คํานํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพ / ติดยาเสพติด, คู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผู ้
เสพ / ติดยาเสพติด :
โปรแกรมพืนฐาน และคู่มือการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื นฟูผูก้ ระทําผิด :
โปรแกรมปั ญหาเฉพาะด้าน ทัง 3 เล่มนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้กรอบแนวคิดและข้อสรุ ปจากการสัมมนา
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพือประเมินผลการฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด โดยโปรแกรมสํานักงานคุม
ประพฤติ รวมทังการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการครังก่อนมาเป็ นแนวทางในการจัดทําคู่มือซึ งดําเนิ นการใน
เพือพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิดในชุมชน ซึ งจัดขึน
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ระหว่างวันที 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2548 ณ โรงแรมรอยัลซิตี กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้พนักงานคุมประพฤติใช้เป็ น แนวทางในการแก้ไขฟื นฟูผเู ้ สพหรื อติดยาเสพติดในทุกภารกิจของ
กรมคุมประพฤติให้เป็ นมาตรฐานและไปในแนวทางเดียวกัน
กรมคุมประพฤติหวังเป็ นอย่างยิงว่า สํานักงานต่างๆ จะสามารถนําแนวทางตามคู่มือนี
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมีความเชื อมันว่าการดําเนิ นงาน
ตามคู่มือนีจะเป็ นส่ วนหนึงของระบบการรับประกันคุณภาพการดําเนิ นงานแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด ท้ายนี
กรมคุมประพฤติขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ทํา รวมทังผูเ้ กียวข้องทุกท่านทีให้ความร่ วมมืออย่างดียิง ทําให้
คู่มือเล่มนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หากมีขอ้ สังเกตหรื อข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งไปยังกลุ่ม แก้ไข
ฟื นฟู ผูก้ ระทําผิด เพือประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป จักเป็ นพระคุณยิง
• กลุ่มแก้ไขฟื นฟูผกู ้ ระทําผิด
• กลุ่ ม งานพัฒ นาระบบการแก้ไ ขฟื นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
เมษายน 2548

สารบัญ
หน้า
• แผนการจัดกิจกรรมที 1 การรู ้จกั ตนเองและผูอ้ ืน
- ถนนชีวิต
• แผนการจัดกิจกรรมที 2 การมองเห็นคุณค่าในตนเอง
2.1 ต้นไม้ของฉัน
2.2 การมองเห็นคุณค่าตนเอง
2.3 ความประทับใจของฉัน
• แผนการจัดกิจกรรมที 3 การตังเป้ าหมายชีวิต
3.1 การวางแผนชีวติ
3.2 เป้ าหมายชีวิต
3.3 เป้ าหมายชีวิต 2
3.4 เป้ าหมายชีวิต 3
• แผนการจัดกิจกรรมที 4 การตระหนักรู ้เกียวกับยาเสพติด
4.1 โรคสมองติดยา
4.2 วิเคราะห์ตวั กระตุน้
4.3 การจัดการตัวกระตุน้
• แผนการจัดกิจกรรมที 5 บทบาทของครอบครัวในการเลิกยาและการใช้ชีวิต
ร่ วมกับผูต้ ิดยา
การสร้างความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
คํามันสัญญา (ข้อตกลงในเรื องต่างๆ)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
• แบบประเมินผล
• บทบาทผูน้ าํ กลุ่มและความสําคัญของการจัดกลุ่มสัมพันธ์
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แผนการจัดกิจกรรม ภายใต้ โปรแกรมพืนฐาน : สํ าหรับแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูเสพและติดยาเสพติด
แผนการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

ชือกิจกรรมภายใน
แผนการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมที 1 1. สมาชิกได้มีโอกาสสํารวจตนเอง เหตุการณ์สาํ คัญ 1. ถนนชีวิต
การรู ้จกั ตนเองและผูอ้ ืน
ในชีวิต เพือเข้าใจและยอมรับตนเองมากขึน
2. เสริ มสร้างแนวคิดการมีชีวิตอยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างมี
คุณค่า มุ่งพัฒนาตนเองตามเป้ าหมายของชีวิต
ทีตังไว้และมีความรับผิดชอบต่อชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมที 2 1. เพือให้สมาชิกพัฒนาสัมพันธภาพทีดีต่อตนเอง
การมองเห็นคุณค่าใน
และผูอ้ ืน
ตนเอง
2. เพือให้สมาชิกตระหนักรู ้ในคุณค่าของตนเองว่า
ทุกคนสามารถสร้างคุณค่าให้กบั ตนเองและผูอ้ ืน
ในสังคมได้ อีกทังสามารถวิเคราะห์และถ่ายทอด
ความมีคุณค่าของตนเอง เพือให้เกิดความรู ้สึกทีดี
ต่อตัวสมาชิกเอง

1. ต้นไม้ของฉัน
2. การมองเห็นคุณค่า
ตนเอง
3. ความประทับใจ
ของฉัน

แผนการจัดกิจกรรมที 3 1. เพือให้สมาชิกตระหนักรู ้ในความต้องการและ
การตังเป้ าหมายชีวิต
เป้ าหมายในชีวิตของตน
2. เพือให้สมาชิกรู ้จกั และเห็นความสําคัญของการ
กําหนดเป้ าหมายและวางแผนชีวิตของตนทัง
เป้ าหมายระยะสัน และหรื อเป้ าหมายระยะยาวที
เป็ นรู ปธรรมชัดเจนและมีแนวทางในการบรรลุ
เป้ าหมายทีตังไว้
3. เพือให้สมาชิกได้วิเคราะห์ปัญหาทีเป็ นอุปสรรค
ขัดขวางการไปถึงเป้ าหมายชีวิต และมีแนวทาง
ในการแก้ไขอุปสรรคนันๆ

1.
2.
3.
4.

แผนการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที 4
การตระหนักรู ้เกียวกับ

วัตถุประสงค์

การวางแผนชีวิต
เป้ าหมายชีวิต 1
เป้ าหมายชีวิต 2
เป้ าหมายชีวิต 3

ชือกิจกรรมภายใน
แผนการจัดกิจกรรม
1. เพือให้สมาชิกได้รับความรู ้เกียวกับองค์ประกอบ 1. โรคสมองติดยา
ทีทําให้เกิดการเสพติด
2. วิเคราะห์ตวั กระตุน้

ยาเสพติด
2. เพือให้สมาชิกได้รับความรู ้เกียวกับยาบ้าในเรื อง 3. การจัดการ
(จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม)
ผลของการใช้ยาบ้าโดยเฉพาะโรคสมองติดยา
ตัวกระตุน้
3. เพือให้สมาชิกเกิดความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ตวั กระตุน้ ทีมีผลต่อการเสพยาเสพติด
ของตนเองได้
4. เพือให้สมาชิกมีแนวทางการหลีกเลียงการเผชิญ
กับ “ตัวกระตุน้ ”
5. เพือให้สมาชิกมีแนวทางในการจัดการกับ
ผลกระทบทีเกิดจาก “ตัวกระตุน้ ” ได้
แผนการจัดกิจกรรมที 5 1. สมาชิกและครอบครัวทราบถึงการเปลียนแปลง 1. บทบาทของ
บทบาทของครอบครัวใน
ทางร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยระยะต่างๆ ของ
ครอบครัวในการ
การเลิกยาและการใช้ชีวิต
เลิกยา
การเลิกยา
ร่ วมกับผูต้ ิดยาเสพติด
2. สมาชิกและครอบครัวเข้าใจถึงการจัดลําดับ
2. การใช้ชีวติ ร่ วมกับ
ความสําคัญในการปฏิบตั ิตวั ในแต่ละระยะของ
ผูต้ ิดยาเสพติด
การ เลิกยา
3. สมาชิกและครอบครัวร่ วมกันหาแนวทางให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือสมาชิกในการเลิกยา
4. สมาชิกและครอบครัวเข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่ วมกัน

หมายเหตุ 1. แผนการจัดกิจกรรมที 1 – 4 ให้จดั ทุกแผน โดยแผนการจัดกิจกรรมที 1 , 2 และ 3
เลือกกิจกรรมตามความเหมาะสม ส่ วนแผนการจัดกิจกรรมที 4 จัดทุกกิจกรรม
2. แผนการจัดกิจกรรมที 5 สําหรับผูถ้ ูกคุมความประพฤติและผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
ทีอยูก่ บั ครอบครัว

แผนการจัดกิจกรรมที 1 การรู้ จกั ตนเองและผู้อนื
“ ถนนชีวติ ”
วัตถุประสงค์
1. สมาชิกได้มีโอกาสสํารวจตัวเอง เหตุการณ์สาํ คัญในชีวติ เพือเข้าใจและยอมรับ
ตนเองมากขึน
2. เสริ มสร้างแนวคิดการมีชีวิตอยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างมีคุณค่า มุ่งพัฒนาตนเองตาม
เป้ าหมายของชีวิตทีตังไว้ และมีความรับผิดชอบต่อชีวิต
สาระสํ าคัญ
ชี วิตแต่ละคนแตกต่างกัน การได้สํารวจชี วิตแล้วแบ่งปั นให้ผูอ้ ืนรับฟั ง และการได้
รับฟังชีวิตของผูอ้ ืน ทําให้มองตนเองเข้าใจชีวิตสถานการณ์แวดล้อมของตนเองได้อย่างเป็ นจริ งมากขึน
เรื องราวของแต่ละคนจะเป็ นบทเรี ยนให้แก่กนั และกันในการเรี ยนรู ้ รู ้จกั ตนเองและโลกของชีวิตมากขึน
การแบ่งปั นและการรั บฟั งซึ งกันและกันก่อให้เกิ ดสายใยแห่ งความรัก ความเห็ นอกเห็นใจและความ
ไว้วางใจซึงกันและกัน
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงาน
2. ใบความรู ้
3. ดินสอ, ยางลบ, สี เทียน / สี เมจิก
เวลา

2 ชัวโมง

วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มเกริ นและนําเข้าสู่ กิจกรรม “ถนนชีวิต”
- ใบงานที 1
2. ผูน้ าํ กลุ่มแจกใบกิจกรรม “ถนนชีวิตของฉัน” และดินสอ สี เทียน - ใบกิจกรรมถนนชีวิต
ให้สมาชิกแต่ละคน แล้วให้เวลาแต่ละคนทํา 10 – 20 นาที

1

วิธีการดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
3. เมือทุกคนทําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้นงล้
ั อมวงและแลกเปลียน
- ใบความรู ้ที 1
ประสบการณ์ โดยให้แต่ละคนเล่าเรื องราวของตนเองจากถนน
ชีวิตทีวาดไว้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับ ให้เป็ นไปตามความ
สมัครใจ (รายละเอียดศึกษาจากใบความรู ้ “ถนนชีวิต”)
4. เมือสมาชิกแต่ละคนเล่าจบลง ผูน้ าํ กลุ่มควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิก - ใบความรู ้ที 2
คนอืน ๆ ได้ซกั ถามเพิมเติมแลกเปลียนประสบการณ์ หรื อให้
กําลังใจ (ตามความจําเป็ น) หลังจากนันผูน้ าํ กลุ่มควรสรุ ป
ประเด็นสําคัญ ๆ หรื อสิ งทีเป็ นประโยชน์ให้สมาชิกคนอืน ๆ ได้
เรี ยนรู ้จากเรื องราวของสมาชิกผูน้ นั แล้วจึงส่ งต่อให้สมาชิกคน
อืน ๆ ได้เล่าเรื องราวต่อไป ทําเช่นนีจนครบทุกคน แล้วจึงสรุ ป
กิจกรรม
5. เมือสรุ ปแล้วให้สมาชิกทุกคนลงชือในใบกิจกรรม

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. จากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
3. จากใบงาน

ดัดแปลงจาก
กองกิจกรรมชุมชน คูม่ ือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สําหรับผูถ้ ูกคุมความประพฤติและ
ครอบครัว . เอกสาร หมายเลข 10 / 2545 .

2

ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ ถนนชีวติ ”

“ ขอให้แต่ละคนได้ลองย้อนระลึกกลับไปถึงชีวิตตัวเองตังแต่วยั เด็ก จนถึงปั จจุบนั
ชีวิตเริ มต้นทีไหน ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้าง ชีวิตทีผ่านมาเป็ นอย่างไร สุ ข ... ทุกข์ ...
เพียงใด หลังจากทีรําลึกเรื องราวได้แล้ว ขอให้จินตนาการว่าชีวิตของเราเหมือนกับถนนเส้น
หนึ ง วาดถนนเส้นนันลงบนกระดาษทีแจกและใส่ สัญลักษณ์ หรื อรู ปภาพแทนเหตุการณ์
สําคัญในชีวิตทีผ่านมา เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ พระอาทิตย์ แหล่งนํา ฯลฯ แทนความสุ ขสด
ชืนสมหวังในชีวิต ภูเขา ก้อนหิ น หลุม ขีหมา ฯลฯ แทนความทุกข์ ขืนขม ผิดหวังหรื อ
อุปสรรคของชีวิต ใส่ สัญลักษณ์ดงั กล่าวลงบนถนนเส้นนัน จะเขียนเหตุการณ์กาํ กับไว้ดว้ ย
หรื อไม่ก็ได้ ให้เวลาแต่ละคนคิดและเขียนคนละ 10 นาที หลังจากนันให้ทุกคนมารวมกลุ่ม
กันเหมือนเดิม แล้วเราจะแลกเปลียนประสบการณ์ โดยผลัดกันเล่าถึงชีวิตของพวกเราแต่ละ
คนให้กลุ่มฟัง”
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ใบความรู้ ที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ถนนชีวติ ”

การแลกเปลียนประสบการณ์
- ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนเล่าเรื องราวของตนเองจากถนนชีวิตทีวาดไว้ โดยไม่ตอ้ ง
เรี ยงลําดับ ให้เป็ นไปตามความสมัครใจ
- ผูน้ าํ กลุ่มและผูช้ ่วยผูน้ าํ กลุ่มจะเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองด้วยหรื อไม่กไ็ ด้ แล้วแต่
เวลาและเสี ยงเรี ยกร้องของสมาชิก
- ถ้าหากว่ากลุ่มไม่พร้อม หรื อไม่มีสมาชิกคนใดยอมเป็ นคนเริ มต้น ผูช้ ่วยผูน้ าํ กลุ่มอาจ
ต้องเป็ นแบบอย่างในการเล่าเรื องตนเองก่อน
- ในระหว่างทีสมาชิกคนหนึงเล่าเรื องราวของตนเองอยู่ ผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกคนอืนอาจ
ซักถามเพิมเติม เพือให้สมาชิกผูน้ นสํ
ั ารวจตัวเองเพิมเติมได้ โดยผูน้ าํ กลุ่มต้องคํานวณ
เวลาด้วย เพือไม่ให้กลุ่มอยูก่ บั สมาชิกคนใดคนหนึงนานเกินไป
- หากสมาชิกคนใดไม่ได้เล่าถึงสัมพันธภาพภายในครอบครัว ผูน้ าํ กลุ่มอาจถามคําถาม
เพิมเติมได้ เพือให้เห็นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและครอบครัว ข้อมูลทีควรได้
เช่น ใกล้ชิดใครทีสุ ด เชือถือวางใจใคร ขัดแย้งกับใคร ฯลฯ เพือเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนและติดตามผลในโอกาสต่อไป (ทังนีควรดูดว้ ยว่าเหลือเวลาพอหรื อไม่
ประเด็นนีอาจเก็บไว้ขยายในชัวโมงถัดไปก็ได้ตามความเหมาะสม)
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ใบความรู้ ที 2
แผนการจัดกิจกรรม “ถนนชีวติ ”

การสรุ ป
- ให้สมาชิกแต่ละคนบอกกล่าวถึงความรู ้สึก ข้อคิด หรื อสิ งทีได้เรี ยนรู ้จากการทํา
กิจกรรมนี
- ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปรวมสิ งทีสมาชิกแต่ละคนได้บอกกล่าว และอาจเพิมเติมดังนี
“ ชีวิตคนเราแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บนเส้นทางชีวติ ของแต่ละคนทีดําเนินมา
ตังแต่เกิดจนถึงปั จจุบนั มีเรื องราวอยูม่ ากมาย บางช่วงเวลาก็เป็ นเวลาแห่งความสุ ข บางช่วงเวลา
ก็เป็ นเวลาของความทุกข์ ความเศร้า เส้นทางทีเราเดินจากมาและกําลังจะเดินไป เปรี ยบเสมือน
ถนนแห่งชีวิตของเราแต่ละคน เราย่อมมีเส้นทางของตนเอง และเราเป็ นผูร้ ับผิดชอบตัวเราเอง
บนเส้นทางของชีวิตนีเราต้องมีชีวิตอย่างมีสติอยูก่ บั ปั จจุบนั ทําปั จจุบนั ให้ดีทีสุ ด อดีตทีเศร้า
หมอง หรื อความผิดพลาดต่างๆ จะเป็ นบทเรี ยนให้เราทําปั จจุบนั ให้ถกู ต้อง ซึงจะส่ งผลต่อ
อนาคตทีงดงาม ขณะเดียวกันถนนชีวิตนีเราไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดียว ถ้าเราเปิ ดใจให้กว้างมองหา
สิ งดีงามในระหว่างเส้นทางของชีวิต เราจะพบว่าชีวิตนีมีสิงดีงามมากมาย เราจะพบมิตรทีดีได้
ทีจะร่ วมแบ่งปั นทุกข์และสุข เราจะพบความสุ ขทีหาได้ถา้ เรารู ้จกั เลือกสรร เช่น การเป็ นสุ ข
จากการทีเราเป็ นผูใ้ ห้ผอู ้ ืน ความสุ ขกับการมีชีวิตทีเรี ยบง่าย ความสุ ขจากการทีเรารู ้จกั มองโลก
ในแง่ดีงาม แต่สิงเหล่านีจะเกิดขึนได้ จากการทีเราเรี ยนรู ้ รู ้จกั ตนเอง เรี ยนรู ้ทีจะเข้าใจผูอ้ ืน
พร้อมพัฒนาตนเอง และมุ่งมันไปสู่ถนนชีวิตทีดีงาม ”
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ใบกิจกรรม
ถนนชีวติ ของฉัน

6

7

แผนการจัดกิจกรรมที 2 การมองเห็นคุณค่ าในตนเอง
2.1 “ ต้ นไม้ ของฉัน ”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกได้ถ่ายทอดความมีคุณค่าของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบสิ งทีดีของต้นไม้
ให้เกิดความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
สาระสํ าคัญ
คนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง มีความสามารถในตนเอง รู ้จกั คุ ณงามความดี ของ
ตนเองและสามารถทําตนให้เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบกิจกรรม , ใบงานที 1
2. ใบความรู ้
3. ดินสอ / สี ไม้ – สี เทียน
เวลา

1 ชัวโมง 30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็ น 2 กลุ่มเท่ากัน และให้แจก - ใบกิจกรรม “ต้นไม้ของฉัน”
ใบงานต้นไม้ของฉันให้กบั ทุกคน คนละ 1 แผ่น พร้อม
- ดินสอ , ยางลบ ,สี ไม้/สี เทียน
สี เทียนคนละ 1 กล่อง จากนันให้สมาชิกจินตนาการ
เปรี ยบเทียบตนเองกับต้นไม้วา่ ถ้าสมาชิกเป็ นต้นไม้ สมาชิก
จะเลือกเป็ นต้นไม้อะไร เพราะเหตุใด และต้นไม้นนมี
ั
ประโยชน์อะไร / และให้สมาชิกวาดต้นไม้ของตนเองลงบน
กระดาษระบายสี สนั ตามความชอบ และตังชือต้นไม้ของ
ตนเองด้วย
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วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
2. เมือเสร็ จแล้วให้ผนู ้ าํ กลุ่มนําสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเสนอ
ผลงานของตนเองพร้อมบอกชือต้นไม้ สาเหตุทีเลือกวาด
ต้นไม้นีเพราะอะไร เหมือนหรื อเป็ นตัวแทนในส่ วนดี
ตรงไหนของตนเอง
3. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปให้ทุกคนเห็นว่านอกจากคุณค่าภายนอกทีเห็น
ได้จากตาของเราแล้ว (เช่น รู ปร่ างดี หล่อ) แต่สิงทีมีคุณค่า
อยูภ่ ายในของสมาชิกก็มีอีกมากมาย เช่นทีเราเปรี ยบเทียบ
ต้นไม้ในกิจกรรม มีความแข็งแรง มีนาใจ
ํ เป็ นทีพึงพิงของ
ผูอ้ ืนได้ ไม่เรื องมาก มีความอดทน ซึงเป็ นสิ งทีดีและมี
คุณค่า และจะอยูก่ บั เราตลอดไป
4. ให้สมาชิกได้สะท้อนความคิดว่า “ชีวิตของตนมีคุณค่ากับ
- ใบงานที 2
ใครบ้าง และการทําตนเองให้มีคุณค่ามีผลต่อตนเองและผูอ้ ืน
อย่างไร
5. ตัวแทนสมาชิกนําเสนอในกลุ่ม และผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปตามแนวคิด - ใบความรู ้

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
2. จากใบกิจกรรม / ใบงาน

เอกสารอ้ างอิง
ปรับปรุ งจาก แนวทางผูส้ อนโครงการนําร่ องศูนย์ส่งเสริ มศักยภาพผูถ้ ูกคุมประพฤติ.
เอกสารหมายเลข 5 / 2545 สํานักงานคุมประพฤติภาค 5 .
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ต้ นไม้ ของฉัน”

“หากท่ านทําตัวเองให้ มีคุณค่ า ท่ านคิดว่ าจะมีผลต่ อตนเองและผู้อนอย่
ื างไร”
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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ใบความรู้ ที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ต้ นไม้ ของฉัน”

คนเราทุกคนจะมีความสามารถอยูใ่ นตัวทังสิ น เพียงแต่ถา้ รู ้จกั ทีจะสํารวจความสามารถ
ของตนทีมีอยูน่ นั และนําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรื อนํามาเป็ นแนวทางทีจะทําในสิ งทีคาดหวังไว้
ในชีวิต โดยมีความตังใจและพยายามทีจะทํากิจกรรมนัน ๆ จนบรรลุผลสําเร็ จ ผลทีตามมาก็คือเกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถ ความมีคุณค่าของตนเอง และจะเป็ นกําลังสําคัญในการต่อสูก้ บั ปัญหา
อุปสรรคในอนาคตต่อไป
คนเราทุกคนมีคุณค่าในตนเอง ถ้าหากเรามีเวลาทําความเข้าใจถึงความคิด ความต้องการ
และความสามารถของตนเองอย่างถ่องแท้แล้ว
คนเราจะสามารถนําคุณค่าในตนเองออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชนได้ โดยสํารวจข้อมูลอันเป็ นความสําเร็ จของตัวเองนําเสนอให้ผอู ้ ืนได้รับรู ้ ซึงจะเป็ นสิ งหนึง
ทีทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
หนทางทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในชี วิตของคนเราย่อมมีเสมอ ถ้าคนเราตระหนักถึง
คุณค่าในตนเอง โดยรู ้จกั ทีจะสํารวจความสามารถทีมีอยูข่ องตนเอง และตังความหวังให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนทีจะทําได้ สิ งสําคัญคือไม่ละทิงความพยายามหรื อท้อถอย แม้บางครังอาจจะไม่
สําเร็ จในครังแรก ต้องคิดเสมอว่า ความพยายามอยูท่ ีไหน ความสําเร็ จอยูท่ ีนัน

11

ใบกิจกรรม
“ต้ นไม้ ของฉัน”

ชือ ...................................................
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แผนการจัดกิจกรรมที 2 การมองเห็นคุณค่ าในตนเอง
2.2 “การมองเห็นคุณค่ าตนเอง (ต้ นไม้ ของฉัน version 2)”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกพัฒนาสัมพันธภาพทีดีต่อตนเอง และผูอ้ ืน
2. เพือให้สมาชิกตระหนักรู ้ในคุณค่าของตนเอง และทุกคนสามารถสร้างคุณค่า
ให้กบั ตนเองและผูอ้ ืนได้ในสังคม
สาระสํ าคัญ
คนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง แม้จะมีรูปร่ างหน้าตาทีแตกต่างกัน แต่ทุกคนย่อม
สามารถทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
สื อการจัดกิจกรรม
1. ใบงานที 1 , 2
2. ใบความรู ้
เวลา

1.30 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม
1.

2.
3.
4.

วิธีดาํ เนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนวาดภาพต้นไม้ทีมีลกั ษณะ
เหมือนตนเองมากทีสุ ด แล้วตังคําถามว่า “ต้นไม้ชนิดนี
มีลกั ษณะเหมือนสมาชิกอย่างไร”
ให้สมาชิกเปรี ยบเทียบคุณค่าหรื อประโยชน์ของต้นไม้กบั
ตัวสมาชิกว่าเหมือนกันอย่างไร
ให้สมาชิกแต่ละคนบอกเล่าให้เพือน ๆ ฟังตามข้อคําถาม
เมือสมาชิกบอกเล่าครบทุกคน หรื อตามความเหมาะสมแล้ว
ผูน้ าํ กลุ่มตังคําถามว่า “คนเราทุกคนล้วนมีคุณค่าด้วยกัน
ทังสิ น สมาชิกเห็นด้วยหรื อไม่เพราะเหตุใด และชีวิต

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1

- ใบงานที 1
- ใบงานที 1
- ใบงานที 2
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วิธีการดําเนินกิจกรรม
สมาชิกมีคุณค่าสําหรับใครบ้าง การทีเราทําตัวเองให้มี
ประโยชน์มีคุณค่า สมาชิกคิดว่ามีผลต่อตนเอง และผูอ้ ืน
อย่างไร
5. ให้ตวั แทนกลุ่มรายงานทีละประเด็น
6. ผูน้ าํ กลุ่มอภิปรายความรู ้ เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปตามแนวคิดที
ควรได้

สื อ / อุปกรณ์

- ใบความรู ้

การประเมินผล
1. สังเกตความร่ วมมือในการมีส่วนร่ วม
2. จากการทําใบงานของสมาชิก

เอกสารอ้ างอิง
สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน , กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน.
คู่มือ การจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุ ง 1).
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “การมองเห็นคุณค่ าตนเอง”
ภาพต้ นไม้ : สิ งทีฉันเป็ น
ผิดพลาด!

1. ต้นไม้นีมีลกั ษณะเหมือนสมาชิกอย่างไร

..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ต้นไม้นีมีประโยชน์หรื อมีคุณค่าเหมือนสมาชิกอย่างไร

..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ใบงานที 2
แผนการจัดกิจกรรม “การมองเห็นคุณค่ าตนเอง”
ให้สมาชิกกลุ่มย่อย 3 – 4 คน ร่ วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี 1 ท่าน นําเสนอในกลุ่มใหญ่
1. คํากล่าวทีว่า “คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทังสิ น ” สมาชิกเห็นด้วย
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. ชีวิตของสมาชิกมีคุณค่าสําหรับใครบ้าง และสมาชิกสามารถทําตัวเองให้มีคุณค่าต่อบุคคล
เหล่านันได้อย่างไร
3. การทีสมาชิกทําประโยชน์ หรื อทําตัวเองให้มีคุณค่า สมาชิกคิดว่ามีผลต่อตัวเองและผูอ้ ืน
อย่างไร
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ใบความรู้
แผนการจัดกิจกรรม “การมองเห็นคุณค่ าตนเอง”
ประเด็นอภิปราย
แนวคิดทีควรได้
1. คําทีกล่าวว่า “คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่า ทุก ๆ คน ย่อมมีคุณค่าในตนเองเพราะว่าแต่ละคน
ในตัวเองด้วยกันทังสิ น” สมาชิกเห็นด้วยหรื อไม่ ทีเกิดมาสามารถทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อทัง
เพราะเหตุใด
ตนเอง ผูอ้ ืนและสังคมได้เสมอ
2. ชีวิตของสมาชิกมีคุณค่าสําหรับใครบางคนและ ชีวิตของเรา ย่อมมีคุณค่าต่อทุก ๆ คนทีอยูร่ อบข้าง
สมาชิกสามารถทําตัวเองให้มีคุณค่าต่อบุคคล การทําตนเองให้มีคุณค่านัน เราสามารถทําได้ตาม
เหล่านันได้อย่างไร
บทบาทหน้าทีทีเราพึงควรกระทําและทําได้ โดย
การแบ่งปันนําใจไมตรี ของเราในการช่วยเหลือ
ผูอ้ ืนตามโอกาสทีมี
3. การทีสมาชิกทําประโยชน์หรื อทําตัวเองให้มี
คุณค่า สมาชิกคิดว่ามีผลต่อตนเองและผูอ้ ืน
อย่างไร

การทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนและสังคมนัน
ย่อมทําให้เกิดความสุ ข ความเจริ ญทังผูก้ ระทําและ
ผูท้ ีได้รับ
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ความคิดรวบยอด
แผนการจัดกิจกรรม “การมองเห็นคุณค่ าตนเอง”
คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทังนัน
แม้วา่ แต่ละคนจะมีรูปร่ าง
หน้าตา ลักษณะท่าทางอุปนิสยั ทีแตกต่างกัน ทุกคนย่อมสามารถทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืน
และสังคมได้ การทําประโยชน์สิงแรกทีเราพึงกระทําคือ การทําหน้าทีตามบทบาทของเราอย่าง
ถูกต้อง และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีของตน นอกจากนีเราสามารถสร้างคุณค่าให้กบั ตัวเราด้วย
การช่วยเหลือเกือกูลต่อทุก ๆคนทีอยูร่ อบข้างเรา ซึงอาจเป็ นการกระทําเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีเกิดขึนใน
ชีวิตประจําวันของเราก็ได้ เช่น การแบ่งปันขนมให้เพือน การช่วยพ่อแม่ทาํ งานบ้าน เป็ นต้น ซึง
การทําประโยชน์เหล่านีเราสามารถทําได้ทุกขณะ และทําได้กบั ทุก ๆ คนทีอยูร่ อบข้างเรา
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แผนการจัดกิจกรรมที 2 การมองเห็นคุณค่ าในตนเอง
2.3 “ความประทับใจของฉัน”
วัตถุประสงค์
1. สมาชิกได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผูอ้ ืน รู ้วา่ ทุกคนล้วนมีคุณค่ามี
ประโยชน์ทงต่
ั อตนเองและผูอ้ ืน
2. สมาชิกสามารถวิเคราะห์ได้วา่ คุณค่าทีแท้จริ งทุกคนสามารถสร้างด้วยตนเองได้
สาระสํ าคัญ
คนทีเห็นคุณค่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยูอ่ ย่างมีความสุ ขโดยทีไม่ตอ้ งพึงยาเสพติด
การพึงสิ งเสพติดเป็ นการชดเชยความรู ้สึกภายในลึก ๆ ทีขาดหายไป
หากบุคคลตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมีภาพพจน์ทีดีกบั ตนเอง การ
เปลียนแปลงนิสยั ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสามารถ รวมทังวิธีการดําเนินชีวิตจะเป็ นไปได้ง่ายขึน
ขนาดของกลุ่ม ประมาณ 7 – 8 คน
สื อ / อุปกรณ์
1. ใบกิจกรรม “ความประทับใจของฉัน”
2. ใบความรู ้ “ความประทับใจของฉัน”
3. ดินสอ , ยางลบ
วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มเกริ นและนําเข้าสู่กิจกรรม
2. แจกใบกิจกรรม “ความประทับใจของฉัน”
และแจกดินสอให้สมาชิกแต่ละคนและให้เวลาทํา
10 – 20 นาที

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1
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3.
4.
5.
6.

วิธีการดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
เมือทุกคนทําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นงล้
ั อมวง แลกเปลียน
- ใบความรู ้ที 1
ประสบการณ์ โดยแต่ละคนเล่าเรื องของตนเองจากใบกิจกรรม
ให้สมาชิกบอกกล่าวถึงความรู ้สึก ข้อคิด และสิ งทีได้เรี ยนรู ้ - ใบความรู ้ที 2
จากการทํากิจกรรม
ให้สมาชิกลงชือในใบกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มเก็บใบกิจกรรมเพือรวบรวมไว้ในแฟ้ มประวัติสมาชิก

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
2. จากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
3. จากใบงาน

ดัดแปลงจาก
กองกิจกรรมชุมชนคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สําหรับผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
และครอบครัว. เอกสาร หมายเลข 10 / 2545.
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ความประทับใจของฉัน”

สมาชิกทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ หรื อความประทับใจทีทําให้รู้สึกดีกบั
ตนเอง เมือนึกถึงครังใดก็รู้สึกสุ ขใจมีความหมายกับชีวติ เป็ นเรื องราวใดก็ได้จะผ่านมานานแค่
ไหน ใหญ่หรื อเล็กไม่สาํ คัญ ขอเพียงเป็ นเรื องราวทีเราเป็ นผูก้ ระทํา และมีคุณค่ามีความหมายกับ
ชีวิตเราก็เพียงพอแล้ว ไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับของคนอืน ขอให้เขียน 3 เรื อง ในกระดาษทีแจก
ให้ มีเวลาเขียน 10 นาที
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ใบความรู้ ที 1
แผนการจัดกิจกรรม “ความประทับใจของฉัน”
การแลกเปลียนประสบการณ์
- ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนเล่าเรื องราวการกระทําทีประทับใจของตน โดยการเลือกเพียง
1 เรื อง
- เมือสมาชิกทุกคนเล่าเรื องของตนครบทุกคนแล้ว ถ้ามีเวลาเหลือมากอาจให้เล่าเรื องที 2
อีกคนละรอบก็ได้
- ลําดับของผูเ้ ล่าให้เป็ นไปตามความพร้อม และไม่ตอ้ งเรี ยงลําดับเพราะจะทําให้คนทีจะเล่า
ต่อไปไม่มีสมาธิฟังเรื องของเพือน เนืองจากกังวลเรื องของตนเอง
- ขณะทีฟังเรื องราวของสมาชิกผูน้ าํ กลุ่มต้องพยายามจับประเด็น เก็บสิ งทีเป็ นประโยชน์จาก
เรื องราวของสมาชิก แล้วยกขึนมาให้สมาชิกกลุ่มพิจารณา และอภิปรายสรุ ปเป็ นแนวคิดในช่วงท้าย
- หลังจากทีสมาชิกแต่ละคนเล่าเรื องราวของเขาจบลง ผูน้ าํ กลุ่มควรสรุ ปเรื องราวสันๆ แล้ว
ชักชวนให้เพือนสมาชิกคนอืนๆ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์หรื อความรู ้สึกด้วย ระหว่างนีผูน้ าํ กลุ่มอาจ
ยกประเด็นสําคัญๆ ทีได้จากเรื องราวของสมาชิกมาชีชวนให้สมาชิกกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ ร่ วมอภิปราย
เพือให้เกิดข้อสรุ ปทีจะเป็ นประโยชน์กบั สมาชิก
ประเด็นทีควรหยิบยกขึนมาอภิปรายเพือให้ ได้ แนวคิด
- ผูน้ าํ กลุ่มอาจชักชวนให้สมาชิกเห็นว่า เมือใดทีเราทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ืน เราจะรู ้สึก
ภาคภูมิใจ และรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
- การกระทําทีมีคุณค่านันทําให้สิงใกล้ๆ ตัว และทําได้ในทุกวัน ทุกเวลาของชีวิต
- ทุกคนต่างมีคุณค่าต่อตนเองและต่อผูอ้ ืน แต่บางครังบางคนอาจมองไม่เห็น เพราะคิดว่า
เป็ นการทําตามหน้าที หรื อไม่ได้ใส่ ใจ ไม่ได้เห็นคุณค่าการทําประโยชน์ของตน หรื อเปรี ยบเทียบ
ตนเองกับผูอ้ ืน จึงไม่เห็นคุณค่าของตน
ข้ อสั งเกต การอภิปรายจะไปในทิศทางใด ขอให้ผนู ้ าํ กลุ่มได้พิจารณาจากเรื องราวของสมาชิกเป็ นหลัก
ข้อคิดทีได้ยกมาให้สมาชิกอภิปราย ควรสอดคล้องกับเรื องราวทีสมาชิกนําเสนอ
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ใบความรู้ ที 2
แผนการจัดกิจกรรม “ความประทับใจของฉัน”

การสรุปข้ อคิดทีได้ จากการทํากิจกรรม
- ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนบอกกล่าวความรู ้สึก ข้อคิดหรื อสิ งทีได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรม
ตัวอย่าง เช่น “จากการทีได้ฟังเพือนๆ เล่าเรื องราวของเขา ไม่วา่ จะเป็ น เล็ก โหน่ง ต้อย
(นามสมมติ) จะเห็นว่าทุกคนต่างมีอะไรดีๆ ในตนเอง พวกเราได้ฟังเรื องราวของเขาแล้วมีความรู ้สึก
อย่างไร หรื อได้ขอ้ คิดอะไรกับตัวเอง หรื อมีอะไรอยากบอกเพือนๆ เพิมเติมบ้าง”
- ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปสิ งทีสมาชิกบอกกล่าวเพิมเติมอีกครัง โดยเน้นให้สมาชิกตระหนักใน
คุณค่าตนเอง ว่าทุกคนต่างมีดีในตัวเอง แม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็เป็ นสิ งทีมีคุณค่าทังสิ น และเป็ นสิ ง
ทีควรส่ งเสริ มให้มีมากขึนในแต่ละคน ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ืน
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ใบกิจกรรม
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
ชือของฉัน

24

(จัดกลุ่มใหญ่)

แผนการจัดกิจกรรมที 3 การตังเป้ าหมายชีวติ
3.1 “ การวางแผนชีวติ ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเกิดความตระหนักรู ้ในความต้องการและเป้ าหมายในชีวิตของตน
2. เพือให้สมาชิกรู ้จกั และเห็นความสําคัญของการกําหนดเป้ าหมายและวางแผนชีวิตของตน
3. เพือให้สมาชิกได้วิเคราะห์ปัญหาทีเป็ นอุปสรรคขัดขวางการไปถึงเป้ าหมายชีวิตและมี
แนวทางในการแก้ไขอุปสรรคนัน ๆ
สาระสํ าคัญ
อนาคตเป็ นสิ งทีทุกคนสามารถกําหนดได้ดว้ ยตนเอง การมีเป้ าหมายชีวิตทีชัดเจน มุ่งมัน
รู ้จกั ควบคุมตนเอง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ทําให้ทุกคนไปสู่ เป้ าหมายนันได้
ซึงต้องอาศัยความสามารถในการควบคุม
การเลิกยาเน้นเป้ าหมายและคุณค่าของชีวติ
ตนเองให้อยูใ่ นความสงบ และพบว่าการใช้ยาเป็ นเรื องไม่จาํ เป็ น
การมีเป้ าหมายชีวิตทําให้สมาชิกมีสิงยึดเหนียว และมีแรงทีจะอดทนในการเลิกยา เพือ
บรรลุสิงทีต้องการ
เวลา

1.30 ชัวโมง

สื อ / อุปกรณ์
1. ใบความรู ้เรื องการวางแผนชีวิต
2. ใบงานที 1 และ 2
3. ดินสอ / ปากกา
วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มนําเข้าสู่ กิจกรรม โดยพูดคุยร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็น คนเราต้องมีเป้ าหมายในชีวติ หรื อไม่ เพราะเหตุใด

สื อ / อุปกรณ์
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วิธีดําเนินกิจกรรม
2. แบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 5 – 6 คน ทํากิจกรรมตามใบงานที 1
และให้ตวั แทนกลุ่มรายงานต่อกลุ่มใหญ่
3. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติมตามใบความรู ้ เรื อง การวางแผนชีวิต
4. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนทํากิจกรรมตามใบงานที 2 และ
นําเสนอต่อกลุ่มใหญ่ โดยอาสาสมัคร หรื อสุ่ ม 3 – 4 คน

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1
- ใบความรู ้เรื อง
“การวางแผนชีวิต”
- ใบงานที 2

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
2. จากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
3. จากใบงาน

เอกสารอ้ างอิง
1. สํานักพัฒนาระบบงานเด็กและเยาวชน . คู่มือการจัดกิจกรรม บําบัด ฟื นฟู ด้าน
ยาเสพติดใน สถานแรกรับเด็กและเยาวชน. มีนาคม 2547.
2. กองกิจการชุมชน กรมคุมประพฤติ . คู่มือการจัดค่ายยาเสพติด สําหรับผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติและครอบครัว . เมษายน 2545 .
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “วางแผนชีวติ ”
คําชีแจง ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม 5 – 6 คน พูดคุยอภิปรายในประเด็นต่อไปนี
1. การดําเนินชีวิตแบบมีเป้ าหมาย และไม่มีเป้ าหมายมีผลต่อชีวิตของแต่ละคนอย่างไร
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. ให้สาํ รวจดูวา่ อุปสรรคทีสําคัญทีขัดขวางเป้ าหมายชีวิตมีอะไรบ้าง
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. แนวทางแก้ไขอุปสรรค คือ ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
กลุ่ม .......................................................................
วันที .......................................................................
รายชือสมาชิก 1. ...................................................
2 ..................................................
3. ………………………………..
4. ...................................................
5. ...................................................
6. ...................................................
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ใบงานที 2
แผนกิจกรรม “การวางแผนชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................ วันที ......................................................
คําชีแจง ให้สมาชิกแต่ละคนคิดถึงสิ งทีตนเองปรารถนา และทํากิจกรรมในประเด็นต่อไปนี
1. สามสิ งทีปรารถนา คือ
อันดับ 1 ...............................................................................
อันดับ 2 ...............................................................................
อันดับ 3 ...............................................................................
2. จะทําอย่างไรถึงจะได้ในสิ งทีปรารถนา
ความปรารถนาอันดับ 1 จะต้องทําดังนี คือ 1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
ความปรารถนาอันดับ 2 จะต้องทําดังนี คือ 1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
ความปรารถนาอันดับ 3 จะต้องทําดังนี คือ 1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. จะเกิดปั ญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร
ความปรารถนาอันดับ 1
ปัญหาอุปสรรค คือ 1 ....................................... แนวทางแก้ไข คือ 1 ........................................
2 .......................................
2 .......................................
3 ......................................
3 .......................................
ความปรารถนาอันดับ 1
ปั ญหาอุปสรรค คือ 1 ....................................... แนวทางแก้ไข คือ 1 ........................................
2 .......................................
2 .......................................
3 ......................................
3 .......................................
ความปรารถนาอันดับ 1
ปัญหาอุปสรรค คือ 1 ....................................... แนวทางแก้ไข คือ 1 ........................................
2 .......................................
2 .......................................
3 ......................................
3 .......................................

28

ใบความรู้
แผนการจัดกิจกรรม “การวางแผนชีวติ ”

คนเราทุกคนย่อมต้องการมีเป้ าหมายในชีวิต แต่ความเป็ นจริ งบางครังเราไม่สามารถไป
ถึงเป้ าหมายทีเราตังเอาไว้ เนืองจากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหา
อุปสรรคในชีวิตสามารถแก้ไขได้ ชีวิตเป็ นของเรา ดังนันเราจะเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายในชีวติ ด้วยตัว
ของเราเอง ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึนควรให้โอกาสตนเองในการแก้ไขความผิดพลาดทีเกิดขึน โดยการ
นําเอาความผิดพลาดนันมาเป็ นบทเรี ยนในการทีจะเริ มต้นชีวิตใหม่
การดําเนินชีวิตอย่างมีเป้ าหมายทําให้เรามีแนวทางในการดําเนินชีวิตทีชัดเจน ทําให้เรา
รู ้จกั ขันตอนชีวิตในแต่ละขณะ ว่าเราควรทําอะไรอย่างไร และเป็ นสิ งทีช่วยให้เกิดการเตรี ยมพร้อมใน
การแก้ไขปั ญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
อุปสรรคสําคัญทีขัดขวางเป้ าหมายชีวิตของเรามักอยูท่ ีตัวเราเอง เช่น การขาดความ
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง ขาดความพยายามและอดทน เป็ นต้น สิ งทีจะช่วยให้เราสามารถ
บรรลุเป้ าหมายชีวิตของเราก็คือ การมีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมันเพียรพยายามทีจะทําให้เราสู่
เป้ าหมายชีวิต อันจะทําให้เราประสบความสําเร็ จในทีสุ ด

(รายบุคคล)

แผนการจัดกิจกรรมที 3 การตังเป้ าหมายชีวติ
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3.2 “เป้าหมายชีวติ ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกตระหนักถึงเป้ าหมายของชีวติ
2. เพือให้สมาชิกสามารถกําหนดเป้ าหมายระยะสัน และ/หรื อ ระยะยาวของตนเองได้
3. เพือให้สมาชิกมีแนวทางทีเป็ นรู ปธรรมทีจะนําไปสู่ เป้ าหมายของชีวิต
สาระสํ าคัญ
การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต เป็ นสิ งสําคัญประการหนึงทีทําให้คนเกิดแรงจูงใจทีจะทําสิ ง
ต่าง ๆ เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนัน ซึงการทีผูร้ ับบริ การตระหนักและสามารถบรรลุเป้ าหมายในชีวิตของ
ตัวเองได้ จะช่วยทําให้ผรู ้ ับบริ การสามารถควบคุม และปฏิบตั ิตวั เพือเลิกยาเสพติดให้สาํ เร็ จได้
สื อ / อุปกรณ์
ใบความรู ้เรื องเป้ าหมายชีวิต
เวลา
วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
1. สร้างสัมพันธภาพ ได้แก่
- ใบความรู ้เรื อง เป้ าหมายชีวิต
1.1 ทักทาย พูดคุยเรื องทัว ๆ ไปเล็กน้อย
1.2 พูดคุยเรื องทีผ่านมาสัปดาห์ทีแล้ว
2. สํารวจ ได้แก่
2.1 ผูน้ าํ กลุ่มสอบถามเกียวกับเป้ าหมายในชีวิตของสมาชิก
2.2 สํารวจความรู ้สึก ความคิดเห็นในปัจจุบนั เพือเปรี ยบเทียบ
กับตอนทีเสพยา สรุ ปให้สมาชิกเห็นถึงสิ งทีดีทีเกิดขึนใน
ขณะนี และนําไปสู่ การสํารวจความตังใจหรื อเป้ าหมายทีผูร้ ับ
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วิธีดําเนินกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์

3. วางแผน ได้แก่
3.1 สื อสารเพือเชือมโยงว่าความคิด ความตังใจในการกระทํา
เพือไปสู่ เป้ าหมายนันจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึนในตนเอง
3.2 ช่วยให้สมาชิกได้วางแผนการปฏิบตั ิเพือให้เกิดคุณค่า ความ
พึงพอใจในตนเองด้วยการปฏิบตั ิตามทีได้ตงใจจนบรรลุ
ั
เป้ าหมายทีตังไว้
3.3 ถ้าสมาชิกยังไม่มีเป้ าหมายหรื อวางแผนใด ๆ เลย ผูน้ าํ
ต้องกระตุน้ ให้สมาชิกสํารวจความต้องการในปัจจุบนั ซึง
คําตอบทีได้อาจจะเป็ นเป้ าหมายทังระยะสันและ/ หรื อระยะ
ยาวของสมาชิก
3.4 ผูน้ าํ สรุ ป และสะท้อนสิ งทีเป็ นความต้องการหรื อความ
ตังใจในปัจจุบนั
3.5 ผูน้ าํ แลกเปลียน หรื อแนะแนวทางปฏิบตั ิทีเป็ นไปได้
พร้อมสนับสนุนและให้กาํ ลังใจ

การประเมินผล
จากการมีส่วนร่ วมในการร่ วมแสดงความคิดเห็น

เอกสารอ้ างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข. คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด.
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ใบความรู้
แผนการจัดกิจกรรม “ เป้าหมายของชีวติ ”
ผูใ้ ช้ยาเสพติดมักขาดเป้ าหมายทีชัดเจนและแกร่ งพอ ทําให้ตอ้ งการอยูภ่ ายใต้ความสุ ข
ความพึงพอใจระยะสันจากการใช้ยาเสพติด การช่วยให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดได้สาํ รวจ ตระหนักถึงเป้ าหมาย
ในชีวิตตลอดจนคุณค่าของตัวเอง จะช่วยให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดหันมาทํากิจกรรมทีสร้างสรรค์และห่างไกล
จากยาเสพติดมากขึน
เป้ าหมายในชีวิต ได้แก่ สิ งทีมนุษย์เราต้องการให้เป็ นไปในระยะยาว ซึงมีหลายด้าน
เช่น การศึกษา อาชีพการงาน ความสัมพันธ์ คู่สมรส / ครอบครัว / พ่อแม่
คุณค่าในชีวิต เกิดจากการได้บรรลุสิงทีเป็ นเป้ าหมายในชีวิต เช่น การทีผูใ้ ช้ยาเสพติด
สามารถพักการใช้ยาเสพติดแล้วหันมาเรี ยนหนังสื อจนจบการศึกษา พ่อแม่ภูมิใจ ก็ทาํ ให้เกิดคุณค่าใน
ตนเองขึนมา
อย่างไรก็ตาม ทังเป้ าหมายและคุณค่าในชีวิตควรเป็ นด้านบวก สร้างสรรค์และส่ งเสริ ม
การลด / ละ / เลิกเสพยาเสพติดด้วย
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( เด็กและเยาวชน)

แผนการจัดกิจกรรมที 3 การตังเป้ าหมายชีวติ
3.3 “ เป้าหมายชีวติ 2 ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเห็นความสําเร็ จของการมีเป้ าหมายชีวิต
2. เพือให้สมาชิกสามารถวางแผนชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
สาระสํ าคัญ
คนเราทุกคนทีเกิ ดมาย่อมต้องมีเป้ าหมายในชี วิต ชี วิตเป็ นของตัวทีจะเป็ นผูก้ าํ หนด
แต่ ในความเป็ นจริ งเราอาจไม่สามารถดําเนิ นชี วิตได้ตามเป้ าหมายที เราตังไว้ได้ ดังนันเมื อมี ความ
ผิดพลาดเกิ ดขึนควรให้โอกาสตนเองในการแก้ไขความผิดพลาดนัน โดยเอาความผิดพลาดมาเป็ น
ประสบการณ์ทาํ ให้เรามีกาํ ลังใจในการต่อสูช้ ีวิตต่อไป
สื อ / อุปกรณ์
1. ใบงานที 1 , 2 , 3
2. ใบความรู ้
3. กระดาษ A4 , ดินสอ
เวลา

1 ชัวโมง 30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแนะนําตัว และให้สมาชิกแนะนําตัวทุกคน
2. ผูน้ าํ กลุ่มแจกกระดาษ A4 แก่สมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกพับ
กระดาษเป็ นรู ปนกอะไรก็ได้
3. ให้สมาชิกเล่าเรื องเกียวกับนก

สื อ / อุปกรณ์
- กระดาษ A4
- ใบงานที 1

33

วิธีดาํ เนินกิจกรรม

สื อ / อุปกรณ์

4. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกพูดคุยตามประเด็นในใบงานที 2 และให้ - ใบงานที 2
ตัวแทนออกมารายงาน
5. ให้สมาชิกแต่ละคนงานตามใบงานที 3 และสุ่ มตัวแทนสมาชิก - ใบงานที 3
มารายงาน 3 – 4 คน
6. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปตามใบความรู ้และปิ ดกลุ่ม

การประเมินผล
1. ความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

เอกสารอ้ างอิง
แผนการจัดกิจกรรม สําหรับเด็กและเยาวชน รายงานการวิจยั เรื อง การวิเคราะห์
จําแนกประเภทของตัวแปรทีมีผลต่อการกระทําผิดซํา และการบําบัดแก้ไข ของเด็กและเยาวชน .
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน , 2547.

34

ใบความรู้ ที 1
แผนการจัดกิจกรรมที “เป้าหมายชีวติ ”

คนเราทุ ก คนย่อมต้องการมี เ ป้ าหมายในชี วิต แต่ ค วามเป็ นจริ งบางครั งเราไม่
สามารถไปถึงเป้ าหมายทีเราตังใจไว้ เนื องจากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่
อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในชีวิตสามารถแก้ไขได้
ชี วิ ต เป็ นของเรา ดัง นันถ้า เราเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายในชี วิ ตด้ว ยตัว เอง ถ้า มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึนควรให้โอกาสตนเองในการแก้ไขความผิดพลาดทีเกิดขึน โดยการนําเอา
ความผิดพลาดนัน
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรมที “เป้าหมายชีวติ ”
คําชีแจง

ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนพูดเกียวกับนกทีตนเองพับให้เพือนในกลุ่มฟัง

ประเด็น

1. นกตัวนีชืออะไร
2. กําลังจะไปไหน

ใบงานที 2
แผนการจัดกิจกรรมที “เป้าหมายชีวติ ”
คําชีแจง

1. แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน
2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มพูดคุยในประเด็นทีกําหนดให้ ใช้เวลา 10 นาที
3. ให้ตวั แทนกลุ่มออกมานําเสนอผลงาน

ประเด็น

คนเราต้องมีเป้ าหมายในชีวิตหรื อไม่ เพราะเหตุใด

ใบงานที 3
แผนการจัดกิจกรรมที “เป้าหมายชีวติ ”
คําชีแจง

1. ให้สมาชิกแต่ละคนทํางานตามประเด็นทีกําหนดให้ในเวลา 10 นาที
2. ให้นาํ เสนอสิ งทีเขียนให้เพือนในกลุ่มฟัง โดยอาสาสมัครหรื อสุ่ ม 3 – 4 คน

ประเด็น

1. เป้ าหมายชีวิตของตนเองขณะนีคืออะไร
2. จะทําอย่างไรจึงจะทําให้เป้ าหมายชีวิตของตนเองประสบความสําเร็ จ
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แผนการจัดกิจกรรมที 3 การตังเป้ าหมายชีวติ
3.4 “เป้าหมายชีวติ 3”
วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกกลุ่มเรี ยนรู ้การตังเป้ าหมายในชีวิตของตนเอง และวิธีการในการบรรลุ
เป้ าหมายทีตังไว้
สาระสํ าคัญ
เป้ าหมายชีวิต เปรี ยบเสมือนดวงไฟส่ องทางทีทําให้เรามีแนวทาง ในการดํารงชีวิต
อย่างชัดเจน สิ งทีช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้ าหมายชีวิตของเราก็คือ การมีความรับผิดชอบต่อการ
กระทําทีทําให้เราไปสู่เป้ าหมายชีวิต
สื อ / อุปกรณ์
1. ใบงานที 1 – 5
2. ปากกา / ดินสอ
เวลา

1 ชัวโมง

วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกเขียนเป้ าหมายในชีวิต 1 เดือน, 3 เดือน
5 เดือน, 1 ปี , 5 ปี , และ 10 ปี ข้างหน้า
2. ผูน้ าํ กลุ่มให้คาํ แนะนําแก่สมาชิกว่ากิจกรรมทีเป็ นเป้ าหมาย
อาจเป็ นเรื องอะไรก็ได้ เช่น การเรี ยน การเล่น การทํางาน
การทําความดี การเลิกยาเสพติด ฯลฯ
3. เมือสมาชิกเขียนเสร็ จให้นาํ เสนอเป้ าหมายชีวิตของตนเองใน
กลุ่มใหญ่ทีละคน

สื อ / อุปกรณ์
- ใบงานที 1 – 5
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วิธีดําเนินกิจกรรม
4. ผูน้ าํ กลุ่มกระตุน้ ให้สมาชิกในกลุ่มอภิปรายร่ วมกัน ถึงความ
สําเร็ จและภูมิใจจากการบรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างทีช่วยให้เป้ าหมายสําเร็ จลุล่วง
5. กรณี ทีมีปัญหาอุปสรรค ให้สมาชิกอภิปรายร่ วมกันว่ามีสาเหตุ
อะไร และให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรค
6. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปเพิมเติม

สื อ / อุปกรณ์

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการร่ วมกิจกรรม
2. จากใบงาน

เอกสารอ้างอิง
สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน .
คู่มือการจัดกิจกรรม บําบัด ฟื นฟู เด็กและเยาวชน แบบไป – กลับ. สถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน . มีนาคม 2547
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ใบงานที 1
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................. วันที ........................................................
ให้ สมาชิกแต่ ละคนเขียนหัวข้ อดังต่ อไปนี
1. เป้ าหมาย 1 เดือนข้างหน้า คือ ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .........................
2. ขันตอนทีจะนําไปสู่เป้ าหมาย คือ
1. ...............................................................................................................................................
2. .................................................................................................................... ..........................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
3. ปัญหาหรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. วิธีแก้ไขปั ญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
1. ...............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................. ................
3. ............................................................................................................................. .................
4. ................................................................................................................................. .............

39

ใบงานที 2
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................. วันที ........................................................
ให้ สมาชิกแต่ ละคนเขียนหัวข้ อดังต่ อไปนี
1. เป้ าหมาย 3 เดือนข้างหน้า คือ ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .........
2. ขันตอนทีจะนําไปสู่เป้ าหมาย คือ
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
3. ปัญหาหรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. วิธีแก้ไขปั ญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
1. ...............................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................... .......
3. ................................................................................................................................... ...........
4. ..................................................................................................................................... .........
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ใบงานที 3
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................. วันที ........................................................
ให้ สมาชิกแต่ ละคนเขียนหัวข้ อดังต่ อไปนี
1. เป้ าหมาย 1 ปี ข้างหน้า คือ ......................................................................................................…....
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ................
2. ขันตอนทีจะนําไปสู่เป้ าหมาย คือ
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
3. ปัญหาหรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. วิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
1. ...............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................. ................
3. .............................................................................................................................. ................
4. ............................................................................................................................... ...............
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ใบงานที 4
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................. วันที ........................................................
ให้ สมาชิกแต่ ละคนเขียนหัวข้ อดังต่ อไปนี
1. เป้ าหมาย 5 ปี ข้างหน้า คือ ......................................................................................... .................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ขันตอนทีจะนําไปสู่เป้ าหมาย คือ
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
3. ปัญหาหรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. วิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
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ใบงานที 5
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”
ชือ – สกุล ............................................................................. วันที ........................................................
ให้ สมาชิกแต่ ละคนเขียนหัวข้ อดังต่ อไปนี
1. เป้ าหมาย 10 ปี ข้างหน้า คือ ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ขันตอนทีจะนําไปสู่ เป้ าหมาย คือ
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
3. ปัญหาหรื ออุปสรรคทีอาจเกิดขึนได้
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. วิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
1. ...............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
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ใบความรู้
แผนการจัดกิจกรรม “เป้าหมายชีวติ ”

การดําเนินชีวติ อย่างมีเป้ าหมายทําให้เรามีแนวทางในการดําเนินชีวิตทีชัดเจนทําให้เรารู ้
ขันตอนชีวิตในแต่ละขณะว่า เราควรทําอะไรอย่างไร และเป็ นสิ งทีช่วยให้เกิดการเตรี ยมพร้อมในการ
แก้ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
อุปสรรคสําคัญทีขัดขวางเป้ าหมายชีวิตของเรามักจะอยูท่ ีตัวเราเอง เช่น การขาดความ
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนทีจะให้บรรลุเป้ าหมาย ขาดความพยายาม และความอดทน เป็ นต้น
สิ งสําคัญทีจะช่วยให้เราบรรลุเป้ าหมายชีวติ ของเราได้กค็ ือ
การมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของ
ตนเอง และพึงตระหนักไว้เสมอว่า ชีวิตของเราจะเป็ นอย่างไรขึนอยูก่ บั การกระทําของเราเอง รวมทังมี
ความพยายามความอดทนอย่างต่อเนืองทีจะทําให้เป้ าหมายชีวิตของเราประสบความสําเร็ จ
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แผนการจัดกิจกรรมที 4 การตระหนักรู้ เกียวกับยาเสพติด
4.1 “โรคสมองติดยา”

วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกได้รับความรู ้เกียวกับองค์ประกอบทีทําให้เกิดสารเสพติด
2. เพือให้สมาชิกได้รับความรู ้เกียวกับยาบ้า ในเรื องผลของการใช้ยาบ้าโดยเฉพาะ
โรคสมองติดยา
สาระสํ าคัญ
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือผูใ้ ช้หรื อผูต้ ิดยาเสพติดนัน
นอกจากจะมีทศั นคติทีดีต่อผูร้ ับการ
ช่วยเหลือมีความตังใจจริ ง มีทกั ษะในการช่วยเหลือแล้ว ยังจําเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยา
เสพติดด้วย ไม่วา่ จะเป็ นประเภทของยา องค์ประกอบ สาเหตุการใช้ การขยายตัวของการใช้ยาเสพติด
โดยเฉพาะองค์ประกอบของยาบ้าและผลของการใช้ยาบ้าต่อระบบประสาทและร่ างกายทังระยะสันและ
ระยะยาว เนืองจากยาบ้ากําลังระบาดอย่างหนักในหมู่นกั เรี ยนนักศึกษาอยูใ่ นขณะนี ทังนีเพือประโยชน์
รวมทังการวางแผน
ในการนําความรู ้ความเข้าใจดังกล่าวไปวางแผนช่วยเหลือผูใ้ ช้หรื อติดยาเสพติด
ป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพ
สื อ / อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
เวลา

ใบงานที 1
ใบงานที 2
ใบความรู ้ที 1
ใบความรู ้ที 2

ความเข้าใจเกียวกับยาเสพติด
สาเหตุและผลกระทบต่อการใช้ยาเสพติด
องค์ประกอบการเสพติด
ฤทธิของยาบ้าและโรคสมองติดยา

1 ชัวโมง 30 นาที
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วิธีการดําเนินกิจกรรม

1.
2.

3.
4.

วิธีการดําเนินกิจกรรม
ผูน้ าํ กลุ่มสุ่ มถามสมาชิก 2 – 3 คนด้วยคําถาม “ในชุมชนของท่าน
มีผทู ้ ีมีปัญหายาเสพติดหรื อไม่ คนเหล่านันเป็ นอย่างไร”
ผูน้ าํ กลุ่มแจกใบงานให้สมาชิกทุกคนตอบประเด็นในใบงานที 1
และสุ่ มถามสมาชิก 2 – 3 คน ในแต่ละข้อจนครบทุกข้อโดย
ไม่ตอ้ งสรุ ป
ผูน้ าํ กลุ่มแบ่งกลุ่มสมาชิกให้อภิปรายประเด็นในใบงานที 2 และ
สุ่ มถามสมาชิก 2 – 3 กลุ่ม
ผูน้ าํ กลุ่มอภิปรายและสรุ ปผล ตามใบความรู ้ที 1 และ 2

สื อ / อุปกรณ์

- ใบงานที 1

- ใบงานที 2
- ใบความรู ้ที 1 และ 2

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมและมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
2. จากใบงาน

เอกสารอ้ างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สําหรับกลุ่มผู ้
เสพและผูต้ ิดยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ . 2546
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ใบงานที 1
ความเข้ าใจเกียวกับยาเสพติด
ให้ ตอบประเมินในใบงานและนําเสนอกลุ่มใหญ่
1. จริ งหรื อไม่วา่ การลองยาบ้าครังเดียวไม่ติด
ο
จริ ง เพราะ .............................................................................................................
ο
ไม่จริ ง เพราะ .............................................................................................................
2. ใช้ยาบ้ามากน้อยเพียงใด / บ่อยแค่ไหน จึงจะทําให้เสพติด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. วิธีการเสพติดมีผลต่อการออกฤทธิของยาอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ยาบ้าทําให้เกิดปัญหาทางจิตได้หรื อไม่ อย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. การมีปัญหาทางจิต มีผลต่อการใช้ยาบ้าอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าผูต้ ิดยาถ้ามีจิตใจเข้มแข็ง สามารถเลิกใช้ยาบ้าด้วยตนเอง
ο เลิกได้
เพราะ ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ο เลิกไม่ได้ เพราะ ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที 2
สาเหตุและผลกระทบต่ อการใช้ ยาเสพติด
คําชีแจง กลุ่มย่อย 5 – 6 คน เวลา 30 นาที สรุ ปและนําเสนอต่อกลุ่มใหญ่
จากความรู ้ความเข้าใจเรื องยาเสพติด ทําให้ท่านเข้าใจประเด็นต่อไปนีอย่างไรบ้าง
1. สาเหตุการใช้ยาเสพติด
ตัวผูใ้ ช้เอง ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ครอบครัว ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
สิ งแวดล้อม ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
อืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................
สรุ ป อะไรเป็ นสาเหตุให้มีการใช้ยาครังแรก
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
อะไรเป็ นสาเหตุให้กลับไปใช้ยาซําอีก
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. ผลกระทบทีตามมาเมือใช้ยาเสพติด
1. ด้านร่ างกาย .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ด้านจิตใจ ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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3. ครอบครัว (สังคม สิ งแวดล้อม)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. อืน ๆ (ระบุ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สรุ ป อะไรคือผลกระทบจากการใช้ยาในระยะสัน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ผลกระทบจากการใช้ยาระยะยาว
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ใบความรู้ ที 1
องค์ ประกอบการเสพติด
การเสพติดเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1. สารเคมีในร่ างกาย โดยพบว่ายาบ้าซึงเป็ นสารกระตุน้ จะออกฤทธิต่อเซลล์สมอง ช่วยให้สมองหลัง
สารเคมีชนิดหนึงทีทําให้รู้สึกสบาย แต่หากมีการใช้บ่อยครังและหยุดใช้จะทําให้การทํางานของ
สมองเหนือยล้าลง ผูเ้ สพจะรู ้สึกซึม และอ่อนเพลีย จึงต้องการเสพซํา เพือให้ร่างกายสดชืนขึน
และต้องเพิมขนาดมากขึนเรื อย ๆ เพือให้ได้ความรู ้สึกสดชืนเหมือนทีเคยรู ้สึก
2. นิสัยความเคยชิน เราจะพบว่าคนส่ วนใหญ่เคยชินกับสิ งทีเคยทํา เช่น คนติดบุหรี มักจะหยิบบุหรี
มาสู บในเวลาเดิม ๆ ทีเคยสูบ หรื อเมือพบเพือนทีสูบ ก็จะหยิบขึนมาสู บ เหตุผลเหล่านีอธิบายได้
ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ของ Pavlov ทีสุ นขั นําลายไหลเมือเห็นอาหาร เมือ Pavlov สันกระดิง
พร้อมอาหาร สุ นขั จะนําลายไหล เมือทําเช่นนีหลาย ๆ ครัง เพียงสันกระดิงโดยไม่มีอาหาร สุ นขั ก็
จะนําลายไหลตามมาด้วย
3. อารมณ์ จิตใจ เราพบว่าปัญหาอารมณ์และจิตใจมีผลผลักดันให้เด็กใช้ยา ในขณะเดียวกันปัญหา
การใช้ยาก็ก่อให้เกิดปั ญหาด้านจิตใจเช่นเดียวกัน และทีพบเสมอก็คือ เด็กทีเสพยามักมีภาวะ
อารมณ์ซึมเศร้าร่ วมด้วยทีต้องการความเห็นใจ และช่วยเหลือ
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ใบความรู้ ที 2
ฤทธิของยาบ้ าและโรคสมองติดยา
ฤทธิของยาบ้ า (แอมเฟตามีน)
ด้านร่ างกาย จะทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิมขึน ความดันโลหิ ตเพิมขึน หลอด
เลือดขยายตัว หลอดลมขยายตัว ปากแห้งท้องไส้ปันป่ วน นําหนักลดลงเนืองจากแอมเฟตามีนไปกด
ศูนย์ความรู ้สึกหิ วในสมองทําให้ไม่รู้สึกหิ ว การทีได้รับยาเกินขนาด จะทําให้มีอาการมึนงง สับสน
สันตามมือ เท้า และร่ างกาย ประสาทหลอน อาการตืนกลัว หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจหมดสติ
ด้านอารมณ์ จะทําให้ผใู ้ ช้ยามีความรู ้สึกอารมณ์ดี อาการเหนือยล้าหายไป มีความ
กระตือรื อร้นมากขึน สมองแจ่มใส มีความรู ้สึกอยากให้งานเสร็ จ
หากยามีขนาดสูง โดยการฉีดหรื อสูดดมจะทําให้เกิดความรู ้สึกเคลิมสุ ข ( euphoria )
และมีความพึงพอใจมาก ผูเ้ สพบางคนพูดว่าเป็ นอาการทีมีความสุ ขเหมือนอยูใ่ นอวกาศ กล้ามเนือทุก
มัดในร่ างกายจะสัน เต็มไปด้วยความสุ ขและทําให้ความต้องการทางเพศเพิมขึน การได้รับยาขนาดสูง ๆ
อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการทางจิตได้ โดยมีอาการหลอนทางหู มีภาพหลอน มีอาการหวาดระแวงว่ามี
คนมาทําร้าย เห็นภาพใหญ่โต บางครังอาจก้าวร้าวถึงทําร้ายผูอ้ ืนได้ อาการทางจิตเนืองจากใช้ยานี จะ
เกิดขึนได้โดยไม่จาํ เป็ นว่าผูน้ นจะมี
ั
ประวัติเป็ นโรคจิตมาก่อนหรื อไม่ อาการเหล่านีจะหายไปกินเวลา
หลายวัน โดยปราศจากฤทธิตกค้าง ถ้าผูน้ นไม่
ั มีอาการผิดปกติทางจิต (โรคจิต) มาก่อน
โรคสมองติดยา
สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเป็ นกระบวนการต่อเนืองทีเกิดขึนทีละน้อย จากการใช้ยาเป็ นครังคราวสู่การ
ใช้ถีขึน จนใช้ทุกวันๆละหลายครัง กระบวนการนีเกียวข้องกับสมอง 2 ส่ วน คือ สมองส่ วนนอกที
เป็ นความคิด ( Cerebral Cortex ) และสมองส่ วนทีอยูช่ นใน
ั
( Limbic System )
สมองส่ วนคิด ทําหน้าทีคิดด้านสติปัญญา ใช้ความคิดแบบมีเหตุผล สมองส่ วนอยาก
เป็ นศูนย์ควบคุมอารมณ์ ความรู ้สึก ยาบ้า หรื อแอมเฟตามีนจะกระตุน้ ปลายประสาทในสมอง ให้ส่ง
สารเคมีออกมาชนิดหนึง ทําให้เกิดความรู ้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกันเมือใช้ยาบ้าบ่อย ๆ ครัง จะทํา
ให้สมองส่ วนคิดถูกทําลาย การใช้ความคิดทีเป็ นเหตุผลจะเสี ยไป ผูท้ ีใช้ยาบ้าจึงมักแสดงพฤติกรรมที
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ไม่เหมาะสม มีอารมณ์กา้ วร้าว หงุดหงิด ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงทําให้มีการใช้ยาเสพติดบ่อย
ขึน ผลสุ ดท้ายจะทําให้มีอาการทางจิต และเป็ นโรคจิตเต็มขัน ( บ้า ) ได้ในทีสุ ด

ผลกระทบจากการใช้ ยาเสพติด
1.
2.
3.
4.

ทางร่ างกาย
ทางด้านจิตใจ
ทางด้านสติปัญญา
ทางด้านสังคม

:
:
:
:

พิษจากยาเสพติด อาการขาดยา
วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ หลงผิด ระแวง
ความจําแย่ลง หลงลืม ไม่มีสมาธิ
การเรี ยนแย่ลง ไม่มีเพือนฝูง
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(รายบุคคล)

แผนการจัดกิจกรรมที 4 การตระหนักรู้ เกียวกับยาเสพติด
4.2 “วิเคราะห์ ตวั กระตุ้น”
วัตถุประสงค์
- เพือให้สมาชิ กเกิดความรู ้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ตวั กระตุน้ ทีมีผลต่อ
การเสพยาเสพติดของตนเองได้
สาระสํ าคัญ
ตัวกระตุน้ เป็ นสิ งทีทําให้เกิดการกลับไปเสพยาซํา เนืองจากตัวกระตุน้ จะไปกระตุน้
สมองของผูเ้ สพยา ให้มีความคิดถึงยาจนเกิดอาการอยากยา ซึงนําไปสู่ การเสพซํา ดังนันการสามารถ
ระบุตวั กระตุน้ ไม่วา่ จะเป็ นภายในหรื อภายนอก แล้วหาทางทีจะหลีกเลียงหรื อจัดการ ก็จะทําให้โอกาส
ทีจะกลับไปเสพยาซําลดลง
สื อ / อุปกรณ์
ใบความรู ้ที 1
ใบความรู ้ที 2
ใบกิจกรรมที 1
ใบกิจกรรมที 2
ใบกิจกรรมที 3
เวลา

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

ตัวกระตุน้ และความสําคัญทีต้องเรี ยนรู ้เรื อง “ตัวกระตุน้ ”
แนวทางจัดการกับความเสี ยง
แบบสอบถามเกียวกับตัวกระตุน้ ภายใน
แบบสอบถามเกียวกับตัวกระตุน้ ภายนอก
แผนภูมิตวั กระตุน้

1 ชัวโมง

วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มทักทายและกล่าวนําเข้าสู่กิจกรรม
2. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายความหมายและความสําคัญของการเรี ยนรู ้

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1
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เรื องตัวกระตุน้

วิธีดําเนินกิจกรรม
3. ให้สมาชิกสํารวจตัวกระตุน้ ภายใน และตัวกระตุน้ ภายนอก
โดยการใช้คาํ ถามเพือสํารวจหรื อให้สมาชิกสํารวจตัวเองก็ได้

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรมที 1 ,2

4. ให้สมาชิกอธิบายชนิด / ลักษณะตัวกระตุน้ ของตนเอง
5. ให้สมาชิกประเมินความเสี ยงของตัวกระตุน้ ทีตนประเมินได้

- ใช้ใบกิจกรรมที 3 เป็ นแนวทาง

6. ผูน้ าํ กลุ่มอธิบายระดับความเสี ยงและร่ วมกันหาแนวทางจัดการ
กับความเสี ยงแต่ละประเด็น
7. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปตามใบความรู ้ที 2

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. จากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
3. จากใบงาน

เอกสารอ้ างอิง
กรมสุ ขภาพจิต , กระทรวงสาธารณสุ ข . คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด .
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ใบความรู้ ที 1 ตัวกระตุ้น
แผนการจัดกิจกรรม “ การวิเคราะห์ ตวั กระตุ้น ”

ตัวกระตุน้

คิดถึงยา

อยากยา

เสพยา

ตัวกระตุ้น
คือสิ งใดก็ตามทีเกียวข้องกับการเสพยาเสพติด เป็ นสิ งทีเกิดขึนซํา ๆ ร่ วมกับการใช้ยา
หรื อคาดว่าจะมีการใช้ยา
ตัวกระตุน้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. ตัวกระตุน้ ภายใน เกียวกับสภาวะอารมณ์ เช่น ความกลัว ความโกรธ กระวน
กระวายใจ หงุดหงิด กดดัน เบือหน่าย เมือยล้า ซึมเศร้า
2. ตัวกระตุน้ ภายนอก เช่น สถานการณ์ กิจกรรม บุคคล สถานที เวลา รวมถึงการ
ใช้ยาเสพติดหรื อสุ รา ซึงมักเป็ นการเริ มต้นของการกลับไปเสพซํา และกระตุน้
สารเคมีในสมองให้อยูใ่ นภาวะอยากใช้ยา
ความสํ าคัญทีต้ องเรียนรู้เรือง “ ตัวกระตุ้น ”
1. ทําให้ตระหนักรู ้ เมือมี “ ตัวกระตุน้ ” เกิดขึน
2. ทําให้สามารถหาแนวทางจัดการกับ “ ตัวกระตุน้ ” ได้ทนั ที เป็ นการช่วยหยุด
ความคิดอยากยา
3. เพือหาแนวทางหลีกเลียงตัวกระตุน้
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ใบความรู้ ที 2
แผนการจัดกิจกรรม “ วิเคราะห์ ตวั กระตุ้น ”

แนวทางการจัดการกับความเสี ยง
ตัวกระตุน้ ทีประเมินได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับความเสี ยงน้อยหรื อเสี ยงมากก็ตาม
ผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องจัดการกับความเสี ยงนันทันที โดยมีวิธีการดังนี
1. กําหนดสถานการณ์เสี ยงต่าง ๆ ทีสําคัญมากทีสุ ด (ซึ งได้จากการทําแผนภูมิ
ตัวกระตุน้ ) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยทีสุ ด
2. บอกกล่าวกับเพือนทีเราไว้ใจ หรื อคนใกล้ชิดในครอบครัวให้รู้ลาํ ดับความเสี ยงใน
ข้อ 1 เพือร่ วมกันหาแนวทางป้ องกัน แก้ไข หรื อหลีกเลียงสถานการณ์นนั ๆ
3. หากิจกรรม หรื องานอดิเรกทีชอบทํา อย่าปล่อยให้มีเวลาว่างมากเกินไป และควร
เป็ นกิจกรรมทีสร้างความสุ ขเพลิดเพลิน
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ใบกิจกรรมที 1
แบบสอบถามเกียวกับตัวกระตุ้นภายใน
ระหว่างการเลิกยา บ่อยครังทีท่านมีความรู ้สึกหรื ออารมณ์ซึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้สมอง
ของท่านคิดถึงการเสพยา
ให้ท่านทําเครื องหมาย 9 หน้าข้อความต่อไปนี ทีอาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้สมองของ
ท่านคิดถึงการเสพยา
................
................
................
................
................
................
................
................

ความกลัว
ความโกรธ
เชือมันในตนเองสูง
ถูกวิจารณ์, ถูกจับผิด
ซึมเศร้า
อับอายขายหน้า
ตืนเต้น
เหนือยล้า

................ ความคับข้องใจ
................ ความสํานึกผิด
................ ความสุ ข
............... ขาดความเชือมัน
………… ไม่ปลอดภัย
…………. เสี ยใจ
................ อิจฉา / หึ งหวง
................ โดดเดียว

............... ถูกทอดทิง
............... กระวนกระวายใจ
............... อารมณ์รักใคร่
.............. กดดัน
............... ผ่อนคลาย
.............. หงุดหงิด
.............. เบือหน่าย

ก. ท่านคิดถึงการเสพยาเมือท่านรู ้สึก ...............................................................................................
ข. วงกลมรอบคําทีกล่าวถึงข้างต้นซึงมีผลกระตุน้ ให้ท่านอยากยาใน 1 สัปดาห์ทีผ่านมา
ค. ช่วงหลายสัปดาห์ / หลายเดือน ทีผ่านมา ท่านได้มีการเสพยาทีเกิดขึนจากข้อใดต่อไปนี
.................... ภาวะทางด้านอารมณ์ ( โปรดอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ )
.................... เสพตามปกติและเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ไม่เกียวกับตัวกระตุน้ ทางอารมณ์
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ใบกิจกรรมที 2
แบบสอบถามเกียวกับตัวกระตุ้นภายนอก
1. โปรดทําเครื องหมาย 9 หน้าข้อความทีมีผลกระตุน้ ให้ท่านใช้ยาบ้าบ่อยครัง และทําเครื องหมาย X
หน้าข้อความทีไม่เคยทําให้ท่านต้องใช้ยาเสพติดเลย
.......... อยูบ่ า้ นคนเดียว
.......... อยูบ่ า้ นกับเพือน

.......... ก่อนมีนดั กับเพือนต่างเพศ
.......... ระหว่างมีนดั กับเพือนต่างเพศ

.......... ทีบ้านเพือน
.......... งานเลียง

.......... ก่อนมีเพศสัมพันธ์
.......... ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

........... เชียร์กีฬา
.......... ดูภาพยนตร์
.......... บาร์ / คลับ

.......... หลังมีเพศสัมพันธ์
.......... ก่อนทํางาน
.......... เมือมีเงิน

.......... ชายหาด
.......... ชมดนตรี
.......... สวนสาธารณะ
.......... เมือนําหนักตัวเพิมขึน
......... กลินนม / ช็อคโกแลต

.......... อยู/่ พบหน้าเพือนทีเคยเสพยา
.......... หลังจากพบผูข้ ายยาเสพติด
........... ในร้านขายเหล้า
.......... บ้าน/สถานทีซือยาเสพติด
.......... เสี ยงมอเตอร์ไซด์

.......... หลังได้รับเงินเดือน
.......... ก่อนออกไปรับประทาน
อาหารเย็นนอกบ้าน
.......... ก่อนหรื อหลังอาหารเช้า
.......... ก่อนหรื อหลังอาหาร
กลางวัน
.......... ก่อนหรื อหลังอาหารคํา
.......... หลังเลิกงาน
.......... ผ่านแหล่งจําหน่าย
ยาเสพติด
.......... ขับรถ
.......... โรงเรี ยน
.......... ในกลุ่มเพือนบ้าน
.......... เวลา / วัน ...............
.......... สื อต่าง ๆ ( ข่าว ทีวี
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ )

2. เหตุการณ์หรื อกิจกรรมอืน ๆ ทีทําให้ท่านใช้ยา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. กิจกรรมหรื อสถานการณ์อืน ๆ ทีท่านไม่ได้ใช้ยา
....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
4. บอกรายชือบุคคลทีท่านอยูด่ ว้ ยแล้วไม่ตอ้ งใช้ยา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที 3
แผนภูมิตวั กระตุ้น
ข้ อแนะนํา
ให้ท่านนําตัวกระตุน้ ภายนอกจากใบกิจกรรมที 2 ใส่ ลงในตารางข้างล่างนีตาม
ความสัมพันธ์กบั การใช้ยาบ้า
โอกาสในการใช้ยาบ้า

0

ไม่เคยใช้เลย

100
ใช้บางครัง

ใช้บ่อย ๆ

ใช้ทุกครัง

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

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

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

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

ปลอดภัย

แม้จะมีความเสี ยง
ในการใช้ยาบ้าน้อย
แต่ไม่ควรประมาท

มีความเสี ยงในการ
ใช้ยาบ้ามาก ท่าน
จึงควรหลีกเลียง

ต้องหลีกเลียง
สิ งเหล่านีเด็ดขาด
เพือไม่ให้กลับไป
ใช้ยาบ้าอีก
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แผนการจัดกิจกรรมที 4 การตระหนักรู้ เกียวกับยาเสพติด
4.3 “ การจัดการตัวกระตุ้น ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกมีแนวทางการหลีกเลียงการเผชิญกับ “ตัวกระตุน้ ”
2. เพือให้สมาชิกมีแนวทางในการจัดการกับผลกระทบทีเกิดจาก “ตัวกระตุน้ ” ได้
สาระสํ าคัญ
“ตัวกระตุน้ ” เป็ นสิ งทีทําให้เกิดการกลับไปเสพยา เนืองจาก “ตัวกระตุน้ ” จะไป
กระตุน้ ความคิดของผูเ้ สพยา ให้คิดถึงจนเกิดอาการอยากยา ซึงจะนําไปสู่ การเสพยา การฝึ กการหยุด
ความคิดจะป้ องกันความคิดถึงยา ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดความอยากยาอย่างรุ นแรงจนควบคุมตัวเอง
ไม่ได้
สื อ / อุปกรณ์
ใบกิจกรรมที 1
ใบกิจกรรมที 2
ใบความรู ้ที 1
ใบความรู ้ที 2

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

การแยกแยะตัวกระตุน้
การหลีกเลียงการเผชิญตัวกระตุน้
วงจรการใช้ยา
วิธีการหยุดความคิด

เวลา
วิธีการดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มตังคําถามเกียวกับ
1.1 ตัวกระตุน้ ทีจะทําให้เสพยาคืออะไร/มีอะไรบ้าง

สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรมที 1
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1.2 ตัวกระตุน้ ทีมีผลต่อสมาชิก ( จากมากไปน้อย )

2.

3.
4.
5.

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
- ใบกิจกรรมที 2
ผูน้ าํ กลุ่มช่วยให้สมาชิกได้พิจารณาวิธีการทีจะหลีกเลียงหรื อ
จัดการกับสิ งกระตุน้ (อาจใช้การอภิปราย / การใช้ไวท์บอร์ด
โดยผูน้ าํ กลุ่มช่วยเขียน / กระตุน้ ให้สมาชิกได้เขียนออกมา
ด้วยตัวเอง)
- ใบความรู ้ที 1
ผูน้ าํ กลุ่มให้ขอ้ มูลเกียวกับวงจรการใช้ยา และวิธีการจัดการ
ผูน้ าํ กลุ่มช่วยให้สมาชิกพิจารณาปรับปรุ งวิธีการหลีกเลียง หรื อ - ใบความรู ้ที 2
จัดการกับตัวกระตุน้ ทีได้ระบุไว้
ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิ

การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. จากใบงาน

เอกสารอ้ างอิง
1. คู่มือการให้การปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด . กรมสุ ขภาพจิต .
กระทรวงสาธารณสุ ข
2. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์. คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด
สําหรับกลุ่มผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติด. 2546
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ใบความรู้ ที 1
แผนการจัดกิจกรรม“ วงจรการใช้ ยา ”
ตัวกระตุน้ ได้แก่ คน สถานที สิ งของ อารมณ์ ความรู ้สึก และเวลาทีเป็ นสาเหตุให้
เกิดอาการอยากยา ตัวอย่างเช่น ถ้าทุกคืนวันศุกร์คนเราได้รับเงินแล้วออกไปหาเพือนนอกบ้าน แล้ว
เสพสารเสพติด ตัวกระตุน้ ควรจะได้แก่
- คืนวันศุกร์
- เวลาหลังเลิกงาน
- เงิน
- เพือนทีเคยเสพ
- สถานเริ งรมย์
สมองของคนทีเคยผ่านการใช้ยาเสพติดมาก่อน จะมีความสัมพันธ์กบั ตัวกระตุน้ ทีทํา
ให้เกิดการใช้ยา ซึงเป็ นผลมาจากการทีต้องเผชิญสิ งกระตุน้ เดิม ๆ ตัวกระตุน้ เพียงตัวเดียวทีเป็ นสาเหตุที
นําไปสู่ การเสพยาเสพติดตามวงจรดังนี

ตัวกระตุน้
คิดถึงยา
อาการอยากยา
ใช้ยา
(จะเป็ นวงจรทีเข้ามาครอบงําความรู ้สึกให้กลับไปใช้ยาอีก)
สิ งสําคัญทีสุ ดในการบําบัด คือ การหยุดกระบวนการทีทําให้เกิดอาการอยากยา
มีวิธีง่าย ๆ ทีต้องทําเป็ นอันดับแรก คือ
1. แยกแยะชนิดของตัวกระตุน้
2. หลีกเลียงการเผชิญกับตัวกระตุน้ ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ ( เช่น อย่าพกเงินสด
จํานวนมาก เนืองจากเมือมีเงินมากมีโอกาสทีจะไปใช้ยาเสพติดอีก )
3. มีวิธีจดั การกับตัวกระตุน้ ได้หลายวิธี ( เช่น ออกกําลังกาย, การเข้าร่ วมประชุม
กลุ่มติดยาเสพติดนิรนามในคืนวันศุกร์ เป็ นต้น )
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พึงระลึกไว้ เสมอว่ า ถึงแม้ตดั สิ นใจเลิกเสพยาแล้ว แต่ตวั กระตุน้ ยังมีผลกระตุน้ ต่อสมอง ทําให้เกิด
อาการอยากยา เพราะฉะนัน ความตังใจทีต้องการหยุดยาเสพติดอย่างเดียวนันไม่เพียงพอ ต้องนําไปสู่
การเปลียนแปลงพฤติกรรมด้วย ซึงจะช่วยให้เข้าใจสิ งกระตุน้ ได้อย่างชัดเจนมากขึน
ข้ ออ้ างทีทําให้ กลับไปเสพยาซํา
เมือไรก็ตามทีตัดสิ นใจจะหยุดดืม หรื อเลิกเสพยาเสพติด จะต้องยินยอมทีจะเปิ ดเผย
เหตุผลของการทีทําให้กลับไปเสพติดซํา
ความคิดในเชิงเหตุผลจะต้องสู ก้ บั ความคิดของการทีทําให้
กลับไปเสพติดซํา ความคิดในเชิงเหตุผลจะต้องต่อสู่กบั ความคิดของการกลับไปใช้ยาเสพติด จะรู ้สึกว่า
ความคิดกําลังต่อสู ก้ นั ต้องมีเหตุผลทีมากพอในการทีจะไม่กลับไปเสพยาเสพติด ข้อโตแย้งทีเกิดขึนใน
ใจเป็ นส่ วนสําคัญทีจะนําไปสู่การเลิกเสพยาเสพติด
ในอดีตทีผ่านมากีครังแล้วทีต้องยอมแพ้กบั ข้อ
โต้แย้งเหล่านี แล้วกลับไปเสพยาเสพติดซํา
ความคิดทีทําให้ เกิดการอยากยา
อาการอยากยาไม่ได้เกิดขึนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ และไม่ง่ายทีจะแยกแยะรู ปธรรม
ของอาการอยากยาได้อย่างชัดเจน
ความคิดทีจะใช้ยาจะเกิดขึนทีละเล็กทีละน้อยโดยทีเราไม่รู้สึกตัว
จําเป็ นต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีจะหยุดความคิดเช่นนี ถ้าคุณยังหมกมุ่นคิดเรื องทีจะเสพยาต่อไป
อีกเท่ากับคุณตัดสิ นใจเลือกทีจะกลับไปเสพติดซํา ยิงคิดเรื องเสพยามากขึนเท่าไร โอกาสทีจะกลับไป
เสพติดซําก็เพิมมากขึนเท่านัน
กระบวนการทีเกิดขึนเองโดย “อัตโนมัต”ิ
ในระหว่างสภาวะการติดยา, ตัวกระตุน้ , ความคิด, อาการอยากและเสพยามักจะไป
ด้วยกันอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วจะเกิดขึนอย่างเป็ นลําดับต่อเนือง ดังต่อไปนี
ตัวกระตุน้

คิด

อาการอยากยา

เสพยา

การหยุดความคิด
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กุญแจสําคัญทีจะจัดการกับกระบวนการเหล่านีได้สาํ เร็ จ คือการหยุดความความคิดไว้
ตังแต่เริ มต้นก่อนทีจะไปถึงขันอาการอยากยา ซึงจะทําให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ สําคัญทีจะต้อง
ทําคือให้รู้เท่าทันความคิดของตนเองว่าจะเกิดอะไรขึนให้เร็ วทีสุ ด

ใบความรู้ ที 2
“ วิธีการหยุดความคิด ”
กรณี ทีสมาชิกไม่สามารถหลีกเลียงกับการเผชิญตัวกระตุน้ ได้ซึงผลกระทบทีเกิดตามมา
คือ “ ความคิด ” ส่ วนใหญ่ผรู ้ ับบริ การจะไม่ได้ตระหนักถึงความคิดทีอยากใช้ยาว่าเกิดขึนเมือไร จนทํา
ให้มีความคิดและพฤติกรรมทีเสี ยงในการกลับไปเสพยา
การจัดลําดับใหม่
สิ งจําเป็ นเมือเลิกยาเสพติด คือ การเปลียนแปลงตังแต่ตวั กระตุน้ รวมทังทุกขันตอนของ
กระบวนการใช้ยา การหยุดความคิดเป็ นเครื องมืออย่างหนึงทีจะสลายกระบวนการเหล่านี ทางเลือกคือ
กลวิธีหยุดความคิด
ตัวกระตุน้

คิด
คิดกันต่อไป

อาการอยากยา

เสพ

กลวิธีทีจะทําให้หยุดความคิดได้ มีดงั ต่อไปนี
การสร้ างจินตนาการ ภาพทีสร้างขึนในจินตนาการว่าปิ ดสวิทช์เพือหยุดความคิดทีจะ
ใช้ยา โดยคิดถึงสิ งอืนแทน เช่น สิ งทีน่าชืนชมหรื อมีความหมายต่อตัวสมาชิกซึงไม่เกียวข้องกับยาเสพ
ติด ถ้าความคิดยังกลับมา สมาชิกควรเปลียนสภาพแวดล้อม
การเตือนตนเองด้ วยการดีดหนังยาง คล้องยางทีข้อมือ ดึงและดีดหนังยางเบา ๆ ที
ข้อมือตัวเอง ขณะทีพูดว่า “ไม่ ” เมือมีความคิดจะใช้ยา
การสวดมนต์ เป็ นเทคนิคการหยุดความคิดทีใช้ได้ผลเช่นกัน
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ฝึ กการผ่ อนคลาย ให้สูดหายใจลึก ๆ (ให้รู้สึกว่ามีลมเต็มปอด) แล้วผ่อนหายใจออกช้า
ๆ จะช่วยลดอาการเหล่านีได้ ทําอย่างนีติดต่อกัน 3 ครัง จะรู ้สึกว่าความอึดอัดผ่อนคลายลง ทําซํา
เหมือนเดิมเมือรู ้สึกอยากยา
ปรึกษาคนทีช่ วยเหลือได้ พูดคุยกับคนอืนเพือทีจะระบายความรู ้สึก และเพือให้สมาชิก
ได้รับรู ้และทบทวนความคิดของตนเอง สมาชิกควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคนทีสามารถช่วยท่านได้
และสามารถใช้ได้ทนั ทีทีต้องการความช่วยเหลือ

การทําสมาธิ เมือคิดถึงยาให้หลับตา แล้วเพ่งความสนใจกับความรู ้สึกของลมหายใจ
ทีผ่าน เข้า - ออก บริ เวณปลายจมูกให้หายใจ เข้า - ออก ยาว ๆ 2 – 3 ครัง แล้วค่อยผ่อนลมหายใจลง
มาเป็ นปกติ ทําต่อเนืองกันอย่างน้อย 1 นาที
วิธีการต่าง ๆ ทีกล่าวมาแล้ว ควรมีการฝึ กทําทุกวัน วันละ 2 ครัง เช้า - เย็น เพือเวลา
นํามาใช้จะได้สามารถทําได้ผลเพือหยุดความคิด
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ใบกิจกรรมที 1
“ การแยกแยะตัวกระตุ้น ”
ให้สมาชิกเขียนตัวกระตุน้ ทีมีอิทธิพลต่อตนเองในการกลับไปใช้ยาเสพติด ในประเด็น
ต่อไปนี
อะไรคือตัวกระตุ้นทีมีอทิ ธิพลมากทีสุ ดทีจะทําให้ คุณกลับไปเสพยาเสพติด
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที 2
“ การหลีกเลียงการเผชิญตัวกระตุ้น ”
ให้สมาชิกระบุตวั กระตุน้ และวิธีการหลีกเลียงการเผชิญกับตัวกระตุน้ เพือป้ องกันการ
กลับไปเสพซํา
ตัวกระตุ้นทีทําให้ กลับไปเสพติดซํา

การหลีกเลียงตัวกระตุ้นทีทําให้ กลับไปเสพ
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แผนการจัดกิจกรรมที 5
“บทบาทของครอบครัวในการเลิกยาและการใช้ ชีวติ ร่ วมกับผู้ตดิ ยา”
วัตถุประสงค์
1. สมาชิกและครอบครัวทราบถึงการเปลียนแปลงทางร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยใน
ระยะต่างๆ ของการเลิกยา
2. สมาชิกและครอบครัวเข้าใจถึงการจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบตั ิตวั ในแต่ละ
ระยะของการติดยา
3. สมาชิกและครอบครัวร่ วมกันหาแนวทางและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือสมาชิกใน
การเลิกยา
4. สมาชิกและครอบครัวเข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่ วมกัน
สาระสํ าคัญ
1. เมือผูต้ ิดยาเข้ารับการบําบัดและหยุดเสพ จะเกิดการเปลียนแปลงทังทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึงการเปลียนแปลงทังทางด้านร่ างกาย จิตใจและ
อารมณ์ในกระบวนการเลิกยา จะเกิดอาการแตกต่างกันไปในแต่ละระยะของการ
เลิกยา แบ่งออกได้เป็ น 3 ระยะ คือ ช่วงแรก ช่วงกลาง และช่วงปลาย
2. เพือให้การเลิกยาได้สาํ เร็ จและไม่หวนกลับไปเสพยาอีก สมาชิกและครอบ-ครัว
ควรมีความเข้าใจวิธีปฏิบตั ิตวั ในแต่ละระยะของการเลิกยา เพือให้สมาชิกสามารถ
ผ่านระยะต่างๆ ของการเลิกยาได้ดว้ ยดี
ั ญาณเตือนการกลับไป
3. การเรี ยนรู ้และยอมรับข้อจํากัดของการใช้ชีวิตร่ วมกัน รู ้สญ
เสพยาซํา ตลอดจนปัจจัยอืนๆ จะช่วยให้สมาชิกและครอบครัวประสบความสําเร็ จ
ในการใช้ชีวิตร่ วมกัน
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สื อ / อุปกรณ์
1. ใบความรู ้ที 1 “บทบาทของครอบครัวกับการเลิกยา”
2. ใบความรู ้ที 2 “การปฏิบตั ิตวั ของผูร้ ับการบําบัดระหว่างเลิกยา”
3. ใบกิจกรรมที 3 “บทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือผูร้ ับการบําบัด”
(ช่วงแรก)
4. ใบกิจกรรมที 4 “บทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือผูเ้ ข้ารับการบําบัด”
(ช่วงกลาง)
5. ใบกิจกรรมที 5 “บทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือผูร้ ับการบําบัด”
(ช่วงปลาย)
6. ใบกิจกรรมที 6 “การใช้ชีวิตร่ วมกับผูต้ ิดยา”
เวลา

2 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม

1.

2.
3.

4.

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิทยากรกลุ่มกล่าวนําถึงการปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการ
เลิกยา และความสําคัญของครอบครัวทีมีต่อการเลิกยาของ
สมาชิก
วิทยากรกลุ่มบรรยายเรื อง การเปลียนแปลงของร่ างกาย
และจิตใจ ในระยะต่างๆ ของการเลิกยา
วิทยากรกลุ่มบรรยายถึงการจัดลําดับความสําคัญทีผูเ้ ข้ารับ
การบําบัดและสมาชิกครอบครัวต้องปฏิบตั ิในระยะต่างๆ
ของการเลิกยา
แบ่งกลุ่มย่อย และให้สมาชิกและครอบครัวร่ วมกันทําใน
กิจกรรมเรื องบทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือผู ้
บําบัดทัง 3 ช่วง แล้วอภิปรายรายข้อตามใบกิจกรรม โดย
สิ งทีครอบครัวจะกระทําเพือช่วยเหลือสมาชิกและสิ งที
สมาชิกจะปฏิบตั ิในการอยูร่ ่ วมกันกับครอบครัว ควร

สื อ / อุปกรณ์
- ใบความรู ้ที 1

- ใบความรู ้ที 1
- ใบความรู ้ที 2

- ใบกิจกรรมที 1
- ใบกิจกรรมที 2
- ใบกิจกรรมที 3
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สอดคล้องกัน และเป็ นการแก้ปัญหาทีเกิดขึนในระหว่างที
สมาชิกเลิกยา

วิธีดําเนินกิจกรรม
สื อ / อุปกรณ์
5. วิทยากรเปิ ดประเด็นถามสมาชิกครอบครัว ให้สมาชิก
- ใบกิจกรรมที 4 และ
ครอบครัวเปิ ดเผยความรู ้สึกต่อผูเ้ ข้ารับการบําบัด โดย
ใบกิจกรรมที 5
วิทยากรกล่าวสรุ ป และทบทวนประเด็นการกลับไปใช้ยา
เสพติดของสมาชิกครอบครัว และผูร้ ับการบําบัด จากนัน
ให้ครอบครัวทํากิจกรรม “การใช้ชีวิตร่ วมกับผูต้ ิดยา” โดย
ให้แต่ละครอบครัวพูดในประเด็นทีเป็ นปัญหา เสนอความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของตนเอง
6. วิทยากรกล่าวสรุ ปประเด็นสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่
ร่ วมกันระหว่างสมาชิกและครอบครัว

การประเมินผล
1. จากการทีสมาชิกครอบครัว และผูเ้ ข้ารับการบําบัดได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. จากการทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม

เอกสารอ้ างอิง
1. กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข คู่มือการให้บริ การจิตสังคมสําหรับผูต้ ิด
ยาบ้าแบบผูป้ ่ วยใน.
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2. กองกิจกรรมชุมชน , กรมคุมประพฤติ หลักสู ตร ค่ายยาเสพติด สําหรับผูถ้ ูกคุม
ความประพฤติและครอบครัว (ค่ายก้าวใหม่) .

ใบความรู้ ที 1
“บทบาทของครอบครัวกับการเลิกยา”

การรักษาผูต้ ิดยาบ้านัน สมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็ นบุคคลทีสําคัญ เนืองจาก
ผลการรักษาดีขึนเมือมีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่ วมในการรักษา เหตุผลที
สําคัญอย่างหนึงคือ สมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงการเตรี ยมตัวในระยะต่างๆ ของกระบวนการเลิกยา
ทําให้เข้าใจสิ งทีเกิดขึนกับผูท้ ีกําลังเลิกยาทัวไป และสิ งทีเป็ นอุปสรรคในการเลิกยา ขณะทีผูต้ ิดยามักไม่
อยากเกียวข้องกับสมาชิกครอบครัวทีอาจจะอดทนมากเกินไปหรื อชอบบ่นว่า อันเป็ นผลจาก
กระบวนการรักษาทีเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวกับผูต้ ิดยามากขึน ดังนัน สมาชิก
ครอบครัวจึงจําเป็ นต้องเปลียนแปลงตนเองเพือทีจะหลุดพ้นจากผลกระทบการติดยา
เส้นทางสู่ การเลิกยา ระยะเวลาเปลียนแปลงไปแล้วแต่ละบุคคล
ระยะมีอาการขาดยา นาน 3-10 อาการทีรุ นแรงคือ อาการอยากยาและซึมเศร้า มีหลายคนทีมี
อาการไม่รุนแรง หลับยาก กินเก่ง และไม่มีสมาธิ
ระยะฮันนีมูน นานได้ถึง 6 สัปดาห์ มีลกั ษณะคือ มีกาํ ลังเพิมขึน กระตือรื อร้น มองโลกใน
แง่ดี มีความเชือมันมากไปจนหลายคนคิดว่าระยะนีเป็ นการสิ นสุ ดกระบวนการรักษา ซึงสิ งนันยังคงมี
ผลทางบวก อย่างไรก็ตาม ให้คาํ นึงว่า ส่วนทียากทีสุ ดของการเลิกยากําลังมา
ระยะฝ่ ากําแพง สิ นสุ ดจาก 6 สัปดาห์ ถึงประมาณ 4 เดือน นําความรําคาญและอารมณ์ทียุง่ ยาก
และไม่สามารถใช้ความคิดได้เต็มที ส่ วนมากผูป้ ่ วยจะมีอารมณ์เศร้า หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ ไม่มีกาํ ลัง
และขาดความกระตือรื อร้น โอกาสในการกลับไปเสพยาสู ง ในระยะนี แต่การช่วยเหลือ และการออก
กําลังกายจะช่วยให้ผา่ นระยะนีไปได้
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ระยะปรับตัวระยะคลีคลาย การรู ้ถึงอาการในระยะต่างๆ ก่อนเพือเป็ นการเตรี ยมพร้อมและ
อาการต่างๆ ทีเป็ นอาการแสดงของสมองทีกําลังหาย วิธีการผ่านแต่ละวันไปได้โดยไม่เสพยาเป็ นหลัก
สําคัญทีทําให้สมาชิกเลิกยาได้ และหรื อหยุดยาได้ เมือผูร้ ับการบําบัดปรับตัวใหม่กบั ชีวิตปกติ ก็
สามารถคิดเรื องการแต่งงานได้

ใบความรู้ ที 2
“การปฏิบัตติ วั ของผู้เข้ ารับการบําบัดระหว่ างเลิกยา”
การปฏิบตั ิของผู้เข้ ารับการบําบัดในช่ วงต่ างๆ ของการเลิกยา มีดงั นี
ช่วงแรก (ระยะขาดยา ระยะฮันนีมูน) สมาชิกมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- หยุดการเสพยา / สุ รา
- เรี ยนรู ้คุณสมบัติของยา
- ปรับปรุ งสุ ขภาพทังร่ างกายและจิตใจ
- ประเมินความรุ นแรงของการติดยา และยอมรับการจัดการในการ
เปลียนแปลง
ช่วงกลาง (ระยะหยุดยาทียืดเยือ ระยะฝ่ าอุปสรรค) สมาชิกมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- ปรับปรุ งสัมพันธภาพ
- ยังคงหยุดการใช้ยาเสพติดทุกชนิด
- หากลุ่มช่วยเหลือกันเองภายนอกโรงพยาบาล
- เรี ยนรู ้ถึงสภาวะทางอารมณ์และการจัดการอารมณ์
ช่วงปลาย (ระยะปรับตัว) สมาชิกมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- ค้นหาสิ งทีทําให้เลิกยาได้สาํ เร็ จ
- ตระหนักรู ้ถึงสิ งทีทําให้กลับไปใช้ยา และระบุการตอบสนองทีเหมาะสม
- รู ้บทบาทและขอบเขตของการสร้างสัมพันธภาพ
- มีจุดมุ่งหมายเพือดําเนินชีวิตใหม่หลังการรักษา
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การปฏิบตั ิตัวสํ าหรับสมาชิกครอบครัวในช่ วงการเลิกยา
ช่วงแรกเริ มต้น (ระยะขาดยา ระยะฮันนีมนู ) สมาชิกครอบครัวมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- ทําข้อสัญญาในการรักษา
- ยอมรับว่าการติดยาเป็ นภาวะทางการแพทย์
- สนับสนุนการหยุดยาและสุ รา
- เรี ยนรู ้เกียวกับตัวกระตุน้ และวิธีการจัดการไม่ให้สมาชิกหวนกลับไปเสพยาซํา

ช่วงกลาง (ระยะหยุดยาทียืดเยือ ระยะฝ่ าอุปสรรค) สมาชิกครอบครัวมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- ตัดสิ นใจว่าคืนดีกบั ผูต้ ิดยาหรื อไม่
- เรี ยนรู ้การช่วยเหลือแทนการเข้าข้างผูต้ ิดยา
- เริ มหาทางทําให้ชีวิตของตนเองมีคุณค่า
- ฝึ กทักษะการสื อสารทีมีเหตุผล
ช่วงปลาย (ระยะปรับตัว) สมาชิกครอบครัวมีการปฏิบตั ิตวั ดังนี
- เรี ยนรู ้ทีจะยอมรับข้อจํากัดของการปรับตัวอยูก่ บั ผูต้ ิดยา
- พัฒนาตนเอง, สุ ขภาพ, การดําเนินชีวิตทีพอดี
- สํารวจตนเองเมือผูเ้ ลิกยากลับไปเสพยา
- อดทนกับกระบวนการเลิกยา
สรุปประเด็นสําคัญของการกลับไปเสพยาสํ าหรับผู้ตดิ ยา
ในการดําเนินชีวิตใหม่หลังการเลิกยา ประเด็นสําคัญทีทําให้ผตู ้ ิดยากลับไป
ติดยา เรี ยงลําดับจากปัญหาทีพบได้บ่อยทีสุ ด ไปจนถึงพบน้อยทีสุ ด ได้ดงั นี
1. การใช้ยาหรื อสุ รา
2. เพือนทีเสพยา
3. สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับการเสพยาหรื อสุ รา
4. ความอยากอย่างรุ นแรง
5. การหยุดยาช่วงยืดเยือ – ระยะฝ่ าอุปสรรค
6. สิ งกระตุน้ ทีเกียวกับเพศ
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7. ความเบือหน่าย
ปัจจัยบางอย่างต่อไปนีเป็ นต้นเหตุให้สมาชิกกลับไปเสพยาได้ ซึงสมาชิกครอบครัวควรรู ้ไว้ มีดงั นี
1. สภาพวะทีเป็ นตัวกระตุน้ ทางอารมณ์ทีทําให้สมาชิกกลับไปเสพยา
2. ความกลัวการอยูค่ นเดียว
3. การขาดจุดมุ่งหมายและสิ งทีสนใจ
4. ความไม่สามารถทีจะยอมทิงความรับผิดชอบต่อคนอืน

ใบกิจกรรมที 1
“บทบาทของครอบครัวในการช่ วยเหลือผู้รับการบําบัด (ช่ วงแรก)”
ให้ใส่ เครื องหมาย / หน้าข้อทีท่านจะช่วยเหลือผูร้ ับการบําบัด โดยได้ตกลงร่ วมกับผูร้ ับการบําบัดและมี
ความเห็นร่ วมกันว่า เป็ นประโยชน์ในการเลิกยาเสพติด
….. 1. ครอบครัวอนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการบําบัดพูดคุยด้วยเกียวกับอาการอยากยาและ
ความรู ้สึก ความต้องการทีจะเสพยา
….. 2. ครอบครัวอนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการบําบัดปลุกครอบครัวขณะนอนหลับเพือพูดคุย
ได้ตลอดคืน เมือผูร้ ับการบําบัดนอนไม่หลับ
….. 3. ครอบครัวจะคอยเตือนผูร้ ับการบําบัดให้นึกถึงเหตุผลในการเลิกยาหรื อเหล้า
….. 4. ครอบครัวจะหลีกเลียง ถ้าผูร้ ับการบําบัดปฏิบตั ิต่อครอบครัวในสิ งทีครอบครัว
ไม่ตอ้ งการ
….. 5. ครอบครัวจะพยายามอดทนและยอมรับอาการเสี ยนยาทีเกิดขึนจากภาวะการ
หยุดยา
….. 6. ครอบครัวจะช่วยผูร้ ับการบําบัดหลีกเลียงสิ งกระตุน้ ทีจะทําให้กลับไปเสพยา
….. 7. ครอบครัวจะเตือนตนเองว่าครอบครัวเลือกทีจะอยูเ่ คียงข้างและช่วยเหลือผูร้ ับ
การบําบัดโดยมิได้ถกู บังคับหรื อขอร้องแต่ประการใด
….. 8. ครอบครัวจะปรึ กษาผูร้ ับการบําบัดว่าควรจะบอกเรื องการเข้ารับการบําบัดกับ
ใคร และเวลาใด
….. 9. ครอบครัวจะระลึกเสมอว่าปั ญหาเรื องการบําบัดการติดยาเป็ นสิ งสําคัญทีสุ ด
….. 10. ครอบครัวยินดีทีจะเข้าร่ วมกิจกรรมในการบําบัดทุกครังทีผูบ้ าํ บัดต้องการ
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….. 11. ครอบครัวอนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการบําบัดเข้าร่ วมกิจกรรมและนัดหมายต่างๆ โดย
ทีครอบครัวไม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
….. 12. ครอบครัวยินดีทีจะฝึ กการพูดคุยกับผูร้ ับการบําบัดเกียวกับปัญหาต่างๆ โดยไม่
เพิกเฉยหรื อโต้แย้งอย่างแต่ก่อน
….. 13. ครอบครัวจะช่วยกระตุน้ ผูร้ ับการบําบัดให้เข้ารับการบําบัดอย่างต่อเนือง
….. 14. ครอบครัวจะพยายามหลีกเลียงความโกรธไปทีสภาพร่ างกาย และจิตใจของ
ผูร้ ับการบําบัดทีตกอยูใ่ นอํานาจของยาเสพติด แทนทีจะโกรธผูร้ ับการบําบัด

ใบกิจกรรมที 2
“บทบาทของครอบครัวในการช่ วยเหลือผู้รับการบําบัด (ช่ วงกลาง)”
ให้ใส่ เครื องหมาย / หน้าข้อทีท่านจะช่วยเหลือผูร้ ับการบําบัด โดยได้ตกลงร่ วมกับผูร้ ับการบําบัดและมี
ความเห็นร่ วมกันว่า เป็ นประโยชน์ในการเลิกยาเสพติด
….. 1. ครอบครัวจะมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ทีสามารถทําให้ผรู ้ ับการบําบัดเลิกยาได้
ถึงจะยากลําบาก
….. 2. ครอบครัวจะช่วยผูร้ ับการบําบัดค้นหาการทําสิ งใหม่ๆ ในชีวิตและสถานทีใหม่ๆ
ทีไม่เกียวข้องกับยาเสพติด
….. 3. ครอบครัวจะไปออกกําลังกายกับผูร้ ับการบําบัด
….. 4. ครอบครัวจะหลีกเลียงจากผูร้ ับการบําบัดเมือครอบครัวทนสภาพผูร้ ับการบําบัด
ไม่ได้ เพือทีจะควบคุมอารมณ์ของครอบครัว
….. 5. ครอบครัวจะอดทนต่อสภาพอารมณ์ทีเปลียนแปลงของผูร้ ับการบําบัด ซึงเกิด
ระหว่างการเลิกยา
….. 6. ครอบครัวจะรับฟังและพยายามเข้าใจถึงความยากลําบากในการเลิกยาของ
ผูร้ ับการบําบัด
….. 7. ครอบครัวจะไม่สนใจคําขู่ทีจะเสพยาของผูร้ ับการบําบัด ผูร้ ับการบําบัดต้อง
ตัดสิ นใจเลิกยาเองเพือความอยูร่ อดของผูร้ ับการบําบัด
….. 8. ครอบครัวจะเลิกจับผิดผูร้ ับการบําบัดว่าจะเสพยาหรื อไม่ตลอดเวลา
….. 9. ครอบครัวจะทํากิจกรรมทีให้ความสุ ขแก่ตวั ครอบครัวเองให้ได้ทุกวัน
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…..10. ครอบครัวจะทําทุกวิถีทางทีจะไม่ให้ผรู ้ ับการบําบัด และครอบครัวกลับไปใช้
นิสยั เดิมทีไม่ดีต่อกัน
…..11. ครอบครัวจะเตือนใจเสมอว่าจะปรับปรุ งนิสยั ของครอบครัวเองไม่ใช่นิสยั ของ
ผูร้ ับการบําบัด
…..12. ครอบครัวจะพยายามหาความสุ ขด้วยความบันเทิงต่างๆ เพือเพิมความสดชืนให้
กับตนเอง และจะไม่คาดหวังว่า มีเพียงผูร้ ับการบําบัดเท่านันทีจะทําให้ครอบ –
ครัวมีความสุ ข
…..13. ครอบครัวจะเรี ยนรู ้ทางอยูร่ ่ วมกับผูร้ ับการบําบัดทีมีอารมณ์ขึนๆ ลงๆ ในระหว่าง
การเลิกยาและจะไม่วิตกกังวลผูร้ ับการบําบัดจะกลับไปติดยาอีก

ใบกิจกรรมที 3
“บทบาทของครอบครัวในการช่ วยเหลือผู้รับการบําบัด (ช่ วงปลาย)”
ให้ใส่ เครื องหมาย / หน้าข้อทีท่านจะช่วยเหลือผูร้ ับการบําบัด โดยได้ตกลงร่ วมกับผูร้ ับการบําบัดและมี
ความเห็นร่ วมกันว่า เป็ นประโยชน์ในการเลิกยาเสพติด
….. 1. ครอบครัวมีเวลาว่างทีจะทํากิจกรรมร่ วมกันกับผูร้ ับการบําบัดเพือสร้าง
สัมพันธภาพ
….. 2. ด้วยเป้ าหมายทีจะช่วยผูร้ ับการบําบัด ครอบครัวยังคงทําในสิ งทีสนใจต่อไป
….. 3. ครอบครัวจะจําไว้เสมอว่า ผูร้ ับการบําบัดยังคงทําสิ งทีเขาสนใจไป พร้อมกับ
เป้ าหมายทีจะเลิกยา
….. 4. ครอบครัวเข้าใจแล้วว่ายิงครอบครัวพยายามทีจะดูแลชีวิตให้มีความสุ ขและพอดี
มากเท่าใด เท่ากับช่วยลดโอกาสทีจะกลับไปเสพยาของผูร้ ับการบําบัดอีก
….. 5. ครอบครัวเข้าใจถึงประโยชน์ของการบําบัดทีมีต่อครอบครัวและผูร้ ับการบําบัด
จึงตังใจทีจะเสริ มสร้างสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและผูร้ ับการบําบัดต่อไป
….. 6. ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของการจํากัดสถานที และบุคคลทีเกียวข้อง
กับผูร้ ับการบําบัดสามารถปฏิบตั ิได้
….. 7. ครอบครัวจะจําไว้เสมอว่าจะบอกความรู ้สึกและความต้องการของครอบครัวให้
ผูร้ ับการบําบัดทราบและเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการบําบัดปฏิบตั ิต่อครอบครัว
เช่นเดียวกัน
….. 8. ครอบครัวจะเตือนใจว่า การเลิกยาเป็ นกระบวนการทีต้องทําต่อเนืองตลอดชีวิต
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และการเสริ มสร้างสัมพันธภาพเพือช่วยเหลือกันอาจใช้เวลาเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี
….. 9. ครอบครัวจะเป็ นมิตรกับผูอ้ ืนทียินดีรับฟังประสบการณ์อนั ยากลําบากของ
ครอบครัวและสมาชิก
…..10. ครอบครัวจะพยายามคิดว่าการเปลียนแปลงใดๆ คือ การก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่
สิ งทีน่ากลัวและจะประทับใจกับความสําเร็ จทีเราทําได้

ใบกิจกรรมที 4
“การใช้ ชีวติ ร่ วมกับผู้ตดิ ยาเสพติด”
1. ให้สมาชิกและครอบครัวช่วยกันอภิปรายตามข้อความต่างๆ ข้างล่างนีแล้วพิจารณาดูวา่ ข้อใด
เกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและครอบครัว
1.1 คนทีกําลังเลิกยาเสพติด จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ขอ้ จํากัดของการใช้ชีวิตของเขาและสัญญาณของ
การกลับไปใช้ยาซําด้วยตัวเขาเองเท่านัน
1.2 คนทีเลิกยาเสพติด จําเป็ นต้องจัดการกับสัญญาณกลับไปเสพยาซําเป็ นเรื องแรกของชีวิต
1.3 คนทีกําลังเลิกยาเสพติดและสมาชิกครอบครัวต้องเห็นความสําคัญต่อการป้ องกันการกลับไป
ใช้ยาซําให้มากกว่าสัมพันธภาพในครอบครัว
1.4 ผูท้ ีกาํ ลังเลิกยาเสพติดจําเป็ นต้องรักษาสภาพความสมดุลย์ของการดําเนินชีวิตให้มากขึน
ตลอดเวลา มากขึนกว่าชีวิตตอนไม่ได้ติดยาเสี ยอีก
1.5 การเลิกยาเสพติด เป็ นกระบวนการทีต่อเนืองตลอดเวลา และเกิดขึนทีละน้อยอย่างช้าๆ และ
ทุกเรื องทีเกียวข้องกับการเลิกยา ไม่วา่ จะเป็ นเรื องการมีเพศสัมพันธ์ปกติ การปรับตัวใหม่ๆ
ตลอดจนทําให้คนรอบข้างไว้วางใจ ก็เกิดขึนต่อมาอย่างช้าๆ เช่นเดียวกัน
1.6 ความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวไม่แน่ใจว่าผูร้ ับการบําบัดจะกลับไปเสพยาอีกหรื อไม่
• ข้อใดทีตรงกับสถานการณ์ของครอบครัวคุณ
………………………………………………………………………………..
• ข้อใดทีคุณยอมรับได้ยากลําบากใจ
………………………………………………………………………………..
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• มีวิธีใดบ้างทีคุณสามารถช่วยเหลือกันเพือเผชิญความจริ งทีเกิดขึนทัง 6 ข้อ
………………………………………………………………………………..

ใบกิจกรรมที 5
การปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับผูต้ ิดยา สมาชิกครอบครัวมีวิธีการปฏิบตั ิตนเพือช่วย
ผูร้ ับการบําบัด ดังนี
• เรี ยนรู ้และยอมรับข้อจํากัดของการใช้ชีวิตร่ วมกัน
• เรี ยนรู ้สญ
ั ญาณเตือนการกลับไปเสพยาซํา
• เรี ยนรู ้เกียวกับตัวกระตุน้ และวิธีการ
• เรี ยนรู ้สภาวะทางอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์
• ฝึ กการสร้างสัมพันธภาพและทักษะการสื อสาร
• อดทนกับกระบวนการเลิกยา
• มีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
ครอบครัวจะกระทําอะไรเพือช่วยเหลือสมาชิกในการเลิกยาและสิ งทีสมาชิกจะ
ปฏิบตั ิในการอยูร่ ่ วมกับครอบครัว
ครอบครัว
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

สมาชิก
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(สําหรับเด็ก)

แผนการจัดกิจกรรมที 5
“ การสร้ างความสั มพันธ์ กบั ครอบครัว ”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สมาชิกเข้าถึงความสําคัญของครอบครัว
2. เพือให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ถึงผลกระทบของยาเสพติดทีส่ งผลถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว
3. เพือให้สมาชิกตระหนักถึงความเป็ นคนหนึงในครอบครัวทีมีความสําคัญและมีหน้าทีที
จะต้องรับผิดชอบในฐานะทีเป็ นสมาชิกคนหนึง
สาระสํ าคัญ
ครอบครัวเป็ นสังคมแรกของมนุษย์ เป็ นปั จจัยทีสําคัญยิงต่อพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัว
และเป็ นพืนฐานของความสุ ข ความสบายใจหรื อไม่สบายใจในชีวิตประจําวันของคนในครอบครัว เมือ
สมาชิกคนใดในครอบครัวมีปัญหา ย่อมทําให้สมาชิกอืนๆ ได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย ซึงครอบครัว
จะเป็ นแรงใจทีสําคัญทีสุ ดทีจะสนับสนุนให้สมาชิกมีกาํ ลังใจในการเลิกยาเสพติด
สื อ / อุปกรณ์
1. ใบงานที 1 ความสําคัญของครอบครัว
2. ใบงานที 2 ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
3. ใบความรู ้ที 1 ความสําคัญของครอบครัว
4. ใบความรู ้ที 2 ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
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เวลา

1 ชัวโมง

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีการดําเนินกจกรรม
1. ผูน้ าํ กลุ่มแนะนําตัวและให้สมาชิกทุกคนแนะนําตัว
2. แบ่งกลุ่มสมาชิกเป็ นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน และให้สมาชิกทํา
ตามใบงานที 1

สื อ/อุปกรณ์
- ใบงานที 1

วิธีการดําเนินกิจกรรม
3. สุ่ มถามสมาชิก 2-3 กลุ่ม ถึงความสําคัญของครอบครัว

สื อ/อุปกรณ์

4. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปข้อคิดทีได้ตามใบความรู ้ที 1

- ใบความรู ้ที 1

5. ผูน้ าํ กลุ่มให้สมาชิกทําตามใบงานที 2

- ใบงานที 2

6. สุ่ มถามสมาชิก 2-3 กลุ่มถึงความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
7. ให้สมาชิกแลกเปลียนประสบการณ์ของตนเองว่าการติดยาเสพติด
มีส่วนในการทําให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีการ
เปลียนแปลงอย่างไรบ้าง
8. ผูน้ าํ กลุ่มสรุ ปตามใบความรู ้ที 2

- ใบความรู ้ 2

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
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ใบความรู้ที 1
ความสํ าคัญของครอบครัว
ให้สมาชิกตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวทีมีส่วนในการสร้างชีวิตของสมาชิกทังในด้าน
ของปั จจัย 4 อันเป็ นพืนฐานในการมีชีวิตอยูข่ องมนุษย์ทุกคน ตลอดจนถึงความรัก ความเอาใจใส่ ความ
ห่วงใย อันเป็ นสายใยผูกพันทีใครอืนไม่สามารถให้ได้ นอกจากครอบครัวและนอกเหนือจากสายใย
สัมพันธ์ทีสมาชิกในครอบครัวมีต่อกันยังมีความคาดหวังของสมาชิกทีต้องการจากครอบครัวตนเองด้วย

ใบความรู้ที 2
ความสั มพันธ์ กบั ครอบครัว
ครอบครัวเป็ นสังคมแรกของมนุษย์ เป็ นปัจจัยทีสําคัญยิงต่อพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัว
และเป็ นพืนฐานของความสุ ข ความสบายใจหรื อไม่สบายใจในชีวิตประจําวันของคนในครอบครัว
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ครอบครัวเปรี ยบเสมือนบ่อนําหลายๆ บ่อมาอยูท่ ีเดียวกัน เมือมีสิงมากระทบก็จะส่ งผลให้บ่อนํา
อืนๆ กระทบกระเทือนไปด้วย เมือสมาชิกคนใดในครอบครัวมีปัญหา ย่อมทําให้สมาชิกอืนๆ ได้รับ
ผลกระทบกระเทือนด้วยเช่นกัน
ผูต้ ิดยาเสพติดมักจะละเลยในการพิจารณาตนเองว่า ได้สร้างผลกระทบให้แก่ครอบครัวขนาดไหน
อย่างไร และไม่เคยตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของครอบครัวเลยว่า มีส่วนช่วยเหลือเกือกูลตนเอง
อย่างไร ครอบครัว จะเป็ นหน่วยแรกในการให้ความช่วยเหลือเกือกูล เป็ นแรงใจทีสําคัญทีสุ ดทีจะ
สนับสนุนให้สมาชิกมีกาํ ลังใจในการเลิกยาเสพติด

ใบกิจกรรมที 1
ความสํ าคัญของครอบครัว
ให้ ตอบคําถามต่ อไปนี
1. คุณได้อะไรจากครอบครัวบ้าง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. คุณคาดหวังอะไรจากครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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3. คุณคิดว่าครอบครัวคาดหวังอะไรจากคุณบ้าง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

ใบกิจกรรมที 2
ความสํ าคัญของครอบครัว
ให้ ตอบคําถามต่ อไปนี
1. ถ้าได้ยนิ คําว่า “ครอบครัวของฉัน” จะนึกถึงอะไร (เน้นความรู ้สึกมากกว่าบุคคล)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. ถ้าได้ยนิ คําว่า “ครอบครัวของฉัน” จะนึกถึงใคร (เรี ยงลําดับตามความรู ้สึกผูกพัน)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. สมมติวา่ ถ้าคุณตายไป สิ งทีคุณนําใส่ โลงไปด้วย จะเป็ นสิ งทีคุณได้พบอีกในชาติหน้า คุณจะเลือกนํา
อะไร (เลือกได้คนละ 3 สิ ง)
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• ถ้าเป็ นสิ งของคุณเลือก…………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………
•
ถ้าเป็ นคนคุณเลือก…………………………..……………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………
4. ถ้าให้เลือกระหว่างสิ งของกับคนเพียงสิ งใดสิ งหนึง คุณจะเลือกอะไร เพราะอะไรคุณถึงเลือกสิ งนัน
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

แผนการจัดกิจกรรมที 5
“ คํามันสั ญญา (ข้ อตกลงในเรืองต่ างๆ) ”

วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครอบครัวได้เรี ยนรู ้วิธีการใช้การตกลงในเรื องต่างๆ เพือการปรับเปลียนพฤติกรรม
2. เพือให้สมาชิกดําเนินชีวิตประจําวันร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถทําตามกติกาของ
สังคมภายในครอบครัวได้
สาระสํ าคัญ
ในการกลับไปอยูร่ ่ วมกันของผูเ้ ลิกยาเสพติดและครอบครัว จําเป็ นต้องมีการฟื นฟูสภาพทัง
สองฝ่ ายแม้กระทัง การสื อสารในชีวิตประจําวัน ซึงดูเหมือนว่าน่าจะเจรจากันได้ดีในหมู่ญาติ ก็อาจ
กลายเป็ นการก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในทางลบได้ง่ายอย่างไม่คาดคิด เนืองจากต่างฝ่ ายต่างก็มีแผลอยู่
ในใจ เป็ นผลให้ไม่เจรจาในลักษณะทีควรทําหรื อเจรจาในสิ งทีไม่ควรทําให้เกิดผลในทางลบ ลักษณะ
เช่นนี เกิดขึนอยูเ่ ป็ นประจําในชีวิตการอยูร่ ่ วมกันของผูเ้ ลิกเสพยา และสมาชิกในครอบครัว จึงจําเป็ นต้อง
มีการฝึ กฝนวิธีการสื อสารและฟื นฟูสมั พันธภาพกันอย่างมีระบบ
วิธีการเบืองต้น ซึงจะช่วยให้การสื อสารประจําวันเป็ นไปด้วยดี และฝึ กฝนความรับผิดชอบ
ได้แก่ การทําความตกลงกันในเรื องต่างๆ เพือให้เกิดความเข้าใจถึงข้อกําหนดของพฤติกรรมอันควร
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ประพฤติของแต่ละฝ่ าย และเมือกําหนดแล้วต่างก็เต็มใจปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนัน เพือจะเป็ นการป้ องกัน
การกระทบกระทังกันในอนาคต
สื อ / อุปกรณ์
1. ใบงานที 1 “หนังสื อสัญญาเปลียนพฤติกรรม”
2. ใบงานที 2 “ตัวอย่างการทําความตกลงด้วยวาจา”
3. ใบงานที 3 “ตัวอย่างการทําสัญญาเพือทําตามข้อตกลง”
เวลา

30 นาที

วิธีดําเนินกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
สื อ / อุปกรณ์
1. ผูน้ าํ กลุ่มแนะนําตัวและให้สมาชิกทุกคนแนะนําตัว
2. ผูน้ าํ กลุ่มกล่าวถึงสาระสําคัญของการทําข้อตกลงในเรื องต่างๆ
3. ผูน้ าํ กลุ่มกระตุน้ ให้ครอบครัวระบุพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาของ
ผูเ้ สพ/ติดยาเสพติด และให้ผเู ้ สพ/ติดยาเสพติดระบุพฤติกรรมที
เป็ นปัญหาของครอบครัว
4. ผูน้ าํ กลุ่มให้ทงสองฝ่
ั
ายระบุพฤติกรรมทีทังสองฝ่ ายต้องการ
ปรับเปลียนใหม่
5. ผูน้ าํ กลุ่มให้ครอบครัวฝึ กซ้อมวิธีการนําข้อตกลงในเรื องต่างๆ - ใบงานที 1
เช่น วิธีการพูดตกลงด้วยวาจาหรื อการเขียนสัญญาเป็ นลายลักษณ์ - ใบงานที 2
อักษรอย่างง่ายๆ
- ใบงานที 3
6. ผูน้ าํ กลุ่มให้ครอบครัวฝึ กซ้อมวิธีการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงตลอดจนวิธีการจัดการเมือแต่ละฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลง
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก
2. สังเกตการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

ใบกิจกรรมที 1
หนังสื อสั ญญาเปลียนแปลงพฤติกรรม
ข้าพเจ้า………………………………………..กับ………………………………………………
ได้ตกลงทําสัญญาปรับเปลียนพฤติกรรมในเรื อง…………………………………………………………
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ……………………………………………………………………………………
สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดเงือนไข ดังนี
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
การปฏิบตั ิตามสัญญาจะเริ มในวันที……………………………………………………………..
ถึง………………………………………………
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา………………………………..
คู่สญ
ั ญา……………………………………
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หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ใบกิจกรรมที 2
ตัวอย่ าง
การทําความตกลงด้ วยวาจา
กรณีตัวอย่ าง
แม่ตอ้ งการให้ลูกซึงเลิกยาเสพติดแล้วกลับบ้านตรงเวลาหลังจากไปทําธุระเสร็ จแล้ว เพราะยัง
หวันใจ กังวลใจว่าจะไปกับเพือนและไปใช้ยาเสพติดอีก จะบอกกับลูกก็กลัวว่าลูกจะโกรธและคิดว่า
แม่ไม่ไว้วางใจ เพราะลูกมีความรู ้สึกไว อ่อนไหวง่าย และชอบประชด เมือลูกกลับบ้านผิดเวลาก็กลุม้ ใจ
มาก เครี ยด เมือลูกทําหลายๆ ครัง แม่กต็ ดั สิ นใจจะบอกกับลูกให้กลับบ้านไม่เกิน 1 ทุ่ม เพราะเมือแม่
ไม่พดู ลูกก็หลงเพลินไป
วิธีการทําความตําลงด้ วยวาจา
กรณี ขอให้กลับบ้านตามเวลาทีตกลง
สิ งทีควรทํา
- แสดงความรักและห่ วงใย
- ประนีประนอม
- ยืดหยุน่ ได้

สิ งทีไม่ ควรทํา
- พูดเสี ยงห้วน
- ท่าทีและนําเสี ยงแสดงความไม่ไว้ใจ
- ประชดประชัน
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- มีทางออกให้ในกรณี สุดวิสยั ทีไม่สามารถ
ทําตามข้อตกลงได้
- รู ้จกั ชมเมือสามารถทําตามข้อตกลงได้
- เตรี ยมคนอืนในบ้านให้รับรู ้ขอ้ ตกลงด้วย

- ออกคําสัง
- พูดโดยไม่อธิบาย

แต่ถา้ ในกรณี เป็ นหน้าทีทีต้องทํา การทําข้อตกลงด้วยวาจา อาจไม่มีผลสําหรับผูท้ ีกําลังปรับปรุ ง
ตนเองให้อยูใ่ นกรอบระเบียบวินยั จึงต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือเป็ นเครื องมือในการควบคุม
พฤติกรรม ทังนี ต้องด้วยความยินยอมทีจะสร้างข้อตกลงขึนมาทัง 2 ฝ่ าย เพือให้เป็ นเครื องเตือนใจและ
กําหนดพฤติกรรมทีเหมาะสมทีทัง 2 ฝ่ าย ต่างต้องการให้เป็ น สัญญาทีทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเหมาะกัน
ผูท้ ีลืมง่าย และผูท้ ีตังใจทําจริ ง

ใบกิจกรรมที 3
ตัวอย่ าง
การทําสั ญญาเพือทําตามข้ อตกลง
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………ขอให้สญ
ั ญา
ว่า
ตังแต่วนั ที…………………………………เป็ นต้นไป ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตวั ดังนี
1. เมือจะออกจากบ้านไปไหน ทําอะไร และจะกลับเมือใด จะบอกให้คุณแม่ทราบก่อน
ไม่กลับบ้านผิดเวลา ถ้าหากมีเหตุจาํ เป็ นจะโทรศัพท์มาบอกให้ทราบ
2. จะใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบ และทําบัญชีค่าใช้จ่ายให้คุณแม่ดูทุกวัน
ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาตามข้อตกลงดังกล่าว ขอให้คุณแม่ตกั เตือนว่ากล่าว
ข้าพเจ้า (มารดา) …………………………………………………………………ขอให้สญ
ั ญาว่า
ตังแต่วนั ที……………………………….เป็ นต้นไป ข้าพเจ้าจะไม่พดู บ่น ด่าว่า หรื อประชดประชันลูก
แต่จะพูดคุยด้วยความรักและความห่วงใย และยอมรับในเหตุผล
ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาตามข้อตกลงดังกล่าว ขอให้ลูกบอกให้แม่ทราบด้วย
ลงชือ……………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ลูก)
ลงชือ……………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (มารดา)
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ลงชือ……………………………พยาน
วันที………………………….
หลักการในการทําสั ญญาหรือข้ อตกลง
1. ยุติธรรมทัง 2 ฝ่ าย
2. ไม่เป็ นข้อตกลงทีมีการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกันมากเกินไป
3. ปฏิบตั ิได้
4. ยืดหยุน่ ได้
5. สัน และกระชับ
6. ระบุสิงทีจะได้รับหรื อรางวัลตอบแทนในทางทีดีถา้ ทําตามข้อตกลง (ถ้ามี)
7. ยินยอมทัง 2 ฝ่ าย
8. มีการลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานทัง 2 ฝ่ าย และเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

การประยุกต์ ใช้ การทําข้ อตกลงในเรืองต่ างๆ
การทําข้อตกลงในเรื องต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น การทํางานบ้าน
การเรี ยนหนังสื อ เป็ นต้น
หมายเหตุ คัดลอกจาก “คู่มือการปฏิบตั ิงานการให้คาํ ปรึ กษาแก่ครอบครัวเพือการฟื นฟูสภาพผูต้ ิดยา
เสพติดในระยะกลับสู่ สงั คม” โดยสถานฟื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ราชดําริ กองป้ องกันและ
บําบัดรักษาการติดยาเสพติดสํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร.
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บรรณานุกรม
คู่มือการจัดค่ายยาเสพติดสําหรับผูถ้ ูกคุมความประพฤติและครอบครัว. เอกสาร
หมายเลข 10/2545.
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน. คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุ ง 1). มีนาคม 2547.
กรมสุ ขภาพจิต.
คู่มือการปรึ กษาในสถานการณ์ยาเสพติด.
กรมสุ ขภาพจิต.
คู่มือการให้บริ การจิตสังคม สําหรับผูต้ ิดยาบ้าแบบผูป้ ่ วยใน.
ภูมิพงษ์ ขุนฉนมฉํา. การวิเคราะห์จาํ แนกประเภทของตัวแปรทีมีผลต่อการกระทําผิดซํา และการ
บําบัดแก้ไขของเด็กและเยาวชน. รายงานการวิจยั : กรมพินิจและคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม , 2547.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์. คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สําหรับกลุ่มผูเ้ สพและ
ผูต้ ิยาเสพติด. 2546.
สํานักงานคุมประพฤติภาค 5. แนวทางผูส้ อนโครงการนําร่ องศูนย์ส่งเสริ มศักยภาพผูถ้ ูกคุมความประพฤติ.
เอกสารหมายเลข 5/2545.
สํานักพัฒนาระบบงานเด็กและเยาวชน. คู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด ฟื นฟู ด้านยาเสพติดในสถานแรกรับ
เด็กและเยาวชน. มีนาคม 2547.
สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน. คู่มือการจัดกิจกรรม บําบัด ฟื นฟูเด็กและเยาวชน
แบบไป – กลับ. มีนาคม 2547.
กองกิจกรรมชุมชน.

ภาคผนวก

(สําหรับผูถ้ กู คุมฯ / ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ)

แบบประเมินผล
กิจกรรม
วันที
ณ
แบบประเมินผลนีจัดทําขึนเพือนําข้ อมูลทีได้ รับไปใช้ ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรมต่ อไป
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเห็นและ
ความรู ้สึกทีแท้จริ งของท่าน
1. ข้ อมูลทัวไป
( ) ชาย
( ) หญิง
1.1 เพศ
1.2 อายุ
ปี
1.3 อาชีพปัจจุบนั
( ) รับจ้างทัวไป
( ) ทํางานบริ ษทั
( ) รับราชการ
( ) กําลังศึกษา
( ) ค้าขาย
( ) เกษตรกร
( ) แม่บา้ น
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพใด
( ) อืนๆ ระบุ
1.4 การศึกษา
( ) ไม่รู้หนังสื อ
( ) ประถมต้น
( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมต้น
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช. / ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) อืนๆ
1.5 ท่านเป็ น
( ) ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตามคําสังศาล ( ) ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตามคําสังคณะอนุกรรมการ
( ) ผูพ้ กั การลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
( ) เด็กและเยาวชน
2. ความรู้สึกของท่ านต่ อหัวข้ อวิชาและกิจกรรมต่ าง ๆ
กิจกรรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

(1)

ข้อเสนอแนะเกียวกับหัวข้อวิชาและกิจกรรม ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ท่ านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครังนีเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย

รายละเอียด

น้อยทีสุด

1. การจัดวิทยากร / ผูน้ าํ กลุ่ม
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
3. สถานที
4. การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การต่าง ๆ
3. ความรู้สึกต่ อพนักงานคุมประพฤติ
ภายหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมครังนี ท่านมีความรู ้สึกอย่างไรต่อพนักงานคุมประพฤติ
( ) รู ้สึกแย่
( ) รู ้สึกเฉยๆ
( ) รู ้สึกดี
( ) รู ้สึกดีมาก
4. ท่ านคิดว่าได้ อะไรจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครังนี (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) อืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ท่ านมีข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครังนีอย่ างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สํานักงานคุมประพฤติ ……………………………………

(2)

(สําหรับครอบครัว)

แบบประเมินผล
กิจกรรม
วันที
ณ
แบบประเมินผลนีจัดทําขึนเพือนําข้ อมูลทีได้ รับไปใช้ ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรมต่ อไป
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3ลงในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเห็นและ
ความรู ้สึกทีแท้จริ งของท่าน
1. ข้ อมูลทัวไป
( ) ชาย
( ) หญิง
1.1 เพศ
1.2 อายุ
ปี
1.6 อาชีพปัจจุบนั
( ) รับจ้างทัวไป
( ) ทํางานบริ ษทั
( ) รับราชการ
( ) กําลังศึกษา
( ) ค้าขาย
( ) เกษตรกร
( ) แม่บา้ น
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพใด
( ) อืนๆ ระบุ
1.7 การศึกษา
( ) ไม่รู้หนังสื อ
( ) ประถมต้น
( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมต้น
( ) มัธยมปลาย
( ) ปวช. / ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
( ) อืนๆ
1.8 ท่านเป็ น
( ) ผูถ้ ูกคุมความประพฤติตามคําสังศาล ( ) ผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ตามคําสังคณะอนุกรรมการ
( ) ผูพ้ กั การลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
( ) เด็กและเยาวชน
6. ความรู้สึกของท่ านต่ อหัวข้ อวิชาและกิจกรรมต่ าง ๆ
กิจกรรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

(3)

ข้อเสนอแนะเกียวกับหัวข้อวิชาและกิจกรรม ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ท่ านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครังนีเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย

รายละเอียด

น้อยทีสุด

1. การจัดวิทยากร / ผูน้ าํ กลุ่ม
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
3. สถานที
4. การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การต่าง ๆ
7. ความรู้สึกต่ อพนักงานคุมประพฤติ
ภายหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมครังนี ท่านมีความรู ้สึกอย่างไรต่อพนักงานคุมประพฤติ
( ) รู ้สึกแย่
( ) รู ้สึกเฉยๆ
( ) รู ้สึกดี
( ) รู ้สึกดีมาก
8. ท่ านคิดว่าได้ อะไรจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครังนี (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) ……………………………………………………………………………………
( ) อืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. ท่ านมีข้อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครังนีอย่ างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สํานักงานคุมประพฤติ ……………………………………

(4)

บทบาทผู้นํากลุ่ม
เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการทํากลุ่ม
แนะนําตัว และให้สมาชิกแนะนําตัว
กระตุน้ ให้สมาชิกร่ วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
ดูแลกลุ่มให้ดาํ เนินไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
กล่าวชมเชยสมาชิกทุกครังทีแสดงความคิดเห็น และมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทางทีเหมาะสม
6. ตรงต่อเวลาและสมําเสมอในการทํากลุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

ความสํ าคัญของกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือเป็ นการสร้างความคุน้ เคยให้กบั สมาชิกในกลุ่ม ซึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิงสําหรั บการอยู่ร่วมกัน การทํางานด้วยกันและการจัดฝึ กอบรมแต่ละครั ง เพือเป็ นการ
กระตุน้ ให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงออก และมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บําบัดนันๆ อันจะเป็ นผลทําให้การอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม และการทํากลุ่มบําบัดดําเนิ นการไปด้วย
ความราบรื น

วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพือสร้างความรู ้จกั คุน้ เคยให้กบั สมาชิกภายในกลุ่มซึงพบกันครังแรก
เพือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รู้จกั สนิทสนมกันเร็ วยิงขึน
เพือให้เกิดความสนุกสนาน ตืนตัว และเป็ นการสร้างบรรยากาศให้กบั สมาชิกในกลุ่ม
เพือเป็ นการส่ งเสริ มสมาชิกกลุ่มได้มีการแสดงออกในทางทีดี
เพือเตรี ยมความพร้อมให้กบั สมาชิกกลุ่ม
เพือเสริ มสร้างความคิดริ เริ มสร้างสรรค์

(5)

ขันตอนการดําเนินกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ในการดําเนิ นกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผูจ้ ดั กิ จกรรมเพือพิจารณาถึ งปั ญหาและประโยชน์ก่อน
ตัดสิ นใจว่าจะเลือกใช้กิจกรรมทีเหมาะสม ควรมีการเตรี ยมการดังนี
1. วางแผนดําเนินการโดยศึกษาทําความเข้าใจและทบทวนลําดับขันตอนก่อนการลงมือทํากิจกรรม
ว่าเรื องอย่างไรปฏิบตั ิอย่างไร และจบลงด้วยอะไร จะใช้อุปกรณ์ สถานทีและเครื องอํานวยความสะดวก
อะไรได้บา้ ง
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการทํางานให้พร้อม รวมทังผูป้ ่ วยในการดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
3. ดําเนินกิจกรรมโดยยึดถือขันตอน ดังนี
3.1 ทักทายผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มบําบัด
3.2 การสร้างบรรยากาศก่อนการนําเข้าสู่กิจกรรม
3.3 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีเล่น
3.4 บอกกติกาและเงือนไขต่าง ๆ
3.5 เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม (ยกเว้นในบางกิจกรรมห้ามซักถาม)
3.6 ควบคุมเวลาการดําเนินการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
3.7 สร้างบรรยากาศและกระตุน้ ให้แต่ละคนมีส่วนร่ วมในกลุ่มของตน
3.8 สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. สรุ ปและประเมินผล
ในระหว่างการปฏิบตั ิการนัน ผูน้ าํ กลุ่มสัมพันธ์ตอ้ งคํานึงถึงคือ ปฏิกิริยาของผูร้ ่ วมกลุ่ม
ว่าดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่ รวมถึงปั ญหาและการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วย

(6)

สําหรับพนักงานคุมประพฤติประเมิน

แบบสั งเกตการจัดกิจกรรมกลุ่ม
1. ข้อมูลทัวไป
ชือหน่วยงาน …………………………………. ชือผูท้ าํ กลุ่ม ………………………………………
ชือกิจกรรม ………………………………………………… ครังที ………………………………..
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูฯ ………………….... คน ( ชาย ………… คน / หญิง …………. คน )
วัน / เวลาทีทํากลุ่ม …………………………………………………………………………………..
หัวข้ อ
2. กระบวนการกลุ่ม
- การเปิ ดกลุ่ม
- การดําเนินกลุ่มเป็ นไปตามกิจกรรม
- การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
- การปิ ดกลุ่ม
- บรรยากาศในการทํางาน
- ผลสําเร็ จของการทํากลุ่ม
3. บทบาทของผูน้ าํ กลุ่ม
- สัมพันธภาพกับสมาชิก
- การใช้ทกั ษะการสื อสารเหมาะสม
และเกิดผลดี
- ความสามารถในการควบคุมและ
จัดการกับปัญหาขณะทํากลุ่ม
- ความสามารถในการอธิบายแนวคิด
การเชือมโยงประเด็น เพือให้สมาชิก
เข้าใจในการทํากิจกรรม

ดี

ควรปรับปรุง/ข้ อเสนอแนะ

4. ความคิดเห็น / ข้ อสั งเกตอืน ๆ ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
ลงชือ …………………………………. ผูบ้ นั ทึก
(……………………………………)
ตําแหน่ง ………………………………..
…………. / ……………… / ………..

(7)

สําหรับพนักงานคุมประพฤติประเมิน

แบบสั งเกตการจัดกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ชือกิจกรรม …………………………………….…… ชือผู้ทาํ กลุ่ม ……………………………..…..…..
วัน / เวลาทีทํากลุ่ม ……………………………………………………………………………………….
ขันตอน
1. การทักทาย / เกริ นนําเข้าสู่กิจกรรม

ดี

ข้ อเสนอแนะ

2. อธิบายกฎ / กติกา
3. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม / ซักซ้อมความเข้าใจ
4. ควบคุมให้เป็ นไปตามกระบวนการ
5. สรุ ป / ข้อคิดทีได้จากการจัดกิจกรรม

ข้อคิดเห็น / ข้อสังเกตอืน ๆ ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ลงชือ ……………………………. ผูบ้ นั ทึก
( ……………………………… )
ตําแหน่ง ………………………….
………. / ………………… / ………..

(8)

เอกสารชุด การปฏิบัตงิ านแก้ ไขฟื นฟูผู้เสพ / ติดยาเสพติด
มีจํานวน 3 เล่ ม ดังนี
1. คู่มือ การปฏิบัตงิ านแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูเสพ / ติดยาเสพติด
2. คู่มือ การจัดโปรแกรมแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูเสพ / ติดยาเสพติด
: โปรแกรมพืนฐาน
3. คู่มือ การจัดโปรแกรมแก้ ไขฟื นฟูผู้กระทําผิด
: โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้ าน

(9)

