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คํานํา
คู มื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด
(วิถีพุทธ) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ําฉบับนี้ เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลมโดยเลมแรก
เปนแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทํา
เพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติใชเปนแนวทางการดําเนินงานและบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ
กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศ จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม
สวนเลมที่ 3 - 10 นั้นเปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด(วิถีพุทธ) ดานตาง ๆ ทั้ง 7 ดาน คือ ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดาน
เวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของครอบครัว ดานบําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการ
ปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมีเนื้อหามากจึงแยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯนั้นมีจํานวนหลาย
แบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่งเฉพาะเพื่อความสะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้สืบเนื่องมาจาก
กรมคุมประพฤติไดรับมอบหมายจากกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ซึ่ง
กํ า หนดว า “ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด ” ซึ่ ง
กรมคุมประพฤติไดมอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบ จึงไดดําเนินการ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษา
และพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ)และไดกําหนดเปนโครงการนํารอง
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) ในสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและ
ภาคีรวม 5 แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชารามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ และไดกรอบแนวคิดและขอสรุปประกอบดวยกระบวนการหลัก 7 ดาน คือ 1. ดาน
ศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3. ดานกิจกรรมกลุมตาง ๆ 4. ดาน
เวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

และการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ (พุทธวิธีในการคิด) โดยใชยุทธศาสตรหลักในการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมากพอที่จะ
กลาเสี่ยง และ4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวม แนวพุทธในการประเมินผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการดานศาสนา
พุทธและวิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ดานตาง ๆโดยใน ดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําไดปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวมโครงการในการ
ให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม ดร.พระมหาประยู ร ธี รวํ โส พระอาจารย ประจํ าภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนําหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่งพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร พระวิปสสนาจารย
ผูมีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ชวยตรวจแกไขและให
คําแนะนําการจัดทําคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธ สวนดาน
กิจกรรมกลุมตางๆ และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากนางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด นอกจากนี้ยังไดนําขอสรุปที่ไดจากการนิเทศการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของวัด
อินทารามและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูน
ความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวาง
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 11–12 สิหาคม 2550 ณ วัดนิมิต
ประชาราม จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและ
ระหวางวันที่ 30–31 สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบการ
แกไขคูมือ (ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ในการนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมี
สวนเกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิดจากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัย
ใหทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธาของ
กลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัยการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาใชในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา หลักธรรมทาง
ศาสนาเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งพลั ง ใจ สร า งความหวั ง ใหม แ ก ชี วิ ต เพิ่ ม แรงจู ง ใจในระหว างการ
บําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวไมใหกลับไป
เสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ที่สําคัญและ
จํ า เป น ในการป อ งกั น การกลั บ ไปเสพซ้ํ า อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของเป า หมายหลั ก ในการบํ า บั ด และฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันธัญญา
รักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย รวมกันพัฒนา
ศั ก ยภาพวั ด เพื่ อ เป ด ดํ า เนิ น การเป น ศู น ย ส งเคราะห แ ละฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยนํ า รู ป แบบการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไปประยุกตใชดําเนินการ
ของวั ด ศู น ย ส งเคราะห แ ละฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพอย า งต อ เนื่ อ งและขยายการ
ดํ า เนิ น งานมากขึ้ น ส ว นในภาคของวั ด ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การบํ า บั ด และฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด นั้ น เป น การ
ดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษาหรือ
รวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบ สําหรับกรมคุมประพฤตินั้น ได
รวมทําการศึกษาจากการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัด 4 แหง ที่มีการดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดขอสรุปเปนชุดประสบการณองค
ความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด” โดยการศึกษา
รวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง (สสชช.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอโดยทฤษฏีกระบวนการระบบ(Contex /Input/Process/Products) จากการศึกษาพบวา ผูเขารับการ
บําบัดมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเอง มีความ
สํานึกและตระหนักความสามัคคี ความรักพอแมและคนรอบขาง พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น สวนการ
ทํางานรวมกับคณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความรวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา ความ
เสียสละ เอื้ออาทรเปนอุดมการณ มีความมุงมั่น เปาหมายชัดเจน อีกทั้งยังเปนจุดประกายใหสังคม ชุมชน
ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกันคืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความเชื่อมโยงของ
งานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ไดทําการศึกษา
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ไดแก ปจจัยบุคคล ปจจัยแวดลอม ปจจัย กลยุทธและไดคนพบวาจากการศึกษา/กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ
จากชุดประสบการณที่เลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรมในพระพุทธศาสนาเปนแกนในการแกไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางมีประสิทธิผลหลายประการ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นพื้ น ที่ ห ลายแห ง เช น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
กาญจนบุ รี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ
สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เปนตน ยังคงมีการดําเนินงานการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) อยางตอเนื่อง โดยไดมีองคกรทางศาสนา ตลอดจนภาค
ชุมชนไดใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประกอบกับกรมคุมประพฤติได
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา “ระดับความสําเร็จใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยเลือกศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิดในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยสถาบันทางศาสนาใน
บริบทสังคมไทย และไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) นั้น ไดมีการระดมความรูทางดานศาสนา ทางวิชาการที่เกี่ยวของและประสบการณดาน
การบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และที่เกี่ยวของจากผูปฏิบัติงานทั้งในสวนของพนักงานคุม
ประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาส ที่มีประสบการณดานการดําเนินงานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
โดยวัด (วิถีพุทธ) จนไดกรอบแนวคิดในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 7 ดาน คือ 1.ดานศาสนบําบัด 2.ดานงานบําบัด
3.ดานกิจกรรมกลุม 4.ดานเวชบําบัด 5.ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6.ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7.
ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ ใชยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการฟนฟูฯ 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง
4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ ในการประเมินผล
จากนั้น จึงไดนํากรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดังกลาวมาจัดทํา
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และคูมือการ
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานตางๆ โดยใน
ระหวางจัดทําคูมือฉบับรางนั้น ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของวัดอินทาราม จังหวัด
กาญจนบุรี และสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติมาแกไข
ปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิจกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติและนําคูมือที่จัดทําขึ้นไปทดลองใช
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้ระหวางดําเนินการฟนฟูฯ ตาม
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โครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจากการสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ําเลมนี้เปนสวนหนึ่งในคูมือสําหรับ
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) จํานวน 10 เลม ที่จัดทําขึ้น
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี ฆราวาส ของหนวยงานภาคีและชุมชนที่รวมปฏิบัติงาน
ใชเปนแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดย
สําหรับคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
เลมนี้จัดทําสําหรับพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
พระภิกษุสงฆ แมชี ตลอดจนฆราวาสโดยเฉพาะวิทยากรทั้งจากภายในหรือภายนอกผูรับผิดชอบดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูฯ ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ําใชศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมการฟนฟูฯแตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ําฉบับนี้ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1. โรคสมอง
ติดยา 2. วิเคราะหตัวกระตุน 3. การจัดการตัวกระตุนและใบความรูประกอบในแตละกิจกรรมใหศึกษาเปน
แนวทางปฎิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯแตละกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
พระภิก ษุสงฆ สามเณร พระวิ ทยากร แมชี ฆราวาส พระพี่เ ลี้ย ง พี่เ ลี้ย ง ครูฝก วิทยากร ตลอดจน
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานความรูเ กี่ยวกั บยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา โดยเฉพาะวิทยากร
ผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ตองศึกษาโดยละเอียดกอนนําไปปฏิบัติ
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจาก บทที่ 1 บทนํา
2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 3/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิด
การดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการฯ (เอกสารหมายเลข 4/2550) บทที่ 2
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กรอบแนวคิดการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด (วิถีพุทธ)
3) ศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ศึกษา
ไดจากบทที่ 2 การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด (วิถีพุทธ) ดานการมีสวนรวมของครอบครัวจากใบกิจกรรมและใบความรูตางๆ โดยใหใช
ดําเนินการทุกกิจกรรม ในระยะที่ 2 ฟนฟูรางกายและจิตใจตามแผนฯ 7 ดาน (สัปดาหที่ 2-4
หรือ 2-5) ของการดําเนินการฟนฟูฯ โดยสามารถศึกษากิจกรรมดานนี้เพิ่มเติมจากคูมือการจัด
คายยาเสพติดสําหรับผูถูกคุมประพฤติและครอบครัว (คายกาวใหม) ดังนี้
 โรคสมองติดยา ตัวกระตุนและอยากยา หนาที่ 32
 หยุดวงจรการใชยา หนาที่ 50
 การดอารมณ หนาที่ 58
 ภาวะอารมณที่ทําใหกลับไปเสพยา หนาที่ 63
 วงกลมแหงการไววางใจ/ความไววางใจ หนาที่ 66
 การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพซ้ํา หนาที่ 69
และศึกษาเพิ่มเติมจากคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 9/2550) ได
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา

กิจกรรม
1. โรคสมองติดยา

2. วิเคราะหตัวกระตุน

3. การจัดการกับตัวกระตุน

รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับองคประกอบ
ที่ทําใหเกิดสารเสพติด
2. เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับยาบาในเรื่อง
ผลของการใชยาบาโดยเฉพาะโรคสมอง
ติดยา
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถวิเคราะหตัวกระตุนที่มีผลตอการเสพ
ยาเสพติดของตนเองได
1. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมมีแนวทางหลีกเลี่ยงการ
เผชิญกับ “ตัวกระตุน”
2. เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมมีแนวทางในการจัดการกับ
ผลกระทบที่เกิดจาก “ตัวกระตุน”ได
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง “โรคสมองติดยา”
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับองคประกอบที่ทําใหเกิดสารเสพติด
2. เพื่อใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับยาบา ในเรื่องผลของการใชยาบาโดยเฉพาะโรคสมองติดยา
2. สาระสําคัญ
ผูใหการชวยเหลือผูใชหรือผูติดยาเสพติดนั้น นอกจากจะมีทัศนคติที่ดีตอผูรับการชวยเหลือ มี
ความตั้งใจจริง มีทักษะในการชวยเหลือแลว ยังจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดดวย ไมวาจะ
เปนประเภทของยา องคประกอบ สาเหตุการใช การขยายตัวของการใชยาเสพติด โดยเฉพาะองคประกอบของ
ยาบาและผลของการใชยาบาตอระบบประสาทและรางกายทั้งระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากยาบากําลัง
แพรระบาดอยางหนักในหมูนักเรียนนักศึกษาอยู ในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําความรูความเขาใจ
ดังกลาวไปวางแผนชวยเหลือผูใช หรือติดยาเสพติด รวมทั้งการวางแผนปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
3. สื่อ/อุปกรณ
1. ใบงานที่ 1 ความเขาใจเกีย่ วกับยาเสพติด
2. ใบงานที่ 2 สาเหตุและผลกระทบตอการใชยาเสพติด
3. ใบความรูที่ 1 องคประกอบการเสพติด
4. ใบความรูที่ 2 ฤทธิ์ของยาบา และโรคสมองติดยา
4. เวลา
1 ชั่วโมง 30 นาที
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากลุมเกริ่นนําแลวสุมถามผูปฏิบัติธรรม 2-3 คน ดวยคําถาม “ในชุมชนของทานมีผูที่มีปญหา
ยาเสพติดหรือไม คนเหลานั้นเปนอยางไร” แลวนําเขาสูบทเรียน
2. ผูนํากลุมแจกใบงานใหผูปฏิบัติธรรมทุกคนตอบประเด็นในใบงานที่ 1.1 และสุมถาม ผูปฏิบัติธรรม
2-3 คน ในแตละขอจนครบทุกขอโดยไมตองสรุป
3. ผูนํากลุมแบงกลุมผูปฏิบัติธรรมใหอภิปรายประเด็นในใบงานที่ 1.2 และสุมถามผูปฏิบัติธรรม 2-3 กลุม
4. ผูนํากลุมสรุปผลจากสิ่งที่สมาชิกอภิปรายแลวเพิ่มเติมความรูโดยศึกษาจาก ตามใบความรูที่ 1.1 และ 1.2
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6. การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเขารวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2. จากใบงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือจัดกิจกรรมคายยาเสพติด สําหรับกลุมผูเสพและ
ผูติดยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร. 2546
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ใบงานที่ 1.1
เรื่อง ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหตอบในใบงานและนําเสนอกลุมใหญ
1. จริงหรือไมวาการลองยาบาครั้งเดียวไมติด
 จริง
เพราะ…………………………………………………………………………….
 ไมจริง
เพราะ…………………………………………………………………………….
2. ใชยาบามากนอยเพียงใด / ใชบอยแคไหน จึงจะทําใหเสพติด
มากนอยเพียงใด………………………………………………………………………………
บอยแคไหน…………………………………………………………………………………...
3. วิธีการเสพมีผลตอการออกฤทธิ์ของยาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
4. ยาบาทําใหเกิดปญหาทางจิตไดหรือไม อยางไร
…………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
5. การมีปญหาทางจิต มีผลตอการใชยาบาอยางไร
…………………..………………………………………………………………………………….
…………………...………………………………………………………………………………….
……………………..……………………………………………………………………………….
6. ทานคิดวาผูต ิดยาถามีจิตใจเขมแข็ง สามารถเลิกใชยาบาดวยตนเองไดหรือไม
 เลิกได เพราะ…………………………………………………………………………….
……………………...……………………………………………………………………………….
………………………...…………………………………………………………………………….
 เลิกไมได เพราะ………………………………………………………………………….
………...…………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………….
ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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ใบงานที่ 1.2
เรื่อง สาเหตุและผลกระทบของการใชยาเสพติด
ใหตอบในใบงานและนําเสนอกลุมใหญ
ทานเขาใจประเด็นตอไปนี้อยางไรบาง
ÕÕ สาเหตุการใชยาเสพติด
Õตัวผูใชเอง
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Õครอบครัว
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Õสิ่งแวดลอม
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Õอื่นๆ
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
สรุป อะไรเปนสาเหตุใหมีการใชยาครั้งแรก
…..………………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………….
อะไรเปนสาเหตุใหกลับไปใชยาซ้ําอีก
………..…………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………….
ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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Õ ผลกระทบที่ตามมาเมื่อใชยาเสพติด
Õ ดานรางกาย
..…………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………….
Õดานจิตใจ
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
Õครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
Õ อื่นๆ ระบุ
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
สรุป อะไรคือผลกระทบจากการใชยาในระยะสั้น
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
ผลกระทบจากการใชยาระยะยาว
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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ใบความรูที่ 1.1
เรื่อง ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
องคประกอบการเสพติด
การเสพติดเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก
Ö สารเคมีในรางกาย ยาบาซึ่งเปนสารกระตุนจะออกฤทธิ์ตอเซลลสมอง ชวยใหสมองหลั่งสารเคมี
ชนิดหนึ่งที่ทําใหรูสึกสบาย แตหากมีการใชบอยครั้งและหยุดใชจะทําใหการทํางานของสมองเหนื่อยลาลง
ผูเสพจะรูสึกซึม และออนเพลียจึงตองการเสพซ้ํา เพื่อใหรางกายสดชื่นขึ้นและตองการเพิ่มขนาดมากขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อใหไดความรูสึกสดชื่นเหมือนที่เคยรูสึก
Öนิสัยความเคยชิน เราจะพบวาคนสวนใหญเคยชินกับสิ่งที่เคยทํา เชน คนติดบุหรี่มักจะหยิบบุหรี่ มา
สู บ ในเวลาเดิ ม ๆ ที่ เ คยสู บ หรื อ เมื่ อ พบเพื่ อ นที่ สู บ ก็ จ ะหยิ บ ขึ้ น มาสู บ เหตุ ผ ลเหล า นี้ อ ธิ บ ายได ด ว ย
กระบวนการเรียนรูของ Pavlov ที่สุนัขน้ําลายไหลเมื่อเห็นอาหาร เมื่อ Pavlov สั่นกระดิ่งพรอมอาหาร สุนัข
จะน้ําลายไหล เมื่อทําเชนนี้หลายๆ ครั้ง เพียงสั่นกระดิ่งโดยไมมีอาหารสุนัขก็จะน้ําลายไหลตามมาดวย
Ö อารมณ จิตใจ เราพบวาปญหาอารมณ และจิตใจมีผลผลักดันใหเด็กใชยา ในขณะเดียวกัน
ปญหาการใชยาก็กอใหเกิดปญหาดานจิตใจเชนเดียวกัน และที่พบเสมอคือ เด็กที่เสพยามักมีภาวะอารมณ
ซึมเศรารวมดวย ตองการความเห็นใจ และชวยเหลือ
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ใบความรูที่ 1.2
เรื่อง ฤทธิ์ของยาบาและโรคสมองติดยา
ฤทธิ์ของยาบา
ดานรางกาย จะทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น หลอดเลือดขยายตัว
หลอดลมขยายตัว ปากแหงทองไสปนปวน น้ําหนักลดลงเนื่องจากแอมเฟตามีนไปกดศูนยความรูสึกหิวใน
สมองทําใหไมรูสึกหิว การที่ไดรับยาเกินขนาดจะทําใหมีอาการมึนงง สับสน สั่นตามมือ เทา และรางกาย
ประสาทหลอน มีอาการตื่นกลัว หัวใจเตนผิดปกติ และอาจหมดสติ
ดานอารมณ จะทําใหผูใชยามีความรูสึกอารมณดี อาการเหนื่อยลาหายไป มีความกระตือรือรนมาก
ขึ้น สมองแจมใส มีความรูสึกอยากใหงานเสร็จ
หากยามีขนาดสูง โดยการฉีดหรือสูดดมจะทําใหเกิดความรูสึกเคลิ้มสุข (euphoria) และมีความพึง
พอใจมาก ผูเสพบางคนพูดวาเปนอาการที่มีความสุขเหมือนอยูในอวกาศ กลามเนื้อทุกมัดในรางกายจะสั่น
เต็มไปดวยความสุข และทําใหความตองการทางเพศเพิ่มขึ้น การไดรับยาขนาดสูงๆ อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการ
ทางจิตได โดยมี อาการหลอนทางหู มีภาพหลอน มี อาการหวาดระแวงวามีคนมาทําราย เห็น ภาพใหญโต
บางครั้งอาจกาวราวถึงขั้นทํารายผูอื่นได อาการทางจิตเนื่องจากใชยานี้ จะเกิดขึ้นไดโดยไมจําเปนวาผูนั้นจะ
มีประวัติเปนโรคจิตมากอนหรือไม กวาอาการเหลานี้จะหายไปกินเวลาหลายวันโดยปราศจากฤทธิ์ตกคาง ถาผู
นั้นไมมีอาการผิดปกติทางจิต (โรคจิต) มากอน
โรคสมองติดยา
สมองติดยาไดอยางไร การติดยาเปนกระบวนการตอเนื่องที่เกิดขึ้นทีละนอยจากการใชยาเปนครั้ง
คราวสูการใชถี่ขึ้น จนใชทุกวัน วันละหลายครั้ง กระบวนการนี้เกี่ยวของกับสมอง 2 สวน คือ สมองสวนนอกที่
เปนสมองสวนคิด (Cerebral Cortex) และสมองสวนที่อยูชั้นใน (Limbic System) คือ สมองสวนอยาก
สมองสวนคิด ทําหนาที่ดานสติปญญา ใชความคิดแบบมีเหตุผล สมองสวนอยากเปนศูนยควบคุม
อารมณ ความรูสึก ยาบาหรือแอมเฟตามีนจะกระตุนปลายประสาทในสมอง ใหสงสารเคมีออกมาชนิดหนึ่ง ทํา
ใหเกิดความรูสึกสบาย แตในขณะเดียวกันเมื่อใชยาบาบอยๆ ครั้งจะทําใหสมองสวนคิดถูกทําลาย การใช
ความคิดที่เปนเหตุผลจะเสียไป ผูที่ใชยาบาจึงมักจะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มีอารมณกาวราว หงุดหงิด
ไมสามารถควบคุมตนเองได จึงทําใหมีการใชยาเสพติดบอยขึ้น ผลสุดทายจะทําใหมีอาการทางจิต และเปน
โรคจิตเต็มขั้น (บา) ไดในที่สุด
ผลกระทบจากการใชยาเสพติด
● ทางรางกาย
พิษจากยาเสพติด อาการขาดยา
● ทางดานจิตใจ
วิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ หลงผิด ระแวง
● ทางดานสติปญญา ความจําแยลง หลงลืม ไมมีสมาธิ
● ทางดานสังคม
การเรียนแยลง ไมมีเพื่อนฝูง

- 13 -

กิจกรรมที่ 2
เรื่อง “วิเคราะหตัวกระตุน”
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดความรูความเขาใจ และสามารถวิเคราะหตัวกระตุนที่มีผลตอการเสพยา
เสพติดของตนเองได
2. สาระสําคัญ
ตัวกระตุนเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการไปเสพยาซ้ํา เนื่องจากตัวกระตุนจะไปกระตุนสมองของผูเสพยา
ใหมีความคิดถึงยาจนเกิดอาการอยากยา ซึ่งนําไปสูการเสพซ้ํา ดังนั้นการสามารถระบุตัวกระตุนไมวาจะเปน
ภายในหรือภายนอก แลวหาทางที่จะหลีกเลี่ยงหรือจัดการ ก็จะทําใหโอกาสที่จะกลับไปเสพยาซ้ําลดลง
3. สื่อ / อุปกรณ
1. ใบความรูที่ 1 เรื่อง ตัวกระตุน และความสําคัญที่ตองเรียนรูเรื่อง “ตัวกระตุน”
2. ใบความรูที่ 2 เรื่อง แนวทางจัดการกับความเสี่ยง
3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน ภายใน
4. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุน ภายนอก
5. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนภูมิตวั กระตุน
4. เวลา
1 ชั่วโมง
5. วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากลุมทักทาย และกลาวนําเขาสูกจิ กรรม
2. ผูนํากลุมอธิบายความหมาย และความสําคัญของการเรียนรู เรื่องตัวกระตุน
3. ใหผูปฏิบัติธรรมสํารวจตัวกระตุน ภายใน และตัวกระตุนภายนอก โดยการใชคําถามเพื่อสํารวจ
หรือใหผูปฏิบัติธรรมสํารวจตัวเองก็ได
4. ใหผูปฏิบัติธรรมอธิบายชนิด / ลักษณะตัวกระตุนของตนเอง
5. ใหผูปฏิบัติธรรมประเมินความเสี่ยงของตัวกระตุนที่ตนประเมินได
6. ผูนํากลุมอธิบายระดับความเสี่ยง และรวมกันหาแนวทางจัดการกับความเสี่ยงแตละประเด็น
7. ผูนํากลุมสรุปตามใบความรูที่ 2
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6. การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
2. จากการมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น
3. จากใบงาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปรึกษาในสถานการณยาเสพติด. พิมพ
ครั้งที่ 1 .บริษัทวงศกมลโปรดักชั่น จํากัด .2546

γγγγγγγγ
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ใบความรูที่ 2.1
เรื่อง “ ตัวกระตุน”
ตัวกระตุน   คิดถึงยา  

อยากยา   เสพยา

ตัวกระตุน
คือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เปนสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆ รวมกับการใชยา หรือคาดวาจะมี
การใชยา
ตัวกระตุนแบงเปน 2 ประเภท
( ตัวกระตุนภายใน เกี่ยวกับสภาวะอารมณ เชน วามกลัว ความโกรธ กระวนกระวายใจ
หงุดหงิด กดดัน เบื่อหนาย เมื่อยลา ซึมเศรา
( ตัวกระตุนภายนอก เชน สถานการณ กิจกรรม บุคคล สถานที่ เวลา รวมถึงการใชยาเสพติด
หรือสุรา ซึ่งมักเปนการเริ่มตนของการกลับไปเสพซ้ํา และกระตุนสารเคมีในสมองใหอยูในภาวะอยากใชยา
ÎÎ ความสําคัญที่ตองเรียนรูเรื่อง “ตัวกระตุน”
( ทําใหตระหนักรู เมื่อมี “ตัวกระตุน ” เกิดขึ้น
( ทําใหสามารถหาแนวทางจัดการกับ “ตัวกระตุน” ไดทันที เปนการชวยหยุดความคิดอยากยา
( เพื่อหาแนวทางหลีกเลีย่ งตัวกระตุน

ÎÎÎÎÎÎÎÎ
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ใบความรู ที่ 2.2
เรื่อง “วิเคราะหตัวกระตุน”
Î แนวทางจัดการกับความเสี่ยง ÎÎ
ตั ว กระตุ น ที่ ประเมิ นได ไม ว าจะอยู ในระดั บความเสี่ ยงน อย หรื อเสี่ ยงมากก็ ตาม
ผูรับบริการจําเปนตองจัดการกับความเสี่ยงนั้นทันที โดยวิธีการดังนี้
1. กําหนดสถานการณเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญมากที่สุด (ซึ่งไดจากการทําแผนภูมิตัวกระตุน)
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยที่สุด
2. บอกกลาวกับเพื่อนที่เราไวใจ หรือคนใกลชิดในครอบครัวใหรูลําดับความเสี่ยงในขอ 1
เพื่อรวมกันหาแนวทางปองกัน แกไข หรือหลีกเลี่ยงสถานการณนั้นๆ
3. หากิจกรรม หรืองานอดิเรกที่ชอบทํา อยาปลอยใหมีเวลาวางเกินไป และควรเปน
กิจกรรมที่สรางความสุขเพลิดเพลิน
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ใบงาน ที่ 2.1
เรื่อง แบบสอบถามเกีย่ วกับตัวกระตุนภายใน
ระหวางการเลิกยา บอครั้งที่ทานมีความรูสึก หรืออารมณซึ่งเปนตัวกระตุนใหสมองของทาน
คิดถึงการเสพยา
ใหทานทําเครื่องหมาย / หนาขอความตอไปนี้ที่อาจเปนตัวกระตุนใหสมองของทานคิดถึงการ
เสพยา
 ความกลัว
 ความคับของใจ
 ถูกทอดทิ้ง
 ความโกรธ
 ความสํานึกผิด
 กระวนกระวายใจ
 เชื่อมั่นในตนเองสูง
 ความสุข
 อารมณรักใคร
 ถูกวิจารณ ถูกจับผิด
 ขาดความเชื่อมั่น
 กดดัน
 ซึมเศรา
 ไมปลอดภัย
 ผอนคลาย
 อับอายขายหนา
 เสียใจ
 หงุดหงิด
 ตื่นเตน
 อิจฉา/หึงหวง
 เบื่อหนาย
 เหนื่อยลา
 โดดเดี่ยว
1. ทานคิดถึงการเสพยาเมื่อทานรูสึก………………………………………………………………
2. ตัวกระตุนใหทานอยากยาใน 1 สัปดาหที่ผานมา
คือ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. ชวงหลายสัปดาห / หลายเดือน ที่ผานมา ทานไดมีการเสพยาที่เกิดขึน้ จากขอใดตอไปนี้
Î ภาวะทางดานอารมณ (โปรดอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ)
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
Î เสพตามปกติและเปนไปโดยอัตโนมัติ ไมเกีย่ วกับตัวกระตุน ทางอารมณ

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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ใบงาน ที่ 2.2
เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุนภายนอก
1. โปรดทําเครื่องหมาย 3หนาขอความที่มีผลกระตุนใหทา นใชยาบาบอยครั้ง และทํา
เครื่องหมาย6 หนาขอความที่ไมเคยทําใหทานตองใชยาเสพติดเลย
อยูบานคนเดียว
 การมีนัดกับเพื่อนตางเพศ  หลังไดรับเงินเดือน
 อยูบานกับเพื่อน  ระหวางมีนัดกับเพื่อนตางเพศ  กอนออกไปรับประทาน
อาหารเย็นนอกบาน
 ที่บานเพื่อน
 กอนมีเพศสัมพันธ
 กอนหรือหลังอาหารเชา
 งานเลี้ยง
 ระหวางมีเพศสัมพันธ
 กอนหรือหลังอาหารกลางวัน
 เชียรกีฬา
 หลังมีเพศสัมพันธ
 กอนหรือหลังอาหารค่ํา
 ดูภาพยนตร
 กอนทํางาน
 หลังเลิกงาน
 บาร/คลับ
 เมื่อมีเงิน
 ผานแหลงจําหนายยาเสพติด
 ชายหาด
 อยู/พบหนาเพื่อนที่เคยเสพยา  ขับรถ
 ชมดนตรี
 หลังจากพบผูขายยาเสพติด  โรงเรียน
 สวนสาธารณะ
 ในรานขายเหลา
 ในกลุมเพือ่ นบาน
 เมื่อน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น  บาน/สถานที่ซื้อยาเสพติด  เวลา/วัน……….
 กลิ่นนม/ช็อกโกแลต  เสียงมอเตอรไซด
 สื่อตางๆ(ขาว ทีวี หนังสือพิมพ)
2. เหตุการณหรือกิจกรรมอื่นๆที่ทําใหทานใชยา
………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………….
3. กิจกรรมหรือสถานการณอนื่ ๆ ที่ทานไมใชยา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. บอกรายชื่อบุคคลที่ทานอยูดวยแลวไมตองใชยา
………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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ใบงานที่ 2.3
เรื่อง แผนภูมิตัวกระตุน
ขอแนะนํา
ใหทานนําตัวกระตุนภายนอกจากใบกิจกรรมที่ 2
ความสัมพันธกับการใชยาบา

ใสลงในตารางขางลางนี้ตาม

โอกาสในการใชยาบา

0
100
ไมเคยใชเลย
ใชบางครั้ง
ใชบอยๆ
ใชทุกครั้ง
……………… …………….
……………. …………………
……………… …………….
……………. …………………
……………… …………….
……………. …………………
……………… …………….
……………. …………………
……………… …………….
……………. …………………
……………… …………….
……………. …………………
……………… ………………
……………. …………….
ปลอดภัย
แมนจะมีความเสี่ยง มีความเสี่ยงในการ ตองหลีกเลี่ยง
ในการใชยานอย
ใชยามาก ทาน
สิ่งเหลานี้เด็ดขาด
แตไมควรประมาท จึงควรหลีกเลี่ยง เพื่อไมใหกลับไปใช
ยาอีก

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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กิจกรรมที่ 3
เรื่อง “การจัดการกับตัวกระตุน”
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีแนวทางหลีกเลีย่ งการเผชิญกับ “ตัวกระตุน ”
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีแนวทางในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก “ตัวกระตุน ”ได
2. สาระสําคัญ
“ตัวกระตุน” เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการกลับไปเสพยา เนื่องจาก “ตัวกระตุน” จะไปกระตุนความคิด
ของผูเสพยา ใหคิดถึงจนเกิดอาการอยากยา ซึ่งจะนําไปสูการเสพยา การฝกการหยุดความคิดจะปองกัน
ความคิดถึงยา ตลอดจนปองกันไมใหเกิดความอยากยาอยางรุนแรงจนควบคุมตัวเองไมได
3. สื่อ / อุปกรณ
1. ใบกิจกรรมที่ 1
2. ใบกิจกรรมที่ 2
3. ใบความรูที่ 1
4. ใบความรูที่ 2

เรื่อง การแยกแยะตัวกระตุน
เรื่อง การหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุน
เรื่อง วงจรการใชยา
เรื่อง วิธีการหยุดความคิด

4. เวลา
2 ชั่วโมง
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากลุมตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ตัวกระตุนที่จะทําใหเสพยาคืออะไร / มีอะไรบาง
ตัวกระตุนที่มผี ลตอสมาชิก (จากมากไปหานอย)
2. ผูนํากลุมชวยใหสมาชิกไดพจิ ารณาวิธกี ารที่จะหลีกเลี่ยง หรือจัดการกับสิ่งกระตุน (อาจใช
การอภิปราย / การใชไวทบอรดโดยผูนํากลุม ชวยเขียน / กระตุนใหสมาชิกไดเขียนออกมา
ดวยตัวเอง)
3. ผูนํากลุมใหขอ มูลเกี่ยวกับวงจรการใชยา และวิธีการจัดการ
4. ผูนํากลุมชวยใหสมาชิกพิจารณาปรับปรุงวิธีการหลีกเลีย่ ง หรือจัดการกับตัวกระตุนที่ได
ระบุไว
5. ผูนํากลุมสรุปแนวทางปฏิบัติ
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6. การประเมินผล
1. จากความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
2. จากใบงาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง
1. คูมือการใหการปรึกษาในสถานการณยาเสพติด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
2. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร. คูมือการจัดกิจกรรมคายยาเสพติดสําหรับกลุม
ผูเสพและผูติดยาเสพติด. 2546
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ใบความรูที่ 3.1
เรื่อง วงจรการใชยา
ตัวกระตุน ไดแก คน สถานที่ สิ่งของ อารมณ ความรูสึก และเวลาที่เปนสาเหตุใหเกิด
อาการอยากยา ตัวอย างเช น ถ าทุ กคืนวันศุกรเราไดรับเงินแลวออกไปหาเพื่อนนอกบานแล วเสพ
สารเสพติด ตัวกระตุนควรจะไดแก
- คืนวันศุกร
- เวลาหลังเลิกงาน
- เงิน
- เพื่อนที่เคยเสพ
- สถานเริงรมย
สมองของคนที่เคยผานการใชยาเสพติดมากอน จะมีความสัมพันธกับตัวกระตุนที่ทําให
เกิดการใชยา ซึ่งเปนผลมาจากการที่ตองเผชิญสิ่งกระตุนเดิมๆ ตัวกระตุนเพียงตัวเดียวที่เปนสาเหตุ
ที่นําไปสูการเสพติดตามวงจรดังนี้
ตัวกระตุน  คิดถึงยา  อาการอยากยา  ใชยา
(จะเปนวงจรทีเ่ ขามาครอบงําความรูสึกใหกลับไปใชยาอีก)
สิ่งสําคัญที่สุดในการบําบัด คือ การหยุดกระบวนการทีท่ ําใหเกิดอาการ
อยากยา มีวิธีงา ยๆ ที่ตองทําเปนอันดับแรก คือ
1. แยกแยะชนิดของตัวกระตุน
2. หลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได (เชน อยาพก
เงินสดจํานวนมาก เนื่องจากเมื่อมีเงินมากมีโอกาสที่จะไปใชยาเสพติดอีก)
3. มีวิธีจัดการกับตัวกระตุนไดหลายวิธี (เชน ออกกําลังกาย การเขารวม
ประชุมกลุมติดยาเสพติดนิรนามในคืนวันศุกร เปนตน)
พึงระลึกไวเสมอวา ถึงแมนตัดสินใจเลิกเสพยาแลว แตตัวกระตุนยังมีผลกระตุนตอสมอง ทําใหเกิด
อาการอยากยา เพราะฉะนั้นความตั้งใจที่ตองการหยุดยาเสพติดอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ ตองนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย ซึ่งจะชวยใหเขาใจสิ่งกระตุนไดอยางชัดเจนมากขึ้น
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ขออางที่ทําใหกลับไปเสพยาซ้ํา
เมื่อไรก็ตามที่ตัดสินใจจะหยุดดื่ม หรือเลิกเสพยาเสพติด จะตองยินยอมที่จะเปดเผย
เหตุผลของการที่ทําใหกลับไปเสพติดซ้ํา ความคิดในเชิงเหตุผลจะตองสูกับความคิดของการที่ทํา
ใหกลั บไปเสพติด ซ้ํา ความคิดในเชิงเหตุผลจะตองสูกับความคิ ดของการกลั บไปใชย าเสพติด
จะรู สึ ก ว า ความคิ ด กํ า ลั ง ต อ สู กั น ต อ งมี เ หตุ ผ ลที่ ม ากพอในการที่ จ ะไม ก ลั บ ไปเสพยาเสพติ ด
ขอโตแยงที่เกิดขึ้นในใจเปนสวนสําคัญที่จะนําไปสูการเลิกเสพยาเสพติด ในอดีตที่ผานมากี่ครั้ง
แลวที่ตองยอมแพกับขอโตแยงเหลานี้ แลวกลับไปเสพยาเสพติดซ้ํา
ความคิดที่ทําใหเกิดการอยากยา
อาการอยากยาไมไดเกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมาเสมอ และไมงายที่จะแยกแยะรูปธรรม
ของอาการอยากยาไดอยางชัดเจน ความคิดที่จะใชยาจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยโดยที่เราไมรูสึกตัว
จําเปนตองใชความพยายามอยางมากที่จะหยุดความคิดเชนนี้ ถาคุณยังหมกมุนคิดเรื่องที่จะเสพยา
ตอไปอีก เทากับคุณตัดสินใจเลือกที่จะกลับไปเสพติดซ้ํา ยิ่งคิดเรื่องเสพยามากขึ้นเทาไร โอกาสที่
จะกลับไปเสพติดซ้ําก็เพิ่มมากขึ้นเทานั้น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดย “อัตโนมัต”ิ
ในระหวางสภาวะการติดยา ตัวกระตุน ความคิด อาการอยากและเสพยามักจะไปดวยกัน
อยางไรก็ตามโดยปกติแลวจะเกิดขึ้นอยางเปนลําดับตอเนื่อง ดังตอไปนี้
ตัวกระตุน  คิด  อาการอยากยา  เสพยา
การหยุดความคิด
กุญแจสําคัญที่จะจัดการกับกระบวนการเหลานี้ไดสําเร็จ คือการหยุดความคิดไวตั้งแต
เริ่มตนกอนที่จะไปถึงขั้นอาการอยากยา ซึ่งจะทําใหไมสามารถควบคุมตนเองได สําคัญที่จะตองทํา
คือใหรูเทาทันความคิดของตนเองวาจะเกิดอะไรขึ้นใหเร็วที่สุด
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ใบความรูที่ 3.2
เรื่อง วิธีการหยุดความคิด
กรณีที่สมาชิกไมสามารถหลีกเลี่ยงกับการเผชิญตัวกระตุนได ซึ่งผลกระทบที่เกิดตามมาคือ
“ความคิด” สวนใหญสมาชิกจะไมไดตระหนักถึงความคิดที่อยากใชยาวาเกิดขึ้นเมื่อไร จนทําใหมีความคิด
และพฤติกรรมที่เสี่ยงในการกลับไปเสพยา
การจัดลําดับใหม
สิ่ ง จํ า เป น เมื่ อ เลิ ก ยาเสพติ ด คื อ การเปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต ตั ว กระตุ น รวมทั้ ง ทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการใชยา การหยุดความคิดเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะสลายกระบวนการเหลานี้ ทางเลือก คือ
 กลวิธีหยุดความคิด
ตัวกระตุน  ความคิด 
 คิดกันตอไป อาการอยากยา  เสพ
กลวิธีที่จะทําใหหยุดความคิดได มีดังตอไปนี้
การสรางจินตนาการ ภาพที่สรางขึ้นในจินตนาการวาปดสวิทชเพื่อหยุดความคิดที่จะใชยา โดย
คิดถึงสิ่งอื่นแทน เชน สิ่งที่นาชื่นชมหรือมีความหมายตอตัวสมาชิกซึ่งไมเกี่ยวของกับยาเสพติด ถาความคิด
ยังกลับมา สมาชิกควรเปลี่ยนสภาพแวดลอม
การเตือนตนเองดวยการดีดหนังยาง คลองยางที่ขอมือ ดึงและดีดหนังยางเบาๆ ที่ขอมือตัวเอง
ขณะที่พูดวา “ไม” เมื่อมีความคิดจะใชยา
การสวดมนต เปนเทคนิคการหยุดความคิดที่ใชไดผลเชนกัน
ฝกการผอนคลาย ใหสูดหายใจลึกๆ (ใหรูสึกวามีลมเต็มปอด) แลวผอนลมหายใจออกชาๆ จะชวย
ลดอาการเหลานี้ได ทําอยางนี้ติดตอกัน 3 ครั้ง จะรูสึกวาความอึดอัดผอนคลายลง ทําซ้ําเหมือนเดิมเมื่อรูสึก
อยากยา
ปรึกษาคนที่ชวยเหลือได พูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะระบายความรูสึก และเพื่อใหสมาชิกไดรับรู
และทบทวนความคิดของตนเอง สมาชิกควรจะมีเบอรโทรศัพทของคนที่สามารถชวยทานได และสามารถ
ใชไดทันทีที่ตองการความชวยเหลือ
การทําสมาธิ เมื่อคิดถึงยาใหหลับตา แลวเพงความสนใจกับความรูสึกของลมหายใจ ที่ผาน
เขา-ออก บริเวณปลายจมูกใหหายใจเขา-ออก ยาวๆ 2-3 ครั้งแลวคอยผอนลมหายใจลงมา เปนปกติ ทํา
ตอเนื่องกันอยางนอย 1 นาที
วิธีการตางๆ ที่กลาวมาแลวควรมีการฝกทําทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น เพื่อเวลานํามาใชจะได
สามารถทําไดผลเพื่อหยุดความคิด
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ใบงาน ที่ 3.1
เรื่อง การแยกแยะตัวกระตุน
ใหสมาชิกเขียนตัวกระตุนที่มีอิทธิพลตอตนเองในการกลับไปใชยาเสพติด ในประเด็น
ตอไปนี้
Θ อะไรเปนตัวกระตุนที่มีอิทธิพลมากที่สุด ที่จะทําใหคุณกลับไปใชยาเสพติด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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ใบงาน ที่ 3.2
เรื่อง การหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุน
ใหสมาชิกระบุตัวกระตุน และวิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุน เพื่อปองกันการกลับไป
เสพซ้ํา
ตัวกระตุนที่ทําใหกลับไปเสพซ้ํา

การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่ทําใหกลับไปเสพ

ชื่อ – สกุล ………………………………………วันที่……………………………
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บรรณานุกรม
• กัญญา ภูระหงษ . คูมือการดําเนินงานวัดเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด .พิมพครั้งที่ 1
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร. 2546
• กองพั ฒ นาการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม. ความรู
ประกอบการปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด (เอกสารหมายเลข 4/2546). กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร.2546
• กองพั ฒ นาการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด กรมคุ ม ประพฤติ . “รายงานสรุ ป การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) ระหว า งวั น ที่ 25-27 มี น าคม 2550 ณ กรมคุ ม ประพฤติ .กรมคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ครั้งที่ 6/1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่ 6/2
ระหวางวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพั ฒ นาการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด กรมคุ ม ประพฤติ . “รายงานสรุ ป การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9 -10,11-12,21-22,30-31 กรกฎาคม 2550 .
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2550 (อัดสําเนา)
• กลุมงานพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กองกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ “คูมือการจัดคายยา
เสพติ ด สํ า หรั บ ผู ถู ก คุ ม ประพฤติ แ ละครอบครั ว (ค า ยก า วใหม ) ”( เอกสารหมายเลข 10/2545).
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2545
• กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปรึกษาในสถานการณยาเสพติด. พิมพครั้งที่ 1.
บริษัทวงศกมลโปรดักชั่น จํากัด .2546
• กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.คูมือการจัดกิจกรรมคายยาเสพติดสําหรับกลุมผูเสพและผูติดยา
เสพติด โรงพยาบาลขอนแกนราชนครินทร. กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี.2546
• ภุชงค กนิษฐชาติ . “วิถีพุทธ ทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด” . กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . 2548 (อัดสําเนา)
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รายชื่อคณะผูจัดทํา
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ กรมคุมประพฤติ
1.
2.
3.
4.

หนวยงานภายใน
นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ
นางณัฐญา
คชประเสริฐ
นางวราภรณ
ชุมภูทอง
นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
5. นางวราภรณ บุญประเดิม
พนักงานคุมประพฤติ 4 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
6. นางสาวพิกลุ
นาคโพธิ์ศรี
พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต
7. นางมณีรัตน
บุญฤทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
8. นางสาวพิจติ รมณี คุณารักษ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
9. นางสาววนิดา ทัศนานุตรีย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
10. นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
11. นางสาวดวงตา หมัดลา
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด
12. นางสุนิสา
เอมสมบุญ
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานภายนอก
13. พระครูถาวรกาญจนนิมติ
14. พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน
15. พระอธิการกําหนด สุตาคโม
16. พระเลอศักดิ์ วราสฺโก
17. หลวงพอลักษณ
จตตฺมโล
18. พระมหาณรงค คมฺภีโร
19. พระมานพ
สุชาโต
20. แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
21. แมชีอรุณ
แกวศรีงาม
22. นางมาลัย
ทวีสุข
23. คุณเบญจ

จันทรผอง

เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

- 29 24. นายอภัยชล
25. นายวิเชียร
26. นายสนั่น

วาพันดุง
ประภา
อารียกับ

วิทยากร
27. พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย
28. นางพรประภา แกลวกลา
29. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม

วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูแทนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด

ผูรวมสังเกตการณ
30. นายแพทยอรรถพล
สุคนธาภิรมย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
31. นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เจาหนาที่
1. นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2. นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
3. นางสายตา
ชะทา
4. นางลัดดา
วงศมติกุล
5. นางสาวภัทราวรรณ เทียนไทย
ผูสรุป/เรียบเรียงคูมือ
1. นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2. นางวราภรณ
ชุมภูทอง
3. นายอรรถชัย
อํานวยศิลป

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย เรื่อง การมีสวนรวมของครอบครัวและกิจกรรมกลุมตางๆ
วิทยากรกลุม
1. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด

- 30 ผูประสานงานกลุม
1. นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
ผูเขารวมประชุมกลุมยอย
1. พระเลอศักดิ์ วราสฺโก
2. นายวิเชียร
ประภา
3. นายสนั่น
อารียกลับ
4. นางสาวพิจติ รมณี คุณารักษ
5. นางสาววนิดา ทัศนานุตรีย
6. นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช
7. นางวราภรณ บุญประเดิม
8. นางสาวพิกลุ

นาคโพธิ์ศรี

ผูสรุป/เรียบเรียง
1. นางวราภรณ
ชุมภูทอง
2. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
ผูรวมจัดทํา
1. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
2.นางเบญจพร
3. นายจีระศักดิ์

คงบวรเกียรติ
ซองศิริ

ที่ปรึกษา
1.นางพรประภา
2.นางสาวสุชาดา

แกลวกลา
ทิมอุดม

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
พนักงานคุมประพฤติ 4
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
พนักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด
พนักงานพิมพดีดชั้น 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูฯ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
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คําแนะนําการใชเอกสาร

ชุดเอกสาร : การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 10 เลม ดังนี้
1.แนวทางการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
(เอกสารหมายเลข 3/2550) : จัดทําสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
2.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการบริหารจัดการฯ กิจกรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ
(เอกสารหมายเลข 4/2550) : จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
3.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานศาสนบําบัด (เอกสารหมายเลข 5/2550)
4.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
5.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
6.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
7.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
8.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานความรูเกีย่ วกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา(เอกสารหมายเลข 10/2550)
9.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
10.รวมแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพทุ ธ) (เอกสารหมายเลข 12/2550)

