัดรักษา”
2. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป้ ่ วยในช่วงวันที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ กิจกรรม
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยผ่อนคลายกล้า มเนื้ อ โดยให้น่ังในท่า ที่ส บาย หลับ ตา ให้เกร็ ง และคลาย
กล้ามเนื้อสลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง ขณะที่เกร็ งกล้ามเนื้อให้นบั 1-5 แล้วจึงผ่อนคลายโดยการนับ 1-10 ซึ่ ง
วิธีการปฏิบตั ิมีดงั นี้
- มือและแขน โดยกํามือ เกร็ งแขน แล้วคลาย
- หน้าผาก โดยเลิกคิ้วแล้วคลาย ขมวดคิ้วและคลาย
- ตา แก้ม จมูก โดยหลับตาแน่น ย่นจมูกแล้วคลาย
- ขากรรไกร ลิ้น ริ มฝี ปาก โดยกัดฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานปากแล้วคลาย เม้มปากแน่นแล้วคลาย
- คอ โดยก้มหน้าให้คางจดแล้วคลาย เงยหน้าจนสุ ดแล้วคลาย
- อก ไหล่ และหลัง โดยหายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้แล้วคลาย ยกไหล่สูงแล้วคลาย
- เท้า และขา โดยเหยียดขางอนิ้วเท้าแล้วคลาย เหยียดขากระดกปลายเท้า
- ก้น โดยขยิบก้นแล้วคลาย
2. ผูบ้ าํ บัดชักชวนผูป้ ่ วยพูดคุยถึงผลของยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนที่มีต่อร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลต่อสมอง ซึ่ งการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนไปนานๆ จะทําให้มีการเปลี่ ยนแปลงของสารเคมี ในสมอง
และทําให้เกิดภาวะโรคสมองติดยา หลังจากนั้นผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยว่ามีใครเคยได้ยนิ เรื่ องโรคสมองติดยา
บ้าง โรคนี้เป็ นอย่างไร มีการพูดคุยกันในกลุ่ม จากนั้นผูบ้ าํ บัดจึงอธิ บายตามใบความรู ้ที่ 2.1 “สมองติดยา”
3. ผูบ้ าํ บัดหยิบเหรี ยญ 10 บาท ขึ้นมาให้ผปู ้ ่ วยดู และสอบถามผูป้ ่ วยที่นงั่ ในตําแหน่งที่ต่างๆ กัน
ว่ามองเห็นอะไรบ้างในเหรี ยญ ให้อธิ บายสิ่ งที่เห็ นในเหรี ยญ หลังจากนั้นจึงสอบถามว่าทําไมแต่ละคนจึง
เห็นภาพที่อยูใ่ นเหรี ยญแตกต่างกัน
4. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปให้ผปู ้ ่ วยฟังว่า ในชีวติ ของคนเรามีหลายสิ่ งหลายอย่างผ่านเข้ามามากมาย แต่ละคน
เรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ สะสมเป็ นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงมีมุมมอง และการรับรู ้ต่อสิ่ งต่างๆ แตกต่างกัน อย่าง
กรณี เหรี ยญ 10 บาท ที่ทุกคนมองเห็น บางคนมองอยูใ่ นด้านหัวเหมือนกันก็จะอธิ บายได้คล้ายๆ กัน แต่คน
ที่มองในด้านก้อยก็จะเห็ น และอธิ บายแตกต่างจากกลุ่มที่มองด้านหัว ซึ่ งการมองที่ไม่ครอบคลุมทุกด้านก็
อาจทําให้เราตัดสิ นใจผิดพลาดได้ เช่น ถ้าถามว่าเหรี ยญ 10 บาท เป็ นอย่างไร แต่ละคนก็จะบอกลักษณะ
ตามที่ตนเองเห็นเท่านั้น ทั้งๆ ที่เหรี ยญ 10 บาทมีสองด้าน
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สําหรับเรื่ องของยาเสพติดก็เช่นเดี ยวกัน การมองถึงผลการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ก็ควรมอง
ทั้ง 2 ด้านทั้งข้อดีและข้อเสี ย เพื่อช่วยให้เราสามารถชัง่ นํ้าหนัก และตัดสิ นใจว่าเราควรจะใช้ยาบ้า/ เมทแอม
เฟตามีน อย่างนี้ไปเรื่ อยๆ หรื อเราควรต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะหยุดหรื อเลิกยา หลังจากนั้นให้ผูป้ ่ วยทํา
ใบงานที่ 2.1 “เหรี ยญสองด้าน”
เพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มุมและมีผลต่อการตัดสิ นใจ ให้ผปู ้ ่ วยทุกคนพิจารณาข้อดีและข้อเสี ยของ
การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี น และการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการเสพ (การเลิกยาเสพติ ด) โดยพิจารณา
มุมมองในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านการเงิน/การงาน ด้านครอบครัว ด้านชุ มชน/สังคม และ
ด้านกฎหมาย โดยให้ผบู ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยถึงข้อดีและข้อเสี ย และเขียนลงในกระดาษ Flip Chart
ข้อดีของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผูป้ ่ วยพอใจและทําให้ยงั คงใช้อย่างต่อเนื่ อง
และอีกด้านหนึ่งของเหรี ยญคือข้อเสี ยของการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ซึ่ งทําให้ตวั เองประสบปั ญหายุง่ ยาก
หรื อมีความทุกข์ไม่สบายใจ โดยให้พิจารณาตามประสบการณ์ในชีวติ ของตนเอง
อีกประการหนึ่ งให้พิจารณาเพิ่มเติมว่า หากหยุดใช้ยาเสพติดแล้วจะช่ วยให้ปัญหาใดดี ข้ ึนบ้าง
และจะมีส่ิ งดีๆ อะไรตามมา ในขณะเดียวกันการหยุดใช้ยาจะมีผลเสี ยต่อตัวผูป้ ่ วยอย่างไร
5. ให้ผปู ้ ่ วยรวมจํานวนข้อในช่อง (2) + (3) และ (1) + (4) (ตามใบงานที่ 2.1) และให้เปรี ยบเทียบว่า
ผลรวมของจํา นวนข้อด้านใดมี มากกว่า กัน สอบถามผูป้ ่ วยแต่ล ะคนว่า “มี ความคิ ดเห็ นอย่างไร” ซึ่ ง ใน
ขั้นตอนนี้ผปู ้ ่ วยจะได้คาํ พูดที่เตือนตนเอง เช่น “ได้ไม่คุม้ เสี ย” หรื อ “ผมต้องเลิกยาบ้าให้ได้” เป็ นต้น และให้
ผูป้ ่ วยจดบันทึกคําพูดดังกล่าวไว้เพื่อเตือนใจตนเอง ผูบ้ าํ บัดไม่ช้ ีนาํ การตัดสิ นใจและเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยแต่
ละคนพูดถึงการตัดสิ นใจของตนเอง
6. ผูบ้ าํ บัดหยิบประเด็นผลดีของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟมาให้ผปู ้ ่ วยทบทวน โดยซักถามในแต่ละ
ประเด็น เช่น “จากข้อมูลที่ผปู ้ ่ วยระบุวา่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนช่วยทําให้มีความสุ ขนั้น เราสามารถมี
ความสุ ขโดยไม่ใช้ยาเสพติดได้หรื อไม่ อย่างไร” ซึ่ งผูป้ ่ วยแต่ละคนอาจมีวิธีการหาความสุ ขให้กบั ตนเองที่
แตกต่างหรื อเหมือนกัน หลังจากนั้นให้ผปู ้ ่ วยบันทึกไว้บอกหรื อเตือนตนเอง
7. กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยแสดงความคิดเห็นและให้กาํ ลังใจแก่กนั
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่พูดคุยในกิจกรรม และผูบ้ าํ บัดช่วยสรุ ปเพิ่มเติม หากผูป้ ่ วยสรุ ปได้ไม่ครอบคลุม
2. ผูบ้ าํ บัดซักถามความคิด และความรู ้สึกที่ได้รับจากการทํากิจกรรม และให้การบ้านตามใบงาน
ที่ 2.2 “ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยูบ่ าํ บัดรักษา”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 2.1
2. ใบงานที่ 2.1 และ 2.2
3. Flip Chart และปากกาเคมี
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การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องสมองติดยา
2. ประเมินความเข้าใจและผลของการวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของการใช้สารเสพติด
3. ประเมินระดับแรงจูงใจในการทํากิจกรรม การตัดสิ นใจ จากการพูดคุยและเสนอความคิดเห็น
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ใบความรู้ ที่ 2.1 “สมองติดยา”
สมองเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่ งของร่ างกายที่สําคัญมาก มีลกั ษณะเป็ นก้อนเนื้ อนิ่ มๆ หนักประมาณ
1.4 กิโลกรัมอยูภ่ ายในกะโหลกศีรษะ สมองเป็ นศูนย์บญั ชาใหญ่ของร่ างกาย มีส่วนที่รับข้อมูลและสั่งงาน
ออกไปยัง กล้า มเนื้ อ และอวัย วะต่ า งๆ รวมทั้ง เป็ นศู น ย์ค วบคุ ม อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความจํา ความคิ ด
สร้างสรรค์ต่างๆ สมองจึงเป็ นเสมือนส่ วนที่ควบคุมนิสัยใจคอของมนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. สมองส่ วนคิ ด ทําหน้าที่ในการคิดตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ ด้วยเหตุผล เมื่อติดยาเสพติดทําให้
ความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลเสี ยตามไปด้วย ทําให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จึงมีการใช้ยาเสพติดบ่อยขึ้น
และเลิกได้ยากขึ้น
2. สมองส่ วนอยาก เป็ นสมองอยูช่ ้ นั ในควบคุ มสัญชาตญาณต่างๆ ที่จะช่วยให้อยูร่ อดเป็ นส่ วนที่
สัง่ การให้ร่างกายเกิดความอยากที่จะแสวงหาสิ่ งต่างๆ ตามที่สมองสั่งการ สมองส่ วนนี้เป็ นสื่ อกลางของการ
เสพยาเสพติดทุกชนิด เป็ นที่ต้ งั ของสมองความสุ ขซึ่งนําไปสู่ การติด
เมื่อใช้ยาเสพติดบ่อยๆ ครั้ง จะทําให้สมองส่ วนคิดถูกทําลาย การใช้ความคิดที่เป็ นเหตุผลเสี ยไป
การทําหน้าที่สมองส่ วนอยากมากขึ้นทําให้เกิดสมองติดยา
ธรรมชาติ ของร่ า งกายจะมี ก ลไกในการแสวงหาสิ่ งที่ จาํ เป็ นในการดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์ เช่ น
อาหาร นํ้า เพศสัมพันธ์ และการดู แลเอาใจใส่ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งเร้ ากระตุน้ ความพึงพอใจของ
มนุษย์
สมองมีบทบาทสําคัญในการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้รับสิ่ งเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ สมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่น้ ีเรี ยกว่า สมองส่ วนควบคุมความพอใจ
กลไกการทํางาน เมื่อสมองส่ วนควบคุมความพอใจถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าก็จะมีการหลัง่ สารโดปา
มีนออกมาทําให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจ สุ ขใจ เมื่อสิ่ งเร้าหมดไป ระดับโดปามีนลดลง ความรู ้สึกพึงพอใจจะ
ลดลงเช่นกัน เกิดเป็ นความรู ้ สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ และจําเป็ นต้องแสวงหาสิ่ งเร้ามากระตุน้ อีก
เพื่อรักษาระดับโดปามีนในสมองไว้ ทําให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาความพึงพอใจ (Rewarding behaviors)
และเมื่อใช้ยาเสพติดไปนาน ๆ ร่ างกายปรับสภาพให้เกิดความทนทานต่อยา ทําให้ใช้ยาในปริ มาณเท่าเดิ ม
แต่ความรู ้สึกไม่ดีเท่าเดิม เหมือนฤทธิ์ ยาไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ยาในปริ มาณเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดภาวะติดยาทั้ง
ร่ างกาย และจิตใจ
ตัวอย่างการทดลองใช้กระแสไฟฟ้ ากระตุน้ สมองส่ วนควบคุ มความพอใจในหนู ทดลอง พบว่ามี
ระดับโดปามีนสู งขึ้นกว่าปกติ และเมื่ อกระตุ น้ ไปสักระยะหนึ่ งหนู เกิ ดการเสพติ ดกับการถู กกระตุ น้ ด้วย
กระแสไฟฟ้ า คือหนู จะต้องได้รับกระแสไฟฟ้ าอยู่เรื่ อยๆ และเพิ่มความถี่ ของความต้องการมากขึ้น หนู จะ
เรี ยนรู ้ที่จะเปิ ดสวิทซ์ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ ตวั เอง และเมื่อไม่ได้รับการกระตุน้ จะกระวนกระวาย เกิดเป็ น
การเสพติดขึ้น
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ใบงานที่ 2.1 “เหรียญสองด้ าน”
คําชี้แจง ให้ท่านเขียนลงในวงกลมถึงข้อดี- ข้อเสี ยของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และผลดี-ผลเสี ยของ
การเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน

ข้ อดีของการใช้ ยาเสพติด (1)

ข้ อเสี ยของการใช้ ยาเสพติด (2)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

ผลดีของการเลิกใช้ ยาเสพติด (3)

ผลเสี ยของการเลิกใช้ ยาเสพติด (4)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
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ใบงานที่ 2.2 “ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บําบัดรักษา”
คําชี้แจง ให้ท่านทําเครื่ องหมาย X ลงบนตัวเลขของปรอทตามระดับแรงจูงใจในการอยูบ่ าํ บัดของท่าน

100
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0

ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บําบัด
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ครั้งที่ 3
กิจกรรม เป้ าหมายและความเชื่ อมั่นต่ อการบําบัดรักษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. สามารถกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินชีวติ ของตนเอง
2. ทบทวนการดําเนินชีวติ ที่ผา่ นมา และสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคในการบรรลุเป้ าหมายชีวติ
3. เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
แนวความคิด
เนื่องจากการใช้ยาเสพติด ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมอง โดยสารเคมีเหล่านี้
ไปกระตุน้ ศูนย์ความสุ ขทําให้เกิดความพึงพอใจ (Reward pathway) จึงทําให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดเกิดการเสพติดทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ ดังนั้นการจะเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการใช้ยาเสพติด จํา เป็ นต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือ ความพร้อมใจของผูใ้ ช้ยาเสพติดเป็ นสําคัญ จึงจะทําให้ประสบผลสําเร็ จได้ ลําพังความต้องการของ
ญาติหรื อความพยายามของผูบ้ าํ บัดที่ ตอ้ งการจะเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมแต่ฝ่ายเดี ยว ก็เหมื อนกับเป็ นการ
บังคับหรื อสั่งการ โดยผูใ้ ช้ยาเสพติดยังไม่ยอมรับ ไม่เต็มใจ หรื อยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็ นปั ญหาที่จาํ เป็ นต้อง
แก้ไข จึงอาจเกิดการต่อต้านและไม่ให้ความร่ วมมือในการบําบัดรักษาได้
แนวคิดในการสร้างแรงจูงใจโดยใช้การสัมภาษณ์ (Motivational interviewing) เป็ นเทคนิ ควิธีที่
ได้ผลดีในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา โดยเฉพาะในช่ วงแรกของการเริ่ มต้นการบําบัดผูใ้ ช้ยา
เสพติดยังลังเลใจ ขาดแรงจูงใจในการบําบัด การสร้างแรงจูงใจในการบําบัดจึงเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
การให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดวางเป้ าหมายชีวติ ของตนเอง และทบทวนการดําเนิ นชี วิตที่ผา่ นมา ซึ่ งจะช่วย
ให้มองเห็นช่องว่างระหว่างชี วิตความเป็ นจริ งในปั จจุบนั และสิ่ งที่มุ่งหวังในอนาคต (Develop discrepancy)
ว่าอุปสรรคที่ทาํ ให้ไม่สามารถทําสิ่ งต่างๆ เพื่อไปสู่ เป้ าหมายได้น้ นั เป็ นผลมาจากการใช้ยาเสพติด
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนนําสู่ ข้นั การดําเนินการ
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยนําเสนอการบ้านใบงานที่ 2.1 “ปรอทวัดแรงจูงใจในการบําบัด”
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ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ อยูใ่ นท่าสบายๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและให้หลับตา ผูบ้ าํ บัดเปิ ดเทปเสี ยงที่มี
ทํานองเพลงบรรเลงเบาๆ ให้ฟังประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นสอบถามความรู ้สึกของผูป้ ่ วยจากการฟั งเสี ยง
บรรเลงทํานองเพลง
2. ผูบ้ าํ บัดสอบถามถึงเป้ าหมายชีวติ ของผูป้ ่ วยโดยเกริ่ นนําว่า “ในการดําเนินชีวติ ของแต่ละคนย่อม
พบทั้งความสุ ข-ความทุ กข์ ความสมหวัง-ความผิดหวัง ความดี ใจ-ความเสี ยใจ ซึ่ งสลับสับเปลี่ ยนกันไป
เป็ นธรรมดาของชี วิตที่ตอ้ งประสบกับสิ่ งเหล่านี้ แต่ส่ิ งที่ ทาํ ให้เราสามารถประคับประคองผ่านพ้นวิกฤติ
ต่างๆ มาได้เพราะเรายังมีคนที่เรารัก มีความหวัง และมีเป้ าหมายเป็ นแรงผลักดันให้สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรค
ต่างๆ ได้” หลังจากนั้นผูบ้ าํ บัดสอบถามว่าผูป้ ่ วยมีความหวัง หรื อมีเป้ าหมายอะไรในชีวิตบ้าง ในด้านของ
ครอบครัว และการงาน/ การเรี ยน
3. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยคิดทบทวนการดําเนินชีวติ ที่ผา่ นมาว่า “ถ้าการดําเนิ นชีวิตของเราเปรี ยบเหมือน
การเดินทาง จากหลักกิโลเมตรที่ 0 เป็ นจุดเริ่ มต้น โดยมีเป้ าหมายของการเดินทางอยูท่ ี่หลักกิโลเมตรที่ 100
เราประเมินว่าในขณะนี้เราเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรที่เท่าไรตามใบงานที่ 3.1 “หลักกิโลเมตรของชีวติ ”
4. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยพูดถึ ง เป้ า หมายในชี วิตของตนเอง ตอนนี้ ทาํ ได้ม าก-น้อยเพี ย งใด มี ปัญหา
อุปสรรคอะไรที่ทาํ ให้ตนเองยังไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้ าหมายได้ และมีวธิ ี การอย่างไรที่จะไปสู่ เป้ าหมาย
ที่ต้งั ไว้
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดกล่าวสรุ ปว่า “วันนี้ ได้เห็ นเป้ าหมายของชี วิตของแต่ละคนแล้ว ทุกคนต่างมีเป้ าหมาย
ชีวติ ที่ชดั เจน เพื่อให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่ งเป็ นที่ปรารถนาของทุกคน สิ่ งสําคัญที่ช่วยให้ไปถึงเป้ าหมายได้น้ นั
คือการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนให้ได้ สิ่ งที่จาํ เป็ นที่ทาํ ให้เลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้น้ นั คือการอยูร่ ับ
การบําบัดรักษา เพื่อนําความรู ้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่ได้รับนําไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตโดยไม่ใช้ยา
เสพติด”
2. ให้ผปู ้ ่ วยช่วยกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในกิจกรรม
3. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยทําการบ้านใบงานที่ 3.2 “ความคิด และอารมณ์/ความรู ้สึก”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 3.1 และ 3.2
2. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ผูป้ ่ วยมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการดําเนินชีวติ
3. ผูป้ ่ วยพูดข้อความเตือนใจ (SMS) เช่น “ผมจะเลิกยาเสพติด” “ได้ไม่คุม้ เสี ย” เป็ นต้น
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ใบงานที่ 3.1 “หลักกิโลเมตรของชีวติ ”
คําชี้แจง ให้ผูป้ ่ วยทบทวนการดําเนิ นชี วิตของตนเองที่ผา่ นมาว่าปั จจุบนั อยู่ในตําแหน่ งใดเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ เป้ าหมาย โดยให้ทาํ เครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในช่ องตามระยะหลักกิ โลเมตรที่ประเมิ น
(สี นํา้ เงิน แทนการดําเนินชีวติ ในปั จจุบนั สี แดง แทนการดําเนินชีวติ ในอนาคต)

ท่ านเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรทีเ่ ท่ าไร
กม 100
กม 90
กม 80
กม 70
กม 60
กม 50
กม 40
กม 30
กม 20
กม 10
กม 0

สุ ขภาพ

ครอบครัว

การเงิน

การงาน

การยอมรับ สั งคม/ชุ มชน
ของครอบครั ว
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ใบงานที่ 3.2 “ความคิด และอารมณ์ /ความรู้ สึก”
คําชี้แจง ให้ท่านเลือกข้อความที่เป็ นความคิดใส่ ใน ช่ องความคิด และข้อความอารมณ์/ ความรู ้สึกใส่ ใน
ช่ องทีแ่ สดงอารมณ์ /ความรู้ สึก
วันนีร้ ู้ สึกเหงาจัง
โกรธ
สงสั ย
ทํางานก็เพลินดีนะ

ความคิด

ดีใจ
มีความสุ ข
ทีบ่ ้ านเป็ นอย่ างไรบ้ าง
เบื่อ/เซ็ง

เศร้ า
สนุกสนาน
กังวลใจ
รัก

อารมณ์ /ความรู้ สึก
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ครั้งที่ 4
กิจกรรม ความสั มพันธ์ ระหว่ างความคิดและอารมณ์ ทสี่ ่ งผลต่ อพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. เรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด และความรู ้สึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองที่สัมพันธ์กบั การใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีน
3. รู ้จกั ความคิดและอารมณ์ / ความรู ้สึกของตนเองที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
4. สามารถตรวจสอบความคิดได้
แนวความคิด
รู ปแบบความคิด (Cognitive model) เป็ นรู ปแบบพื้นฐานของการบําบัดความคิดและพฤติกรรมที่
กล่ า วถึ งความสั มพันธ์ ระหว่า งความคิ ด (Cognitive) ความรู ้ สึ กทางจิ ตใจ (Affective) และพฤติ ก รรม
(Behavior) ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ดังนั้นถ้ามีส่ิ งกระตุน้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ ง
จะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ด้วย
หากผูป้ ่ วยมีความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละช่วง
ของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ชดั เจนมากขึ้น ตั้งแต่สิ่งกระตุน้ ที่นาํ มาก่อนการเสพ ขณะเสพ และผล
ภายหลังการเสพว่าเกิ ดขึ้นจากสิ่ งใด และส่ งผลอย่างไร ซึ่ งจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยเข้าใจ และสามารถป้ องกันสิ่ ง
กระตุน้ ที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทาย พูดคุ ยเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ ของผูป้ ่ วยเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
นําเข้าสู่ ข้นั การดําเนินการ
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยนําเสนอการบ้านใบงานที่ 3.2 “ความคิด และอารมณ์/ความรู ้สึก” และอธิ บาย
เพิม่ เติมให้เข้าใจความคิด และอารมณ์/ความรู ้สึก
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผูป้ ่ วยนัง่ ในท่าที่สบาย ฝึ กการหายใจเพื่อผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ เมื่อหายใจสุ ด
แล้วให้กลั้นลมหายใจไว้นานประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นให้หายใจออกช้าๆ ทําซํ้าๆ ประมาณ 10 ครั้ง
แล้วสอบถามความรู ้สึกของผูป้ ่ วย
2. ผูบ้ าํ บัดยกตัวอย่างเหตุการณ์ ใกล้ๆ ตัวที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ และถามผูป้ ่ วยว่าคิดอย่างไร
มีอารมณ์/ ความรู ้ สึกเป็ นอย่างไร และเราทําอย่างไร (พฤติกรรม) เพื่ออธิ บายให้ผูป้ ่ วยเข้าใจความสัมพันธ์
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ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่ งเมื่อมีความคิดต่อเหตุการณ์แตกต่างกัน อารมณ์/ ความรู ้สึก และ
พฤติกรรมที่แสดงออกย่อมแตกต่างกันไปด้วย
ตัวอย่ างของเหตุการณ์
เหตุการที่ 1 กลางดึ กของคืนวันหนึ่ งขณะที่นอนหลับอยู่ เราสะดุ ง้ ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสี ยงดัง
ก๊อกๆ แก๊กๆ อยูท่ ี่หน้าบ้าน
เหตุการณ์ ที่ 2 ขณะขับรถอยูบ่ นถนน อยูๆ่ ก็มีรถขับแซงขึ้นมาอย่างรวดเร็ วปาดหน้ารถของเราไป
อย่างกระชั้นชิด
3. ผูบ้ าํ บัดอธิ บายให้ผูป้ ่ วยเข้าใจว่า บุคคลส่ วนใหญ่มกั คิดว่าเหตุการณ์จะมีผลต่ออารมณ์ และ
พฤติกรรมที่แสดงออก แต่หากเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าระหว่างเหตุการณ์ และอารมณ์ จะมีความคิดเกิดขึ้น
แทรกอยู่ ซึ่ งความคิดที่เกิดขึ้นนี้เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน ดังนั้น
ในการเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน บุคคลอื่นกลับมีอารมณ์และพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับ
ความคิ ดของผูใ้ ช้ย าเสพติ ด กับ ผูไ้ ม่ใ ช้ย าเสพติ ดจะมี ค วามคิ ด การรั บ รู ้ ต่อการใช้ย าเสพติ ดแตกต่า งกัน
หลังจากนั้นผูบ้ าํ บัดเขียนภาพรู ปแบบของความคิดประกอบการบรรยายดังนี้
ความคิด

เหตุการณ์

อารมณ์

พฤติกรรม

4. ผูบ้ าํ บัดตั้งคําถามให้ผปู ้ ่ วยช่วยกันคิดว่า ความคิด และความรู ้สึกอะไรที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาเสพติด
แล้วเขียนใน Flip Chart หลังจากนั้นจึงถามผูป้ ่ วยว่ามีความคิด และความรู ้สึกอะไรบ้าง ที่ทาํ ให้ไม่ใช้ยาเสพ
ติด และเขียนบน Flip Chart ให้ผปู ้ ่ วยอภิปรายร่ วมกัน
5. ผูบ้ าํ บัดอธิ บายและชี้ ประเด็นให้ผปู ้ ่ วยเห็นถึงความคิด และอารมณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปส่ งผลต่อ
พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ การใช้และไม่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ซึ่ งความคิด และอารมณ์/ ความรู ้สึก ที่เกิดขึ้นนี้
เรี ยกว่าตัวกระตุน้ ที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาเสพติด
6. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยเขี ยนข้อความที่ เป็ น ความคิ ด และอารมณ์ / ความรู ้ สึกของตนเองที่ เกิ ดขึ้ น
เสมอๆ ก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ลงในใบงานที่ 4.1 “ความคิด และอารมณ์/ ความรู ้สึกที่
นําไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี น” เพื่อเป็ นสัญญาณเตื อนตนเอง ให้หลี กเลี่ ยงออกจากสถานการณ์
ตรงนั้น หรื อหาทางแก้ไขเมื่อมีความคิด และอารมณ์/ ความรู ้สึกในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
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7. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยนําความคิดที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนในใบงานที่ 4.1 พิจารณาใน
2 ประเด็นคือ 1) ความคิดที่เกิดขึ้นเป็ นความจริ งหรื อไม่ (Fact) โดยผูป้ ่ วยช่วยกันหาเหตุผลในการสนับสนุ น
ถ้า เห็ นว่า ความคิ ดนี้ เ ป็ นจริ ง และหาเหตุ ผ ลคัดค้า น ถ้า ไม่เห็ นด้วยกับ ความคิ ดนี้ และ2) ความคิ ดนี้ มี
ประโยชน์ไหมต่อการเลิกยาเสพติด (Toll) เขียนในใบงานที่ 4.2 “การตรวจสอบความคิด”
8.ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยสรุ ปผลการตรวจสอบความคิด ถ้าความคิดที่เกิดขึ้นไม่เป็ นเรื่ องจริ ง และไม่ก่อ
ประโยชน์อะไรกับความคิดนี้ เราควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิดนี้ ถ้าพบว่าความคิดที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องจริ งเราก็
ควรที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหากับสิ่ งที่เกิดขึ้น
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดและผูป้ ่ วยช่วยกันสรุ ปสิ่ งที่ได้จากกิจกรรม และให้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย
2. ผูบ้ าํ บัดมอบหมายให้ผปู ้ ่ วยทําตามใบงานที่ 4.3 “ความคิด อารมณ์/ ความรู ้สึก และพฤติกรรม”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
2. Flip Chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ความรู ้ ความเข้า ใจของผูป้ ่ วยเกี่ ยวกับความสัม พันธ์ ระหว่างความคิ ด อารมณ์ ที่ ส่ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ผูป้ ่ วยสามารถระบุความคิด อารมณ์/ ความรู ้สึกของตนเองที่เป็ นตัวกระตุน้ นําไปสู่ การใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีน
3. ผูป้ ่ วยสามารถพิจารณาตรวจสอบความคิดได้ โดยการบอกเหตุผลในการสนับสนุนหรื อคัดค้าน
ความคิดที่เกิดขึ้น และสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ความคิดนั้นเป็ นประโยชน์หรื อไม่
4. สังเกตการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม และการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
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ใบงานที่ 4.1 “ความคิด และอารมณ์ / ความรู้ สึกทีน่ ําไปสู่ การใช้ ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน”
คําชี้แจง ให้ท่านนึกย้อนไปถึงการใช้ยาเสพติดที่ผา่ นมาว่า มีความคิด อารมณ์/ ความรู ้สึก อะไรเกิดขึ้น
และให้เขียนไว้เป็ นสัญญาณเตือนตนเองเพื่อป้ องกันไม่ให้กลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน

ก่อนใช้ ยาเสพติด

ความคิด

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

อารมณ์ / ความรู้สึก

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

เสพยาบ้ า/
เมทแอมเฟตามีน

สิ่ งเหล่านีเ้ ป็ น สั ญญาณอันตราย
ทีเ่ ตือน........ให้ รู้ ว่า
ฉันกําลังเข้ าไปใกล้
ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน
ฉันต้ อง หาทางหลีกเลีย่ ง และออกจาก
ความคิด อารมณ์ / ความรู้ สึกนี้
อย่างเร่ งด่ วน
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ใบงานที่ 4.2 “การตรวจสอบความคิด”
คําชี้แจง ให้ท่านนําความคิดที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า / เมทอแมเฟตามีนใส่ ในช่อง 1 และให้พิจารณาว่า
ความคิดนี้เป็ นจริ งหรื อไม่ โดยหาเหตุผล หรื อข้อมูลสนับสนุนใส่ ในช่อง 2 และหาข้อมูลคัดค้าน
ใส่ ในช่อง 3 รวมทั้งพิจารณาว่าความคิดในช่อง 1 นั้นเป็ นประโยชน์หรื อไม่ต่อการเลิกยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีน
ความคิดทีน่ ําสู่ การใช้
ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน
(1)

เหตุผลสนับสนุน

เหตุผลคัดค้ าน

(2)

(3)

ประโยชน์ ของ
ความคิด
(4)
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ใบงานที่ 4.3 “ความคิด อารมณ์ / ความรู้ สึก และพฤติกรรม”
คําชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความข้างล่างนี้ ว่าเป็ นข้อความประเภทใด แล้วใส่ เครื่ องหมาย ที่ช่องนั้น
ข้ อความ
1. หงุดหงิด
2. คุยกับเพื่อน
3. กระวนกระวายใจ
4. เลิกใช้ยา ชีวติ คงดีข้ ึน
5. เบื่อ
6. ได้สูบซักตัว จะไม่เพลียอย่างนี้
7. เดินไปเดินมา
8. อยูโ่ รงพยาบาลก็มีความสุ ขเหมือนกันนะ
9. โกรธ
10. เขาเดินมาหาเราทําไม
11. นัง่ อยูก่ บั เพื่อนๆ
12. สบายใจ
13. ขว้างปาสิ่ งของ
14. กินข้าว
15. คราวนี้เราจะเลิกยาบ้าให้ได้
16.มาเลิกยาก็ดีนะ
17.ที่บา้ นเราจะเป็ นอย่างไรกันบ้างหนอ
18.กลัว
19.ผุดลุกผุดนัง่
20.อยากสู บจัง

ความคิด

อารมณ์ /
ความรู้ สึก

พฤติกรรม
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ครั้งที่ 5
กิจกรรม การจัดการกับความคิดทีเ่ กีย่ วกับการใช้ ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. สามารถแยกแยะความคิดที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. สามารถตรวจสอบความคิดได้
3.สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
ความคิ ดที่ เกิ ดขึ้ นทั้ง ทางบวกและทางลบ มีอิทธิ พ ลต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษ ย์ การที่ ผูป้ ่ วย
สามารถเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับความคิดที่เกิดขึ้นกับตนเอง และความสัมพันธ์ ของความคิดกับอารมณ์ / ความรู ้ สึก
ปฏิกิริยาทางร่ างกาย และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ทําให้เกิดความตระหนักรู ้ และเห็นความสําคัญของความคิดที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดของตนเอง
ดังนั้นการที่ผปู ้ ่ วยสามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองได้ ก็จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ดว้ ย ซึ่ งในการฝึ กวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดนั้น ในเบื้องต้นผูป้ ่ วยต้อง
รู ้จกั ความคิดอัตโนมัติเสี ยก่อนว่าคืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไร ความคิดนั้นเป็ นอย่างไร ซึ่ งวิธีการนี้ จะทําให้ผปู ้ ่ วย
สามารถจับความคิด และแยกแยะความคิดที่เกิ ดขึ้นกับตนเองว่ามีลกั ษณะอย่างไร ส่ งผลหรื อมีอิทธิ พลต่อ
ตนเองอย่างไร และความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วนี้ ก็ไม่ได้ถูกต้อง เชื่ อถือได้เสมอ แต่มีผลต่อการกระทํา
หรื อการดําเนิ นชี วิตของผูป้ ่ วยอย่างมาก ดังนั้นเมื่อมีความคิ ดเกิ ดขึ้น ให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่ จะ
ตัดสิ นใจเชื่อ และกระทําตามความคิดที่เกิดขึ้นนั้น โดยในเบื้องต้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้ความคิดนั้นเป็ น
แค่เพียงสมมุติฐานซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ เรามีหน้าที่หาหลักฐานหรื อข้อพิสูจน์มายืนยันหรื อ
คัดค้านความคิ ดนั้นเพื่ อตรวจสอบว่า ความคิ ดนั้นเป็ นจริ งหรื อไม่ หรื อใช้ก ารโต้แย้งความคิ ดที่ ไม่ เป็ น
ประโยชน์ ที่อาจนําไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน หรื อใช้วิธีการปรับเปลี่ยนความคิด เมื่อความคิดนั้น
ไม่เป็ นความจริ ง หรื อไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการเลิกยาเสพติด
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทาย พูดคุย และให้ผปู ้ ่ วยนําเสนอการบ้านที่ 4.3 “ความคิด อารมณ์/ ความรู ้สึก และ
พฤติกรรม”
2. เปิ ดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับการบ้าน
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ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผู ้บ ํา บัด อธิ บ ายให้ ผู ้ป่ วยเข้า ใจถึ ง ความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นซํ้ าอี ก ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนความเข้า ใจ
โดยยกตัวอย่าง เหตุ การณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้นกับผูป้ ่ วยที่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และถามความคิด ความรู ้ สึก
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้
เหตุการณ์ ที่ 1 ขณะนัง่ อยูท่ ี่ร้านค้า เห็นตํารวจเดินเข้ามา
เหตุการณ์ ที่ 2 วันสิ้ นเดือน เงินเดือนออก มีเพื่อนมาหาที่บา้ น
2. ผูบ้ าํ บัดซักถามประสบการณ์ของผูป้ ่ วยว่าใครเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายตัวอย่างที่ยกมาบ้างหรื อไม่
ตอนนั้นคิดว่าตํารวจ หรื อเพื่อนมาทําอะไร ผูป้ ่ วยรู ้ สึกอย่างไร และแสดงพฤติกรรมอะไรบ้างเขียนใน Flip
chart ทบทวนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
3.ให้ผูป้ ่ วยตรวจสอบความคิ ดอัตโนมัติที่เกิ ดขึ้ นนั้นว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ โดยผูบ้ าํ บัดยกตัวอย่า ง
ความคิดที่ได้จากเหตุการณ์ที่ 1 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นความคิดอัตโนมัติทางลบ (Negative automatic thought)
ได้แก่ คิดว่าตํารวจมาจับตน มาตรวจปั สสาวะ คิดว่าตํารวจมองมาที่ตนเอง เป็ นต้น ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยว่า
มีบางครั้งไหมที่ตาํ รวจไม่ได้มาจับตน ไม่ได้มาตรวจปั สสาวะ ตํารวจมาร้านค้า มาทําอะไรได้บา้ ง ให้ช่วยกัน
คิด และเขียนขึ้นบน Flip chart
ผูบ้ าํ บัดชี้ ให้ผูป้ ่ วยเห็ นว่า ความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว อาจไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
หรื อถูกต้องเสมอไป แต่กลับส่ งผลต่อพฤติ กรรมของคนเราอย่างมาก ดังนั้นในการดําเนิ นชี วิตมีความคิ ด
ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เราจึงควรมีสติตรวจสอบความคิดที่เกิดขึ้นเสี ยก่อนว่าเป็ นความจริ งไหม และความคิด
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นประโยชน์หรื อเปล่า พร้อมทั้งอธิ บายตามใบความรู ้ที่ 5.1 “ความคิดที่นาํ สู่ การใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีน”
4. ผูบ้ าํ บัดฝึ กให้ผูป้ ่ วยเรี ยนรู ้ การตรวจสอบความคิด ถ้าความคิดไม่ได้เป็ นความคิดที่ถูกต้องและ
ไม่ได้เป็ นเรื่ องจริ ง อีกทั้งคิดไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เราสามารถปรับเปลี่ ยนความคิดได้ โดยการหา
ข้อมูลมาคัดค้านความคิดเดิม และรู ้จกั ใช้ความคิดโต้แย้ง
5. ผูบ้ าํ บัดแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ นกลุ่มละ 2-3 คน ให้ทาํ ใบงานที่ 5.1 “การโต้แย้งความคิดอัตโนมัติทาง
ลบที่นาํ สู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน” และให้ตวั แทนกลุ่มนําเสนอ
6. ให้ผปู ้ ่ วยทําใบงานที่ 5.2 “ผลการปรับเปลี่ยนความคิด” นําเสนอ และเขียนลง Flip Chart และให้
ทุกคนร่ วมกันวิเคราะห์แต่ละความคิดที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดและผูป้ ่ วยร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการเรี ยนรู ้จากกิจกรรม
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
3. ผูบ้ าํ บัดมอบหมายให้ผูป้ ่ วยแต่ละคนทําใบงานที่ 5.3 “สํารวจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการ
ติดซํ้า”
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สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 5.1
2. ใบงานที่ 5.1, 5.2 และ 5.3
3. Flip Chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยสามารถตรวจสอบความคิดทางลบที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ และเสนอ
ข้อโต้แย้งความคิดนั้นได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ่ วยสามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่ทาํ ให้ไม่กลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และบอกถึงผล
ของการปรับเปลี่ยนความคิด
3. สังเกตการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นของผูป้ ่ วย
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ใบความรู้ ที่ 5.1 “ความคิดทีน่ ําสู่ การใช้ ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน”
ความคิดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) เป็ นความคิดที่เกิ ดขึ้นจากความเชื่ อ หรื อประสบการณ์
เดิ มของบุ คคลที่มีต่อสิ่ งเร้ า หรื อเหตุการณ์ ที่มากระตุน้ ความคิดนี้ จะเกิดขึ้นทันทีและหายไปอย่างรวดเร็ ว
จนเราไม่ทนั รับรู ้วา่ ความคิดอัตโนมัติเกิดขึ้น ความคิดนี้ จึงมักจะขาดการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบถึง
ข้อเท็จจริ งหรื อความเป็ นเหตุเป็ นผล แต่กลับพบว่าความคิดอัตโนมัติมีอิทธิ พลทําให้บุคคลเชื่ อตามความคิด
ที่เกิดขึ้น และส่ งผลต่ออารมณ์ ความรู ้สึก รวมทั้งการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย
ความคิดอัตโนมัติจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะกับผูป้ ่ วยที่ใช้
ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เนื่องจากส่ วนใหญ่มกั มีความคิดอัตโนมัติที่เป็ นลบ หรื อคิดแตกต่างไปจากผูท้ ี่ไม่ใช้
โดยมีลกั ษณะของการคาดหวังผลของการใช้ยาบ้า / เมทแอมเฟตามีนเป็ นไปในทางบวก ซึ่ งเป็ นความคิดใน
การอธิบายเหตุผลที่เอื้อต่อการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการสอนให้ผูป้ ่ วยมี ความรู ้ ความเข้าใจ แยกแยะความคิ ดอัตโนมัติในทางลบ ให้รู้เท่าทัน
ความคิดที่เกิ ดขึ้นจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยสามารถมองเห็ นที่มาของปั ญหาได้ชดั เจนขึ้น การฝึ กฝนให้ผูป้ ่ วยจดจํา
ความคิดอัตโนมัติทางลบ และเรี ยนรู ้ ที่จะพิสูจน์ความคิ ด ความเชื่ อ การรั บรู ้ ข องตนเองว่า เป็ นความจริ ง
หรื อไม่ และเป็ นประโยชน์ไหม จะสามารถทําให้ผูป้ ่ วยมี มุมมองที่แตกต่างจากเดิ ม และมองในมุ มอื่นๆ
มากขึ้น จะส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงความคิ ดให้เป็ นในเชิ งบวกและเป็ นประโยชน์เข้ามาแทนที่ ทําให้
ความคิด ความเชื่ อเดิมที่มีต่อการใช้ยาและสารเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และนําพาไปสู่ การเลิกใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีนได้ในที่สุด
ขั้นตอนการเปลีย่ นแปลงความคิดทางลบ
1. เมื่อมีความคิดทางลบเกิดขึ้น ให้หยุดความคิดของตนเองโดยการตระหนักรู ้ว่ามีความคิดอะไร
เกิดขึ้น
2. ถามตัวเอง เช่น ความคิดนี้ ถูกต้องไหม ? แปลความผิดไปหรื อเปล่า? เป็ นความคิดที่ด่วนสรุ ป
หรื อเปล่า? ควรต้องพิสูจน์ความคิดก่อนสรุ ปโดยการหาหลักฐานมาคัดค้าน หรื อสนับสนุนความคิดว่าเป็ น
จริ งหรื อไม่ จึงค่อยตัดสิ นใจ
3. วิเคราะห์วา่ ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมีประโยชน์ต่อการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนหรื อไม่
4. แทนที่ความคิดทางลบให้เป็ นทางบวกเพิ่มขึ้น เช่ น “ฉันสามารถลองทําสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นใน
ชีวติ ได้” “การหยุดใช้ยา ไม่ยากเกินไปที่ฉนั จะทําได้” ซึ่งผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็ นใน
เชิงบวกมากขึ้น ทําให้มีการพัฒนาการวางแผนแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
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ใบงานที่ 5.1 “การโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัติทางลบทีน่ ําสู่ การใช้ ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน”
คําชี้แจง แบ่งเป็ นกลุ่มๆละ 2-3 คน ช่วยกันระดมสมองในการหาข้อโต้แย้งกับความคิดอัตโนมัติทางลบที่
นําสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ความคิดอัตโนมัติ
1. สู บแค่ ครั้งเดียวไม่ เป็ นไรหรอก

2. ใช้ แล้ วเดี๋ยวก็เลิกได้ อยู่ทใี่ จ

3. ถ้ าได้ สูบยาสั กหน่ อยคงจะ
กระปรี้กระเปร่ าขึน้

ข้ อโต้ แย้ ง
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ใบงานที่ 5.2 “ผลของการปรับเปลีย่ นความคิด”
คําชี้แจง ให้ท่านวิเคราะห์ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ และผลที่ตามมา เมื่อมีการปรับความคิด และ
เขียนลงในช่องว่าง

สถานการณ์ ที่ 1 เมื่อกลับบ้าน ท่านเห็นกระดาษฟรอยด์ และอุปกรณ์การเสพยาบ้า/ไอซ์อยูใ่ นห้อง
1. ความคิด

ความรู้ สึก

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

……………………
……………………
……………………
……………………

พฤติกรรมใช้ ยา

เสพยาบ้า/ไอซ์

ภายหลังการปรับเปลีย่ นความคิด
2. ความคิด

……………………
……………………
……………………
……………………

ความรู้ สึก

……………………
……………………
……………………
…………………….

พฤติกรรมไม่ ใช้ ยา

ไม่เสพยาบ้า/ไอซ์
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สถานการณ์ ที่ 2 เพื่อนเอายาบ้า/ ไอซ์มาให้ท่าน
1. ความคิด

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

ความรู้ สึก

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

พฤติกรรมใช้ ยา

เสพยาบ้า/ไอซ์

ภายหลังการปรับเปลีย่ นความคิด

2. ความคิด

……………………
……………………
……………………
……………………

ความรู้ สึก

พฤติกรรมไม่ ใช้ ยา

……………………
……………………
……………………
……………………

ไม่เสพยาบ้า/ไอซ์

41

ใบงานที่ 5.3 “สํ ารวจตนเองเกีย่ วกับสาเหตุของการติดซํ้า”
คําชี้แจง ให้ท่านทบทวนสาเหตุที่ทาํ ให้ยงั คงใช้ยาเสพติดหรื อการกลับไปเสพติดซํ้า

สถานการณ์ /เหตุการณ์
นําไปใช้ ยาเสพติด

ความรู้ สึก/อารมณ์

ความคิด

1.……………………..…….

1.………………..………...…

1.………………………...…

………………………………

…………..……………………

………………………………

………………………………

……………………………...…

…………………………..…

2……….……………………

2………………………………

2……………………………

………………………………

……………..........................

…………………….……….

………………………………

.........................................

………………………………

3.……………………………

3………………………………

3……..……………………

………………………………

….……………………………

………………………………

……………………….……

…………………………….…

………………………………

4……………………...……

4.…………………..…………

4……………………………

…………..…………………

……………..………..………

………………………………

………………………………

…………………………………

…………………..………....

5……………………………

5………………………………

5……………………………

…………………………….

…………………………………

………………………….…..

………………………………

…………………………………

….………………….…..…...

การใช้ ยาบ้ า / เมทแอมเฟตามีน
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ครั้งที่ 6
กิจกรรมการจัดการอารมณ์ และความคิด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. ทราบสาเหตุการไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมในการใช้ยาบ้า/
เมทแอมเฟตามีน
3. สามารถจัดการอารมณ์ ความคิดที่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของตนเองได้
แนวความคิด
ความคิ ด (Cognitive) ความรู ้ สึ ก ทางจิ ต ใจ (Affective) และพฤติ ก รรม (Behavior)
มีความสัมพันธ์กนั ถ้ามี สิ่งกระตุน้ ด้านใดด้านหนึ่ งย่อมส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงด้านอื่น
ด้วย ผูป้ ่ วยควรมีความเข้าใจปฏิ สัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะทําให้วิเคราะห์หาสาเหตุของการใช้ยาเสพติด
และสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ทบทวนสิ่ งที่เรี ยนรู ้ในกิจกรรมครั้งที่ผา่ นมา
2. นําเสนอการบ้านใบงานที่ 5.3 “สํารวจตนเองเกี่ยวกับสาเหตุของการติดซํ้า”
และให้ผปู ้ ่ วยร่ วมกันสรุ ปข้อคิดที่ได้จากการบ้าน
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ตัวตรงหลับตา หายใจเข้า-ออกยาวๆ และลึก ประมาณ 5 นาที โดยให้สังเกต
ความคิ ด ความรู ้ สึก ที่เกิ ดขึ้ น (จัดสถานการณ์ ให้มีเสี ยงพูด เสี ยงดังรบกวนจากการหยิบสิ่ งของ
ประมาณ 2 นาทีระหว่างที่ผปู ้ ่ วยนัง่ หลับตา) เมื่อครบตามระยะเวลา ให้ผปู ้ ่ วยลืมตา ผูบ้ าํ บัดสอบถาม
ความรู ้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างนัง่ หลับตา หลังจากนั้น ผูบ้ าํ บัดหยิบภาพประกอบที่เตรี ยม
ไว้ (ลักษณะเป็ นภาพประกอบที่สามารถตี ความได้หลายแง่มุม) ให้ผูป้ ่ วยดู และให้แต่ละคนบอก
ความคิดและความรู ้สึกลงในใบงานที่ 6.1 “จินตนาการตามภาพ” หลังจากนั้นสรุ ปโดยการเชื่ อมโยง
ความคิดเห็นของผูป้ ่ วยเข้ากับภาพข่าวดังกล่าว
2. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปข้อมูลของผูป้ ่ วยว่าจากเหตุการณ์เดียวกัน ความคิดของแต่ละคนอาจมีความ
แตกต่างกัน บางคนอยู่สถานการณ์ เดี ยวกัน แต่ต่างเวลาก็มีความคิดเห็นที่เปลี่ ยนไปไม่เหมือนกัน
และส่ งผลให้ความรู ้สึกของคนแตกต่างกันไปได้ เราสามารถเลือกที่จะคิดอย่างไร เลือกรู ้สึกเช่นไร
ได้ดว้ ยตัวของเราเอง
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3. ผู ้บ ํา บัด ให้ ผู ้ป่ วยนํา ใบงานที่ 5.3 “สํ า รวจตนเองเกี่ ย วกับ สาเหตุ ข องการติ ด ซํ้ า”
มาทบทวน ซึ่งเป็ นสถานการณ์ที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และให้ผปู ้ ่ วยทําใบงานที่ 6.2
“การปรับเปลี่ยนความคิด ชีวติ เปลี่ยนได้” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่ม
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. ให้ ผู ้ป่ วยร่ ว มกัน สรุ ป ในสิ่ ง ที่ เ รี ยนรู ้ ใ นวัน นี้ ผู ้บ ํา บัด เพิ่ ม เติ ม และสรุ ป ความคิ ด
ความรู ้สึก และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กนั และกัน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงความคิด หรื อ
ความรู ้สึกก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
2. ให้ผูป้ ่ วยทบทวนการดํา เนิ นชี วิตที่ ผ่า นมาว่า มี ปั ญหา/ อุ ป สรรคที่ เป็ นเรื่ องยุ่ง ยากใจ
ทุกข์ใจ ช่วงเวลานั้นคิด/ รู ้สึกอย่างไร และผ่านมาได้อย่างไร ในใบงานที่ 6.3 “การวิเคราะห์ตนเอง”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 6.1, 6.2 และ 6.3
2. ภาพประกอบ
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
2. ผูป้ ่ วยบอกสาเหตุของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
3. ผูป้ ่ วยสรุ ปความเชื่อมโยงระหว่างความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมของตนเองได้
4. ผูป้ ่ วยบอกวิธีการปรับความคิด/ ความรู ้สึกของตนเองเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพ
ติดได้

ภาพประกอบ
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ใบงานที่ 6.1 “จินตนาการตามภาพ”
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงตามความคิด และความรู ้สึกของท่าน

เหตุการณ์
ขณะเห็นภาพ
จากตัวอย่ าง

มีความคิดอย่ างไร
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

มีความรู้ สึกเช่ นไร
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
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ใบงานที่ 6.2 “การปรับเปลีย่ นความคิด ชีวติ เปลีย่ นได้ ”
คําชี้แจง ให้ท่านปรับเปลี่ยนความคิด ความรู ้สึก พฤติกรรม/ การกระทํา แล้วเขียนลงในช่องว่าง

เหตุการณ์ /สถานการณ์ ที่
เกิดขึน้
(ดูจากใบงาน 5.3)

ความคิด
(เดิม)

ความรู้สึก
(เดิม)

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

.....................................
..................................
.....................................
...................................
.....................................

ข้ อสนับสนุน

พฤติกรรม/การกระทํา
(เดิม)
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

ข้ อคัดค้ าน

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

ความคิด
(ปรับใหม่ )
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

ความรู้สึก
(ปรับใหม่ )
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

พฤติกรรม/การกระทํา
(ปรับใหม่ )
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
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ใบงานที่ 6.3 “การวิเคราะห์ ตนเอง”
คําชี้แจง โปรดคิดทบทวนตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ และกรอกข้อมูลของท่านให้ตรงตามความ
เป็ นจริ ง
ปัญหา/อุปสรรค

ความคิด/ความรู้ สึก

พฤติกรรม

ขณะนีท้ ่ านคิด/
รู้ สึกอย่างไร
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ครั้งที่ 7
กิจกรรม การแก้ ไขปั ญหาอย่ างชาญฉลาด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหา
2. สามารถเผชิญปั ญหา และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แนวความคิด
การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมเป็ นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีกบั ผูท้ ่ีมีความคิด ความเชื่ อ
การรับรู ้ ที่บิดเบือน ไม่ตรงตามความเป็ นจริ งและเป็ นความคิ ดที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการป้ องกัน
ตนเองจากการใช้สารเสพติ ด อย่างไรก็ตามในการดําเนิ นชี วิตก็หลีกไม่พน้ ที่ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหา
ต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการหาทางแก้ไข การแก้ไขปั ญหานั้นสิ่ งสําคัญคือ ต้องรู ้วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
มีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้อง ปั ญหานั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของผูป้ ่ วย มีบุคคลสําคัญของ
ผูป้ ่ วยเกี่ยวข้องกับปั ญหานั้นอย่างไร และที่ผา่ นมาผูป้ ่ วยใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไขปั ญหา มีการ
ใช้ยาหรื อสารเสพติดเพื่อแก้ปัญหาหรื อไม่
ในการหาทางแก้ไขปั ญหามีข้นั ตอนสําคัญดังนี้คือ 1) การระบุปัญหา ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่
ทําให้ไม่สุขสบาย เครี ยด วิตกกังวล ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางร่ างกาย หรื อกระทบต่อ
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด และพฤติ ก รรมบางอย่า งที่ เป็ นปั ญหา หรื อปฏิ กิ ริย าของคนอื่ นที่ มี ต่ อ ตัว เรา
2) เลื อกปั ญหาที่สามารถแก้ได้ ซึ่ งควรเป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญ ส่ งผลกระทบต่อตนเอง และมี
แนวทางที่ จะแก้ไขได้ 3) พิจารณาทางเลื อกว่า จะทําอย่างไรบ้าง แต่ละทางเลื อกมีขอ้ ดี ข้อเสี ย
อย่างไร และตัดสิ นว่าจะเลือกใช้วธิ ี ใด 4) ตัดสิ นใจและวางแผนว่าจะดําเนินการอะไร กับใคร ที่ไหน
เมื่อไร และอย่างไร 5) ลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญ เพราะถ้าไม่ลงมือกระทํา ปั ญหา
นั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเลย และ6) ประเมินผลการแก้ไขปั ญหา ทําการประเมินผลภายหลังจากลง
มื อกระทํา แล้วว่าผลเป็ นอย่างไร ถ้าสามารถแก้ไ ขปั ญหาได้สํา เร็ จ ปั ญหานั้นก็ จะหมดไป หรื อ
คลี่คลายลง แต่ถา้ ผลไม่ดีให้คิดว่าจะทําอย่างไร หยุดทําสิ่ งนั้นหรื อพยายามทําใหม่อีก หรื อพิจารณา
แนวทางอื่นๆ ร่ วมด้วย
ระยะเวลา 120 นาที
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วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทาย และให้นาํ เสนอการบ้านใบงานที่ 6.3 “การวิเคราะห์ตนเอง”
2. ผูบ้ าํ บัดนําเข้าสู่ กิจกรรมโดยถามผูป้ ่ วยแต่ละคนว่าในชี วิตประจําวันมีปัญหาเกิ ดขึ้น
มากมาย มีวธิ ี การแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
3. ผูบ้ าํ บัดยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ แล้วถามถึงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน
เหตุการณ์ ที่ 1 นัง่ รถเมล์ไปธุ ระ แต่ลืมเอากระเป๋ าสตางค์มา
เหตุการณ์ ที่ 2 เข้ารักษาตัวที่ธญ
ั ญารักษ์ได้ 1 สัปดาห์ ร่ างกายดีข้ ึนเล็กน้อย ญาติยงั
ไม่มาเยีย่ ม ติดต่อญาติไม่ได้ เงินในบัญชีไม่มีใช้
4. ให้ผปู ้ ่ วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และให้เหตุผลของการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
ว่าเพราะเหตุใด จึงใช้วธิ ี ดงั กล่าว
5. ผูบ้ าํ บัดกล่าวเพิ่มเติ มว่า “ในชี วิตจริ งของคนเรา ต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ มากมาย
โดยบางปั ญหาก็เข้ามาโดยไม่ทนั ได้ต้ งั ตัว การคิดแก้ไขปั ญหา จึงต้องมีสติ ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
แล้วทบทวนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แล้วเราต้องทําอะไร และทําอย่างไร จึงจะสามารถแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี”
ขั้นดําเนินการ ( 80 นาที )
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในขณะอยู่บาํ บัดรักษา แล้วเขี ยนรวบรวม
ปัญหาทั้งหมดขึ้นบน Flip chart
2. สอบถามผูป้ ่ วยว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่ องใดก่อน เพราะเหตุใด หลังจากนั้นจึงนําปั ญหา
ที่ตอ้ งการแก้ไขมากที่สุด 1 เรื่ อง ขึ้นบน Flip chart แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่มจํานวนใกล้เคียงกันให้
วิเคราะห์การแก้ไขปั ญหาในการอยูบ่ าํ บัดรักษา โดยทําในใบงานที่ 7.1 “ทุกข์-ปั ญหามีทางออก”
3. ให้ผปู ้ ่ วยในกลุ่มออกมานําเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ตามใบงาน
และอธิ บายตามใบความรู ้ที่ 7.1 “กระบวนการแก้ไขปั ญหา”
4. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยสรุ ปขั้นตอนการแก้ไขปั ญหา และแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ
กลุ่ม
ขั้นสรุ ป (20นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยสรุ ปสาระสําคัญของการพูดคุยกันในวันนี้ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การทํากิจกรรม
2. ผูบ้ าํ บัดทบทวนขั้นตอนในการแก้ปัญหา และสรุ ปเพิ่มเติม
3. ให้การบ้านทํา ใบงานที่ 7.2 “ปั ญหามีไว้แก้”
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สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ท่ี 7.1
2. ใบงานที่ 7.1 และ7.2
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยสามารถบอกขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง
2. ผูป้ ่ วยสามารถระบุปัญหา พิจารณาทางเลือก และวางแผนในการแก้ปัญหาได้
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ใบความรู้ ที่ 7.1 “กระบวนการแก้ไขปัญหา”
ปั ญหาเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้กบั ทุกคนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ แต่จะเป็ น
ปั ญหาใหญ่หรื อปั ญหาเล็กขึ้นอยู่กบั การรับรู ้ ความคิ ดและประสบการณ์ ของแต่ละคน ที่ จะมอง
ปั ญหานั้นว่ามีความยุง่ ยากซับซ้อนมากน้อยเพียงใด และปั ญหานั้นส่ งผลกระทบให้เกิ ดความรู ้ สึก
เศร้า หดหู่ และตึงเครี ยดต่อชี วิตอย่างไร บุคคลที่มีทกั ษะการแก้ปัญหาได้ดีจะช่วยให้ความยุ่งยาก
คลี่คลายลงได้ ซึ่ งการแก้ปัญหาจัดเป็ นกระบวนการความคิดที่ใช้ในการจัดการกับความยุง่ ยากอย่าง
เป็ นรู ปธรรม โดยกระบวนการแก้ไขปั ญหามี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาที่พบ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปั ญหาที่แก้ไขได้
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือก
ขั้นตอนที่ 4 ตัดสิ นใจวางแผน
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลจากการแก้ไขปั ญหา
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาทีพ่ บ
• ปั ญหาพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ติดสารเสพติด พฤติกรรมลักขโมย
• เหตุการณ์ ในชี วิต เช่น สู ญเสี ยพ่อ-แม่ หรื อบุคคลที่รัก อุบตั ิเหตุร้ายแรง สู ญเสี ย
อวัยวะที่สาํ คัญ ถูกออกจากงาน
• ความสัมพันธ์ เช่น สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ไม่สามารถ
เข้ากับกลุ่มเพื่อนๆ ได้
• ปั ญหาในการดําเนินชีวติ เช่น เครี ยดจากภาวะต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาทีแ่ ก้ ไขได้
• ใช้วธิ ี ต้ งั คําถามเพื่อค้นหาสาเหตุและการแก้ไข
• ค้นหาปั ญหาที่อยากแก้ไขพฤติกรรม
• เลือกปั ญหาที่จาํ เป็ นต้องแก้ไขรี บด่วน ที่แก้ไขง่ายหรื อสามารถควบคุมได้
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือก
• ในการแก้ไ ขปั ญหามี ท างเลื อกหลายๆ ทาง แต่ล ะทางเลื อกก็ จะมี ท้ งั ข้อดี และ
ข้อเสี ย เราต้องพิจารณาทั้งข้อดี และข้อเสี ย อย่างรอบคอบว่าทางเลือกไหนจะเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการแก้ปั ญ หาให้ บ างเบาลง และบางครั้ งการพิ จ ารณาอย่า งรอบคอบก็ อ าจทํา ให้ วิ ก ฤตนั้น
เปลี่ ยนเป็ นโอกาสได้ (ในขั้นตอนนี้ควรให้ ผู้ป่วยได้ ระดมสมองให้ มากที่สุด เพื่อจะได้ ใช้ ข้อมูลใน
การตัดสิ นใจทางเลือกต่ างๆ อย่ างครอบคลุม)
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ขั้นตอนที่ 4 ตัดสิ นใจวางแผน
• ตัดสิ นใจวางแผนการแก้ไขปั ญหาว่าจะทําอะไร กับใคร ที่ไหน และทําอย่างไรโดย
พิจารณาความเป็ นไปได้
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
• ในการลงมือปฏิ บตั ิตามแผนการที่กาํ หนดไว้ให้คาํ นึ งถึ งความสอดคล้องในการ
ดําเนินชี วิตของแต่ละบุคคล ความเป็ นไปได้ในการประสบความสําเร็ จ ทรัพยากรที่มีมากเพียงพอ
และความพึงพอใจของผูล้ งมือปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลจากการแก้ ไขปัญหา ประเมินผลหลังการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
• มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
• ได้ผลหรื อไม่ได้ผลอย่างไร
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ในชี วิตของแต่ละคนมักต้องพบกับความทุกข์ และความสุ ข คละเคล้า
กันไป ซึ่ งเมื่อไรที่พบกับความทุกข์ ก็มกั จะกล่าวว่าเพราะมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
การเรี ยนรู ้ และเข้าใจกระบวนการแก้ไขปั ญหาทั้ง 6 ขั้นตอน จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นเบื้องต้นที่
ควรฝึ กฝน เพื่ อ ที่ จ ะเตรี ย มความพร้ อ มเมื่ อ พบกับ สถานการณ์ ที่ เ ป็ นปั ญ หาในชี วิ ต ประจํา วัน
เราก็สามารถที่จะประยุกต์ และนําไปใช้ได้จริ ง
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ใบงานที่ 7.1 “ทุกข์ - ปัญหามีทางออก”
คําชี้แจง ให้ทา่ นเขียนตามประเด็นดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการอยูบ่ าํ บัดรักษาคือ
1. …………………………………………………………………………………...………
2 ……………………………………………………………………………….……...……
3 ………………………………………………………………………..……………..……
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปั ญหาที่แก้ไขได้ (ปั ญหาที่สาํ คัญ/ อยากแก้ไข/ จําเป็ นรี บด่วน) คือ
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………...
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

1)

ทางเลือก
ในการ
แก้ ปัญหา
2)

……………………………
ข
ขข ข้ อดี
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

ข้ อดี
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
ข้ อเสี ย
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

ข้ อเสี ย

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….
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ฉันเลือกทีจ่ ะแก้ ไขปั ญหาโดย
……………………………………….……
…………………………………..…………
……………………………………………..
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจวางแผน
ทํากับใคร .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ทําอย่างไร …………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…
ทําที่ไหน ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ทําเมื่อไร .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบตั ิ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลความสําเร็ จจากสิ่ งต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 7.2 “ปัญหามีไว้แก้ ”
คําชี้แจง ให้ทา่ นเขียนตามประเด็นดังนี้
1. ปั ญหา /สิ่ งกังวลใจ/ สิ่ งรบกวนจิตใจของท่าน คือ
1. …………………………………………………………………………………...………
2 ……………………………………………………………………………….……...……
3 ………………………………………………………………………..……………..……
2 ปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข (ปั ญหาที่สาํ คัญ/ ปั ญหาที่อยากแก้ไข/ ปั ญหาที่จาํ เป็ นรี บด่วน)
ปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขคือ………………………………………………………………
ทางเลือกในการแก้ไข
ข้อดี
ข้อเสี ย
1.

2.

3.

ทางเลือกในการแก้ไขคือ…………………………………………………………………………
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ครั้งที่ 8
กิจกรรม การจัดการกับความรู้ สึกอยากยา และสิ่ งกระตุ้นที่ทาํ ให้ อยากยา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีความรู ้และเข้าใจธรรมชาติของความรู ้สึกอยากเสพยา
2. ระบุสิ่งกระตุน้ ที่ทาํ ให้รู้สึกอยากเสพยา
3. สามารถจัดการกับตัวกระตุน้ ความคิดอัตโนมัติและความรู ้สึกอยากเสพยา
แนวความคิด
ความรู ้ สึกอยากเสพยาเป็ นปั ญหาที่นาํ มาซึ่ งความยุ่งยาก ลําบากใจให้กบั ผูท้ ี่พยายามที่จะ
หยุด/ เลิกใช้ยาและสารเสพติด เพราะบางครั้งไม่ได้ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนมาเป็ นสัปดาห์/เดือน
หรื อเป็ นปี ความรู ้ สึกอยากใช้สารเสพติดก็อาจเกิ ดขึ้นได้อีก แต่น้ ันก็ไม่ได้หมายความว่าผูป้ ่ วยมี
ความต้องการที่จะกลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนซํ้าอีก
อย่างไรก็ตาม การที่ผูป้ ่ วยเรี ยนรู ้ และความเข้าใจถึงธรรมชาติของความรู ้ สึกอยากเสพยา
สิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกอยากเสพยาว่าคืออะไร รับรู ้วา่ ก่อนที่จะเกิดความรู ้สึกอยากเสพยาว่า
มี ค วามคิ ดอะไรเกิ ดขึ้ นก่ อน ระดับ ความรุ นแรงของความรู ้ สึ ก อยากเสพ และการหายไปของ
ความรู ้สึกอยากเสพยานั้นมีลกั ษณะอย่างไร จะทําให้ผูป้ ่ วยสามารถเรี ยนรู ้ถึงวิธีการป้ องกันตนเอง
และจัดการกับความรู ้สึกอยากเสพได้โดยไม่กลับไปเสพติดซํ้า
วิธี ก ารจัดการกับ ความรู ้ สึ ก อยากเสพยา และจัด การกับ สิ่ ง กระตุ ้นทํา ได้ห ลายวิธี เช่ น
การจดจําสิ่ งกระตุน้ ว่าคืออะไร และพยายามหลี กเลี่ยงจากสิ่ งกระตุน้ นั้น หรื อเมื่อต้องเผชิ ญกับสิ่ ง
กระตุ ้นที่ เป็ นความคิ ด ความรู ้ สึ ก ของตนเอง ผูป้ ่ วยก็ส ามารถจัด การกับ สิ่ ง กระตุ ้นนั้นได้ท นั ที
โดยการหันเหความสนใจไปทํากิ จกรรมอื่ น การใช้คาํ พูดกับ ตนเอง การนึ กถึ งข้อดี ข้อเสี ย ของ
ความคิดนั้น พยายามคิดถึ งเหตุการณ์ อื่นที่ทาํ ให้เกิดความรู ้ สึกที่เป็ นความสุ ขแทน จะเป็ นการช่ วย
ลดหรื อทําให้ความรู ้สึกอยากเสพยานั้นหายไปได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดกล่าวทักทาย และสอบถามความคิดเห็น ความรู ้สึกและภาวะอารมณ์ ของผูป้ ่ วย
แต่ละคนในช่วงวันที่ผา่ นมา
2. นําเสนองานที่ได้รับมอบหมายใบงานที่ 7.2 “ปั ญหามีไว้แก้”
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ขั้นดําเนินการ (80นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดแนะนําให้ผปู ้ ่ วยฝึ กผ่อนคลายอารมณ์ดว้ ยการสร้างจินตนาการ ให้ผปู ้ ่ วยหลับตา
อยูใ่ นท่าสบาย ผูบ้ าํ บัดเปิ ดเทปเพลงที่มีเสี ยงเพลงทํานองธรรมชาติประมาณ 5-6 นาที และให้ผปู ้ ่ วย
สร้างจินตนาการตามเสี ยงที่ได้ยนิ หลังจากนั้นสุ่ มถามความรู ้สึกของผูป้ ่ วยแต่ละคน
2. ผูบ้ าํ บัดสุ่ มถามผูป้ ่ วย 3-4 คน เกี่ ยวกับประสบการณ์ เมื่อเกิ ดความรู ้สึกอยากเสพยาบ้า/
เมทแอมเฟตามี นว่าความรู ้ สึกนั้นเกิ ดขึ้นเมื่ อไร มีสิ่งใดเป็ นตัวกระตุ น้ นํามาก่อน และความรู ้ สึก
อยากเสพยามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร โดยถามถึงความรุ นแรง เช่น ปฏิกิริยาทางร่ างกาย ความคิด และ
ความรู ้สึก/ อารมณ์ ระยะเวลาที่เกิด มากน้อยแค่ไหนจึงดีข้ ึนหรื อหมดไป
3. ผูบ้ าํ บัดอธิ บายธรรมชาติของการเกิดความรู ้สึกอยากเสพยาเสพติด ตามใบความรู ้ ที่ 8.1
“ธรรมชาติของความรู ้สึกอยากเสพยา”
4. ผูบ้ าํ บัดกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยทุกคนพูดถึงตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกอยากเสพยาเสพติด
เช่ น เสี ยงรถมอเตอร์ ไซด์ เห็ นเพื่อนที่เคยเสพยา เป็ นต้น แล้วให้เขียนรวบรวมลงใน Flip chart
หลัง จากนั้น จึ ง จํา แนกตัว กระตุ ้น เป็ นกลุ่ ม ๆ ได้แ ก่ ความคิ ด ของตนเอง อารมณ์ / ความรู ้ สึ ก
สถานการณ์ บุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเสพยา ตัวยา และชี้ ให้ผปู ้ ่ วยเห็ นว่าสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายนอก
และภายในเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่เกิดนํามาก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะมีความรู ้สึกอยากเสพยา
5. ผูบ้ าํ บัดสุ่ มถามผูป้ ่ วย 2-3 คน ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีบา้ งไหมที่เรามีความรู ้ สึก
อยากยาเสพติดแต่ไม่ได้เสพ ซึ่งตอนนั้นมีวธิ ี การควบคุมตนเอง หรื อมีวิธีการต่อสู ้กบั ความรู ้สึกนี้ได้
อย่างไร แล้วให้เขียนลงใน Flip chart และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยคนอื่นได้ร่วมเสนอความคิดเห็น
6. ผูบ้ าํ บัดฝึ กทักษะผู ป้ ่ วยให้เผชิ ญกับความรู ้ สึ กอยากเสพยาตามใบความรู ้ ที่ 8.2 “การจัดการกับ
ความรู ้สึกอยากเสพยา และการจัดการกับสิ่ งกระตุน้ ” โดยวิธีการดังนี้
6.1 ให้รู้จกั และเข้าใจสิ่ งที่เป็ นตัวกระตุน้ โดยสามารถจดจําสิ่ งที่เป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้
เกิดความรู ้สึกอยากเสพว่ามีอะไรบ้างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ผูป้ ่ วยต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าไปสู่
สถานการณ์ น้ นั และให้บอกกับตัวเองเสมอว่าตัวกระตุน้ เหล่านี้ เป็ นเสมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ให้ระมัดระวังว่า “เรากําลังเริ่ มเข้าใกล้ส่ิ งเสพติดแล้ว”
6.2 เมื่อมีอาการทางร่ างกาย เช่น เปรี้ ยวปาก กระวนกระวาย หายใจเร็ ว ใจสั่น ให้ผปู ้ ่ วย
พยายามถ่ายทอดอาการ และระบายความรู ้สึกออกมาอย่างสร้างสรรค์ โดยการหากิจกรรมที่ตอ้ งใช้
แรงกายมากๆ เช่ น วิ่งอย่างเร็ ว การเตะบอล ต่อยกระสอบ เพราะเมื่อร่ างกายได้ถ่ายทอดพลังงาน
ออกมาอย่างเต็มที่จะช่วยทําให้ความรู ้สึกอยากเสพยาลดลงหรื อทุเลาลง
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6.3 การฝึ กสติ ให้รับรู ้ ต่อความรู ้ สึกอยากยา โดยอธิ บายให้ผูป้ ่ วยฟั งว่า ธรรมชาติ ของ
ความรู ้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นคล้ายๆ คลื่นทะเล คือค่อยๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 นาที หลังจาก
นั้นความรู ้สึกอยากยาก็จะลดลง และอาจจะเกิดขึ้นอีก ถ้ายังคงมีส่ิ งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ อยู่
อย่างไรก็ตามการเข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดความรู ้สึกอยากยา เราจะสามารถอยู่
กับความรู ้สึกนี้ ได้อย่างมีสติ เพราะเมื่อเกิ ดความรู ้ สึกอยากยาก็ให้มีสติรู้วา่ ความรู ้สึกนี้ เกิดขึ้นแล้ว
ค่อยๆ มีมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น หลังจากนั้นความรู ้สึกอยากยาจะค่อยๆ ลดน้อยลง น้อยลงจน
หมดไปในที่ สุด โดยที่เรามีสติ ตามความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้น อดทนอยู่กบั ความรู ้ สึกนี้ โดยไม่ ปรุ งแต่ง
ความคิดที่จะนําไปสู่ การใช้ยา
การควบคุ มตนเองให้อยู่กบั ความรู ้สึกอยากยา อาจเปรี ยบได้กบั การเล่นกระดานโต้
คลื่น โดยให้ลอ้ ไปตามการเคลื่อนตัวของคลื่นอย่างมีสติรู้ และประคับประคองตัวให้อยูบ่ นกระดาน
โต้คลื่น
6.4 ใช้การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิจกรรมอื่นๆ ทําเพื่อให้จิตใจจดจ่อ
กับสิ่ งที่ทาํ โดยเฉพาะทํากิจกรรมที่เราชอบ ก็จะทําให้มีความสุ ข เพลิดเพลิน
6.5 ให้ผปู ้ ่ วยหาคําพูดที่พูดเตือนตนเอง (Self-talk) โดยคําพูดนั้นต้องมาจากความรู ้สึก
ของตนเองอย่างแท้จริ ง ฝึ กให้ผูป้ ่ วยพูดกับตนเองอย่างเข้มแข็ง มีพลังพอที่จะกระทบกับความรู ้สึก
และให้เขียนใส่ ในกระดาษแข็งเพื่ออ่านเตือนตนเองบ่อยๆ
6.6 ให้พูดบอกกับบุคคลที่ ไว้ใจได้ ว่าเรามีความรู ้ สึกอยากยา ซึ่ งจะช่ วยลดความรู ้ สึก
วิตกกังวล และความอ่อนแอของจิตใจลง และช่วยทําให้ผปู ้ ่ วยรู ้ถึงตัวกระตุน้ ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ ง
อาจพาออกไปจากสถานการณ์น้ นั หรื อการอยูเ่ ป็ นเพื่อนคอยดูแลและให้กาํ ลังใจ หรื อช่วยพาไปหา
กิจกรรมอื่นๆ ที่ปลอดจากสารเสพติด
6.7 ให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่ตามมาจากการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
ขั้นสรุ ป (20นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยสรุ ปสาระสําคัญของการพูดคุ ยกันในวันนี้ และให้ผูป้ ่ วยได้ประเมิ น
ตนเองว่ามีความรู ้สึกมัน่ ใจมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับระยะแรกๆ ของการบําบัด
2. การบ้านมอบหมายให้ทาํ ใบงานที่ 8.1 “การทบทวนสิ่ งกระตุน้ ความคิดและความรู ้สึก
อยากยา”
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สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 8.1 และ8.2
2. ใบงานที่ 8.1
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดความรู ้สึกอยากเสพยา
2. ผูป้ ่ วยระบุสิ่งที่เป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้รู้สึกอยากยา
3. ผูป้ ่ วยบอกวิธีการจัดการกับตัวกระตุน้ และความรู ้สึกอยากเสพยาได้
4. ผูป้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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ใบความรู้ ที่ 8.1 “ธรรมชาติของความรู้ สึกอยากเสพยา”
ความรู ้ สึ ก อยากยาเสพติ ด เป็ นประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ใ นช่ ว งระยะเวลาของการ
บําบัดรักษา โดยเฉพาะในระยะเริ่ มแรกของการหยุดยา ซึ่ งความรู ้สึกอยากยาอาจเกิดขึ้นนานเป็ น
สัปดาห์เป็ นเดื อนหรื อเป็ นปี ก็ได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สร้ างความกระวนกระวายใจ ความไม่สุขสบายและ
ความทุกข์ทรมานให้ผปู ้ ่ วยที่กาํ ลังจะหยุดยาเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความรู ้สึกอยากยาไม่ใช่เป็ น
ความผิดปกติ ที่เกิ ดขึ้นกับผูต้ ิดยาเสพติ ด แต่เป็ นธรรมชาติที่เกิดขึ้ นได้กบั ผูต้ ิดยาเสพติ ดทุกชนิ ด
ซึ่ งเราควรจะต้องเรี ยนรู ้ กบั ความรู ้ สึกอยากยาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจปรากฏการณ์ น้ ี ว่า
เป็ นอย่างไร มีลกั ษณะของการเกิดขึ้น การคงอยู่ และการหมดไปของความรู ้สึกอยากยา เพื่อเป็ น
การเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการกับความรู ้ สึกอยากยาที่เกิดขึ้นได้ สําหรับตัวกระตุน้ การเสพ
หรื อความอยากยาเป็ นตัวกระตุน้ ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล รวมทั้งสถานที่
เวลา และสิ่ ง ของที่ เกี่ ยวกับ การเสพยา สั ญญาณที่ แสดงออกทางร่ างกาย ทางจิ ตใจ รวมทั้งความ
ความคิดที่มีต่อการอยากยา ความทรงจําในอดีตเมื่อเสพยา การวางแผนการถึงวิธีการที่จะได้เสพยา
ความรู ้สึกถึงความจําเป็ นที่จะต้องเสพยา
ความรู ้ สึกอยากยานั้นเมื่อถูกกระตุน้ จะมีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างจํากัด บางคนเกิดขึ้นเพียง
เวลาสั้ นๆ 2-3 นาที ห รื อ อาจมี อ ยู่น านถึ ง 2-3 ชั่ว โมง ซึ่ งความรู ้ สึ ก อยากยาจะมี เ พิ่ ม มากขึ้ น ๆ
จนกระทัง่ รู ้ สึกเหมื อนว่าไม่สามารถทนทานได้ หลังจากนั้นความรู ้ สึกอยากยานี้ จะค่อยๆ ลดลง
ภายใน 2-3 นาที และหมดไปในที่สุด ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ความรู ้สึกอยากยามีลกั ษณะคล้ายๆ กับการเกิด
ของคลื่นทะเลที่ค่อยๆ ก่อตัวรุ นแรงมากขึ้นๆ และก็ค่อยๆ สงบลง ดังนั้นเมื่อเราสามารถเรี ยนรู ้และ
เข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้วา่ ความรู ้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นและหมดไปได้เองในช่วงเวลานี้จึงต้องมีสติ
รับรู ้ ว่าเกิ ดความรู ้ สึกอยากยาขึ้น และคอยเฝ้าดู ความคิด อารมณ์ที่เกิ ดขึ้นในขณะนั้นอย่างรู ้เท่าทัน
โดยไม่ปรุ งแต่ง ความรู ้ สึกอยากยาก็จะค่อยๆหมดไปเอง ซึ่ งมักจะใช้เวลาไม่นานนัก การฝึ กฝนอยู่
กับความรู ้ สึกอยากยาบ่อยๆ จะช่วยให้สามารถเผชิญกับความรู ้ สึกอยากยาได้ดีข้ ึน และจะพบว่าสิ่ ง
กระตุน้ ที่เคยมีอิทธิ พลทําให้เกิดความรู ้สึกอยากยาจะมีความถี่และความรุ นแรงลดลง
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ใบความรู้ ที่ 8.2 “การจัดการกับความรู้ สึกอยากเสพยา และจัดการกับสิ่ งกระตุ้น”
วิธีการจัดการกับความรู้ สึกอยากเสพยา
1. การจดจําสิ่ งกระตุน้ และพยายามหลีกเลี่ยง
• วางแผนเพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงสิ่ งกระตุน้ เช่น ทิง้ อุปกรณ์ท้งั หมดที่ใช้ในการเสพยา
ไม่ไปหาเพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกัน หรื อไม่ไปสถานที่ที่เคยใช้ในการเสพยา มีแผนการ
ใช้เวลาในวันหยุดหรื อใช้ช่วงเวลาที่เคยเสพไปทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบแทน
2. เมื่อต้องเผชิญกับความรู ้สึกอยากยา
• เบี่ยงเบนไปทํากิจกรรมอื่น เช่น ออกไปวิ่ง เดิ น ทํางานที่ตอ้ งออกแรงให้เหนื่ อยเพื่อ
ร่ างกายจะได้เพลียช่วยให้หลับได้ง่าย ทํากิจกรรมที่ทาํ ให้รู้สึกผ่อนคลายและจิตใจจด
จ่อกับกิจกรรมนั้น
• มีสติตามความรู ้สึกอยากยาที่เกิดขึ้นว่าหากเสพยาแล้วจะส่ งผลต่อร่ างกายอย่างไร รับรู ้
ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ให้จิตนาการความรู ้สึกอยากยาเหมือนเล่นกระดานโต้คลื่น
• เมื่อมีความคิดที่จะใช้ยาและพยายามสร้างมโนภาพของสิ่ งอื่นแทนการคิดถึงยาเสพติด
เช่น ภาพของลูกสาว ภาพของแม่ที่รักเรา เป็ นต้น
• ใช้การพูดเตื อนตัวเองในทางบวก ที่ ไม่นาํ พาไปสู่ การเสพยา เช่ น “อดทนไว้ เดี๋ ยว
ความรู ้สึกนี้จะดีข้ ึน” “สู ้ๆไว้” หรื อ “ฉันต้องทําได้”
• การเตือนตัวเองด้วยการดีดหนังยางโดยคล้องหนังยางที่ขอ้ มือ แล้วดึงและดีดหนังยาง
เบาๆ ที่ขอ้ มือของตน
• ปรึ กษาคนที่สามารถช่ วยเหลื อได้ หรื อพูดคุ ยกับคนอื่ นเพื่อเป็ นการระบายความรู ้ สึก
ของตนเอง และเพื่อให้คนที่คิดว่าจะสามารถช่วยเราได้รับรู ้ ว่าความคิ ดของเราเป็ น
อย่างไร รู ้ สึกอย่างไร ทั้งนี้ ผูป้ ่ วยควรจะมี เบอร์ โทรศัพท์ของคนที่สามารถช่ วยเหลื อ
หรื อให้คาํ ปรึ กษาได้

(สิ่ งกระตุ้น)

เหตุการณ์ ที่ทาํ ให้ ร้ ู สึกอยากยา

ความคิด/ นึกเห็นภาพ

0

5

ระดับความรุนแรง 0-10

คําชี้แจง ให้ท่านนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์/ สถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกอยากยาแล้วเขียนตอบตามประเด็นดังนี้

10

ใบงานที่ 8.1 “การทบทวนสิ่ งกระตุ้น ความคิดและความรู้ สึกอยากยา”

วิธีจัดการกับความรู้ สึก
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ครั้งที่ 9
กิจกรรม Always Say No
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเทคนิคการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ฝึ กทักษะการปฏิเสธให้เกิดความกล้าที่จะปฏิเสธ
3. บอกสิ ทธิ ของตนเองในการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แนวความคิด
เหตุการณ์หลายอย่างที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ของผูป้ ่ วย หลายเหตุการณ์สร้างประสบการณ์ในการทําร้าย
ผูป้ ่ วยที่ พยายามจะหยุดหรื อเลิ กยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี น หากผูป้ ่ วยเหล่ านั้นยังขาดความมัน่ ใจในตนเอง
ขาดความเชื่ อมัน่ ในคุณค่าของตนเอง และขาดทักษะชี วิตในการป้ องกันตนเอง ก็คงต้องมีชีวิตที่อยูใ่ นวังวน
ของการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนตลอดไป
ทักษะการปฏิเสธนับเป็ นทักษะสําคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน สามารถควบคุม
พฤติ กรรมของตนเองไม่ใ ห้หันกลับไปใช้สารเสพติ ดได้ ทั้งนี้ สถานการณ์ ในชี วิตประจําวันของผูป้ ่ วยที่
พบปะเพื่อนฝูงหรื อบุคคลอื่นๆ ซึ่ งอาจชักนําหรื อชักชวนให้เข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ เสี่ ยงที่
กระตุ ้นให้ผู ป้ ่ วยเกิ ดความคิ ด ความรู ้ สึ ก อยากยา และกลับ ไปใช้ส ารเสพติ ด ซํ้า ดัง นั้น เมื่ อเข้า ไปอยู่ใ น
สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญกับสิ่ งกระตุน้ เหล่านั้นแล้ว ทักษะการปฏิเสธ การกล้าที่จะยืนยันในสิ ทธิ ของตนเอง
อย่างไม่ลงั เล กล้าที่จะบอกความต้องการ บอกความรู ้สึกของตนเองกับเพื่อนที่คุน้ เคย หรื อกับบุคคลอื่นๆ ใน
การที่จะไม่ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างมากที่ผูป้ ่ วยต้องเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนวิธีการปฏิเสธ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทาย และพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป้ ่ วย
2. ให้ผปู ้ ่ วยแต่ละคนนําเสนอการบ้านใบงานที่ 8.1 “การทบทวนสิ่ งกระตุน้ ความคิดและความรู ้สึก
อยากยา” และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดนํา เสนอเกมส์ “แลกของ” ตามใบงานที่ 9.1 “แลกของ” โดยแบ่ง ผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ ม
จํานวนเท่าๆกัน
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- กลุ่ ม ที่ 1 ให้ผู ป้ ่ วยหลับ ตาอยู่ใ นความสงบและให้ นึ ก ถึ ง สิ่ ง ของของตนเอง 1 สิ่ ง ที่ ต นเองรั ก
หวงแหน และรู ้ สึกเป็ นสิ่ งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ (สิ่ งของ ซึ่ งไม่ใช่ สิ่ งมีชีวิต) เมื่อนึ กได้แล้วให้ลืมตาขึ้น
เขียนของสิ่ งนั้นลงในกระดาษที่แจกให้ และให้นาํ กระดาษซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแทนสิ่ งของที่เรารักมาวางไว้ตรง
กลางโต๊ะคนละ 1 ชิ้น และร่ วมกันตัดสิ นใจว่าจะให้ของที่ตนเองรักกับกลุ่มที่ 2 ที่จะนําของมาแลกหรื อไม่
- กลุ่มที่ 2 ผูป้ ่ วยจะแสดงบทบาทหน้าที่ในการเสนอสิ่ งของตอบแทนไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของอื่นใดที่คิด
ว่ามีค่ามากกว่า หรื อเป็ นที่สนใจของกลุ่ม 1 และพยายามใช้คาํ พูดชักชวนให้เพื่อนในกลุ่มที่ 1 ยอมให้เอาของ
ที่ตนเองรักมาแลกกับเพื่อนในกลุ่ม 2 ให้ได้มากที่สุด
- หลังจากจบเกมส์ ให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่ 1 และ 2 ร่ วมกันระดมสมองตอบ ใบงานที่ 9.1“แลกของ”
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้จากใบงาน โดยให้ตวั แทนทั้ง 2 กลุ่มนําเสนอ ตามที่สมาชิ กกลุ่ม
ระดมสมอง (ในระหว่างการดําเนินกิจกรรมแลกของ ผูบ้ าํ บัดพยายามกระตุน้ ให้ท้ งั 2 กลุ่มแสดงบทบาทของ
ตนเองอย่า งเต็ม ที่ และเมื่ อสิ้ นสุ ดกิ จกรรมผูบ้ าํ บัดสรุ ปประเด็ น เปรี ย บเที ยบให้ผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่ม เห็ นว่า
กิจกรรมการแลกของมี ลกั ษณะคล้ายกับการชักชวนไปใช้สารเสพติด โดยผูป้ ่ วยกลุ่ม 1 มี ครอบครัวที่รัก
มีสุขภาพที่ดี มีเงิน มีงานทํา มีคนรัก ส่ วนกลุ่ม 2 มีสารเสพติด)
3. ผูบ้ าํ บัดอธิ บายถึงความสําคัญของการปฏิเสธ เทคนิคการปฏิเสธ และ การกล้ายืนยันใน
ความต้องการของตนเองตามใบความรู ้ที่ 9.1 “เทคนิคการปฏิเสธ”
4. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยจับคู่กนั วางแผนแสดงบทบาทสมมุติ Always Say No โดยในครั้งนี้ให้นาํ ความรู ้
เรื่ องเทคนิคการปฏิเสธมาใช้ และให้ผปู ้ ่ วยแสดงบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายจนครบทุกคน
5. สรุ ปประเด็น แลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมติ Always Say No
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามความคิดเห็นถึงการแสดงพฤติกรรมการปฏิเสธในรู ปแบบต่างๆ
2. ผูป้ ่ วยสรุ ป และผูบ้ าํ บัดสรุ ปเพิ่มเติมสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรม
3. ผูบ้ าํ บัดให้ผูป้ ่ วยลองนําทักษะการปฏิ เสธไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตและเขียนลงในใบงานที่ 9.2
“ปฏิเสธเป็ น ใจเย็นเป็ นสุ ข”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 9.1
2. ใบงานที่ 9.1 และ 9.2
3. กระดาษแข็งขนาด 5x2 นิ้ว
4. Flip chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม และการฝึ กทักษะการปฏิเสธ
2. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของผูป้ ่ วยแต่ละคนขณะอยูใ่ นกลุ่ม
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ใบความรู้ ที่ 9.1 “เทคนิคการปฏิเสธ”
การปฏิเสธเป็ นการยืนยันในสิ ทธิ ของบุคคลที่พึงกระทํา ในการพูดเพื่อรักษาจุดยืนของตน ในเรื่ องที่
เราไม่อยากกระทําตามคําชักชวนของบุคคลรอบข้าง การปฏิเสธการใช้สารเสพติดในระยะแรกอาจจะทําได้
ไม่ดีนกั แต่ถา้ ฝึ กต่อไปและพยายามนําวิธีการไปใช้ก็จะทําให้สามารถปฏิ เสธได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นธรรมชาติมากขึ้น เทคนิคการปฏิเสธมีข้นั ตอนการเจรจา 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 บอกความรู ้สึกของตนเองต่อเรื่ องที่ถูกชักชวน ดังตัวอย่างคําพูด
� เรารู ้สึกไม่สบายเลย ถ้าเราต้องกลับไปใช้ยาอีก
� เรารู ้สึกผิด ถ้าเราจะต้อง....................................
� เราสับสนมาก ถ้าจะต้อง....................................
ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนะแนวทางที่อยากให้เพื่อนปฏิบตั ิต่อเรา ดังตัวอย่างคําพูด
� เราจะเป็ นเพื่อนกันเหมือนเดิม แต่ตอ้ งไม่ใช้ยาอีก
� เราคิดว่าเราควร....................................ดีกว่านะ
� ฉันอยากให้เธอ.....................................
ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความรู ้สึกเพื่อน ว่ารู ้สึกอย่างไรกับข้อเสนอของเรา ดังตัวอย่างคําพูด
� นายคงเห็นด้วยกับเรานะที่จะไม่ใช้ยาอีก
� ไม่ยงุ่ ยากกับนายนะ ถ้าเราจะไม่ใช้ยาอีก
� นายคงรู ้สึกยินดีกบั เราที่เราจะไม่ใช้ยาอีก
ขั้นตอนที่ 4 กล่าวสรุ ปและขอบคุณเมื่อเพื่อนเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเรา ดังตัวอย่าง
คําพูด
� ขอบคุณมากนะ ที่เข้าใจเรา
� เราเข้าใจนายนะ แต่นายก็คงเข้าใจเราเหมือนกัน
� เราดีใจจังเลยที่นายไม่เซ้าซี้ เรา.............ขอบคุณมากนะ
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หลักการพืน้ ฐานของการปฏิเสธ
ผูบ้ าํ บัดควรเน้นหลักการพื้นฐานของการปฏิเสธให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยต้องปฏิเสธอย่างมัน่ คง ด้วยนํ้าเสี ยงที่หนักแน่น ไม่ลงั เล กล้าที่จะสบตากับคู่สนทนา
2. ผูป้ ่ วยหลี กเลี่ ยงการใช้คาํ พูดขอโทษ หรื ออ้างเหตุผลที่ คลุ มเครื อ เช่ น ขอโทษนะวันนี้ ไม่ว่าง
เอาไว้วนั หลังล่ะกัน เป็ นต้น
3. ผูป้ ่ วยควรคิดเสมอว่าเมื่ อตนเองปฏิ เสธแล้วเกิ ดผลดี - ผลเสี ยทั้งต่อตนเอง และผูอ้ ื่ นอย่างไร
ซึ่ งเมื่อนํามาชัง่ นํ้าหนักแล้วหากพบว่าเกิดผลดีต่อตนเองและผูอ้ ื่นมากกว่าผลเสี ย ผูป้ ่ วยจะได้มีกาํ ลังใจในการ
ดําเนินการตามที่ตนเองคิดต่อไป
4. ให้ผปู ้ ่ วยคิดอยูใ่ นใจเสมอว่าตนเองมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธเพื่อนได้ และการปฏิเสธการใช้สารเสพติด
เป็ นการแสดงความกล้าที่จะยืนยันในสิ ทธิ ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
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ใบงานที่ 9.1 “แลกของ”
คําชี้แจง ให้ท่านช่วยกันระดมสมอง และตอบคําถามในประเด็น ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 ให้ของรักกับกลุ่มที่ 2 ไปกี่ชิ้น เพราะเหตุใด
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. กลุ่มที่ 1 คิดอย่างไรจึงไม่ให้ของรัก (ไม่ยอมใจอ่อน) ที่จะแลกของนั้น (ขอให้อธิบายความคิด และท่าทีที่
แสดงพฤติกรรมนั้น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ผูป้ ่ วยกลุ่มที่ 2 ใช้เทคนิคอะไร (เช่น คําพูด ท่าทาง ฯลฯ) ที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่ 1 ใจอ่อนยอมให้ของที่ตน
เองรักแก่กลุ่มที่ 2
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. ผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่มคิดว่า ถ้าเปรี ยบเทียบกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน คําพูดอะไร ท่าทางอย่างไรของ
เพื่อน ที่ทาํ ให้เราอาจกลับไปใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนซํ้าอีก และเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร
คําพูดอะไร ท่ าทางอะไรของเพื่อน
วิธีการป้ องกัน
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ใบงานที่ 9.2 “ปฏิเสธเป็ น ใจเย็นเป็ นสุ ข”
คําชี้แจง ให้ท่านบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนําทักษะการปฏิเสธไปใช้ลงในตาราง
เหตุการณ์

ความคิด

อารมณ์ /
ความรู้ สึก

พฤติกรรม

เหตุผลของการปฏิเสธ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
คําพูดทีใ่ ช้ ปฏิเสธ

สี หน้ า/ ท่ าทาง

ผลการปฏิเสธ
(สํ าเร็จ /ไม่ สําเร็จ)

การประเมินตนเอง
จากการปฏิเสธ
คะแนน 0 ถึง 10
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ครั้งที่ 10
กิจกรรม ส่ งเสริมความเชื่ อมั่นในการหยุดใช้ ยาบ้ า/ เมทแอมเฟตามีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าสามารถหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้
แนวความคิด
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ มักมีประสบการณ์ลม้ เหลวในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟ
ตามี นมาแล้ว ดังนั้นส่ วนใหญ่จึงขาดความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองจะสามารถเลิ กใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี นได้
ผูบ้ าํ บัดจึงควรให้ผปู ้ ่ วยได้ทบทวนจุดเด่นหรื อจุดแข็งของตนเอง และนําประสบการณ์ความสําเร็ จจากอดี ต
มาสร้างให้ตวั เองเกิดความรู ้สึกภูมิใจ และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถประสบความสําเร็ จในการเลิกใช้ยาเสพติดได้
ในการสร้ า งความเชื่ อมัน่ ของตนเองในการหยุดใช้ย าบ้า / เมทแอมเฟตามี น สามารถทํา ได้โดย
1) มี ป ระสบการณ์ ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความเชื่ อ มัน่ ของบุ ค คลมากที่ สุ ด
2) การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ื่นที่ประสบความสําเร็ จ ซึ่ งบุคคลที่ประสบความสําเร็ จจะเป็ นตัวแปรให้
เปรี ย บเที ย บ และเกิ ดการปรั บ ปรุ ง ความเชื่ อมัน่ ของตนเองให้เหมาะสม 3) การใช้คาํ พู ดชัก จู ง เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้บุคคลมีกาํ ลังใจ มีความเชื่อมัน่ ในการกระทําของตนเองมากขึ้น 4) สภาวะทางสรี ระวิทยา เช่นใน
ภาวะที่ร่างกายตื่นตัว มี ความเครี ยด ความวิตกกังวลเล็กน้อยทําให้บุคคลรับรู ้ ความสามารถของตนเองได้
ดีกว่า เมื่อมีความเครี ยดหรื อถูกกดดันมากๆ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดกล่าวทักทายผูป้ ่ วย และร่ วมกันทบทวนกิจกรรมครั้งก่อน
2. นําเสนอการบ้านใบงานที่ 9.2 “ปฏิเสธเป็ น ใจเย็นเป็ นสุ ข” และร่ วมกันสรุ ปข้อคิดเห็นที่ได้จาก
การทําการบ้าน
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผู ้บ ํา บัด สอบถามผู ้ป่ วยถึ ง ความเชื่ อ มั่น ในการเลิ ก ใช้ ย าบ้า / เมทแอมเฟตามี น ว่ า มี เ ท่ า ไร
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
2. ผูบ้ าํ บัดชวนผูป้ ่ วยพูดคุ ยแสดงความคิดเห็ นว่าการเลิกยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนนั้นเป็ นเรื่ องยาก
หรื อง่ายเพราะเหตุใด
3. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ในท่าที่สบายๆ และหลับตา ให้คิดและมองย้อนไปในอดีตว่า เราเคยมีเรื่ อง
ใดที่ ทาํ ให้มีค วามทุ ก ข์มาก จนเกื อบจะเสี ย หลัก แต่สามารถผ่านพ้นมาได้ ตอนนั้นเราใช้วิธี การอย่า งไร
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ให้ผปู ้ ่ วยแต่ละคนให้คะแนนเรื่ องที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ยากในอดีตของตน โดยประเมินให้จากคะแนนเต็ม
10 จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กาํ ลังใจกันและกัน
4. ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยว่าถ้าเปรี ยบเทียบเรื่ องทุกข์ยากของตนเองดังที่กล่าวข้างต้นกับการเลิกใช้
ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เราจะให้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10 และให้ผปู ้ ่ วยแลกเปลี่ ยนความคิดและ
เหตุ ผลของการให้คะแนนของตนเอง จากนั้นผูบ้ าํ บัดชวนให้ผูป้ ่ วยคิ ดตามโดยกล่าวว่า “แม้เรื่ องการเลิ ก
ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามี นเป็ นเรื่ องที่ยากก็ตาม อยากให้ทุกคนช่ วยกันคิ ดว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราผ่าน
อุปสรรคเรื่ องนี้ไปได้” โดยให้ทุกคนอยูใ่ นบรรยากาศของความเข้าใจ เห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจกันและมี
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจอยากที่จะหาแนวทางในการเลิกยาได้สาํ เร็ จ
5. ผูบ้ าํ บัดแนะนําบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิ กสารเสพติดได้ให้กบั ผูป้ ่ วย และให้เล่าประสบการณ์
วิธีการที่ทาํ ให้สามารถหยุดใช้สารเสพติดได้ โดยถามถึง 1) สิ่ งที่เป็ นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในหยุดใช้สาร
เสพติด 2) ความคิด อารมณ์/ ความรู ้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อนตัดสิ นใจหยุดใช้ยาเสพติดใน
ครั้งนี้ ขณะที่กาํ ลังลงมือปฏิบตั ิ และภายหลังจากที่หยุดได้ 3) วิธีการจัดการกับตัวกระตุน้ ต่างๆ เปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ ่ วยได้พูดคุยกับบุคคลต้นแบบ และให้ผปู ้ ่ วยหาแนวทางที่เหมาะสมในการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตา
มีน
6. ให้ผูป้ ่ วยตั้งเป้ าหมายการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของแต่ละคน
และร่ วมกันสรุ ปข้อคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนของตนเอง
7. ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยถึงความเชื่อมัน่ ในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนว่ามีเท่าไร
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดและผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในกิจกรรม
2. มอบหมายให้ ผู ป้ ่ วยทํา การบ้า นเกี่ ย วกับ การสํ า รวจตัว กระตุ ้น ตามการรั บ รู ้ ข องตนเองตาม
ใบงานที่ 10.1 “รู ้จกั ตัวกระตุน้ ”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 10.1
2. บุคคลต้นแบบ (ผูเ้ คยเข้าบําบัดรักษายาสารเสพติดและปัจจุบนั เลิกยาเสพติดได้แล้วไม่ต่าํ กว่า 5 ปี )
3. Flip Chart และปากกาเคมี
การประเมิน
1. ความสนใจ และการมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่ม
2. คะแนนความเชื่ อมัน่ ในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนเพิม่ ขึ้นหลังทํากิจกรรม
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ใบงานที่ 10.1 “รู้ จักตัวกระตุ้น”
คํ า ชี้ แ จง ให้ ท่ า นคิ ด ทบทวนเหตุ ก ารณ์ หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว กระตุ ้น ที่ เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ ท่า นกลับ ไปใช้ย าบ้า /
เมทแอมเฟตามีนอีก หลังจากนั้นให้เขียนลงในช่องสี่ เหลี่ยมที่กาํ หนด

ตัวกระตุ้น/ เหตุการณ์
1…………………………………………….
2…………………………………………….
3…………………………………………….
4…………………………………………….
5…………………………………………….
6…………………………………………….
7…………………………………………….
8…………………………………………….
9…………………………………………….
10…………………………………………..

การใช้ ยาบ้ า/ ไอซ์
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ครั้งที่ 11
กิจกรรม การจัดการกับความอยาก และการพลาดพลั้งไปใช้ ยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีความรู ้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู ้สึกอยากกลับไปเสพยา
2. สามารถวิเคราะห์ และแยกแยะตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกอยากยา
3. สามารถเผชิญความรู ้สึกอยากยา และจัดการกับความรู ้สึกอยากยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวความคิด
ความอยากยา เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการกลับ ไปเสพยาซํ้าของผู ป้ ่ วย
โดยเฉพาะในระยะแรกของการหยุดเสพ ดังนั้นการช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจว่าอะไรคือตัวกระตุน้ ที่
ทําให้ตนเองเกิ ดความรู ้ สึกอยากยา รวมทั้งเข้าใจลักษณะของปรากฏการณ์ การเกิ ดความอยากยา ซึ่ งจะมี
ลักษณะคล้ายๆ กับการเกิดของคลื่นทะเล คือ เมื่อมีตวั กระตุน้ ความรู ้สึกอยากยาก็จะค่อยๆ ก่อตัวรุ นแรงมาก
ขึ้ นๆ แล้วค่อยๆ ลดลงภายในระยะเวลาไม่นานนัก แล้วเกิ ดขึ้นอี กเรื่ อยๆ หากผูป้ ่ วยรู ้ จกั วิธีการเฝ้ าระวัง
ติ ดตาม และแยกแยะความรู ้ สึ ก ดัง กล่ า วได้ด้วยตนเองอย่า งมี ส ติ รวมทั้ง ได้ฝึ กทัก ษะวิธี ก ารจัดการกับ
ความคิดความรู ้ สึกนั้นได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยทําให้ความรู ้ สึกอยากยาลดความถี่ และความรุ นแรงลง
จนกระทั่ง หมดไปในที่ สุ ด ซึ่ งนั บ ว่า เป็ นการป้ อ งกัน ปั ญ หาการกลับ ไปเสพยาเสพติ ด ซํ้าได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทายผูป้ ่ วยและสอบถามอารมณ์ความรู ้สึกในช่วงวันที่ผา่ นมา
2. ให้ผปู ้ ่ วยเสนอการบ้านใบงานที่ 10.1 “รู ้จกั ตัวกระตุน้ ” พร้อมระบุปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดตั้งคําถามกับกลุ่มผูป้ ่ วยว่า “ที่ผ่านมามีใครเคยมีความรู ้สึกอยากกลับไปเสพยาบ้าง และ
ความรู ้สึกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไรนํามาก่อนบ้าง” สุ่ มให้ผปู ้ ่ วยตอบ 3-4 คน
2. ผูบ้ าํ บัดทบทวนความรู ้ตามใบความรู ้ที่ 11.1 “ความรู ้สึกอยากยาและตัวกระตุน้ ”
3. ให้ผปู ้ ่ วยฝึ กวิเคราะห์และแยกแยะว่าอะไรเป็ นตัวกระตุน้ ให้ตนเองรู ้สึกอยากกลับไปใช้ยาบ้า/ เมท
แอมเฟตามีนโดยให้ยอ้ นคิดถึง และเขียนลงในใบงานที่ 11.1 “ตัวกระตุน้ ที่ทาํ ให้รู้สึกอยากยา”
4. ผูป้ ่ วยให้คะแนนว่าแต่ละตัวกระตุน้ มีคะแนนความรุ นแรงเท่าไร จากนั้นให้ผูป้ ่ วยนําเสนอของ
ตนเอง และเปิ ดโอกาสให้บนั ทึกเพิ่มเติม หลังจากนั้นมอบใบงานที่บนั ทึกให้กบั ผูป้ ่ วยแต่ละคนเก็บไว้เพื่อใช้
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เตือนตนเองในการหลี กเลี่ ยงตัวกระตุน้ นั้น โดยเฉพาะตัวกระตุน้ ที่มีคะแนนสู งๆ จะมีอิทธิ พลมากต่อการ
กลับไปใช้ยาซํ้า จึงควรต้องหลีกเลี่ยงมากที่สุด
5. ผูบ้ าํ บัดฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยเรี ยนรู ้ปรากฏการณ์ การเกิดความอยากยา โดยให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ในท่าที่ผอ่ น
คลาย แล้วค่อยๆ หลับตาลง หายใจเข้าออกลึกๆ กําหนดจิตให้นิ่ง จดจ่ออยู่กบั ลมหายใจ และบอกให้ยอ้ น
ระลึ กถึ งประสบการณ์ ที่เคยมีความรู ้ สึกอยากเสพยา ว่าความคิด ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีลกั ษณะ
เช่ นไร คล้ายกับอะไร อาการที่เกิดขึ้นในร่ างกายเป็ นอย่างไร เกิดอยู่นานเท่าไร โดยให้นึกถึงตัวกระตุน้ ที่มี
อิทธิ พลสู ง โดยดูจากคะแนนในใบงาน
6. ให้ผปู ้ ่ วยนําเสนอผลการฝึ กทักษะ 2-3 คน
7. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปและให้ความรู ้ตามใบความรู ้ที่ 11.2 เรื่ อง “ปรากฏการณ์ความรู ้สึกอยากเสพยา และ
การจัดการกับความอยากยา”
8. ให้ผูป้ ่ วยทุกคนร่ วมกันแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และช่ วยกันเสนอเทคนิ คการเผชิ ญและการ
จัดการความรู ้ สึกอยากเสพยาของตนเองที่เคยประสบความสําเร็ จ โดยแบ่งเป็ นกลุ่ มย่อย 2-3 คน และทํา
กิจกรรมตามใบงานที่ 11.2 “การจัดการกับความอยากยา”
9. ฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยเผชิญกับความรู ้สึกอยากยาและวิธีการจัดการกับความรู ้สึกอยากยา ดังนี้
1) ฝึ กกระตุน้ ตัวเองให้มีสติรู้ตวั รับรู ้ความรู ้สึกนั้นเมื่อมีความรู ้สึกอยากยา โดยให้ผปู ้ ่ วยนัง่ ในท่า
ที่ผ่อนคลาย ค่อยๆ หลับตาลง นึ กถึ งสิ่ งที่สวยงาม สบายๆ แล้วทดลองให้ใช้หนังยางดี ดมือตัวเอง และให้
สังเกตความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นว่ารู ้ สึกเจ็บแล้วค่อยๆ หายไป จากนั้นโยงกับความรู ้ สึกอยากยาว่าเมื่อเกิ ดขึ้นให้
ผูป้ ่ วยหาวิธีกระตุน้ ตัวเองรู ้ ตวั ว่าสิ่ งนั้นเกิดขึ้นแล้ว เหมือนกับการเกิ ดคลื่น (ตามใบความรู ้ ที่ 11.2) ให้ตาม
ความรู ้สึกนั้นไปเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่น ที่โลดแล่นไปตามคลื่ นอย่างรู ้ ตวั ซึ่ งความรู ้สึกนั้นจะ
ค่อยๆ หมดไป ในระยะเวลาไม่นาน และค่อยๆ หายไปในที่สุด
2) การเบี่ ยงเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิ จกรรมอื่ นทํา ซึ่ งหากเป็ นกิ จกรรมที่ ช อบ
จะช่วยทําให้จิตใจจดจ่อกับสิ่ งที่ทาํ ทําแล้วเพลิดเพลิน มีความสุ ข
3) ให้หาคําพูดเตือนตนเอง (Self-talk) ซึ่ งคําพูดนั้นต้องเป็ นคําพูดที่แสดงถึงความรู ้ สึกต่อสิ่ งที่
พูดนั้นจริ งๆ และพูดอย่างเข้มแข็ง มีพลังพอที่จะกระทบความรู ้สึกของตนเอง ให้ลองฝึ กพูดเป็ นตัวอย่าง 2-3
คน แล้วให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคนอื่นๆได้เรี ยนรู ้ จากนั้นให้แต่ละคนลองฝึ กพูด และถามความรู ้สึก
แต่ละคนว่ารู ้สึกอย่างไร โดยอาจนําคําพูดที่เคยใช้แล้วได้ผลในกิจกรรมที่ 2 มาฝึ กพูดซํ้าอีก
4) หากผลการประเมินพบว่าไม่สามารถต้านทานความอยากยาได้ดว้ ยตนเอง ให้บอกกับคนที่
ไว้ใจเพื่อขอความช่วยเหลือ และช่วยจัดการความรู ้สึกที่เกิดขึ้นได้
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ขั้นสรุ ป (10 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปประเด็นสําคัญ และถามความมัน่ ใจของผูป้ ่ วยว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมที่ผา่ นมา
ผูป้ ่ วยคิดว่ามีความมัน่ ใจมากน้อยแค่ไหน จากนั้นพูดให้กาํ ลังใจเพิ่มเติม โดยให้ผปู ้ ่ วยย้อนคิดถึงความสําเร็ จ
ครั้งที่ผา่ นมา
2. ให้การบ้านโดยให้ผปู ้ ่ วยบันทึกปรากฏการณ์ความรู ้สึกอยากเสพยาของตนเอง และระบุเทคนิ คที่
ใช้ในการจัดการกับความอยากยานั้น ตามใบงานที่ 11.3 “แบบบันทึกความรู ้สึกอยากเสพยา”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 11.1 และ 11.2
2. ใบงานที่ 11.1, 11.2 และ 11.3
3. หนังยาง
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยตอบคําถามเกี่ยวกับความรู ้สึกอยากยาได้
2. ผูป้ ่ วยแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ รวมทั้งให้ความสนใจ
ปฏิบตั ิตามเทคนิคการจัดการกับความอยากยา
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ใบความรู้ ที่ 11.1 “ความรู้ สึกอยากยาและตัวกระตุ้น”
ความรู ้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของการหยุดเสพ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ความรู ้สึกอยากยา
จะเกิดขึ้นเป็ นช่วงๆ เมื่อมีส่ิ งหนึ่ งสิ่ งใดมากระตุน้ ซึ่ งสิ่ งที่มากระตุน้ นี้ เรี ยกว่า “ตัวกระตุน้ ” เป็ นสิ่ งที่มีพลัง
อย่างมาก หากเกิดขึ้นก็ยากที่จะยับยั้งและต้านทาน อย่างไรก็ตาม ความรู ้ สึกอยากยาไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับผูต้ ิดสารเสพติดทัว่ ไป แต่เป็ นเรื่ องธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติ ซึ่ งเราควรจะต้องเรี ยนรู ้เพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเตรี ยมตัวเผชิญกับตัวกระตุน้ ในระยะแรกของการหยุดยา และป้ องกันความเสี่ ยงที่จะ
กลับไปใช้ยาเสพติดอีก ดังนั้นหากเรารู ้วา่ สิ่ งใดเป็ นตัวกระตุน้ ควรหลีกเลี่ยงจากสิ่ งนั้น
ตัวกระตุ้น เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มองเห็ นได้ เช่ น บุคคล สถานที่ เวลา เงิ น หรื อ
สิ่ งของที่เกี่ ยวข้องกับการเสพยา รวมทั้งสิ่ งที่มองไม่เห็น เช่ น ความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึก ความทรงจําใน
อดีตที่เกี่ยวข้องกับการเสพยา เช่น ในอดีตเมื่อเกิดความรู ้สึกเหงาก็จะใช้ยาเสพติด ในระยะของการหยุดเสพ
หากเกิดความรู ้สึกเหงาขึ้นก็รู้สึกอยากกลับไปเสพยาอีกเป็ นอย่างมาก เป็ นต้น
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ใบความรู้ ที่ 11.2 “ปรากฏการณ์ ความรู้ สึกอยากเสพยา และการจัดการกับความอยากยา”
“ลักษณะความรู้ สึกอยากเสพยาเสพติด การเผชิ ญและการจัดการกับความอยากยา”

2-3 นาที
ภาพลักษณะของความรู ้สึกอยากยาโดยทัว่ ไป
ความอยาก คือ ความรู ้ สึกหรื ออารมณ์ที่หวนนึ กถึงการเสพยาเสพติดที่เคยผ่านมา และทําให้อยาก
เสพยาอีกในระยะแรกๆ ของการหยุดเสพยา ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้คนจํานวนมากกลับไปใช้ยาเสพติด
ซํ้าอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงแรกของการบําบัด ความอยากยาเกิดได้ทุกขณะ ไม่วา่ เราจะอยูท่ ี่ไหน เราจะทํา
อะไร
อารมณ์อยากยาจะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีอิทธิ พลต่อเรา ความรู ้สึกอยากยาจะ
เริ่ มเกิดขึ้น และค่อยๆ รุ นแรงขึ้นจนยากจะยับยั้ง หากเรามีสติ ตามความรู ้สึกทัน เราจะสามารถยับยั้งมันได้
เพราะความรู ้สึกอยากยาสู งสุ ด จะเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ และจะค่อยๆ ลดลงเองภายใน 2-3 นาที และหมดไปใน
ที่สุด ซึ่ งความรู ้สึกที่เกิดขึ้นนี้ จะมีลกั ษณะคล้ายๆ การเกิดของคลื่นในทะเล ที่ค่อยๆ ก่อตัวรุ นแรงมากขึ้นๆ
แล้วก็ค่อยๆ สงบลง ดังนั้นเมื่อเราเรี ยนรู ้และเฝ้าติดตามความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรู ้เท่าทัน และเมื่อ
ทําบ่อยๆ จะช่วยให้เราเผชิ ญกับความรู ้สึกอยากยาได้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตามการทําจิตใจให้สงบนิ่ ง เพื่อให้มีสติ
เฝ้ าติดตามความคิดและรับรู ้ อารมณ์ ของตนเองเป็ นเรื่ องยาก เปรี ยบเสมือนนํ้าที่กลิ้ งอยู่บนใบบัว ยากที่จะ
บัง คับ ให้ ห ยุ ด นิ่ ง ต้อ งใช้เ วลาในการฝึ กฝน และจับ ความรู ้ สึ ก นั้น ให้ ไ ด้ และหากรู ้ สึ ก ว่า จะต้า นทาน
ความรู ้ สึกไม่ไหว ให้จินตนาการว่าเรากําลังเล่นโต้คลื่ น โดยตัวเราอยู่บนยอดคลื่ น และพลิ้วตามคลื่ นไป
อย่างรู ้ทนั และพูดกับตัวเองในทางบวก เช่น “อดทนไว้ ความรู ้สึกนี้กาํ ลังจะหมดไป”
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ใบงานที่ 11.1 “ตัวกระตุ้นทีท่ าํ ให้ รู้ สึกอยากยา”
คําชี้แจง ให้ท่านย้อนระลึ กถึงประสบการณ์ ที่ผา่ นมาว่า อะไรเป็ นตัวกระตุน้ ให้ท่านเกิดความรู ้ สึกอยากยา
โดยระบุลงในช่องว่าง และให้ระบุคะแนนว่าแต่ละตัวกระตุน้ มีความรุ นแรงเท่าไร
ตัวกระตุ้นทีม่ องเห็นได้
1……………………………………
……………………………………
2……………………………………
……………………………………
3……………………………………
……………………………………
4……………………………………
……………………………………
5……………………………………
……………………………………
6……………………………………
……………………………………
7……………………………………
……………………………………
8……………………………………
……………………………………
9……………………………………
……………………………………
10……………………………….…
……………………………..……

คะแนน
(เต็ม10 )

ตัวกระตุ้นทีม่ องไม่ เห็น
1…………………………………..…
…………………………………..…
2…………………………………..…
…………………………………..…
3…………………………………..…
…………………………………..…
4…………………………………..…
…………………………………..…
5…………………………………..…
………………………………..……
6…………………………………..…
…………………………………..…
7…………………………………..…
………………………………..……
8………………………………..……
………………………………..……
9……………………………..………
………………………………..……
10……………………………….……
…………………………..……..…

คะแนน
(เต็ม10 )
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ใบงานที่ 11.2 “การจัดการกับความอยากยา”
คําชี้ แจง ให้ผูป้ ่ วยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2-3 คน ให้ทุกคนในกลุ่มพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
และช่วยกันเสนอเทคนิคการเผชิญกับความอยากยา และวิธีการจัดการกับความอยากยาของตนเอง
ที่เคยทําแล้วประสบความสําเร็ จ หลังจากนั้นให้เขียนในใบงาน
เมื่อท่ านมีความรู้ สึกอยากยาเกิดขึน้
1. การรับรู ้และการติดตามความรู ้สึก
1.1 มีอะไรมากระตุน้ ให้รู้สึกอยากยา
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.2 ส่ งผลต่อร่ างกายอย่างไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.3 ความรู ้สึกอยากยาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. เทคนิคที่ใช้จดั การกับความอยากยา
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 11.3 “แบบบันทึกความรู้ สึกอยากเสพยา”
คํ า ชี้ แจง ให้แ ต่ ล ะคนบันทึ ก ความรู ้ สึ ก อยากเสพยาของตนเอง และระบุ เ ทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการจัด การกับ
ความรู ้สึกอยากยาที่เกิดขึ้น
1. การรับรู ้และการติดตามความรู ้สึก
1.1 มีอะไรมากระตุน้ ให้รู้สึกอยากยา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 ส่ งผลต่อร่ างกายอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ความรู ้สึกอยากยาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. เทคนิคที่ใช้จดั การกับความอยากยา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ครั้งที่ 12
กิจกรรม การจัดการกับความโกรธ และการถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. มีความรู ้ และสามารถตรวจสอบสัญญาณแสดงถึงอารมณ์โกรธได้
2. สร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ตนเองในการเผชิญหน้ากับการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
3. สามารถจัดการกับความคิดความรู ้ สึกของตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรื อเมื่อมี
อารมณ์โกรธ
แนวความคิด
การถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็ นความรู ้สึกกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ มีสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ต่างๆ
มากมายที่ เกิดขึ้นในชี วิต คําตําหนิ ติเตียนที่ บนั่ ทอนจิ ตใจ เรามักนึ กถึ งคําพูดในแง่ ร้ายทุกครั้ งที่มีใครมา
วิพากษ์วิจารณ์งานหรื อข้อบกพร่ องของเรา เราจะจมอยูก่ บั ความรู ้สึกที่ไม่ดีของตนเอง เมื่อเผชิ ญกับการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ นอกจากจะมีความรู ้ สึกที่ไม่ดีแล้วอาจเกิดความคิดต่อต้านได้ ซึ่ งทําให้เกิดการตอบสนอง
ด้วยความโกรธ
ความโกรธ ความไม่พอใจเป็ นอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพบว่าสิ่ ง
ต่างๆ ดู เหมือนจะไม่สามารถจะควบคุมได้ หรื อเมื่อคิดว่าถู กละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพ หรื อเมื่อไม่ได้รับอะไรที่
ต้องการ หรื อที่คิดว่าถู กต้อง ความโกรธสามารถทําให้เกิดผลทางพฤติกรรมที่ตามมา ได้แก่ ความก้าวร้าว
หุ นหันพลันแล่น ขาดการยับยั้งชัง่ ใจ การตัดสิ นใจไม่ค่อยดี และนําไปสู่ โอกาสที่จะไปใช้สารเสพติดมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อเรารู ้สึกโกรธ เรามีสติรับรู ้วา่ ตนเองกําลังโกรธจะทําให้เกิดความตระหนักถึงสิ่ งที่
ทําให้เกิดอารมณ์โกรธ ก็สามารถทําให้รู้วา่ มีสถานการณ์บางอย่างที่เป็ นปั ญหาเกิ ดขึ้น และเป็ นการกระตุน้
ให้มีพลังในการแก้ปัญหา ความโกรธจึงเป็ นเหมือนสัญญาณที่ทาํ ให้รู้วา่ มีปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไข นอกจากนี้
บุคคลที่ตอบสนองต่อความโกรธอย่างกล้าหาญจะช่วยให้บุคคลนั้นมี พลังที่เหนื อกว่าสถานการณ์ ท่ีไม่พึง
พอใจ ซึ่ งจะช่วยให้สามารถพูดคุยถึงความรู ้สึกทางลบได้ ช่วยให้หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในอนาคต ซึ่ งช่วย
ให้ เ กิ ด ความสั ม พัน ธภาพที่ เ ข้ม แข็ ง ขึ้ น และการกล้า แสดงออกอย่า งเหมาะสมจะช่ ว ยเพิ่ ม ผลลัพ ธ์ ที่
สร้างสรรค์มากขึ้น และลดผลกระทบที่ไม่ดีให้นอ้ ยลง
ระยะเวลา 120 นาที
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วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดพูดคุยทักทายผูป้ ่ วย และทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ผา่ นมา
2. นําเสนอการบ้านใบงานที่ 11.3 “แบบบันทึกความรู ้สึกอยากเสพยา” และสรุ ปข้อคิดที่ได้จากการ
ทําการบ้าน
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1.ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยเล่นเกมส์ตามใบงานที่ 12.1 “ช่วยฟังหน่อย”
2.ผูบ้ าํ บัดสอบถามความรู ้สึกของอาสาสมัครที่เป็ นผูป้ ่ วย ว่ารู ้สึกอย่างไร มีปฏิกิริยาทางร่ างกายอะไร
เกิ ดขึ้นบ้าง และแสดงพฤติ กรรมอะไรออกไป เขี ยนขึ้นบน Flip chart และสอบถามผูป้ ่ วยต่อว่าขณะที่
ออกไปพูดและเพื่อนไม่สนใจฟั งมี ความคิ ดอะไรเกิ ดขึ้น ผูบ้ าํ บัดเชื่ อมโยงให้เห็ นความสัมพันธ์ ระหว่า ง
ความคิด ที่ส่งผลต่อความรู ้สึก/ อารมณ์โกรธ และพฤติกรรม
3.ผูบ้ าํ บัดชวนผูป้ ่ วยพูดคุ ยและให้เล่าถึ งประสบการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความรู ้ สึกโกรธ ความไม่พอใจ
(อาจเป็ นประสบการณ์ที่อยูบ่ าํ บัดในฟื้ นฟูฯ) ระดับความโกรธ (จาก 0 ถึง 10) วันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
มีปฏิ กิริยาอาการทางร่ างกายเกิ ดขึ้นไหม แสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ตอนนั้นมีความคิดอะไร และผลที่
ตามมา เป็ นอย่ า งไร ผู บ้ ํา บัด เชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ว่า ความโกรธที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ มาจากความคิ ด ของเราที่ มี ต่ อ
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น และผลของความโกรธอาจทําให้ก้าวร้ า ว หุ นหันพลันแล่ น ขาดการยับยั้งช่ างใจ
การตัดสิ นใจไม่ดี
4.ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยช่วยกันคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันว่าอารมณ์โกรธสามารถนําไปสู่
การใช้ยาเสพติดและทําให้กลับไปติดซํ้าได้อย่างไร
5.ให้ผูป้ ่ วยแต่ละคนสํารวจสัญญาณบ่งชี้ถึงอารมณ์ โกรธ เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ ง
ปากสั่น ใบหน้ารู ้สึกร้อนวูบวาบ เป็ นต้น
6.สอนเทคนิ คการจัดการความโกรธ ตามใบความรู ้ที่ 12.1 “วิธีการจัดการอารมณ์โกรธ” และฝึ ก
เทคนิคการผ่อนคลายความโกรธให้กบั ผูป้ ่ วย
7.ให้ผูป้ ่ วยฝึ กทักษะการปรับเปลี่ ยนความคิด โดยผูบ้ าํ บัดอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์
ความคิ ด และพฤติ ก รรม โดยให้ อ าสาสมัค รเล่ า เหตุ ก ารณ์ ห รื อประสบการณ์ จ ริ งของตนเองที่ ถู ก
วิพากษ์วจิ ารณ์ไปในทางที่ไม่ดี หรื อสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดอารมณ์โกรธ และให้ผปู ้ ่ วยทํางานตามใบงานที่
12.2 “การจัดการกับอารมณ์โกรธด้วยการปรับความคิด” หลังจากนั้นร่ วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปข้อความรู ้ท้ งั หมด และให้ผปู ้ ่ วยสอบถามข้อสงสัย
2.ให้การบ้านโดยให้ผปู ้ ่ วยทําตามใบงานที่ 12.3 “วิธีการจัดการกับอารมณ์” และนัดหมายครั้งต่อไป
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สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 12.1
2. ใบงานที่ 12.1, 12.2 และ 12.3
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยบอกหรื อระบุสัญญาณที่แสดงถึงอารมณ์โกรธได้
2. ผูป้ ่ วยอธิ บายถึงอารมณ์โกรธที่นาํ ไปสู่ การใช้ยาเสพติดได้
3. ผูป้ ่ วยบอกวิธีการหลีกเลี่ยงและจัดการกับอารมณ์โกรธ เมื่อถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ได้อย่างเหมาะสม
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ใบความรู้ ที่ 12.1 “วิธีการจัดการอารมณ์ โกรธ”
วิธีการจัดการอารมณ์ โกรธ
วิธีการจัดการอารมณ์โกรธมีดงั นี้
1. ฝึ กสั ง เกตอาการที่ บ อกให้ รู้ ว่ า กํา ลัง จะ “โกรธ” เช่ น ใจสั่ น และพยายามดัก จับ ล่ ว งหน้ า
หรื อเตรี ยมการครั้งต่อไปว่าจะทําอย่างไรเมื่อรู ้สึกว่ากําลังจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
2. ตั้งสติให้มน่ั คง ทําใจให้สงบ ระงับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านก่อนทําความตกลง หรื อลงมือทําอะไร
เพราะอาจตัดสิ นใจผิดพลาด
3. เมื่อรู ้ สึกโกรธหาวิธีในการควบคุมอารมณ์โกรธ โดยการใช้เทคนิ คการผ่อนคลาย (Relaxation)
ซึ่ งสามารถทําได้หลายๆ วิธี โดยเลือกใช้วธิ ี การที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนี้
3.1 กําหนดลมหายใจ โดยการหายใจเข้าช้าๆ และลึกๆ ผ่านเข้าสู่ ทรวงอกจนถึงช่องท้องให้ทอ้ ง
ป่ อง กลั้นใจสักครู่ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ให้ทอ้ งแฟบ
3.2 ฝึ กการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อทุกส่ วนของร่ างกาย ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า คอ มือ แขน อก ท้อง
หลัง ขา น่ อ ง ปลายเท้า และทั้ง ตัว โดยนั่ง สบายๆ บนเก้าอี้ พยายามผ่อนคลายตนเอง หายใจยาวๆ ลึ กๆ
สัก 4-5 ครั้ง เริ่ มจากการเกร็ งกล้ามเนื้ อศีรษะและใบหน้า ให้หลับตาแน่น นับในใจ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 แล้วค่อยๆ
คลายกล้ามเนื้อตาออกช้าๆ พยายามสังเกตความอึดอัดไม่สบายในช่วงแรก และความสบายในช่วงหลัง ต่อมา
ที่ขากรรไกร กล้ามเนื้อคอ ทําเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ หมดทุกส่ วนของร่ างกาย (มรรยาท รุ จิวชิ ช์, 2551)
3.3 การทําสมาธิ
3.4 การจินตนาการ
4. นับตัวเลขอยูใ่ นใจไปเรื่ อยๆจนความรู ้สึกโกรธคลายลง
5. ออกมาจากสถานการณ์ ห รื อ บุ ค คลที่ ท าํ ให้ โ กรธ หรื อ เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อ ม เช่ น เลี่ ย ง
การจราจร หลีกเลี่ยงพูดถึ งเรื่ องที่ทาํ ให้โกรธ ซึ่ งวิธีการนี้ ไม่ใช่ การวิ่งหนี แต่เป็ นวิธีการช่วยป้ องกันไม่ให้
เกิดการชกต่อยหรื อทะเลาะวิวาท
6. การแก้ไ ขปั ญหา ปั ญหาทุ ก ปั ญหาย่อ มมี ท างแก้ไ ข วางแผนการแก้ไ ขปั ญหาให้ ดีที่ สุ ดอย่า ง
สร้างสรรค์ แล้วลองปฏิบตั ิตาม ถ้าไม่สาํ เร็ จไม่ตอ้ งกล่าวโทษตัวเอง
7. มีการสื่ อสารที่ดี คนที่โกรธมักจะด่วนหาข้อสรุ ป เมื่อมีความโกรธอย่ารี บตัดสิ นใจ อย่าพูดสิ่ งที่
ผุดขึ้นมาจากสมอง ให้คิดก่อนว่าต้องการอะไร ต้องพูดอย่างไร ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่น
และคิดก่อนที่จะตอบ เมื่อมีการตําหนิ จงรับฟังและพิจารณาเนื้อหาว่าเป็ นจริ งแค่ไหน ห้ามโกรธคนที่ตาํ หนิ
8. แสดงความรู ้ สึก และความต้องการของตนเองด้วยท่าทีไม่กา้ วร้ าว ไม่ข่มขู่ หรื อละเมิดสิ ทธิ ของ
คนอื่น
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9. ใช้อารมณ์ ขนั เมื่อมีความโกรธหรื อเครี ยด จงใช้อารมณ์ขนั ช่ วยแก้สถานการณ์ แต่ตอ้ งใช้ให้ถูก
กาลเทศะ
10. หาทางระบายความโกรธออก ดังนี้
10.1 การทํากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงเพื่อระบายความโกรธที่อดั แน่ นออกไปอย่างเหมาะสม เช่น
การถอนหญ้า ขุดดิ น ปลู กต้นไม้ ซ่ อมแซมสิ่ งของ ซึ่ งทําให้ได้ผลงานที่น่าชื่ นชมขึ้นมาแทน หรื อการเล่น
กีฬาที่ได้ออกแรง ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส ว่ายนํ้า การวิง่ เร็ ว เป็ นต้น
10.2 พูดคุยความรู ้สึกของตัวเรากับคนที่ใกล้ชิดและเข้าใจ
10.3 หากทําใจเล่ าให้คนอื่ นฟั งไม่ได้ อาจใช้วิธีเขี ยนเรื่ องที่ เราโกรธลงบนกระดาษ จะทําให้
ความโกรธถูกระบายออกมาบ้าง
11. อย่าเก็บความขุ่นมัวโกรธเคืองไว้เงียบๆ ตามลําพัง เพราะจะทําให้เป็ นคนเครี ยดง่าย และมีความ
อดทนกับเรื่ องต่างๆ รอบตัวน้อยลงเรื่ อยๆ
12. ปรั บกระบวนการคิ ด โดยตั้งสติ พิจารณาว่ากําลังเกิ ดอะไรขึ้นกับตัวเอง มี ความคิ ดอะไรต่ อ
เหตุ การณ์ รับรู ้ความรู ้ สึกว่าตนเองกําลังโกรธ โดยยอมรั บว่ากําลังรู ้ สึกโกรธ หาสาเหตุของความโกรธที่
เกิ ด ขึ้ น โดยไม่ เ ข้า ข้า งหรื อ ตํา หนิ ต นเอง เกิ น เหตุ พยายามเปิ ดความคิ ด ให้ ก ว้า งและยืด หยุ่น การปรั บ
กระบวนการคิด มีได้หลายวิธี ดังนี้
1) การประเมินความคิ ดโดยอาศัยหลักฐาน ซึ่ งเป็ นการฝึ กตัวเราให้รู้จกั ประเมินความคิดที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักฐานต่างๆ ที่มาสนับสนุนหรื อคัดค้านความคิดนั้น
2) การคิดเป็ นแบบอื่น เป็ นการช่วยให้ตวั เราพิจารณาว่าความคิดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
นั้น เราสามารถเปลี่ยนความคิดเป็ นแบบอื่นได้หรื อไม่
3) การลงมือกระทําเพื่อพิสูจน์ความคิดความเชื่อ เป็ นการนําเทคนิคทางพฤติกรรมบําบัดมาใช้
โดยมี จุดมุ่ ง หมาย เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงความคิ ดของเรา โดยการลงมื อกระทําหรื อปฏิ บตั ิ เพื่อหา
หลักฐานมาพิสูจน์ความคิดความเชื่อนั้น
4) การมองปั ญหาในแง่ มุ มใหม่ เป็ นวิธี ก ารปรั บ เปลี่ ยนการรั บ รู ้ หรื อความคิ ดของตัวเรา
โดยการมองปั ญหาในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม
5) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับ ให้พยายามฝึ กความคิดความเชื่ อในทางบวก เพราะการ
คิดแต่ดา้ นลบไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษต่อร่ างกาย จิตใจ และหน้าที่การงานในสังคม
6) การฝึ กการหยุดคิด เป็ นการพยายามเตือนตนเองให้หยุดคิดในแง่ไม่ดีกบั ตนเอง
หมายเหตุ ให้ผบู ้ าํ บัดยกตัวอย่างให้ผปู ้ ่ วยเห็นในแต่ละวิธีท้งั 6 วิธี เพื่อช่วยให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น
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ใบงานที่ 12.1 “ช่ วยฟังหน่ อย”
คําชี้แจง ให้ผบู ้ าํ บัดเป็ นผูด้ าํ เนินการตามวิธีการต่อไปนี้
วิธีการดําเนินการ
ระยะเวลา 10-15 นาที
1. จัดที่ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เป็ นรู ปตัวยูหรื อครึ่ งวงกลม
2. ขออาสาสมัคร 1 คน จากผูป้ ่ วยในกลุ่มแล้วพาอาสาสมัครออกไปนอกกลุ่ม
3. ผูบ้ าํ บัดอธิ บายให้อาสาสมัครเตรี ยมเล่าเรื่ องอะไรก็ได้ 1 เรื่ องสั้นๆให้น่าสนใจ
4. ผูบ้ าํ บัดบอกให้ผปู ้ ่ วยในกลุ่มแสดงกิ ริยาไม่สนใจขณะที่อาสาสมัครออกมาเล่าเรื่ อง เช่น คุยกัน
เล่นกัน พูดแข่งกัน ส่ งเสี ยงดัง
5. เมื่อเตรี ยมอาสาสมัครและผูป้ ่ วยในกลุ่มแล้ว ผูบ้ าํ บัดนําอาสาสมัครเข้ากลุ่มแล้วให้เล่าเรื่ อง
6. เมื่ออาสาสมัครเล่าเรื่ องจบโดยผูป้ ่ วยในกลุ่มแสดงความไม่สนใจหรื อให้ความร่ วมมือ ผูบ้ าํ บัด
สัมภาษณ์อาสาสมัครที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องว่ารู ้สึกอย่างไรที่เล่าเรื่ องแล้วเพื่อนๆไม่ฟัง และให้ผปู ้ ่ วยในกลุ่มแต่ละ
คนบอกความรู ้ สึกของตนเองว่ารู ้ สึกอย่างไรที่แสดงปฏิ กิริยาไม่สนใจเพื่อนที่เล่าเรื่ อง และในทางกลับกัน
หากเป็ นตัวเราเป็ นอาสาสมัครที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องเราจะรู ้สึกอย่างไร หลังจากนั้นผูบ้ าํ บัดสรุ ปสาระจากกิจกรรม
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ใบงานที่ 12.2 “การจัดการกับอารมณ์ โกรธด้ วยการปรับความคิด”
คําชี้แจง ให้ท่านนึกถึงสถานการณ์ / เหตุการณ์ที่ทาํ ให้โกรธ หงุดหงิด ไม่พอใจ และเขียนลงในหัวข้อ
1. สถานการณ์ที่เป็ นตัวกระตุน้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
2. ความคิดที่เกิดขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
3. ความคิดที่ทาํ ให้ความโกรธ ความหงุดหงิด และความไม่พอใจเพิม่ ขึน้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………….…….
4. ความคิดที่ทาํ ให้ความโกรธ ความหงุดหงิด และความไม่พอใจลดลง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
5. การกระทํา/การแสดงออก เมื่อรู ้สึกว่าตนเองใจเย็นลงหรื อการแก้ปัญหาที่กระทําตามมา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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ใบงานที่ 12.3 “วิธีจัดการกับอารมณ์ ”
คําชี้แจง ให้ท่านบันทึกสถานการณ์/ เหตุการณ์ที่ทาํ ให้รู้สึกโกรธหรื อไม่พอใจ และระบุวา่ ท่านมีความคิด
อย่างไรต่อสถานการณ์น้ นั พร้อมกับบอกวิธีการจัดการกับอารมณ์/ ความรู ้สึกนั้น
สถานการณ์

อารมณ์ /
ความรู้ สึก

ความคิด

วิธีการจัดการกับ
อารมณ์ /ความรู้ สึก
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ครั้งที่ 13
กิจกรรม การตัดสิ นใจทีน่ ําสู่ สถานการณ์ เสี่ ยง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการตัดสิ นใจที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
แต่กลับนําไปสู่ สถานการณ์เสี่ ยงต่อการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. สามารถแยกแยะสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน แต่กลับ
เสี่ ยงต่อการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
3. ฝึ กปฏิบตั ิในการตัดสิ นใจที่ปลอดภัยจากสถานการณ์เสี่ ยง
แนวความคิด
ในช่ ว งของการบํา บัด รั ก ษา และยัง อยู่ ใ นกระบวนการเพื่ อ หยุ ด ใช้ ย าบ้า /เมทแอมเฟตามี น
การหลีกเลี่ยงกับสถานการณ์เสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ การใช้สารเสพติดเป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ น อย่างไรก็ตามมีหลายๆ
ครั้งที่ผปู ้ ่ วย นําพาตนเองเข้าไปสู่ สถานการณ์เสี่ ยงนั้นๆโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ไม่ได้คิดว่าสิ่ งนั้น หรื อสถานการณ์
เหล่านั้นเกี่ ยวข้องกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน และกลับไปใช้สารเสพติ ดในที่สุด ทั้งนี้ เพราะมีการ
ประเมินสถานการณ์เสี่ ยงตํ่ากว่าความจริ ง (Minimizations of risk) มีการอ้างเหตุผลเพื่ออธิ บายในสิ่ งที่ตนเอง
ทํา (Rationalizations) การตัดสิ นใจผิดพลาด (Decisions)
การจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาดังที่กล่าวมาจะให้ความสําคัญไปที่กระบวนการการคิดที่ตอ้ งใคร่ ครวญ
อย่า งรอบคอบ สะท้อนให้เห็ นในสิ่ ง ที่ แอบแฝงอยู่ใ นสถานการณ์ หรื อเหตุ ก ารณ์ เสี่ ย ง การได้ท บทวน
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ จากอดี ตและชี้ ให้เห็ นการตัดสิ นใจที่ผิดพลาดนําไปสู่ สถานการณ์ เสี่ ยงต่อการใช้
ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความเข้าใจการคิดและการตัดสิ นใจที่ผดิ พลาดของตนเองมากขึ้น ส่ งผล
ให้ผปู ้ ่ วยมีการประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดพูดคุยทักทายผูป้ ่ วย สอบถามและประเมินความรู ้สึกของสมาชิกในกลุ่ม
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยทบทวนการบ้านใบงานที่ 12.3 “วิธีการจัดการกับอารมณ์” และพูดคุยในประเด็น
ของวิธีการจัดการอารมณ์ในรู ปแบบต่างๆ
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูว้ จิ ยั อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเห็นถึงการตัดสิ นใจในบางสถานการณ์ซ่ ึ งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน แต่กลับนําไปสู่ ใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ทั้งนี้จากการตัดสิ นใจที่ไม่เหมาะสม
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ละเลย และไม่ได้ตระหนักถึงความคิดบางอย่างที่ซ่อนเร้นในใบความรู ้ที่ 13.1 “การตัดสิ นใจที่ดูเหมือนไม่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ”
2. ผูว้ จิ ยั ให้ผปู ้ ่ วยหลับตา และค่อยๆ นึกย้อนกลับไปในช่วงที่ผา่ นมาไม่นานนี้ที่ยงั ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ว่า
มีเหตุการณ์ครั้งไหนที่ไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อคิดที่จะไปใช้ยา แต่การที่เข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์หรื อเหตุการณ์น้ นั กลับนําไปสู่ การ
ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน โดยให้ผปู ้ ่ วยเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน
3. ผูว้ จิ ยั ชี้แนะประเด็นของความคิด การตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยที่มองข้ามความสําคัญบางเรื่ องว่าเป็ น
สิ่ งเล็กน้อย หรื อการให้เหตุผลเข้าข้างตัวเอง และให้ผปู ้ ่ วยแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
4. ผูว้ ิ จยั และผู ป้ ่ วยอภิ ป รายร่ ว มกันในประเด็ น ทางเลื อ กการตัดสิ นใจที่ เหมาะสม โดยให้
แบ่งกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ทําใบงานที่13.1 “การตัดสิ นใจ” โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้คือ
- พิจารณาเงื่อนไขของตนเองที่มีอยู่
- พิจารณาถึงผลที่จะตามมา ทั้งทางบวกและทางลบ
- เลือกหนึ่งทางเลือก โดยเป็ นการตัดสิ นใจที่ปลอดภัยและมีความเสี่ ยงต่อการกลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
น้อยที่สุด
- ถ้าต้องพบกับทางเลื อกที่เสี่ ยงต่อการใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน ต้องคิดว่า “ฉันต้อง............ ”
หรื อ “ฉันสามารถรับมือกับเรื่ องนี้โดย…..…….” หรื อ “มันไม่ใช่เรื่ องที่สาํ คัญหรอก ถ้า………...”
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูว้ จิ ยั และผูป้ ่ วยช่วยกันสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในกิจกรรม
2. ผูว้ จิ ยั มอบหมายให้ทาํ ใบงานที่13.2 “สถานการณ์เสี่ ยงกับการตัดสิ นใจ”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 13.1
2. ใบงานที่ 13.1 และ 13.2
3. Flip chart, ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวติ ของตนที่มีการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน แต่กลับนําตนเองไปสู่ การใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน
2. ประเมินผลจากหลักการพิจารณาการตัดสิ นใจที่เหมาะสมของผูป้ ่ วย
3. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็น
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ใบความรู้ ที่ 13.1 “การตัดสิ นใจทีด่ ูเหมือนไม่ เกีย่ วข้ องกับการใช้ ยาบ้ า/
เมทแอมเฟตามีน”
ในช่ ว งของการหยุ ด ใช้ย าบ้า / เมทแอมเฟตามี น ผู ป้ ่ วยจะพยายามหลี ก เลี่ ย งที่ ไ ม่ เ ผชิ ญ กับ
สถานการณ์เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน อย่างไรก็ตามในหลายๆ ครั้งของเหตุการณ์ก็
พบว่าผูป้ ่ วยเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์เสี่ ยงโดยที่ไม่ได้ต้ งั ใจและไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ทั้งนี้เป็ นผลจาก
การตัดสิ นใจที่ผดิ พลาดจากการที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ
การตัดสิ นใจที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน เป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่ได้นาํ
ตนเองเข้าไปสู่ สถานการณ์ เสี่ ยงโดยตรง แต่เป็ นการตัดสิ นใจในเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ ที่ ค่อยๆ เคลื่ อนเข้าไป
ใกล้ชิดกับสถานการณ์เสี่ ยง และเข้าไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนในที่สุด จึงเป็ นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่
หรื อเป็ นวงจรที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งก็จะส่ งผลต่อไปเรื่ อยๆ จนนําไปสู่ การ
ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะคิดว่าตนเองเข้าไปสู่ สถานการณ์ น้ นั ด้วยความบังเอิญ ไม่ได้
ตั้งใจ เพราะเขาไม่ได้คิด หรื อจดจําถึงการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ที่ผา่ นมาที่นาํ มาสู่ ผลในวันนี้
ในการแก้ไขปั ญหานี้ผปู ้ ่ วยควรที่จะต้องคิดอยูใ่ นใจเสมอถึงเงื่อนไข และหนทางต่างๆ ที่เป็ นไปได้
สามารถนําไปสู่ การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ดังนั้นการตื่นตัวพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆ เรื่ องจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญ และเมื่อปฏิ บตั ิบ่อยๆ สิ่ งเหล่านี้ก็จะเป็ นไปโดยธรรมชาติ อัตโนมัติไม่ยงุ่ ยากเหมือนในช่วงแรกๆ
ก็จะทําให้มีการควบคุมไม่ให้ใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
สํา หรั บ วิธี ก ารตัดสิ น ใจนั้น ควรเลื อ กในทางที่ มี ค วามเสี่ ย งน้อ ยที่ สุ ด หลีก เลี่ย งที่ จะเข้า ไปใน
สถานการณ์เสี่ ยงต่างๆ หรื อถ้ามีความจําเป็ นที่ตอ้ งเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ ที่มีความเสี่ ยงก็ควรมีวิธีการใน
การจัดการกับสถานการณ์เสี่ ยงหรื อมีการวางแผนในการป้ องกันตนเองในสถานการณ์น้ นั ๆ อย่างดี
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ใบงานที่ 13.1 การตัดสิ นใจ
คําชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และให้ตดั สิ นใจหาทางเลือกที่เหมาะสมพร้อมให้เหตุผล
เหตุการณ์
-เพื่อนชวนดื่มเหล้า

-เก็ บ อุ ป กรณ์ สู บ ยาบ้า /
ไอซ์ไว้ในตู ้

-พูดคุ ยกับ เพื่อนที่ ย งั สู บ
ยาบ้า/ไอซ์

-ไปร่ วมงานสังสรรค์กบั
กลุ่มเพื่อนที่เคยใช้ยา

-เก็ บ เงิ น ไว้เ ป็ นจํา นวน
มาก

ทางเลือกทีป่ ลอดภัย

ทางเลือกทีเ่ สี่ ยง
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ใบงานที่ 13.2 สถานการณ์ เสี่ ยงกับการตัดสิ นใจ
คําชี้แจง ให้ท่านยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเสี่ ยงต่อการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน พร้อมการตัดสิ นใจหา
ทางเลือกที่เหมาะสม
เหตุการณ์

ทางเลือกทีป่ ลอดภัย

ทางเลือกทีเ่ สี่ ยง
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ครั้งที่ 14
กิจกรรม การจัดการความเครียด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. เรี ยนรู ้เทคนิคการผ่อนคลายความเครี ยด
2. ฝึ กทักษะการผ่อนคลายความเครี ยด
แนวความคิด
ความเครี ยดเป็ นเรื่ องพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชี วิตประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นคนประเภทไหน ฐานะอย่างไร
มีอาํ นาจมากแค่ไหน รู ปงามหรื อไม่ มีความสบายเพียงใดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ ความเครี ยดมาในหลาย
รู ปแบบ เช่ น การสอบครั้งสําคัญ อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ การเข้าแถวรอเป็ นเวลานาน วันที่อะไรๆ ก็ดูจะไม่
ถูกต้องสักอย่าง ซึ่ งความเครี ยดขนาดปานกลางอาจเป็ นแรงกระตุน้ เป็ นแรงจูงใจและเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการให้มี
ในบางครั้ง แต่ถา้ หากมีความเครี ยดมากก็อาจก่อปัญหาทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมได้
ความเครี ยด (Stress) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราต้องปรับตัวหรื อจัดการกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมที่คุกคาม หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิทางร่ างกาย และทางจิตใจ ความเครี ยดจึงเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ระหว่า งบุ คคลกับ สิ่ ง แวดล้อม หรื อสถานการณ์ แวดล้อมที่ ทาํ ให้ค นเราต้องปรั บ ตัว เรี ยกว่า เหตุ ก่ อ
ความเครี ย ด หรื อตัวที่ ทาํ ให้เกิ ดความเครี ยด (Stressors) ส่ วนปฏิ กิริยาตอบสนองทั้งทางกาย ทางจิ ตใจ
และพฤติกรรมที่เผชิ ญต่อความเครี ยด (เช่น ปวดหัว กระวนกระวาย อ่อนล้า) เรี ยกว่า อาการเครี ยด หรื อ
ปฏิกริ ิยาต่ อความเครียด (Stress reactions) และความเครี ยดเป็ นความรู ้สึกที่เป็ นตัวกระตุน้ ที่มองไม่เห็นแต่มี
ส่ วนสําคัญที่เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้มีการกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป้ ่ วยแต่ละคน
2. ให้ผูป้ ่ วยนําเสนอการบ้าน และเปิ ดโอกาสให้ซักถามใบงานที่ 13.2 “สถานการณ์ เสี่ ยงกับการ
ตัดสิ นใจ”
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ให้ผปู ้ ่ วยทําตามใบงานที่ 14.1 “แบบประเมินความเครี ยด” แล้วนํามาเป็ นข้อมูลให้ผปู ้ ่ วยทราบว่า
แต่ละคนมีความเครี ยดหรื อไม่ อย่างไร
2. ผูบ้ าํ บัดให้ความรู ้ผปู ้ ่ วยในกลุ่มตามใบความรู ้ที่ 14.1 “ความเครี ยด”
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3. ให้ผูป้ ่ วยคิดทบทวนประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ ที่ทาํ ให้ตนเองเกิ ดความเครี ยด และหาวิธีการ
จัดการความเครี ยดนั้นอย่างไร ให้เขียนลงในใบงานที่ 14.2 “แบบบันทึกความเครี ยด”
4. ผูบ้ าํ บัดสุ่ มถามผูป้ ่ วยในกลุ่ม 2-3 คน ถึ งปั ญหาที่ทาํ ให้เกิ ดความเครี ยด และความรู ้ สึกที่ ไม่
สามารถจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นได้
5. ให้ผปู ้ ่ วยบอกถึงผลดีและผลเสี ยของการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมนั้นออกมา ให้ทบทวนถึ ง
อาการและพฤติ ก รรมการแสดงออกเวลาเครี ย ดและแสดงความชื่ นชมกับพฤติก รรมที่ ผูป้ ่ วยทํา ได้อย่า ง
เหมาะสม
6. ผูบ้ าํ บัดฝึ กทักษะการจัดการอารมณ์และฝึ กเทคนิคการผ่อนคลายให้กบั ผูป้ ่ วยตามใบความรู ้ที่ 14.2
“เทคนิ คการผ่อนคลายความเครี ยด”โดยวิธีก ารฝึ กเกร็ งและคลายกล้า มเนื้ อ การหายใจและการทําสมาธิ
เบื้องต้น
7. ให้ผบู ้ าํ บัดฝึ กทักษะการวางแผนแก้ไขปั ญหาความเครี ยดให้ผปู ้ ่ วยในกลุ่ม
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยถึงความรู ้สึกและสิ่ งที่ได้รับจากการทํากิจกรรมกลุ่ม
2. ผูบ้ าํ บัดสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และประโยชน์ของการฝึ กเทคนิ คการผ่อนคลายด้วยวิธีการฝึ กเกร็ งและ
คลายกล้ามเนื้อ การหายใจและการทําสมาธิ เบื้องต้น
3. ให้การบ้าน และให้นาํ แผนการแก้ไขปั ญหาความเครี ยดที่วางแผนไว้ไปใช้พร้อมกับบันทึกตาม
ตารางใบงานที่ 14.3 “สํารวจความเครี ยด”
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 14.1 และ 14.2
2. ใบงานที่ 14.1, 14.2 และ 14.3
การประเมินผล
1. สังเกตการณ์ มีส่วนร่ วมในกลุ่มและพฤติกรรมความร่ วมมือในการฝึ กทักษะการหายใจเพื่อผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ
2. ประเมินความคิดจากการนําเสนอและข้อคิดเห็นในกลุ่ม
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ใบความรู้ ที่ 14.1 “ความเครียด”
คนทุกคนจะต้องเผชิ ญกับความเครี ยด ซึ่ งความเครี ยดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ความเครี ยดแต่
ละระดับนั้นก็ยงั ส่ งผลไม่เท่ากัน ความเครี ยดที่ไม่มากนักหรื อมีระดับปานกลางจะเป็ นแรงกระตุน้ หรื อสร้าง
แรงจูงใจให้คนเกิ ดความมุมานะที่จะเอาชนะอุปสรรคและปั ญหาได้ แต่ถา้ หากมีระดับมากเกินไป และไม่
สามารถหาทางผ่อนคลายด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจก่อปั ญหาตามมาทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมส่ งผล
ให้บุคคลนั้นขาดความสุ ขในการดําเนิ นชี วิต มีปัญหาครอบครัว ความสามารถในการทํางานและการเรี ยน
ลดลง นอกจากนั้นความเครี ยดยังเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ผลักดันให้คนกลับไปเสพยาซํ้าได้ ดังนั้น จึงต้องมีการ
เรี ยนรู ้ ถึงอารมณ์และความรู ้ สึกของตนเองเมื่อเกิดความเครี ยด โดยการสํารวจ ค้นหาภาวะความเครี ยดของ
ตนเองว่าเกิดในช่วงเวลาใด และเกิดจากสาเหตุใด เพื่อเรี ยนรู ้และหาวิธีผอ่ นคลายที่ถูกวิธี หรื อมีแนวทางใน
การลดภาวะเครี ยดของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อดําเนินชีวติ อย่างเป็ นสุ ข
สาเหตุของความเครียด
ความเครี ยดเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่สมหวัง กลัวจะไม่สําเร็ จ หนักใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย รู ้ สึกว่าตนเองต้องทําสิ่ งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
เป็ นต้น
2. สาเหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ได้แ ก่ การเปลี่ ย นวัย การตั้ง ครรภ์ การเริ่ ม เข้า ทํา งาน
การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสู ญเสี ยคนรัก การเข้าบําบัดรักษา เป็ นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่ วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บป่ วยไม่สบายที่ไม่รุนแรง ตลอดจนถึงการเจ็บป่ วย
ขั้นรุ นแรงและเรื้ อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ ง ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น
ความเครี ยดภายในจิตใจ อาจจะส่ งผลทําให้เกิดอาการแสดงออกทางร่ างกายที่สังเกตได้อย่างชัดเจน
ได้แก่
1. ปวดศีรษะ
2. หลับยาก หลับไม่สนิท
3. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
4. กินมากกว่าปกติหรื อเบื่ออาหาร
5. ท้องผูก หรื อท้องเสี ยบ่อย ๆ
6. ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
7. รู ้สึกตื่นเต้นตกใจง่าย
8. ฝันร้าย
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9. หายใจไม่อ่ิม ถอนหายใจบ่อย ๆ
10. ประจําเดือนมาไม่เป็ นปกติ หรื อสมรรถภาพทางเพศลดลง
11. หงุดหงิดกับคนรอบข้าง
12. ปวดต้นคอและไหล่
13. มือเท้าเย็น
14. ใจสั่น
15. ไม่มีสมาธิ
ผลเสี ยทีเ่ กิดจากความเครียด
หากปล่ อยให้ตนเองมี ค วามเครี ยดสะสมไว้เป็ นเวลานาน โดยไม่ ไ ด้ผ่อนคลายความเครี ย ดเลย
จะส่ งผลให้เกิดการเจ็บป่ วยรุ นแรงได้ เช่น โรคประสาท แผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิ ตสู ง หัวใจ
และมะเร็ ง
นอกจากนั้นยังมีผลเสี ยต่อการดํารงชีวติ ด้วย เช่น ขาดสมาธิ ในการทํางาน ทําให้การทํางานผิดพลาด
บ่อยครั้ง เบื่อหน่ายไม่อยากพบผูค้ น รู ้สึกไม่มีความสุ ข เศร้าหมองและหมดกําลังใจได้ ดังนั้นไม่ควรปล่อย
ให้ตวั เองเครี ยดอยู่เป็ นเวลานาน ควรหาทางผ่อนคลายความเครี ยดทุกวันจะช่วยให้จิตใจสงบ เป็ นสุ ข และ
สุ ขภาพร่ างกายก็จะดีข้ ึนด้วย
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ใบความรู้ ที่ 14.2 “เทคนิคการผ่ อนคลายความเครียด”
1. การฝึ กเกร็งและคลายกล้ ามเนื้อ
กล้ามเนื้อที่ควรฝึ กมี 10 กลุ่มด้วยกัน คือ
- แขนขวา
- คอ
- แขนซ้าย
- อก หลัง และไหล่
- หน้าผาก
- หน้าท้องและก้น
- ตา แก้ม และจมูก
- ขาขวา
- ขากรรไกร ริ มฝี ปาก และลิ้น
- ขาซ้าย
วิธีการฝึ กมีดังนี้
1. นัง่ ในท่าที่สบาย
2. เกร็ ง กล้า มเนื้ อ ที ล ะกลุ่ ม ค้า งไว้สั ก 10 วิน าที แล้วคลายออก จากนั้นก็ เกร็ ง ใหม่ ส ลับ กันไป
ประมาณ 10 ครั้ง ค่อย ๆ ทําไปจนครบทั้ง 10 กลุ่ม
3. เริ่ มจากการกํามือ และเกร็ งแขนทั้งซ้ายและขวา แล้วปล่อย
4. บริ เวณหน้าผาก ใช้วธิ ี เลิกคิ้วให้สูง หรื อขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลายออก
5. ตา แก้ม และจมูก ใช้วธิ ี หลับตาปี๋ ย่นจมูกแล้วคลาย
6. ขากรรไกร ริ มฝี ปาก และลิ้น ใช้วิธีกดั ฟั นเม้มปากแน่นและใช้ลิ้นดันเพดาน โดยหุ บปากไว้แล้ว
คลาย
7. คอ โดยการก้มหน้าให้คางจรดคอ เงยหน้าให้มากที่สุดแล้วกลับไปสู่ ท่าปกติ
8. อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึก ๆ แล้วเกร็ งไว้ ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วคลาย
9. หน้าท้อง ใช้วธิ ี แขม่วท้อง
10. งอนิ้วเท้าเข้าหากัน กระดกปลายเท้าขึ้นสู ง เกร็ งขาซ้ายและขวาแล้วปล่อย
การฝึ กเช่นนี้ จะทําให้รับรู ้ถึงความเครี ยดจากการเกร็ งกล้ามเนื้ อกลุ่มต่างๆ และรู ้สึกสบายเมื่อคลาย
กล้ามเนื้ อออกแล้ว ดังนั้น ครั้งต่อไปเมื่อเครี ยดและกล้ามเนื้อเกร็ งจะได้รู้ตวั และเริ่ มผ่อนคลายโดยเร็ ว ก็จะ
ช่วยได้มาก
2. การฝึ กการหายใจ
ฝึ กการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้ อกระบังลมบริ เวณหน้าท้องแทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้ อหน้าอก
เมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะพองออก และเมื่อหายใจออกหน้าท้องจะยุบลง ซึ่ งจะรู ้ได้โดยเอามือวางไว้ที่หน้า
ท้อง แล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้าและหายใจออก
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หายใจเข้าลึก ๆ และช้าๆ กลั้นไว้ชว่ั ครู่ และหายใจออก ให้ฝึกทําเป็ นประจําทุกวัน จนสามารถทําได้
โดยอัตโนมัติ การหายใจแบบนี้ จะช่ วยให้ร่า งกายได้รับ ออกซิ เจนมากขึ้ น ทํา ให้ส มองแจ่ ม ใส ร่ า งกาย
กระปรี้ กระเปร่ า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อมสําหรับการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ในแต่ละวัน
3. การทําสมาธิเบื้องต้ น
1. เลื อ กสถานที่ ที่ เ งี ย บสงบ ไม่ มี เ สี ย งรบกวน เช่ น ห้ อ งพระ ห้ อ งนอน ห้ อ งทํา งาน ไม่ มี ค น
พลุกพล่าน หรื อมุมสงบในบ้าน
2. นัง่ ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกันหรื อมือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง หรื อจะนัง่ พับเพียบก็
ได้ตามแต่ความถนัด
3. กําหนดลมหายใจเข้าออก โดยสังเกตลมที่ กระทบปลายจมูกหรื อริ มฝี ปากบนให้รู้ว่า ขณะนั้น
หายใจเข้าหรื อออก
4. หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ
5. หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1
6. นับไปเรื่ อยๆ จนถึง 5
7. เริ่ มนับใหม่จาก 1 – 6 แล้วพอ
8. กลับมานับใหม่จาก 1 – 8 แล้วพอ
9. กลับมานับใหม่จาก 1 – 9 แล้วพอ
10. กลับมานับใหม่จาก 1 – 10 แล้วพอ
11. ย้อนกลับมาเริ่ มนับ 1 – 5 ใหม่ วนไปเรื่ อย ๆ
นอกจากวิธีทกี่ ล่ าวมาแล้ ว มีผู้เสนอแนวทาง 10 วิธี การคลายเครียด ดังนี้
1. การออกกําลังกาย
ควรหาเวลาของแต่ละวันอย่างน้อย 30 นาที ในการออกกําลังกาย โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เราที่สุด อาจจะเป็ นการวิ่งหรื อเดิน ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการได้รับแรงกระแทก อาจจะออกกําลังกายโดยการว่ายนํ้า
โยคะ ไทเกก ส่ วนการออกกําลังกายที่เล่นเป็ นหมู่คณะ ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ ฟุตบอล หรื อเทนนิ สจะทํา
ให้เราได้ระบายออกซึ่ งแรงขับของจิตใจในด้านต่างๆ เช่น ความคับข้องใจ ความโกรธ ความเสี ยใจไม่พอใจ
และยังได้สร้างสารความสุ ขหรื อสารเอนโดฟิ นด้วย ทําให้รู้สึกสดชื่นและหลับสบาย
2. การพูดระบายความเครียด
การระบายความเครี ยดแบบนี้ตอ้ งเลือกบุคคลที่เราคิดว่าปลอดภัย หวังดี ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับตัวเรา
และมี ค วามอดทนสู ง ในการฟั ง เพราะเวลาที่ เ ราได้ร ะบายออกมาเท่ า กับ เราได้ท บทวนตัว เองไปด้ว ย
นอกจากนี้อาจใช้บริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์จากหน่วยงานต่างๆ ได้
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3. การนอนหลับพักผ่ อนให้ เพียงพอ
การนอนหลับพักผ่อนช่ วยให้เรารู ้ สึกสดชื่ นขึ้น เหมือนได้ชาร์ จแบตเตอรี่ ในร่ างกายใหม่ แต่ควร
เตรี ยมความพร้ อมในการนอน โดยเลื อกสถานที่ และเครื่ องนอนสะอาด อากาศถ่ ายเทสะดวก อุณหภู มิ
พอเหมาะ มีเสี ยงหรื อแสงที่รบกวนไม่มากนัก โดยกําหนดจิตใจก่อนนอนว่าให้เราสดชื่ น ผ่อนคลาย เอาเรื่ อง
เครี ยดปั ญหาต่างๆ วางไว้นอกตัว ไม่เอามาคิดตอนนอน
4. การรับประทานอาหารคลายเครียด
อาหารที่สามารถลดความเครี ยดของเราได้เป็ นอย่างดี ได้แก่
1. ทริ ปโตฟาน (1-2 กรัม ก่อนนอน) พบได้ใน ไข่ ถัว่ เหลือง นมวัว เนื้อสัตว์
2. วิตามินบี 6 (40 มิลลิกรัมต่อวัน) พบได้ในธัญพืชต่าง ๆ ยีสต์ รําข้าว เครื่ องใน เนื้อ ถัว่ ผัก
3. วิตามินบี 3 (1,000 มิลลิกรัมต่อวัน) พบได้ใน ตับ เครื่ องใน เนื้อ เป็ ด ไก่ ปลา ถัว่ ยีสต์
4. สารอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซี ยม กระเทียม ดอกไม้จีน
5. การพักผ่ อนท่ องเทีย่ ว
การได้ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ช่ วยให้ได้เห็ นบรรยากาศทิ วทัศน์สวยงามแปลกหู แปลกตา ไปเจอ
ผูค้ นแปลกหน้าก็จะช่วยกระตุน้ มุมมองชี วิตใหม่ๆ ให้กบั ตัวเรา ซึ่ งเมื่ อกลับมาทํางานจะช่วยให้ทาํ งานมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
6. การใช้ ดนตรีบําบัด
ดนตรี ช่วยทําให้เรามีอารมณ์เยือกเย็นลง ผ่อนคลาย ใจสงบ มีท้ งั เพลงบรรเลงด้วยเครื่ องดนตรี ชนิ ด
เดียวหรื อหลายชนิด เพลงที่มีเสี ยงคลื่นทะเล เสี ยงนก เสี ยงนํ้าไหล ฯลฯ หากเราได้ปิดไฟ จุดเทียนและฟั ง
เพลงเบาๆ หลังจากนั้นก็หลับไปแล้ว เมื่อตื่นขึ้นมาจะช่วยให้เราสดใสหายเครี ยดได้
7. การใช้ กลิน่ บําบัดอโรมาเทอราปี
กลิ่นหอมเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งของการรับรู ้ทางสัมผัสที่สื่อถึงอารมณ์และความรู ้สึกได้ดี เราอาจลองจุด
ธู ปหอมกลิ่ นที่สดชื่ น หรื อหยดนํ้ามันหอมระเหย ในขณะนอนหรื อทํางานเพื่อผ่อนคลายไปด้วยหรื อจะแช่
นํ้าอุ่นที่มีกลิ่นที่ชอบและรู ้สึกผ่อนคลาย โดยเลือกจากการดมว่ากลิ่นไหนทําให้รู้สึกดี ให้พลังหรื อช่วยบําบัด
ผ่อนคลาย กลิ่ นนํ้า มันหอมระเหยที่ น่า สนใจ เช่ น กลิ่ นไม้จนั ทน์ หอม กลิ่ นกํา ยาน สํา หรั บ ผ่อนคลาย
กลิ่นการบูร กลิ่นส้ม กลิ่นมะนาว สําหรับสร้างความสดชื่น
8. การนวด
การนวดเป็ นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยทําให้เลือดสู บฉี ดไปทัว่ ร่ างกาย ทําให้ผทู ้ ี่ถูกนวดรู ้สึกผ่อน
คลายและสบายมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการนวดนํ้ามันยังช่วยทําให้มีผวิ พรรณที่ดีอีกด้วย
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ใบงานที่ 14.1 “แบบประเมินความเครียด”
คําชี้แจง ในระยะเวลา 2 เดื อนที่ ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรื อความรู ้สึกต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านตามความเป็ นจริ ง
อาการ พฤติกรรม หรื อความรู้ สึก
1.นอนไม่หลับ เพราะคิดมาก หรื อกังวลใจ
2.รู ้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3.ทําอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครี ยด
4.มีความวุน่ วายใจ
5.ไม่อยากพบปะผูค้ น
6.ปวดหัวข้างเดียวหรื อปวดบริ เวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7.รู ้สึกไม่มีความสุ ขและเศร้าหมอง
8.รู ้สึกหมดหวังในชี วติ
9.รู ้สึกว่าชีวติ ตนเองไม่มีคุณค่า
10.กระวนกระวายอยูต่ ลอดเวลา
11.รู ้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
12.รู ้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทําอะไร
13.รู ้สึกเหนื่อยไม่อยากทําอะไร
14.มีอาการหัวใจเต้นแรง
15.มีเสี ยงสัน่ ปากสัน่ หรื อมือสัน่ เวลาไม่พอใจ
16.รู ้สึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่ งต่าง ๆ
17.ปวดเกร็ งกล้ามเนื้อบริ เวณท้ายทอย หลัง หรื อหัวไหล่
18.ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุน้ เคย
19.มึนงงหรื อเวียนศีรษะ
20.ความสุ ขทางเพศลดลง

ไม่ เคย
เลย

ระดับอาการ
เป็ นครั้ง เป็ น
คราว บ่ อย ๆ

เป็ น
ประจํา
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การให้ คะแนน
เมื่อทําแบบประเมินครบทั้ง 20 ข้อ แล้วให้ใส่ คะแนนแต่ละข้อ ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ถ้าตอบว่า ไม่เคยเลย
=
0 คะแนน
เป็ นครั้งคราว
=
1 คะแนน
เป็ นบ่อย ๆ
=
2 คะแนน
=
3 คะแนน
เป็ นประจํา
หลังจากนั้นรวมคะแนนทั้ง 20 ข้อ ให้ตรวจผลการประเมินความเครี ยดตามคะแนนดังนี้
ผลการประเมินความเครียด
6 – 17 คะแนน
แสดงว่า ปกติ / ไม่เครี ยด
18 – 25 คะแนน
แสดงว่า เครี ยดสู งกว่าปกติ / มีความเครี ยดเล็กน้อย
26 – 29 คะแนน
แสดงว่า เครี ยดปานกลาง
มากกว่า 30 คะแนนขึ้นไป
แสดงว่า เครี ยดมาก
ที่มา: กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข. แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วยตนเอง

102

ใบงานที่ 14.2 “แบบบันทึกความเครียด”
คําชี้แจง ให้ท่านทบทวนสถานการณ์/ เหตุการณ์ความเครี ยดของตนเอง แล้วเขียนรายละเอียดตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1.1 เมื่อเครี ยด ท่านมีอาการอย่างไรและท่านแสดงอาการหรื อกิริยาท่าทางอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………...……..…………………
.……………………………………………………………………………………...……..…………………
1.2 สาเหตุที่ทาํ ให้ท่านเกิดความเครี ยด
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………
.……………………………………………………………………………………...……..…………………
1.3 ท่านจัดการอย่างไรกับสถานการณ์น้ นั
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..……………………...……………………….
.………………………………………………………………………….......…………………………..……
.……………………………………………………………………………………...……..…………………

อาการหรื อพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา
ผลดี

ผลทีเ่ กิดขึน้
ผลเสี ย

จากสถานการณ์ดงั กล่าว ถ้าคิดแล้วเครี ยด เราควรคิดอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เหตุการณ์ / สถานการณ์ ทที่ าํ ให้ เกิด
ความเครียด

ใบงานที่ 14.3 “สํ ารวจความเครียด”
คําชี้แจง ให้ท่านระบุถึงผลดี- ผลเสี ยของการแสดงอารมณ์ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมาในครั้งนั้น ตามช่องในตารางดังต่อไปนี้
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ครั้งที่ 15
กิจกรรม ทักษะการปฏิเสธ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. เรี ยนรู ้เทคนิคการปฏิเสธการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน
2. ฝึ กทักษะการปฏิเสธ และให้ผรู ้ ับการบําบัดมีความมัน่ ใจและกล้าปฏิเสธ
แนวความคิด
ทัก ษะการปฏิ เสธเป็ นหนึ่ ง ทัก ษะสํา คัญที่ ช่ วยให้ผูป้ ่ วยสามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมของ
ตนเองไม่ให้หนั กลับไปใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนได้ ทั้งนี้สถานการณ์ในชี วิตประจําวันของผูป้ ่ วย
ที่จะชักนําให้ไปใช้ยาซํ้า ได้แก่ การชักชวนจากเพื่อนฝูงที่เคยใช้ยาร่ วมกัน การเดินผ่านสถานที่
คุน้ เคยเมื่อครั้งยังใช้ยาเสพติดอยูห่ รื อแม้กระทัง่ การนึกถึงหรื อมีความคิดอยากใช้ยาเสพติด สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้นบั ว่าเป็ นตัวกระตุน้ ที่จะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยย้อนกลับไปใช้ยาเสพติดซํ้าได้ ดังนั้น การเพิ่มทักษะ
ในการปฏิเสธจะช่วยให้ผผู ้ า่ นการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพแล้วสามารถเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ ในชี วิต
ได้อย่า งเข้ม แข็ง โดยการเรี ย นรู ้ และฝึ กทัก ษะการปฏิ เสธ ซึ่ ง มี ค วามสํา คัญเพราะช่ วยให้ผูป้ ่ วย
สามารถยืนยันความตั้งใจที่จะเลิกยาได้ดว้ ยความมัน่ ใจและไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดทักทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป้ ่ วย
2. ให้ผปู ้ ่ วยนําเสนอการบ้านใบงานที่ 14.3 “สํารวจความเครี ยด” และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ให้ตวั แทนผูป้ ่ วย 2 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติตามใบงานที่ 15.1“เพื่อนชวนลอง
ต้องปฏิเสธ” หลังจากนั้นให้ทุกคนในกลุ่มร่ วมกันอภิปราย
2. ผูบ้ าํ บัดให้ตวั แทนผูป้ ่ วย 2 คนออกมาแสดงสถานการณ์การปฏิเสธโดยให้ผปู ้ ่ วยคนที่ 1
แสดงบทบาทเป็ น “ผูช้ กั ชวน” โดยให้หาเหตุผลการชักชวนให้ได้มากที่สุด และผูป้ ่ วยคนที่ 2 เป็ น
“ผูป้ ฏิเสธ”โดยต้องหาเหตุผลที่จะมาปฏิเสธให้ได้มากที่สุด
3. สอบถามความรู ้ สึก ความคิดของผูป้ ่ วยคนที่ 2 ที่ได้รับบทบาทเป็ นผูป้ ฏิเสธว่า ขณะที่
กําลังแสดงและพูดปฏิเสธนั้น “ในใจคิดอย่างไร” ถึงจะทําให้การปฏิเสธได้ผล
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4. ให้ผู ป้ ่ วยที่ สั ง เกตการณ์ ไ ด้ร่ ว มกัน ให้ ค ะแนนประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ เ สธ โดย
กําหนดให้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กรณี ที่มีผปู ้ ่ วยให้คะแนนไม่เต็ม 10 คะแนน ให้สอบถามเหตุผล
ว่าเป็ นเพราะอะไร มองเห็ นการแสดงบทบาทของเพื่อนคิดว่าการปฏิ เสธเช่นนั้นจะได้ผลหรื อไม่
เพราะอะไร และวิธีการปฏิเสธอย่างไรที่ทาํ ได้ดี สิ่ งไหนที่ควรจะปรับแก้ไข เพื่อทําให้การปฏิ เสธ
ได้ผลสําเร็ จ
ปฏิเสธ”

5. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยในกลุ่มช่วยกันคิดตามใบงานที่ 15.2 “เปรี ยบเทียบผลดี-ผลเสี ย ของการ
6. ให้ผูป้ ่ วยในกลุ่มช่วยกันสรุ ปข้อดีของการปฏิเสธให้เป็ นข้อคิดเตือนใจหรื อคติพจน์หรื อ

คําคมสั้นๆ ที่สามารถจําได้ง่าย
ขั้นสรุป (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามความรู ้สึกและสิ่ งที่ได้รับจากการทํากลุ่ม
2. ผู ้บ าํ บัด สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ และหลัก พื้ น ฐานของการปฏิ เ สธ ตามใบความรู ้ ที่ 15.1
“หลักการปฏิเสธ”
3. ผูบ้ าํ บัดมอบหมายการบ้านให้ผปู ้ ่ วยทุกคนลองฝึ กทักษะการปฏิเสธกับเพื่อนคนละ 1 ครั้ง
แล้วนํามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มได้ฟังในครั้งต่อไป
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที่ 15.1
2. ใบงานที่ 15.1 และ 15.2
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในกลุ่มและการฝึ กทักษะการปฏิเสธ
2. ประเมินแนวคิดจากการนําเสนอและข้อคิดเห็นในกลุ่ม
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ใบความรู้ ที่ 15.1 “หลักการปฏิเสธ”
หลักการปฏิเสธ
การปฏิเสธควรมีหลักการที่ดีดงั นี้
1. ปฏิ เสธอย่างจริ งจังทั้งท่าทาง คําพูด นํ้าเสี ยง เพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนของการ
ปฏิเสธ
2. ใช้ความรู ้สึกเป็ นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วย
เหตุผลอื่น ส่ วนการอ้างความรู ้สึกจะทําให้การโต้แย้งได้ยากขึ้น
3. เมื่อถู กเซ้าซี้ ต่อหรื อสบประมาทต้องไม่หวัน่ ไหวไปกับคําพูดเหล่านั้น เพราะจะทําให้
ขาดสมาธิ ในการหาทางออกควรยืนยันการปฏิเสธ และหาทางออกโดยเลือกวิธีดงั นี้
3.1 ปฏิเสธซํ้า โดยไม่ตอ้ งใช้ขอ้ อ้าง พร้อมบอกลา เพื่อหาทางเลี่ยงออกจากสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์น้ นั ไป
3.2 การต่อรอง โดยหากิจกรรมอื่นที่ดีกว่ามาทดแทน
3.3 การผัดผ่อน โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผชู ้ กั ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ
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ใบงานที่ 15.1 กิจกรรม “เพื่อนชวนลองต้ องปฏิเสธ”
คําชี้แจง ให้ท่านอ่านสถานการณ์สมมติแล้วอภิปรายหาข้อสรุ ปตามประเด็นต่อไปนี้และนําเสนอ
ในกลุ่ม
สถานการณ์ สมมติ
ศักยะเป็ นผูต้ ิดยาบ้า มารดาส่ งตัวให้ไปบําบัดรักษาเป็ นเวลา 4 เดือน หนึ่ งสัปดาห์หลังจากที่
ออกมาจากสถานบําบัด ศักยะออกไปเดินซื้ ออาหารที่ตลาดเหมือนที่เคยทําเป็ นประจําทุกวัน วันนี้
ศักยะได้เจอกับพราย เพื่อนรัก ซึ่ งด้วยความสนิ ทสนม คุน้ เคยกันมาตั้งแต่ก่อน ทั้งสองจึงไปกินข้าว
ด้วยกัน
พราย : เฮ้ย...แกหายหัวไปไหนมาเนี่ย ไม่บอกใครเลย เพื่อนๆ คิดถึงแกนะ ไปติดคุกมาเหรอวะ
ถึงได้เงียบหายไปเลย
ศักยะ : ถามซะยาวเลยนะ เปล่า อยูโ่ รงพยาบาล แม่เขาอยากให้ไปเลิกยา
พราย : โธ่ แม่ส่งไป ฉันก็นึกว่าแกอยากเลิกเอง แล้วแกตั้งใจจริ งๆ เหรอ ถึงได้หายไปซะนานเลย
เสี ยดายเวลาหากิน
ศักยะ : ก็แม่บอกว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลจะเอาตํารวจมาจับ ก็ไม่อยากติดคุก แล้วช่วงหลังเขาไม่
สนใจฉันเลย เงินก็ไม่ให้ แกก็เห็นนี่วา่ พักหลังมานี้ ฉันมีเงินที่ไหน งานที่ทาํ อยูก่ ็ไม่พอ
ซื้ อยา ก็เลยต้องยอมไป
พราย : พวกเราที่อยูก่ นั ที่นี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย มีก็ใช้ไม่มีก็น่ิง ไม่เห็นมันจะเป็ นอะไรเลย
ฉันว่าแกเสี ยเวลาไปฟรี ๆ แล้ว รู ้ไหมว่าข้างนอกเขาไปถึงไหนกันแล้ว แล้วแกคิดว่าแกยัง
จะคุยกับใครเขารู ้เรื่ องไหมเนี่ย ว่าแต่เจอใครบ้างหรื อยัง
ศักยะ : ยังเลย เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล วันๆ ก็ได้แต่ได้มากินข้าวเนี่ยแหละ แก้เซ็งไปวันๆ
พราย : เออ พอดีเลย ฉันกําลังจะไปหาพวกมันอยูพ่ อดีเลย วันนี้มีทีเด็ดด้วย นานๆ เจอกันซะที
ไปกันเหอะ วันนี้ฉนั เป็ นเจ้าภาพเอง แกไม่ตอ้ งห่วง เจ๋ งๆ ทั้งนั้น สาวเพียบแป็ บเดียวเอง
เดี๋ยวก็ค่อยกลับ จะได้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้ว ไปเหอะ ไม่มีอะไร
หรอก นานๆ สนุกกันที พวกเราอยูก่ นั ครบเลย พวกมันคงดีใจกันนะที่เห็นแกกลับมา
ศักยะ : เฮ้ย ถ้าแม่รู้เป็ นเรื่ องแน่
พราย : โธ่ แกก็โทรไปหาแม่ซิ ว่าไปเดินเล่นหรื อไปไหนก็ได้เดินห้าง ดูหนังก็ได้ เยอะแยะ
นานๆ ทีไปดูอะไรใหม่บา้ งอยูใ่ นนั้นมาตั้งนาน ไปเหอะ เร็ วๆจะได้ไม่เสี ยเวลา จะได้รีบ
กลับ แค่ทกั ทายกันไม่นานหรอก นานๆ เจอกันที พวกนั้นมันคงดีใจนะที่เห็นแก ไปเถอะ

............................................................................................................................................................
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อภิปรายในประเด็นต่ อไปนี้
1. เพราะเหตุใด ศักยะจึงปฏิเสธคําชวนของพราย
2. การปฏิเสธในลักษณะดังกล่าวจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ และการปฏิเสธที่ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร
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ใบงานที่ 15.2 “เปรียบเทียบผลดี-ผลเสี ย ของการปฏิเสธ”

คําชี้แจง ให้ท่านร่ วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปตามประเด็นต่อไปนี้และนําเสนอในกลุ่ม
ผลดีจากการปฏิเสธไม่ ใช้ สารเสพติด
1. ด้านร่ างกาย
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
2. ด้านจิตใจ
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..…
3. ด้านการเงิน/ การงาน
……………………………………………………...
……………………………………………………...
………………………….…………………………..
……………………………………………………..
4. ด้านครอบครัว
…………………………………………….………..
……………………………………………………..
………………………….…………………………..
5. ด้านชุมชน/ สังคม
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………..…

ผลเสี ยของการปฏิเสธไม่ ใช้ สารเสพติด
1. ด้านร่ างกาย
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
2. ด้านจิตใจ
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
3. ด้านการเงิน/ การงาน
……………………………………………………...
……………………………………………………..
…………………………..………………………..
……………………………………………………..
4. ด้านครอบครัว
……………………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………...
5. ด้านชุมชน/ สังคม
……………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………..
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ครั้งที่ 16
กิจกรรม การวางแผนการดําเนินชี วติ โดยไม่ ใช้ ยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1. ทบทวนบทเรี ยนและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยป้ องกันไม่ให้กลับไปเสพยาซํ้า
2. สามารถวางแผนการปฏิบตั ิการเลิกเสพยาเสพติดของตนเองได้
3. ป้ องกันการกลับไปเสพซํ้า
แนวความคิด
หลักการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม มีหลักการมาจากแนวคิดของกลุ่มวิทยาศาสตร์
เชิ งปั ญญา ได้ระบุวา่ ความคิดเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พล ทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
การติดสุ รา หรื อ ยาเสพติด ดังนั้นการที่จะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ ยนแปลง จึงควรช่ วยให้คน
ปรับแก้ที่ความคิดของตนเองมากกว่าการที่จะไปหลี กเลี่ยงกับเหตุการณ์เสี่ ยงต่างๆ ที่จะทําให้คน
แสวงหาการเสพยาเสพติด ฉะนั้นการเปลี่ ยนความคิดนั้นต้องมีแผนการปฏิบตั ิที่จะสนับสนุ นการ
เปลี่ยนความคิดด้วย เนื่ องจากบุคคลนั้นได้ตระหนักว่าตนเป็ นคนกําหนดแผนการและเป็ นเจ้าของ
แผนการนั้น ดังนั้น เขาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ที่จะกระทําการต่างๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งความสําเร็ จ
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการดําเนินการ
ขั้นเริ่มต้ น (20 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดพูดคุยทักทายผูป้ ่ วยว่าวันนี้เป็ นครั้งสุ ดท้ายที่กลุ่มจะได้มาพูดคุยกัน ซึ่ งหวังว่าทุก
คนคงจะนําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้กลับไปใช้ประโยชน์
2. ผูบ้ าํ บัดให้ผปู ้ ่ วยทบทวน และพูดคุยกันถึงการบ้านที่ให้ไปลองฝึ กทักษะการปฏิเสธ
ขั้นดําเนินการ (80 นาที)
1. ผูบ้ าํ บัดสอบถามผูป้ ่ วยที่เคยผ่านการบําบัดมาแล้วว่า หลังจากบําบัดแล้ว มีใครที่คิดว่า
สามารถเลิกยาเสพติดได้หรื อไม่ แต่ละคนมีวิธีการอย่างไร ส่ วนคนที่ยงั คิดว่าไม่สามารถเลิกได้เป็ น
เพราะอะไร ให้ในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
2. ให้ผปู ้ ่ วยนึกถึงสถานการณ์/ เหตุการณ์ที่ทาํ ให้กลับไปเสพยาเสพติดที่เคยเกิดในชี วิตของ
แต่ละคนทั้งสิ่ งกระตุน้ ที่เป็ นคน สิ่ งของ หรื อเหตุ การณ์ ว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้เขียนลงในใบงานที่
16.1 “แผนการป้ องกันการกลับไปเสพซํ้า” (ช่องที่ 1) และในเหตุการณ์ / สถานการณ์ แต่ละข้อนั้น
คิดว่าจะมีวิธีการหรื อเครื่ องมืออะไรที่จะช่ วยป้ องกันไม่ให้ตนเองกลับไปเสพยาได้บา้ ง และมีใคร
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หรื อบุคคลใดที่จะช่วยสนับสนุ นตัวเราได้ โดยเขียนลงในช่องที่ 2 และ 3 แล้วให้นาํ เสนอทีละคน
หลังจากนั้นให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
3. เสริ มสร้างความมัน่ ใจกับผูป้ ่ วยว่าแต่ละคนนั้นมีศกั ยภาพหรื อความสามารถที่จะเลิกยา
ได้ และยกตัวอย่างกิจกรรมที่เคยมีผรู ้ ับการบําบัดทําสําเร็ จ และชื่นชมให้กาํ ลังใจสําหรับผูท้ ี่สามารถ
หยุดยาเสพติดได้ตลอดระยะเวลาที่อยูบ่ าํ บัดรักษา ซึ่ งเป็ นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเกิด
ความรู ้สึกมัน่ ใจในตนเองมากยิง่ ขึ้น
4. อธิ บายแนวทางการติดตามประเมินผล และแนะนําวิธีการบันทึกลงในสมุดบันทึกการ
เสพยาในแต่ละวัน
ขั้นสรุ ป (20 นาที)
1. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ถามข้อสงสัยต่างๆ และให้เพื่อนสมาชิ กพูดให้กาํ ลังใจซึ่ งกันและ
กัน และเขียนใส่ ไว้ในสมุดของเพื่อน
2. ปิ ดกิ จกรรมกลุ่ ม และร่ วมกันร้ องเพลงที่ ส ร้ า งพลัง และกํา ลัง ใจให้สามารถฟั นฝ่ า
อุปสรรคไปได้
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 16.1
2. ปากกา/ ดินสอ
การประเมินผล
1. ผูป้ ่ วยบอกเหตุการณ์/ สถานการณ์เสี่ ยงที่อาจจะทําให้กลับไปเสพยาซํ้า
2. ผูป้ ่ วยมีแนวทางหรื อวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองในการป้ องกันการกลับไปเสพยาซํ้า
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ใบงานที่ 16.1 “แผนการป้ องกันการกลับไปเสพซํ้า”
คําชี้แจง ให้ท่านเขียนแผนการป้ องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าของตนเองตามช่องรายการที่
กําหนดให้ในตารางต่อไปนี้
เหตุการณ์ / สถานการณ์ เสี่ ยง
(1)

แนวทาง/วิธีการป้ องกัน
(2)

บุคคลทีส่ ามารถให้ ความ
ช่ วยเหลือท่านได้
(3)
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สมุดบันทึกการไม่ เสพยา
สั ปดาห์ ที่

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
สมุ ดบันทึกการไม่เสพยาจะทําเป็ นสมุ ดบันทึกขนาดครึ่ งหน้าของกระดาษ A4 แจกให้
ผูป้ ่ วยตั้งแต่วนั แรกที่เข้าร่ วมกิจกรรม และถ้าหยุดเสพยาได้ติดต่อกัน 7 วัน ผูบ้ าํ บัดจะติดดาวให้ใน
ช่องว่างใต้วนั ที่ 1 ดวง เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจของผูป้ ่ วยว่าตนเองสามารถเลิกยาได้
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