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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) ดานการมีสวนรวมของครอบครัวฉบับนี้เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)ทั้งหมด 10 เลม โดยเลมแรกเปนแนวทาง การดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทําเพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติ
ใชเปนแนวทางการดําเนินงานและบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศ
และการปจฉิ มนิ เทศ จั ดทําสํ าหรั บสถานที่ ฟนฟู สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ด ในระบบบั งคั บบํ าบั ดโดยวั ด
(วิถีพุทธ)ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้นเปนคูมือ
การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานตาง ๆ ทั้ง
7 ดาน คือ ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ดานบําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมี
เนื้อหามากจึงแยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯ นั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่ง
เฉพาะเพื่อความสะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้ สืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติไดรับ
มอบหมายจากกลุ ม ภารกิ จ ด า นพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย กระทรวงยุ ติ ธรรม ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.4 ซึ่ งกํ า หนดว า
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติได
มอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบ จึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) ในสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
รวม 5
นครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและภาคี
แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชารามและวัดปา ตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุ ม ประพฤติ และได ก รอบแนวคิ ด และข อ สรุ ป ประกอบด ว ยกระบวนการหลั ก 7 ด า น คื อ
1. ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3. ดานกิจกรรมกลุมตาง ๆ
4.ดานเวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7. ดานความรูเกี่ยวกับยา
เสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ (พุทธวิธีในการคิด)โดยใชยุทธศาสตรหลักใน

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมาก
พอที่จะกลาเสี่ยง และ4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวม แนวพุทธในการ
ประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการ
ดานศาสนาพุทธและวิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดดานตาง ๆ โดยในดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําไดปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวม
โครงการในการให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม ดร.พระมหาประยู ร ธี รวํ โสพระอาจารย ประจํ าภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนําหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่งพระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร
พระวิปสสนาจารยผูมีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
ชวยตรวจแกไขและใหคําแนะนําการจัดทําคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวม
แนวพุ ทธ สวนดานกิจกรรมกลุมตางๆ และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก
นางสาวสุชาดา ทิมอุดม ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด นอกจากนี้ยังไดนําขอสรุปที่ไดจากการนิเทศการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดของวัดอินทารามและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟู สมรรถภาพผู ติดยาเสพติ ดในระบบบังคั บบํ าบั ดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 11–12
สิงหาคม 2550 ณ วัดนิมิตประชาราม จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ วัดอินทาราม
จังหวัดกาญจนบุรีและระหวางวันที่ 30–31 สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ตามลําดับมาประกอบการแกไขคูมือ(ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ในการนี้คณะ
ผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิดจากงานอันเปน
กุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัยใหทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและใน
การนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงานพัฒนาระบบ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธาของ
กลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัยการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาใชในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยพบวา 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 สําหรั บภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบัน
ธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย รวมกัน
พัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยนํารูปแบบการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไประยุกตใชดําเนินการ
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 เขาใจใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกันคืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความเชื่อมโยงของ
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งานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ไดทําการศึกษา
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
กาญจนบุรีและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติมาแกไข
ปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิจกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติและนําคูมือที่จัดทําขึ้นไปทดลองใช
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟู
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้ระหวางดําเนินการฟนฟูฯ ตาม
โครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจากการสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการมีสวนรวมของครอบครัวเลมนี้เปนสวนหนึ่งในชุดคูมือสําหรับดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)จํานวน 10 เลม ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหพนักงาน
คุ ม ประพฤติ พนั ก งานเจ า หน า ที่ พระภิ ก ษุ ส งฆ แม ชี ฆราวาสของหน ว ยงานภาคี แ ละชุ ม ชนที่ ร ว ม
ปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) โดยสําหรับคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)เลมนี้จัดทําสําหรับพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ของสํานักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี ตลอดจนฆราวาสโดยเฉพาะวิทยากร ผูรับผิดชอบดําเนิน
กิ จ กรรมการฟ น ฟู ฯ ด า นการมี ส ว นร ว มของครอบครั ว ใช ศึ ก ษาเป น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมการฟนฟูแตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัวฉบับนี้ประกอบดวย 7 กิจกรรม คือ 1.การปฐมนิเทศ 2.ความคาดหวังและการ
ตกลงกติกาการอยูรวมกันในครอบครัว 3.สมองติดยาและตัวกระตุน 4.บทบาทและหนาที่ของครอบครัว 5.การ
สื่อสารภายในครอบครัว 6.บานของฉัน 7.คํามั่นสัญญาของฉันและใบความรูประกอบในแตละกิจกรรมให
ศึกษาและเปนแนวทางปฎิบัติตามวัตถุประสงคของการดําเนินการฟนฟูแตละกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
พระภิก ษุ สงฆ สามเณร พระวิ ทยากร แมชี ฆราวาส พระพี่เ ลี้ย ง พี่เ ลี้ย ง ครูฝก วิทยากร ตลอดจน
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการมีสวนรวมของครอบครัว โดยเฉพาะวิทยากรผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม
การฟนฟูฯ ตองศึกษาโดยละเอียดกอนนําไปปฏิบัติ
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจาก บทที่ 1 บทนํา
2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการฯ (เอกสารหมายเลข 3/2550) บท
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ที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 4/2550)
บทที่ 2 กรอบ
แนวคิดการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถี
พุทธ)
3) ศึกษาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการมีสวนรวมของครอบครัวศึกษาไดจากบทที่ 2 การดําเนินกิจกรรม
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการมีสวนรวม
ของครอบครัวจากใบกิจกรรมและใบความรูตางๆ ดังนี้
 กิจกรรมการปฐมนิเทศครอบครัวและกิจกรรมความคาดหวังและการตกลงกติกาการอยู
รวมกันในครอบครัว
ทั้ง 2 กิจกรรมควรดําเนินการตั้งแตวันแรกที่ครอบครัวมาสงผูปฏิบัติธรรมเขาสถาน
ฟนฟูฯ เพื่อเปนการสรางความเขาใจในกระบวนการฟนฟูฯและมองเห็นความจําเปนที่
ครอบครัวจะตองมารวมในการฟนฟูฯ ผูปฏิบัติธรรม
 กิจกรรมสมองติดยา และตัวกระตุน
สามารถดําเนินการไดทั้งในวันแรกที่ครอบครัวมาสงผูปฏิบัติธรรม หากมีเวลาพอและ
ควรต อ เนื่ อ งจาก กิ จ กรรม ความคาดหวั ง และการตกลงกติ ก าการอยู ร ว มกั น ใน
ครอบครัว แตหากไมสามารถดํ าเนินการได จะดําเนินการไปในชวงของการนัดให
ครอบครัวมารวมกิจกรรมกอนที่ผูปฏิบัติธรรมจะออกจากสถานฟนฟูฯ ก็ได
 กิจกรรมบทบาทและหนาที่ของครอบครัว
 กิจกรรม การสื่อสารภายในครอบครัวและกิจกรรมบานของฉัน
ดําเนินการในวันที่ครอบครัวมารวมตามนัดกอนวันที่ผูปฏิบัติธรรมจะพนการฟนฟูฯ
โดยเปนกิจกรรมที่ใหทั้งผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดทํารวมกัน
 กิจกรรมคํามั่นสัญญาของฉัน
ดําเนินการในชวงที่จัดวันครอบครัวสัมพันธหรือนัดใหครอบครัวมารวมในระหวาง
การฟนฟูฯ เชน 1 เดือนหลังจากเขารับการฟนฟูฯ แลวหรืออาจจะดําเนินการในชวงที่
ครอบครัวมารวมกิจกรรมในชวงสุดทายของการฟนฟูฯ ก็ได
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว
รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
กิจกรรม
1. การปฐมนิเทศครอบครัว

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมเขาใจกระบวนการฟนฟูวิถีพุทธ
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมของสถานที่ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
2. ความคาดหวั ง และการ 1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว แสดงความตองการและความ
ตกลงกติกาการอยูรวมกัน คาดหวังในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูปฏิบัติธรรม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวแสดงความตองการและความ
ในครอบครัว
คาดหวังในการอยูรวมกันในครอบครัวรวมทั้งสามารถวางแผนการ
กลับออกไปอยูรวมกันในครอบครัวได
3. สมองติดยาและตัวกระตุน 1.
2.
1.
4. บทบาทและหนาที่ของ
ครอบครัว
5. การสื่อสารภายใน
ครอบครัว
6. บานของฉัน

7. คํามั่นสัญญาของฉัน

ครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับผลของยาเสพติดที่มีตอสมอง
ครอบครัวรูจักวิธีการจัดการกับตัวกระตุนที่จะเกิดกับผูปฏิบัติธรรม
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดรูจักบทบาท และหนาที่ของ
ตนเอง และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ สามารถเขาใจหนาที่ของแต
ละคนในครอบครัว
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดเห็นความสําคัญของการสื่อสาร
2. เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม และครอบครั ว ได ฝ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารให มี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อผูปฏิบัติธรรมและครอบครัวมีความรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองอยางเหมาะสม
2. เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมและครอบครั ว มี ค วามตระหนั ก รู ว า ตนเอง
สามารถเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นไดดวยตนเอง
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครั วได ใหคํามั่นสั ญญาในสิ่งที่จ ะ
กระทําตอกัน ภายหลังการฟน ฟู ฯ และเกิด ความรั บผิ ดชอบต อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่สัญญาไว รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนไดจริง
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กิจกรรมที่1
การปฐมนิเทศครอบครัว
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมเขาใจกระบวนการฟนฟูวิถีพุทธเพื่อใหเกิดความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรมของสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
2. สาระสําคัญ
การนําครอบครัวเขามามีสวนรวมในการฟนฟูฯผูปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อเปนการสรางความเขาใจในดาน
กระบวนการฟนฟูฯ ตลอดจนครอบครัวจะไดรูถึงแนวทางการอยูรวมกับผูเขารับฟนฟูฯ ภายหลังจากที่ผาน
การฟนฟูฯไปเรียบรอยแลว ซึ่งจะนําไปสูการลดปญหาการกลับไปเสพซ้ําของผูเขารับการฟนฟูฯ
3. สื่อ / อุปกรณ
4. เวลา
60 นาที
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. วิทยากรสรางความคุนเคยกับครอบครัวของผูปฏิบัติธรรม ดวยการใหแตละคนไดแนะนําชื่อตนเอง
2. วิทยากรอธิบายถึงความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
3. วิทยากรบรรยายกระบวนการฟนฟูฯ ตามพ.ร.บ.ฟนฟูฯ สิ่งที่ครอบครัวควรรูโดยศึกษาจากใบ
ความรูที่ 1.1 และ 1.2
6. การประเมินผล
ครอบครัวของผูปฏิบัติธรรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545
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ใบความรูที่ 1.1
เรือง
่ อง กระบวนการตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
ใครบางที่เขาสูกระบวนการตาม พ.ร.บ. ?
ผูที่จะเขาสูการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะตองทําความผิด
ใน 4 ฐานความผิด คือ
1. ฐานเสพยาเสพติด
2. ฐานเสพและมีไวในครอบครอง
3. ฐานเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
4. ฐานเสพและจําหนายยาเสพติด
โดยยาเสพติดดังกลาวตองเปนไปตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ในปริมาณที่เล็กนอย) แตทั้งนี้ ผูตองหาที่กระทําความผิดดังกลาว ตองไมปรากฏวาตองหา หรืออยูใน
ระหวางดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก หรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคํา
พิพากษาของศาล
เมื่อเจาพนักงานตํารวจจับกุมและแจงขอกลาวหาแกผูกระทําผิดดังกลาวแลว พนักงานสอบสวน
ตองนําผูตองหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง กรณีเปนผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป) และภายใน
24 ชั่วโมง กรณีเปนเด็กและเยาวชน (อายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ)
ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาจะพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูตองหาดังกลาวไปตรวจพิสูจน
การเสพหรือการติดยาเสพติด และพิจารณาสงตัวผูตองหาไปควบคุมเพื่อการตรวจพิสูจนยังสถานที่ควบคุม
ตามที่ กํา หนดในกฎหมาย โดยต องแจ ง คณะอนุกรรมการฟ น ฟูส มรรถภาพผู ติด ยาเสพติ ด ทราบ ทั้ง นี้
พนักงานสอบสวนยังคงตองทําสํานวนตอไปตามขั้นตอน
หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดซึ่งตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน แตอาจขยายเวลาไดแตตองไมเกิน 30 วัน
2. วินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดหรือไม หากเปนผูเสพหรือติดยา
เสพติด ใหจัดมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบ
ในกรณีเชนนี้ใหพนักงานอัยการ มีคําสั่งชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟูตามแผน
ดังกลาว
แตหากผลการตรวจพิสูจน ไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดใหอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานผลใหพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ
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การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คืออะไร ?
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนการกระทําใด ๆ อันเปนการบําบัดการติดยาเสพติดและ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพรางกายและจิตใจของผูซึ่งเสพ
ยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติดยาเสพติด
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะเริ่มเมื่อใด ?
หลังจาก คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดวินิจฉัยวาเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ตามรายงานการตรวจพิสูจนของผูเขารับการตรวจพิสูจน โดยคณะอนุกรรมการฯจะเปนผูกําหนดแผนในการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งระยะเวลาการฟนฟูฯ ครั้งละไมเกิน 6 เดือน แตหากผลการฟนฟูฯไมเปนที่พอใจอาจขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูฯออกไปอีกกี่ครั้งก็ได ครั้งละไมเกิน 6 เดือน รวมแลวทั้งหมดไมเกิน 3 ป
การเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีประโยชนอยางไร ?
หากผูเขารับการฟนฟูฯ เขารับการฟนฟูฯ จนครบกําหนด และผลการฟนฟูเปนที่พอใจ ก็จะหลุดพนจาก
การเปนผูถูกกลาวหา
วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนอยางไร ?
วิธีการฟนฟู ที่กําหนดใน พ.ร.บ.ระบุใหคณะอนุกรรมการสามารถกําหนดแผนการฟนฟูฯแบงเปน
รูปแบบใหญ ๆ 2 รูปแบบ คือ
1. การฟนฟูโดยการควบคุมตัว ซึ่งมี 2 รูปแบบ
1.1 แบบเขมงวด เปนระบบที่ปองกันมิใหมีการหลบหนี
1.2 แบบไมเขมงวด เปนระบบที่มีการกําหนดใหอยูในเขตที่กําหนดไว
การฟนฟูโดยไมควบคุมตัว ดวยวิธีการอื่นใดภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
ทั้งนี้ 2 รูปแบบ อาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูฝกอาชีพ ทํางานบริการสังคมหรือใหดําเนินการ
อื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยหางไกลจากยาเสพติด
ระยะเวลาในการฟนฟูฯ กําหนดไวครั้งละไมเกิน 6 เดือน แตหากผลการฟนฟูฯไมเปนที่พอใจ
สามารถขยายระยะเวลาการฟนฟูฯ ครั้งหนึ่งไมเกิน 6 เดือน โดยจะขยายกี่ครั้งก็ไดแตรวมกันทั้งหมดตอง
ไมเกิน 3 ป
หากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการฟนฟูแลวเปนที่พอใจใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่
ถูกกลาวหา และใหคณะอนุกรรมการฯ มีคําสั่งปลอยตัวไป โดยแจงผลใหพนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
อัยการ ซึ่งยังดําเนินคดีอยูทราบแลวแตกรณี
แตหากผลการฟนฟูฯ ไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฯ รายงานความเห็นไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ
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แผนภูมิกระบวนการตาม พ.ร.บ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545
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วิธีการและหนวยงานรองรับในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
คําสั่งคณะอนุกรรมการ
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ใบความรูที่ 1.2
เรื่อง สิ่งที่ครอบครัวควรทราบ
จะทําอยางไรหากทานเปนบิดามารดา หรือผูปกครองของผูเขารับการฟนฟูฯ
1. ใหปากคําตอพนักงานคุมประพฤติตามความเปนจริง เพื่อพนักงานคุมประพฤติสามารถวาง
แผนการฟนฟูไดอยางเหมาะสม
2. ดูแลใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไปเขารับการฟนฟูฯ ตามสถานพยาบาลที่กําหนดหรือไปรายงานตัวตอ
พนักงานคุมประพฤติตามกําหนดนัด
3. หากมีเหตุขัดของ ทําใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไมสามารถไปรายงานตัวไดใหโทรศัพทเขียนจดหมาย
หรือใหผูอื่นมาแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบโดยดวนที่สุด เพื่อขอเลื่อนนัดรายงานตัว และใหผูเขารับ
การฟนฟูฯ รีบไปพบพนักงานคุมประพฤติทันทีที่ทําได
4. ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพกับสถานฟนฟูฯ และสํานักงานคุม
ประพฤติ ตามที่ไดรับการรองขอ
5. ใหความรัก ความเอาใจใส และสรางความเขาใจภายในครอบครัว เพื่อชวยปองกันการกระทําผิด
ซ้ําของผูเขารับการฟนฟูฯ
6. หากครอบครัวมีความไมสบายใจตอความประพฤติของผูเขารับการฟนฟูฯ ใหติดตอขอคําแนะนํา
ไดจากพนักงานคุมประพฤติ
7. หากตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ ผูเขารับการฟนฟูฯสามารถขอไดจาก
พนักงานคุมประพฤติ
สิ่งที่ควรทราบในการติดตอกับสํานักงานคุมประพฤติ
1. พนักงานคุมประพฤติจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมรับอามิสสินจางใด ๆ จาก
ผูเขารับการฟนฟูฯ และครอบครัวหรือบุคคลอื่นใด
2. หากมีผูใดแอบอางใหประโยชนในการตรวจพิสูจนหรือฟนฟูฯ ใหแจงผูอํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติ ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค หรืออธิบดีกรมคุมประพฤติ
3. พนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ชวยเหลือผูเขารับการฟนฟูฯให สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข
4. ในระหวางการฟนฟูฯ พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร คุมประพฤติหรือเครือขายยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งเปนประชาชนที่อาสาเขามาชวยงานคุมประพฤติ จะไปเยี่ยมเยียนผูเขารับการฟนฟูฯ ที่บานเปนครั้ง
คราว เพื่อดูแลใหความชวยเหลือ หรือเพื่อติดตามใหเขารับการฟนฟูฯ อยางตอเนื่อง
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5. ในกรณีที่ผูเขารับการฟนฟูฯ มีปญหาหรือยังคงเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ ทานสามารถแจง
หรื อ ปรึ ก ษาพนั ก งานคุ ม ประพฤติ โดยให ข อ มู ล ตามความเป น จริ ง เพื่ อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะได ใ ห
คําแนะนําชวยเหลือในการแกไขปญหาได
6. หากผูเขารับการฟนฟูฯ หลบหนีจากสถานที่เพื่อการฟนฟูฯ หรือไมไปเขารับการฟนฟูฯ ขอให
ทา นนําตั ว ผูเ ข ารับการฟ น ฟู ฯ ไปยั งสถานที่ฟน ฟู ฯ หรื อสํานัก งานคุ มประพฤติห รือติ ด ตอสํานั ก งานคุ ม
ประพฤติในทันทีเพื่อที่จะไดดําเนินการสงตัวไปเขารับการฟนฟูฯ ตอไป
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง ความคาดหวังและการตกลงกติกาการอยูรวมกันในครอบครัว
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว แสดงความตองการและความคาดหวังในการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูปฏิบัติธรรม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวแสดงความตองการและความคาดหวังในการอยูรวมกัน
ในครอบครัวรวมทั้งสามารถวางแผนการกลับอออกไปอยูรวมกันในครอบครัวได
2. สาระสําคัญ
การแสดงออกถึง ความต อ งการ ความคาดหวั ง ของผู ปฏิ บั ติธ รรมและครอบครั ว การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูปฏิบัติธรรม รวมทั้งเพื่อใหผูปฏิบัติธรรมและครอบครัวแสดงความตองการ
และความคาดหวังในการอยูรวมกันในครอบครัวภายหลังเสร็จสิ้นการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปแลว
3. เวลาที่ใช
1.30 ชั่วโมง
4. ขนาดของกลุม
จํานวนสมาชิกและครอบครัวที่มารวม
5. สื่อ/อุปกรณ
1. ใบกิจกรรม “ความคาดหวัง”
2. ดินสอ
6. วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรเกริ่นนําเขาสูบทเรียน และสุมถามความคาดหวังจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดทั้งจากผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว
2. วิทยากรใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว แบงกลุมๆ ละ 5-8 ครอบครัว จากนั้นแจกใบ
กิจกรรม “ความคาดหวัง” ใหกับสมาชิก และครอบครัวๆ ละ 1 แผน
3. ใหเวลาผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว เขียนถึงความคาดหวัง ตามใบกิจกรรม 1 เปนเวลา
ประมาณ 15 นาที แลวใหแตละกลุมสรุปความคาดหวัง
4. ใหตัวแทนของแตละกลุมออกมานําเสนอในกลุมใหญ
5. ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวชวยกันติดความคาดหวังของครอบครัวตนเองไวที่บอรด หรือ
ผนัง (ถาสถานที่อํานวยใหติดได) แตถาไมสะดวกก็ไมจําเปนวิทยากรควรเก็บไว เพื่อนํามาใชในตอนทาย
ของการฟนฟูฯ หรือสรุปเปรียบเทียบใหครอบครัวและผูปฏิบัติธรรมไดเห็นในวันที่ครบกําหนดการฟนฟูฯ
และครอบครัวมารับกลับบาน
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง ความคาดหวัง
1. ทานคาดหวังอะไรบางจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ (ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ทานคาดหวังอะไรบางจากการบําบัดฟนฟูในครั้งนี้ (ผูปฏิบัติธรรม)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. ทานคาดหวังอยางไรจากครอบครัวเมื่อจบการฟนฟูฯ (ผูปฏิบัติธรรม)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. ทานคาดหวังอยางไรจากลูก-หลาน เมื่อจบการฟนฟูฯ (ครอบครัว)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 3
เรื่อง “สมองติดยา และตัวกระตุน”
1. วัตถุประสงค
1. ครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับผลของยาเสพติดที่มีตอสมอง
2. ครอบครัวรูจักวิธีการจัดการกับตัวกระตุนที่จะเกิดกับผูปฏิบัติธรรม
2. สาระสําคัญ
การติดยาเสพติดเปนกระบวนการตอเนื่อง เกิดขึ้นทีละนอยจากการใชยาเปนครั้งแรกสู การใช
ถี่ขึ้น จนใชทุกวันๆ ละหลายครั้ง ซึ่งเกี่ยวของกับสมอง 2 สวน คือสมองสวนบน และสมองสวนลาง สมอง
ส ว นบนทํ า หน า ที่ คิ ด ด ว ยสติ ป ญ ญา ใช ค วามคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล สมองส ว นล า งเป น ศู น ย ค วบคุ ม อารมณ
ความรูสึก ยาบา หรือแอมเฟตามีนจะกระตุนปลายประสาทในสมองใหสงสารเคมีออกมาชนิดหนึ่ง ทําใหเกิด
ความรูสึกสบายแตในขณะเดียวกัน เมื่อใชยาบอยๆ จะทําใหสมองสวนบนถูกทําลาย การใชความคิดที่เปน
เหตุเปนผลจะสูญเสียไป ผูใชยาบาจึงมักจะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มีอารมณกาวราว หงุดหงิดงาย ไม
สามารถควบคุมตนเองได
ตัวกระตุนเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการกลับไปติดยาซ้ํา เนื่องจากตัวกระตุนจะไปกระตุนสมอง ผูเสพ
ยาใหมีความคิดถึงยาจนเกิดอาการอยากยา ซึ่งจะนําไปสูการเสพยาซ้ํา
3. เวลา
60 นาที
4. สื่อ / อุปกรณ
1. ใบความรูที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 3.4
1. ซี.ดี ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ซี.ดี เรื่อง ตัวกระตุน
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายตามใบความรูที่ 3.1,3.2, 3.3 และ 3.4
2. เปดโอกาสใหครอบครัวไดอภิปราย และซักถาม
6. การประเมินผล
ครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับผลของยาเสพติด และตัวกระตุนที่ทําใหผูปฏิบัติธรรมกลับไปเสพยาซ้ํา
หมายเหตุ กิจกรรมนี้เปนการสรุปประเด็นสําคัญๆ ของเนื้อหาโรคสมองติดยา ตัวกระตุน และ
การอยากยา ตลอดจนเสนทางสูการเลิกยา เพื่อใหครอบครัวของผูปฏิบัติธรรม ไดเขาใจไดงายๆ ผูบรรยาย
อาจจะสรุปเนื้อหาบางสวน หรือตัดทอนเพิ่มเติมไดตามสมควร และอาจนําวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมมา
ปรับใชในการบรรยายบางชวงได
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ใบความรูท ี่ 3.1
เรื่อง สมองติดยา
สมองมนุษยและการติดยา
การทําความเขาใจถึงความจริงที่สําคัญเกี่ยวกับ การติดยาและการเลิกยานั้นเราจําเปนตองพิจารณา
จากสมองสวนบน หรือสมองชั้นนอกที่เปนสมองสวนคิด (Cerebral cortex) และสมองสวนกลางหรือสมอง
สวนที่อยูในชั้นในเปนสมองควบคุมพฤติกรรมและอารมณ ขอเรียกวาสมองสวนอยาก (Limbic system) สมอง
สวนนี้เปนสื่อกลางของการติดยาเสพติดทุกชนิด เปนที่ตั้งของ “ระบบตอบสนองความสุข” (Pleasureward
system) ซึ่งไมอยูใตอํานาจจิตใจ ยาเสพติดจะมีผลตอสมองสวนนี้ ซึ่งสามารถนําไปสูการติดยา
ดังนั้น การยอมรับการติดยาเปนความผิดปกติของสมองสวนอยาก (Limbic system) เปน
ขั้นตอนแรกที่นําไปสูการติดยา
สมองติดยาไดอยางไร ?
การติดยาเปนกระบวนการตอเนื่อง เกิดขึ้นทีละนอยจากการใชยาเปนครั้งแรกสูการใชถี่ขึ้น จนใช
ทุกวันๆ ละหลายครั้ง เกี่ยวของกับสมอง 2 สวน คือ สมองสวนบนและสมองสวนลาง
สมองสวนบนทําหนาที่คิดดวยสติปญญา ใชความคิดแบบมีเหตุผล สมองสวนลางเปนศูนย
ควบคุมอารมณ ความรูสึก ยาบาหรือแอมเฟตามีนจะกระตุนปลายประสาทในสมองใหสงสารเคมีออกมา
ชนิดหนึ่งทําใหเกิดความรูสึกสบายแตในขณะเดียวกัน เมื่อใชยาบอยๆ ครั้ง จะทําใหสมองสวนบนถูก
ทําลาย การใชความคิดที่เปนเหตุเปนผลจะสูญเสียไป ผูที่ใชยาบาจึงมักแสดงพฤติกรรม ที่ไมเหมาะสมมี
อารมณกาวราว หงุดหงิดงาย ไมสามารถควบคุมตนเองได จึงทําใหมีการใชยาเสพติดบอยขึ้น ผลสุดทายจะ
ทําใหมีอาการทางจิต และเปนโรคจิตเต็มขั้น (บา) ไดในที่สุด
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การเกิดความคิดเกี่ยวกับยาซ้ําๆ
ระยะเริ่มตนใชยา

อาหาร กีฬา
โรงเรียน คูรัก TV
งานอดิเรก
ครอบครัว งาน ยา
ออกกําลังกาย งาน

ระยะยังคงใชยา

อาหาร ยา โรงเรียน
คนรัก TV งาน
อดิเรก ครอบครัว
งาน ยา กีฬา งาน
รื่นเริง

ระยะหมกหมุนกับยา

อาหาร ยา TV ยา
คนรัก งาน ยา
ครอบครัว ยา ยา
งาน รื่นเริง ยา

ระยะวิกฤต

ยา
ยา
ยา
ยา

ยา ยา ยา ยา ยา
ยา ยา ยา ยา ยา
ยา ยา ยา ยา ยา
ยา ยา ยา ยา

การติดยาในสมอง แบงเปน 4 ระยะ คือ
1. ระยะเริ่มตนใชยา ในระยะนี้การเสพยายังเกิดขึ้นไมบอยนักอาจเกิดขึ้น 2-3 ครั้ง/ป ขึ้นกับ
โอกาส ระยะนี้สมองสวนคิดควบคุมสมองสวนอยาก ความคิดเกี่ยวกับการใชยาเปนสวนนอย ในระยะตนนี้
ผูเสพจะพอใจในการใชยา ทําใหเกิดการเสพยาในบางโอกาส แตยังไมมากพอที่จะทําใหเกิดการตอบสนอง
ทางรางกาย ดังนั้นเขาสามารถอยูไดโดยไมเกิดความอยากยา
2. ระยะยังคงใชยา เสพยาบอยขึ้นเดือนละครั้ง จนถึงสัปดาหละครั้งสมองสวนคิดยังควบคุม
สมองสวนอยากไดแ ตความคิดเกี่ยวกั บการใชยาเกิดบอยขึ้น ผูใ ชย าถู กวางเงื่อนไขในระดับปานกลาง
กลาวคือ เมื่อมีตัวกระตุน เชน คน สถานที่ หรือสิ่งของตางๆ จะทําใหเกิดความคิดถึงยา มีผลทําใหเกิด
การตอบสนองทางรางกายที่จะไปผลักดันใหแสวงหายามาใช
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3. ระยะหมกหมุนกับการเสพยา มีความคิดเกี่ยวกับการใชยามากขึ้นความถี่ของการเสพยาจะ
ทําใหการดําเนินชีวิตของผูเสพติดเริ่มขาดระเบียบ ยากแกการจัดการกับชีวิตตนเอง จุดนี้เองสมองสวนที่ใช
เหตุผลไดตัดสินใจที่จะเลิกยา แตไมสามารถที่จะควบคุมไดในระยะยาว ความคิด การประเมินผลและการ
ตัดสินใจไดเกิดขึ้นแลว แตการกระทํายังตรงขามแมผูเสพมีความตั้งใจแนวแนที่จะเลิกเสพ แตเขายังไม
สามารถหลุดพนจากความคิดในการเสพยาได เมื่อเขากลับไปพบเพื่อนกลุมที่เสพยา หรือตัวกระตุนอื่นๆ
4. ระยะวิกฤต นี้เปนระยะที่ผูติดยาเสพยาทุกวันและปริมาณมาก ใชยาตลอดเหมือนหุนยนต
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะหยุดเสพตอเมื่อสุขภาพทรุดโทรมจนตองสงเขาโรงพยาบาลหรือ ถูกจับกุม จะมี
ความอยากยาที่รุนแรง โดยถูกกระตุนจากระบบสมองสวนอยากและความตองการยาอยางรุนแรงของ
รางกาย
สรุป
ในระยะเริ่มตนใชยาและระยะคงยังใชยา ผูเสพยังสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดจะคิดถึงยา ในบาง
โอกาส แตเมื่อเสพยามากขึ้นจนเกิดความอยากยา ผูเสพจะคิดถึงยามากขึ้น โดยเฉพาะในระยะหมกมุนกับ
การเสพยา แตเมื่อเขาสูระยะวิกฤต ผูติดยาจะมีความอยากรุนแรง จนทําใหคิดถึงแตยา โดยไมสนใจสิ่ง
อื่นๆ
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ใบความรูท ี่ 3.2
เรื่อง ตัวกระตุนและการอยากยา
ตัวกระตุน
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เคยเสพยา เชน ยาเสพติด บุคคล (กลุมเพื่อน ผูคา
ยา) สถานที่ สิ่งของ ความรูสึกและเวลาซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุที่จะกระตุนใหเกิดการอยากยา
ตัวกระตุน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. ตัวกระตุนภายในตัวของบุคคลเอง ไดแก สภาวะทางอารมณตางๆ
• อารมณเหงา,เบื่อ
• โกรธ,นอยใจ,ไมพอใจ,เสียใจ
• วิตกกังวล
• อารมณทางเพศ ฯลฯ
ซึ่งอารมณเหลานี้ จะทําใหเขาหวนไปคิดถึงและอยากเสพยาเสพติดอีก
2. ตัวกระตุนภายนอก ไดแก
• สถานที่ เชน แหลงขายยา ถนนที่เคยขาย/ซื้อ,ที่ทํางาน,สถานเริงรมย,บานเพื่อน ฯลฯ
• สิ่งของ เชน อุปกรณเสพยา,เงินถือมีเก็บมาก,สุรา ,ยาเสพติดตางๆ,บุหรี่,ภาพยนตรที่
เกี่ยวของบางประเภท
• เวลา เชน ชวงเวลาที่ไมมีอะไรทํา,เวลาเครียด,หลังเลิกเรียน,หลังเลิกงาน,วันที่ไดรับ
เงินเดือน,วันหยุด,ฉลองวันสําคัญตางๆ
ดังนั้น ทานควรเตือนหรือใหคําปรึกษาแนะนําและชวยกันหาวิธีรวมกันในการหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธตัวกระตุนดังกลาว ทั้งตัวกระตุนภายในและภายนอก ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหผูที่กําลังเลิกยาหรือเลิกยา
แลว ระยะแรก ๆ คิดถึงยาเสพติด โดยความคิดนั้นจะไปกระตุนสารเคมีในสมองในสวนที่เกี่ยวของกับการ
เสพติดและทําใหสมองอยูในภาวะอยากเสพยาเมื่อคิดอยากยาแลวเรื่องยากมากที่จะหยุดความคิดเสพยาอีก
ดังนั้นจึงควรจะหาวิธีที่จะหยุดความคิดกอนจะเกิดความอยาก ครอบครัวตองรูเทาทันและใหคําปรึกษา
แนะนําไดเพื่อปองกันการกลับไปเสพติดซ้ํา
วิธีหยุดความคิดที่ควรแนะนํา
• ฝกการผอนคลาย
ความรูสึกวากระเพาะอาหารวาง และเปนตะคริวเมื่ออยากยา ใหสูดหายใจเขาลึกๆ แลวผอน ลม
หายใจออกช า ๆ ทํ า อย า งนี้ 3 ครั้ ง จะรู สึ ก ถึ ง ร า งการที่ ตึ ง แน น อาการอยากยาจะค อ ยๆ หายไป ทํ า ซ้ํ า
เหมือนเดิมเมื่อมีความรูสึกอยากยากลับมา
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• การสวดมนต และการฝกสมาธิ
เปนเทคนิคหนึ่งที่จะทําใหสติเกิดความสงบ และรางการจะเริ่มรูสึกผอนคายลง
• การใชจินตนาการ
เปนการสรางภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการวา คุณปดสวิทซ เพื่อหยุดความคิดที่จะใชยาหรือสุรา วาด
ภาพอื่ น แทนที่ ก ารคิ ด ถึ ง การใช ย า หรื อ สุ ร า ควรใช จิ น ตนาการ หรื อ ความคิ ด เป น สิ่ ง ที่ น า ชื่ น ชมหรื อ มี
ความหมายตอตัวเราเอง
• การตัวเองดวยการดีดหนังยาง โดยการเอาหนังยางคลองไวที่ขอมือ เมื่อคิดถึงหรือรูสึก
อยากยา ใหดึงหนังยางดีดขอมือ จะทําใหเกิดสติรูตัวเอง
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ใบความรูที่ 3.3
เรื่อง เสนทางสูการเลิกยา
เสนทางสูการเลิกยา
การฟนฟูสมรรถภาพหลังการเลิกเสพยาเปนขบวนการที่สามารถอธิบายใหเขาใจ หลังจากการหยุดเสพ
ยาจะมีการปรับเปลี่ยนทางชีวภาพในสมอง การปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความสมดุลของสารเคมี ในสมอง
เปน สิ่งสําคัญของขบวนการฟน ตัว ของสมอง เพราะขณะเสพยาจะมีผลใหเกิดความผิดปกติของระดับ
สารเคมีในสมอง (ซึ่ งการเสี ย สมดุลของสารเคมีในสมองจะกอใหเ กิดความผิดปกติทั้งทางดา นรางกาย
อารมณ ความคิดและพฤติกรรม) ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่บุคคลที่เลิกเสพยาจะตองเขาใจวาทําไมใน
ระยะแรก ๆ ของการเลิกเสพยาจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย อารมณและกระบวนการคิด
ระยะของการเลิกยา
ชวงแรก
วงแรก
(1-6 สัปดาห)
ระยะขาดยา
ระยะฮันนีมูน

ชวงกลาง
(6-20 สัปดาห)
ระยะฝาอุปสรรค

ชวงปลาย
(20+สัปดาห)
ระยะปรับตัว
(ระยะคลี่คลาย)

ระยะมีอาการขาดยา นาน 3-10 วัน อาการที่รุนแรงคือ อาการอยากยาและซึมเศรา มีหลายคนที่มี
อาการไมรุนแรง, หลับยาก, กินเกง และไมมีสมาธิ
ระยะฮันนีมูน นานไดถึง 6 สัปดาห มีลักษณะคือ มีกําลังเพิ่มขึ้น กระตือรือรน มองโลกในแงดี
มีความเชื่อมั่นมากไปจนหลายคนคิดวาระยะนี้เปนการสิ้นสุดกระบวนการรักษา ซึ่งสิ่งนั้นยังคงมีผลทางบวก
อยางไรก็ตามใหคํานึงวา สวนที่ยากที่สุดของการเลิกยากําลังมาถึง
ระยะฝาอุปสรรค สิ้นสุดจาก 6 สัปดาห ถึงประมาณ 4 เดือน จะมีการไมสบายตางๆ กอใหเกิด
ความรําคาญและรบกวนผูรับการบําบัด อาการที่พบอยูเสมอ ไดแก อารมณเศรา, หงุดหงิด, ไมมีสมาธิ ไมมี
กําลังและขาดความกระตือรือรน โอกาสในการกลับไปเสพยาสูงในระยะนี้ ผูรับการบําบัดจะตองมุงความ
สนใจไปที่การมีสติที่จะไมเสพยาในแตละวันที่ผานไป การดูแลตนเองดวยความระมัดระวังจะเปนสิ่งสําคัญที่
ชวยใหสามารถผานระยะที่ยากลําบากในกระบวนการเลิกยาเสพติดนี้ไปได
ระยะปรับตัวหรือระยะคลี่คลาย หลังการหยุดเสพยา 120 วัน สมองสวนใหญกลับคืนสูภาวะปกติ
สิ่งสําคัญที่ผูรับการบําบัดตองทํา คือ การพัฒนาตนเองในดานตางๆ ซึ่งจะตองปฏิบัติกิจกรรมหลายอยาง
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในปจจุบันจะเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเขาสามารถเลิกเสพยา ไดอยางตอเนื่อง
ถึงแมวามันจะเปนการยากในการเริ่มตนปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหมในขณะอยูในกระบวนการเลิก
เสพยาแตการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ยากลําบากนี้เปนสิ่งจําเปนในการที่จะชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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ใบความรูที่ 3.4
เรื่อง ปญหาทีพ่ บไดในระยะเริ่มตนการเลิกเสพยา
5 ปญหา : และทางเลือกใหมในการแกปญหา
ทุก ๆ คนซึ่งพยายามที่จะหยุดการเสพยาจะตองเคยผานสถานการณตาง ๆ ที่ทําใหยากลําบากใน
การดํารงพฤติกรรมการไมเสพยา รายการสถานการณ 5 สถานการณขางลางนี้เปนสถานการณที่กอใหเกิด
ปญหาที่พบบอยที่สุดที่บุคคลมักตองเผชิญในระหวางสัปดาหแรก ๆ ของการรักษา หลังจากการเสนอปญหา
เหลานี้แลวจะมีขอเสนอแนะถึงวิธีเผชิญกับปญหาในสถานการณนั้น ๆ
ปญหา
แนวทางแกไข
- พยายามคบเพื่อนใหม เมื่อเขากลุมชวยเหลือตนเอง (กลุม 12 ขั้นตอน)
เพื่อนที่เสพยา/คบหาสมาคม
ยังคงคบหาสมาคมกับเพื่อนเกา หรือ หรือกลุมการเลิกเสพยากลุมอื่นๆ
- พยายามทํากิจกรรมใหมๆ ซึ่งจะชวยใหคุณไดพบกับบุคคลที่ไมเสพ
เพื่อนที่ยังเสพยาอยู
ยามากขึ้น
- วางแผนทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อนที่ไมเสพยาแลวหรือรวมกับ
สมาชิกในครอบครัว
ใหบอกกับตัวเองวา
ความโกรธ/หงุดหงิดงาย
เหตุการณเล็กๆ นอยๆ สามารถสราง - การเลิกเสพยาจะมีผลตอการปรับตัวของสารเคมีในสมอง
ความรูสึกโกรธซึ่งจะมีผลกระทบตอ - อารมณมักจะถูกรบกวนไดงาย มันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนธรรมดาของ
การเลิกเสพยา
กระบวนการคิด
- การออกกําลังกายจะชวยแกปญหานี้ได
- พูดคุยกับผูรักษาหรือเพื่อนที่ใหการสนับสนุนเพื่อใหการชวยเหลือ
ทาน
- กําจัดยาและสุราออกไปใหหมดถาเปนไปได
การมีสุราในบาน
เพราะว าการที่ คุ ณตั ดสิ นใจเลิ กดื่ ม - ขอรองคนอื่นที่จะดื่มสุราในบานชั่วคราว
สุรามันไมไดหมายความวาทุกคนใน - ถาคุณยังมีปญหานี้อยางตอเนื่องคุณอาจพิจารณาออกไปอยูนอกบาน
ครอบครัวคุณตัดสินใจหยุดดื่มดวย ชั่วคราวเมื่อคนในบานดื่มสุรา
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ปญหา
รูสึกเบื่อหนาย/เหงา
การหยุดเสพยาสวนใหญจะนําไปสู
การที่จะตองหลีกเลี่ยงจากกิจกรรม
ตางๆ ที่เคยปฏิบัติและเพื่อที่เคยคบ
อยูเมื่อเสพยา
โอกาสพิเศษตาง ๆ
การไปงานเลี้ยงตางๆ งานเลี้ยงอาหาร
ค่ํา งานเลี้ยงหลังการเจรจาธุรกิจ งาน
แตงงาน วันหยุดและอื่นๆ งานเลี้ยง
ตางๆ เหลานี้มักมีสุรา และยา

แนวทางแกไข
- หากิจกรรมใหมๆ ทําและจัดลงในตารางกิจกรรมที่ตองกระทําในแต
ละวัน
- กลับไปทํากิจกรรมที่กอใหเกิดความสุขที่เคยกระทํามากอนเสพยา
- หาเพื่อนใหมในกลุมนิรนามเกี่ยวกับการไมใชสารเสพติดและให
เบอรโทรศัพทซึ่งกันและกัน
- เตรียมวิธีตอบคําถามเกี่ยวกับการไมดื่มสุราของคุณ
- เตรียมพาหนะที่จะชวยใหคุณสามารถไป และกลับจากงานเมื่อคุณ
ตองการได
- ใหออกจากงานเลี้ยงนั้นถาคุณรูสึกไมสะดวกสบายใจ หรือเมื่อคุณ
รูสึกขาดความสุข หรือรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้ง
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ใบความรูที่ 3.5
เรื่อง ภาวะทางอารมณที่ทําใหกลับไปเสพยา
“ภาวะทางอารมณที่ทําใหกลับไปเสพยา”
หมายคนมีความรูสึกหรืออารมณที่ทําใหกลับไปเสพยา เมื่อเขาหลีกเลี่ยงความรูสึกเหงา โกรธหรือถูก
ทอดทิ้ง เขาก็จะไมกลับไปเสพยา ความรูสึกหรืออารมณที่พบวาเปนตัวกระตุนใหกลับไปเสพยา ที่พบบอย คือ
ความเหงา
มันยากที่ตองเลิกพบเพื่อนและกิจกรรมที่เคยทําชวงเสพยา การแยกจากเพื่อนและครอบครัว ทําให
รูสึกเหงา เพื่อนที่ไมเสพยาและสมาชิกในครอบครัวมักไมพรอมที่จะเขากับผูติดยา พวกเขาไมไดเตรียมที่จะ
กลั บไปมี สั มพั นธภาพใหม ผู กํ าลั งเลิ กยาที่ ถู ก ปล อยตามลํ าพั งระหว างกลุ มเพื่ อนและความเหงา จะมี
แรงผลักดันใหกลับไปเสพยาไดงาย
ความโกรธ
อาการหงุดหงิดมากในระยะแรกของการเลิกยา อาจจะสะสมเปนความโกรธและกลายเปนตัวกระตุน
ในบางคน ความกาวราวมาจากสมองสวนอยากที่ติดยา ทันทีที่บุคคลตกเปนทาสทางจิตใจ เวลาที่ตัดสินใจที่จะ
ใชยานอยลง การจะกลับไปสูการเลิกยาและสมองควบคุมอยากไดนั้นตองใชเวลามาก
รูสึกถูกทอดทิ้ง
การเลิกยาได เปนความสําเร็จที่แทจริง ปกติคนที่กําลังเลิกยาจะรูสึกดีมากๆ และภูมิใจสิ่งที่เขาทําได
บางครั้งคนที่กําลังเลิกยารูสึกวาพวกเขาตองยอมแพกับเวลาและสิ่งที่ดี การเลิกยากลายเปนภาวะทางลบมัน
เหมือนถูกลงโทษและตองอดทน ความรูสึกวาการดื่มสุราเปนพฤติกรรมทางบวกและการอดยาเปนความรูสึก
ทางลบ จะนําไปสูการกลับไปเสพยาไดเร็ว

การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพยาซ้ํา
เปาหมายอยางหนึ่งชวงทีเ่ ลิกยาคือ การเรียนรูที่จะแยกความคิด พฤติกรรมและ
อารมณ ถาคุณเรียนรูสิ่งนีได
้ ได คุณก็สามารถรั
สามารถรับรูและเขาใจอารมณของตนเอง
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ทําอยางไรใหหายจากโรคสมองติดยา ?
1. หยุดใชยาเสพติดทันที
สมองมีโอกาสฟนตัวไดเมื่อหยุดใชยาเสพติด หากสมองยังไมถูกทําลายอยางถาวร (บางสวน)
การหยุดใชยาเสพติดสามารถที่จะหยุดไดดวยตนเองหากมีความตั้งใจสูงและสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยแต
ปญหาคือทําอยางไรที่ผูปวยจะไมหวนกลับไปใชยาเสพติดอีก
สําหรับผูติดยาเสพติด เมื่อมีการกระตุนจะเลือกการคิดถึงยา ซึ่งสามารถนําไปสูการอยากยา
และสวนมากจะทําใหกลับมาใชยาอีกครั้ง การฝก “การหยุดความคิด” จะปองกันความคิดถึงยาเพื่อไมให
เกิดความอยากรุนแรงจนควบคุมตนเองไมได

หลักการสําคัญ

: การหยุดความคิด
การหยุดความคิด

ตัวกระตุน

คิดถึงยา

ยังคงคิดถึง
อยากยา
เสพ
Å ปองกันความคิดถึงยาเพื่อไมใหเกิดความอยากยาที่ควบคุมไมได
Å ตองมีการฝกฝน

2. มีโครงสรางการดําเนินชีวิตที่พอดี
ผูเลิกยาตองมีโครงสรางการดําเนินชีวิตใหมที่เรียกวาการดําเนินชีวิตที่พอดี คือ มีความสมดุลใน
ดานตางๆ ของชีวิตทั้งการทํางาน การมีกิจกรรมที่ชวยทําใหเลิกยา การใชเวลาวาง การมีสัมพันธภาพกับ
ครอบครัวและบุคคลตาง ๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับ

ทํางาน

กิจกรรมที่ชวย
ทําใหเลิกยาได

การนอน

สัมพันธภาพ
การใชเวลาวาง
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การดําเนินชีวิตที่พอดี
3. มีการจัดตารางกิจกรรมประจําวันดวยตนเอง ชวยใหผูเลิกยาหยุดยาได โดยตองกําหนด
กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตการเปนอยูของตนเองและใหสอดคลองกับ “การดําเนินชีวิตที่พอดี”
ตารางกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหผูเลิกยาไดรูแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนเองดีขึ้น แตถาผูเลิกยาทํา
ไมได ผูเลิกยาอาจจําเปนตองเขารับการบําบัดในโรงพยาบาล
ตารางกิจกรรมประจําวัน
วันที่ ........................
วันที่ .......................
7.00 น. ........................
7.00 น. .......................
8.00 น. ........................
8.00 น. .......................
9.00 น. ........................
9.00 น. .......................
10.00 น. ........................
10.00 น. .......................
11.00 น. ........................
11.00 น. .......................
12.00 น. ........................
12.00 น. .......................
13.00 น. ........................
13.00 น. .......................
14.00 น. ........................
14.00 น. .......................
15.00 น. ........................
15.00 น. .......................
16.00 น. ........................
16.00 น. .......................
17.00 น. ........................
17.00 น. .......................
18.00 น. .......................
18.00 น. ........................
19.00 น. ........................
19.00 น. .......................
20.00 น. ........................
20.00 น. .......................
21.00 น. ........................
21.00 น. .......................
22.00 น. ........................
22.00 น. .......................
23.00 น. ........................
23.00 น. .......................
24.00 น. ........................
24.00 น. .......................

4. มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไมใหใชยาและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหกลับไปใชยา
ผูเลิกยาตองเรียนรูที่จะทําพฤติกรรมใหมที่เหมาะสมในการที่จะทําใหหยุดใชยาได ใหกําหนด
พฤติกรรมใหมในตารางและตรวจสอบวาพฤติกรรมยังคงอยู ถาพฤติกรรมที่เปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจหายไปจะ
บงถึงโอกาสที่จะกลับไปใชยาอีก
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ใหผูเลิกยาเขียนพฤติกรรมสําคัญที่จะชวยใหหยุดใชยาลงในตารางขางลางนี้ และถามีสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยงไมวาจะเปนบุ
นบุคคลหรือสิ่งใดใหเขียนลงในตารางสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงดวย หมั่นทบทวนรายการและ
ตรวจสอบตัวคุณเองเพื่อความแนใจที่จะเลิกใชยาไดอยางถาวร
ตารางการเลิกยา
พฤติ ก รรมที่ เ ป น หลั ก ยึ ด เหนี่ ย ว วันที่ (/)
จิตใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยง
วันที่ (/)
1.
2.
3.
4.
5.

วันที่ (/)

วันที่ (/)

วันที่ (/)

วันที่ (/)

วันที่ (/)

วันที่ (/)

ควรจะไดมีการทําตารางการเลิกยาเปนประจํา (โดยอาจจะเปนรายสัปดาห) เมื่อมีรายการ
2
รายการ หรือมากกวา 2 รายการไมไดทํา เปนสัญญาณวาอาจจะเกิดการกลับไปเสพยาซ้ําได สิ่งที่จะเปนอุปสรรค
ไดแก การหยุดพักผอน ความเจ็บปวย และวันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งทําใหไมสามารถควบคุมได ไมไดทําสิ่งที่
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลายคนกลับไปเสพยาซ้ําในชวงเวลาดังกลาว
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กิจกรรมที่ 4
เรื่อง บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว ได รูจัก บทบาท และหน าที่ของตนเอง และสมาชิก ใน
ครอบครัวคนอื่นๆ สามารถเขาใจหนาที่ของแตละคนในครอบครัว
2. สาระสําคัญ
การที่ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดรูจักบทบาท และหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจบทบาท
และหนาที่ของตนเองที่มีตอครอบครัว หากปฏิบัติไดจะทําใหตนเอง และครอบครัวมีความสุข และสามารถ
แกปญหาตางๆ ที่เขามาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สื่อ/อุปกรณ
1. กระดาษ เอ 4
2. ปากกา/ดินสอ
3. ใบความรู
4. เวลาที่ใช
40 นาที
5. วิธีดําเนินการ
1. ใหผูปฏิบัติธรรมและครอบครัวระบุถึงสมาชิกในครอบครัวแตละคนพรอมทั้งใหบอกถึง
หนาที่ที่ทําอยูในปจจุบัน และหนาที่ตองการจะทํา ลงในใบงาน(ทําใบงานที่ 4.1 ดวย)
2. ใหสมาชิกรวมกลุมๆละ 4-5 คน ชวยกันกําหนดบทบาทหนาที่ของครอบครัวซึ่งไดแก
บทบาทพอ แม พี่ นอง
3. ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานความคิดเห็นของกลุมตนเอง
4. ใหผูนํากลุมสรุปและอภิปรายเพิ่มเติม ถึงแนวคิดที่ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวควรไดรับ
6. การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของผูปฏิบัติธรรมและครอบครัว
2. สังเกตจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของผูปฏิบัติธรรมและครอบครัว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน คูมือการจัดกิจกรรมบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนใน
ศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชน
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ใบความรู 4.1
เรื่อง บทบาทของคนในครอบครัว
มนุษยทุกคนตองมีบทบาทหนาที่ ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ และวันเวลา
ในวัยเด็กอยูในครอบครัวมีบทบาทเปนลูก เมื่อโตขึ้นมีครอบครัวมีบทบาทเปนพอแม ดังนั้นการที่จะอยูใน
สังคมไดอยางมีคงวามสุขเราควรรูถึงบทบาทและหนาที่ของตนเอง
บทบาทของลูก
1. การเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสอนของพอแม
2. เปนเด็กดี นิสัยดี มีความประพฤติดี
3. ตั้งใจขยันเรียนหนังสือ
4. ชวยแบงเบาภาระของพอแม ชวยงานบาน
บทบาทของพอ
1. เปนสามีที่ดีของภรรยา
2. ประกอบสัมมนาชีพดูแลครอบครัว
3. ใหเกียรติภรรยาและครอบครัวของภรรยา และเพื่อนๆ
บทบาทของแม
1. เปนภรรยาที่ดีของสามี
2. ประกอบสัมมนาชีพดูแลครอบครัว
3. ใหเกียรติสามีและครอบครัวสามี และเพื่อนๆ
บทบาทของพอแมตอ ลูก
1. เปนแบบอยางที่ดีของลูก
2. หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกอยาง
3. ดํารงตนอยูในคุณธรรม คือรูจักหา รูจักเก็บ รูจักใชจาย
4. แสดงความรักใหขยันพร่ําเตือน
5. เอาใจใสอยาใหลูกรูสึกเปลาเปลี่ยว
6. รวมมือแกไขปญหากับโรงเรียน
7. สงเสริมใหเรียน ใหทํางานตามความถนัด
8. รูจักใชจายอยางมีประโยชน
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ใบความรูที่ 4.2
เรื่อง พฤติกรรมและอาการของผูเลิกยาเสพติด
พฤติกรรมและอาการของผูเขารับการฟนฟูฯที่ครอบครัวอาจพบได
พฤติกรรม/อาการ
1.อาการเบื่อ,เหงา,ซึมเศรา

สิ่งที่ครอบครัวสังเกตได
สาเหตุที่เกิดพฤติกรรม/อาการ
• จากสี ห น า เมิ น เฉยไม • อาจเนื่องจาก ไมมีเปาหมาย ไม
มีอาชีพ
ส น ใ จ ตั ว เ อ ง ,พู ด คุ ย
นอยลง
2.ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง • ไมกลาตัดสินใจเรื่องใด • อาจเนื่ อ งจาก กลั ว ครอบครั ว
สังคมไมยอมรับ
ๆ ไม ก ล า แสดงความ
คิดเห็น
• รูสกึ ไมมีคุณคา
• ครอบครัวคาดหวังในตัวเขาสูง

3.โกรธฉุนเฉียวงาย

• จากการแสดงกิ ริ ย าไม • อาจถูกจองจับผิดตองคอยระวัง
ตัวเองตลอดเวลา,รูสึกไมมีอิสระ
พอใจออกมา อย า งไม
สมเหตุสมผล
• หรืออาจเกิดจากฤทธิ์ของยาเสพ
ติ ด ที่ ทํ า ลายสมองยั ง ไม ก ลั บ สู
สภาพเดิม

4.เครียดวิตก/กังวล

• จากสี ห น า หมกมุ น , • อาจคิ ด มากหลาย ๆ เรื่ อ ง ทั้ ง
แยกตัวเอง ไมพูดคุยกับ
เรื่องสวนตัว เรื่องหนาที่การงาน,
ใคร
การเรี ย น และเรื่ อ งครอบครั ว
เปนตน

5.สับสนในการวางตัว

• วางตั ว ไม ถู ก เมื่ อ อยู ใ น • คิ ด ว าครอบครั ว ไ ม ใ ห อ ภั ย
ค ร อ บ ค รั ว ,สั ง ค ม
รูสึกตัวเคยทําความผิด
บางครั้งไมรูจะทําอะไร
มี ก ริ ย าเคอะเขิ น หลบ
สังคม
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พฤติกรรม/อาการ
6.ออกไปพบเพื่อนเกา

สิ่งที่ครอบครัวสังเกตได
สาเหตุที่เกิดพฤติกรรม/อาการ
• ออกนอกบานไปหาเพื่อน • อาจรู สึ ก คิ ด ถึ ง เพื่ อ นอยากสนุ ก
ผอนคลายกับเพื่อน
• เพื่อนมาชวนไปนอกบาน

7.ขาดกําลังใจทอแท8.ดื่ม • สี ห น า ท า ทางไม ส ดชื่ น • คิ ด ว า ตนเองทํ า ผิ ด ถู ก ว า กล า ว
สุรา
อยางรุนแรง
เหนื่อยหนาย ไมเขารวม
กิจกรรมกับครอบครัวซื้อ • คิดวาไมมีใครใหอภัย ไมมีใครรัก
รูสึกมีปมดอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
สุรามาดื่มที่บาน
คนอื่น
• ออกไปดื่มนอกบาน
• อาจเขาใจผิดคิดวาแทนยาเสพติด
• อาการมึนเมา,ไดกลิ่น
ได
• ใชเงินเปลือง
• เป น ทางออกคลายเครี ย ดคลาย
เหงา
• คิดวาไมผิดกฎหมาย
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ใบความรูที่ 4.3
เรื่อง การแกไขพฤติกรรมและอาการของผูเขารับการฟน ฟูฯ
เมื่อลูกเหงาซึมเศรา,เบื่อ
:-ใหเวลาพูดคุยกับลูก ครอบครัวตองไมทําตัวหางเหิน เหมือนเขาเปนคนแปลกหนา ใหเวลาทํา
กิจกรรมรวมกัน
:-ชวยรวมคิด จัดตารางเวลา ทํากิจกรรมแตละวัน
:-พาไปเที่ยวพักผอนบางโอกาส ดูหนัง ซื้อของสวนตัว หรือไปเที่ยวตางจังหวัด
:-อนุญาตใหพาเพื่อนมาที่บานหรือรวมกิจกรรมได
:-เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด ใหคําปรึกษาหรือสอบถามรับฟงปญหา
:-เอาใจใส ติดตามสอบถาม วาเขาทําไดหรือไม รูสึกอยางไรใหบอกความรูสึกที่ไมพอใจได
:-ชมเชยสิ่งที่เขาทําไดดี ทําสําเร็จ เขาจะเกิดความ ภาคภูมิใจ มั่นใจวาสามารถทําได
:-ใหรางวัลหรือของขวัญในโอกาสตางๆ เพื่อใหเกิดกําลังใจ
:-ใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมตางๆ
:-ใหเขาเปนผูเลือกของใชสวนตัว ของในบานบางตามความตองการที่เหมาะสม
เมื่อลูกมีอารมณโกรธ
:-ครอบครัวตองทําความเขาใจและยอมรับอารมณฉุนเฉียวของเขาได ไมแสดงความโกรธหรือวา
กลาวโตตอบสวนกลับ ในทันที และหลีกเลี่ยงสถานการณนั้นไปกอน
:-พูดคุยสอบถามสาเหตุเมื่อเหตุการณสงบ หรือใจเย็นลง ทั้งสองฝาย
:-บอกวิธีจัดการกับอารมณโกรธ เชน ดื่มน้ําเย็นชา ๆเขียนความโกรธลงในกระดาษบอกสาเหตุ หรือ
เหตุผล ดวยและความรูสึกของตัวเองขณะนั้น เปนอยางไรหรือ พูดระบายใหครอบครัวฟง
:-บอกวิธีการระงับอารมณโกรธ โดยการหายใจเขา-ออก ลึก ๆ นับไป 1 ครั้ง จนครบ 10 ครั้ง
:-ออกกําลังกาย ขุดดิน ปลูกตนไม เตะลูกบอล เตะกระสอบทรายใหเหนื่อยและเหงื่อออก
เมื่อลูกเครียด/วิตกกังวล
:-ครอบครัวพาออกกําลังกายดวยกันตอนเชา-เย็น
:-ครอบครัว จัดเวลาพาไปเที่ยวเตร พรอมกัน
:-พาไปซื้อของดวยกัน
:-พูดคุยปลอบโยนหาสาเหตุ ชวยกันแกปญหา
:-สอนวิธีฝก ผอนคลายความเครียด เชน การสูดหายใจ เขา-ออกชาๆทางจมูก ฝกทําสมาธิ นั่งใหสบาย
สถานที่สงบ ๆ นับลมหายใจเขา-ออก หรือตามที่เคยฝกฝน ฝกจินตนาการคิดถึงเรื่องดี ๆ ที่เขามาในชีวิต
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ตัวเอง หรือ จินตนาการ ถึงสถานที่มีทิวทัศนสวยงาม สมมติตัวเองอยูในสถานที่นั้นจะรูสึก
คลาย เชน ในสวน ดอกไม น้ําตก ปาไม ชายหาด ฯลฯ

สดชื่น ผอน

สับสนในการวางตัว/เคอะเขิน
:-ครอบครัวตองใหอิสระในการทํางาน ทํากิจกรรมยามวางคอยใหกําลังใจ ดูแลอยูไมหาง ไมคอยจับผิด
:-พูดคุยทักทายดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส เปนกันเองทําอยางสม่ําเสมอ
:-ชักชวนทํากิจกรรมรวมกันกับครอบครัว
ออกไปหาเพื่อน
:-ครอบครัวตองใหความสนใจ สอบถามวาไปกับใครทําอะไรแตไมเชิงจับผิด พูดใหเหตุผลวาเปน
หวง สอนเรื่องการคบเพื่อน
:-อนุญาตใหเพื่อนมาหาและรวมทํากิจกรรมกับครอบครัวได
:-อนุญาตใหไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ได เมื่อครอบครัวรูจักเพื่อน และทราบวาจะไปไหนกัน
:-ครอบครัวควรจัดเวลาและมอบหมายหนาที่ใหทํากอนอนุญาตใหไปหรือใหเขารูหนาที่ของเขาตอง
รับผิดชอบอะไรบาง และใหรูจักรับผิดชอบตัวเอง
เมื่อขาดกําลังใจทอแท
:-พูดใหกําลังใจบอย ๆ วาเขาทําได – เลิกได – เรียนได –ทํางานได อธิบายวาตองใหเวลากับตัวเองใน
การเริ่มตนใหม สิ่งที่พลาดไป ผิดไป เปนประสบการณ และนํามา เปนเครื่องกระตุนเพื่อทําในสิ่งที่ถูกตอง
ตอไปภายหนา
:-เมื่อเขาทําอะไรไมสําเร็จ ตองใหกําลังใจใหโอกาสเริ่มใหม ทําใหมได
:-ชี้ใหเห็นจุดดี จุดแข็ง แสดงใหเขาเห็นวา เขามีสวนดีอะไรบาง ควรพูดเสริมใหกําลังใจในจุดแข็ง
ของเขา
ดื่มสุรา
:-ครอบครัวตองคอยชักจูงใหเขาเห็นโทษ พิษภัยของการดื่มสุรา
:-ครอบครัวไมควรดื่มสุราใหเห็นเปนแบบอยางที่ไมถูกตอง
:-พาไปพบเจาหนาที่เพื่อขอคําปรึกษาแนะนํา
:-ไมอนุญาตใหดื่ม
:-ถาหากมีการรองขอ ตองมีขอตกลงรวมกัน และปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด จึงอนุญาต
:-เสนอทางเลือก ที่เหมาะสม เพื่อแกเครียด คลายเหงา แทนการดื่มสุรา
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กิจกรรมที่ 5
เรื่อง การสื่อสารภายในครอบครัว
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดเห็นความสําคัญของการสื่อสาร
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดฝกทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
2. สาระสําคัญ
การสื่อสารที่ดีตองเปนการสื่อสารสองทาง นั่นคือมีผูพูด และผูฟง มีการโตตอบ มีการสื่อสารที่
ตรงเปาหมายชัดเจนเพื่อเปนการลดชองวางของปญหา และลดความขุนใจภายในครอบครัว
3. เวลา
45 นาที
4. สื่อ / อุปกรณ
แผนกระดาษที่เขียนประโยคที่จะใชกระซิบ
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุมผูปฏิบัติธรรมและครอบครัว (รวมกัน) ออกเปนกลุมละ 8 คน แตละกลุมยืนเขาแถวตอน
เรียงหนึ่ง ยืนหางกันคนละ 1 ชวงแขน
2. ใหแตละกลุมสงตัวแทน กลุมละ 1 คน พบวิทยากรหนาหอง
3. วิทยากรแจกใบที่ใชเลนเกมกระซิบสั่งใหตัวแทนกลุมอาน และทองจําขอความนั้น เมื่อจําไดแลว
คืนขอความแกวิทยากร
4. ใหตัวแทนกลุมกระซิบขอความนั้นใหแกสมาชิกคนที่ 1 ฟง จากนั้นใหคนที่ 1 กระซิบบอก
คนที่ 2 ทําในลักษณะนี้จนครบทุกคน และใหคนรับขอความเปนคนสุดทายอานขอความนั้นใหสมาชิกใน
กลุมฟง
5. วิทยากรสรุปถึงประโยชน หรือขอคิดที่ไดรับจากการเลนเกม
6. การประเมินผล
ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวเห็นความสําคัญของการสื่อสารภายในครอบครัว
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ใบความรูที่ 5.1
เรื่อง ความสําคัญของการสือ่ สาร
การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวัน ครอบครัวจะอยูรวมกันอยางมีความสุขได ตองมีการ
สื่อสารที่ดีตอกัน การสื่อสารที่ดีจะตองเนนการแสดงความรัก ความหวงใย ความเปนมิตร ยอมรับใหอภัยซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเปนผลทําใหผูรับสื่อเกิดความภูมิใจ และเปนปจจัยการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลใน
ครอบครัว ในทางตรงกันขามครอบครัวใดที่มีการสื่อสารไมดีจะทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ นอยใจ และ
ไมใหความรวมมือในคําตักเตือน บางครั้งมีการตอตานเรียกรองความสนใจจากผูอื่นแทน ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ
ได เชน การหนีออกจากบาน การถูกชักจูงจากเพื่อนกระทําสิ่งไมถูกตองหรือกาวราว
การสื่อสารที่ดี นอกจากใชภาษาพูดคุย ก็มีการใชภาษากาย เชน การสัมผัสที่นุมนวลออนโยน
การโอบกอด ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกอบอุน เขาใจ มีที่พึ่งทางใจ มีกําลังใจ ดังนั้นในครอบครัวของผูผาน
การบําบัดรักษาควรจะมีการสื่อสารที่จะชวยใหผูผานการบําบัดรักษาเกิดความมั่นใจในตนเอง สามารถ
แกปญหาและสามารถดําเนินชีวิตไดโดยไมพึ่งพายาเสพติด
ครอบครัวมีการสื่อสารอยางไร ?
1. พูดใหกําลังใจและชมเชยโดยตรงเมื่อเขาทําความดีหรือไดพยายามแกไขขอบกพรอง
2. เปดโอกาสใหเขาอธิบายและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระไมวา จะถูกใจทานหรือไมก็ตาม
3. พูดใหกําลังใจหรือบอกเขาเสมอวาทานเชื่อวาเขาตองเลิกยาเสพติดแนนอน
4. บอกความรูสึกดี ๆ กับเขาเสมอ เชน “แมรักลูกนะ” “แมเขาใจลูก”
5. ใหเวลาและตั้งใจรับฟงที่เขาเลาหรือขอคําปรึกษา
6. บอกกลาวใหสมาชิกในครอบครัวทราบปญหาที่เกิดขึ้นและพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาไมปดบัง
เพื่อรวมกันคิดหาทางแกไข
7. แสดงความรักโดยการโอบกอดบางตามความเหมาะสม
8. บอกเหตุผลดวยเสมอเมื่อมีการตักเตือน
9. บอกเขาวาพรอมจะเปนเพื่อนไปเที่ยวหางสรรพสินคา ดูหนัง ฟงเพลง เมื่อเขาตองการ และพรอม
ที่จะรวมทํากิจกรรมอื่น ๆ กับเขา
10. ไมพูดเปรียบเทียบเขากับบุคคลอื่น
นอกจากนี้การสื่อสารที่สําคัญจะเปนปญหาในครอบครัวทําใหเกิดการตอตานรุนแรง คือ ปญหาการ
เตื อนโดยเฉพาะผูผานการบําบัด รัก ษาจะไม ยอมรั บคํา เตือน รูสึก วาครอบครั วขาดความเขา ใจ ดังนั้ น
ครอบครัวควรมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับการเตือนไดอยางเหมาะสม
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ใบความรูที่ 5.2
เรื่อง เตือนอยางไรใหเขาใจตรงกัน
ขั้นตอนของการเตือน มีดังนี้
1. กอนเตือน
• สังเกตอารมณผูเตือนและผูถูกเตือนวาเราและเขามีอารมณโกรธหรือไม
• จัดการกับอารมณผูเตือนกอนโดยปรับสภาพอารมณใหปกติ ถาไมสําเร็จใหหลีกเลี่ยง
• พึงตระหนักวาเขาและเราเปนพวกเดียวกันโดยคิดวาเขาเปนคนที่เรารักและหวังดี
2. ขณะเตือน
• บอกหรือแสดงความรูสึกที่ดีของผูเตือนตอผูถูกเตือน หรือพฤติกรรมของผูถูกเตือน เชน
“แมเปนหวงนะถาลูกกลับบานชา”
• รับฟงเหตุผล พูดคุยดวยสีหนาไมเครงครัด ทาทางเปนมิตร
• ใหขอเสนอแนะในสิ่ งที่ผูเ ตือนและผูถูก เตือ นตองการหลาย ๆ ทางเลื อกโดยไมใหเ สีย
ประโยชนทั้งผูเตือนและผูถูกเตือนเชน “คราวตอไปถาจําเปนตองกลับบานผิดเวลาอีกให
บอกลวงหนาหรือโทรมาบอก หากมีเหตุจําเปนไมรูลวงหนา”
• ใชวาจาที่เปนมิตร มีเมตตา จริงใจ ออนหวาน
• หามตําหนิหรือดวนสรุปวาการกระทําของผูถูกเตือนเปนสิ่งที่ผิด
3. หลังเตือน
• รับฟงและยอมรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการทางเลือกในการปฏิบัติของผูถูกเตือนโดยเปด
โอกาสใหเขาไดเลือกอยางอิสระไมบังคับพรอมทั้งแสดงความมั่นใจวาเขาทําได
• ติดตามและใหกําลังใจพรอมทั้งเปดโอกาสใหเขาไดเรียนรูดวยตนเองและรับผิดชอบในสิ่ง
ที่เขาตัดสินใจ และคอยเตือนเปนบางครั้ง
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ใบความรูที่ 5.3
เรื่อง การทําหนาที่เปนผูใหคาํ ปรึกษา
การให คํ าปรึ กษาเป นบทบาทของบิ ดา มารดา ครอบครั ว ในการช วยเหลื อผู ป วย/ผู ผ านการ
บําบัดรักษาที่มีความทุกข หรือมีปญหาใหรู เขาใจ ยอมรับตนเองที่เกี่ยวของกับปญหาของตนเองจนสามารถ
เขาใจปญหา/ปรับตัวหรือพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหความทุกขทุเลาไป หรือทําให
ความทุกขเหลานั้นผอนคลายไปจนสามารถดําเนินชีวิตตามปกติได
ครอบครัวซึ่งไดแก พอแม ญาติ หรือบุคคลที่อาศัยอยูรวมกันมีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาผูที่
ผานการบําบัดรักษา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตองการอยางเหมาะสม ครอบครัวควร
เปนบุคคลที่ลูกหลานจะเขามาขอคําปรึกษาแนะนําเปนคนแรก เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับเขาการใหคําปรึกษา
เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญยังเปนจุดเริ่มที่จะชวยเหลือกันเปนอันดับแรก ถาเขาพึ่งครอบครัวไดจะไมเขาไป
หาเพื่อนหรือคนอื่นหรือจนกระทั่งเกิดเหตุจนเปนปญหาแลวครอบครัวจึงจะทราบภายหลัง
ทําอยางไรใหเขานึกถึงพอแมหรือครอบครัวเปนคนแรกเมื่อมีปญหา
- คุณทําตัวเปนเพื่อนซี้เขาหรือเปลา
- คุณยอมรับเขาไดแคไหนในความเปนเขาที่เปนอยูปจจุบัน เชน เรื่องการแตงตัว ทรงผม
ความประพฤติในการคบเพื่อน ฟงเพลง ฯลฯ
- คุณยอมรับเขาไดจริงหรือ คุณแสดงสีหนา สายตาที่ยอมรับเขาหรือไม คุณรับฟงเขาไดทุก
เรื่องไมวาเรื่องนั้นจะถูกใจคุณหรือไม
- คุณแสดงทาทีและมีวาจาที่นุมนวลหรือไม เวลาพูดคุย พูดดวยเสียงนุมนวลเห็นใจจับมือ
โอบกอดเวลาเขาเขามาบอกไมดุวาสวนกลับเมื่อรูวาเขาสรางปญหา ทําแบบนี้หรือเปลา
- คุณวิจารณ กลาวโทษเขาหรือไม เวลาเขาบอกเลาปญหา คุณมักจะพูดวาเพราะเขาทําอยาง
โนนอยางนี้จึงเกิดปญหา ทําใหตองเดือดรอนกันไปหมดเคยพูดหรือไม
- คุณชอบพูดขัดจังหวะหรือโตเถียงเขาหรือไม
- คุณชอบพูดซ้ําซากหรือไม หรือแสดงอาการโกรธเมื่อเขาบอก
- คุณแสดงอาการดูถูก พูดกระทบกระแทก เขาหรือไม
- คุณถามคําถาม ที่สรางความลําบากใจแกเขาหรือไม
สิ่งเหลานี้สรางความไมอุนใจ ไมไววางใจ แกเขาทั้งสิ้น ฉะนั้นเมื่อเขามีปญหาเขาจึงไมอยากบอกไม
อยากขอคําปรึกษาแนะนําคุณ จะหันไปหาเพื่อนซึ่งจะเกิดความเสี่ยงไดถาเพื่อนแนะนําทางไมถูกตอง ฉะนั้น
คุณตองปรับเปลี่ยนตัวคุณใหเปนที่ไววางใจ ตองสรางความอบอุนใหเกิดขึ้นใหเขาเห็นวาคุณพรอมเสมอที่จะ
ใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําเขาได โดย
- คุณใหการยอมรับเขาได
- คุณมีความเขาใจเห็นใจสงสารอยากชวยเหลือ

- 38 -

คุณยินดีรับฟงทุกเรื่องอยางตั้งใจและอดทน
- คุณสนใจและใหความสําคัญถึงปญหา/เรื่องที่เขาเลา
- คุณชวยแนะนําแนวทาง ใหความกระจางแกเขาได
- คุณกระตุนใหเขาใชศักยภาพความสามารถใหเขาตัดสินเลือกแนวทางแกปญหาใหรูคุณคาตนเอง
- ชมเมื่อเขามีแนวคิด/ทางเลือก ความคิดในการแกปญหาที่ดี
- คุณสามารถสรุป ประเด็นปญหาและตกลงวิธีแกปญหารวมกันได
คุณสมบัติที่ดีของผูที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
1. มีความเขาใจ จริงใจ เห็นใจผูที่ขอคําปรึกษา
2. ชวยใหเขาเขาใจตนเอง เขาใจปญหาของตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม ตัดสินใจเลือกวิถีทางในการคิด
การกระทํา การใชศักยภาพของตนเองไดถูกตองเหมาะสม เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม
ลักษณะการใหคําปรึกษาแบงได 2 ประเภท
1. การใหคําปรึกษาแนะนําทาง เปนการพูดคุยดวยการตั้งคําถามใหความมั่นใจในคําแนะนํา แนะ
ชองทางหรือหาขอมูลเสนอแนะหรืออาจตัดสินใจใหในกรณีที่ไมสามารถตัดสินใจเองได เชน การศึกษา
อาชีพ ความรูความสามารถการทํางานการเกิดความสงสัยไมแนใจเกี่ยวกับตนเองชี้จุดเดนจุดดอยในตัว
เพื่อใหไดตัดสินใจได
2. ใหคําปรึกษาแบบไมนําทางใชในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอารมณความรูสึก การปรับตัวผูให
ปรึกษาแสดงถึงความเห็นใจเขาใจยอมรับ เปดโอกาสระบายความรูสึกอารมณ ความคับของใจออกมา โดย
ผูใหคําปรึกษาไมแสดงความคิดเห็นแตจะใชคํากระตุนใหผูรับคําปรึกษารู เขาใจปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง และ
เลือกวิธีการแกไขดวยตนเอง
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ใบความรูที่ 5.4
เรื่อง การปฏิบตั ิตนของครอบครัวในการอยูรวมกับผูผา นการบําบัด
การปฏิบัติตนของครอบครัวในการอยูรวมกับผูผานการบําบัด
• เรียนรู และยอมรับขอจํากัดของการใชชีวิตรวมกัน
• เรียนรู สัญญาณเตือนการกลับไปเสพยาซ้ํา
• เรียนรู สภาวะทางอารมณ และจัดการอารมณ
• ฝกการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร
• อดทนกับกระบวนการเลิกยา
• มีจุดมุงหมายรวมกัน
ครอบครัวกับการควบคุมพฤติกรรม
การอยูรวมกันของบุคคลในครอบครัวมีความจําเปน ตองมีการควบคุมพฤติกรรมซึ่งบาง
ครอบครัวอาจมีกฎเกณฑที่เขมงวดมีการจําแนกหนาที่ที่แนนอน แตจะทําใหบุคคลในครอบครัวปรับตัว
ลําบาก ไมมีโอกาสตอรองหรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามสถานการณซึ่งการถูกเขมงวดมากเกินไปนั้นจะ
ทํ า ให เ กิ ด การดื้ อ เงี ย บ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นบางครอบครั ว สามารถยื ด หยุ น ได ต าม
สถานการณที่เกิดขึ้น ทําใหสมาชิกเขาอกเขาใจและอยากใหความรวมมือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
สวนครอบครัวที่มีการควบคุมพฤติกรรมตามอารมณของบุคคลในครอบครัวบางครั้งเขมงวดมาก บางครั้ง
ปลอยใหปฏิบัติได ทําใหสมาชิกเกิดการสับสนวาควรจะปฏิบัติตนอยางไร ในครอบครัวของผูที่ผานการ
บําบัดรักษาควรมีการควบคุมพฤติกรรมแบบยืดหยุนซึ่งจะทําใหผูผานการบําบัดยอมรับและปรับตัวไดงาย
หลักการควบคุมพฤติกรรม
1. เนนเรื่องที่สําคัญ เพราะถามีขอจํากัดมากไปจะทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความวิตกกังวลและ
ความเครียดได
2. เนนการสรางวินัยใหแกสมาชิกในครอบครัวใหรูจักการควบคุมตนเอง เชน การตื่นนอนการกลับบาน
การอานหนังสือ เปนตน
3. เปดโอกาสใหสมาชิกไดกําหนดขอบเขตขอจํากัดของตนเองบาง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสามารถ
ที่จะปฏิบัติตามได
4. เปลี่ยนแปลงขอบเขตและขอจํากัดใหเหมาะสมกับวัยของสมาชิกในครอบครัว
การควบคุมพฤติกรรมจะเริ่มอยางไร ?
การควบคุมพฤติกรรมเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวรวมกันสํารวจวาภายในครอบครัวมีการควบคุม
พฤติกรรมบางหรือไม ถาพบวายังไมมีใหเริ่มปฏิบัติดังนี้
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1. ใหสมาชิกในครอบครัวรวมกันตกลงถึงพฤติกรรมที่ควรควบคุมของสมาชิกในครอบครัว ที่ทุก
คนสามารถปฏิบัติได ซึ่งควรเริ่มจากพฤติกรรมที่ควบคุมงายไปจนถึงพฤติกรรมที่ควบคุมยากขึ้น
2. กําหนดระเบียบขอบเขตของพฤติกรรมที่ปฏิบัติในครอบครัวไวอยางชัดเจน
3. มีการตกลงวิธีการปฏิบัติที่ยอมรับไดรวมกัน
4. ใหกําลังใจและสงเสริมพฤติกรรมที่ดีโดยชมเชยและใหรางวัล
5. มีการกําหนดโทษที่ชัดเจนและทุกคนรวมรับรูในกฎนี้ เมื่อพบวามีการปฏิบัติที่ฝาฝน
ใน
พฤติกรรมที่ควบคุมใหมีการลงโทษหรืองดพฤติกรรมที่ชอบเชน การดูหนังการฟงเพลง ใหทํางานบานมาก
ขึ้น งดการออกเที่ยวเตรพบปะเพื่อนฝูง เปนตน
พฤติกรรมที่ควรมีการควบคุม
1. พฤติกรรมที่เปนอันตรายตอรางกายและทรัพยสิน เชน การทํารายตนเอง การทํารายผูอื่น การ
ทําลายทรัพยสิน การขับรถเร็ว ฯลฯ
2. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจ เชน การกิน การนอน การขับถาย ความ
ตองการทางเพศ ความกาวราว ฯลฯ
3. พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมทั้งในและนอกครอบครัว เชน การเสพติด การลักขโมย การคบเพื่อนที่
ไมดี การเที่ยวเตรแหลงมั่วสุม การเลนการพนัน และการทําผิดกฎหมายอื่น ๆ ฯลฯ
4. การไมปฏิบัติตามขอบเขตและระเบียบวินัยในครอบครัว
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ใบความรูที่ 5.5
เรื่อง การแกปญ
 หาของครอบครัว
ครอบครัวชวยแกปญหาไดอยางไร ?
ปญหามักเกิดกับทุกครอบครัวไมมากก็นอย ขึ้นอยูกับความสามารถของคนในครอบครัววาจะจัดการ
แกไขปญหาดังกลาวอยางไร การปลอยใหเปนความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งในการแกปญหา ทําให
ปญหาดังกลาวอาจไดรับการแกไขอยางไมเหมาะสม หรือถาปลอยปละละเลยกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็อาจ
กลายเปนปญหาเรื้อรังที่จะนําไปสูปญหา อื่นๆ ตอไปได ในครอบครัวที่มีสมาชิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดก็
เชนกัน ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปจจัยครอบครัวควรตองชวยเหลือกัน
และรวมแกปญหากับเขา จะทําใหปญหาในครอบครัวไดรับการแกไข ซึ่งจะชวยใหเขาเกิดความมั่นใจตอสู
ปญหาอุปสรรคไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม
ป ญ หาในที่ นี้ ห มายถึ ง ภาวะคุ ก คามที่ ทํ า ให ห น า ที่ ข องครอบครั ว ไม ป กติ มี ผ ลกระทบต อ การ
ดํารงชีวิตของคนในครอบครัว ปญหาที่พบในครอบครัวสวนใหญคือ ปญหาดานวัตถุ เชน รายไดไมพอใช
ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีที่ทํากิน เปนตน และปญหาทางอารมณ เชน ความขัดแยงไมพอใจ ความโกรธกับคนใน
ครอบครัว
ปญหาที่มักเกิดกับครอบครัวผูเขารับการฟนฟูฯ ไดแก ปญหาความขัดแยง ความไมไววางกัน ความ
ไมพอใจกัน กลาวโทษกัน มีคาใชจายมาก รายไดไมพอใช การปลอยใหเปนภาระคนใดคนหนึ่งแกปญหา
นํ า ไปสู ค วามขั ด แย ง มากยิ่ ง ขึ้ น ในครอบครั ว ดั ง นั้ น การแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งเหมาะสมจะทํ า ให
ครอบครัวมีความสุข
แนวทางการแกไขปญหาของครอบครัว ตามแนวทางอริยสัจ 4

1.กําหนด

ปญหา
4.วิธีปฏิบัติ

2.หาสาเหตุ

และ
3.กําหนดเปาหมาย

ที่ตองการ

1. กําหนดปญหา แยกแยะประเด็นปญหาชัดเจน โดยชี้ชัดวาอะไรเปนปญหาเชนนั้น การที่สมาชิกใน
ครอบครัวกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา ถาวิเคราะหปญหาอาจพบประเด็นปญหาอื่นๆ เชน
ความขัดแยงใน
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ครอบครัว ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ความไมเขากัน เปนตน และตองมีการสื่อสารในครอบครัวเขาใจ
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น การสื่อสารอาจบอกสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกที่เหมาะสมจะชวยแกไข
ปญหาและเขาใจปญหาอยางถูกตอง การสื่อสารบอกสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกที่เหมาะสมจะ
ชวยแกไขปญหาได เชน ญาติ เพื่อน ผูที่นับถือ
2. หาสาเหตุของปญหา โดยใหสมาชิกในครอบครัวรวมกัน พิจารณาหาสาเหตุปญหาวิเคราะห
วินิจฉัยมูลเหตุของปญหา
3. กําหนดเปาหมายที่ตองการ โดยรวมกันกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้น เชน ลดความขัดแยง
แบงเวลาใหกับครอบครัว เปนตน
4. วิธีปฏิบัติและลงมือปฏิบัติ โดยรวมกันคิดหาวิธีการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา เลือกวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสม และลงมือปฏิบัติโดยทุกคนที่มีสวนในการแกไขควรปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่วางไวและรวมกัน
ประเมินติดตามวาการปฏิบัติมีอุปสรรคหรือไม อยางไร ถามีปญหานําสูการแกไขปญหาดังกลาวใหม
ในกรณีที่ผูเขารับการฟนฟูฯมีปญหา ควรใหเขาแกไขปญหาและตัดสินใจดวยตนเองกอน อยาพึ่งเขาไป
ชวยเหลือ โดยเราคอยเฝาดูหรือรับฟงปญหา คอยกระตุนใหเขามองหาทางเลือกหลายๆ ทางที่ทําดวยตนเอง
แตเมื่อเขาทําไมไดตองการความชวยเหลือ จึงคอยใหเขามองหาหรือนึกถึงคนที่ชวยเหลือเขาได
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กิจกรรมที่ 6
เรื่อง บานของฉัน
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อผูปฏิบัติธรรมและครอบครัวมีความรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอยาง
เหมาะสม
2. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมและครอบครัวมีความตระหนักรูวาตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นได
ดวยตนเอง
2. สาระสําคัญ
สวนใหญเรามักจะมองเห็นสิ่งที่อยูตรงหนาเราไดชัดเจนฉันใด เราก็มักจะมองเห็นดีชั่ว และความ
ผิดพลาดของผูอื่นไดดีกวาการมองของตนเองฉันนั้น จะเห็นไดวาเวลาที่มีเหตุการณในทางลบเกิดขึ้นกับเรา
เราก็มักจะโทษวาผูอื่นเปนผูกระทําใหเกิด เราจึงมักมองไมเห็นทางที่จะแกไขปรับปรุง และพัฒนาตนเอง แต
หากเปนเหตุการณที่สรางความสุขสมหวังเกิดขึ้นเราก็มองวาเกิดจากการกระทําของเราเอง และหลงไหลได
ปลื้มอยูอยางนี้เสมอ แตหากเรากมมองตนเองอยางพิจารณาเราก็จะเห็นสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราบนความจริง
ซึ่งนําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง นั่นคือการรับผิดชอบตนเองและเปนสื่อนําใหเราไดพบ
ความสุขอยางยั่งยืน
3. สื่อ/อุปกรณ
1. กระดาษ เอ 4
2. ดินสอ
3. สีเทียน
4. ใบความรู
4. เวลาที่ใช
1 ชั่วโมง
5. วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแบงกลุมๆละ 8-10 คน และแจกกระดาษ เอ 4 ดินสอ และสีเทียนครอบครัวละ 1 ชุด
2. ใหแตละครอบครัวชวยกันวาดภาพบานในจินตนาการของตนเอง และใหระบายสีสวยงามตาม
ตองการ
3. หลังจากทุกครอบครัววาดภาพบานและระบายสีเรียบรอยแลว ใหนําเสนอบานของตนเอง
4. วิทยากรใหทุกครอบครัวไดพิจารณาบานของตนเองวามีสวนไหนตองการที่จะแกไข ปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือไม ถามีก็ใหแกไขปรับปรุงจนเปนที่พอใจ
5. วิทยากรกลุมสรุปตามใบความรู
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ใบความรูที่ 6.1
เรื่อง คําวาบาน
จะเห็นไดวาบานที่เราสรางขึ้น เปนบานที่เกิดจากความตองการของเราเองจึงเปรียบเสมือน
เจาของบาน เราจึงสามารถสรางบานตามที่เราตองการ ตกแตงบานอยางที่เราตองการ เชน ตองการหนาตาง
แบบไหน ผามานลายอะไร โตะรับแขกจะวางไวตรงไหนที่เราเห็นสวยงาม ดูดี เหมาะสมไมเกะกะกับผูที่อยูอาศัย
รวมกันกับเรา หรือที่เรียกวาครอบครัว แตพอนานไปเราอาจคนพบวาที่เราตกแตงแบบเดิมมันดูไมสวย ดูคับ
แคบ เกะกะ เดือดรอนเวลาที่คนในครอบครัวเดินไปมา เราก็อาจจะแกไขปรับปรุงตกแตงใหมใหดีขึ้น ทุกคน
ในครอบครัวจะไดอยูกันอยางมีความสุข
ถาเปรียบวาตัวเราคือบาน บานคือเรา เราสามารถสํารวจวามีอะไรในตัวเราใหความเปนเราที่
จะต อ งแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง บ า งเพื่ อ ที่ เ ราจะได มี ค วามสุ ข ครอบครั ว มี ค วามสุ ข เราก็ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงไดดวยตัวเรา คือ เจาของตัวเราเอง
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กิจกรรมที่ 7
เรื่อง คํามั่นสัญญาของฉัน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวไดใหคํามั่นสัญญาในสิ่งที่จะกระทําตอกันภายหลังการ
ฟนฟูฯ และเกิดความรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่สัญญาไว รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนไดจริง
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมใดๆ จะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม ต ามพั น ธสั ญ ญาที่ ใ ห ไ ว
ยอมขึ้นอยูกับความมีวินัยของบุคคลนั้นๆ ที่จะเอาชนะตอตนเองโดยไมมีขออางหรือขอแกตัวใดๆ ทั้งสิ้น
ตนเองเทานั้นจะเปนผูที่เปลี่ยนแปลงการกระทําของตนเองได และสนองตอบความตองการของตนไดสําเร็จ
เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง
3. สื่อ/อุปกรณ
1. กระดาษรูปหัวใจ หรือตามใบงาน
2. ดินสอ/ปากกา
4. เวลาที่ใช
1.30 ชั่วโมง
5. วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแจกกระดาษรูปหัวใจ และดินสอ/ปากกาใหกับผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวทุกคน
2. แบงกลุมยอยกลุมๆละ 8-10 คน แลวใหทั้งผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวเขียนคําสัญญาที่จะ
กระทําตอกันภายหลังจากที่ฟนฟูฯ มากหรือนอยแลวแตความตองการ
3. ผูนํากลุมใหผูปฏิบัติธรรม และครอบครัวอานคําสัญญาของตนเองใหซึ่งกันและกัน ฟง
เสร็จแลวใหจับมือกันและกัน
4. ผูนํากลุมสรุป และใหกําลังใจแกผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว ที่จะตองใชความพยายามใน
การรักษาสัญญาที่ใหไวแกกัน แตสิ่งสําคัญคือการใหโอกาส และเวลาสักระยะหนึ่งในการปฏิบัติตามคํา
สัญญาที่ใหไว
6. การประเมินผล
1. สังเกตจากความมุงมั่นในการฝกปฏิบัติตามสัญญาของสมาชิก
2. สังเกตจากความคิดเชิงวิเคราะหผลการปฏิบัติของสมาชิก
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ใบงานที่ 7.1
เรื่อง คํามั่นสัญญาของฉัน

ชื่อ…………………..สกลุ………………………..
ขอสัญญาตอ……………………………………….
วันที่……………………………………………….
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บรรณานุกรม
• กัญญา ภูระหงษ . คูมือการดําเนินงานวัดเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด .พิมพครั้งที่ 1
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร. 2546
• กลุมงานพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กองกิจการชุมชน กรมคุมประพฤติ . คูมือการจัดคายยาเสพติด
สําหรับผูถูกคุมความประพฤติและครอบครัว(คายกาวใหม).กรมคุมประพฤติ .2545
• กลุมแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และ กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . คูมือการจัดโปรแกรม
แกไขฟน ฟูผูตดิ ยาเสพติด: โปรแกรมพื้นฐาน. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2548
• กลุมแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และ กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . คูมือการจัดโปรแกรม
แกไขฟน ฟูผูตดิ ยาเสพติด: โปรแกรมปญหาเฉพาะดาน. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2548
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (เอกสารหมายเลข
4/2546). ความรูประกอบการปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ .
“รายงานสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ .
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนิน งานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ครั้งที่ 6/1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และ ครั้งที่ 6/2
ระหวางวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี. กรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10,11-12,21-22,30 -31 กรกฎาคม 2550 .
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2550 (อัดสําเนา)
• ภุชงค กนิษฐชาติ . “วิถีพุทธ ทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด” . กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . 2548 (อัดสําเนา)
• สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชน . คูมือการจัด
กิจกรรมบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน(ฉบับปรับปรุง). กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน.
----------------------------------------------------------------
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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
ผูชว ยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 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
เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
14. พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
15. พระอธิการกําหนด สุตาคโม
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
16. พระเลอศักดิ์ วราสฺโก
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
17. หลวงพอลักษณ
จตตฺมโล
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
18. พระมหาณรงค คมฺภีโร
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
19. พระมานพ
สุชาโต
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
20. แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
21. แมชีอรุณ
แกวศรีงาม
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
22. นางมาลัย
ทวีสุข
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
23. นางเบญจ จันทรผอง
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
24. นายอภัยชล วาพันดุง
วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
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26. นายสนั่น
วิทยากร
27. พระมหาสุภาพ
28. นางพรประภา

ประภา
อารียกลับ

วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก

พุทฺธวิริโย
แกลวกลา

เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา
คุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด

29. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูรวมสังเกตการณ
30. นายแพทยอรรถพล สุคนธาภิรมย
31. นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
เจาหนาที่
1. นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2. นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
3. นางสายตา
ชะทา
4. นางลัดดา
วงศมติกุล
5. นางสาวภัทราวรรณ เทียนไทย
ผูสรุป/เรียบเรียง
1. นางวัจนา บวรธรรมจักร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด

พนักงานคุมประพฤติ 7ว
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
2. นางวราภรณ
ชุมภูทอง
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
พนักงานคุมประพฤติ 3
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูเขารวมประชุมกลุมยอยเรื่อง การมีสวนรวมของครอบครัวและกิจกรรมกลุมตางๆ
วิทยากรกลุม
1. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนา
คุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
ผูประสานงานกลุม
1. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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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

วัดตาไกพลวง จังหวัดสุรินทร
วัดตาไกพลวง จังหวัดสุรินทร
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
พนักงานคุมประพฤติ 4
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
พนักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต

ผูสรุป/เรียบเรียง
1. นางวัจนา บวรธรรมจักร
2. นางวราภรณ ชุมภูทอง
3. นายอรรถชัย อํานวยศิลป

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ผูรวมจัดทํา
1. นายอรรถชัย อํานวยศิลป
2. นางเบญจพร คงบวรเกียรติ
3. นายจีระศักดิ์ ซองศิริ

พนักงานคุมประพฤติ 3กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานพิมพดีดชั้น 3กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ที่ปรึกษา
1. นางพรประภา แกลวกลา
2. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม

หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบฯ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพ
สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
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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
(เอกสาร หมายเลข 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)

