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การบาํบดัความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior therapy: CBT) เป็นรูปแบบการบาํบดั 

พฤติกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence base) วา่ใชไ้ดผ้ลดีในการบาํบดัและลดการติด

ซํ้ าในผูใ้ช้สุราและสารเสพติด โดยมุ่งให้ความสําคญักบัความคิดท่ีบิดเบือนไม่ถูกตอ้ง และพฤติกรรมการ

เสพยาและสารเสพติดท่ีผิดปกติ ซ่ึงการบาํบดัจะช่วยให้ผูป่้วยเรียนรู้เทคนิคการปรับเปล่ียนความคิดและ

พฤติกรรม และฝึกทกัษะในการจดัการกบัปัญหาต่างๆ ไดดี้มากข้ึน 

กลุ่มงานวจิยัประเมินเทคโนโลย ี สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ไดจ้ดัทาํคู่มือฉบบัน้ีข้ึนมา โดยพฒันาและปรับปรุงมาจากคู่มือการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมในผูป่้วย

เมทแอมเฟตามีน ภาพรวมของเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัฉบบัเดิม แต่มีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมรายละเอียด

ของกิจกรรม มีการจดัเรียงลาํดบัของกิจกรรมใหมี้ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัผูป่้วยท่ี

เขา้รับการรักษาในระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะเวลา 4 เดือน โดยมีการดาํเนินการทั้งหมด 16 กิจกรรม  

กลุ่มงานวิจยัประเมินเทคโนโลยี หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คู่มือการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมในผูติ้ด

ยาและสารเสพติดระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังานสามารถนาํไปใช้ในการ

บาํบดัดูแลผูติ้ดยาและสารเสพติดในการป้องกนัการติดซํ้ าได ้และสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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บทที ่1 

แนวคิดการบําบัดความคิดและพฤติกรรม 

 

การบาํบดัความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) เป็นรูปแบบการบาํบดัทาง

จิตรูปแบบหน่ึงท่ีมีการเติบโตและพฒันาการอยา่งรวดเร็วในการบาํบดัทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหา

ทางอารมณ์และพฤติกรรม โดยการบาํบดัรูปแบบน้ีมองวา่ปัญหาทางจิตท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะบุคคลมีความคิด

ในลกัษณะท่ีปรับตวัไม่ได ้ เป็นความคิดท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีเหตุผล ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความเช่ือของบุคคลท่ี

มีต่อตวัเองและโลกทศัน์ท่ีเขาอาศยัอยู ่ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543)  ดงันั้นการบาํบดัจึงมุ่งไปท่ีความเช่ือ

พื้นฐานวา่ บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด มีการรับรู้ การตีความหมายต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

ตนเอง ซ่ึงถา้มีการบิดเบือนและผิดพลาดจากความจริงจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ปรับเปล่ียนความคิด 

ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีมีปัญหานั้น แนวคิดน้ีจึงให้ความสําคญักบัตวัแปรภายในตวับุคคลท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก (ประเทือง ภูมิภทัราคม. 2535; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543) และรวมถึงการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย โดยในระยะแรกๆ ของการนาํแนวคิดน้ีมาใชใ้นการบาํบดัผูท่ี้มีปัญหาทางอารมณ์

ต่างๆ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า วติกกงัวล ต่อมาจึงพฒันามาใชใ้นกลุ่มท่ีกวา้งขวางมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหา

การด่ืมสุราและสารเสพติด 

 

ความหมาย 

ผูใ้หค้วามหมายการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมมีหลากหลาย โดยเบคและคณะ (Beck; et al . 

1993;  อา้งอิงจาก Beck. 1976, Beck;  Rush;  Shaw;  & Emery. 1979) ให้ความหมายวา่เป็นระบบของการ

บาํบดัทางจิตท่ีพยายามลดปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีมีมากเกินไป (Excessive emotional reactions) และ

พฤติกรรมท่ีสร้างทุกขใ์หก้บัตวัเอง (Self-defeating) โดยปรับเปล่ียนความคิดท่ีมีความคลาดเคล่ือนบิดเบือน

จากความจริง รวมทั้งความเช่ือท่ีทาํใหก้ารปรับตวัไม่เหมาะสมและเป็นสาเหตุของการแสดงออก  

ฮีตเทอร์ และมาหลทั (Graham; et al. 2004;  citing Heather; et al. 1993;  Marlatt. 1998) กล่าววา่

การบาํบดัความคิดและพฤติกรรมเป็นการบาํบดัท่ีช่วยเหลือผูป่้วยโดยอยูบ่นพื้นฐานของการลดอนัตรายจาก

การใช้ยา (Harm reduction) โดยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีปัญหาไปสู่พฤติกรรมใหม่ และคงธํารง

พฤติกรรมเพื่อลดการใช้ยา หรือสามารถเลิกยาได้ ในการเลิกยาจึงเป็นเพียงเป้าหมายหน่ึงเท่านั้น ในการ

บาํบดัเน้นความสําคญัของรูปแบบการใช้สารเสพติดท่ีทาํให้เกิดปัญหาตามมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีคอยขดัขวาง

ไม่ใหผู้ป่้วยไปสู่เป้าหมายได ้และเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยใหบุ้คคลลดการใชย้า (Carroll. 1998) 

National Institute of Correction (2012) ให้ความหมายว่าการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมเป็น

เสมือนการเสริมกาํลงัตนเอง  (self-reinforcement)  เม่ือบุคคลมีความคิดเปล่ียน นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงการ
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กระทาํและพฤติกรรม (Action and behavior) ซ่ึงมีแนวโนม้ทาํให้เกิดสุขภาวะท่ีดี (Sense of well-being) ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงของความคิดท่ีเขม้แขง็ และส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมัน่คง 

นอกจากน้ี เธียรชัย งามทิพย์วฒันา (2549) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการบาํบัดทางจิตใจและ

พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากกระบวนการคิดท่ีผิดปกติ หรือคิดในแง่ลบ (Negative cognition)โดยมี

ความสัมพนัธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีผลต่อกนั การบาํบดัจึงเป็นการช่วยผูติ้ด

สารเสพติดใหต้ระหนกัถึงความคิดในแง่ลบ และเปล่ียนแปลงความคิดใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง  

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ การบาํบดัความคิดและพฤติกรรม หมายถึง วิธีการบาํบดัรูปแบบ

หน่ึงท่ีปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดท่ีผดิปกติ บิดเบือนหรือคิดในแง่

ลบ ใหมี้ความตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์มากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ

การปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคต่างๆ จดัการกบัความคิดและพฤติกรรมท่ีมีปัญหาเพื่อนาํไปสู่

พฤติกรรมการไม่ใชส้ารเสพติด 

  

 แนวคิดพืน้ฐานของการบําบัดความคิดและพฤติกรรม  

แนวคิดของการบาํบดัความคิดและพฤติกรรม เช่ือว่า ความคิด (Thoughts) ความรู้สึก (Feelings) 

ปฏิกิริยาทางร่างกาย (Physical reactions) พฤติกรรม (Behaviors) และส่ิงแวดล้อม (Environment)                 

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสามารถกาํหนดซ่ึงกนัและกนัได ้(Reciprocal interaction) การเปล่ียนแปลงในดา้นใดสามารถ

ส่งผลต่อดา้นอ่ืนๆ ดว้ย (Neenan & Dryden, 2006; citing Greenberger & Padesky, 1995)  

แซนเดอร์ และวิลล์ (Sanders & Wills, 2005) กล่าวถึงวงจรชั่วร้ายของพฤติกรรมท่ีบิดเบือน 

(Vicious cycle) วา่เป็นผลจากการเช่ือมต่อกนัของความคิดในทางลบ ส่งผลใหมี้ความรู้สึกท่ีไม่ดี ทาํให้แสดง

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม จึงพบวา่การตอบสนองของบุคคลนั้นไม่ไดข้ึ้นกบัสภาพความเป็นจริง แต่ข้ึนอยู่

กบัสภาพแวดลอ้มท่ีรับรู้ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543; อา้งอิงจาก Mahoney. 1974) ดงันั้นจึงเห็นวา่ในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม การแกไ้ขท่ีปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความเช่ือ   การ

รับรู้ การตีความ จึงมีความจาํเป็น และเป็นส่ิงสําคญั ทั้งน้ีเม่ือความคิดมีการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมของ

บุคคลนั้นย่อมเปล่ียนแปลงไปไดด้ว้ย นอกจากน้ีกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรม สามารถจดัให้มี

ข้ึนได ้เปล่ียนแปลงได ้(ทิพยว์ลัย ์สุทิน. 2539;  สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543) 

 หลกัการการบาํบดัความคิดและพฤติกรรม  

  ในการบาํบดัมีหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีควรคาํนึงถึงดงัน้ี (ณทัธร พิทยรัตน์เสถียร. 2551) 

1. การบาํบดั อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาผูป่้วยในรูปแบบของความคิด (Cognitive 

model) ทาํให้เขา้ใจผูป่้วยในสถานการณ์ต่างๆ ว่าเขามีความรู้สึก ความคิดอย่างไร แลว้พิจารณาว่ารูปแบบ

ของความคิดมีปัญหาดา้นใด 
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 2. การบาํบดัความคิดและพฤติกรรมเป็นจิตบาํบดัอยา่งหน่ึง (Psychotherapy) ดงันั้นจึงตอ้งมีพื้นฐาน

ของความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู ้บ ําบัดกับผู ้ป่วยท่ีมีขอบเขต เม่ือผู ้ป่วยไว้วางใจมากพอจะพูดอย่าง

ตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ผูบ้าํบดัจะเป็นพนัธมิตรและผูร่้วมมือ 

3. การเน้นย ํ้ าถึงความร่วมมือ (Collaboration) และการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง (Active 

participation) แมผู้บ้าํบดัช่วยแกปั้ญหาใหผู้ป่้วย ผูป่้วยเองก็มีหนา้ท่ีตอ้งช่วยเหลือตวัเองดว้ย ผูบ้าํบดัมีหนา้ท่ี

เหมือนครูฝึกท่ีกระตุน้ให้ผูป่้วยมีบทบาทสําคญัในการบาํบดั ช่วยให้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ และให้ฝึกฝน

เทคนิคนั้นๆ  

4. การมุ่งเน้นท่ีปัญหา มีเป้าหมายชดัเจน และพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย จึงตอ้งทาํงานร่วมกนัทั้ง

ผูป่้วยและผูบ้าํบดัตั้งแต่ตน้เพื่อกาํหนดเป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์ 

5. การบาํบดัเน้นการแกไ้ขปัญหาท่ีปัจจุบนั ถึงแมบ้างคร้ังอาจยอ้นไปดูท่ีอดีตเพื่อประเมินว่ามีผล

อะไรต่อความเช่ือในปัจจุบนั แต่ก็มีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบนั ผูบ้าํบดัช่วยให้ผูป่้วยแยกแยะ

ประเมิน และตอบโตก้บัความคิดและความเช่ือท่ีไม่เป็นประโยชน์ของตนเอง ให้เห็นลกัษณะความคิดใน

ปัจจุบนั และเรียนรู้กบัทกัษะใหม่ๆ (Beck et al. 1993: 97) 

6. ลกัษณะของการบาํบดัมีส่วนท่ีเป็นการสอนและให้ความรู้กบัผูป่้วย เช่น หลกัการท่ีเป็นแนวคิด

ของการทาํพฤติกรรมบาํบดั รูปแบบของการคิด รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ท่ีใชก้บัความคิด 

7. การทาํพฤติกรรมบาํบดัจะมีการกาํหนดเวลาในการทาํใหช้ดัเจนวา่ใชเ้วลาประมาณเท่าไร 

8. ในการบาํบดัแต่ละคร้ังจะมีโครงสร้างท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ การตรวจสอบอารมณ์ของผูป่้วยให้ผูป่้วย

เล่าเร่ืองราวต่างๆ ในช่วงท่ีผา่นมา ทบทวนการบา้น ร่วมกนักาํหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการพูดคุยสรุปเน้ือหาท่ีพูด 

และขอ้มูลสะทอ้นกลบัจากผูป่้วย 

9. การบาํบดั เป็นการสอนใหรู้้หรือใหก้ารศึกษาเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถแยกแยะ และประเมินความคิด

ของตนเองได ้รวมทั้งการกระทาํเพื่อแกไ้ขความคิดท่ีบิดเบือน ให้เป็นความคิดท่ีเหมาะสม โดยเป้าหมาย

สูงสุดคือสอนใหผู้ป่้วยสามารถเป็นผูบ้าํบดัตนเองได ้

10. มีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อการเปล่ียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงจะเร่ิมตน้ท่ีจุดไหนใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 
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บทที ่2 

โครงสร้าง และเทคนิคทีใ่ช้ในการบําบัด  

 

โครงสร้างในการบําบัดความคิดและพฤติกรรม 

ในการบําบัดความคิดและพฤติกรรมท่ีใช้โดยทั่วไปในแต่ละคร้ังมีโครงสร้างการบําบัด

ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบคือ (Beck; et al, 1993; เธียรชยั งามทิพยว์ฒันา, 2549) ดงัน้ี 

1. กาํหนดเน้ือหา (Setting the agenda) เป็นการกาํหนดเน้ือหาท่ีจะพูดกนัในแต่ละคร้ัง เพื่อเน้น

เป้าหมายหลกัของการบาํบดั  

2. ตรวจสอบอารมณ์ (Mood check) เป็นการประเมินภาวะอารมณ์ของผูป่้วยในแต่ละคร้ังของ

ชัว่โมงการบาํบดัเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงอารมณ์ เน่ืองจากอารมณ์มีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้ยา และ

ความพร้อมในการเรียนรู้  

3. เช่ือมโยงกบัชัว่โมงการบาํบดัคร้ังท่ีผา่นมา (Bridge from previous session) เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ี

พูดคุยในคร้ังท่ีแลว้เขา้สู่ชัว่โมงการบาํบดัในปัจจุบนั เพื่อป้องกนัการหลงลืมส่ิงสําคญัท่ีเรียนรู้จากคร้ังท่ีแลว้   

ผูบ้าํบดัอาจเร่ิมดว้ยการขอใหผู้ป่้วยสรุปใจความสาํคญัของการพูดคุยคร้ังท่ีแลว้ หรือการถามถึงการบา้นของ

คร้ังท่ีผา่นมา  

4. พิจารณาประเด็นท่ีจะพูดคุย (Discussion of current agenda items) เน่ืองจากเวลามีจาํกดัในแต่ละ

คร้ังผูบ้าํบดัจึงจาํเป็นท่ีจะกาํหนดประเด็นหลกัของการพูดคุย  

5. ช่วยให้ผูป่้วยให้มองเห็นความเช่ือมโยงของความคิด (Guided discovery) เป็นเทคนิคในการ

ประเมินและคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบความคิด (Schema) ความเช่ือ ความคิดอตัโนมติั อารมณ์ 

และพฤติกรรม 

6. สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ (Capsule summaries) สรุปส่ิงท่ีพูดในชัว่โมงการบาํบดันอกจากจะช่วยให้การ

บาํบดัดาํเนินไปในทิศทางท่ีวางไว ้ยงัมีความจาํเป็นในแง่ของการเสนอสมมติฐานท่ีผูบ้าํบดัมีต่อผูป่้วยใน

เร่ืองนั้นๆ  

7. ให้การบา้นกลบัไปทาํ (Home work) การบา้นเป็นส่ิงสําคญัของการบาํบดัในการให้ผูป่้วยได้

ปฏิบติัตามทกัษะท่ีเรียนรู้ และทดสอบความเช่ือท่ีเป็นปัญหา   

8. สรุปและใหค้วามเห็นโดยผูป่้วย (Feedback in therapy session) ผูบ้าํบดัตรวจสอบความเขา้ใจของ

ผูป่้วยท่ีมีต่อการบาํบดัเพื่อมัน่ใจวา่มีการส่ือสารท่ีเขา้ใจกนั  

จากโครงสร้างของการบาํบดัดงัท่ีกล่าวมา เป็นโครงสร้างท่ีใชใ้นการดาํเนินการบาํบดัความคิดและ

พฤติกรรมกบัผูป่้วยในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอาจเป็นการบาํบดัแบบรายบุคคล (Individual) หรือแบบกลุ่ม (Group) 

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาและทาํวจิยัของผูเ้ขียนท่ีนาํการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมมาบาํบดัเพื่อป้องกนั

การติดซํ้ าในกลุ่มผูป่้วยติดสุรา (2554) และผูป่้วยเมทแอมเฟตามีน (2557)โดยใชก้ระบวนการบาํบดัแบบ
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กลุ่ม พบว่า ผูเ้ข้ารับการบาํบดัมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้ว่า

โปรแกรมช่วยกระตุน้ใหไ้ดท้บทวนเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีต ผลดี-ผลเสียของการเสพยาและ

การเลิกยาช่วยปรับมุมมองความคิดให้ตรงตามความเป็นจริง และเป็นไปในทางบวกและสามารถนาํความรู้

และทกัษะในการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้จึงสามารถชะลอการกลบัไปเสพติด

ซํ้ าได้ยาวนานมากข้ึน ซ่ึงในการวิจยัน้ี ได้ออกแบบการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมเป็นการบาํบดัด้วย

กระบวนการกลุ่ม โดยไดน้าํโครงสร้างการบาํบดัทั้ง 8 องคป์ระกอบ ประยุกตเ์ป็นขั้นตอนในการดาํเนินการ

ของกลุ่มบาํบดัได ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นเร่ิมต้น เป็นระยะแรกเร่ิมของการบาํบดั มีการประเมินสภาพความพร้อม ประเมินสภาพ

อารมณ์ของผูป่้วยในการเตรียมตวัเขา้สู่กิจกรรม มีการสอนวิธีการผ่อนคลายกลา้มเน้ือ การหายใจท่ีถูกวิธี 

การฟังเพลงบรรเลงต่างๆ เพื่อให้ผ่อนคลายมีสภาพร่างกาย และจิตใจพร้อมในการเร่ิมการบาํบดั มีการ

เช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในคร้ังท่ีแลว้เขา้สู่ชัว่โมงการบาํบดัในปัจจุบนั โดยให้นาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

และสรุปประเด็นสาํคญัเช่ือมโยงเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

2. ขั้นดาํเนินการ เป็นระยะท่ีผูป่้วยร่วมกนัคิดวิเคราะห์ สะทอ้น อภิปราย และแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการลงปฏิบติัในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงผลของการทาํกิจกรรมจะทาํให้ผูป่้วยมี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของตนเอง และแนวทางในการเผชิญปัญหาได้ชัดเจนมากข้ึน มีการ

เปล่ียนแปลงในความคิด ความเช่ือ การรับรู้ มุมมองทางเลือกท่ีมีความหลากหลาย รวมทั้งมีการพฒันาทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการป้องกนัการติดซํ้ า 

3. ขั้นสรุป เป็นขั้นสุดทา้ยของกิจกรรมท่ีผูป่้วยและนกับาํบดัร่วมกนัรวบรวมแนวคิดท่ีสําคญัท่ีได้

จากการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปเป็นหลกัการเพื่อจะนาํไปใช ้และเพื่อเป็นการให้ผูป่้วยไดท้บทวนส่ิงท่ี

เรียนรู้ในชั่วโมง จะมีงานให้ผูป่้วยได้ทาํเป็นการบา้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการทบทวนส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ในชัว่โมงการบาํบดั ไดน้าํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปฝึกฝนซํ้ าๆ ทาํใหเ้กิดทกัษะ 

สําหรับคู่มือการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมท่ีนาํมาใช้ในระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพฉบบัน้ีไดมี้การ 

ปรับปรุงมาจากโปรแกรมการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมในผูป่้วยเมทแอมเฟตามีน (สุกุมา แสงเดือนฉาย 

และคณะ, 2557) โดยเพิ่มกิจกรรมการตดัสินใจท่ีนาํสู่สถานการณ์เส่ียงอีก 1 กิจกรรม และมีการปรับปรุง

ส่วนของเน้ือหาในกิจกรรม รวมทั้งใบงานใหมี้ความเขม้ขน้ และมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั เหมาะสมกบั

ผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูระยะ 4 เดือน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม ดาํเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1   

คร้ัง ๆละ 120 นาที มีทั้งหมด 16 กิจกรรม ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบาํบดัรักษา 

คร้ังท่ี 2 กิจกรรมเหรียญสองดา้น 

คร้ังท่ี 3 กิจกรรมเป้าหมายและความเช่ือมัน่ต่อการบาํบดัรักษา 

คร้ังท่ี 4 กิจกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดและอารมณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
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คร้ังท่ี 5 กิจกรรมการจดัการกบัความคิดท่ีเก่ียวกบัการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

คร้ังท่ี 6 กิจกรรมการจดัการอารมณ์และความคิด 

คร้ังท่ี 7 กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

คร้ังท่ี 8 กิจกรรมการจดัการกบัความรู้สึกอยากยาและส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหอ้ยากยา 

คร้ังท่ี 9 กิจกรรม Always say no 

คร้ังท่ี 10 กิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมัน่ในการหยดุใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

คร้ังท่ี 11 กิจกรรมการจดัการกบัความอยากและการพลาดพลั้งไปใชย้าเสพติด 

คร้ังท่ี 12 กิจกรรมการจดัการกบัความโกรธและการถูกวพิากษว์จิารณ์ 

คร้ังท่ี 13 กิจกรรมการตดัสินใจท่ีนาํสู่สถานการณ์เส่ียง 

คร้ังท่ี 14 กิจกรรมการจดัการความเครียด 

คร้ังท่ี 15 กิจกรรมทกัษะการปฏิเสธ 

คร้ังท่ี 16 กิจกรรมการวางแผนการดาํเนินชีวติโดยไม่ใชย้าเสพติด 

 

เทคนิคทีใ่ช้ในการบําบัดความคิดและพฤติกรรม 

วธีิการท่ีใชใ้นการบาํบดัความคิดและพฤติกรรม ผูบ้าํบดัทาํหนา้ท่ีสอน ช้ีแนะใหผู้ป่้วยเขา้ใจรูปแบบ

ต่างๆ ของความคิดท่ีบิดเบือน และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนผิดปกติ รวมทั้งการฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีจาํเป็น      

ดว้ยการอภิปรายโตแ้ยง้ความคิดท่ีบิดเบือน การปรับเปล่ียนความคิดท่ีอาจนาํไปสู่การใช้สารเสพติด และ

ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการป้องกนัการติดซํ้ า โดยดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในชัว่โมงการบาํบดั 

และการมอบหมายให้ฝึกฝนเป็นการบา้นในบางกิจกรรม  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดัการกบั

สถานการณ์เส่ียงท่ีนาํสู่การติดซํ้ าได ้ทั้งความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในตวัผูป่้วยเอง และเกิดจากปัจจยั

ภายนอกเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยหลักในการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม คือการพยายาม

เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ การคาดหวงัเก่ียวกบัการใช้สารเสพติด และลดพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการ 

(Unwanted behavior) จากนั้นจึงพยายามเสริมสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะใหม่ๆ ให้กบัผูป่้วย และ

ฝึกฝนเรียนรู้จนเกิดความมัน่ใจในความสามารถของตนมากข้ึน โดยในกระบวนการบาํบดัผูป่้วยจะมีส่วน

ร่วมอย่างเขม้แข็ง มีการพูดคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ไดแ้สดงออกถึงความรู้สึก เรียนรู้ร่วมกนั เน้นการ

แกปั้ญหาในปัจจุบนั (Here and wow) มีการเรียนรู้จากตวัแบบ การฝึกปฏิบติั โดยไดรั้บการเสนอแนะจาก

ผูป่้วยในกลุ่ม และผูบ้าํบดัในแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยในการพฒันาความสามารถของตน และ

ช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตวัผูป่้วยได ้โดยมีเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อดี และข้อเสีย (Advantage disadvantage analysis) ของการใชย้าเสพติด หรือ

การเลิกใชย้าเสพติด เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีนาํมาใช ้เน่ืองจากผูป่้วยมกัจะมองเห็นแต่ดา้นบวก และละเลยท่ีจะ

มองดา้นลบของการใชย้าเสพติด ขณะท่ีผูบ้าํบดัมกัจะเห็นดา้นลบ และลืมนึกถึงดา้นบวกท่ีมีความสําคญัท่ีทาํ
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ให้ผูป่้วยยงัคงใช้ยาเสพติดอยู่ วิธีน้ีทาํให้ผูป่้วยมองปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล 

ขณะเดียวกนัผูบ้าํบดัก็มีความเขา้ใจในตวัผูป่้วยมากข้ึนดว้ย หลงัจากนั้นจึงให้ผูป่้วยไดพ้ิจารณาขอ้มูลอยา่ง

รอบคอบ และชัง่นํ้าหนกัวเิคราะห์ถึงผลดี-ผลเสียท่ีใชส้ารเสพติด และผลดี-ผลเสียของการเลิกใชส้ารเสพติด

เพื่อตดัสินใจในการท่ีเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจงั 

 2. การบอกอารมณ์และการประเมินอารมณ์ของตนเองได้  (Identifying moods and rating moods) 

เป็นการให้ผูป่้วยบอกอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของตนเองในปัจจุบนั ทาํให้ผูป่้วยเกิดความตระหนักรู้ว่าขณะน้ี

อารมณ์เป็นอย่างไร เพื่อสามารถตั้งเป้าหมายว่าจะจดัการกบัอารมณ์ตนเองไดอ้ย่างไร โดยอารมณ์มกัจะ

สัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีอารมณ์จะเปล่ียนแปลง โดยให้ผูป่้วยนึกถึงตอนท่ีเกิดอารมณ์นั้นอยูก่บั

ใคร (Who) ขณะนั้นทาํอะไรอยู ่(What) เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือไร (When) และตอนนั้นอยูท่ี่ไหน (Where) เกิด

อารมณ์อย่างไร (How) โดยเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์กบัอารมณ์ และให้ประเมินระดบั

อารมณ์ของตนเองวา่ อยูใ่นระดบัไหน จากคะแนน 0-100 คะแนน 

  3. การหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic thoughts) ลกัษณะของความคิดอตัโนมติั เป็นความคิด     

ท่ีเกิดข้ึนทนัที ก่อนท่ีจะผา่นความคิดท่ีมีเหตุผล เป็นความคิดท่ีผุดข้ึนมาเป็นระยะๆ โดยเราอาจไม่รู้ตวั ทั้งๆ 

ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และพฤติกรรม การท่ีจะรู้ไดต้อ้งมีการฝึกฝน โดยอาจเร่ิมตน้ดว้ยการ

บอกอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้ตามดว้ยการเล่าถึงเหตุการณ์นั้นวา่เป็นอยา่งไร มีความคิดอะไรเกิดข้ึน  

 โดยทัว่ไปบุคคลจะเช่ือในความคิดอตัโนมติัทนัที โดยไม่มีการตรวจสอบ ทาํให้หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่

กบัความคิดน้ี วธีิแกไ้ขความคิดน้ี ควรสอนและฝึกให้ผูป่้วยสามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง  (Testing 

cognition) โดยการมองอยา่งเป็นกลางๆ ว่าความคิดน้ีเป็นเพียงแค่สมมติฐานหรือการคาดเดา ยงัไม่ใช่ความ

จริง ให้พยายามหาขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีแตกต่างมาคดัคา้นความคิด ซ่ึงจะทาํให้ผูป่้วยเห็นว่าความคิดท่ี

เกิดข้ึนโดยอตัโนมติัของตนเองอาจไม่ใช่ความจริงตามท่ีผูป่้วยปักใจเช่ือ หรือปฏิบติัตามนั้น ส่งผลให้ผูป่้วย

มีสติในการคิดพิจารณา มีความยดืหยุน่ มีเหตุผลอยูบ่นขอ้มูลและหลกัฐานของขอ้เทจ็จริงมากข้ึน  

  นอกจากน้ีในการวิเคราะห์เพื่อปรับแกค้วามคิด (Dysfunctional thought) มีเกณฑ์เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้น

การประเมินใน 2 ลกัษณะคือ ความคิดมีความถูกตอ้งตรงความเป็นจริงหรือไม่ (Validity) และการคิดเช่นนั้น

มีประโยชน์เพียงใด (Utility) ซ่ึงเป็นการทาํให้สามารถตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดนั้น (ณัทธร พิทย

รัตน์เสถียร, 2551) 

 4. การแยกแยะความเช่ือที่สัมพันธ์กับสารเสพติด (Identifying drug-related beliefs) เป็นการฝึก

แยกแยะสถานการณ์เส่ียงและวธีิการเผชิญปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพบนเส้นทางความเส่ียง เพื่อท่ีจะป้องกนั

หรือหยุดพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่ต้องการ ซ่ึงใช้การออกแบบใบงานให้ผูป่้วยทาํ หรือยกเป็นประเด็น

ตวัอยา่งนาํมาวเิคราะห์ร่วมกนั และช้ีใหเ้ห็นกระบวนการเกิดของพฤติกรรมและความสมัพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ 

ซ่ึงจะเป็นการทาํให้เขา้ใจถึงความเช่ือมโยง ของความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมของตนเอง ท่ีนาํไปสู่การ

พฒันาและควบคุมตนเองไดม้ากข้ึน  
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  5. การใช้คําถาม ถามผู้ป่วยเพ่ือนําไปสู่การค้นพบคําตอบด้วยตนเอง (Guided discovery)           

เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูป่้วยไดเ้ปิดเผย (Open up) ความในใจ (Closed-minded) และความคิดท่ีเป็นปัญหา 

(Problem-perpetuating thinking) โดยนกับาํบดัใช้ทกัษะการถามเพื่อประเมิน และคน้หาความสัมพนัธ์

ระหว่างแบบความคิด (Schema) ความเช่ือ (Beliefs) ความคิดอตัโนมติั (Automatic thoughts) อารมณ์ 

(Emotions) และพฤติกรรม (Behaviors) ของผูป่้วยเพื่อหาความเช่ือมโยงของสถานการณ์กระตุน้ท่ีทาํให้

ความเช่ือเก่ียวกบัการใชส้ารเสพติด และความคิดอตัโนมติัทาํงาน จากนั้นสะทอ้นให้ผูป่้วยเห็นถึงความคิดท่ี

บิดเบือน และไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงส่งผลใหผู้ป่้วยเปล่ียนมุมมองทางเลือกแบบอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง 

  6. การจินตนาการ (Imagery) เป็นการใหผู้ป่้วยนึกถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมา และอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

เหตุการณ์นั้น เหมือนกบัเป็นเร่ืองราวท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั จะทาํให้ผูป่้วยไดม้องเห็นเร่ืองราวต่างๆ 

อยา่งชดัเจนซ่ึงเป็นการกระตุน้ความรู้สึกในทางลบ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดอตัโนมติั วิธีการน้ีสามารถ

ช่วยให้ผูป่้วยมองภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้มีการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเล่ียงจากการใชย้าเสพติดไดดี้ข้ึน 

หรือมีการจดัการกบัความรู้สึกอยากยาและส่ิงกระตุน้ได ้

  7. การหยุดความคิด (Thought-stopping) เม่ือพบว่า มีความคิดท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆ นาํไปสู่ความวิตก

กงัวลหรือรบกวนจิตใจ ใหผู้ป่้วยพูดดงัๆ กบัตวัเองวา่ “หยุด” ซ่ึงเป็นการหยุดความคิดท่ีกาํลงัคิดวนเวียนนั้น 

และดึงตวัเองให้กลบัมีสติอีกคร้ัง วิธีการน้ีจะใช้ไดผ้ลในระยะสั้นๆ ในการเตือนตนเองและเบ่ียงเบนความ

สนใจไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ   

  8. การใช้คําพูดบอกกับตัวเอง (Self-statement) เป็นวิธีการใชค้าํพูดท่ีมีขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์

หรือมีความหมายในทางบวกบอกกบัตวัเอง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง จะช่วยให้ผูป่้วยไดต้อกย ํ้าถึง

เป้าหมาย หรือความตั้งใจของตนเองในการหยุดใช้ยาเสพติด และคงไวซ่ึ้งความเช่ือ หรือพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม (Good qualities)  

  9. บันทึกประจําวัน (Daily thought record) เป็นแบบบนัทึกท่ีช่วยในการวิเคราะห์ ความคิด

อตัโนมติั และความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้สุราและสารเสพติด ซ่ึงจะเป็นการบนัทึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวติประจาํวนัในสถานการณ์ต่างๆ โดยใหผู้ป่้วยบนัทึกวา่เกิดเหตุการณ์ในสถานการณ์ใด มีความคิดอะไรท่ี

เกิดข้ึน ขณะนั้นมีอารมณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ดงักล่าวอย่างไร และมีการตอบสนองอย่างสมเหตุผล

หรือไม่ แนวทางท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร แบบบันทึกน้ีจึง

ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ การตอบสนอง และผลลพัธ์ โดยในการเร่ิมตน้ควรมี

การฝึกใหผู้ป่้วยทาํ หลงัจากนั้นเม่ือมีความเขา้ใจ จึงใหท้าํเป็นการบา้น บนัทึกน้ีผูบ้าํบดัตอ้งนาํมาอ่าน พูดคุย

กนัในชั่วโมงเพื่อประเมินผูป่้วย และให้ความช่วยเหลือต่อไป ซ่ึงเทคนิคน้ีจะเป็นประโยชน์มากสําหรับ

ผูป่้วยทาํใหมี้โอกาสกลบัไปคิด ตรึกตรองในส่ิงต่างๆ ขณะท่ีผูบ้าํบดัก็จะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยเพิ่มข้ึน 

  10. การฝึกฝนทักษะซ้ําๆ เป็นการเรียนรู้ทักษะการเผชิญปัญหา (Learning coping skills)  และ

แกปั้ญหาบนเส้นทางการไม่ใช้ยาเสพติด โดยใช้เทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลายมาประยุกตใ์นการปรับเปล่ียน
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ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม เช่น การจัดการกับความคิดท่ีเก่ียวกับการใช้สารเสพติด (Managing 

thoughts about drugs addict) การจดัการกบัความรู้สึกอยากด่ืม และส่ิงกระตุน้การใชย้าเสพติด (Coping with 

cravings and urges to use) ทกัษะการปฏิเสธ (Refusal skills) ทกัษะการกลา้แสดงออก (Assertiveness) การ

แกปั้ญหา (Problem-solving) การผ่อนคลายความตึงเครียด (Relaxation) การจดัการกบัความโกรธ (Anger 

management) การฝึกทกัษะเหล่าน้ีสามารถฝึกให้ผูป่้วยทาํในขณะท่ีอยูใ่นชัว่โมงการบาํบดั และมอบหมาย

ใหฝึ้กทาํต่อเป็นการบา้น 
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บทที3่ 

กจิกรรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรม 

การบาํบดัความคิดและพฤติกรรม มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยกระบวนการกลุ่มทั้งหมด 16 กิจกรรม

ดาํเนินการสัปดาห์ละ 1 กิจกรรมๆละ 120 นาที ซ่ึงมีกิจกรรม ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบาํบดัรักษา 

คร้ังท่ี 2 กิจกรรมเหรียญสองดา้น 

คร้ังท่ี 3 กิจกรรมเป้าหมายและความเช่ือมัน่ต่อการบาํบดัรักษา 

คร้ังท่ี 4 กิจกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดและอารมณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

คร้ังท่ี 5 กิจกรรมการจดัการกบัความคิดท่ีเก่ียวกบัการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

คร้ังท่ี 6 กิจกรรมการจดัการอารมณ์และความคิด 

คร้ังท่ี 7 กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

คร้ังท่ี 8 กิจกรรมการจดัการกบัความรู้สึกอยากยาและส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหอ้ยากยา 

คร้ังท่ี 9 กิจกรรม Always say no 

คร้ังท่ี 10 กิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมัน่ในการหยดุใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

คร้ังท่ี 11 กิจกรรมการจดัการกบัความอยากและการพลาดพลั้งไปใชย้าเสพติด 

คร้ังท่ี 12 กิจกรรมการจดัการกบัความโกรธและการถูกวพิากษว์จิารณ์ 

คร้ังท่ี 13 กิจกรรมการตดัสินใจท่ีนาํสู่สถานการณ์เส่ียง 

คร้ังท่ี 14 กิจกรรมการจดัการความเครียด 

คร้ังท่ี 15 กิจกรรมทกัษะการปฏิเสธ 

คร้ังท่ี 16 กิจกรรมการวางแผนการดาํเนินชีวติโดยไม่ใชย้าเสพติด 
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คร้ังที ่1  

กจิกรรม  การสร้างแรงจูงใจในการบําบัดรักษา  

 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูบ้าํบดัรักษาและผูป่้วย 

2. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการบาํบดัรักษาระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3. เพิ่มแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 
 

แนวความคิด 

ผูป่้วยเข้ารับการบาํบดัรักษาระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสัปดาห์แรก มกัมีความบกพร่องในการ

ปรับตวัเพื่ออยูรั่บการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั

สถานท่ีอยู่ใหม่  เพื่อนใหม่ เจา้หน้าท่ีท่ีไม่เคยรู้จกั รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆท่ีตอ้งปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนั   

และรูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟูท่ีใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดงันั้นในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ จึงมีวธีิการท่ีหลากหลายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีการฝึกใหผู้ป่้วยแสดงความคิดเห็นหรือ

วธีิการแสดงออก ฝึกความรับผดิชอบต่องานและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบวนิยั   

ในช่วงแรกของการเขา้บาํบดัจึงอาจทาํให้ผูป่้วยเกิดความรู้สึกอึดอดั คบัขอ้งใจอยูบ่า้ง บางรายเกิด

ความลงัเลใจในการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ หรืออยากเลิกการบาํบดัรักษา ดงันั้นในระยะน้ีจึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้าง

แรงจูงใจให้ผูป่้วยอยู่ต่อในสถานบาํบดัเพื่อรับการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยวิธีการนาํผูป่้วยท่ีสามารถ

ปรับตวัไดแ้ลว้มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้กาํลงัใจ รวมทั้งการช่วยแกไ้ข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ 

ระยะเวลา   120    นาที  

วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. สร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูบ้าํบดักบัผูป่้วย และผูป่้วยดว้ยกนั โดยการกล่าวทกัทายแนะนาํตวั 

และใหผู้ป่้วยแนะนาํตนเอง 

2. ให้ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบําบัดความคิดและพฤติกรรมในระยะฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ โดยกล่าวว่า “ต่อจากน้ีเราจะพบกนัในกลุ่มบาํบดัเพื่อช่วยให้ผูป่้วยสามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีไดไ้ปดูแลตนเองเพื่อไม่กลบัไปใช้ยาเสพติดอีก  โดยการมาร่วมกนัทาํกลุ่มบาํบดั 16 คร้ัง    

ในระยะ 16 สัปดาห์ ซ่ึงเราจะพบกนัสัปดาห์ละคร้ัง ในวนั.............เวลา ...............ท่ีห้องกิจกรรม ขอให้ทุก

คนมาร่วมทาํกลุ่มตามเวลาท่ีไดน้ดัหมาย” และเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม  

3. แจง้วตัถุประสงคก์ลุ่มบาํบดัในคร้ังน้ี 
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4. ผูบ้าํบดัทบทวนขอ้ตกลงในการเขา้กลุ่มบาํบดักบัผูป่้วย โดยสรุปดงัน้ี 

      1) ให้ผูป่้วยทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และให้ความ

สนใจรับฟังความคิดเห็น/ การแสดงความรู้สึกของเพื่อนผูป่้วยในกลุ่ม 

      2) ใหรั้กษาระเบียบในการเขา้กลุ่มอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองต่อไปน้ี  

- การรักษาความลบัของเพื่อน โดยไม่นาํเร่ืองของเพื่อนท่ีพูดคุยในกลุ่มบาํบดัไปพูดคุยต่อ  

- ใหย้กมือและตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนทุกคร้ังเม่ือตอ้งการพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น 

ข้ันดําเนินการ  (80 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยนัง่หลบัตา ทาํสมาธิ หายใจเขา้-ออกช้าๆ โดยให้สังเกตความคิด/ ความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งนัง่สมาธิ เม่ือครบ 5 นาที ให้ผูป่้วยแต่ละคนบอกความคิด/ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง

นัง่สมาธิ 

2. ผูบ้าํบดัแจก ใบงานท่ี 1.1 “แบบสอบถามขั้นบนัไดของแรงจูงใจในการเปล่ียนพฤติกรรม"         

กบัผูป่้วยคนละ 1 แผน่ ให้ผูป่้วยแต่ละคนทบทวนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และให้คะแนนความตั้งใจ

ในการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ (แรงจูงใจ) โดยมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

3. ผูบ้าํบดัสุ่มถามความคิด ความรู้สึกของผูป่้วยเก่ียวกบัการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพวา่เป็นอยา่งไร

และใหทุ้กคนทาํใบงานท่ี 1.2 “ความคิด ความรู้สึกต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ”  

4. ผูบ้าํบดัสรุปว่า  “ผูป่้วยแต่ละคนมีความคิดท่ีแตกต่างกนัต่อการบาํบดัฟ้ืนฟูฯส่งผลให้บางคนมี

ความรู้สึกท่ีดี บางคนมีความรู้สึกท่ีไม่ดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนได้กับผูป่้วยท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ มีการ

เปล่ียนแปลงสถานท่ี เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมรอบตวั ตอ้งมีการปรับตวัเขา้กับเพื่อน กบัเจา้หน้าท่ี และ

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดงันั้นเพื่อให้สมาชิกรู้สึกผอ่นคลายความวิตกกงัวล และมีความสบายใจมากข้ึนในการอยู่

บาํบัดรักษา วนัน้ีจึงเชิญผูป่้วยเก่าซ่ึงเป็นรุ่นพี่ ท่ี เข้ามาบาํบัดรักษาก่อนได้มาพูดคุยกับพวกเราได้เล่า

ประสบการณ์ใหฟั้ง”  

ให้ผูป่้วยเก่าแนะนาํตนเองและให้เล่าประสบการณ์ โดยผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยท่ีเป็นตวัแบบว่า 

“เม่ือตอ้งเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูฯในระยะแรกๆ  รู้สึกอยา่งไร  คิดอยา่งไร และทาํอยา่งไร”   จากนั้นถามต่อวา่ 

“ปัจจุบนัน้ีไดรั้บอะไรบา้งในการอยูบ่าํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  มีความคิดและความรู้สึกอยา่งไร” ให้ผูป่้วยใน

กลุ่มไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหผู้ป่้วยท่ีเป็นตวัแบบ ฝากขอ้คิดใหก้บัผูป่้วยใหม่ในการอยูบ่าํบดัรักษา

ในระยะบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

5. ผูบ้าํบดัสอบถามความตอ้งการความช่วยเหลือในการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ กบัผูป่้วย และวางแผนให้การ

ช่วยเหลือแต่ละคนอยา่งเหมาะสม  
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ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัสอบถามส่ิงท่ีผูป่้วยไดรั้บจากการทาํกลุ่มบาํบดัคร้ังน้ี และสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูป่้วย

บอกไม่ครบ 

2. ให้ผูป่้วยให้คะแนนความตั้งใจของตนเองในการบาํบดัฟ้ืนฟูฯวา่อยู่ในระดบัใด (คะแนนเต็ม 10 

คะแนน) 

3. ให้การบา้นในใบงานท่ี 1.3 “การวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของการอยูบ่าํบดัรักษา” โดยให้ผูป่้วยคิด

ใหค้รอบคลุมทั้งดา้นสุขภาพ ครอบครัว และกฎหมาย  

ส่ือและอุปกรณ์  

1. ใบงานท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3 

2. Flip chart, ปากกาเคมี 

3. ผูป่้วยท่ีเป็นตวัแบบ ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการบาํบดัฟ้ืนฟูฯ และมีประสบการณ์ท่ีดีในการปรับตวัต่อ

การบาํบดัฟ้ืนฟูฯ 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซกัถามและการแสดงความคิดเห็นของผูป่้วย 

2. ระดบัคะแนนความตั้งใจในการบาํบดัฟ้ืนฟูระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
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ใบงานที ่1.1 “แบบสอบถามขั้นบันไดของแรงจูงใจในการเปลีย่นพฤติกรรม" 
 

คําช้ีแจง : ในแต่ละขั้นบนัได หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชย้าเสพติดของ

ตนเอง โปรดวงกลมลอ้มรอบหมายเลข 1-10 เพียงหมายเลขเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด

ในขณะน้ี 

 

          

 

10        

  

         

7 

                      

 

          

 

          

                       

                         

                    

 

                     

 

                      

 

               

                                  

 

 

 

ดดัแปลงแบบสอบถามขั้นบนัไดของแรงจูงใจผูท่ี้ประสบปัญหาจากการใชเ้คร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์

ของ ดรุณี ภู่ขาวและคณะ (2549) 

จ. ฉนัเร่ิมลงมือกระทาํบางส่ิงบางอยา่งเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลง  

    พฤติกรรมการใชย้าเสพติดของฉนั 

    (เช่น ลดจาํนวนคร้ัง และความถ่ีในการใชย้าเสพติด) 

 
ง. ฉนัเร่ิมท่ีจะคิดเก่ียวกบัการหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะทาํใหฉ้นั  

    สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชย้าเสพติดของฉนัได ้

 

ค. ฉนัคิดวา่ในขณะน้ีฉนัควรลดหรือหยดุใชย้าเสพติด  

    แต่ฉนัยงัรู้สึกวา่ตวัเองยงัไม่พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  

    พฤติกรรมดงักล่าว 

ข. ฉนัคิดวา่ในวนัใดวนัหน่ึงขา้งหนา้ฉนัจะตอ้งมาไตร่ตรอง            

     เก่ียวกบัการลดจาํนวนการใชย้าเสพติดหรือหยดุใชย้าเสพติด 

ก. ฉนัยงัไม่คิดท่ีจะหยดุเสพหรือลดปริมาณการใชย้าเสพติดท่ีฉนัเคย    

    ใชอ้ยูเ่ป็นประจาํในตอนน้ี เน่ืองจากระดบัการใชย้าเสพติดท่ีใชอ้ยู ่   

    ตอนน้ียงัไม่ไดส่้งผลทาํใหฉ้นัเกิดปัญหาใดๆ ตามมา 0 

1 

 4 

 5 

2 

3 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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ใบงานที ่1.2 “ความคดิ ความรู้สึกต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” 
 

คําช้ีแจง  ใหท้่านกรอกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัตนเองใหต้รงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

1. ความคิดของท่านคิดเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 ความรู้สึกของท่านเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่1.3 “การวเิคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการอยู่บําบัดรักษา”  

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของการอยูบ่าํบดัรักษา และขอ้ดี-ขอ้เสียของของการไม่อยูบ่าํบดัรักษา 

 

ข้อดีของการอยู่บําบัดรักษา ข้อเสียของการอยู่บําบัดรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของการไม่อยู่บําบัดรักษา ข้อเสียของการไม่อยู่บําบัดรักษา 
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คร้ังที ่ 2 

กจิกรรม เหรียญสองด้าน 
 

วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วย 

1.  ตระหนกัถึงผลกระทบของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

2.  เกิดแรงจูงใจในการบาํบดัรักษา  
 

แนวความคิด 

ในช่วงเวลาติดยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผูใ้ช้ยามกัจะหมกมุ่นอยู่กับการใช้ และหายามาเสพ        

โดยมีความคาดหวงัต่อฤทธ์ิของยาวา่จะทาํให้เพลิดเพลิน มีความสุขสบายและบรรเทาความทุกขไ์ด ้โดยไม่

คาํนึงถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีตามมา ดงันั้นความคิดและการมองปัญหาของผูใ้ชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนจึงมุ่ง

ไปท่ีฤทธ์ิของยาเสพติดท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่คาํนึงถึง

ผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา  

ผูใ้ช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน จะมีแรงจูงใจและตดัสินใจเขา้สู่การบาํบดัรักษาก็ต่อเม่ือ มีปัญหา

สุขภาพร่างกาย และจิตใจ หรือ ไดรั้บผลกระทบอ่ืนๆ ทั้งจากเร่ืองครอบครัว การเรียน การงาน แต่ส่วนใหญ่

แลว้แรงจูงใจนั้นยงัไม่มากเพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองได ้  

ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ ส่ิงสาํคญัคือ ผูป่้วยตอ้งมีความตระหนกัในปัญหา หรือ

ผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้น จึงจะทาํให้มีแรงจูงใจ และการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการบาํบดัรักษา   

สาํหรับวิธีการในการสร้างความตระหนกัในปัญหาการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน สามารถทาํได้

โดย 1) การให้ความรู้เก่ียวกบัโรคสมองติดยา เพื่อทาํให้ผูป่้วยทราบถึงผลของความผิดปกติของการทาํงาน

ของสมองและสารเคมีต่างๆ ซ่ึงถา้ยงัคงใชส้ารเสพติดต่อไป ก็จะทาํให้สมองถูกทาํลายมากข้ึน และยากท่ีจะ

ฟ้ืนฟูกลบัเป็นปกติได ้2) ใหผู้ป่้วยไดท้บทวนตนเองและพิจารณาขอ้ดี-ขอ้เสีย (Pros and Cons) ของการใชย้า

เสพติดอยา่งครอบคลุมในทุกดา้นตามความเป็นจริงวา่มีอะไรบา้ง และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของ

ตนเองอย่างไร โดยเสนอแนะใหน้าํมาเปรียบเทียบ พิจารณาระหว่างผลกระทบ และฤทธ์ิอนัพึงประสงค์ท่ี

ไดรั้บ ซ่ึงจะทาํให้ผูป่้วยมองเห็นผลกระทบ และปัญหาการใช้ยาเสพติดชดัเจนมากข้ึน ส่งผลต่อความตั้งใจ

และเป็นแรงจูงใจในเขา้รับการบาํบดั 

ระยะเวลา   120 นาที 
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วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20นาที)   

 1. ทบทวนกิจกรรม เก่ียวกบัส่ิงท่ีพูดไปในคร้ังท่ีแลว้ และการบา้นตามใบงานท่ี 1.3 “การวิเคราะห์

ขอ้ดี-ขอ้เสียของการอยูบ่าํบดัรักษา” 

 2. ประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป่้วยในช่วงวนัท่ีผา่นมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

เขา้สู่กิจกรรม 

 ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ โดยให้นั่งในท่าท่ีสบาย หลบัตา ให้เกร็งและคลาย

กลา้มเน้ือสลบักนัไปประมาณ 10 คร้ัง ขณะท่ีเกร็งกลา้มเน้ือใหน้บั 1-5 แลว้จึงผอ่นคลายโดยการนบั 1-10 ซ่ึง

วธีิการปฏิบติัมีดงัน้ี 

  - มือและแขน โดยกาํมือ เกร็งแขน แลว้คลาย 

  - หนา้ผาก โดยเลิกคิ้วแลว้คลาย ขมวดคิ้วและคลาย 

  - ตา แกม้ จมูก โดยหลบัตาแน่น ยน่จมูกแลว้คลาย 

  - ขากรรไกร ล้ิน ริมฝีปาก โดยกดัฟัน ใชล้ิ้นดนัเพดานปากแลว้คลาย เมม้ปากแน่นแลว้คลาย 

  - คอ โดยกม้หนา้ใหค้างจดแลว้คลาย เงยหนา้จนสุดแลว้คลาย 

  - อก ไหล่ และหลงั โดยหายใจเขา้ลึกๆ กลั้นไวแ้ลว้คลาย ยกไหล่สูงแลว้คลาย 

  - เทา้ และขา โดยเหยยีดขางอน้ิวเทา้แลว้คลาย เหยยีดขากระดกปลายเทา้  

  - กน้ โดยขยบิกน้แลว้คลาย 

  2. ผูบ้าํบดัชกัชวนผูป่้วยพูดคุยถึงผลของยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนท่ีมีต่อร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ผลต่อสมอง ซ่ึงการใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนไปนานๆ จะทาํให้มีการเปล่ียนแปลงของสารเคมีในสมอง 

และทาํใหเ้กิดภาวะโรคสมองติดยา หลงัจากนั้นผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยวา่มีใครเคยไดย้นิเร่ืองโรคสมองติดยา

บา้ง โรคน้ีเป็นอยา่งไร มีการพูดคุยกนัในกลุ่ม จากนั้นผูบ้าํบดัจึงอธิบายตามใบความรู้ท่ี 2.1 “สมองติดยา”  

 3.  ผูบ้าํบดัหยิบเหรียญ 10 บาท ข้ึนมาให้ผูป่้วยดู และสอบถามผูป่้วยท่ีนัง่ในตาํแหน่งท่ีต่างๆ กนั

วา่มองเห็นอะไรบา้งในเหรียญ ให้อธิบายส่ิงท่ีเห็นในเหรียญ หลงัจากนั้นจึงสอบถามว่าทาํไมแต่ละคนจึง

เห็นภาพท่ีอยูใ่นเหรียญแตกต่างกนั  

 4. ผูบ้าํบดัสรุปใหผู้ป่้วยฟังวา่ ในชีวติของคนเรามีหลายส่ิงหลายอยา่งผา่นเขา้มามากมาย แต่ละคน

เรียนรู้ส่ิงต่างๆ สะสมเป็นประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงมีมุมมอง และการรับรู้ต่อส่ิงต่างๆ แตกต่างกนั อยา่ง

กรณีเหรียญ 10 บาท ท่ีทุกคนมองเห็น บางคนมองอยูใ่นดา้นหวัเหมือนกนัก็จะอธิบายไดค้ลา้ยๆ กนั  แต่คน

ท่ีมองในดา้นกอ้ยก็จะเห็น และอธิบายแตกต่างจากกลุ่มท่ีมองดา้นหัว ซ่ึงการมองท่ีไม่ครอบคลุมทุกดา้นก็

อาจทาํให้เราตดัสินใจผิดพลาดได ้เช่น ถา้ถามว่าเหรียญ 10 บาท เป็นอย่างไร แต่ละคนก็จะบอกลกัษณะ

ตามท่ีตนเองเห็นเท่านั้น ทั้งๆ ท่ีเหรียญ 10 บาทมีสองดา้น  
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 สําหรับเร่ืองของยาเสพติดก็เช่นเดียวกนั การมองถึงผลการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ก็ควรมอง

ทั้ง 2 ดา้นทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อช่วยให้เราสามารถชัง่นํ้ าหนกั และตดัสินใจวา่เราควรจะใชย้าบา้/ เมทแอม

เฟตามีน อยา่งน้ีไปเร่ือยๆ หรือเราควรตอ้งทาํอะไรบางอยา่งเพื่อท่ีจะหยุดหรือเลิกยา หลงัจากนั้นให้ผูป่้วยทาํ

ใบงานท่ี 2.1 “เหรียญสองดา้น”  

 เพื่อใหค้รอบคลุมทุกแง่มุมและมีผลต่อการตดัสินใจ  ใหผู้ป่้วยทุกคนพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสียของ

การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเสพ (การเลิกยาเสพติด) โดยพิจารณา

มุมมองในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นการเงิน/การงาน ดา้นครอบครัว ดา้นชุมชน/สังคม และ

ดา้นกฎหมาย  โดยใหผู้บ้าํบดัสอบถามผูป่้วยถึงขอ้ดีและขอ้เสีย และเขียนลงในกระดาษ Flip Chart  

 ขอ้ดีของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป่้วยพอใจและทาํให้ยงัคงใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

และอีกดา้นหน่ึงของเหรียญคือขอ้เสียของการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน ซ่ึงทาํให้ตวัเองประสบปัญหายุง่ยาก

หรือมีความทุกขไ์ม่สบายใจ โดยใหพ้ิจารณาตามประสบการณ์ในชีวติของตนเอง 

 อีกประการหน่ึงให้พิจารณาเพิ่มเติมว่า หากหยุดใช้ยาเสพติดแล้วจะช่วยให้ปัญหาใดดีข้ึนบา้ง 

และจะมีส่ิงดีๆ อะไรตามมา ในขณะเดียวกนัการหยดุใชย้าจะมีผลเสียต่อตวัผูป่้วยอยา่งไร 

5. ใหผู้ป่้วยรวมจาํนวนขอ้ในช่อง (2) + (3) และ (1) + (4) (ตามใบงานท่ี 2.1) และให้เปรียบเทียบวา่

ผลรวมของจาํนวนขอ้ด้านใดมีมากกว่ากนั สอบถามผูป่้วยแต่ละคนว่า “มีความคิดเห็นอย่างไร” ซ่ึงใน

ขั้นตอนน้ีผูป่้วยจะไดค้าํพูดท่ีเตือนตนเอง เช่น “ไดไ้ม่คุม้เสีย” หรือ “ผมตอ้งเลิกยาบา้ให้ได”้ เป็นตน้ และให้

ผูป่้วยจดบนัทึกคาํพูดดงักล่าวไวเ้พื่อเตือนใจตนเอง ผูบ้าํบดัไม่ช้ีนาํการตดัสินใจและเปิดโอกาสให้ผูป่้วยแต่

ละคนพูดถึงการตดัสินใจของตนเอง 

6. ผูบ้าํบดัหยิบประเด็นผลดีของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟมาให้ผูป่้วยทบทวน โดยซกัถามในแต่ละ

ประเด็น เช่น “จากขอ้มูลท่ีผูป่้วยระบุวา่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนช่วยทาํให้มีความสุขนั้น เราสามารถมี

ความสุขโดยไม่ใชย้าเสพติดไดห้รือไม่ อยา่งไร”  ซ่ึงผูป่้วยแต่ละคนอาจมีวิธีการหาความสุขให้กบัตนเองท่ี

แตกต่างหรือเหมือนกนั หลงัจากนั้นใหผู้ป่้วยบนัทึกไวบ้อกหรือเตือนตนเอง 

 7. กระตุน้ใหผู้ป่้วยแสดงความคิดเห็นและใหก้าํลงัใจแก่กนั 

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

 1. ผูป่้วยสรุปส่ิงท่ีพูดคุยในกิจกรรม และผูบ้าํบดัช่วยสรุปเพิ่มเติม หากผูป่้วยสรุปไดไ้ม่ครอบคลุม   

 2. ผูบ้าํบดัซกัถามความคิด และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรม และให้การบา้นตามใบงาน

ท่ี 2.2 “ปรอทวดัแรงจูงใจในการอยูบ่าํบดัรักษา” 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ใบความรู้ท่ี 2.1 

 2. ใบงานท่ี 2.1 และ 2.2   

 3. Flip Chart และปากกาเคมี 
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การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซกัถามเก่ียวกบัความรู้เร่ืองสมองติดยา

2. ประเมินความเขา้ใจและผลของการวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียของการใชส้ารเสพติด

3. ประเมินระดบัแรงจูงใจในการทาํกิจกรรม การตดัสินใจ จากการพูดคุยและเสนอความคิดเห็น
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ใบความรู้ที ่2.1 “สมองติดยา” 

 

 สมองเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกายท่ีสําคญัมาก มีลกัษณะเป็นกอ้นเน้ือน่ิมๆ หนกัประมาณ 

1.4 กิโลกรัมอยูภ่ายในกะโหลกศีรษะ สมองเป็นศูนยบ์ญัชาใหญ่ของร่างกาย มีส่วนท่ีรับขอ้มูลและสั่งงาน

ออกไปยงักล้ามเน้ือและอวยัวะต่างๆ รวมทั้ งเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ความจํา ความคิด

สร้างสรรคต่์างๆ สมองจึงเป็นเสมือนส่วนท่ีควบคุมนิสัยใจคอของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1. สมองส่วนคิด ทาํหน้าท่ีในการคิดตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ด้วยเหตุผล เม่ือติดยาเสพติดทาํให้

ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลเสียตามไปดว้ย ทาํให้ไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้จึงมีการใช้ยาเสพติดบ่อยข้ึน

และเลิกไดย้ากข้ึน 

 2. สมองส่วนอยาก เป็นสมองอยูช่ั้นในควบคุมสัญชาตญาณต่างๆ ท่ีจะช่วยให้อยูร่อดเป็นส่วนท่ี

สั่งการใหร่้างกายเกิดความอยากท่ีจะแสวงหาส่ิงต่างๆ ตามท่ีสมองสั่งการ สมองส่วนน้ีเป็นส่ือกลางของการ

เสพยาเสพติดทุกชนิด เป็นท่ีตั้งของสมองความสุขซ่ึงนาํไปสู่การติด  

 เม่ือใชย้าเสพติดบ่อยๆ คร้ัง จะทาํให้สมองส่วนคิดถูกทาํลาย การใชค้วามคิดท่ีเป็นเหตุผลเสียไป 

การทาํหนา้ท่ีสมองส่วนอยากมากข้ึนทาํใหเ้กิดสมองติดยา 

 ธรรมชาติของร่างกายจะมีกลไกในการแสวงหาส่ิงท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เช่น  

อาหาร  นํ้ า  เพศสัมพนัธ์   และการดูแลเอาใจใส่  เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเร้ากระตุน้ความพึงพอใจของ

มนุษย ์

 สมองมีบทบาทสําคญัในการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ร่างกายไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีอยา่ง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  สมองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีน้ีเรียกวา่ สมองส่วนควบคุมความพอใจ 

 กลไกการทาํงาน เม่ือสมองส่วนควบคุมความพอใจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าก็จะมีการหลัง่สารโดปา

มีนออกมาทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจ สุขใจ เม่ือส่ิงเร้าหมดไป ระดบัโดปามีนลดลง ความรู้สึกพึงพอใจจะ

ลดลงเช่นกนั เกิดเป็นความรู้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ และจาํเป็นตอ้งแสวงหาส่ิงเร้ามากระตุน้อีก 

เพื่อรักษาระดบัโดปามีนในสมองไว ้ทาํให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาความพึงพอใจ (Rewarding behaviors) 

และเม่ือใช้ยาเสพติดไปนาน ๆ ร่างกายปรับสภาพให้เกิดความทนทานต่อยา ทาํให้ใชย้าในปริมาณเท่าเดิม 

แต่ความรู้สึกไม่ดีเท่าเดิม เหมือนฤทธ์ิยาไม่เพียงพอ จึงตอ้งใชย้าในปริมาณเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดภาวะติดยาทั้ง

ร่างกาย และจิตใจ  

 ตวัอย่างการทดลองใชก้ระแสไฟฟ้ากระตุน้สมองส่วนควบคุมความพอใจในหนูทดลอง พบวา่มี

ระดบัโดปามีนสูงข้ึนกว่าปกติ และเม่ือกระตุน้ไปสักระยะหน่ึงหนูเกิดการเสพติดกบัการถูกกระตุน้ด้วย

กระแสไฟฟ้า คือหนูจะตอ้งไดรั้บกระแสไฟฟ้าอยู่เร่ือยๆ และเพิ่มความถ่ีของความตอ้งการมากข้ึน หนูจะ

เรียนรู้ท่ีจะเปิดสวทิซ์ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ตวัเอง และเม่ือไม่ไดรั้บการกระตุน้จะกระวนกระวาย เกิดเป็น

การเสพติดข้ึน  
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ใบงานที ่2.1 “เหรียญสองด้าน” 

 

คําช้ีแจง ใหท้่านเขียนลงในวงกลมถึงขอ้ดี- ขอ้เสียของการใชย้าบา้/  เมทแอมเฟตามีน และผลดี-ผลเสียของ  

   การเลิกยาบา้/  เมทแอมเฟตามีน 

                                                                                                        

                 ข้อดีของการใช้ยาเสพติด  (1)                                       ข้อเสียของการใช้ยาเสพติด (2) 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                  

 

            ผลดีของการเลกิใช้ยาเสพติด  (3)                                 ผลเสียของการเลกิใช้ยาเสพติด (4) 
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ใบงานที ่2.2 “ปรอทวดัแรงจูงใจในการอยู่บําบัดรักษา” 

 

คําช้ีแจง ใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย X ลงบนตวัเลขของปรอทตามระดบัแรงจูงใจในการอยูบ่าํบดัของท่าน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรอทวดัแรงจูงใจในการอยู่บําบัด 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

  



24 

 

 

คร้ังที ่3 

กจิกรรม เป้าหมายและความเช่ือมั่นต่อการบําบัดรักษา 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

 1.  สามารถกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินชีวติของตนเอง 

 2.  ทบทวนการดาํเนินชีวติท่ีผา่นมา และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายชีวติ  

 3.  เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชย้าเสพติด 
 

แนวความคิด 

 เน่ืองจากการใชย้าเสพติด ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงของระดบัสารเคมีในสมอง โดยสารเคมีเหล่าน้ี

ไปกระตุน้ศูนยค์วามสุขทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ (Reward pathway) จึงทาํใหผู้ใ้ชย้าเสพติดเกิดการเสพติดทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ดงันั้นการจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด จาํเป็นต้องอาศยัความ

ร่วมมือ ความพร้อมใจของผูใ้ชย้าเสพติดเป็นสําคญั จึงจะทาํให้ประสบผลสําเร็จได ้ลาํพงัความตอ้งการของ

ญาติหรือความพยายามของผูบ้าํบดัท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแต่ฝ่ายเดียว ก็เหมือนกบัเป็นการ

บงัคบัหรือสั่งการ โดยผูใ้ชย้าเสพติดยงัไม่ยอมรับ ไม่เตม็ใจ หรือยงัไม่ไดต้ระหนกัวา่เป็นปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้ง

แกไ้ข จึงอาจเกิดการต่อตา้นและไม่ใหค้วามร่วมมือในการบาํบดัรักษาได ้

แนวคิดในการสร้างแรงจูงใจโดยใชก้ารสัมภาษณ์ (Motivational interviewing) เป็นเทคนิควิธีท่ี

ไดผ้ลดีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเร่ิมตน้การบาํบดัผูใ้ช้ยา

เสพติดยงัลงัเลใจ ขาดแรงจูงใจในการบาํบดั การสร้างแรงจูงใจในการบาํบดัจึงเป็นการเตรียมความพร้อมท่ี

จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง  

การใหผู้ใ้ชย้าเสพติดวางเป้าหมายชีวติของตนเอง และทบทวนการดาํเนินชีวิตท่ีผา่นมา ซ่ึงจะช่วย

ใหม้องเห็นช่องวา่งระหวา่งชีวิตความเป็นจริงในปัจจุบนั และส่ิงท่ีมุ่งหวงัในอนาคต (Develop discrepancy) 

วา่อุปสรรคท่ีทาํใหไ้ม่สามารถทาํส่ิงต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายไดน้ั้นเป็นผลมาจากการใชย้าเสพติด 

ระยะเวลา   120    นาที  

วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น  (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทบทวนกิจกรรมในคร้ังท่ีผา่นมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนาํสู่ขั้นการดาํเนินการ 

2. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยนาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 2.1 “ปรอทวดัแรงจูงใจในการบาํบดั” 
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 ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยนัง่อยูใ่นท่าสบายๆ ผอ่นคลายกลา้มเน้ือและใหห้ลบัตา ผูบ้าํบดัเปิดเทปเสียงท่ีมี

ทาํนองเพลงบรรเลงเบาๆ ให้ฟังประมาณ 3 นาที หลงัจากนั้นสอบถามความรู้สึกของผูป่้วยจากการฟังเสียง

บรรเลงทาํนองเพลง 

 2. ผูบ้าํบดัสอบถามถึงเป้าหมายชีวติของผูป่้วยโดยเกร่ินนาํวา่ “ในการดาํเนินชีวติของแต่ละคนยอ่ม

พบทั้งความสุข-ความทุกข์ ความสมหวงั-ความผิดหวงั ความดีใจ-ความเสียใจ ซ่ึงสลบัสับเปล่ียนกนัไป   

เป็นธรรมดาของชีวิตท่ีตอ้งประสบกบัส่ิงเหล่าน้ี แต่ส่ิงท่ีทาํให้เราสามารถประคบัประคองผ่านพน้วิกฤติ

ต่างๆ มาไดเ้พราะเรายงัมีคนท่ีเรารัก มีความหวงั และมีเป้าหมายเป็นแรงผลกัดนัให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค

ต่างๆ ได”้ หลงัจากนั้นผูบ้าํบดัสอบถามว่าผูป่้วยมีความหวงั หรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบา้ง ในดา้นของ

ครอบครัว และการงาน/ การเรียน 

 3. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยคิดทบทวนการดาํเนินชีวติท่ีผา่นมาวา่ “ถา้การดาํเนินชีวิตของเราเปรียบเหมือน

การเดินทาง จากหลกักิโลเมตรท่ี 0 เป็นจุดเร่ิมตน้ โดยมีเป้าหมายของการเดินทางอยูท่ี่หลกักิโลเมตรท่ี 100 

เราประเมินวา่ในขณะน้ีเราเดินทางมาถึงหลกักิโลเมตรท่ีเท่าไรตามใบงานท่ี 3.1 “หลกักิโลเมตรของชีวติ” 

4. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยพูดถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ตอนน้ีทาํได้มาก-น้อยเพียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรท่ีทาํใหต้นเองยงัไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได ้และมีวธีิการอยา่งไรท่ีจะไปสู่เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดักล่าวสรุปวา่ “วนัน้ีไดเ้ห็นเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนแลว้ ทุกคนต่างมีเป้าหมาย

ชีวติท่ีชดัเจน เพื่อใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาของทุกคน ส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหไ้ปถึงเป้าหมายไดน้ั้น 

คือการเลิกยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนใหไ้ด ้ ส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีทาํให้เลิกยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนไดน้ั้น คือการอยูรั่บ

การบาํบดัรักษา เพื่อนาํความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะต่างๆ ท่ีไดรั้บนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตโดยไม่ใชย้า

เสพติด”  

2. ใหผู้ป่้วยช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในกิจกรรม 

3. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยทาํการบา้นใบงานท่ี 3.2 “ความคิด และอารมณ์/ความรู้สึก”  

ส่ือและอุปกรณ์  

1. ใบงานท่ี 3.1 และ 3.2 

2. Flip chart และปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซกัถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

2. ผูป่้วยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการดาํเนินชีวติ 

3. ผูป่้วยพูดขอ้ความเตือนใจ (SMS) เช่น “ผมจะเลิกยาเสพติด” “ไดไ้ม่คุม้เสีย” เป็นตน้ 
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ใบงานที ่3.1 “หลกักโิลเมตรของชีวติ” 

คําช้ีแจง  ให้ผูป่้วยทบทวนการดาํเนินชีวิตของตนเองท่ีผา่นมาว่าปัจจุบนัอยู่ในตาํแหน่งใดเม่ือเปรียบเทียบ

กบั เป้าหมาย โดยให้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่องตามระยะหลกักิโลเมตรท่ีประเมิน 

(สีนํา้เงิน แทนการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั สีแดง แทนการดาํเนินชีวติในอนาคต)  

 ท่านเดินทางมาถึงหลกักโิลเมตรทีเ่ท่าไร                       

กม 100 

กม 90 

กม 80 

กม 70 

กม 60 

กม 50 

กม 40 

กม 30 

กม 20 

กม 10 

กม 0 

สุขภาพ ครอบครัว การเงิน การงาน การยอมรับ         

ของครอบครัว 

สังคม/ชุมชน 
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ใบงานที ่3.2 “ความคดิ และอารมณ์/ความรู้สึก”  

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านเลือกขอ้ความท่ีเป็นความคิดใส่ใน ช่องความคิด และขอ้ความอารมณ์/ ความรู้สึกใส่ใน 

  ช่องทีแ่สดงอารมณ์/ความรู้สึก 

 

วนันีรู้้สึกเหงาจัง        ดีใจ         เศร้า 

โกรธ         มีความสุข       สนุกสนาน 

สงสัย         ทีบ้่านเป็นอย่างไรบ้าง      กงัวลใจ 

ทาํงานกเ็พลนิดีนะ       เบ่ือ/เซ็ง       รัก 

 

 

ความคิด อารมณ์/ความรู้สึก 
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คร้ังที ่ 4 

กจิกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์ทีส่่งผลต่อพฤติกรรม  
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

 1. เรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด และความรู้สึกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

 2. สามารถวิเคราะห์ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองท่ีสัมพนัธ์กบัการใชย้าบา้/ เมท

แอมเฟตามีน 

 3. รู้จกัความคิดและอารมณ์ / ความรู้สึกของตนเองท่ีเป็นตวักระตุน้ใหใ้ชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

 4. สามารถตรวจสอบความคิดได ้
 

แนวความคิด 

 รูปแบบความคิด (Cognitive model) เป็นรูปแบบพื้นฐานของการบาํบดัความคิดและพฤติกรรมท่ี

กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด (Cognitive) ความรู้สึกทางจิตใจ (Affective) และพฤติกรรม 

(Behavior) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ดงันั้นถา้มีส่ิงกระตุน้ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นใดดา้นหน่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  

 หากผูป่้วยมีความเขา้ใจถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน ก็จะช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละช่วง

ของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนไดช้ดัเจนมากข้ึน ตั้งแต่ส่ิงกระตุน้ท่ีนาํมาก่อนการเสพ ขณะเสพ และผล

ภายหลงัการเสพว่าเกิดข้ึนจากส่ิงใด และส่งผลอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยเขา้ใจ และสามารถป้องกนัส่ิง

กระตุน้ท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัทกัทาย พูดคุยเก่ียวกบัความคิดและอารมณ์ของผูป่้วยเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อน

นาํเขา้สู่ขั้นการดาํเนินการ 

 2. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยนาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 3.2 “ความคิด และอารมณ์/ความรู้สึก”  และอธิบาย

เพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจความคิด และอารมณ์/ความรู้สึก 

 ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ให้ผูป่้วยนัง่ในท่าท่ีสบาย ฝึกการหายใจเพื่อผอ่นคลาย โดยหายใจเขา้ชา้ๆ ลึกๆ เม่ือหายใจสุด

แลว้ให้กลั้นลมหายใจไวน้านประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นให้หายใจออกช้าๆ ทาํซํ้ าๆ ประมาณ 10 คร้ัง    

แลว้สอบถามความรู้สึกของผูป่้วย 

2. ผูบ้าํบดัยกตวัอย่างเหตุการณ์ใกล้ๆ  ตวัท่ีเกิดข้ึนแต่ละเหตุการณ์ และถามผูป่้วยว่าคิดอย่างไร     

มีอารมณ์/ ความรู้สึกเป็นอย่างไร และเราทาํอยา่งไร (พฤติกรรม) เพื่ออธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจความสัมพนัธ์
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ระหวา่งความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซ่ึงเม่ือมีความคิดต่อเหตุการณ์แตกต่างกนั อารมณ์/ ความรู้สึก และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย  

 ตัวอย่างของเหตุการณ์ 

 เหตุการที่ 1  กลางดึกของคืนวนัหน่ึงขณะท่ีนอนหลบัอยู ่เราสะดุง้ต่ืนข้ึนมาเพราะไดย้ินเสียงดงั

ก๊อกๆ แก๊กๆ อยูท่ี่หนา้บา้น 

 เหตุการณ์ที ่2 ขณะขบัรถอยูบ่นถนน อยู่ๆ  ก็มีรถขบัแซงข้ึนมาอยา่งรวดเร็วปาดหนา้รถของเราไป

อยา่งกระชั้นชิด 

 3. ผูบ้าํบดัอธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจว่า บุคคลส่วนใหญ่มกัคิดว่าเหตุการณ์จะมีผลต่ออารมณ์ และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก แต่หากเราพิจารณาให้ดีจะพบวา่ระหวา่งเหตุการณ์ และอารมณ์ จะมีความคิดเกิดข้ึน

แทรกอยู ่ซ่ึงความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดอารมณ์ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างกนั ดงันั้น

ในการเผชิญเหตุการณ์เดียวกนั บุคคลอ่ืนกลบัมีอารมณ์และพฤติกรรมแสดงออกท่ีไม่เหมือนกนั เช่นเดียวกบั

ความคิดของผูใ้ช้ยาเสพติด กับผูไ้ม่ใช้ยาเสพติดจะมีความคิด การรับรู้ต่อการใช้ยาเสพติดแตกต่างกัน 

หลงัจากนั้นผูบ้าํบดัเขียนภาพรูปแบบของความคิดประกอบการบรรยายดงัน้ี  

 

           ความคิด 

 

    

  เหตุการณ์                                  อารมณ์                                 พฤติกรรม    

          

         

 4. ผูบ้าํบดัตั้งคาํถามใหผู้ป่้วยช่วยกนัคิดวา่ ความคิด และความรู้สึกอะไรท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติด

แลว้เขียนใน Flip Chart หลงัจากนั้นจึงถามผูป่้วยวา่มีความคิด และความรู้สึกอะไรบา้ง ท่ีทาํให้ไม่ใชย้าเสพ

ติด และเขียนบน Flip Chart ใหผู้ป่้วยอภิปรายร่วมกนั 

 5. ผูบ้าํบดัอธิบายและช้ีประเด็นให้ผูป่้วยเห็นถึงความคิด และอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อ

พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การใชแ้ละไม่ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ซ่ึงความคิด และอารมณ์/ ความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนน้ี

เรียกวา่ตวักระตุน้ท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติด 

 6. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยเขียนขอ้ความท่ีเป็น ความคิด และอารมณ์/ ความรู้สึกของตนเองท่ีเกิดข้ึน

เสมอๆ ก่อนท่ีผูป่้วยจะไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ลงในใบงานท่ี 4.1 “ความคิด และอารมณ์/ ความรู้สึกท่ี

นาํไปสู่การใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน” เพื่อเป็นสัญญาณเตือนตนเอง ให้หลีกเล่ียงออกจากสถานการณ์    

ตรงนั้น หรือหาทางแกไ้ขเม่ือมีความคิด และอารมณ์/ ความรู้สึกในลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนอีก 
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 7. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยนาํความคิดท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนในใบงานท่ี 4.1  พิจารณาใน 

2 ประเด็นคือ 1) ความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นความจริงหรือไม่ (Fact) โดยผูป่้วยช่วยกนัหาเหตุผลในการสนบัสนุน 

ถ้าเห็นว่าความคิดน้ีเป็นจริง  และหาเหตุผลคดัค้าน ถ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดน้ี  และ2)  ความคิดน้ีมี

ประโยชน์ไหมต่อการเลิกยาเสพติด  (Toll)  เขียนในใบงานท่ี 4.2 “การตรวจสอบความคิด”  

 8.ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยสรุปผลการตรวจสอบความคิด ถา้ความคิดท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นเร่ืองจริง และไม่ก่อ

ประโยชน์อะไรกบัความคิดน้ี เราควรท่ีจะปรับเปล่ียนความคิดน้ี ถา้พบวา่ความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองจริงเราก็

ควรท่ีจะหาแนวทางในการแกปั้ญหากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัและผูป่้วยช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรม และใหส้อบถามเพิ่มเติมในประเด็นท่ีสงสยั 

 2. ผูบ้าํบดัมอบหมายใหผู้ป่้วยทาํตามใบงานท่ี 4.3 “ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก และพฤติกรรม” 

 ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ใบงานท่ี 4.1, 4.2 และ 4.3 

 2. Flip Chart และปากกาเคมี 

การประเมินผล 

 1. ความรู้ ความเข้าใจของผูป่้วยเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน   

 2. ผูป่้วยสามารถระบุความคิด อารมณ์/ ความรู้สึกของตนเองท่ีเป็นตวักระตุน้นาํไปสู่การใชย้าบา้/

เมทแอมเฟตามีน   

 3. ผูป่้วยสามารถพิจารณาตรวจสอบความคิดได ้โดยการบอกเหตุผลในการสนบัสนุนหรือคดัคา้น

ความคิดท่ีเกิดข้ึน และสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ความคิดนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ 

 4. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ใบงานที ่4.1 “ความคดิ และอารมณ์/ ความรู้สึกทีนํ่าไปสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามนี” 

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านนึกยอ้นไปถึงการใชย้าเสพติดท่ีผา่นมาวา่ มีความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก อะไรเกิดข้ึน  

               และใหเ้ขียนไวเ้ป็นสัญญาณเตือนตนเองเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลบัไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน   

 

ก่อนใช้ยาเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  ส่ิงเหล่านีเ้ป็น สัญญาณอนัตราย 

             ทีเ่ตือน........ให้รู้ว่า     

 ฉันกาํลงัเข้าไปใกล้ 

 ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามนี  

             ฉันต้อง หาทางหลกีเลีย่ง และออกจาก       

             ความคดิ อารมณ์/ ความรู้สึกนี ้

             อย่างเร่งด่วน 

ความคดิ 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

อารมณ์ / ความรู้สึก   

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

 

 

เสพยาบ้า/       

เมทแอมเฟตามนี  
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ใบงานที ่4.2 “การตรวจสอบความคดิ” 

 

คําช้ีแจง    ใหท้่านนาํความคิดท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้ / เมทอแมเฟตามีนใส่ในช่อง  1 และใหพ้ิจารณาวา่ 

    ความคิดน้ีเป็นจริงหรือไม่ โดยหาเหตุผล หรือขอ้มูลสนบัสนุนใส่ในช่อง 2 และหาขอ้มูลคดัคา้น 

    ใส่ในช่อง 3 รวมทั้งพิจารณาวา่ความคิดในช่อง 1 นั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ต่อการเลิกยาบา้/   

     เมทแอมเฟตามีน 

 

ความคิดทีนํ่าสู่การใช้

ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน 

(1) 

เหตุผลสนับสนุน 

 

(2) 

เหตุผลคัดค้าน 

 

(3) 

ประโยชน์ของ

ความคิด 

(4) 
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ใบงานที ่4.3 “ความคดิ อารมณ์ / ความรู้สึก และพฤติกรรม” 

 

คําช้ีแจง ใหท้่านพิจารณาขอ้ความขา้งล่างน้ี วา่เป็นขอ้ความประเภทใด แลว้ใส่เคร่ืองหมาย ท่ีช่องนั้น 

 

ข้อความ ความคิด อารมณ์/

ความรู้สึก 

พฤติกรรม 

 

1.  หงุดหงิด    

2.  คุยกบัเพื่อน    

3.  กระวนกระวายใจ    

4.  เลิกใชย้า ชีวติคงดีข้ึน    

5.  เบ่ือ    

6.  ไดสู้บซกัตวั จะไม่เพลียอยา่งน้ี    

7.  เดินไปเดินมา    

8.  อยูโ่รงพยาบาลก็มีความสุขเหมือนกนันะ    

9.  โกรธ    

10. เขาเดินมาหาเราทาํไม    

11. นัง่อยูก่บัเพื่อนๆ    

12. สบายใจ    

13. ขวา้งปาส่ิงของ    

14. กินขา้ว    

15. คราวน้ีเราจะเลิกยาบา้ใหไ้ด ้    

16.มาเลิกยาก็ดีนะ    

17.ท่ีบา้นเราจะเป็นอยา่งไรกนับา้งหนอ    

18.กลวั    

19.ผดุลุกผดุนัง่    

20.อยากสูบจงั    
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คร้ังที ่5 

กจิกรรม การจัดการกบัความคิดทีเ่กีย่วกบัการใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

 1. สามารถแยกแยะความคิดท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

 2. สามารถตรวจสอบความคิดได ้

 3.สามารถปรับเปล่ียนความคิดท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 
 

แนวความคิด 

 ความคิดท่ีเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบ มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ การท่ีผูป่้วย

สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของความคิดกบัอารมณ์/ ความรู้สึก 

ปฏิกิริยาทางร่างกาย และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ทาํให้เกิดความตระหนกัรู้ และเห็นความสําคญัของความคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพติดของตนเอง  

 ดงันั้นการท่ีผูป่้วยสามารถเปล่ียนความคิดของตนเองได ้ก็จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการใชย้าบา้/  เมทแอมเฟตามีนไดด้ว้ย ซ่ึงในการฝึกวิธีการปรับเปล่ียนความคิดนั้น ในเบ้ืองตน้ผูป่้วยตอ้ง

รู้จกัความคิดอตัโนมติัเสียก่อนวา่คืออะไร เกิดข้ึนเม่ือไร ความคิดนั้นเป็นอยา่งไร ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํให้ผูป่้วย

สามารถจบัความคิด และแยกแยะความคิดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองวา่มีลกัษณะอย่างไร ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อ

ตนเองอย่างไร  และความคิดท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีก็ไม่ไดถู้กตอ้ง เช่ือถือไดเ้สมอ แต่มีผลต่อการกระทาํ 

หรือการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยอย่างมาก ดงันั้นเม่ือมีความคิดเกิดข้ึน ให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเช่ือ และกระทาํตามความคิดท่ีเกิดข้ึนนั้น โดยในเบ้ืองตน้เม่ือมีความคิดเกิดข้ึนให้ความคิดนั้นเป็น

แค่เพียงสมมุติฐานซ่ึงอาจเป็นเร่ืองจริงหรือไม่จริงก็ได ้ เรามีหนา้ท่ีหาหลกัฐานหรือขอ้พิสูจน์มายืนยนัหรือ

คดัค้านความคิดนั้นเพื่อตรวจสอบว่าความคิดนั้นเป็นจริงหรือไม่  หรือใช้การโต้แยง้ความคิดท่ีไม่เป็น

ประโยชน์ ท่ีอาจนาํไปสู่การใชย้าบา้/  เมทแอมเฟตามีน หรือใชว้ิธีการปรับเปล่ียนความคิด เม่ือความคิดนั้น

ไม่เป็นความจริง หรือไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลดีต่อการเลิกยาเสพติด 

ระยะเวลา 120 นาท ี

วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัทกัทาย พูดคุย และให้ผูป่้วยนาํเสนอการบา้นท่ี 4.3 “ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก และ

พฤติกรรม”  

 2. เปิดโอกาสใหมี้การพูดคุย ซกัถามเก่ียวกบัการบา้น 

 

 

  



35 

 

 ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

 1. ผู ้บ ําบัดอธิบายให้ผู ้ป่วยเข้าใจถึงความคิดท่ีเกิดข้ึนซํ้ าอีกคร้ัง เพื่อทบทวนความเข้าใจ              

โดยยกตวัอย่าง เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยท่ีใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน และถามความคิด ความรู้สึก 

และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

เหตุการณ์ที ่1 ขณะนัง่อยูท่ี่ร้านคา้ เห็นตาํรวจเดินเขา้มา  

 เหตุการณ์ที ่2 วนัส้ินเดือน เงินเดือนออก มีเพื่อนมาหาท่ีบา้น 

2. ผูบ้าํบดัซกัถามประสบการณ์ของผูป่้วยวา่ใครเคยเกิดเหตุการณ์คลา้ยตวัอยา่งท่ียกมาบา้งหรือไม่ 

ตอนนั้นคิดวา่ตาํรวจ หรือเพื่อนมาทาํอะไร ผูป่้วยรู้สึกอย่างไร และแสดงพฤติกรรมอะไรบา้งเขียนใน Flip 

chart ทบทวนใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 

3.ให้ผูป่้วยตรวจสอบความคิดอตัโนมติัท่ีเกิดข้ึนนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยผูบ้าํบดัยกตวัอย่าง

ความคิดท่ีไดจ้ากเหตุการณ์ท่ี 1 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความคิดอตัโนมติัทางลบ (Negative automatic thought) 

ไดแ้ก่ คิดวา่ตาํรวจมาจบัตน มาตรวจปัสสาวะ  คิดวา่ตาํรวจมองมาท่ีตนเอง เป็นตน้ ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยวา่ 

มีบางคร้ังไหมท่ีตาํรวจไม่ไดม้าจบัตน ไม่ไดม้าตรวจปัสสาวะ ตาํรวจมาร้านคา้ มาทาํอะไรไดบ้า้ง ให้ช่วยกนั

คิด และเขียนข้ึนบน Flip chart  

ผูบ้าํบดัช้ีให้ผูป่้วยเห็นว่า ความคิดอตัโนมติัท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว อาจไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรือถูกตอ้งเสมอไป แต่กลบัส่งผลต่อพฤติกรรมของคนเราอย่างมาก ดงันั้นในการดาํเนินชีวิตมีความคิด

ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เราจึงควรมีสติตรวจสอบความคิดท่ีเกิดข้ึนเสียก่อนวา่เป็นความจริงไหม และความคิด

ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่า  พร้อมทั้งอธิบายตามใบความรู้ท่ี 5.1 “ความคิดท่ีนาํสู่การใชย้าบา้/ เมท

แอมเฟตามีน”  

 4. ผูบ้าํบดัฝึกให้ผูป่้วยเรียนรู้การตรวจสอบความคิด ถา้ความคิดไม่ไดเ้ป็นความคิดท่ีถูกตอ้งและ

ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองจริง อีกทั้งคิดไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เราสามารถปรับเปล่ียนความคิดได ้โดยการหา

ขอ้มูลมาคดัคา้นความคิดเดิม และรู้จกัใชค้วามคิดโตแ้ยง้ 

 5. ผูบ้าํบดัแบ่งผูป่้วยออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน ใหท้าํใบงานท่ี 5.1 “การโตแ้ยง้ความคิดอตัโนมติัทาง

ลบท่ีนาํสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน” และใหต้วัแทนกลุ่มนาํเสนอ 

 6. ใหผู้ป่้วยทาํใบงานท่ี 5.2 “ผลการปรับเปล่ียนความคิด” นาํเสนอ และเขียนลง Flip Chart และให้

ทุกคนร่วมกนัวเิคราะห์แต่ละความคิดท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน และเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัและผูป่้วยร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากกิจกรรม 

2. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยพูดคุยแลกเปล่ียนถึงการดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม 

3. ผูบ้าํบดัมอบหมายให้ผูป่้วยแต่ละคนทาํใบงานท่ี 5.3 “สํารวจตนเองเก่ียวกบัสาเหตุของการ    

ติดซํ้ า” 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 5.1

2. ใบงานท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3

3. Flip Chart และ ปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. ผูป่้วยสามารถตรวจสอบความคิดทางลบท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้และเสนอ

ขอ้โตแ้ยง้ความคิดนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป่้วยสามารถปรับเปล่ียนความคิดท่ีทาํให้ไม่กลบัไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน และบอกถึงผล

ของการปรับเปล่ียนความคิด 

3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นของผูป่้วย
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ใบความรู้ที ่5.1 “ความคดิทีนํ่าสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามนี” 
 

 ความคิดอตัโนมติั (Automatic thoughts) เป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือ หรือประสบการณ์

เดิมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือเหตุการณ์ท่ีมากระตุน้ ความคิดน้ีจะเกิดข้ึนทนัทีและหายไปอย่างรวดเร็ว   

จนเราไม่ทนัรับรู้วา่ความคิดอตัโนมติัเกิดข้ึน ความคิดน้ีจึงมกัจะขาดการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบถึง

ขอ้เทจ็จริงหรือความเป็นเหตุเป็นผล แต่กลบัพบวา่ความคิดอตัโนมติัมีอิทธิพลทาํให้บุคคลเช่ือตามความคิด

ท่ีเกิดข้ึน และส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลนั้นดว้ย 

 ความคิดอตัโนมติัจึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะกบัผูป่้วยท่ีใช้

ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน เน่ืองจากส่วนใหญ่มกัมีความคิดอตัโนมติัท่ีเป็นลบ หรือคิดแตกต่างไปจากผูท่ี้ไม่ใช้

โดยมีลกัษณะของการคาดหวงัผลของการใชย้าบา้ / เมทแอมเฟตามีนเป็นไปในทางบวก ซ่ึงเป็นความคิดใน

การอธิบายเหตุผลท่ีเอ้ือต่อการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 ดงันั้นการสอนให้ผูป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจ แยกแยะความคิดอตัโนมติัในทางลบ ให้รู้เท่าทนั

ความคิดท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้ผูป่้วยสามารถมองเห็นท่ีมาของปัญหาไดช้ดัเจนข้ึน การฝึกฝนให้ผูป่้วยจดจาํ

ความคิดอตัโนมติัทางลบ และเรียนรู้ท่ีจะพิสูจน์ความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของตนเองว่าเป็นความจริง

หรือไม่ และเป็นประโยชน์ไหม จะสามารถทาํให้ผูป่้วยมีมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม และมองในมุมอ่ืนๆ    

มากข้ึน จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความคิดให้เป็นในเชิงบวกและเป็นประโยชน์เขา้มาแทนท่ี  ทาํให้

ความคิด ความเช่ือเดิมท่ีมีต่อการใชย้าและสารเสพติดเปล่ียนแปลงไป และนาํพาไปสู่การเลิกใชย้าบา้/ เมท

แอมเฟตามีนไดใ้นท่ีสุด   

 ข้ันตอนการเปลีย่นแปลงความคิดทางลบ 

 1. เม่ือมีความคิดทางลบเกิดข้ึน ให้หยุดความคิดของตนเองโดยการตระหนกัรู้ว่ามีความคิดอะไร

เกิดข้ึน 

 2. ถามตวัเอง เช่น ความคิดน้ีถูกตอ้งไหม ? แปลความผิดไปหรือเปล่า?  เป็นความคิดท่ีด่วนสรุป

หรือเปล่า? ควรตอ้งพิสูจน์ความคิดก่อนสรุปโดยการหาหลกัฐานมาคดัคา้น หรือสนบัสนุนความคิดวา่เป็น

จริงหรือไม่ จึงค่อยตดัสินใจ 

 3. วเิคราะห์วา่ความคิดท่ีเกิดข้ึนนั้นมีประโยชน์ต่อการเลิกยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนหรือไม่ 

 4. แทนท่ีความคิดทางลบให้เป็นทางบวกเพิ่มข้ึน เช่น “ฉันสามารถลองทาํส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนใน

ชีวติได”้ “การหยดุใชย้า ไม่ยากเกินไปท่ีฉนัจะทาํได”้ ซ่ึงผลท่ีตามมาจากการเปล่ียนแปลงความคิดให้เป็นใน

เชิงบวกมากข้ึน ทาํใหมี้การพฒันาการวางแผนแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ใบงานที ่5.1 “การโต้แย้งความคดิอตัโนมตัิทางลบทีนํ่าสู่การใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามนี” 

 

คําช้ีแจง  แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน ช่วยกนัระดมสมองในการหาขอ้โตแ้ยง้กบัความคิดอตัโนมติัทางลบท่ี 

 นาํสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน   

 

ความคิดอตัโนมัติ ข้อโต้แย้ง 

1. สูบแค่คร้ังเดียวไม่เป็นไรหรอก  

 

 

 

 

 

2. ใช้แล้วเดี๋ยวกเ็ลกิได้ อยู่ทีใ่จ 

 

 

 

 

 

3. ถ้าได้สูบยาสักหน่อยคงจะ      

กระปร้ีกระเปร่าขึน้  
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ใบงานที ่5.2 “ผลของการปรับเปลีย่นความคดิ” 

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านวเิคราะห์ สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ และผลท่ีตามมา เม่ือมีการปรับความคิด และ 

               เขียนลงในช่องวา่ง 

 

สถานการณ์ที ่1 เม่ือกลบับา้น ท่านเห็นกระดาษฟรอยด ์และอุปกรณ์การเสพยาบา้/ไอซ์อยูใ่นหอ้ง 

 

    1.    ความคดิ                                         ความรู้สึก                                     พฤติกรรมใช้ยา 

 

                      

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัการปรับเปลีย่นความคดิ 

 

          2. ความคดิ                                       ความรู้สึก                                  พฤติกรรมไม่ใช้ยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

……………………
……………………
……………………
……………………

 

เสพยาบา้/ไอซ์ 

……………………
……………………
……………………
……………………

 

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

ไม่เสพยาบา้/ไอซ์ 
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สถานการณ์ที ่2 เพื่อนเอายาบา้/ ไอซ์มาใหท้่าน  

  

     1. ความคดิ                                         ความรู้สึก                                         พฤติกรรมใช้ยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัการปรับเปลีย่นความคิด 

 

 

          2. ความคดิ                                       ความรู้สึก                                  พฤติกรรมไม่ใช้ยา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เสพยาบา้/ไอซ์ 

……………………
……………………
……………………
……………………

 

……………………
……………………
……………………
……………………

 

ไม่เสพยาบา้/ไอซ์ 
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ใบงานที ่5.3 “สํารวจตนเองเกีย่วกบัสาเหตุของการติดซ้ํา” 
 

คําช้ีแจง  ใหท้่านทบทวนสาเหตุท่ีทาํใหย้งัคงใชย้าเสพติดหรือการกลบัไปเสพติดซํ้ า

สถานการณ์/เหตุการณ์

นําไปใช้ยาเสพติด 
1.……………………..……. 

……………………………… 

……………………………… 

2……….……………………

………………………………

……………………………… 

3.……………………………

………………………………

……………………….…… 

4……………………...……

…………..…………………

………………………………

5……………………………

……………………………. 

……………………………… 

  

 

 

 

 

 

ความคิด 

 
1.………………………...…

………………………………

…………………………..…

2……………………………

…………………….……….

……………………………… 

3……..……………………

………………………………

……………………………… 

4……………………………

………………………………

…………………..……….... 

5……………………………

………………………….….. 

….………………….…..…...

 

 

 

  

 

 

ความรู้สึก/อารมณ์ 
 

1.………………..………...…

…………..……………………

……………………………...… 

2………………………………

……………..........................

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

3………………………………

….……………………………

…………………………….…

4.…………………..…………

……………..………..………

…………………………………

5………………………………

………………………………… 

…………………………………

 

 

 

  

การใช้ยาบ้า / เมทแอมเฟตามีน 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 
คร้ังที ่6 

กจิกรรมการจัดการอารมณ์และความคิด 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

 1. ทราบสาเหตุการไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

2. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งอารมณ์  ความคิด และพฤติกรรมในการใชย้าบา้/  

เมทแอมเฟตามีน 

3. สามารถจดัการอารมณ์ ความคิดท่ีใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนของตนเองได ้
 

แนวความคิด 

 ความคิด (Cognitive) ความรู้สึกทางจิตใจ (Affective) และพฤติกรรม (Behavior)                

มีความสัมพนัธ์กนั ถา้มีส่ิงกระตุน้ด้านใดดา้นหน่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน

ดว้ย ผูป่้วยควรมีความเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน จะทาํให้วิเคราะห์หาสาเหตุของการใชย้าเสพติด 

และสามารถจดัการกบัอารมณ์และความคิดท่ีเกิดข้ึนได ้

ระยะเวลา   120    นาที  

วธีิการดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ในกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมา 

2. นาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 5.3 “สาํรวจตนเองเก่ียวกบัสาเหตุของการติดซํ้ า” 

และใหผู้ป่้วยร่วมกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการบา้น  

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ใหผู้ป่้วยนัง่ตวัตรงหลบัตา หายใจเขา้-ออกยาวๆ และลึก ประมาณ 5 นาที โดยให้สังเกต

ความคิด  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน (จดัสถานการณ์ให้มีเสียงพูด เสียงดงัรบกวนจากการหยิบส่ิงของ

ประมาณ 2 นาทีระหวา่งท่ีผูป่้วยนัง่หลบัตา) เม่ือครบตามระยะเวลา ใหผู้ป่้วยลืมตา ผูบ้าํบดัสอบถาม

ความรู้สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งนัง่หลบัตา หลงัจากนั้น ผูบ้าํบดัหยิบภาพประกอบท่ีเตรียม

ไว ้(ลกัษณะเป็นภาพประกอบท่ีสามารถตีความไดห้ลายแง่มุม) ให้ผูป่้วยดู และให้แต่ละคนบอก

ความคิดและความรู้สึกลงในใบงานท่ี 6.1 “จินตนาการตามภาพ” หลงัจากนั้นสรุปโดยการเช่ือมโยง

ความคิดเห็นของผูป่้วยเขา้กบัภาพข่าวดงักล่าว  

2. ผูบ้าํบดัสรุปขอ้มูลของผูป่้วยวา่จากเหตุการณ์เดียวกนั ความคิดของแต่ละคนอาจมีความ

แตกต่างกนั บางคนอยู่สถานการณ์เดียวกนั แต่ต่างเวลาก็มีความคิดเห็นท่ีเปล่ียนไปไม่เหมือนกนั 

และส่งผลให้ความรู้สึกของคนแตกต่างกนัไปได ้เราสามารถเลือกท่ีจะคิดอยา่งไร เลือกรู้สึกเช่นไร

ไดด้ว้ยตวัของเราเอง  
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3. ผู ้บ ําบัดให้ผู ้ป่วยนําใบงานท่ี 5.3 “สํารวจตนเองเก่ียวกับสาเหตุของการติดซํ้ า”               

มาทบทวน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน และใหผู้ป่้วยทาํใบงานท่ี 6.2 

“การปรับเปล่ียนความคิด ชีวติเปล่ียนได”้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนๆในกลุ่ม    

ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ให้ผู ้ป่วยร่วมกันสรุปในส่ิงท่ีเรียนรู้ในวันน้ี  ผู ้บ ําบัดเพิ่มเติม และสรุปความคิด 

ความรู้สึก  และพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและกนั ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความคิด หรือ

ความรู้สึกก็สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้

2. ให้ผูป่้วยทบทวนการดาํเนินชีวิตท่ีผ่านมาว่ามีปัญหา/ อุปสรรคท่ีเป็นเร่ืองยุ่งยากใจ    

ทุกขใ์จ ช่วงเวลานั้นคิด/ รู้สึกอยา่งไร และผา่นมาไดอ้ยา่งไร ในใบงานท่ี 6.3 “การวเิคราะห์ตนเอง” 

ส่ือและอุปกรณ์  

1. ใบงานท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 

2. ภาพประกอบ 

3. Flip chart และปากกาเคมี 

 การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ตลอดจนการซกัถามและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

2. ผูป่้วยบอกสาเหตุของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้

3. ผูป่้วยสรุปความเช่ือมโยงระหวา่งความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองได ้

4. ผูป่้วยบอกวธีิการปรับความคิด/ ความรู้สึกของตนเองเพื่อตดัวงจรไม่ใหก้ลบัไปใชย้าเสพ

ติดได ้
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ใบงานที ่6.1 “จินตนาการตามภาพ” 

 

      คําช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้มูลใหต้รงตามความคิด และความรู้สึกของท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

  

เหตุการณ์ 

 

ขณะเห็นภาพ 

จากตัวอย่าง 

 

มีความคิดอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

มีความรู้สึกเช่นไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................. 
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ใบงานที ่6.2 “การปรับเปลีย่นความคดิ ชีวติเปลีย่นได้” 
 

คาํช้ีแจง  ใหท่้านปรับเปล่ียนความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม/ การกระทาํ แลว้เขียนลงในช่องวา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสนับสนุน ข้อคดัค้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

เหตุการณ์/สถานการณ์ที่

เกดิขึน้  

(ดูจากใบงาน 5.3) 

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

ความคดิ 

(เดิม) 

 

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

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

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

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

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

 

 

ความรู้สึก  

(เดิม) 

 

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

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

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

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

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

 

พฤติกรรม/การกระทาํ 

(เดิม) 

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

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

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

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

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

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

 

 

พฤติกรรม/การกระทาํ 

(ปรับใหม่) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ความคดิ 

(ปรับใหม่) 

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

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

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

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

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

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

 

 

ความรู้สึก 

 (ปรับใหม่) 

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

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

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

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

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

.....................................
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ใบงานที ่6.3 “การวเิคราะห์ตนเอง” 
 

คําช้ีแจง  โปรดคิดทบทวนตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ และกรอกขอ้มูลของท่านใหต้รงตามความ      

                เป็นจริง 

 

ปัญหา/อุปสรรค ความคิด/ความรู้สึก พฤติกรรม ขณะนีท่้านคิด/ 

รู้สึกอย่างไร 
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คร้ังที ่7 

กจิกรรม การแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1.  มีความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญัของการแกปั้ญหา 

2.  สามารถเผชิญปัญหา และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

แนวความคิด 

             การปรับเปล่ียนความคิด และพฤติกรรมเป็นวิธีการท่ีใชไ้ดผ้ลดีกบัผูท่ี้มีความคิด ความเช่ือ 

การรับรู้ท่ีบิดเบือน ไม่ตรงตามความเป็นจริงและเป็นความคิดท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกนั

ตนเองจากการใช้สารเสพติด อย่างไรก็ตามในการดาํเนินชีวิตก็หลีกไม่พน้ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหา

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการหาทางแกไ้ข การแกไ้ขปัญหานั้นส่ิงสาํคญัคือ ตอ้งรู้วา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมาเก่ียวขอ้ง ปัญหานั้นมีผลกระทบอยา่งไรต่อชีวิตของผูป่้วย มีบุคคลสําคญัของ

ผูป่้วยเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นอยา่งไร และท่ีผา่นมาผูป่้วยใชว้ิธีการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา มีการ

ใชย้าหรือสารเสพติดเพื่อแกปั้ญหาหรือไม่  

 ในการหาทางแกไ้ขปัญหามีขั้นตอนสาํคญัดงัน้ีคือ 1) การระบุปัญหา วา่มีปัญหาอะไรบา้งท่ี

ทาํใหไ้ม่สุขสบาย  เครียด วติกกงัวล ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีส่งผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกาย หรือกระทบต่อ

ความรู้สึก นึกคิด และพฤติกรรมบางอย่างท่ีเป็นปัญหา หรือปฏิกิริยาของคนอ่ืนที่มีต่อตวัเรา  

2) เลือกปัญหาท่ีสามารถแกไ้ด ้ ซ่ึงควรเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญั ส่งผลกระทบต่อตนเอง และมี

แนวทางท่ีจะแก้ไขได ้ 3) พิจารณาทางเลือกว่า จะทาํอย่างไรบา้ง แต่ละทางเลือกมีขอ้ดี ขอ้เสีย

อยา่งไร และตดัสินวา่จะเลือกใชว้ธีิใด 4) ตดัสินใจและวางแผนวา่จะดาํเนินการอะไร กบัใคร ท่ีไหน 

เม่ือไร และอยา่งไร 5) ลงมือปฏิบติั ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญั เพราะถา้ไม่ลงมือกระทาํ ปัญหา

นั้นก็จะไม่ไดรั้บการแกไ้ขเลย และ6) ประเมินผลการแกไ้ขปัญหา ทาํการประเมินผลภายหลงัจากลง

มือกระทาํแล้วว่าผลเป็นอย่างไร ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ ปัญหานั้นก็จะหมดไป หรือ

คล่ีคลายลง แต่ถา้ผลไม่ดีใหคิ้ดวา่จะทาํอยา่งไร หยุดทาํส่ิงนั้นหรือพยายามทาํใหม่อีก หรือพิจารณา

แนวทางอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ระยะเวลา   120 นาที 
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วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น  (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทกัทาย และใหน้าํเสนอการบา้นใบงานท่ี 6.3 “การวเิคราะห์ตนเอง”  

 2. ผูบ้าํบดันาํเขา้สู่กิจกรรมโดยถามผูป่้วยแต่ละคนว่าในชีวิตประจาํวนัมีปัญหาเกิดข้ึน

มากมาย มีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง 

 3. ผูบ้าํบดัยกตวัอยา่งเหตุการณ์ต่อไปน้ี แลว้ถามถึงวธีิการแกปั้ญหาของแต่ละคน 

  เหตุการณ์ที ่1 นัง่รถเมลไ์ปธุระ แต่ลืมเอากระเป๋าสตางคม์า 

  เหตุการณ์ที่ 2 เขา้รักษาตวัท่ีธญัญารักษไ์ด ้1 สัปดาห์ ร่างกายดีข้ึนเล็กนอ้ย ญาติยงั

ไม่มาเยีย่ม ติดต่อญาติไม่ได ้ เงินในบญัชีไม่มีใช ้

 4. ใหผู้ป่้วยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั และใหเ้หตุผลของการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ

วา่เพราะเหตุใด จึงใชว้ธีิดงักล่าว 

 5.  ผูบ้าํบดักล่าวเพิ่มเติมว่า “ในชีวิตจริงของคนเรา ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ มากมาย 

โดยบางปัญหาก็เขา้มาโดยไม่ทนัไดต้ั้งตวั การคิดแกไ้ขปัญหา จึงตอ้งมีสติ ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

แลว้ทบทวนวา่มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน แลว้เราตอ้งทาํอะไร และทาํอยา่งไร จึงจะสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี” 

 ข้ันดําเนินการ ( 80 นาที ) 

 1. ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะอยู่บาํบดัรักษา แล้วเขียนรวบรวม

ปัญหาทั้งหมดข้ึนบน Flip chart   

 2. สอบถามผูป่้วยวา่ตอ้งการแกปั้ญหาเร่ืองใดก่อน เพราะเหตุใด หลงัจากนั้นจึงนาํปัญหา

ท่ีตอ้งการแกไ้ขมากท่ีสุด 1 เร่ือง ข้ึนบน Flip chart แบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุ่มจาํนวนใกลเ้คียงกนัให้

วเิคราะห์การแกไ้ขปัญหาในการอยูบ่าํบดัรักษา โดยทาํในใบงานท่ี 7.1 “ทุกข-์ปัญหามีทางออก”  

 3. ให้ผูป่้วยในกลุ่มออกมานาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ตามใบงาน 

และอธิบายตามใบความรู้ท่ี 7.1 “กระบวนการแกไ้ขปัญหา”   

 4. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยสรุปขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละ

กลุ่ม  

ข้ันสรุป (20นาที) 

1. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยสรุปสาระสําคญัของการพูดคุยกนัในวนัน้ีและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การทาํกิจกรรม  

2. ผูบ้าํบดัทบทวนขั้นตอนในการแกปั้ญหา และสรุปเพิ่มเติม  

 3. ใหก้ารบา้นทาํ ใบงานท่ี 7.2 “ปัญหามีไวแ้ก”้ 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 7.1

2. ใบงานท่ี 7.1 และ7.2

3. Flip chart และปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. ผูป่้วยสามารถบอกขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง

2. ผูป่้วยสามารถระบุปัญหา พิจารณาทางเลือก และวางแผนในการแกปั้ญหาได้
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ใบความรู้ที ่7.1  “กระบวนการแก้ไขปัญหา” 

 

ปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนและเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ี แต่จะเป็น

ปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน ท่ีจะมอง

ปัญหานั้นวา่มีความยุง่ยากซับซ้อนมากน้อยเพียงใด และปัญหานั้นส่งผลกระทบให้เกิดความรู้สึก

เศร้า  หดหู่และตึงเครียดต่อชีวิตอย่างไร  บุคคลท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาไดดี้จะช่วยให้ความยุ่งยาก

คล่ีคลายลงได ้ซ่ึงการแกปั้ญหาจดัเป็นกระบวนการความคิดท่ีใชใ้นการจดัการกบัความยุง่ยากอยา่ง

เป็นรูปธรรม โดยกระบวนการแกไ้ขปัญหามี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาท่ีพบ      

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกปัญหาท่ีแกไ้ขได ้

ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาทางเลือก     

ขั้นตอนท่ี 4 ตดัสินใจวางแผน 

ขั้นตอนท่ี 5 ลงมือปฏิบติั     

ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลจากการแกไ้ขปัญหา 

 ข้ันตอนที ่1 ระบุปัญหาทีพ่บ      

• ปัญหาพฤติกรรม  เช่น พฤติกรรมกา้วร้าว ติดสารเสพติด พฤติกรรมลกัขโมย  

• เหตุการณ์ในชีวิต เช่น สูญเสียพ่อ-แม่ หรือบุคคลท่ีรัก อุบติัเหตุร้ายแรง สูญเสีย

อวยัวะท่ีสาํคญั ถูกออกจากงาน 

• ความสัมพนัธ์ เช่น สัมพนัธภาพในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ไม่สามารถ

เขา้กบักลุ่มเพื่อนๆ ได ้

• ปัญหาในการดาํเนินชีวติ เช่น เครียดจากภาวะต่างๆ  

 ข้ันตอนที ่2  เลือกปัญหาทีแ่ก้ไขได้ 

• ใชว้ธีิตั้งคาํถามเพื่อคน้หาสาเหตุและการแกไ้ข 

• คน้หาปัญหาท่ีอยากแกไ้ขพฤติกรรม 

• เลือกปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขรีบด่วน ท่ีแกไ้ขง่ายหรือสามารถควบคุมได ้

 ข้ันตอนที ่3 พจิารณาทางเลือก   

• ในการแก้ไขปัญหามีทางเลือกหลายๆ ทาง แต่ละทางเลือกก็จะมีทั้งข้อดี และ

ขอ้เสีย เราตอ้งพิจารณาทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย อยา่งรอบคอบวา่ทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

ในการแก้ปัญหาให้บางเบาลง และบางคร้ังการพิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจทาํให้วิกฤตนั้ น

เปล่ียนเป็นโอกาสได ้ (ในข้ันตอนนี้ควรให้ผู้ป่วยได้ระดมสมองให้มากที่สุด เพ่ือจะได้ใช้ข้อมูลใน

การตัดสินใจทางเลือกต่างๆ อย่างครอบคลุม) 
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ข้ันตอนที ่4 ตัดสินใจวางแผน 

• ตดัสินใจวางแผนการแกไ้ขปัญหาวา่จะทาํอะไร กบัใคร ท่ีไหน และทาํอยา่งไรโดย

พิจารณาความเป็นไปได ้

 ข้ันตอนที ่5 ลงมือปฏิบัติ โดยคาํนึงถึง  

• ในการลงมือปฏิบติัตามแผนการท่ีกาํหนดไวใ้ห้คาํนึงถึงความสอดคล้องในการ

ดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ความเป็นไปไดใ้นการประสบความสําเร็จ ทรัพยากรท่ีมีมากเพียงพอ

และความพึงพอใจของผูล้งมือปฏิบติั 

 ข้ันตอนที ่6 ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา ประเมินผลหลงัการปฏิบติัเก่ียวกบั 

• มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร  

• ไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลอยา่งไร 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ในชีวิตของแต่ละคนมกัตอ้งพบกบัความทุกข ์และความสุข คละเคลา้

กนัไป ซ่ึงเม่ือไรท่ีพบกบัความทุกข ์ก็มกัจะกล่าววา่เพราะมีปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

การเรียนรู้ และเขา้ใจกระบวนการแกไ้ขปัญหาทั้ง 6 ขั้นตอน จึงเป็นส่ิงจาํเป็นเบ้ืองตน้ท่ี

ควรฝึกฝน เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมเม่ือพบกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในชีวิตประจาํวนั            

เราก็สามารถท่ีจะประยกุต ์และนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
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ใบงานที ่7.1 “ทุกข์ - ปัญหามทีางออก” 

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านเขียนตามประเด็นดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการอยูบ่าํบดัรักษาคือ  

   1. …………………………………………………………………………………...……… 

 2 ……………………………………………………………………………….……...…… 

3 ………………………………………………………………………..……………..…… 

 ข้ันตอนที ่2 เลือกปัญหาท่ีแกไ้ขได ้(ปัญหาท่ีสาํคญั/ อยากแกไ้ข/ จาํเป็นรีบด่วน)  คือ  

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

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

ข้ันตอนที ่3 พิจารณาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  

 

 

     ข ขข 

 

                         

        

                    

 

         

  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

 ข้อด ี

ข้อด ี ข้อเสีย 

ข้อเสีย 

ทางเลือก 
ในการ

แก้ปัญหา 

1)                                                        

2) 
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ฉันเลือกทีจ่ะแก้ไขปัญหาโดย  

 

……………………………………….…… 

…………………………………..………… 

…………………………………………….. 

 

ข้ันตอนที ่4 การตดัสินใจวางแผน 

 ทาํกบัใคร ............................................................................................................................. 

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

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

                   

 ทาํอยา่งไร  ………………………………………………………………………………… 

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

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

  

ทาํท่ีไหน  .............................................................................................................................. 

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

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

  

ทาํเม่ือไร    ............................................................................................................................. 

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

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

 

ข้ันตอนที ่5 ลงมือปฏิบติั 

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

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

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

ข้ันตอนที ่6 ประเมินผลความสาํเร็จจากส่ิงต่อไปน้ี 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่7.2 “ปัญหามไีว้แก้” 

 

คําช้ีแจง  ใหท้่านเขียนตามประเด็นดงัน้ี 

1. ปัญหา /ส่ิงกงัวลใจ/ ส่ิงรบกวนจิตใจของท่าน คือ  

 1. …………………………………………………………………………………...……… 

 2 ……………………………………………………………………………….……...…… 

3 ………………………………………………………………………..……………..…… 

2 ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข (ปัญหาท่ีสาํคญั/ ปัญหาท่ีอยากแกไ้ข/ ปัญหาท่ีจาํเป็นรีบด่วน)  

 

ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขคือ………………………………………………………………  

ทางเลือกในการแกไ้ข ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1. 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

  

 

ทางเลือกในการแกไ้ขคือ………………………………………………………………………… 
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คร้ังที ่ 8 

กจิกรรม การจัดการกบัความรู้สึกอยากยา และส่ิงกระตุ้นที่ทาํให้อยากยา 

วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. มีความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา

2. ระบุส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหรู้้สึกอยากเสพยา

3. สามารถจดัการกบัตวักระตุน้ ความคิดอตัโนมติัและความรู้สึกอยากเสพยา

แนวความคิด 

ความรู้สึกอยากเสพยาเป็นปัญหาท่ีนาํมาซ่ึงความยุ่งยาก ลาํบากใจให้กบัผูท่ี้พยายามท่ีจะ

หยดุ/ เลิกใชย้าและสารเสพติด  เพราะบางคร้ังไม่ไดใ้ชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนมาเป็นสัปดาห์/เดือน 

หรือเป็นปี ความรู้สึกอยากใช้สารเสพติดก็อาจเกิดข้ึนไดอี้ก แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผูป่้วยมี

ความตอ้งการท่ีจะกลบัไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนซํ้ าอีก  

อย่างไรก็ตาม การท่ีผูป่้วยเรียนรู้ และความเขา้ใจถึงธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา 

ส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากเสพยาวา่คืออะไร รับรู้วา่ก่อนท่ีจะเกิดความรู้สึกอยากเสพยาวา่

มีความคิดอะไรเกิดข้ึนก่อน  ระดับความรุนแรงของความรู้สึกอยากเสพ และการหายไปของ

ความรู้สึกอยากเสพยานั้นมีลกัษณะอย่างไร  จะทาํให้ผูป่้วยสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกนัตนเอง

และจดัการกบัความรู้สึกอยากเสพไดโ้ดยไม่กลบัไปเสพติดซํ้ า  

วิธีการจัดการกับความรู้สึกอยากเสพยา และจดัการกับส่ิงกระตุ้นทาํได้หลายวิธี เช่น       

การจดจาํส่ิงกระตุน้ว่าคืออะไร และพยายามหลีกเล่ียงจากส่ิงกระตุน้นั้น หรือเม่ือตอ้งเผชิญกบัส่ิง

กระตุ้นท่ีเป็นความคิด ความรู้สึกของตนเอง ผูป่้วยก็สามารถจดัการกับส่ิงกระตุ้นนั้นได้ทนัที      

โดยการหันเหความสนใจไปทาํกิจกรรมอ่ืน การใช้คาํพูดกบัตนเอง การนึกถึงข้อดี ข้อเสียของ

ความคิดนั้น พยายามคิดถึงเหตุการณ์อ่ืนท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นความสุขแทน จะเป็นการช่วย

ลดหรือทาํใหค้วามรู้สึกอยากเสพยานั้นหายไปได ้ 

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น  (20นาที) 

1. ผูบ้าํบดักล่าวทกัทาย และสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของผูป่้วย

แต่ละคนในช่วงวนัท่ีผา่นมา 

2. นาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมายใบงานท่ี 7.2 “ปัญหามีไวแ้ก”้
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ข้ันดําเนินการ  (80นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัแนะนาํให้ผูป่้วยฝึกผอ่นคลายอารมณ์ดว้ยการสร้างจินตนาการ ให้ผูป่้วยหลบัตา 

อยูใ่นท่าสบาย ผูบ้าํบดัเปิดเทปเพลงท่ีมีเสียงเพลงทาํนองธรรมชาติประมาณ 5-6 นาที และให้ผูป่้วย

สร้างจินตนาการตามเสียงท่ีไดย้นิ หลงัจากนั้นสุ่มถามความรู้สึกของผูป่้วยแต่ละคน 

 2. ผูบ้าํบดัสุ่มถามผูป่้วย 3-4  คน เก่ียวกบัประสบการณ์เม่ือเกิดความรู้สึกอยากเสพยาบา้/   

เมทแอมเฟตามีนว่าความรู้สึกนั้นเกิดข้ึนเม่ือไร  มีส่ิงใดเป็นตวักระตุน้นาํมาก่อน และความรู้สึก

อยากเสพยามีลกัษณะเป็นอยา่งไร โดยถามถึงความรุนแรง เช่น ปฏิกิริยาทางร่างกาย ความคิด และ

ความรู้สึก/ อารมณ์ ระยะเวลาท่ีเกิด มากนอ้ยแค่ไหนจึงดีข้ึนหรือหมดไป 

 3. ผูบ้าํบดัอธิบายธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากเสพยาเสพติด ตามใบความรู้ท่ี 8.1 

“ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา”  

 4. ผูบ้าํบดักระตุน้ใหผู้ป่้วยทุกคนพูดถึงตวักระตุน้ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกอยากเสพยาเสพติด 

เช่น เสียงรถมอเตอร์ไซด์ เห็นเพื่อนท่ีเคยเสพยา  เป็นตน้ แลว้ให้เขียนรวบรวมลงใน Flip chart 

หลังจากนั้ นจึงจําแนกตัวกระตุ้นเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ ความคิดของตนเอง อารมณ์/ ความรู้สึก 

สถานการณ์ บุคคล สถานท่ี อุปกรณ์การเสพยา ตวัยา และช้ีให้ผูป่้วยเห็นวา่ส่ิงกระตุน้ทั้งภายนอก

และภายในเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีเกิดนาํมาก่อนท่ีผูป่้วยจะมีความรู้สึกอยากเสพยา 

 5. ผูบ้าํบดัสุ่มถามผูป่้วย 2-3 คน วา่จากประสบการณ์ท่ีผ่านมามีบา้งไหมท่ีเรามีความรู้สึก

อยากยาเสพติดแต่ไม่ไดเ้สพ ซ่ึงตอนนั้นมีวธีิการควบคุมตนเอง หรือมีวิธีการต่อสู้กบัความรู้สึกน้ีได้

อยา่งไร แลว้ใหเ้ขียนลงใน Flip chart และเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยคนอ่ืนไดร่้วมเสนอความคิดเห็น 

 6. ผูบ้าํบดัฝึกทกัษะผูป่้วยให้เผชิญกับความรู้สึกอยากเสพยาตามใบความรู้ท่ี 8.2 “การจดัการกับ

ความรู้สึกอยากเสพยา และการจดัการกบัส่ิงกระตุน้” โดยวธีิการดงัน้ี  

6.1 ให้รู้จกัและเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ โดยสามารถจดจาํส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ท่ีทาํให้

เกิดความรู้สึกอยากเสพวา่มีอะไรบา้งท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ผูป่้วยตอ้งพยายามหลีกเล่ียงไม่ให้เขา้ไปสู่

สถานการณ์นั้น และให้บอกกบัตวัเองเสมอวา่ตวักระตุน้เหล่าน้ีเป็นเสมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ใหร้ะมดัระวงัวา่ “เรากาํลงัเร่ิมเขา้ใกลส่ิ้งเสพติดแลว้” 

6.2 เม่ือมีอาการทางร่างกาย เช่น เปร้ียวปาก กระวนกระวาย หายใจเร็ว ใจสั่น ให้ผูป่้วย

พยายามถ่ายทอดอาการ และระบายความรู้สึกออกมาอยา่งสร้างสรรค ์โดยการหากิจกรรมท่ีตอ้งใช้

แรงกายมากๆ เช่น วิ่งอย่างเร็ว การเตะบอล ต่อยกระสอบ เพราะเม่ือร่างกายไดถ่้ายทอดพลงังาน

ออกมาอยา่งเตม็ท่ีจะช่วยทาํใหค้วามรู้สึกอยากเสพยาลดลงหรือทุเลาลง 
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6.3 การฝึกสติให้รับรู้ต่อความรู้สึกอยากยา โดยอธิบายให้ผูป่้วยฟังว่าธรรมชาติของ

ความรู้สึกอยากยาจะเกิดข้ึนคลา้ยๆ คล่ืนทะเล คือค่อยๆ เกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 นาที หลงัจาก

นั้นความรู้สึกอยากยาก็จะลดลง และอาจจะเกิดข้ึนอีก ถา้ยงัคงมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้อยู ่

 อยา่งไรก็ตามการเขา้ใจถึงธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากยา เราจะสามารถอยู่

กบัความรู้สึกน้ีไดอ้ยา่งมีสติ เพราะเม่ือเกิดความรู้สึกอยากยาก็ให้มีสติรู้วา่ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนแลว้ 

ค่อยๆ มีมากข้ึน มากข้ึน และมากข้ึน หลงัจากนั้นความรู้สึกอยากยาจะค่อยๆ ลดนอ้ยลง นอ้ยลงจน

หมดไปในท่ีสุด โดยท่ีเรามีสติตามความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน อดทนอยู่กบัความรู้สึกน้ีโดยไม่ปรุงแต่ง

ความคิดท่ีจะนาํไปสู่การใชย้า  

 การควบคุมตนเองให้อยู่กบัความรู้สึกอยากยา อาจเปรียบไดก้บัการเล่นกระดานโต้

คล่ืน โดยใหล้อ้ไปตามการเคล่ือนตวัของคล่ืนอยา่งมีสติรู้ และประคบัประคองตวัใหอ้ยูบ่นกระดาน

โตค้ล่ืน   

6.4 ใชก้ารเบ่ียงเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิจกรรมอ่ืนๆ ทาํเพื่อให้จิตใจจดจ่อ

กบัส่ิงท่ีทาํ โดยเฉพาะทาํกิจกรรมท่ีเราชอบ ก็จะทาํใหมี้ความสุข เพลิดเพลิน 

6.5 ให้ผูป่้วยหาคาํพูดท่ีพูดเตือนตนเอง (Self-talk) โดยคาํพูดนั้นตอ้งมาจากความรู้สึก

ของตนเองอย่างแทจ้ริง ฝึกให้ผูป่้วยพูดกบัตนเองอย่างเขม้แข็ง มีพลงัพอท่ีจะกระทบกบัความรู้สึก 

และใหเ้ขียนใส่ในกระดาษแขง็เพื่ออ่านเตือนตนเองบ่อยๆ 

6.6 ให้พูดบอกกบับุคคลท่ีไวใ้จได้ ว่าเรามีความรู้สึกอยากยา ซ่ึงจะช่วยลดความรู้สึก

วติกกงัวล และความอ่อนแอของจิตใจลง และช่วยทาํให้ผูป่้วยรู้ถึงตวักระตุน้ท่ีเกิดข้ึนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึง

อาจพาออกไปจากสถานการณ์นั้น หรือการอยูเ่ป็นเพื่อนคอยดูแลและให้กาํลงัใจ หรือช่วยพาไปหา

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีปลอดจากสารเสพติด  

6.7 ใหนึ้กถึงผลกระทบต่างๆท่ีตามมาจากการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

ข้ันสรุป (20นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยสรุปสาระสําคญัของการพูดคุยกนัในวนัน้ี และให้ผูป่้วยได้ประเมิน

ตนเองวา่มีความรู้สึกมัน่ใจมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัระยะแรกๆ ของการบาํบดั 

 2. การบา้นมอบหมายให้ทาํใบงานท่ี 8.1 “การทบทวนส่ิงกระตุน้ ความคิดและความรู้สึก

อยากยา” 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ใบความรู้ท่ี 8.1 และ8.2 

 2. ใบงานท่ี 8.1 

 3. Flip chart และปากกาเคมี 

การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยสามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกอยากเสพยา 

 2. ผูป่้วยระบุส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ท่ีทาํใหรู้้สึกอยากยา 

 3. ผูป่้วยบอกวธีิการจดัการกบัตวักระตุน้และความรู้สึกอยากเสพยาได ้

 4. ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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  ใบความรู้ที ่8.1 “ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา”  

 

ความรู้สึกอยากยาเสพติดเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ในช่วงระยะเวลาของการ

บาํบดัรักษา โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกของการหยุดยา ซ่ึงความรู้สึกอยากยาอาจเกิดข้ึนนานเป็น

สัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความกระวนกระวายใจ ความไม่สุขสบายและ

ความทุกขท์รมานใหผู้ป่้วยท่ีกาํลงัจะหยดุยาเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามความรู้สึกอยากยาไม่ใช่เป็น

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูติ้ดยาเสพติด  แต่เป็นธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได้กบัผูติ้ดยาเสพติดทุกชนิด    

ซ่ึงเราควรจะตอ้งเรียนรู้กบัความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้มีความรู้และเขา้ใจปรากฏการณ์น้ีว่า

เป็นอย่างไร มีลกัษณะของการเกิดข้ึน การคงอยู่ และการหมดไปของความรู้สึกอยากยา  เพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมในการจดัการกบัความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดข้ึนได้ สําหรับตวักระตุน้การเสพ

หรือความอยากยาเป็นตวักระตุน้ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆ ตวับุคคล รวมทั้งสถานท่ี 

เวลา และส่ิงของท่ีเก่ียวกบัการเสพยา สัญญาณท่ีแสดงออกทางร่างกาย ทางจิตใจ รวมทั้งความ

ความคิดท่ีมีต่อการอยากยา ความทรงจาํในอดีตเม่ือเสพยา การวางแผนการถึงวิธีการท่ีจะไดเ้สพยา 

ความรู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสพยา 

 ความรู้สึกอยากยานั้นเม่ือถูกกระตุน้จะมีช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนอย่างจาํกดั บางคนเกิดข้ึนเพียง

เวลาสั้ นๆ 2-3 นาทีหรืออาจมีอยู่นานถึง 2-3 ชั่วโมง ซ่ึงความรู้สึกอยากยาจะมีเพิ่มมากข้ึนๆ 

จนกระทัง่รู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถทนทานได้ หลงัจากนั้นความรู้สึกอยากยาน้ีจะค่อยๆ ลดลง

ภายใน 2-3 นาที และหมดไปในท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความรู้สึกอยากยามีลกัษณะคลา้ยๆ กบัการเกิด

ของคล่ืนทะเลท่ีค่อยๆ ก่อตวัรุนแรงมากข้ึนๆ และก็ค่อยๆ สงบลง ดงันั้นเม่ือเราสามารถเรียนรู้และ

เขา้ใจปรากฏการณ์เหล่าน้ีวา่ความรู้สึกอยากยาจะเกิดข้ึนและหมดไปไดเ้องในช่วงเวลาน้ีจึงตอ้งมีสติ

รับรู้ว่าเกิดความรู้สึกอยากยาข้ึน และคอยเฝ้าดูความคิด อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นอยา่งรู้เท่าทนั 

โดยไม่ปรุงแต่ง ความรู้สึกอยากยาก็จะค่อยๆหมดไปเอง ซ่ึงมกัจะใชเ้วลาไม่นานนกั การฝึกฝนอยู่

กบัความรู้สึกอยากยาบ่อยๆ จะช่วยใหส้ามารถเผชิญกบัความรู้สึกอยากยาไดดี้ข้ึน และจะพบวา่ส่ิง

กระตุน้ท่ีเคยมีอิทธิพลทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากยาจะมีความถ่ีและความรุนแรงลดลง 
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ใบความรู้ที ่8.2 “การจัดการกบัความรู้สึกอยากเสพยา และจัดการกบัส่ิงกระตุ้น” 

วธีิการจัดการกบัความรู้สึกอยากเสพยา 

1. การจดจาํส่ิงกระตุน้และพยายามหลีกเล่ียง

• วางแผนเพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้ เช่น ทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชใ้นการเสพยา

ไม่ไปหาเพื่อนท่ีเคยเสพยาดว้ยกนั หรือไม่ไปสถานท่ีท่ีเคยใชใ้นการเสพยา มีแผนการ

ใชเ้วลาในวนัหยดุหรือใชช่้วงเวลาท่ีเคยเสพไปทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีชอบแทน

2. เม่ือตอ้งเผชิญกบัความรู้สึกอยากยา

• เบ่ียงเบนไปทาํกิจกรรมอ่ืน เช่น  ออกไปวิ่ง เดิน ทาํงานท่ีตอ้งออกแรงให้เหน่ือยเพื่อ

ร่างกายจะไดเ้พลียช่วยใหห้ลบัไดง่้าย  ทาํกิจกรรมท่ีทาํให้รู้สึกผอ่นคลายและจิตใจจด

จ่อกบักิจกรรมนั้น

• มีสติตามความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดข้ึนวา่หากเสพยาแลว้จะส่งผลต่อร่างกายอยา่งไร รับรู้

วา่มีมากนอ้ยแค่ไหน ใหจิ้ตนาการความรู้สึกอยากยาเหมือนเล่นกระดานโตค้ล่ืน

• เม่ือมีความคิดท่ีจะใชย้าและพยายามสร้างมโนภาพของส่ิงอ่ืนแทนการคิดถึงยาเสพติด

เช่น ภาพของลูกสาว ภาพของแม่ท่ีรักเรา เป็นตน้

• ใช้การพูดเตือนตวัเองในทางบวก ท่ีไม่นาํพาไปสู่การเสพยา เช่น “อดทนไว ้เด๋ียว

ความรู้สึกน้ีจะดีข้ึน”  “สู้ๆไว”้  หรือ “ฉนัตอ้งทาํได”้

• การเตือนตวัเองดว้ยการดีดหนงัยางโดยคลอ้งหนงัยางท่ีขอ้มือ แลว้ดึงและดีดหนงัยาง

เบาๆ ท่ีขอ้มือของตน

• ปรึกษาคนท่ีสามารถช่วยเหลือได ้หรือพูดคุยกบัคนอ่ืนเพื่อเป็นการระบายความรู้สึก

ของตนเอง และเพื่อให้คนท่ีคิดว่าจะสามารถช่วยเราไดรั้บรู้ว่าความคิดของเราเป็น

อย่างไร รู้สึกอย่างไร ทั้งน้ีผูป่้วยควรจะมีเบอร์โทรศพัท์ของคนท่ีสามารถช่วยเหลือ

หรือใหค้าํปรึกษาได้
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คร้ังที ่9 

กจิกรรม Always Say No 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเทคนิคการปฏิเสธการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน

2. ฝึกทกัษะการปฏิเสธใหเ้กิดความกลา้ท่ีจะปฏิเสธ

3. บอกสิทธิของตนเองในการปฏิเสธการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน

แนวความคิด 

เหตุการณ์หลายอยา่งท่ีผา่นเขา้มาในชีวติของผูป่้วย หลายเหตุการณ์สร้างประสบการณ์ในการทาํร้าย

ผูป่้วยท่ีพยายามจะหยุดหรือเลิกยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน หากผูป่้วยเหล่านั้นยงัขาดความมัน่ใจในตนเอง 

ขาดความเช่ือมัน่ในคุณค่าของตนเอง และขาดทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเอง ก็คงตอ้งมีชีวิตท่ีอยูใ่นวงัวน

ของการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนตลอดไป 

ทกัษะการปฏิเสธนบัเป็นทกัษะสําคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน สามารถควบคุม

พฤติกรรมของตนเองไม่ให้หันกลบัไปใช้สารเสพติดได้ ทั้งน้ีสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัของผูป่้วยท่ี

พบปะเพื่อนฝูงหรือบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงอาจชกันาํหรือชกัชวนให้เขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เส่ียงท่ี

กระตุ้นให้ผูป่้วยเกิดความคิด ความรู้สึกอยากยา และกลับไปใช้สารเสพติดซํ้ า ดังนั้นเม่ือเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัส่ิงกระตุน้เหล่านั้นแลว้ ทกัษะการปฏิเสธ การกลา้ท่ีจะยืนยนัในสิทธิของตนเอง 

อยา่งไม่ลงัเล กลา้ท่ีจะบอกความตอ้งการ บอกความรู้สึกของตนเองกบัเพื่อนท่ีคุน้เคย หรือกบับุคคลอ่ืนๆ ใน

การท่ีจะไม่ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมากท่ีผูป่้วยตอ้งเรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการปฏิเสธ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทกัทาย และพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป่้วย

2. ใหผู้ป่้วยแต่ละคนนาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 8.1 “การทบทวนส่ิงกระตุน้ ความคิดและความรู้สึก

อยากยา” และเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ผูบ้าํบดันําเสนอเกมส์  “แลกของ” ตามใบงานท่ี 9.1 “แลกของ” โดยแบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุ่ม

จาํนวนเท่าๆกนั
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 - กลุ่มท่ี 1 ให้ผูป่้วยหลับตาอยู่ในความสงบและให้นึกถึงส่ิงของของตนเอง 1 ส่ิงท่ีตนเองรัก       

หวงแหน และรู้สึกเป็นส่ิงของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ (ส่ิงของ ซ่ึงไม่ใช่ ส่ิงมีชีวิต) เม่ือนึกไดแ้ลว้ให้ลืมตาข้ึน 

เขียนของส่ิงนั้นลงในกระดาษท่ีแจกให้ และให้นาํกระดาษซ่ึงถือวา่เป็นตวัแทนส่ิงของท่ีเรารักมาวางไวต้รง

กลางโตะ๊คนละ 1 ช้ิน และร่วมกนัตดัสินใจวา่จะใหข้องท่ีตนเองรักกบักลุ่มท่ี 2 ท่ีจะนาํของมาแลกหรือไม่ 

 - กลุ่มท่ี 2 ผูป่้วยจะแสดงบทบาทหนา้ท่ีในการเสนอส่ิงของตอบแทนไม่วา่จะเป็นส่ิงของอ่ืนใดท่ีคิด

วา่มีค่ามากกวา่ หรือเป็นท่ีสนใจของกลุ่ม 1 และพยายามใชค้าํพูดชกัชวนใหเ้พื่อนในกลุ่มท่ี 1 ยอมใหเ้อาของ

ท่ีตนเองรักมาแลกกบัเพื่อนในกลุ่ม 2 ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 - หลงัจากจบเกมส์ ใหผู้ป่้วยกลุ่มท่ี 1 และ 2 ร่วมกนัระดมสมองตอบ ใบงานท่ี 9.1“แลกของ” 

2. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากใบงาน โดยให้ตวัแทนทั้ง 2 กลุ่มนาํเสนอ ตามท่ีสมาชิกกลุ่ม

ระดมสมอง (ในระหวา่งการดาํเนินกิจกรรมแลกของ ผูบ้าํบดัพยายามกระตุน้ให้ทั้ง 2 กลุ่มแสดงบทบาทของ

ตนเองอย่างเต็มท่ี และเม่ือส้ินสุดกิจกรรมผูบ้าํบดัสรุปประเด็น เปรียบเทียบให้ผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่ม เห็นว่า

กิจกรรมการแลกของมีลกัษณะคล้ายกบัการชักชวนไปใช้สารเสพติด โดยผูป่้วยกลุ่ม 1 มีครอบครัวท่ีรัก  

มีสุขภาพท่ีดี มีเงิน มีงานทาํ มีคนรัก ส่วนกลุ่ม 2 มีสารเสพติด)  

3. ผูบ้าํบดัอธิบายถึงความสาํคญัของการปฏิเสธ เทคนิคการปฏิเสธ และ การกลา้ยนืยนัใน 

ความตอ้งการของตนเองตามใบความรู้ท่ี 9.1 “เทคนิคการปฏิเสธ” 

4. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยจบัคู่กนั วางแผนแสดงบทบาทสมมุติ Always Say No โดยในคร้ังน้ีให้นาํความรู้

เร่ืองเทคนิคการปฏิเสธมาใช ้และใหผู้ป่้วยแสดงบทบาทตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนครบทุกคน 

5. สรุปประเด็น แลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดรั้บจากการแสดงบทบาทสมมติ Always Say No 

ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัสอบถามความคิดเห็นถึงการแสดงพฤติกรรมการปฏิเสธในรูปแบบต่างๆ 

2. ผูป่้วยสรุป และผูบ้าํบดัสรุปเพิ่มเติมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรม  

3. ผูบ้าํบดัให้ผูป่้วยลองนาํทกัษะการปฏิเสธไปใช้ในการดาํเนินชีวิตและเขียนลงในใบงานท่ี 9.2 

“ปฏิเสธเป็น ใจเยน็เป็นสุข” 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 9.1  

2. ใบงานท่ี 9.1 และ 9.2  

3. กระดาษแขง็ขนาด 5x2 น้ิว 

4. Flip chart และ ปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมในกลุ่ม และการฝึกทกัษะการปฏิเสธ 

2. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของผูป่้วยแต่ละคนขณะอยูใ่นกลุ่ม 
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ใบความรู้ที ่9.1 “เทคนิคการปฏเิสธ” 
 

การปฏิเสธเป็นการยนืยนัในสิทธิของบุคคลท่ีพึงกระทาํ ในการพูดเพื่อรักษาจุดยืนของตน ในเร่ืองท่ี

เราไม่อยากกระทาํตามคาํชกัชวนของบุคคลรอบขา้ง การปฏิเสธการใชส้ารเสพติดในระยะแรกอาจจะทาํได้

ไม่ดีนกั แต่ถา้ฝึกต่อไปและพยายามนาํวิธีการไปใชก้็จะทาํให้สามารถปฏิเสธไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรมชาติมากข้ึน เทคนิคการปฏิเสธมีขั้นตอนการเจรจา 4  ขั้นตอน คือ 

 ข้ันตอนที ่1 บอกความรู้สึกของตนเองต่อเร่ืองท่ีถูกชกัชวน ดงัตวัอยา่งคาํพดู 

  � เรารู้สึกไม่สบายเลย ถา้เราตอ้งกลบัไปใชย้าอีก 

  � เรารู้สึกผดิ ถา้เราจะตอ้ง.................................... 

  � เราสับสนมาก ถา้จะตอ้ง.................................... 

 

 ข้ันตอนที ่2 เสนอแนะแนวทางท่ีอยากใหเ้พื่อนปฏิบติัต่อเรา ดงัตวัอยา่งคาํพูด 

  � เราจะเป็นเพื่อนกนัเหมือนเดิม แต่ตอ้งไม่ใชย้าอีก 

  � เราคิดวา่เราควร....................................ดีกวา่นะ 

  � ฉนัอยากใหเ้ธอ..................................... 

 

 ข้ันตอนที ่3 สอบถามความรู้สึกเพื่อน วา่รู้สึกอยา่งไรกบัขอ้เสนอของเรา ดงัตวัอยา่งคาํพูด 

  � นายคงเห็นดว้ยกบัเรานะท่ีจะไม่ใชย้าอีก 

  � ไม่ยุง่ยากกบันายนะ ถา้เราจะไม่ใชย้าอีก 

  � นายคงรู้สึกยนิดีกบัเราท่ีเราจะไม่ใชย้าอีก  

 

 ข้ันตอนที ่4 กล่าวสรุปและขอบคุณเม่ือเพื่อนเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของเรา ดงัตวัอยา่ง  

        คาํพูด 

  � ขอบคุณมากนะ ท่ีเขา้ใจเรา 

  � เราเขา้ใจนายนะ แต่นายก็คงเขา้ใจเราเหมือนกนั 

  � เราดีใจจงัเลยท่ีนายไม่เซา้ซ้ีเรา.............ขอบคุณมากนะ 
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หลกัการพืน้ฐานของการปฏิเสธ  

ผูบ้าํบดัควรเนน้หลกัการพื้นฐานของการปฏิเสธใหผู้ป่้วยเขา้ใจ  ดงัน้ี 

1. ผูป่้วยตอ้งปฏิเสธอยา่งมัน่คง ดว้ยนํ้าเสียงท่ีหนกัแน่น ไม่ลงัเล กลา้ท่ีจะสบตากบัคู่สนทนา  

 2. ผูป่้วยหลีกเล่ียงการใช้คาํพูดขอโทษ หรืออา้งเหตุผลท่ีคลุมเครือ เช่น ขอโทษนะวนัน้ี ไม่ว่าง 

เอาไวว้นัหลงัล่ะกนั เป็นตน้ 

 3. ผูป่้วยควรคิดเสมอว่าเม่ือตนเองปฏิเสธแลว้เกิดผลดี - ผลเสียทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้นอย่างไร        

ซ่ึงเม่ือนาํมาชัง่นํ้าหนกัแลว้หากพบวา่เกิดผลดีต่อตนเองและผูอ่ื้นมากกวา่ผลเสีย ผูป่้วยจะไดมี้กาํลงัใจในการ

ดาํเนินการตามท่ีตนเองคิดต่อไป  

4. ใหผู้ป่้วยคิดอยูใ่นใจเสมอวา่ตนเองมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธเพื่อนได ้และการปฏิเสธการใชส้ารเสพติด

เป็นการแสดงความกลา้ท่ีจะยนืยนัในสิทธิของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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ใบงานที ่9.1 “แลกของ”  
 

คาํช้ีแจง ใหท่้านช่วยกนัระดมสมอง และตอบคาํถามในประเดน็ ดงัน้ี 

 

1. กลุ่มท่ี 1 ใหข้องรักกบักลุ่มท่ี 2 ไปก่ีช้ิน เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

2.   กลุ่มท่ี 1 คิดอยา่งไรจึงไม่ใหข้องรัก (ไม่ยอมใจอ่อน) ท่ีจะแลกของนั้น (ขอใหอ้ธิบายความคิด และท่าทีท่ี  

      แสดงพฤติกรรมนั้น             

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

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

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

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

3.  ผูป่้วยกลุ่มท่ี 2 ใชเ้ทคนิคอะไร (เช่น คาํพดู ท่าทาง ฯลฯ) ท่ีทาํใหผู้ป่้วยกลุ่มท่ี 1 ใจอ่อนยอมใหข้องท่ีตน 

     เองรักแก่กลุ่มท่ี 2        

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

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

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

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

4. ผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่มคิดวา่ ถา้เปรียบเทียบกบัการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน คาํพดูอะไร ท่าทางอยา่งไรของ

เพื่อน ท่ีทาํใหเ้ราอาจกลบัไปใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีนซํ้าอีก และเราจะมีวิธีการป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

คาํพูดอะไร ท่าทางอะไรของเพ่ือน วธีิการป้องกนั 
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ใบงานที ่9.2 “ปฏเิสธเป็น ใจเยน็เป็นสุข” 
 

คําช้ีแจง ใหท้่านบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํทกัษะการปฏิเสธไปใชล้งในตาราง 

  

เหตุการณ์ ความคิด อารมณ์ /

ความรู้สึก 

พฤติกรรม 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

เหตุผลของการปฏิเสธ 

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

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

 

คําพูดทีใ่ช้ปฏิเสธ สีหน้า/ ท่าทาง ผลการปฏิเสธ 

(สําเร็จ /ไม่สําเร็จ) 

การประเมินตนเอง

จากการปฏิเสธ 

คะแนน 0  ถึง 10  
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คร้ังที ่ 10   

กจิกรรม  ส่งเสริมความเช่ือมั่นในการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน 
  

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย   

เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถหยดุใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้
 

แนวความคิด     

 ผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มกัมีประสบการณ์ลม้เหลวในการเลิกใชย้าบา้/ เมทแอมเฟ

ตามีนมาแล้ว ดงันั้นส่วนใหญ่จึงขาดความเช่ือมัน่ว่าตนเองจะสามารถเลิกใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้        

ผูบ้าํบดัจึงควรให้ผูป่้วยไดท้บทวนจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเอง และนาํประสบการณ์ความสําเร็จจากอดีต

มาสร้างใหต้วัเองเกิดความรู้สึกภูมิใจ และเช่ือมัน่วา่จะสามารถประสบความสาํเร็จในการเลิกใชย้าเสพติดได ้

 ในการสร้างความเช่ือมัน่ของตนเองในการหยุดใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน สามารถทาํได้โดย         

1) มีประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ของบุคคลมากท่ีสุด            

2) การไดเ้ห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงบุคคลท่ีประสบความสําเร็จจะเป็นตวัแปรให้

เปรียบเทียบ และเกิดการปรับปรุงความเช่ือมัน่ของตนเองให้เหมาะสม 3) การใช้คาํพูดชักจูง เป็นการ

ส่งเสริมใหบุ้คคลมีกาํลงัใจ มีความเช่ือมัน่ในการกระทาํของตนเองมากข้ึน 4) สภาวะทางสรีระวิทยา เช่นใน

ภาวะท่ีร่างกายต่ืนตวั มีความเครียด ความวิตกกงัวลเล็กน้อยทาํให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองได้

ดีกวา่ เม่ือมีความเครียดหรือถูกกดดนัมากๆ  

ระยะเวลา 120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดักล่าวทกัทายผูป่้วย และร่วมกนัทบทวนกิจกรรมคร้ังก่อน 

2. นาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 9.2 “ปฏิเสธเป็น ใจเยน็เป็นสุข” และร่วมกนัสรุปขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้าก

การทาํการบา้น 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ผู ้บ ําบัดสอบถามผู ้ป่วยถึงความเช่ือมั่นในการเลิกใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีนว่ามีเท่าไร             

(จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน)   

2. ผูบ้าํบดัชวนผูป่้วยพูดคุยแสดงความคิดเห็นว่าการเลิกยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนนั้นเป็นเร่ืองยาก

หรือง่ายเพราะเหตุใด  

3. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยนัง่ในท่าท่ีสบายๆ และหลบัตา ให้คิดและมองยอ้นไปในอดีตวา่   เราเคยมีเร่ือง

ใดท่ีทาํให้มีความทุกข์มาก  จนเกือบจะเสียหลกัแต่สามารถผ่านพน้มาได้ ตอนนั้นเราใช้วิธีการอย่างไร       
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ใหผู้ป่้วยแต่ละคนให้คะแนนเร่ืองท่ีทาํให้เกิดความทุกขย์ากในอดีตของตน โดยประเมินให้จากคะแนนเต็ม 

10  จากนั้นพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหก้าํลงัใจกนัและกนั 

4. ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยวา่ถา้เปรียบเทียบเร่ืองทุกขย์ากของตนเองดงัท่ีกล่าวขา้งตน้กบัการเลิกใช้

ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน เราจะให้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10 และให้ผูป่้วยแลกเปล่ียนความคิดและ

เหตุผลของการให้คะแนนของตนเอง จากนั้นผูบ้าํบดัชวนให้ผูป่้วยคิดตามโดยกล่าวว่า “แมเ้ร่ืองการเลิก

ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนเป็นเร่ืองท่ียากก็ตาม อยากให้ทุกคนช่วยกนัคิดว่าจะทาํอย่างไรท่ีจะทาํให้เราผ่าน

อุปสรรคเร่ืองน้ีไปได”้ โดยใหทุ้กคนอยูใ่นบรรยากาศของความเขา้ใจ เห็นใจ ช่วยเหลือ  ใหก้าํลงัใจกนัและมี

ความมุ่งมัน่ตั้งใจอยากท่ีจะหาแนวทางในการเลิกยาไดส้าํเร็จ  

5. ผูบ้าํบดัแนะนาํบุคคลตน้แบบท่ีสามารถเลิกสารเสพติดไดใ้ห้กบัผูป่้วย และให้เล่าประสบการณ์

วธีิการท่ีทาํให้สามารถหยุดใชส้ารเสพติดได ้โดยถามถึง 1) ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจในหยุดใชส้าร

เสพติด 2) ความคิด อารมณ์/ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งในช่วงก่อนตดัสินใจหยุดใชย้าเสพติดใน

คร้ังน้ี ขณะท่ีกาํลงัลงมือปฏิบติั และภายหลงัจากท่ีหยุดได ้3) วิธีการจดัการกบัตวักระตุน้ต่างๆ เปิดโอกาส

ใหผู้ป่้วยไดพู้ดคุยกบับุคคลตน้แบบ และให้ผูป่้วยหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการหยุดใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตา

มีน  

6. ให้ผูป่้วยตั้งเป้าหมายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีนของแต่ละคน

และร่วมกนัสรุปขอ้คิดในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนของตนเอง 

7. ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยถึงความเช่ือมัน่ในการเลิกใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนวา่มีเท่าไร

(จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน)  

ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัและผูป่้วยสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในกิจกรรม

2. มอบหมายให้ผูป่้วยทาํการบ้านเก่ียวกับการสํารวจตัวกระตุ้นตามการรับรู้ของตนเองตาม

ใบงานท่ี 10.1 “รู้จกัตวักระตุน้” 

ส่ือและอุปกรณ์  

1. ใบงานท่ี 10.1

2. บุคคลตน้แบบ (ผูเ้คยเขา้บาํบดัรักษายาสารเสพติดและปัจจุบนัเลิกยาเสพติดไดแ้ลว้ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี)

3. Flip Chart และปากกาเคมี   

การประเมิน   

1. ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของกลุ่ม

2. คะแนนความเช่ือมัน่ในการเลิกใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนเพิ่มข้ึนหลงัทาํกิจกรรม
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ใบงานที ่10.1 “รู้จักตัวกระตุ้น” 

คําช้ีแจง  ให้ท่านคิดทบทวนเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเป็นตัวกระตุ้นท่ีเป็นสาเหตุให้ท่านกลับไปใช้ยาบ้า/             

เมทแอมเฟตามีนอีก หลงัจากนั้นใหเ้ขียนลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีกาํหนด 

ตวักระตุ้น/ เหตุการณ์ 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4……………………………………………. 

5……………………………………………. 

6……………………………………………. 

7……………………………………………. 

8……………………………………………. 

9……………………………………………. 

10………………………………………….. 

   การใช้ยาบ้า/ ไอซ์ 
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คร้ังที ่11 

กจิกรรม  การจัดการกบัความอยาก และการพลาดพลั้งไปใช้ยาเสพติด  
 

วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความรู้สึกอยากกลบัไปเสพยา 

2. สามารถวเิคราะห์ และแยกแยะตวักระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากยา 

3. สามารถเผชิญความรู้สึกอยากยา และจดัการกบัความรู้สึกอยากยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แนวความคิด 

 ความอยากยา เป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลับไปเสพยาซํ้ าของผูป่้วย 

โดยเฉพาะในระยะแรกของการหยดุเสพ ดงันั้นการช่วยใหผู้ป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจวา่อะไรคือตวักระตุน้ท่ี

ทาํให้ตนเองเกิดความรู้สึกอยากยา รวมทั้งเขา้ใจลกัษณะของปรากฏการณ์การเกิดความอยากยา ซ่ึงจะมี

ลกัษณะคลา้ยๆ กบัการเกิดของคล่ืนทะเล คือ เม่ือมีตวักระตุน้ความรู้สึกอยากยาก็จะค่อยๆ ก่อตวัรุนแรงมาก

ข้ึนๆ แล้วค่อยๆ ลดลงภายในระยะเวลาไม่นานนัก แล้วเกิดข้ึนอีกเร่ือยๆ หากผูป่้วยรู้จกัวิธีการเฝ้าระวงั 

ติดตาม และแยกแยะความรู้สึกดังกล่าวได้ด้วยตนเองอย่างมีสติ รวมทั้งได้ฝึกทักษะวิธีการจัดการกับ

ความคิดความรู้สึกนั้นไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะช่วยทาํให้ความรู้สึกอยากยาลดความถ่ี และความรุนแรงลง

จนกระทั่งหมดไปในท่ีสุด ซ่ึงนับว่าเป็นการป้องกันปัญหาการกลับไปเสพยาเสพติดซํ้ าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทกัทายผูป่้วยและสอบถามอารมณ์ความรู้สึกในช่วงวนัท่ีผา่นมา 

2. ใหผู้ป่้วยเสนอการบา้นใบงานท่ี 10.1 “รู้จกัตวักระตุน้” พร้อมระบุปัญหา/ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัตั้งคาํถามกบักลุ่มผูป่้วยวา่ “ท่ีผ่านมามีใครเคยมีความรู้สึกอยากกลบัไปเสพยาบา้ง และ

ความรู้สึกนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มีอะไรนาํมาก่อนบา้ง” สุ่มใหผู้ป่้วยตอบ 3-4 คน 

2. ผูบ้าํบดัทบทวนความรู้ตามใบความรู้ท่ี 11.1 “ความรู้สึกอยากยาและตวักระตุน้”  

3. ใหผู้ป่้วยฝึกวเิคราะห์และแยกแยะวา่อะไรเป็นตวักระตุน้ใหต้นเองรู้สึกอยากกลบัไปใชย้าบา้/ เมท

แอมเฟตามีนโดยใหย้อ้นคิดถึง และเขียนลงในใบงานท่ี 11.1 “ตวักระตุน้ท่ีทาํใหรู้้สึกอยากยา”  

4. ผูป่้วยให้คะแนนว่าแต่ละตวักระตุน้มีคะแนนความรุนแรงเท่าไร จากนั้นให้ผูป่้วยนาํเสนอของ

ตนเอง และเปิดโอกาสใหบ้นัทึกเพิ่มเติม หลงัจากนั้นมอบใบงานท่ีบนัทึกให้กบัผูป่้วยแต่ละคนเก็บไวเ้พื่อใช้
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เตือนตนเองในการหลีกเล่ียงตวักระตุน้นั้น โดยเฉพาะตวักระตุน้ท่ีมีคะแนนสูงๆ จะมีอิทธิพลมากต่อการ

กลบัไปใชย้าซํ้ า จึงควรตอ้งหลีกเล่ียงมากท่ีสุด 

5. ผูบ้าํบดัฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยเรียนรู้ปรากฏการณ์ การเกิดความอยากยา โดยให้ผูป่้วยนัง่ในท่าท่ีผอ่น

คลาย แลว้ค่อยๆ หลบัตาลง หายใจเขา้ออกลึกๆ กาํหนดจิตให้น่ิง จดจ่ออยู่กบัลมหายใจ และบอกให้ยอ้น

ระลึกถึงประสบการณ์ท่ีเคยมีความรู้สึกอยากเสพยา ว่าความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นมีลกัษณะ   

เช่นไร คลา้ยกบัอะไร อาการท่ีเกิดข้ึนในร่างกายเป็นอยา่งไร เกิดอยู่นานเท่าไร โดยให้นึกถึงตวักระตุน้ท่ีมี

อิทธิพลสูง โดยดูจากคะแนนในใบงาน 

6. ใหผู้ป่้วยนาํเสนอผลการฝึกทกัษะ 2-3 คน  

7. ผูบ้าํบดัสรุปและใหค้วามรู้ตามใบความรู้ท่ี 11.2 เร่ือง “ปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพยา และ

การจดัการกบัความอยากยา”  

8. ให้ผูป่้วยทุกคนร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ และช่วยกนัเสนอเทคนิคการเผชิญและการ

จดัการความรู้สึกอยากเสพยาของตนเองท่ีเคยประสบความสําเร็จ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน และทาํ

กิจกรรมตามใบงานท่ี 11.2 “การจดัการกบัความอยากยา” 

9. ฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยเผชิญกบัความรู้สึกอยากยาและวธีิการจดัการกบัความรู้สึกอยากยา ดงัน้ี 

1) ฝึกกระตุน้ตวัเองใหมี้สติรู้ตวั รับรู้ความรู้สึกนั้นเม่ือมีความรู้สึกอยากยา โดยให้ผูป่้วยนัง่ในท่า

ท่ีผ่อนคลาย ค่อยๆ หลบัตาลง นึกถึงส่ิงท่ีสวยงาม สบายๆ แลว้ทดลองให้ใช้หนงัยางดีดมือตวัเอง และให้

สังเกตความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนว่ารู้สึกเจ็บแล้วค่อยๆ หายไป จากนั้นโยงกบัความรู้สึกอยากยาว่าเม่ือเกิดข้ึนให้

ผูป่้วยหาวิธีกระตุน้ตวัเองรู้ตวัว่าส่ิงนั้นเกิดข้ึนแลว้ เหมือนกบัการเกิดคล่ืน (ตามใบความรู้ท่ี 11.2) ให้ตาม

ความรู้สึกนั้นไปเหมือนกบัการเล่นกระดานโตค้ล่ืน ท่ีโลดแล่นไปตามคล่ืนอย่างรู้ตวั ซ่ึงความรู้สึกนั้นจะ

ค่อยๆ หมดไป ในระยะเวลาไม่นาน และค่อยๆ หายไปในท่ีสุด  

2) การเบ่ียงเบนความสนใจ (Distraction) โดยหากิจกรรมอ่ืนทาํ ซ่ึงหากเป็นกิจกรรมท่ีชอบ       

จะช่วยทาํใหจิ้ตใจจดจ่อกบัส่ิงท่ีทาํ ทาํแลว้เพลิดเพลิน มีความสุข  

3) ให้หาคาํพูดเตือนตนเอง (Self-talk) ซ่ึงคาํพูดนั้นตอ้งเป็นคาํพูดท่ีแสดงถึงความรู้สึกต่อส่ิงท่ี

พูดนั้นจริงๆ และพูดอยา่งเขม้แขง็ มีพลงัพอท่ีจะกระทบความรู้สึกของตนเอง ให้ลองฝึกพูดเป็นตวัอยา่ง 2-3 

คน แลว้ให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผูป่้วยคนอ่ืนๆไดเ้รียนรู้ จากนั้นให้แต่ละคนลองฝึกพูด และถามความรู้สึก

แต่ละคนวา่รู้สึกอยา่งไร โดยอาจนาํคาํพูดท่ีเคยใชแ้ลว้ไดผ้ลในกิจกรรมท่ี 2 มาฝึกพูดซํ้ าอีก 

4) หากผลการประเมินพบว่าไม่สามารถตา้นทานความอยากยาไดด้ว้ยตนเอง ให้บอกกบัคนท่ี

ไวใ้จเพื่อขอความช่วยเหลือ และช่วยจดัการความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนได ้ 
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ข้ันสรุป  (10 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัสรุปประเด็นสาํคญั และถามความมัน่ใจของผูป่้วยวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ีผา่นมา 

ผูป่้วยคิดวา่มีความมัน่ใจมากนอ้ยแค่ไหน จากนั้นพูดให้กาํลงัใจเพิ่มเติม โดยให้ผูป่้วยยอ้นคิดถึงความสําเร็จ

คร้ังท่ีผา่นมา 

2. ใหก้ารบา้นโดยใหผู้ป่้วยบนัทึกปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพยาของตนเอง และระบุเทคนิคท่ี

ใชใ้นการจดัการกบัความอยากยานั้น ตามใบงานท่ี 11.3 “แบบบนัทึกความรู้สึกอยากเสพยา” 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 11.1 และ 11.2 

2. ใบงานท่ี 11.1, 11.2 และ 11.3 

3. หนงัยาง 

การประเมินผล    

1. ผูป่้วยตอบคาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกอยากยาได ้

2. ผูป่้วยแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมทั้งให้ความสนใจ

ปฏิบติัตามเทคนิคการจดัการกบัความอยากยา 
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ใบความรู้ที ่11.1 “ความรู้สึกอยากยาและตัวกระตุ้น” 
 

 ความรู้สึกอยากยาจะเกิดข้ึนไดใ้นช่วงของการหยดุเสพ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ความรู้สึกอยากยา

จะเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระตุน้ ซ่ึงส่ิงท่ีมากระตุน้น้ีเรียกวา่ “ตวักระตุน้” เป็นส่ิงท่ีมีพลงั

อย่างมาก หากเกิดข้ึนก็ยากท่ีจะยบัย ั้งและตา้นทาน อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกอยากยาไม่ใช่ส่ิงผิดปกติท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูติ้ดสารเสพติดทัว่ไป แต่เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตามปกติ ซ่ึงเราควรจะตอ้งเรียนรู้เพื่อให้เขา้ใจ

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน เพื่อเตรียมตวัเผชิญกบัตวักระตุน้ในระยะแรกของการหยุดยา และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะ

กลบัไปใชย้าเสพติดอีก  ดงันั้นหากเรารู้วา่ส่ิงใดเป็นตวักระตุน้ควรหลีกเล่ียงจากส่ิงนั้น 

 ตัวกระตุ้น เกิดจากส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตวัเรา ทั้งท่ีมองเห็นได ้เช่น บุคคล สถานท่ี เวลา เงิน หรือ

ส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสพยา รวมทั้งส่ิงท่ีมองไม่เห็น เช่น ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจาํใน

อดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสพยา เช่น ในอดีตเม่ือเกิดความรู้สึกเหงาก็จะใชย้าเสพติด ในระยะของการหยุดเสพ 

หากเกิดความรู้สึกเหงาข้ึนก็รู้สึกอยากกลบัไปเสพยาอีกเป็นอยา่งมาก เป็นตน้  
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ใบความรู้ที ่11.2 “ปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพยา และการจัดการกบัความอยากยา” 

 “ลกัษณะความรู้สึกอยากเสพยาเสพติด การเผชิญและการจัดการกบัความอยากยา” 

2-3 นาที 

            ภาพลกัษณะของความรู้สึกอยากยาโดยทัว่ไป 

ความอยาก คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีหวนนึกถึงการเสพยาเสพติดท่ีเคยผ่านมา และทาํให้อยาก

เสพยาอีกในระยะแรกๆ ของการหยุดเสพยา  ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้คนจาํนวนมากกลบัไปใชย้าเสพติด

ซํ้ าอีก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงแรกของการบาํบดั ความอยากยาเกิดไดทุ้กขณะ ไม่วา่เราจะอยูท่ี่ไหน เราจะทาํ

อะไร  

อารมณ์อยากยาจะเกิดข้ึนเม่ือเราถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีอิทธิพลต่อเรา ความรู้สึกอยากยาจะ

เร่ิมเกิดข้ึน และค่อยๆ รุนแรงข้ึนจนยากจะยบัย ั้ง หากเรามีสติ ตามความรู้สึกทนั เราจะสามารถยบัย ั้งมนัได ้

เพราะความรู้สึกอยากยาสูงสุด จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และจะค่อยๆ ลดลงเองภายใน 2-3 นาที และหมดไปใน

ท่ีสุด  ซ่ึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนน้ี จะมีลกัษณะคลา้ยๆ การเกิดของคล่ืนในทะเล ท่ีค่อยๆ ก่อตวัรุนแรงมากข้ึนๆ 

แลว้ก็ค่อยๆ สงบลง  ดงันั้นเม่ือเราเรียนรู้และเฝ้าติดตามความคิดและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรู้เท่าทนั และเม่ือ

ทาํบ่อยๆ จะช่วยให้เราเผชิญกบัความรู้สึกอยากยาไดดี้ข้ึน อยา่งไรก็ตามการทาํจิตใจให้สงบน่ิง เพื่อให้มีสติ 

เฝ้าติดตามความคิดและรับรู้อารมณ์ของตนเองเป็นเร่ืองยาก เปรียบเสมือนนํ้ าท่ีกล้ิงอยู่บนใบบวั ยากท่ีจะ

บังคับให้หยุดน่ิง  ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และจับความรู้สึกนั้ นให้ได้ และหากรู้สึกว่าจะต้านทาน

ความรู้สึกไม่ไหว ให้จินตนาการว่าเรากาํลงัเล่นโตค้ล่ืน โดยตวัเราอยู่บนยอดคล่ืน และพล้ิวตามคล่ืนไป 

อยา่งรู้ทนั และพดูกบัตวัเองในทางบวก เช่น “อดทนไว ้ความรู้สึกน้ีกาํลงัจะหมดไป”  
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ใบงานที ่11.1 “ตัวกระตุ้นทีท่าํให้รู้สึกอยากยา”  

 

คําช้ีแจง   ให้ท่านยอ้นระลึกถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมาวา่ อะไรเป็นตวักระตุน้ให้ท่านเกิดความรู้สึกอยากยา

โดยระบุลงในช่องวา่ง  และใหร้ะบุคะแนนวา่แต่ละตวักระตุน้มีความรุนแรงเท่าไร 

 

ตัวกระตุ้นทีม่องเห็นได้ คะแนน 

(เต็ม10 ) 

ตัวกระตุ้นทีม่องไม่เห็น คะแนน 

(เต็ม10 ) 

1……………………………………  

…………………………………… 

 1…………………………………..…  

…………………………………..… 

 

2…………………………………… 

…………………………………… 

 2…………………………………..… 

  …………………………………..… 

 

3……………………………………  

…………………………………… 

 3…………………………………..…  

…………………………………..… 

 

4……………………………………  

…………………………………… 

 4…………………………………..…  

…………………………………..… 

 

5……………………………………  

…………………………………… 

 5…………………………………..…  

………………………………..…… 

 

6……………………………………  

…………………………………… 

 6…………………………………..…  

…………………………………..… 

 

7……………………………………  

…………………………………… 

 7…………………………………..…  

………………………………..…… 

 

8……………………………………  

…………………………………… 

 8………………………………..……  

………………………………..…… 

 

9……………………………………  

…………………………………… 

 9……………………………..………  

………………………………..…… 

 

10……………………………….…

……………………………..…… 

 10……………………………….……   

…………………………..……..… 
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ใบงานที ่11.2 “การจัดการกบัความอยากยา” 
 

 

คําช้ีแจง  ให้ผูป่้วยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2-3 คน ให้ทุกคนในกลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

และช่วยกนัเสนอเทคนิคการเผชิญกบัความอยากยา และวธีิการจดัการกบัความอยากยาของตนเอง

ท่ีเคยทาํแลว้ประสบความสาํเร็จ หลงัจากนั้นใหเ้ขียนในใบงาน  

 

เม่ือท่านมีความรู้สึกอยากยาเกดิขึน้  

1. การรับรู้และการติดตามความรู้สึก 

1.1 มีอะไรมากระตุน้ใหรู้้สึกอยากยา

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

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

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

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

1.2 ส่งผลต่อร่างกายอยา่งไร

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

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

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

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

1.3 ความรู้สึกอยากยาเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

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

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

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

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

2. เทคนิคท่ีใชจ้ดัการกบัความอยากยา 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่11.3 “แบบบันทึกความรู้สึกอยากเสพยา” 

คําช้ีแจง  ให้แต่ละคนบันทึกความรู้สึกอยากเสพยาของตนเอง และระบุเทคนิคท่ีใช้ในการจดัการกับ                 

ความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดข้ึน 

1. การรับรู้และการติดตามความรู้สึก

1.1 มีอะไรมากระตุน้ใหรู้้สึกอยากยา

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

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

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

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

    1.2 ส่งผลต่อร่างกายอยา่งไร 

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

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

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

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

    1.3 ความรู้สึกอยากยาเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

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

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

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

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

2. เทคนิคท่ีใชจ้ดัการกบัความอยากยา

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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คร้ังที ่12 

กจิกรรม การจัดการกบัความโกรธ และการถูกวพิากษ์วจิารณ์

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. มีความรู้ และสามารถตรวจสอบสัญญาณแสดงถึงอารมณ์โกรธได ้

2. สร้างภูมิตา้นทานใหก้บัตนเองในการเผชิญหนา้กบัการถูกวพิากษว์จิารณ์ 

3. สามารถจดัการกบัความคิดความรู้สึกของตนไดอ้ย่างเหมาะสมเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเม่ือมี

อารมณ์โกรธ 

แนวความคิด 

การถูกวพิากษว์จิารณ์  เป็นความรู้สึกกดดนัท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ

มากมายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต  คาํตาํหนิติเตียนท่ีบัน่ทอนจิตใจ  เรามกันึกถึงคาํพูดในแง่ร้ายทุกคร้ังท่ีมีใครมา

วิพากษว์ิจารณ์งานหรือขอ้บกพร่องของเรา  เราจะจมอยูก่บัความรู้สึกท่ีไม่ดีของตนเอง เม่ือเผชิญกบัการถูก

วิพากษ์วิจารณ์  นอกจากจะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีแลว้อาจเกิดความคิดต่อตา้นได ้ซ่ึงทาํให้เกิดการตอบสนอง

ดว้ยความโกรธ   

ความโกรธ ความไม่พอใจเป็นอารมณ์อยา่งหน่ึงของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือพบวา่ส่ิง

ต่างๆ ดูเหมือนจะไม่สามารถจะควบคุมได ้หรือเม่ือคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพ หรือเม่ือไม่ไดรั้บอะไรท่ี

ตอ้งการ หรือท่ีคิดว่าถูกตอ้ง ความโกรธสามารถทาํให้เกิดผลทางพฤติกรรมท่ีตามมา ไดแ้ก่ ความกา้วร้าว 

หุนหนัพลนัแล่น ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ การตดัสินใจไม่ค่อยดี และนาํไปสู่โอกาสท่ีจะไปใชส้ารเสพติดมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตามเม่ือเรารู้สึกโกรธ เรามีสติรับรู้วา่ตนเองกาํลงัโกรธจะทาํให้เกิดความตระหนกัถึงส่ิงท่ี

ทาํให้เกิดอารมณ์โกรธ ก็สามารถทาํให้รู้วา่มีสถานการณ์บางอยา่งท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน และเป็นการกระตุน้

ใหมี้พลงัในการแกปั้ญหา ความโกรธจึงเป็นเหมือนสัญญาณท่ีทาํให้รู้วา่มีปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข นอกจากน้ี

บุคคลท่ีตอบสนองต่อความโกรธอย่างกลา้หาญจะช่วยให้บุคคลนั้นมีพลงัท่ีเหนือกว่าสถานการณ์ท่ีไม่พึง

พอใจ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถพูดคุยถึงความรู้สึกทางลบได ้ช่วยให้หลีกเล่ียงความเขา้ใจผิดในอนาคต ซ่ึงช่วย

ให้เกิดความสัมพนัธภาพท่ีเข้มแข็งข้ึน   และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ท่ี

สร้างสรรคม์ากข้ึน และลดผลกระทบท่ีไม่ดีใหน้อ้ยลง 

ระยะเวลา   120 นาที
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วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัพูดคุยทกัทายผูป่้วย และทบทวนกิจกรรมในคร้ังท่ีผา่นมา 

2. นาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 11.3 “แบบบนัทึกความรู้สึกอยากเสพยา” และสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการ

ทาํการบา้น 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1.ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยเล่นเกมส์ตามใบงานท่ี 12.1 “ช่วยฟังหน่อย”  

2.ผูบ้าํบดัสอบถามความรู้สึกของอาสาสมคัรท่ีเป็นผูป่้วย วา่รู้สึกอยา่งไร มีปฏิกิริยาทางร่างกายอะไร

เกิดข้ึนบา้ง และแสดงพฤติกรรมอะไรออกไป เขียนข้ึนบน Flip chart และสอบถามผูป่้วยต่อว่าขณะท่ี

ออกไปพูดและเพื่อนไม่สนใจฟังมีความคิดอะไรเกิดข้ึน ผูบ้าํบดัเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความคิด ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก/ อารมณ์โกรธ และพฤติกรรม  

3.ผูบ้าํบดัชวนผูป่้วยพูดคุยและให้เล่าถึงประสบการณ์ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกโกรธ ความไม่พอใจ 

(อาจเป็นประสบการณ์ท่ีอยูบ่าํบดัในฟ้ืนฟูฯ) ระดบัความโกรธ (จาก 0 ถึง 10)  วนันั้นเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 

มีปฏิกิริยาอาการทางร่างกายเกิดข้ึนไหม แสดงพฤติกรรมอย่างไรบา้ง ตอนนั้นมีความคิดอะไร และผลท่ี

ตามมา เป็นอย่างไร ผูบ้ ําบดัเช่ือมโยงให้เห็นว่าความโกรธท่ีเกิดข้ึนน้ีมาจากความคิดของเราท่ีมีต่อ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และผลของความโกรธอาจทาํให้ก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น ขาดการยบัย ั้งช่างใจ        

การตดัสินใจไม่ดี 

4.ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยช่วยกนัคิด และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัวา่อารมณ์โกรธสามารถนาํไปสู่

การใชย้าเสพติดและทาํใหก้ลบัไปติดซํ้ าไดอ้ยา่งไร  

 5.ให้ผูป่้วยแต่ละคนสํารวจสัญญาณบ่งช้ีถึงอารมณ์โกรธ เช่น ใจสั่น หัวใจเตน้แรง กลา้มเน้ือเกร็ง 

ปากสั่น ใบหนา้รู้สึกร้อนวบูวาบ เป็นตน้  

 6.สอนเทคนิคการจดัการความโกรธ ตามใบความรู้ท่ี 12.1 “วิธีการจดัการอารมณ์โกรธ” และฝึก

เทคนิคการผอ่นคลายความโกรธใหก้บัผูป่้วย 

    7.ให้ผูป่้วยฝึกทกัษะการปรับเปล่ียนความคิด โดยผูบ้าํบดัอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอารมณ์ 

ความคิด และพฤติกรรม โดยให้อาสาสมัครเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์จริงของตนเองท่ีถูก

วพิากษว์จิารณ์ไปในทางท่ีไม่ดี หรือสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดอารมณ์โกรธ  และให้ผูป่้วยทาํงานตามใบงานท่ี 

12.2 “การจดัการกบัอารมณ์โกรธดว้ยการปรับความคิด” หลงัจากนั้นร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

 1. ผูบ้าํบดัสรุปขอ้ความรู้ทั้งหมด และใหผู้ป่้วยสอบถามขอ้สงสัย 

2.ใหก้ารบา้นโดยใหผู้ป่้วยทาํตามใบงานท่ี 12.3 “วธีิการจดัการกบัอารมณ์”  และนดัหมายคร้ังต่อไป 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 12.1 

2. ใบงานท่ี 12.1, 12.2 และ 12.3 

3. Flip chart และปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. ผูป่้วยบอกหรือระบุสัญญาณท่ีแสดงถึงอารมณ์โกรธได ้

2. ผูป่้วยอธิบายถึงอารมณ์โกรธท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดได ้

3. ผูป่้วยบอกวธีิการหลีกเล่ียงและจดัการกบัอารมณ์โกรธ เม่ือถูกวพิากษว์จิารณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ใบความรู้ที ่12.1 “วธีิการจัดการอารมณ์โกรธ” 
 

วธีิการจัดการอารมณ์โกรธ  

วธีิการจดัการอารมณ์โกรธมีดงัน้ี   

 1. ฝึกสังเกตอาการท่ีบอกให้รู้ว่ากําลังจะ “โกรธ” เช่น ใจสั่น และพยายามดักจับล่วงหน้า             

หรือเตรียมการคร้ังต่อไปวา่จะทาํอยา่งไรเม่ือรู้สึกวา่กาํลงัจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู ่

 2. ตั้งสติให้มัน่คง ทาํใจให้สงบ ระงบัอารมณ์ท่ีพลุ่งพล่านก่อนทาํความตกลง หรือลงมือทาํอะไร 

เพราะอาจตดัสินใจผดิพลาด 

 3. เม่ือรู้สึกโกรธหาวิธีในการควบคุมอารมณ์โกรธ โดยการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation)   

ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายๆ วธีิ โดยเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ดงัน้ี 

     3.1 กาํหนดลมหายใจ โดยการหายใจเขา้ชา้ๆ และลึกๆ ผา่นเขา้สู่ทรวงอกจนถึงช่องทอ้งให้ทอ้ง

ป่อง กลั้นใจสักครู่ แลว้ค่อยๆ ผอ่นลมหายใจออกชา้ๆ ใหท้อ้งแฟบ 

     3.2 ฝึกการผ่อนคลายกลา้มเน้ือทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า คอ มือ แขน อก ทอ้ง 

หลัง ขา น่อง ปลายเท้า และทั้งตวั โดยนั่งสบายๆ บนเก้าอ้ี พยายามผ่อนคลายตนเอง หายใจยาวๆ ลึกๆ            

สัก 4-5 คร้ัง  เร่ิมจากการเกร็งกลา้มเน้ือศีรษะและใบหนา้ ให้หลบัตาแน่น นบัในใจ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 แลว้ค่อยๆ

คลายกลา้มเน้ือตาออกชา้ๆ พยายามสังเกตความอึดอดัไม่สบายในช่วงแรก และความสบายในช่วงหลงั ต่อมา

ท่ีขากรรไกร กลา้มเน้ือคอ ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนกระทัง่หมดทุกส่วนของร่างกาย (มรรยาท รุจิวชิช,์ 2551) 

      3.3 การทาํสมาธิ 

      3.4 การจินตนาการ 

4. นบัตวัเลขอยูใ่นใจไปเร่ือยๆจนความรู้สึกโกรธคลายลง 

 5. ออกมาจากสถานการณ์หรือบุคคลท่ีทาํให้โกรธ หรือเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม เช่น เล่ียง

การจราจร หลีกเล่ียงพูดถึงเร่ืองท่ีทาํให้โกรธ  ซ่ึงวิธีการน้ีไม่ใช่การวิ่งหนี แต่เป็นวิธีการช่วยป้องกนัไม่ให้

เกิดการชกต่อยหรือทะเลาะววิาท                          

 6. การแก้ไขปัญหา ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข วางแผนการแก้ไขปัญหาให้ดีท่ีสุดอย่าง

สร้างสรรค ์แลว้ลองปฏิบติัตาม ถา้ไม่สาํเร็จไม่ตอ้งกล่าวโทษตวัเอง 

 7. มีการส่ือสารท่ีดี คนท่ีโกรธมกัจะด่วนหาขอ้สรุป เม่ือมีความโกรธอย่ารีบตดัสินใจ อย่าพูดส่ิงท่ี

ผุดข้ึนมาจากสมอง ให้คิดก่อนว่าตอ้งการอะไร ตอ้งพูดอยา่งไร ขณะเดียวกนัตอ้งรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน

และคิดก่อนท่ีจะตอบ เม่ือมีการตาํหนิ จงรับฟังและพิจารณาเน้ือหาวา่เป็นจริงแค่ไหน หา้มโกรธคนท่ีตาํหนิ  

 8. แสดงความรู้สึก และความตอ้งการของตนเองดว้ยท่าทีไม่กา้วร้าว ไม่ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิของ

คนอ่ืน 
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 9. ใช้อารมณ์ขนัเม่ือมีความโกรธหรือเครียด จงใชอ้ารมณ์ขนัช่วยแกส้ถานการณ์ แต่ตอ้งใชใ้ห้ถูก

กาลเทศะ 

 10. หาทางระบายความโกรธออก ดงัน้ี 

       10.1 การทาํกิจกรรมท่ีตอ้งออกแรงเพื่อระบายความโกรธท่ีอดัแน่นออกไปอยา่งเหมาะสม เช่น 

การถอนหญา้ ขุดดิน ปลูกตน้ไม ้ซ่อมแซมส่ิงของ ซ่ึงทาํให้ได้ผลงานท่ีน่าช่ืนชมข้ึนมาแทน หรือการเล่น

กีฬาท่ีไดอ้อกแรง ไดแ้ก่ แบดมินตนั เทนนิส วา่ยนํ้า การวิง่เร็ว เป็นตน้ 

       10.2 พูดคุยความรู้สึกของตวัเรากบัคนท่ีใกลชิ้ดและเขา้ใจ 

       10.3 หากทาํใจเล่าให้คนอ่ืนฟังไม่ได้ อาจใช้วิธีเขียนเร่ืองท่ีเราโกรธลงบนกระดาษ จะทาํให้

ความโกรธถูกระบายออกมาบา้ง 

 11. อยา่เก็บความขุ่นมวัโกรธเคืองไวเ้งียบๆ ตามลาํพงั เพราะจะทาํให้เป็นคนเครียดง่าย และมีความ

อดทนกบัเร่ืองต่างๆ รอบตวันอ้ยลงเร่ือยๆ 

 12. ปรับกระบวนการคิด โดยตั้งสติ พิจารณาว่ากาํลงัเกิดอะไรข้ึนกบัตวัเอง มีความคิดอะไรต่อ

เหตุการณ์  รับรู้ความรู้สึกว่าตนเองกาํลงัโกรธ โดยยอมรับว่ากาํลงัรู้สึกโกรธ หาสาเหตุของความโกรธท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่เข้าข้างหรือตาํหนิตนเอง เกินเหตุ พยายามเปิดความคิดให้กวา้งและยืดหยุ่น การปรับ

กระบวนการคิด มีไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

1) การประเมินความคิดโดยอาศยัหลกัฐาน ซ่ึงเป็นการฝึกตวัเราให้รู้จกัประเมินความคิดท่ี

เกิดข้ึนโดยอาศยัหลกัฐานต่างๆ ท่ีมาสนบัสนุนหรือคดัคา้นความคิดนั้น 

  2) การคิดเป็นแบบอ่ืน เป็นการช่วยให้ตวัเราพิจารณาวา่ความคิดท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ 

นั้น เราสามารถเปล่ียนความคิดเป็นแบบอ่ืนไดห้รือไม่ 

  3) การลงมือกระทาํเพื่อพิสูจน์ความคิดความเช่ือ เป็นการนาํเทคนิคทางพฤติกรรมบาํบดัมาใช้

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดของเรา โดยการลงมือกระทาํหรือปฏิบติัเพื่อหา

หลกัฐานมาพิสูจน์ความคิดความเช่ือนั้น 

  4) การมองปัญหาในแง่มุมใหม่ เป็นวิธีการปรับเปล่ียนการรับรู้หรือความคิดของตวัเรา        

โดยการมองปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม 

  5) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ให้พยายามฝึกความคิดความเช่ือในทางบวก เพราะการ

คิดแต่ดา้นลบไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษต่อร่างกาย จิตใจ และหนา้ท่ีการงานในสังคม 

6) การฝึกการหยดุคิด เป็นการพยายามเตือนตนเองให้หยดุคิดในแง่ไม่ดีกบัตนเอง 

 

หมายเหตุ ใหผู้บ้าํบดัยกตวัอยา่งใหผู้ป่้วยเห็นในแต่ละวธีิทั้ง 6 วธีิ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจชดัเจนมากข้ึน 
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ใบงานที ่12.1 “ช่วยฟังหน่อย” 
 

คําช้ีแจง ใหผู้บ้าํบดัเป็นผูด้าํเนินการตามวธีิการต่อไปน้ี 

  

วธีิการดําเนินการ 

ระยะเวลา 10-15 นาที 

1. จดัท่ีใหผู้ป่้วยนัง่เป็นรูปตวัยหูรือคร่ึงวงกลม 

2. ขออาสาสมคัร 1 คน จากผูป่้วยในกลุ่มแลว้พาอาสาสมคัรออกไปนอกกลุ่ม 

3. ผูบ้าํบดัอธิบายใหอ้าสาสมคัรเตรียมเล่าเร่ืองอะไรก็ได ้1 เร่ืองสั้นๆใหน่้าสนใจ 

4. ผูบ้าํบดับอกให้ผูป่้วยในกลุ่มแสดงกิริยาไม่สนใจขณะท่ีอาสาสมคัรออกมาเล่าเร่ือง เช่น คุยกนั 

เล่นกนั พูดแข่งกนั ส่งเสียงดงั   

5. เม่ือเตรียมอาสาสมคัรและผูป่้วยในกลุ่มแลว้ ผูบ้าํบดันาํอาสาสมคัรเขา้กลุ่มแลว้ใหเ้ล่าเร่ือง 

6. เม่ืออาสาสมคัรเล่าเร่ืองจบโดยผูป่้วยในกลุ่มแสดงความไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือ ผูบ้าํบดั

สัมภาษณ์อาสาสมคัรท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองวา่รู้สึกอยา่งไรท่ีเล่าเร่ืองแลว้เพื่อนๆไม่ฟัง และให้ผูป่้วยในกลุ่มแต่ละ

คนบอกความรู้สึกของตนเองว่ารู้สึกอย่างไรท่ีแสดงปฏิกิริยาไม่สนใจเพื่อนท่ีเล่าเร่ือง และในทางกลบักนั

หากเป็นตวัเราเป็นอาสาสมคัรท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเราจะรู้สึกอยา่งไร หลงัจากนั้นผูบ้าํบดัสรุปสาระจากกิจกรรม 
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ใบงานที ่12.2 “การจัดการกบัอารมณ์โกรธด้วยการปรับความคดิ”  
 

คําช้ีแจง ใหท้่านนึกถึงสถานการณ์ / เหตุการณ์ท่ีทาํใหโ้กรธ หงุดหงิด ไม่พอใจ และเขียนลงในหวัขอ้ 

 

1. สถานการณ์ท่ีเป็นตวักระตุน้ 

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

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

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

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

2. ความคิดท่ีเกิดข้ึน 

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

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

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

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

3. ความคิดท่ีทาํใหค้วามโกรธ ความหงุดหงิด และความไม่พอใจเพิม่ขึน้ 

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

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

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

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

4. ความคิดท่ีทาํใหค้วามโกรธ ความหงุดหงิด และความไม่พอใจลดลง 

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

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

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

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

5. การกระทาํ/การแสดงออก เม่ือรู้สึกวา่ตนเองใจเยน็ลงหรือการแกปั้ญหาท่ีกระทาํตามมา 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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ใบงานที ่12.3 “วธีิจัดการกบัอารมณ์”  
 

คําช้ีแจง ใหท้่านบนัทึกสถานการณ์/ เหตุการณ์ท่ีทาํใหรู้้สึกโกรธหรือไม่พอใจ  และระบุวา่ท่านมีความคิด 

              อยา่งไรต่อสถานการณ์นั้น พร้อมกบับอกวธีิการจดัการกบัอารมณ์/ ความรู้สึกนั้น 

 

 

สถานการณ์ อารมณ์/

ความรู้สึก 

ความคิด วธีิการจัดการกบั 

อารมณ์/ความรู้สึก 
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คร้ังที ่13 

กจิกรรม การตัดสินใจทีนํ่าสู่สถานการณ์เส่ียง 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. เขา้ใจและตระหนกัถึงความสําคญัของการตดัสินใจท่ีดูเหมือนไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

แต่กลบันาํไปสู่สถานการณ์เส่ียงต่อการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน 

2. สามารถแยกแยะสถานการณ์ท่ีดูเหมือนไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน แต่กลบั

เส่ียงต่อการใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

3. ฝึกปฏิบติัในการตดัสินใจท่ีปลอดภยัจากสถานการณ์เส่ียง

แนวความคิด 

        ในช่วงของการบําบัดรักษา และย ังอยู่ในกระบวนการเพื่อหยุดใช้ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีน             

การหลีกเล่ียงกบัสถานการณ์เส่ียงท่ีนาํไปสู่การใชส้ารเสพติดเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น อยา่งไรก็ตามมีหลายๆ

คร้ังท่ีผูป่้วย นาํพาตนเองเขา้ไปสู่สถานการณ์เส่ียงนั้นๆโดยไม่ไดต้ั้งใจ ไม่ไดคิ้ดว่าส่ิงนั้น หรือสถานการณ์

เหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัการใช้ยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน  และกลบัไปใช้สารเสพติดในท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะมีการ

ประเมินสถานการณ์เส่ียงตํ่ากวา่ความจริง (Minimizations of risk) มีการอา้งเหตุผลเพื่ออธิบายในส่ิงท่ีตนเอง

ทาํ  (Rationalizations) การตดัสินใจผดิพลาด  (Decisions)  

 การจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาดงัท่ีกล่าวมาจะให้ความสําคญัไปท่ีกระบวนการการคิดท่ีตอ้งใคร่ครวญ

อย่างรอบคอบ สะท้อนให้เห็นในส่ิงท่ีแอบแฝงอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์เส่ียง  การได้ทบทวน

ประสบการณ์การเรียนรู้จากอดีตและช้ีให้เห็นการตดัสินใจท่ีผิดพลาดนาํไปสู่สถานการณ์เส่ียงต่อการใช้

ยาบา้/เมทแอมเฟตามีน ทาํใหผู้ป่้วยมีความเขา้ใจการคิดและการตดัสินใจท่ีผดิพลาดของตนเองมากข้ึน ส่งผล

ใหผู้ป่้วยมีการประเมินสถานการณ์ต่างๆ อยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ 

 ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิการดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัพูดคุยทกัทายผูป่้วย สอบถามและประเมินความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม

2. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยทบทวนการบา้นใบงานท่ี 12.3 “วธีิการจดัการกบัอารมณ์” และพูดคุยในประเด็น

ของวธีิการจดัการอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ผูว้จิยัอธิบายใหผู้ป่้วยเห็นถึงการตดัสินใจในบางสถานการณ์ซ่ึงดูเหมือนจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน  แต่กลบันาํไปสู่ใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน  ทั้งน้ีจากการตดัสินใจท่ีไม่เหมาะสม 
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ละเลย และไม่ไดต้ระหนกัถึงความคิดบางอยา่งท่ีซ่อนเร้นในใบความรู้ท่ี 13.1 “การตดัสินใจท่ีดูเหมือนไม่

เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ”   

2. ผูว้จิยัใหผู้ป่้วยหลบัตา และค่อยๆ  นึกยอ้นกลบัไปในช่วงท่ีผา่นมาไม่นานน้ีท่ียงัใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน วา่

มีเหตุการณ์คร้ังไหนท่ีไม่ไดต้ั้งใจ หรือคิดท่ีจะไปใชย้า แต่การท่ีเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นกลบันาํไปสู่การ

ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน   โดยใหผู้ป่้วยเล่าประสบการณ์แลกเปล่ียนกนั 

3. ผูว้จิยัช้ีแนะประเด็นของความคิด การตดัสินใจของผูป่้วยท่ีมองขา้มความสําคญับางเร่ืองวา่เป็น

ส่ิงเล็กนอ้ย หรือการใหเ้หตุผลเขา้ขา้งตวัเอง และใหผู้ป่้วยแสดงความคิดเห็นร่วมกนั

4. ผูว้ิจยัและผูป่้วยอภิปรายร่วมกันในประเด็นทางเลือกการตัดสินใจท่ีเหมาะสม โดยให้

แบ่งกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ทาํใบงานท่ี13.1 “การตดัสินใจ” โดยมีหลกัในการพิจารณาดงัน้ีคือ 

- พิจารณาเง่ือนไขของตนเองท่ีมีอยู ่

- พิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา ทั้งทางบวกและทางลบ 

- เลือกหน่ึงทางเลือก โดยเป็นการตดัสินใจท่ีปลอดภยัและมีความเส่ียงต่อการกลบัไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน

นอ้ยท่ีสุด 

- ถา้ตอ้งพบกบัทางเลือกท่ีเส่ียงต่อการใช้ยาบา้/เมทแอมเฟตามีน ตอ้งคิดว่า “ฉันตอ้ง............ ”  

หรือ  “ฉนัสามารถรับมือกบัเร่ืองน้ีโดย…..…….” หรือ “มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีสาํคญัหรอก ถา้………...” 

 ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูว้จิยัและผูป่้วยช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในกิจกรรม

2. ผูว้จิยัมอบหมายใหท้าํใบงานท่ี13.2 “สถานการณ์เส่ียงกบัการตดัสินใจ”

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 13.1

2. ใบงานท่ี 13.1 และ 13.2

3. Flip chart,  ปากกาเคมี 

การประเมินผล 

1. ผูป่้วยยกตวัอยา่งเหตุการณ์ในชีวติของตนท่ีมีการตดัสินใจในเร่ืองท่ีดูเหมือนไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน แต่กลบันาํตนเองไปสู่การใชย้าบา้/เมทแอมเฟตามีน 

2. ประเมินผลจากหลกัการพิจารณาการตดัสินใจท่ีเหมาะสมของผูป่้วย

3. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็น
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ใบความรู้ที ่13.1 “การตัดสินใจทีดู่เหมือนไม่เกีย่วข้องกบัการใช้ยาบ้า/ 

เมทแอมเฟตามนี” 

ในช่วงของการหยุดใช้ยาบ้า/ เมทแอมเฟตามีน ผูป่้วยจะพยายามหลีกเล่ียงท่ีไม่เผชิญกับ

สถานการณ์เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยาบา้/ เมทแอมเฟตามีน อยา่งไรก็ตามในหลายๆ คร้ังของเหตุการณ์ก็

พบวา่ผูป่้วยเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์เส่ียงโดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจและไม่ไดมี้การวางแผนล่วงหนา้ ทั้งน้ีเป็นผลจาก

การตดัสินใจท่ีผดิพลาดจากการท่ีผูป่้วยไม่ไดป้ระเมินสถานการณ์อยา่งรอบคอบ  

การตดัสินใจท่ีดูเหมือนไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน เป็นการตดัสินใจท่ีไม่ไดน้าํ

ตนเองเขา้ไปสู่สถานการณ์เส่ียงโดยตรง แต่เป็นการตดัสินใจในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีค่อยๆ เคล่ือนเขา้ไป

ใกลชิ้ดกบัสถานการณ์เส่ียง และเขา้ไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนในท่ีสุด จึงเป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่

หรือเป็นวงจรท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็จะส่งผลต่อไปเร่ือยๆ จนนาํไปสู่การ

ใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ผูป่้วยส่วนใหญ่จะคิดว่าตนเองเขา้ไปสู่สถานการณ์นั้นดว้ยความบงัเอิญ ไม่ได้

ตั้งใจ เพราะเขาไม่ไดคิ้ด หรือจดจาํถึงการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีผา่นมาท่ีนาํมาสู่ผลในวนัน้ี  

ในการแกไ้ขปัญหาน้ีผูป่้วยควรท่ีจะตอ้งคิดอยูใ่นใจเสมอถึงเง่ือนไข และหนทางต่างๆ ท่ีเป็นไปได้

สามารถนาํไปสู่การใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน ดงันั้นการต่ืนตวัพิจารณาอยา่งรอบคอบในทุกๆ เร่ืองจึงเป็น

ส่ิงสําคญั และเม่ือปฏิบติับ่อยๆ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ อตัโนมติัไม่ยุง่ยากเหมือนในช่วงแรกๆ 

ก็จะทาํใหมี้การควบคุมไม่ใหใ้ชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน  

สําหรับวิธีการตัดสินใจนั้นควรเลือกในทางท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด หลีกเลี่ยงท่ีจะเข้าไปใน

สถานการณ์เส่ียงต่างๆ  หรือถา้มีความจาํเป็นท่ีตอ้งเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงก็ควรมีวิธีการใน

การจัดการกบัสถานการณ์เส่ียงหรือมีการวางแผนในการป้องกนัตนเองในสถานการณ์นั้นๆ อยา่งดี  
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ใบงานที ่13.1 การตัดสินใจ 

 

คําช้ีแจง ใหท้่านพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีและใหต้ดัสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมพร้อมใหเ้หตุผล 

 

เหตุการณ์ ทางเลือกทีป่ลอดภัย ทางเลือกทีเ่ส่ียง 

-เพื่อนชวนด่ืมเหลา้ 

 

 

 

  

-เก็บอุปกรณ์สูบยาบ้า/

ไอซ์ไวใ้นตู ้

 

 

 

  

-พูดคุยกับเพื่อนท่ียงัสูบ

ยาบา้/ไอซ์ 

 

 

 

  

-ไปร่วมงานสังสรรค์กบั

กลุ่มเพื่อนท่ีเคยใชย้า 

 

 

 

  

-เก็บเงินไว้เป็นจํานวน

มาก 
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ใบงานที ่13.2 สถานการณ์เส่ียงกบัการตัดสินใจ 

 

คําช้ีแจง ใหท้่านยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน พร้อมการตดัสินใจหา 

 ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 

เหตุการณ์ ทางเลือกทีป่ลอดภัย ทางเลือกทีเ่ส่ียง 
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คร้ังที ่14 

กจิกรรม การจัดการความเครียด 

 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. เรียนรู้เทคนิคการผอ่นคลายความเครียด 

2. ฝึกทกัษะการผอ่นคลายความเครียด  

แนวความคิด 

 ความเครียดเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ไม่วา่จะเป็นคนประเภทไหน ฐานะอยา่งไร 

มีอาํนาจมากแค่ไหน รูปงามหรือไม่ มีความสบายเพียงใดก็ไม่อาจหลีกเล่ียงมนัได ้ ความเครียดมาในหลาย

รูปแบบ เช่น การสอบคร้ังสําคญั อุบติัเหตุทางรถยนต ์ การเขา้แถวรอเป็นเวลานาน วนัท่ีอะไรๆ ก็ดูจะไม่

ถูกตอ้งสักอยา่ง ซ่ึงความเครียดขนาดปานกลางอาจเป็นแรงกระตุน้ เป็นแรงจูงใจและเป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้มี

ในบางคร้ัง แต่ถา้หากมีความเครียดมากก็อาจก่อปัญหาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมได ้

ความเครียด (Stress) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือคนเราตอ้งปรับตวัหรือจดัการกบัสถานการณ์

ส่ิงแวดลอ้มท่ีคุกคาม หรือขดัขวางการปฏิบติัทางร่างกาย และทางจิตใจ ความเครียดจึงเก่ียวกบัวิธีการจดัการ

ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดล้อม หรือสถานการณ์แวดล้อมท่ีทาํให้คนเราต้องปรับตวั เรียกว่า เหตุก่อ

ความเครียด หรือตวัท่ีทาํให้เกิดความเครียด (Stressors) ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางกาย ทางจิตใจ        

และพฤติกรรมท่ีเผชิญต่อความเครียด (เช่น ปวดหัว กระวนกระวาย อ่อนลา้) เรียกว่า อาการเครียด หรือ

ปฏิกริิยาต่อความเครียด (Stress reactions) และความเครียดเป็นความรู้สึกท่ีเป็นตวักระตุน้ท่ีมองไม่เห็นแต่มี

ส่วนสาํคญัท่ีเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหมี้การกลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าได ้

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทกัทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป่้วยแต่ละคน 

            2. ให้ผูป่้วยนาํเสนอการบา้น และเปิดโอกาสให้ซักถามใบงานท่ี13.2 “สถานการณ์เส่ียงกบัการ

ตดัสินใจ” 

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ใหผู้ป่้วยทาํตามใบงานท่ี 14.1 “แบบประเมินความเครียด” แลว้นาํมาเป็นขอ้มูลให้ผูป่้วยทราบวา่

แต่ละคนมีความเครียดหรือไม่ อยา่งไร  

2.  ผูบ้าํบดัใหค้วามรู้ผูป่้วยในกลุ่มตามใบความรู้ท่ี 14.1 “ความเครียด”  

 



94 
 

 3. ให้ผูป่้วยคิดทบทวนประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีทาํให้ตนเองเกิดความเครียด และหาวิธีการ

จดัการความเครียดนั้นอยา่งไร ใหเ้ขียนลงในใบงานท่ี 14.2 “แบบบนัทึกความเครียด” 

4. ผูบ้าํบดัสุ่มถามผูป่้วยในกลุ่ม 2-3 คน ถึงปัญหาท่ีทาํให้เกิดความเครียด และความรู้สึกท่ีไม่

สามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนได ้

5. ให้ผูป่้วยบอกถึงผลดีและผลเสียของการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมนั้นออกมา ให้ทบทวนถึง

อาการและพฤติกรรมการแสดงออกเวลาเครียดและแสดงความช่ืนชมกับพฤติกรรมท่ีผูป่้วยทาํได้อย่าง

เหมาะสม 

6. ผูบ้าํบดัฝึกทกัษะการจดัการอารมณ์และฝึกเทคนิคการผอ่นคลายใหก้บัผูป่้วยตามใบความรู้ท่ี 14.2 

“เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด”โดยวิธีการฝึกเกร็งและคลายกล้ามเน้ือ การหายใจและการทาํสมาธิ

เบ้ืองตน้  

7. ใหผู้บ้าํบดัฝึกทกัษะการวางแผนแกไ้ขปัญหาความเครียดใหผู้ป่้วยในกลุ่ม 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 

1. ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยถึงความรู้สึกและส่ิงท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

2. ผูบ้าํบดัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประโยชน์ของการฝึกเทคนิคการผอ่นคลายดว้ยวิธีการฝึกเกร็งและ

คลายกลา้มเน้ือ การหายใจและการทาํสมาธิเบ้ืองตน้ 

3. ให้การบา้น และให้นาํแผนการแกไ้ขปัญหาความเครียดท่ีวางแผนไวไ้ปใชพ้ร้อมกบับนัทึกตาม

ตารางใบงานท่ี 14.3 “สาํรวจความเครียด” 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 14.1 และ 14.2  

2. ใบงานท่ี 14.1, 14.2 และ 14.3 

การประเมินผล    

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกลุ่มและพฤติกรรมความร่วมมือในการฝึกทกัษะการหายใจเพื่อผอ่น

คลายกลา้มเน้ือ 

2. ประเมินความคิดจากการนาํเสนอและขอ้คิดเห็นในกลุ่ม 
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ใบความรู้ที ่14.1 “ความเครียด” 
 

คนทุกคนจะตอ้งเผชิญกบัความเครียด  ซ่ึงความเครียดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั ความเครียดแต่

ละระดบันั้นก็ยงัส่งผลไม่เท่ากนั ความเครียดท่ีไม่มากนกัหรือมีระดบัปานกลางจะเป็นแรงกระตุน้ หรือสร้าง

แรงจูงใจให้คนเกิดความมุมานะท่ีจะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาได ้แต่ถา้หากมีระดบัมากเกินไป และไม่

สามารถหาทางผอ่นคลายดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม อาจก่อปัญหาตามมาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมส่งผล

ให้บุคคลนั้นขาดความสุขในการดาํเนินชีวิต มีปัญหาครอบครัว ความสามารถในการทาํงานและการเรียน

ลดลง นอกจากนั้นความเครียดยงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผลกัดนัให้คนกลบัไปเสพยาซํ้ าได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีการ

เรียนรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเม่ือเกิดความเครียด โดยการสํารวจ คน้หาภาวะความเครียดของ

ตนเองวา่เกิดในช่วงเวลาใด และเกิดจากสาเหตุใด เพื่อเรียนรู้และหาวิธีผอ่นคลายท่ีถูกวิธี หรือมีแนวทางใน

การลดภาวะเครียดของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อดาํเนินชีวติอยา่งเป็นสุข 
 

สาเหตุของความเครียด  

 ความเครียดเกิดข้ึนไดห้ลากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

 1. สาเหตุทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความกลวัว่าจะไม่สมหวงั กลวัจะไม่สําเร็จ หนกัใจในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย รู้สึกวา่ตนเองตอ้งทาํส่ิงท่ียากเกินความสามารถ  มีความวิตกกงัวลล่วงหนา้กบัส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

เป็นตน้ 

 2. สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงในชีวิต ได้แก่ การเปล่ียนวยั การตั้ งครรภ์ การเร่ิมเข้าทํางาน           

การเปล่ียนงาน การเกษียณอาย ุการยา้ยบา้น การสูญเสียคนรัก การเขา้บาํบดัรักษา  เป็นตน้ 

 3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย ไดแ้ก่ การเจ็บป่วยไม่สบายท่ีไม่รุนแรง ตลอดจนถึงการเจ็บป่วย

ขั้นรุนแรงและเร้ือรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 

 ความเครียดภายในจิตใจ อาจจะส่งผลทาํใหเ้กิดอาการแสดงออกทางร่างกายท่ีสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

ไดแ้ก่ 

1. ปวดศีรษะ 

2. หลบัยาก หลบัไม่สนิท 

3. เหน่ือยง่ายกวา่ปกติ 

4. กินมากกวา่ปกติหรือเบ่ืออาหาร 

5. ทอ้งผกู หรือทอ้งเสียบ่อย ๆ 

6. ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

7. รู้สึกต่ืนเตน้ตกใจง่าย 

8. ฝันร้าย 
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9. หายใจไม่อ่ิม ถอนหายใจบ่อย ๆ 

10. ประจาํเดือนมาไม่เป็นปกติ หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง 

11. หงุดหงิดกบัคนรอบขา้ง 

12. ปวดตน้คอและไหล่ 

13. มือเทา้เยน็ 

14. ใจสั่น 

15. ไม่มีสมาธิ 
 

ผลเสียทีเ่กดิจากความเครียด  

 หากปล่อยให้ตนเองมีความเครียดสะสมไวเ้ป็นเวลานาน โดยไม่ได้ผ่อนคลายความเครียดเลย         

จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงได ้เช่น โรคประสาท แผลในกระเพาะอาหาร ความดนัโลหิตสูง หวัใจ 

และมะเร็ง 

นอกจากนั้นยงัมีผลเสียต่อการดาํรงชีวติดว้ย เช่น ขาดสมาธิในการทาํงาน ทาํใหก้ารทาํงานผิดพลาด

บ่อยคร้ัง เบ่ือหน่ายไม่อยากพบผูค้น รู้สึกไม่มีความสุข เศร้าหมองและหมดกาํลงัใจได ้ดงันั้นไม่ควรปล่อย

ให้ตวัเองเครียดอยู่เป็นเวลานาน ควรหาทางผ่อนคลายความเครียดทุกวนัจะช่วยให้จิตใจสงบ เป็นสุข และ

สุขภาพร่างกายก็จะดีข้ึนดว้ย 
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ใบความรู้ที ่14.2 “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด” 

1. การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเน้ือ

กลา้มเน้ือท่ีควรฝึกมี 10 กลุ่มดว้ยกนั คือ 

-  แขนขวา -  คอ 

-  แขนซา้ย -  อก หลงั และไหล่ 

-  หนา้ผาก -  หนา้ทอ้งและกน้ 

-  ตา แกม้ และจมูก  -  ขาขวา 

-  ขากรรไกร ริมฝีปาก และล้ิน -  ขาซา้ย 

วธีิการฝึกมีดังนี ้

1. นัง่ในท่าท่ีสบาย

2. เกร็งกล้ามเน้ือทีละกลุ่ม ค้างไวส้ัก 10 วินาที แล้วคลายออก จากนั้นก็เกร็งใหม่สลับกันไป

ประมาณ 10 คร้ัง ค่อย ๆ ทาํไปจนครบทั้ง 10 กลุ่ม 

3. เร่ิมจากการกาํมือ และเกร็งแขนทั้งซา้ยและขวา แลว้ปล่อย

4. บริเวณหนา้ผาก ใชว้ธีิเลิกคิ้วใหสู้ง หรือขมวดคิ้วจนชิดแลว้คลายออก

5. ตา แกม้ และจมูก ใชว้ธีิหลบัตาป๋ี ยน่จมูกแลว้คลาย

6. ขากรรไกร  ริมฝีปาก และล้ิน ใชว้ิธีกดัฟันเมม้ปากแน่นและใชล้ิ้นดนัเพดาน โดยหุบปากไวแ้ลว้

คลาย 

7. คอ โดยการกม้หนา้ใหค้างจรดคอ เงยหนา้ใหม้ากท่ีสุดแลว้กลบัไปสู่ท่าปกติ 

8. อก หลงั และไหล่ โดยหายใจเขา้ลึก ๆ แลว้เกร็งไว ้ยกไหล่ใหสู้งท่ีสุดแลว้คลาย

9. หนา้ทอ้ง ใชว้ธีิแขม่วทอ้ง

10. งอน้ิวเทา้เขา้หากนั กระดกปลายเทา้ข้ึนสูง เกร็งขาซา้ยและขวาแลว้ปล่อย

การฝึกเช่นน้ี จะทาํให้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกลา้มเน้ือกลุ่มต่างๆ และรู้สึกสบายเม่ือคลาย

กลา้มเน้ือออกแลว้ ดงันั้น คร้ังต่อไปเม่ือเครียดและกลา้มเน้ือเกร็งจะไดรู้้ตวั และเร่ิมผอ่นคลายโดยเร็ว ก็จะ

ช่วยไดม้าก  

2. การฝึกการหายใจ

ฝึกการหายใจโดยใช้กลา้มเน้ือกระบงัลมบริเวณหน้าทอ้งแทนการหายใจโดยใช้กลา้มเน้ือหน้าอก

เม่ือหายใจเขา้หนา้ทอ้งจะพองออก และเม่ือหายใจออกหนา้ทอ้งจะยุบลง ซ่ึงจะรู้ไดโ้ดยเอามือวางไวท่ี้หน้า

ทอ้ง แลว้คอยสังเกตเวลาหายใจเขา้และหายใจออก 
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หายใจเขา้ลึก ๆ และชา้ๆ กลั้นไวช้ัว่ครู่ และหายใจออก ใหฝึ้กทาํเป็นประจาํทุกวนั จนสามารถทาํได้

โดยอตัโนมติั การหายใจแบบน้ีจะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากข้ึน ทาํให้สมองแจ่มใส ร่างกาย

กระปร้ีกระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อมสาํหรับการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ในแต่ละวนั 

3. การทาํสมาธิเบื้องต้น

1. เลือกสถานท่ีท่ีเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน เช่น ห้องพระ ห้องนอน ห้องทํางาน ไม่มีคน

พลุกพล่าน หรือมุมสงบในบา้น 

2. นัง่ขดัสมาธิ เทา้ขวาทบัเทา้ซ้าย มือชนกนัหรือมือขวาทบัมือซ้าย ตั้งตวัตรง หรือจะนัง่พบัเพียบก็

ไดต้ามแต่ความถนดั

3. กาํหนดลมหายใจเขา้ออก โดยสังเกตลมท่ีกระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากบนให้รู้ว่า ขณะนั้น

หายใจเขา้หรือออก 

4. หายใจเขา้ทอ้งพอง หายใจออกทอ้งยบุ

5. หายใจเขา้นบั 1 หายใจออกนบั 1

6. นบัไปเร่ือยๆ จนถึง 5

7. เร่ิมนบัใหม่จาก 1 – 6 แลว้พอ

8. กลบัมานบัใหม่จาก 1 – 8 แลว้พอ

9. กลบัมานบัใหม่จาก 1 – 9 แลว้พอ

10. กลบัมานบัใหม่จาก 1 – 10 แลว้พอ

11. ยอ้นกลบัมาเร่ิมนบั 1 – 5 ใหม่ วนไปเร่ือย ๆ

นอกจากวธีิทีก่ล่าวมาแล้ว มีผู้เสนอแนวทาง 10 วธีิ การคลายเครียด ดังนี ้

1. การออกกาํลงักาย

ควรหาเวลาของแต่ละวนัอยา่งนอ้ย 30 นาที ในการออกกาํลงักาย โดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั

เราท่ีสุด อาจจะเป็นการวิ่งหรือเดิน ผูท่ี้ไม่ตอ้งการไดรั้บแรงกระแทก อาจจะออกกาํลงักายโดยการว่ายนํ้ า 

โยคะ ไทเกก ส่วนการออกกาํลงักายท่ีเล่นเป็นหมู่คณะ ไดแ้ก่ แบดมินตนั ตะกร้อ ฟุตบอล หรือเทนนิสจะทาํ

ใหเ้ราไดร้ะบายออกซ่ึงแรงขบัของจิตใจในดา้นต่างๆ เช่น ความคบัขอ้งใจ ความโกรธ ความเสียใจไม่พอใจ 

และยงัไดส้ร้างสารความสุขหรือสารเอนโดฟินดว้ย ทาํใหรู้้สึกสดช่ืนและหลบัสบาย 

2. การพูดระบายความเครียด

การระบายความเครียดแบบน้ีตอ้งเลือกบุคคลท่ีเราคิดวา่ปลอดภยั หวงัดี ไม่เป็นพิษเป็นภยักบัตวัเรา

และมีความอดทนสูงในการฟัง เพราะเวลาท่ีเราได้ระบายออกมาเท่ากับเราได้ทบทวนตัวเองไปด้วย 

นอกจากน้ีอาจใชบ้ริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัทจ์ากหน่วยงานต่างๆ ได ้
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3. การนอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ

การนอนหลบัพกัผ่อนช่วยให้เรารู้สึกสดช่ืนข้ึน เหมือนไดช้าร์จแบตเตอร่ีในร่างกายใหม่ แต่ควร

เตรียมความพร้อมในการนอน โดยเลือกสถานท่ีและเคร่ืองนอนสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิ

พอเหมาะ มีเสียงหรือแสงท่ีรบกวนไม่มากนกั โดยกาํหนดจิตใจก่อนนอนวา่ใหเ้ราสดช่ืน ผอ่นคลาย เอาเร่ือง

เครียดปัญหาต่างๆ วางไวน้อกตวั ไม่เอามาคิดตอนนอน 

4. การรับประทานอาหารคลายเครียด

อาหารท่ีสามารถลดความเครียดของเราไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 

1. ทริปโตฟาน (1-2 กรัม ก่อนนอน) พบไดใ้น ไข่ ถัว่เหลือง นมววั เน้ือสัตว ์

2. วติามินบี 6 (40 มิลลิกรัมต่อวนั) พบไดใ้นธญัพืชต่าง ๆ ยสีต ์รําขา้ว เคร่ืองใน เน้ือ ถัว่ ผกั

3. วติามินบี 3 (1,000 มิลลิกรัมต่อวนั) พบไดใ้น ตบั เคร่ืองใน เน้ือ เป็ด ไก่ ปลา ถัว่ ยสีต ์

4. สารอาหารอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม กระเทียม ดอกไมจี้น

5. การพกัผ่อนท่องเทีย่ว

การไดไ้ปท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ ช่วยให้ไดเ้ห็นบรรยากาศทิวทศัน์สวยงามแปลกหูแปลกตา ไปเจอ

ผูค้นแปลกหน้าก็จะช่วยกระตุน้มุมมองชีวิตใหม่ๆ ให้กบัตวัเรา ซ่ึงเม่ือกลบัมาทาํงานจะช่วยให้ทาํงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การใช้ดนตรีบําบัด

ดนตรีช่วยทาํให้เรามีอารมณ์เยือกเยน็ลง ผอ่นคลาย ใจสงบ มีทั้งเพลงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิด

เดียวหรือหลายชนิด เพลงท่ีมีเสียงคล่ืนทะเล เสียงนก เสียงนํ้ าไหล ฯลฯ หากเราไดปิ้ดไฟ จุดเทียนและฟัง

เพลงเบาๆ หลงัจากนั้นก็หลบัไปแลว้ เม่ือต่ืนข้ึนมาจะช่วยใหเ้ราสดใสหายเครียดได ้

7. การใช้กลิน่บําบัดอโรมาเทอราปี

กล่ินหอมเป็นอีกส่ิงหน่ึงของการรับรู้ทางสัมผสัท่ีส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกไดดี้ เราอาจลองจุด

ธูปหอมกล่ินท่ีสดช่ืน หรือหยดนํ้ ามนัหอมระเหย ในขณะนอนหรือทาํงานเพื่อผอ่นคลายไปดว้ยหรือจะแช่

นํ้าอุ่นท่ีมีกล่ินท่ีชอบและรู้สึกผอ่นคลาย โดยเลือกจากการดมวา่กล่ินไหนทาํใหรู้้สึกดี ให้พลงัหรือช่วยบาํบดั

ผ่อนคลาย กล่ินนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีน่าสนใจ เช่น กล่ินไมจ้นัทน์หอม กล่ินกาํยาน สําหรับผ่อนคลาย 

กล่ินการบูร กล่ินส้ม กล่ินมะนาว สาํหรับสร้างความสดช่ืน 

8. การนวด

การนวดเป็นการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ช่วยทาํใหเ้ลือดสูบฉีดไปทัว่ร่างกาย ทาํใหผู้ท่ี้ถูกนวดรู้สึกผอ่น

คลายและสบายมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการนวดนํ้ามนัยงัช่วยทาํใหมี้ผวิพรรณท่ีดีอีกดว้ย 
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ใบงานที ่14.1 “แบบประเมนิความเครียด” 

คําช้ีแจง ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีผ่านมาน้ี ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีแสดงระดบัอาการท่ีเกิดข้ึนกบัตวัท่านตามความเป็นจริง 

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก 

ระดับอาการ 

ไม่เคย

เลย 

เป็นคร้ัง

คราว 

เป็น 

บ่อย ๆ 

เป็น 

ประจํา 

1.นอนไม่หลบั เพราะคิดมาก หรือกงัวลใจ

2.รู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจ

3.ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะประสาทตึงเครียด

4.มีความวุน่วายใจ

5.ไม่อยากพบปะผูค้น

6.ปวดหวัขา้งเดียวหรือปวดบริเวณขมบัทั้ง 2 ขา้ง

7.รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

8.รู้สึกหมดหวงัในชีวติ

9.รู้สึกวา่ชีวติตนเองไม่มีคุณค่า

10.กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา

11.รู้สึกวา่ตนเองไม่มีสมาธิ 

12.รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทาํอะไร

13.รู้สึกเหน่ือยไม่อยากทาํอะไร

14.มีอาการหวัใจเตน้แรง

15.มีเสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ

16.รู้สึกกลวัผดิพลาดในการทาํส่ิงต่าง ๆ

17.ปวดเกร็งกลา้มเน้ือบริเวณทา้ยทอย หลงั หรือหวัไหล่ 

18.ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย

19.มึนงงหรือเวยีนศีรษะ

20.ความสุขทางเพศลดลง



101

การให้คะแนน 

เม่ือทาํแบบประเมินครบทั้ง 20 ขอ้ แลว้ใหใ้ส่คะแนนแต่ละขอ้ ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ถา้ตอบวา่        ไม่เคยเลย  = 0 คะแนน            

เป็นคร้ังคราว = 1 คะแนน 

เป็นบ่อย ๆ = 2 คะแนน         

เป็นประจาํ = 3 คะแนน 

หลงัจากนั้นรวมคะแนนทั้ง 20 ขอ้ ใหต้รวจผลการประเมินความเครียดตามคะแนนดงัน้ี 

ผลการประเมินความเครียด 

6 – 17  คะแนน  แสดงวา่     ปกติ / ไม่เครียด 

18 – 25  คะแนน  แสดงวา่     เครียดสูงกวา่ปกติ / มีความเครียดเล็กนอ้ย 

26 – 29  คะแนน  แสดงวา่     เครียดปานกลาง 

มากกวา่ 30 คะแนนข้ึนไป แสดงวา่     เครียดมาก 

ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. แบบประเมินและวเิคราะห์ความเครียดดว้ยตนเอง 



102

ใบงานที ่14.2 “แบบบันทึกความเครียด” 

คําช้ีแจง  ใหท้่านทบทวนสถานการณ์/ เหตุการณ์ความเครียดของตนเอง แลว้เขียนรายละเอียดตามหวัขอ้

                 ต่อไปน้ี 

      1.1 เม่ือเครียด ท่านมีอาการอยา่งไรและท่านแสดงอาการหรือกิริยาท่าทางอยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

     1.2 สาเหตุท่ีทาํใหท้่านเกิดความเครียด 

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

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

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

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

1.3 ท่านจดัการอยา่งไรกบัสถานการณ์นั้น 

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………...……..………………… 
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คร้ังที ่15 

 กจิกรรม ทกัษะการปฏิเสธ 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1. เรียนรู้เทคนิคการปฏิเสธการใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีน

2. ฝึกทกัษะการปฏิเสธ และใหผู้รั้บการบาํบดัมีความมัน่ใจและกลา้ปฏิเสธ

แนวความคิด 

ทกัษะการปฏิเสธเป็นหน่ึงทกัษะสําคญัท่ีช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองไม่ใหห้นักลบัไปใชย้าบา้/ เมทแอมเฟตามีนได ้ ทั้งน้ีสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัของผูป่้วย

ท่ีจะชกันาํให้ไปใช้ยาซํ้ า  ไดแ้ก่ การชักชวนจากเพื่อนฝูงท่ีเคยใช้ยาร่วมกนั  การเดินผ่านสถานท่ี

คุน้เคยเม่ือคร้ังยงัใชย้าเสพติดอยูห่รือแมก้ระทัง่การนึกถึงหรือมีความคิดอยากใชย้าเสพติด  ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีนบัวา่เป็นตวักระตุน้ท่ีจะส่งผลใหผู้ป่้วยยอ้นกลบัไปใชย้าเสพติดซํ้ าได ้ ดงันั้น การเพิ่มทกัษะ

ในการปฏิเสธจะช่วยใหผู้ผ้า่นการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพแลว้สามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ในชีวิต

ได้อย่างเข้มแข็ง โดยการเรียนรู้และฝึกทกัษะการปฏิเสธ ซ่ึงมีความสําคญัเพราะช่วยให้ผูป่้วย

สามารถยนืยนัความตั้งใจท่ีจะเลิกยาไดด้ว้ยความมัน่ใจและไม่กลบัไปใชย้าเสพติดอีก 

ระยะเวลา    120 นาที 

วธีิดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัทกัทายและพูดคุยเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของผูป่้วย

2. ใหผู้ป่้วยนาํเสนอการบา้นใบงานท่ี 14.3 “สาํรวจความเครียด” และเปิดโอกาสใหซ้กัถาม

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

1. ให้ตวัแทนผูป่้วย 2 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติตามใบงานท่ี 15.1“เพื่อนชวนลอง

ตอ้งปฏิเสธ” หลงัจากนั้นใหทุ้กคนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย 

2. ผูบ้าํบดัให้ตวัแทนผูป่้วย 2 คนออกมาแสดงสถานการณ์การปฏิเสธโดยให้ผูป่้วยคนท่ี 1

แสดงบทบาทเป็น “ผูช้กัชวน” โดยให้หาเหตุผลการชกัชวนให้ไดม้ากท่ีสุด และผูป่้วยคนท่ี 2 เป็น 

“ผูป้ฏิเสธ”โดยตอ้งหาเหตุผลท่ีจะมาปฏิเสธใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. สอบถามความรู้สึก ความคิดของผูป่้วยคนท่ี 2 ท่ีไดรั้บบทบาทเป็นผูป้ฏิเสธวา่ ขณะท่ี

กาํลงัแสดงและพูดปฏิเสธนั้น “ในใจคิดอยา่งไร” ถึงจะทาํใหก้ารปฏิเสธไดผ้ล 
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4. ให้ผูป่้วยท่ีสังเกตการณ์ได้ร่วมกันให้คะแนนประสิทธิภาพของการปฏิเสธ โดย

กาํหนดใหมี้คะแนนเตม็ 10 คะแนน กรณีท่ีมีผูป่้วยใหค้ะแนนไม่เตม็ 10 คะแนน ให้สอบถามเหตุผล

ว่าเป็นเพราะอะไร มองเห็นการแสดงบทบาทของเพื่อนคิดว่าการปฏิเสธเช่นนั้นจะไดผ้ลหรือไม่ 

เพราะอะไร  และวิธีการปฏิเสธอย่างไรท่ีทาํไดดี้ ส่ิงไหนท่ีควรจะปรับแกไ้ข เพื่อทาํให้การปฏิเสธ

ไดผ้ลสาํเร็จ 

5. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยในกลุ่มช่วยกนัคิดตามใบงานท่ี 15.2 “เปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการ

ปฏิเสธ” 

6. ให้ผูป่้วยในกลุ่มช่วยกนัสรุปขอ้ดีของการปฏิเสธให้เป็นขอ้คิดเตือนใจหรือคติพจน์หรือ

คาํคมสั้นๆ ท่ีสามารถจาํไดง่้าย 

ข้ันสรุป (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัสอบถามความรู้สึกและส่ิงท่ีไดรั้บจากการทาํกลุ่ม

2. ผู ้บาํบัดสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และหลักพื้นฐานของการปฏิเสธ ตามใบความรู้ท่ี 15.1

“หลกัการปฏิเสธ” 

3. ผูบ้าํบดัมอบหมายการบา้นให้ผูป่้วยทุกคนลองฝึกทกัษะการปฏิเสธกบัเพื่อนคนละ 1 คร้ัง

แลว้นาํมาเล่าใหเ้พื่อนในกลุ่มไดฟั้งในคร้ังต่อไป 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ท่ี 15.1

2. ใบงานท่ี 15.1 และ 15.2

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกลุ่มและการฝึกทกัษะการปฏิเสธ

2. ประเมินแนวคิดจากการนาํเสนอและขอ้คิดเห็นในกลุ่ม
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ใบความรู้ที ่15.1 “หลกัการปฏเิสธ” 

หลกัการปฏิเสธ 

การปฏิเสธควรมีหลกัการท่ีดีดงัน้ี 

1. ปฏิเสธอยา่งจริงจงัทั้งท่าทาง คาํพูด นํ้ าเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยา่งชดัเจนของการ

ปฏิเสธ 

2. ใชค้วามรู้สึกเป็นขอ้อา้งประกอบเหตุผล เพราะการใชเ้หตุผลอยา่งเดียวมกัถูกโตแ้ยง้ดว้ย

เหตุผลอ่ืน ส่วนการอา้งความรู้สึกจะทาํใหก้ารโตแ้ยง้ไดย้ากข้ึน 

3. เม่ือถูกเซ้าซ้ีต่อหรือสบประมาทตอ้งไม่หว ัน่ไหวไปกบัคาํพูดเหล่านั้น เพราะจะทาํให้

ขาดสมาธิในการหาทางออกควรยนืยนัการปฏิเสธ และหาทางออกโดยเลือกวธีิดงัน้ี 

3.1 ปฏิเสธซํ้ า โดยไม่ตอ้งใชข้อ้อา้ง พร้อมบอกลา เพื่อหาทางเล่ียงออกจากสถานการณ์

หรือเหตุการณ์นั้นไป 

      3.2 การต่อรอง โดยหากิจกรรมอ่ืนท่ีดีกวา่มาทดแทน 

   3.3 การผดัผอ่น โดยการยดืระยะเวลาออกไปเพื่อใหผู้ช้กัชวนเปล่ียนความตั้งใจ 
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ใบงานที ่15.1 กจิกรรม “เพ่ือนชวนลองต้องปฏเิสธ” 
 

คําช้ีแจง  ใหท้่านอ่านสถานการณ์สมมติแลว้อภิปรายหาขอ้สรุปตามประเด็นต่อไปน้ีและนาํเสนอ            

              ในกลุ่ม 

สถานการณ์สมมติ     

ศกัยะเป็นผูติ้ดยาบา้ มารดาส่งตวัใหไ้ปบาํบดัรักษาเป็นเวลา 4 เดือน หน่ึงสัปดาห์หลงัจากท่ี

ออกมาจากสถานบาํบดั ศกัยะออกไปเดินซ้ืออาหารท่ีตลาดเหมือนท่ีเคยทาํเป็นประจาํทุกวนั วนัน้ี 

ศกัยะไดเ้จอกบัพราย เพื่อนรัก ซ่ึงดว้ยความสนิทสนม คุน้เคยกนัมาตั้งแต่ก่อน ทั้งสองจึงไปกินขา้ว

ดว้ยกนั 

พราย :  เฮย้...แกหายหวัไปไหนมาเน่ีย ไม่บอกใครเลย เพื่อนๆ คิดถึงแกนะ ไปติดคุกมาเหรอวะ     

               ถึงไดเ้งียบหายไปเลย 

ศกัยะ :  ถามซะยาวเลยนะ เปล่า อยูโ่รงพยาบาล แม่เขาอยากใหไ้ปเลิกยา   

พราย :  โธ่ แม่ส่งไป ฉนัก็นึกวา่แกอยากเลิกเอง แลว้แกตั้งใจจริงๆ เหรอ ถึงไดห้ายไปซะนานเลย  

   เสียดายเวลาหากิน 

ศกัยะ :  ก็แม่บอกวา่ถา้ไม่ไปโรงพยาบาลจะเอาตาํรวจมาจบั ก็ไม่อยากติดคุก แลว้ช่วงหลงัเขาไม่ 

สนใจฉนัเลย เงินก็ไม่ให ้แกก็เห็นน่ีวา่พกัหลงัมาน้ี ฉนัมีเงินท่ีไหน งานท่ีทาํอยูก่็ไม่พอ       

ซ้ือยา ก็เลยตอ้งยอมไป 

พราย :  พวกเราท่ีอยูก่นัท่ีน่ีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย มีก็ใชไ้ม่มีก็น่ิง ไม่เห็นมนัจะเป็นอะไรเลย   

   ฉนัวา่แกเสียเวลาไปฟรีๆ แลว้ รู้ไหมวา่ขา้งนอกเขาไปถึงไหนกนัแลว้ แลว้แกคิดวา่แกยงั 

   จะคุยกบัใครเขารู้เร่ืองไหมเน่ีย วา่แต่เจอใครบา้งหรือยงั 

ศกัยะ :  ยงัเลย เพิ่งกลบัมาจากโรงพยาบาล วนัๆ ก็ไดแ้ต่ไดม้ากินขา้วเน่ียแหละ แกเ้ซ็งไปวนัๆ 

พราย :  เออ พอดีเลย ฉนักาํลงัจะไปหาพวกมนัอยูพ่อดีเลย วนัน้ีมีทีเด็ดดว้ย นานๆ เจอกนัซะที               

                 ไปกนัเหอะ วนัน้ีฉนัเป็นเจา้ภาพเอง แกไม่ตอ้งห่วง เจ๋งๆ  ทั้งนั้น สาวเพียบแป็บเดียวเอง     

   เด๋ียวก็ค่อยกลบั จะไดเ้ห็นบรรยากาศวา่ตอนน้ีเขาถึงไหนกนัแลว้ ไปเหอะ ไม่มีอะไร  

   หรอก นานๆ สนุกกนัที พวกเราอยูก่นัครบเลย พวกมนัคงดีใจกนันะท่ีเห็นแกกลบัมา 

ศกัยะ :  เฮย้ ถา้แม่รู้เป็นเร่ืองแน่ 

พราย :  โธ่ แกก็โทรไปหาแม่ซิ วา่ไปเดินเล่นหรือไปไหนก็ไดเ้ดินหา้ง ดูหนงัก็ได ้เยอะแยะ  

                 นานๆ ทีไปดูอะไรใหม่บา้งอยูใ่นนั้นมาตั้งนาน ไปเหอะ เร็วๆจะไดไ้ม่เสียเวลา จะไดรี้บ 

                 กลบั แค่ทกัทายกนัไม่นานหรอก นานๆ เจอกนัที พวกนั้นมนัคงดีใจนะท่ีเห็นแก ไปเถอะ 

 

 

............................................................................................................................................................ 
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อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

 

1. เพราะเหตุใด ศกัยะจึงปฏิเสธคาํชวนของพราย 

2. การปฏิเสธในลกัษณะดงักล่าวจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ และการปฏิเสธท่ีดีควรมี

ลกัษณะอยา่งไร 
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ใบงานที ่15.2 “เปรียบเทยีบผลดี-ผลเสีย ของการปฏเิสธ” 

คําช้ีแจง  ใหท้่านร่วมกนัอภิปรายเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามประเด็นต่อไปน้ีและนาํเสนอในกลุ่ม 

ผลดีจากการปฏิเสธไม่ใช้สารเสพติด ผลเสียของการปฏิเสธไม่ใช้สารเสพติด 

1. ดา้นร่างกาย

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

2. ดา้นจิตใจ

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………..… 

3. ดา้นการเงิน/ การงาน

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

………………………….………………………….. 

…………………………………………………….. 

4. ดา้นครอบครัว

…………………………………………….……….. 

…………………………………………………….. 

………………………….………………………….. 

5. ดา้นชุมชน/ สังคม

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………..… 

1. ดา้นร่างกาย

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

2. ดา้นจิตใจ

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

3. ดา้นการเงิน/ การงาน

……………………………………………………... 

…………………………………………………….. 

…………………………..……………………….. 

…………………………………………………….. 

4. ดา้นครอบครัว

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

5. ดา้นชุมชน/ สังคม

………………………………………………………. 

………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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คร้ังที ่16 

กจิกรรม การวางแผนการดําเนินชีวติโดยไม่ใช้ยาเสพติด 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วย 

1.  ทบทวนบทเรียนและวธีิการต่างๆ ท่ีจะช่วยป้องกนัไม่ใหก้ลบัไปเสพยาซํ้ า 

2.  สามารถวางแผนการปฏิบติัการเลิกเสพยาเสพติดของตนเองได ้

 3.  ป้องกนัการกลบัไปเสพซํ้ า 
 

แนวความคิด 

        หลกัการบาํบดัทางความคิดและพฤติกรรม มีหลกัการมาจากแนวคิดของกลุ่มวิทยาศาสตร์

เชิงปัญญา ไดร้ะบุวา่ความคิดเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพล ทาํให้บุคคลเกิดพฤติกรรม

การติดสุรา หรือ ยาเสพติด ดงันั้นการท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง จึงควรช่วยให้คน

ปรับแกท่ี้ความคิดของตนเองมากกว่าการท่ีจะไปหลีกเล่ียงกบัเหตุการณ์เส่ียงต่างๆ ท่ีจะทาํให้คน

แสวงหาการเสพยาเสพติด ฉะนั้นการเปล่ียนความคิดนั้นตอ้งมีแผนการปฏิบติัท่ีจะสนบัสนุนการ

เปล่ียนความคิดดว้ย เน่ืองจากบุคคลนั้นไดต้ระหนกัว่าตนเป็นคนกาํหนดแผนการและเป็นเจา้ของ

แผนการนั้น ดงันั้น เขาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะกระทาํการต่างๆ เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จ  

ระยะเวลา   120 นาที 

วธีิการดําเนินการ 

ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 

1. ผูบ้าํบดัพูดคุยทกัทายผูป่้วยวา่วนัน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีกลุ่มจะไดม้าพูดคุยกนั ซ่ึงหวงัวา่ทุก

คนคงจะนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กลบัไปใชป้ระโยชน์ 

      2. ผูบ้าํบดัใหผู้ป่้วยทบทวน และพูดคุยกนัถึงการบา้นท่ีใหไ้ปลองฝึกทกัษะการปฏิเสธ   

ข้ันดําเนินการ (80 นาที) 

        1. ผูบ้าํบดัสอบถามผูป่้วยท่ีเคยผ่านการบาํบดัมาแลว้ว่า หลงัจากบาํบดัแลว้ มีใครท่ีคิดว่า

สามารถเลิกยาเสพติดไดห้รือไม่ แต่ละคนมีวิธีการอยา่งไร ส่วนคนท่ียงัคิดวา่ไม่สามารถเลิกไดเ้ป็น

เพราะอะไร ใหใ้นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

         2. ใหผู้ป่้วยนึกถึงสถานการณ์/ เหตุการณ์ท่ีทาํใหก้ลบัไปเสพยาเสพติดท่ีเคยเกิดในชีวิตของ

แต่ละคนทั้งส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นคน ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ว่ามีอะไรบา้ง แลว้ให้เขียนลงในใบงานท่ี 

16.1 “แผนการป้องกนัการกลบัไปเสพซํ้ า” (ช่องท่ี 1) และในเหตุการณ์/ สถานการณ์แต่ละขอ้นั้น 

คิดวา่จะมีวิธีการหรือเคร่ืองมืออะไรท่ีจะช่วยป้องกนัไม่ให้ตนเองกลบัไปเสพยาไดบ้า้ง และมีใคร
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หรือบุคคลใดท่ีจะช่วยสนบัสนุนตวัเราได ้โดยเขียนลงในช่องท่ี 2 และ 3 แลว้ให้นาํเสนอทีละคน 

หลงัจากนั้นใหแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กนั 

         3. เสริมสร้างความมัน่ใจกบัผูป่้วยว่าแต่ละคนนั้นมีศกัยภาพหรือความสามารถท่ีจะเลิกยา

ได ้และยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีเคยมีผูรั้บการบาํบดัทาํสาํเร็จ และช่ืนชมให้กาํลงัใจสําหรับผูท่ี้สามารถ

หยดุยาเสพติดไดต้ลอดระยะเวลาท่ีอยูบ่าํบดัรักษา ซ่ึงเป็นเวลามากกวา่ 3 เดือนแลว้ เพื่อใหผู้ป่้วยเกิด

ความรู้สึกมัน่ใจในตนเองมากยิง่ข้ึน 

         4. อธิบายแนวทางการติดตามประเมินผล และแนะนาํวิธีการบนัทึกลงในสมุดบนัทึกการ

เสพยาในแต่ละวนั  

ข้ันสรุป (20 นาที) 

       1. เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดถ้ามขอ้สงสัยต่างๆ และให้เพื่อนสมาชิกพูดให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและ

กนั และเขียนใส่ไวใ้นสมุดของเพื่อน 

2. ปิดกิจกรรมกลุ่ม และร่วมกันร้องเพลงท่ีสร้างพลัง และกาํลงัใจให้สามารถฟันฝ่า

อุปสรรคไปได ้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ใบงานท่ี 16.1  

2. ปากกา/ ดินสอ 

การประเมินผล 

 1. ผูป่้วยบอกเหตุการณ์/ สถานการณ์เส่ียงท่ีอาจจะทาํใหก้ลบัไปเสพยาซํ้ า  

2. ผูป่้วยมีแนวทางหรือวธีิการท่ีเหมาะสมกบัตนเองในการป้องกนัการกลบัไปเสพยาซํ้ า 
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ใบงานที ่16.1 “แผนการป้องกนัการกลบัไปเสพซ้ํา” 

คําช้ีแจง  ใหท้่านเขียนแผนการป้องกนัการกลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าของตนเองตามช่องรายการท่ี

กาํหนดใหใ้นตารางต่อไปน้ี 

เหตุการณ์/ สถานการณ์เส่ียง 

(1) 

แนวทาง/วธีิการป้องกนั

(2) 

บุคคลทีส่ามารถให้ความ 

ช่วยเหลือท่านได้ 

(3) 
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สมุดบันทกึการไม่เสพยา 

 

สัปดาห์ที ่ วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 วนัที ่4 วนัที ่5 วนัที ่6 วนัที ่7 

1        

 วนัที ่8 วนัที ่9 วนัที ่10 วนัที ่11 วนัที ่12 วนัที ่13 วนัที ่14 

2        

 วนัที ่15 วนัที ่16 วนัที ่17 วนัที ่18 วนัที ่19 วนัที ่20 วนัที ่21 

3        

 วนัที ่22 วนัที ่23 วนัที ่24 วนัที ่25 วนัที ่26 วนัที ่27 วนัที ่28 

4        

 วนัที ่29 วนัที ่30 วนัที ่31 วนัที ่32 วนัที ่33 วนัที ่34 วนัที ่35 

5        

 วนัที ่36 วนัที ่37 วนัที ่38 วนัที ่39 วนัที ่40 วนัที ่41 วนัที ่42 

6        

 วนัที ่43 วนัที ่44 วนัที ่45 วนัที ่46 วนัที ่47 วนัที ่48 วนัที ่49 

7        

 วนัที ่50 วนัที ่51 วนัที ่52 วนัที ่53 วนัที ่54 วนัที ่55 วนัที ่56 

8        

 วนัที ่57 วนัที ่58 วนัที ่59 วนัที ่60 วนัที ่61 วนัที ่62 วนัที ่63 

9        

 วนัที ่64 วนัที ่65 วนัที ่66 วนัที ่67 วนัที ่68 วนัที ่69 วนัที ่70 

10        

 

หมายเหตุ  

สมุดบนัทึกการไม่เสพยาจะทาํเป็นสมุดบนัทึกขนาดคร่ึงหน้าของกระดาษ A4 แจกให้

ผูป่้วยตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และถา้หยุดเสพยาไดติ้ดต่อกนั 7 วนั ผูบ้าํบดัจะติดดาวให้ใน

ช่องวา่งใตว้นัท่ี  1 ดวง เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจของผูป่้วยวา่ตนเองสามารถเลิกยาได ้
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