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ค�ำน�ำ

	 กว่าสิบปีของการก่อตั้งคลินิกการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลโดยศาลอาญาธนบุรี	 
ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	
คดีความรุนแรงในครอบครัว	คดีที่มีโทษไม่ร้ายแรงท่ีได้รับการปล่อยชั่วคราวด้วยการประกันตัว	โดย 
ผู้ให้ค�าปรึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างมีมาตรฐานด้านการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือ	
แนะน�าแนวทางเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเวลาวิกฤติ	 เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาส 
เลอืกทางเดนิของชวีติทีจ่ะไม่ซ�า้รอยกบัเส้นทางเดมิ	และลดโอกาสทีจ่ะกลับมากระท�าผิดซ�า้	การท�างาน
ของคลินิกจิตสังคมท่ีผ่านมาถูกยืนยันความส�าเร็จด้วยข้อมูลที่ว่า	 ในปี	2561	การด�าเนินงานของ	 
5	ศาลน�าร่อง	สามารถให้ค�าปรึกษาผู้ต้องหาและจ�าเลยไปกว่า	4,106	คดี	การประเมินคลินิกจิตสังคม
ของศาลอาญาธนบุรี	สามารถเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องจ�าคุกได้มากถึงร้อยละ	20	ของคดีทั้งหมดในศาล	 
ลดอัตรากระท�าผิดซ�้าได้มากกว่าร้อยละ	99	และยังช่วยลดวิกฤตินักโทษล้นคุกได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ให้ค�าปรึกษา	รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร	บทเรียน	และกิจกรรม	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้ให้ค�าปรึกษามีแนวทางในการน�าไปปฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้	 เนื่องด้วยผู้รับค�าปรึกษาส่วนใหญ่มาด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
สารเสพตดิ	สสส.	ในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนนุการปรบัปรงุหลกัสตูรแกนกลางผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้านจติสงัคม
ในระบบศาล	มีความยินดีท่ีกรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	 
ได้พฒันา	“หลักสตูรการให้ค�าปรกึษาการจดัการภาวะเสพติดส�าหรับผูใ้ห้ค�าปรึกษาคลนิิกจติสงัคม
ในระบบศาล”	ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรแกนกลาง	3	หลักสูตรได้แล้วเสร็จ

	 หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก	“หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับผู้ให้
ค�าปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”	โดยเป็นคู่มือส�าหรับการอบรมเตรียมความพร้อม	สร้างเสริม
ความรูแ้ละทกัษะให้กับผูใ้ห้ค�าปรกึษา	ให้มคีวามเข้าใจในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสารเสพตดิ	อาทิ	เข้าใจ
ภาวะเสพติด	เข้าใจพฤติกรรมหรือภาวะจิตใจของผู้เสพ	เข้าใจกลไกการกระตุ้นของสารเสพติด	ฯลฯ	
พร้อมกับเรียนรู้แนวทางหรือกระบวนการที่ผู้ให้ค�าปรึกษาจะสามารถน�าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง	
สสส.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรเล่มนี้	จะเป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้ 
ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง	ๆ	ที่สนใจต่อไป
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 คลินิกจิตสังคมมีจุดมุ  งหมายเ พ่ือให ้
ค�าปรึกษาแกผู ้กระท�าผิดในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด คดีความรุนแรงในครอบครัว และคดี
ท่ีมโีทษไมร้ายแรงซ่ึงได้รบัการปลอยช่ัวคราว โดย
การประกนัตวั ผู้ให้ค�าปรกึษาในคลนิกิจติสงัคมจงึ
มีบทบาทในการชวยเหลือผู้กระท�าผิดให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การด�าเนินชีวิต และลด
การกอคดซี�า้ ส�านกังานศาลยตุธิรรม กรมสขุภาพจติ 
กรมการแพทย์ กรมคุมประพฤติ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ศาลอาญาธนบุรี ศาล
จังหวัดเชียงใหม ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัด
ปทุมธานี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และส�านักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได้บันทึก
ข้อตกลงวาด้วยความรวมมือเพ่ือการพฒันาระบบ
การให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล และ
ได้รับความรวมมือทางวิชาการจากศูนย์วิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย
สถาบันกลัยาณ์ราชนครนิทร์ จงึได้พัฒนาหลกัสตูร
ฝกอบรมส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษาคลินิกจิตสังคม
ในระบบศาล ซ่ึงเปนหลกัสตูรแกนกลาง 3 หลกัสตูร 
ได้แก หลกัสตูรการให้ค�าปรกึษาข้ันพ้ืนฐาน หลกัสตูร
การให้ค�าปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด และ
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาครอบครัว
 ผู ้รับค�าปรึกษาส วนใหญมาด ้วยคดี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด คณะท�างานจึงได้
ออกแบบและพัฒนาหลกัสตูรการให้ค�าปรกึษาการ
จัดการภาวะเสพติด ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรท่ี 2 โดยผู้ให้ค�าปรึกษาจ�าเปนต้องผาน
การอบรมหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาข้ันพื้นฐาน
มากอน และควรมีประสบการณ์จากการฝกปฏิบัตงิาน
หลังอบรมหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เนื้อหาของหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติดจะเปนการตอยอดความรู้และทักษะ
ของผู ้ ให ้ค�าปรึกษาให้สามารถส�ารวจปญหา 
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ท�าความเข้าใจภาวะเสพตดิ เช่ือมโยงบาดแผลทาง
ใจกบัภาวะเสพตดิ และมวีธิจีดัการกบัภาวะเสพตดิ
ได้ดย่ิีงขึน้ มีหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ จดักระบวนการ
เรยีนรูใ้นรปูแบบการบรรยาย การอภปิราย การสาธติ 
และการฝกปฏิบัติจริง ใช้เวลาฝกอบรม 2 วัน 
ซ่ึงเป นระยะเวลาท่ีผู ้ ให ้ค�าปรึกษาสามารถ
จดัสรรเวลามาฝกอบรมได้ มีเวลาเพยีงพอตอการ
เรียนรู ้และการฝกปฏิบัติได้จริง เนื่องจากการ
ให้ค�าปรกึษาท่ีดีต้องบูรณาการระหวางความรูแ้ละ
ทักษะอยางลงตัว การสาธิตจะชวยให้เข้าใจ
กระบวนการและทักษะการให้ปรึกษาได้อยาง
รวดเร็ว การอภปิรายและสร้างเสรมิการมีสวนรวม
ในหลกัสตูรนีจ้ะชวยให้เกดิการระดมความคดิ และ
น�าประสบการณ์ชีวติมาชวยเตมิองค์ความรูส้�าหรบั
การให้ค�าปรึกษา
 แผนการสอนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม สื่อการเรียนรู ้ และการประเมินผล 
วิทยากรควรศึกษาและท�าความเข้าใจแผนการ
สอนและสื่อการเรียนรู ้อยางละเอียด กอนน�า

ไปถายทอดจริง ท้ังนี้ ควรให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการ
อบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คณะท�างาน
ได้อธิบายวิธีการและเหตุผลส�าหรับกิจกรรมยอย
ไว ้โดยละเอียดเพ่ือเป นแนวทางให ้ วิทยากร
สามารถน�าไปใช้ได้โดยงาย อยางไรกต็าม วทิยากร
แตละทานสามารถปรับกระบวนการเรียนรู ้
ให้เข้ากับแนวทางของตนเอง และลักษณะของ
ผู ้เรียน โดยยึดโครงรางและวัตถุประสงค์ของ
กจิกรรมตามแผนการสอนนี ้วทิยากรต้องเช่ือมโยง
ความรู้และทักษะจากหลักสูตรการให้ค�าปรึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการจัดการภาวะเสพติด
เข้าด้วยกัน ดังนั้น จ�าเปนต้องศึกษาหลักสูตร
ทั้ง 2 หลักสูตรโดยละเอียด
 อยางไรกต็าม การฝกอบรมตามหลกัสตูรนี้ 
มีเวลาเพียง 2 วัน ดังนั้น ผู้ให้ค�าปรึกษาจ�าเปน
ต้องฝกปฏิบัติ และมีกระบวนการเรียนรู ้นอก
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการให้ค�าปรึกษา
ตอไปอีกด้วย
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หลักสูตรกำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด
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1. อธิบายความหมายของภาวะเสพติดและเชื่อมโยงภาวะเสพติดกับการกอคดีได้
2. ระบุเปาหมายของการให้ค�าปรกึษาการจดัการกบัภาวะเสพตดิและบทบาทของผูใ้ห้ค�าปรกึษา
3. ค้นหาตวักระตุน้ภายนอก ตวักระตุ้นภายในท่ีท�าให้เกดิภาวะเสพตดิ รวมถงึแรงต้านและปจจยั

ปกปองเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการชวยเหลือผู้รับค�าปรึกษาได้
4. อธิบายข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการให้ค�าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงได้อยางถูกต้อง
5. อธบิายหลกัการและวธิกีารให้ค�าปรกึษาเพือ่สร้างแรงจงูใจให้ผูร้บัค�าปรกึษาตระหนกัผลกระทบ

ของพฤติกรรมเสพติดตอการกอคดีได้อยางถูกต้อง
6. อธิบายหลักการและวิธีการให้ค�าปรึกษาเพื่อให้ผู้รับค�าปรึกษาวางแผนในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้อยางถูกต้อง
7. วเิคราะห์การประมวลแผนท่ีน�าทางของการให้ค�าปรกึษา บทบาทของผูใ้ห้ค�าปรกึษา และ case 

formulation กับการให้ค�าปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้พอสังเขป
8. ฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาเพื่อส�ารวจปจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสพติด และประเมิน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคนิคการให้ค�าปรึกษาได้อยางถูกต้องและเหมาะสม
9. อธิบายความหมายและปฏิกิริยาตอบสนองตอบาดแผลทางใจได้ถูกต้อง
10. อธิบายความสัมพันธ์ของบาดแผลทางใจกับภาวะเสพติดที่เชื่อมโยงกับการกอคดีได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ระยะเวลำ 2 วัน
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ตำรำงกำรฝึกอบรม
วัน

เวลำ
9.00-12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.45-16.00 น.

1 หัวขอที่ 1
ภาวะเสพติด 

หัวขอที่ 2 
สาธิตการให้ค�าปรึกษาการจัดการ

ภาวะเสพติด ครั้งที่ 1 

หัวขอที่ 3 
ฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษา
การจัดการภาวะเสพติด 

ครั้งที่ 1

วัน
เวลำ

9.00-10.00 น. 10.15-12.00 น. 13.00-14.15 น. 14.15-15.00 น. 15.00-16.00 น.

2 หัวขอที่ 4 
บาดแผลทางใจ
กับภาวะเสพติด 

หัวขอที่ 5 
สาธิต

การให้ค�าปรึกษา
การจัดการภาวะ
เสพติด ครั้งที่ 2

หัวขอที่ 6 
ฝกปฏิบัติ

การให้ค�าปรึกษา
การจัดการภาวะ
เสพติด ครั้งที่ 2

หัวขอที่ 7 
สาธิต

การให้ค�าปรึกษา
การจัดการ ภาวะ
เสพติด ครั้งที่ 3

หัวขอที่ 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประเมินผล

หอขอ ประกอบด้วย
หัวขอที่ 1 ภาวะเสพติด
หัวขอที่ 2 สาธิตการใหคําปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด ครั้งที่ 1
หัวขอที่ 3 ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด ครั้งที่ 1
หัวขอที่ 4 บาดแผลทางใจกับภาวะเสพติด
หัวขอที่ 5 สาธิตการใหคําปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด ครั้งที่ 2
หัวขอที่ 6 ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด ครั้งที่ 2
หัวขอที่ 7 สาธิตการใหคําปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด ครั้งที่ 3
หัวขอที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินผล



ภำวะเสพติด

หัวข�อที่ 1 
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1. ระบุนิยาม สาเหตุของการเสพติด และอาการจากการเสพสารเสพติดบางชนิดไดอยางถูกตอง
2. ตระหนักวาพฤติกรรมเสพติดในชีวิตประจําวันเปนเรื่องใกลตัว
3. ระบุความเชื่อมโยงภาวะเสพติดกับการกอคดีได
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการสํารวจปญหาและสาเหตุที่อยูเบื้องหลังภาวะเสพติด 
5. อธิบายความหมายของตัวกระตุนภายนอก ตัวกระตุนภายใน แรงตาน ปจจัยปกปองไดอยาง

ถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
6. อธิบายขั้นตอนเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม

กับขั้นตอนไดอยางถูกตอง 
7. ระบุแนวทางประเมินและสงตอเพื่อรับการบําบัดรักษาที่เหมาะสมได

ระยะเวลำ 3 ชั่วโมง 

ควำมหมำย
ภาวะเสพติด (addiction) หมายถึง ภาวะที่

บุคคลมีพฤตกิรรมซ�า้ ๆ  อยางใดอยางหนึง่ เดมิมัก
หมายถึงการติดสารเสพติด ซ่ึงผู ้เสพมักเสพ
สารนั้นซ�้า ๆ และเสพในปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อไมได้เสพมักรู้สึกไมสุขสบาย จนต้องแสวงหา
สารนั้นมาเสพจนได้ ปจจุบันความหมายของ
การเสพติดครอบคลมุถงึพฤตกิรรมซ�า้ ๆ  จนกลาย
เปนความเคยชิน จนขาดพฤติกรรมนั้นไมได้ เชน 
การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี การซื้อของ
ย่ีห้อดัง อาจรวมไปถึงสิ่งท่ีเปนนามธรรม เชน 
ความส�าเร็จ ความรู้สึกมีตัวตนเหนือกวา เปนต้น

เนือ้หา
ภำวะเสพติด

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
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ท�ำไมจึงเสพ
ภาวะเสพติดมีสาเหตุมาจากการรับมือกับ

ปญหาชีวิตท่ีไมเหมาะสม อยากรู้อยากลอง หรือ 
เม่ือมีสิ่งกระทบจิตใจ ไมวาจะเปนเรื่องครอบครัว 
การเรียน การงาน จนท�าให้เกิดความทุกข์ท่ียัง
ไมสามารถจัดการได้ การใช้สารเสพติดจึงชวยให้
ผูเ้สพลมืความทุกข์หรอืมีความสขุช่ัวขณะ แตเม่ือ
หมดฤทธิย์า ผูเ้สพกย็งัต้องเผชิญกบัปญหานัน้อยู 
ตอไป เพราะสารเสพติดไมได้ชวยแก้ปญหาอยาง
แท้จริง ดังนั้น การส�ารวจปญหาในผู้ปวยท่ีใช้
สารเสพติดจึงควรส�ารวจไปถึงปญหาท่ีน�ามาสู 
ภาวะเสพติด ซ่ึงจะชวยให้ผู้เสพได้ตระหนักถึง
ปญหาท่ีแท้จริง และเสริมพลังให้เผชิญปญหาได้
อยางเหมาะสม

ท�ำไมจึงเสพแล้วติด
 ภาวะเสพตดิเริม่จากความอยากรูอ้ยากเห็น 
อยากทดลอง จากนั้นจึงใช้เปนครั้งคราว ไปจนใช้
บอยครั้งขึ้น และอยูในภาวะพึ่งพาสาร เมื่อผู้เสพ
เสพสารแล้วเกิดความสุขขึ้นช่ัวขณะ ความสุข
ปลอม ๆ  นัน้จะเปนแรงผลกัให้ผูเ้สพกลบัมาเสพอีก 
เมือ่ชีวติจรงิยังแก้ปญหาไมได้ ผูเ้สพมักเอาตวัรอด
จากความทุกข์ด้วยการหนปีญหา เนือ่งจากไมรูว้า
จะจัดการกับปญหาอยางไร 
 การเสพซ�า้ยังอาจเกดิจากตวักระตุน้ภายนอก
ท่ีมีผลตอผู้เสพ เชน เห็นอุปกรณ์หรือสถานท่ี
ที่เคยเสพ แล้วหวนนึกถึงความสุขชั่วครั้งชั่วคราว
จากการเสพ ท�าให้อยากเสพซ�้า 
 การใช้สารเสพติดในระยะยาวจะมีผลตอ
สมอง เนือ่งจากการใช้ยาเสพตดิ เชน ยาบ้า ยาไอซ์ 

จะมีผลกระตุ้น reward system ในสมอง คือ
สารสื่อประสาทท่ีมีช่ือวา dopamine จะออกฤทธิ์
บริเวณสมองสวนท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ท�าให้ผู ้เสพรู ้สึกพึงพอใจ มีความสุข ผู ้เสพจึง
ต้องการเสพสารนั้นอีก เม่ือเสพในระยะเวลาท่ี
ยาวนานข้ึน สมองจะมีการปรับตัว ท�าให้เสพ
ปริมาณเทาเดิม ให้ความสุขความพึงพอใจได้
ไมเทาเดิม ท�าให้ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณสารที่เสพ 
เพ่ือให้ได้ผลเทาเดมิ และเม่ือหยุดหรอืลดปรมิาณ
การเสพ ผู้เสพจะรู้สึกไมสุขสบาย อาจเปนความ
รู้สึกหงุดหงิด เซ่ืองซึม หมดเรี่ยวแรง ซ่ึงเปน
อาการตรงข้ามกับฤทธิ์ของสารนั้นนั่นเอง
 ความพึงพอใจความสุขจากการเสพ และ
ความรูส้กึไมสขุสบาย เมือ่ลดหรอืหยดุเสพ ซ่ึงเปน
ผลของ “สมองติดยา” มักท�าให้ผู ้เสพเลิกเสพ
สารเสพตดิได้ยาก หากไมได้รบัการจดัการกบัวธิกีาร
หาความพึงพอใจหรือความสุขด้วยวิธีอื่น และ
ไมได้จัดการกับความรู้สึกไมสุขสบาย

ตัวกระตุ้น
 ตวักระตุน หมายถงึ สิง่ท่ีเกดิข้ึนซ�า้ ๆ  รวมกบั
การเตรียมตัว การคาดหวังหรือการใช้ยาหรือ
พฤติกรรมเสพติด ซ่ึงอาจจะได้แก คน สถานท่ี 
สิ่งของ อารมณ์ความรู้สึกและชวงเวลา ซ่ึงเปน
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสพติด 
 ตัวกระตุ้นแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
 1. ตัวกระตุนภายนอก ได้แก สิ่งที่พบเห็น 
สิ่งท่ีสัมผัสภายนอกแล้วท�าให้คิดถึงและอยากใช้
ยาเสพติด หรอืพฤตกิรรมการเสพตดิอ่ืน ๆ  กระตุน้
ภายนอก ได้แก สิ่งของ สถานท่ี เวลา กิจกรรม 
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สารเสพติด อุปกรณ์การเสพ สถานการณ์ เชน
งานเลี้ยง งานบวช การอยูบ้านคนเดียว ชวงเวลา 
เชน ชวงเงินเดือนออก ชวงเวลาเลิกงาน บุคคล 
เชน เพื่อนท่ีใช้สารเสพติด ผู้ขาย สถานท่ี เชน 
ร้านค้า แหลงค้ายา ผับ บาร์ ฯลฯ
 2. ตัวกระตุนภายใน หมายถึง ความรู้สึก
หรอืภาวะตาง ๆ  ท่ีเกดิข้ึนภายในจติใจ ซ่ึงความรูส้กึ
เหลานีมั้กกระตุน้ให้เกดิอาการอยากใช้สารเสพติด
ข้ึนหรอืเกดิพฤตกิรรมเสพตดิ เชน ความรูส้กึโกรธ 
หงุดหงิด กลัว เบ่ือหนาย อิจฉา กระวนกระวาย 
ละอาย ตื่นเต้น โดดเดี่ยว เศร้า เปนต้น
 ตัวกระตุ้นเปนจุดเริ่มต้นของวงจรที่น�าไปสู
การเกดิพฤติกรรม เนือ่งจากตวักระตุน้มผีลให้สมอง
เกิดอาการอยาก เนื่องจากสมองของคนเรามีท้ัง
สมองสวนคดิและสมองสวนอยาก เม่ือสารเสพตดิ
เข้าสูรางกายจะไปออกฤทธิ์ท่ีสมองท�าให้สมอง
สวนคดิแยลงและสตปิญญาในการยับยัง้ช่ังใจแยลง 
สวนสมองสวนอยากจะมีความไวข้ึน คือมีความ
อยากเสพมากข้ึนและเกิดพฤติกรรมการเสพ
ตามมาในท่ีสุด ท้ังนี้ ถ้าไมมีตัวกระตุ้นภายในท่ี
แรงพอ ตัวกระตุ้นภายนอกก็กระตุ้นความอยาก
และพฤติกรรมเสพไมได้ ผูใ้ห้ค�าปรกึษาจ�าเปนต้อง
ส�ารวจท้ังตวักระตุน้ภายในและตวักระตุน้ภายนอก
ของผู ้รับค�าปรึกษา เพื่อรวมกันหาวิธีจัดการ
ตัวกระตุ้น

อำกำรจำกฤทธิ์ของสำรเสพติดบำงชนิด
สุรา มีฤทธิ์กดประสาท สงผลต้ังแตท�าให้

งวง ตดัสนิใจได้ช้าลง มีปญหาการบังคบักล้ามเนือ้
ให้ท�างานสัมพันธ์กัน สมองสวนการเคลื่อนไหว

ถูกกด ควบคุมอารมณ์ได้แยลง สับสน ซึม กด
การหายใจและการเต้นของหัวใจ จนถึงเสียชีวิต 
ข้ึนกบัระดบัแอลกอฮอล์ในกระแสเลอืด นอกจากนี้ 
สุรายังมีผลตอตับ ตับออน กระเพาะอาหาร และ
หัวใจผูท่ี้ตดิสรุาหนกัมกัดืม่สรุาเปนประจ�า หรอืดืม่
ตอนเช้าหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที
 อาการเมาสุรา ได้แก การมีพฤติกรรมท่ี
ไมเหมาะสม เชน ก้าวร้าว อารมณ์เปลีย่นแปลงไป
ไมคงท่ี การตดัสนิใจผดิพลาด พูดไมชัด พูดอ้อแอ้ 
เดนิไมม่ันคง ตากระตกุ เสยีความจ�าหรอืความตัง้ใจ 
โคมาหรือกึ่งโคมา
 อาการถอนสุรา ได้แก การสั่น หงุดหงิด 
กระสับกระสาย คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อแตก วิตก
กังวล หลงผิด ภาพหลอน รู้สึกเหมือนมีแมลงมา
ไตตามตวั อาจรนุแรงถงึชักเกรง็กระตกุท้ังตวั และ
สับสน
 ยาบา ยาไอซ หรอืสารกระตุนอืน่ ๆ มฤีทธิ์
กระตุน้ประสาท ท�าให้รูส้กึคกึคกั ตืน่ตวั ไมออนเพลยี 
มีเรี่ยวมีแรง ไมรู้สึกอยากอาหาร ไมอยากนอน 
ไปจนถึง กระสับกระสาย หงุดหงิด และกระตุ้น
ให้เกิดอาการทางจิตได้ เชน หูแววภาพหลอน 
หวาดระแวง 
 อาการเมาสารกระตุน้ ได้แก หัวใจเต้นเรว็ข้ึน
หรือช้าลง มานตาขยาย ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน
หรือลดลง เหงื่อออกมากหรือหนาวสั่น คลื่นไส้ 
อาเจียน กระสบักระสายหรอืเช่ืองช้าลง กล้ามเนือ้
ไมมีแรง การหายใจถกูกด เจบ็แนนหน้าอก สบัสน 
ชัก หมดสติ
 อาการถอนสารกระตุ้น ได้แก หงุดหงิด 
ซึมเศร้า ออนเพลยี หมดเรีย่วแรง กนิมาก นอนมาก
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กัญชา มีฤทธิ์กดประสาท หลอนประสาท 
และกลอมประสาท ท�าให้เคลิบเคลิ้ม อารมณ์ดี 
รู้สึกผอนคลาย หิว สวนอาการถอนกัญชา ได้แก 
หงุดหงิด ไมอยากอาหาร นอนไมหลับ กระสับ
กระสาย

กำรเสพติดอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
 มุมมองเกี่ยวกับการเสพติดในปจจุบันนั้น
ขยายไปถงึ “การเสพตดิพฤติกรรม” ซ่ึงมีแรงเสรมิ
ด้านบวก ท�าให้มีพฤติกรรมบางอยางซ�้า ๆ เชน 
เสพติดเทคโนโลยี คนสวนใหญใช้โทรศัพท์วันละ 
1-4 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง หยิบโทรศัพท์
เฉลี่ยวันละ 39 ครั้ง ข้อดีของโทรศัพท์มือถือ
ยุคปจจุบันคือเพิ่มชองทางการสื่อสาร ลดการใช้
กระดาษ แตในขณะเดียวกัน ก็ท�าให้คนสวนใหญ
เสยีเวลาไปกบัการตดิตอเชือ่มโยงกนัทางโทรศพัท์
จนการติดตอเช่ือมโยงตอหน้าลดลง บางสวน
หมกมุนกบัความต้องการการยอมรบัผานทางยอด 
like หรือ comment การตอบสนองที่รวดเร็วผาน 
LINE หรือ Messenger ซ่ึงตอบสนองความ
ต้องการได้รวดเร็ว ท�าให้แนวโน้มการใช้โทรศัพท์
มือถือมากขึ้นเรื่อย ๆ  และขาดไมได้ เมื่อขาดการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ จะรู้สึกกระวนกระวาย ไมมั่นใจ
ไมได้รับการตอบสนอง ขาดการเช่ือมโยงกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนอาการตรงข้ามกับความรู้สึก
เมือ่ใช้โทรศัพท์มือถอื
 สังเกตวา ลักษณะการเสพติดพฤติกรรมนี้ 
แทบไมตางกับการติดสารเสพติด ผู้ใช้มีแรงจูงใจ
ที่ท�าให้ท�าพฤติกรรมนั้นซ�้า ๆ  และเกิดการกระตุ้น
สมองสวนเดียวกัน 

บทบำทคลินิกจิตสังคม
กับกำรจัดกำรภำวะเสพติด
ควำมเกี่ยวข้องกับคดี

1. ฤทธิ์ของสารเสพติดท�าให้ผู้เสพควบคุม
ตนเองได้น้อย อารมณ์หงุดหงิดงาย และมีอาการ
ทางจิต เสี่ยงกอคดี
 2. การเสพ ครอบครอง ซ้ือขาย สารเสพตดิ
บางชนิด เชน ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี กัญชา เปน
สิ่งผิดกฎหมาย
 3. การลงโทษด้วยการปรบั คมุขัง หรอืจ�าคกุ 
อาจไมชวยแก้ปญหาได้อยางแท้จริง เนื่องจาก
ผู้เสพหรือผู ้เกี่ยวข้องกับคดีมักขาดทักษะชีวิต
แก้ปญหาชีวิตด้วยวิธท่ีีไมเหมาะสม การให้ค�าปรกึษา
และบ�าบัดฟนฟูจะเปนแนวทางแก้ปญหาที่ตรงจุด
 4. พฤติกรรมเสพติดบางอยางแลกมาด้วย
ราคาสนิค้าท่ีสงูเมือ่เทียบกบัเศรษฐฐานะ เชน สนิค้า
ย่ีห้อดงั โทรศพัท์มือถอื ความอยากได้ในสิง่ของท่ี
มีราคา เพ่ือให้ได้รับความสุขจากการใช้สิ่งของ 
หรือการยอมรับจากการมีสิ่งของ อาจน�าไปสู 
พฤติกรรมคดี เชน ลักขโมย ฉ้อโกง
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เป�ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลง
 ผู ้เสพมักเสพสารเสพติดหรือพฤติกรรม
บางอยาง เพื่อให้ได้รับความสุข ให้ได้รับความ
เพลดิเพลนิใจ แตข้ันตอนการแสวงหาเพือ่ให้ได้มา
ซ่ึงสิ่งเสพติด และฤทธิ์ของการเสพติด มีผลตอ
การพัวพันคดีท้ังสิ้น การชวยเหลือเพื่อให้ผู้เสพ
ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสพติด จึงมีเปาหมายท่ี
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการหาความสขุ ชวยให้
ผู้เสพหาความสุขด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เสี่ยงตอการ
พัวพันกับคดีน้อย มีแรงจูงใจส�าหรับการใช้ชีวิต 
เกิดความภาคภูมิใจและยอมรับตนเอง โดยพึ่งพา
สิ่งภายนอกน้อยลง รวมไปถึงการน�าครอบครัว
เข้ามาชวยเสริมพลัง ท้ังนี้ ผู้ให้ค�าปรึกษาจะชวย
ให้ผู ้เสพมีทางเลือกของชีวิตมากข้ึน และเห็น
แนวโน้มของทางเลือกท่ีมีผลดีตอชีวิตของตน
มากขึ้น

ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Stage of change)

ข้ันตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม (stage 
of change) เปนทฤษฏีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของ Prochaska & DilClemante อธบิาย
การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม ตัง้แตขัน้ท่ีไมใสใจ
ปญหา จนถึงข้ันลงมือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปสู 
พฤติกรรมใหมอยางมั่นคง แบงเปน 6 ขั้นตอน
 ตามทฤษฎี ข้ันตอนการเปลี่ ยนแปลง 
พฤตกิรรม ผูใ้ห้ค�าปรกึษาควรวิเคราะห์วาผูเ้ข้ามา
รบัค�าปรกึษาอยูในข้ันตอนใดของการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม และผูใ้ห้ค�าปรกึษาควรมกีารตอบสนอง
ท่ีเหมาะสมในข้ันตอนนั้น ๆ จะท�าให้ผู้เข้ามารับ
ค�าปรึกษาขยับไปสูข้ันตอนถัดไปได้ จนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงค์ ได้อยาง
คงทนถาวร

ขั้นตอน
กำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม

Relapse
กลับสูพฤติกรรมเดิม

Action
ลงมือเปลี่ยนแปลง

Maintenance
คงการเปลี่ยนแปลง

Pre-Contemplation 
เมินเฉย

Contemplation 
ลังเลใจ

Determination
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
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1. ขั้นเมินเฉย (Pre-contemplation)
 เปนขั้นตอนแรกกอนการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลง ผู้รับค�าปรึกษาจะยังไมตระหนักวา
ตนเองมีปญหาจากการใช้สารเสพติด มองไมเห็น
ผลเสียของการใช้สารเสพติด ไมคิดวาตนเองมี
ปญหาสุขภาพ

การตอบสนองท่ีเหมาะสม คอื การให้ข้อมลู
สะท้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง (information) การให้ข้อมูล
ท่ีได้จากการประเมินผู ้เข้ารับการบ�าบัดอยาง
ตรงไปตรงมา เน้นเหตุผลเปนกลาง ไมช้ีน�าหรือ
ครอบง�า หรือขูให้กลัว

 2. ขัน้ลงัเลใจ (Contemplation) 
 ขัน้พจิารณาการเปลีย่นแปลง ผูร้บัค�าปรกึษา
เริ่มยอมรับวาการใช้สารเสพติดมีผลเสีย เริ่มมอง
เห็นผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ ผูร้บัค�าปรกึษา
เริม่พจิารณาการเปลีย่นแปลง แตยังมีความลงัเลใจ 
เนื่องจากยังเห็นวาสารเสพติดมีคุณมากกวาโทษ

การตอบสนองท่ีเหมาะสม คอืการพดูคยุถงึ
ข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงและการ
ไมเปลี่ยนแปลงการใช้สารเสพติด (pros & cons) 
โดยปกติ ผู้ให้ค�าปรึกษามักมองเห็นข้อเสียของ
การใช้สารเสพตดิ และข้อดขีองการเลกิสารเสพตดิ 
สวนผู้รับค�าปรึกษามักมองเห็นข้อดีของการใช้
สารเสพติด และข้อเสียของการเลิกสารเสพติด
ผูใ้ห้ค�าปรกึษาควรเปนกลางและเปดโอกาสให้ผูร้บั
ค�าปรึกษาตรวจสอบทั้ง 4 ประเด็น

 3. ข้ันตดัสนิใจเปลีย่นแปลง (Determination) 
 ผู้รับค�าปรึกษาตัดสินใจหยุดสารเสพติด
อยางจรงิจัง ผูร้บัค�าปรกึษาตระหนกัถงึปญหาและ
ต้องการที่จะเลิกสารเสพติด

การตอบสนองที่เหมาะสม คือให้ทางเลือก
ในการเลิกสารเสพติด (menu of options) ไมควร
มีทางเลือกมากเกินจนสับสน หรือน้อยเกิดไปจน
เหมือนถูกบังคับ ผู้ให้ค�าปรึกษาควรให้ผู ้รับค�า
ปรกึษาได้เลือกอยางอิสระ (freedom of choice) 
เน้นความรับผิดชอบในการเลือกของผู้รับบริการ
(responsibility) และสงเสริมศักยภาพในการ
กระท�าได้ของผูร้บับรกิารเอง ท้ังนี ้การเลอืกอยาง
อิสระไมได้แปลวาให้เลือกอยางไรก็ได้ แตต้อง
จูงใจให้เลือกแนวทางท่ีจะท�าให้ผู ้รับค�าปรึกษา
หยุดสารเสพติดได้ ผู ้ให้ค�าปรึกษาต้องชวยให้
ผู ้รับค�าปรึกษาสังเกตตัวกระตุ ้นภายในและ
ภายนอก รวมทั้งหาแนวทางจัดการกับตัวกระตุ้น

 4. ข้ันกระทําการเปลีย่นแปลง (Action) 
 ผูร้บัค�าปรกึษาจะตืน่ตัวตอการเปลีย่นแปลง 
ลงมือหยุดสารเสพติด 

การตอบสนองท่ีเหมาะสม คือ สงเสริมให้
ผู้รับค�าปรึกษากระท�าตามวิธีท่ีตนเองเลือกอยาง
ตอเนื่อง (compliance & adherence) มีความ
เข้าใจในวิธีการ ขจัดอุปสรรคท่ีอาจท�าให้ผู ้รับ
ค�าปรึกษากระท�าได้ไมตอเนื่อง
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 5.  ข้ันคงไวซ่ึงการเปลีย่นแปลง (Maintenance) 
 ผูร้บัค�าปรกึษาสารเสพตดิได้ จะมีความคดิ
คอนข้างมั่นคง กระท�าตามวิธีการที่ตนเลือกอยาง
ตอเนื่อง มีความมั่นใจวาตนเองเลิกสารเสพติดได้

การตอบสนองที่เหมาะสม คือ การปองกัน
การกลับไปเสพซ�้า การมีวิถีชีวิตที่สมดุล ชีวิตที่มี
คุณคา การออกก�าลังกาย การบริหารเวลา การ
ผอนคลายความเครียด การดูแลสุขภาพตนเอง
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การควบคุมสิ่งท่ี
ท�าให้อยากใช้สารเสพตดิ การหมัน่สงัเกตสญัญาณ
ท่ีสื่อถึงการกลับไปติดซ�้าอีก ผู้ให้ค�าปรึกษาต้อง
ย�้าเตือนผู้รับค�าปรึกษาถึงการใช้ชีวิตไมประมาท 
เพราะผู้รับค�าปรึกษาอาจชะลาใจ และละเลยการ
เฝาระวังตัวกระตุ้น

 6. ข้ันยอนกลบัไปสูพฤตกิรรมเดมิ (Relapse) 
 ผูร้บัค�าปรกึษาอาจกลบัไปใช้สารเสพตดิอกี 
ผู้รับค�าปรึกษาอาจเริ่มต้นน�าพาตนเองไปอยูใน
สถานการณ์เสี่ยง มีความเปราะบางทางอารมณ์
และจิตใจ อาจเผลอใจไปใช้สารเสพติดซ�้า ผู้รับ
ค�าปรึกษาอาจรู้สึกผิด ซ�้าเติมตนเอง ไมเคารพ
นับถือตนเอง ปฏิเสธตนเอง 

การตอบสนองท่ีเหมาะสม คอื ผูร้บัค�าปรกึษา
จ�าเปนต้องให้ความชวยเหลือ สร้างความเข้มแข็ง
ให้สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเสพ และดงึ
ผูร้บัค�าปรกึษาให้กลบัไปสูหนทางแหงการหยดุเสพ 
(recovery process) โดยประคบัประคอง ให้ก�าลงัใจ 
การยอมรบัความออนแอของตนเอง การสารภาพผดิ 
การมองสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตรงไปตรงมา การสรุป
บทเรียน การมุงมั่นในการเลิกสารเสพติดตอไป

แรงต้ำน (Resistance)
 ผูร้บัค�าปรกึษาเกดิแรงต้านการเปลีย่นแปลง
ระหวางการบ�าบัด อาจเกิดจากผู้รับค�าปรึกษา
ยังไมตระหนักในปญหา ขาดความม่ันใจในการ
เลิกเสพ ยังจัดการตัวกระตุ้นภายในและภายนอก
ไมได้ ยังตดิความสขุจากการเสพ หรอืทุกข์ทรมาน
จากภาวะถอน ผูใ้ห้ค�าปรกึษาต้องประเมนิแรงต้าน 
และจดัการกบัแรงต้านโดยการให้ข้อมลูอยางตรงไป
ตรงมา ให้ผู้รับค�าปรึกษาตระหนักถึงผลกระทบ
จากการเสพ เชน การเข้ามาข้องเกี่ยวกับคดี ซึ่งมี
ผลกระทบตอการใช้ชีวิต มองหาศักยภาพ หรือ
ปจจัยปกปองในตัวผู้รับค�าปรึกษา รวมกันหาวิธี
จัดการกบัตวักระตุน้ภายในและภายนอก สงเสริม
ให้ผู้รับค�าปรึกษาหาความสุขอ่ืนทดแทนการเสพ 
และหากมีอาการถอน แสดงวาผู้รับค�าปรึกษา
มอีาการตดิท่ีรนุแรง สามารถสงตอยังสถานบรกิาร
เพื่อรักษา
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ควรแนะน�าให้ผู ้รับค�าปรึกษาเข้ารับการรักษา
ตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาอยู และหาก
สถานพยาบาลนั้นพิจารณาแล้ววาเกินศักยภาพ
ของสถานพยาบาล กจ็ะสงผูร้บัค�าปรกึษาไปรกัษา
ในสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพตอไป ยกเว้นกรณท่ีี
ผูร้บัค�าปรกึษามอีาการทางจติรนุแรงจนไมสามารถ
ควบคมุตนเอง ไมรบัรูค้วามเปนจรงิของโลกภายนอก 
และมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย ก็ให้ประสาน
สถานพยาบาลท่ีบริการจิตเวช สงตอแบบฉุกเฉิน
โดยตรงได้

กำรประเมินภำวะเสพติดและกำรให้ค�ำปรึกษำ
 1. ประเมนิความรนุแรงของการติดสิง่เสพติด 
และประเมนิปญหาท่ีแท้จรงิ คอื ปญหาท่ีท�าให้เกดิ
การเสพ 
 2. หมั่นส�ารวจทัศนคติของผู้ให้ค�าปรึกษา 
 3. ใจเย็น ๆ ให้โอกาสผู้รับค�าปรึกษาได้
ส�ารวจทบทวนสาเหตุของการเกิดภาวะเสพติด 
 4. มองหาแรงจูงใจ หรือศักยภาพในตัว
ผูร้บัค�าปรึกษา
 5. เมื่อพบอาการถอน หรืออาการทางจิต 
สามารถสงตอเข้าสูระบบบริการสาธารณสุข

กำรส�งต�อยังสถำนพยำบำล
 หากผู้ให้ค�าปรึกษา พบวาผู้รับค�าปรึกษา
มีความผิดปกติทางจิต เชน ประสาทหลอน 
หวาดระแวง อารมณ์เศร้า ควบคุมอารมณ์ไมได้
มคีวามคิดฆาตวัตาย มีพฤตกิรรมก้าวร้าว มีภาวะ
ติดหรือถอนสารเสพติดรุนแรง สามารถสงผู้รับ
ค�าปรกึษาไปรบัการรกัษาตามสถานพยาบาล ผูใ้ห้
ค�าปรึกษาสามารถประเมินภาวะเสพติดได้โดยใช้
เครื่องมือ ASSIST-LITE ทั้งนี้ ให้ผู้ให้ค�าปรึกษา
เขียนเอกสารสรปุอาการและวตัถปุระสงค์ของการ
สงรักษาให้ชัดเจนวา เพื่อรักษาอาการใด และผู้
รักษาจะไมมีสวนเกี่ยวข้องตอคดี ผู้ให้ค�าปรึกษา
อาจเข้าใจผิดวา จะต้องสงผู้รับค�าปรึกษามารักษา
ท่ีโรงพยาบาลจติเวชเทานัน้ และโรงพยาบาลจติเวช
จะอนุเคราะห์คารักษา ซ่ึงเปนความเข้าใจท่ีผิด 
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กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.00-9.15 
(15 นาที)

1. วิทยากรอธิบายภาพรวมของ
หลักสูตรส�าหรับผู้ให้ค�าปรึกษา 
และหลักสูตรการให้ค�าปรึกษา
การจัดการภาวะเสพติด 
โดยใช้ PowerPoint “ภาพรวม
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาการ
จัดการภาวะเสพติด” ประกอบ

เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม
ได้มองเห็นภาพรวมของหลกัสตูร
การให้ค�าปรึกษา ตั้งแตหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชื่อมโยงมาถึงหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติด เน้นการน�าความรู้
และทักษะจากการอบรมหลกัสตูร
การให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ให้ค�าปรึกษา มาตอยอด
ความรู้และทักษะ การจัดการ
ภาวะเสพติดในหลักสูตรนี้
วิทยากรต้องศึกษาหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรการให้ค�าปรึกษา
การจัดการภาวะเสพติดมากอน 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของทั้งสอง
หลักสูตรจึงจะสามารถเชื่อมโยง
แนวทางและกระบวนการเรียนรู้
ของหลักสูตรทั้งสองได้อยาง
มีคุณภาพ

• PowerPoint 
“ภาพรวม
หลักสูตรการ
ให้ค�าปรึกษา
การจัดการ
ภาวะเสพติด” 
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.15-9.30
(15 นาที)

2. วิทยากรน�าเข้าสูบทเรียน
โดยการเปดวีดิทัศน์ “ภาวะ
เสพติด 1” และให้ผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปรายเกี่ยวกับ
วีดิทัศน์โดยการตั้งค�าถาม
อภิปรายทีละค�าถาม ดังนี้
• เคยมีพฤติกรรมเสพติด
อะไรบ้าง 

• ใช้โทรศัพท์มือถือวันละ
กี่ชั่วโมง 

• หยิบโทรศัพท์มือถือ
ชั่วโมงละกี่ครั้ง 

• ท�าอยางไรเมื่อได้ยิน
เสียงเตือนจาก Line 

• รู้สึกอยางไรเมื่ออยูใน
สถานการณ์ที่ใช้โทรศัพท์
มือถือไมได้

• ใช้โทรศัพท์มือถือเปน
สิ่งแรกหลังตื่นนอนหรือ
สิ่งสุดท้ายกอนนอนหรือไม 
แล้วเชื่อมโยงมายังตัวอยาง
พฤติกรรมเสพติดในชีวิต
ประจ�าวัน เชน โทรศัพท์
มือถือ เกม การพนัน 
การซื้อของ ขนมหวาน 
รวมทั้งสารเสพติด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภาวะเสพติด โดยอธิบาย
ขอบเขตของภาวะเสพติดที่รวมถึง
พฤติกรรมเสพติดในชีวิตประจ�าวัน 
การตั้งค�าถามอภิปรายทีละค�าถาม
ทีละประเด็นจะท�าให้ผู้เข้าอบรม
คอย ๆ เกิดจินตนาการตอยอด
จนเกิดความตระหนักได้วา
พฤติกรรมเสพติดเปนเรื่องใกล้ตัว
ของทุกคน

• วีดิทัศน์ 
“ภาวะเสพตดิ 1”
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

9.30-9.45
(15 นาที)

3. วิทยากร
เปดวีดิทัศน์ “การ
เสพติดของลูกไก” 
และให้ผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปราย
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ 
วาได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของ
ลูกไกอยางไรบ้าง 
และเชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมเสพติด
ของคนอยางไร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นตัวอยาง
ภาวะเสพติด ชวงแรก ๆ ลูกไกจะลังเล
เมื่อจะดูดสารสีเหลือง เมื่อลองดูดแล้ว ท�าให้
ลูกไกรู้สึกคึกคักและเคลิ้มสุข เมื่อสารสีเหลือง
หมดฤทธิ์ ลูกไกจะเริ่มออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง 
เริ่มแสวงหาและไมลังเลที่จะดูดสารสีเหลือง 
เพื่อให้รู้สึกคึกคักและเคลิ้มสุข สังเกตวา
สารสีเหลืองปริมาณเทาเดิม ท�าให้ลูกไกรู้สึก
คึกคักและเคลิ้มสุขได้น้อยลง และกินเวลา
สั้นลง ในขณะเดียวกัน ลูกไกจะรู้สึกออนเพลีย
และมีพฤติกรรมแสวงหาสารสีเหลืองมากขึ้น

• วีดิทัศน์
“การเสพติด
ของลูกไก”

9.45-10.15
(30 นาที) 

4. วิทยากร
เปดวีดิทัศน์ 
“ภาวะเสพติด 2” 
และให้ผู้เข้ารับการ
อบรมอภิปราย
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ 
วิทยากรอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาในวีดิทัศน์
และสรุปประเด็น
ส�าคัญเพิ่มเติม 
โดยใช้ PowerPoint 
“ภาวะเสพติด”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
• ฤทธิ์ของสารเสพติดที่มีตอสมอง ท�าให้
อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป หงุดหงิดงาย 
คุมตัวเองได้น้อย รวมถึงมีอาการทางจิต

• ตัวกระตุน้ ได้แก ตวักระตุน้ภายใน 
ตวักระตุ้นภายนอก ต้องย�า้วา 
ถ้าตวักระตุ้นภายในไมแรงพอ 
ตวักระตุ้นภายนอกกก็ระตุน้ไมได้

• ผูใ้ห้ค�าปรกึษามบีทบาทในการส�ารวจ
ความรนุแรงของภาวะเสพตดิและปญหาชีวิต
ท่ีแท้จรงิ จงึจะชวยให้ผูร้บัค�าปรกึษาสามารถ
จดัการกบัภาวะเสพติดและปญหาชีวิต
อันน�าไปสูภาวะเสพติดได้

• ฤทธิข์องสารเสพตดิ ได้แก สรุา ยาบ้า กญัชา

• วีดิทัศน์
“ภาวะเสพตดิ 2”

• PowerPoint 
“ภาวะเสพติด”
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

10.15-10.30
(15 นาที)

พัก

10.30-11.00
(30 นาที)

5. วิทยากรเปด
วีดิทัศน์ละคร
เรื่องข้ามสีทันดร
ทีละวีดิทัศน์ 
เรียงจากวีดิทัศน์ 
A, B, C, D  
อภิปรายและ
สรุปให้จบทีละ
วีดิทัศน์จึงจะเปด
ล�าดับตอไป โดย
ให้สรุปประเด็น 
ตวักระตุน้ภายนอก
ตัวกระตุ้นภายใน 
แรงต้านการ
เปลี่ยนแปลง 
และปจจัยปกปอง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตัวกระตุ้นภายนอก 
ตัวกระตุ้นภายใน แรงต้าน และปจจัยปกปอง
จากตัวอยางวีดิทัศน์ละครข้ามสีทันดร อภิปราย
และสรุปให้จบทีละตอนจะชวยให้ผู้เข้าอบรมชัดเจน
ทีละประเด็น หากเปดทุกตอนแล้วอภิปรายตอนท้าย
จะเกิดความสับสนมาก
A 

เหตุการณ : พอพบสารเสพติดของตัวละครหลัก 
จึงใช้ความรุนแรงทางค�าพูดและอารมณ์ 

ตัวกระตุนภายนอก : ค�าพูดดูถูก ค�าดา ค�าพูด
ไลออกจากบ้าน กับความรุนแรงทางอารมณ์ของพอ 
และเสียงโทรศัพท์จากเพื่อน 

ตัวกระตุนภายใน : ความรู้สึกไมมั่นใจในตนเอง 
ความไมมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึกน้อยใจ

ปจจัยปกปอง : ทาทีของแมที่แสดงความไว้ใจ 
และพร้อมจะให้โอกาส

B 
เหตุการณ : เพื่อนยื่นสารเสพติดให้ตัวละครหลัก
ตัวกระตุนภายนอก : สารเสพติดที่เพื่อนยื่นให้ 
ค�าพูดท้าทายจุดเปราะบาง (เชน ความสัมพันธ์
ในครอบครัว)

ปจจัยปกปอง : ความคิดที่ยังอยูในกรอบศีลธรรม
ตัวละครจะเสพหรือไม ขึ้นกับวา ตัวกระตุ้นภายนอก
จะกระตุ้นตัวกระตุ้นภายในได้มากเพียงใด และ
ปจจัยปกปองในตัวเข้มแข็งมากพอหรือไม

• วีดิทัศน์
ละครเรื่อง
ข้ามสทัีนดร 
A, B , C, D 
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C 
เหตุการณ : ตัวละครหลักก�าลังจะไปโรงเรียน มีเพื่อน
คนหนึ่งชวนไปเรียน อีกคนหนึ่งชวนโดดเรียน

ตัวกระตุนภายนอก : ค�าพูดท้าทายจุดเปราะบาง 
(เชน ความสัมพันธ์ในครอบครัว)

ตัวกระตุนภายใน : ความรู้สึกไมมั่นใจในตนเอง 
ความไมมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึกน้อยใจ

แรงตาน : เกิดจากความรู้สึกไมมั่นใจในตนเองที่จะ
เผชิญกับจุดเปราะบาง ตัวกระตุ้นภายนอกแรงมาก 
และอาจติดความสุขจากการเสพ

ปจจัยปกปอง : การมีคนรอบข้างพยายาม
ท�าความเข้าใจ ให้ก�าลังใจ และชวยเหลือ

D
เหตุการณ : ตัวละครหลักก�าลังทิ้งสารเสพติด
ลงชักโครก แตเกิดความลังเล

ตัวกระตุนภายนอก : อุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัสารเสพตดิ
ตัวกระตุนภายใน : ความรู้สึกไมมั่นใจในตนเอง ความ
ไมมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึกน้อยใจ

แรงตาน : เกิดจากความรู้สึกไมมั่นใจในตนเองที่จะ
เผชิญกับจุดเปราะบาง และอาจติดความสุขจากการเสพ

ปจจัยปกปอง : ความเชื่อมั่นและก�าลังใจจากครอบครัว
จากเหตุการณ์นี้ จะเห็นวา ปจจัยปกปองที่เข้มแข็งพอ
จะชวยจัดการกับตัวกระตุ้นภายในและแรงต้านได้

ขอให้วิทยากรเปดวีดิทัศน์และอภิปรายประเด็นส�าคัญ
ทีละวีดิทัศน์ ขอให้ชวนผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย
ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสพติดเทานั้น 
ไมควรอภิปรายหรือเลาเรื่องยอของละครหรือวิจารณ์
นักแสดง เพราะท�าให้เสียเวลาและหลงประเด็น

• วีดิทัศน์
ละครเรื่อง
ข้ามสีทันดร 
A, B , C, D 
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11.00-11.30
(30 นาที)

6. วิทยากรเปดวีดิทัศน์ 
“Stage of change” 
ให้วิทยากรชวนผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปราย
เชื่อมโยงกับการให้
ค�าปรึกษาผู้รับค�าปรึกษา
ที่มีภาวะเสพติด จากนั้น
วิทยากรบรรยายสรุป
โดยใช้ PowerPoint 
“Stage of change”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ Prochaska & 
DilClemante ตั้งแตขั้นที่ไมใสใจ
ปญหา จนถึงขั้นลงมือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไปสูพฤติกรรมใหมอยางมั่นคง 
และการตอบสนองที่เหมาะสม
ในแตละขั้น 

• วีดิทัศน์ 
“Stage of 
change”

• PowerPoint 
“Stage of 
change”

11.30-11.45
(15 นาที)

7. วิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับการประเมิน
ความรุนแรงของภาวะ
เสพติด การแปลผลการ
ประเมินโดยเครื่องมือ 
ASSIST-LITE ฉบบั
ภาษาไทย และการสงตอ
เพื่อบ�าบัดรักษา โดยใช้ 
PowerPoint “การสงตอ
เพื่อบ�าบัดรักษาในระบบ
สาธารณสุข” ประกอบ
การบรรยาย

เพื่อแนะน�าเครื่องมือ ASSIST-LITE 
ฉบับภาษาไทย ซึ่งใช้ประเมินภาวะ
เสพติดเปนเกณฑ์สงตอเพื่อบ�าบัด
รักษาในระบบสาธารณสุข 

• ASSIST-LITE
ฉบับภาษาไทย

• PowerPoint 
“การสงตอ
เพื่อบ�าบัด
รักษาในระบบ
สาธารณสุข”

11.45-12.00
(15 นาที)

8. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสรุปประเด็นส�าคัญ
จากการเรียน เพื่อทวน
สอบความเข้าใจและ
อธิบายเพิ่มเติม 

เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญของหัวข้อนี้
ตามวัตถุประสงค์

-



หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 

ภำวะเสพติด

25  

ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
จากการสงัเกตการมีสวนรวมของกจิกรรม ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์

ของการเรียนรู้
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สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด
ครั้งที่ 1

หัวข�อที่ 2 
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เนือ้หา 

1. แผนที่น�ำทำง (Roadmap) 
 ของกำรให้ค�ำปรึกษำในคลินิก
 จิตสังคม
ระยะที่ 1 ก�อนพิจำรณำ/ฝำกขัง 
 ชวงวกิฤต : ชวงแรกท่ีถกูจบัด�าเนนิคดเีปน
ชวงวิกฤตในชีวิต ผู ้รับค�าปรึกษาอาจมีอาการ 
หวาดกลวั วติกกงัวล อับอาย โกรธ เสยีสมดุลชีวติ 
บางรายอาจจะมีภาวะถอนสารเสพติด

เปาหมายการใหคําปรึกษา คือ ไมหนีคดี 
มารายงานตวั ไมกอคดซี�า้ ปรบัตวักบัภาวะวกิฤตได้

1.	อธิบายหลักการและวิธีการให้ค�าปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับค�าปรึกษาตระหนักถึง
ผลกระทบของพฤติกรรมเสพติดตอการกอคดีได้อยางถูกต้อง

2.	อธบิายหลกัการและวธิกีารให้ค�าปรกึษาเพือ่ให้ผู้รับค�าปรึกษาวางแผนในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมได้อยางถูกต้อง

3.	วิเคราะหการประมวลแผนทีน่�าทางของการให้ค�าปรกึษา	บทบาทของผูใ้ห้ค�าปรกึษา	และ	
case	formulation	กับการให้ค�าปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้พอสังเขป

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 30 นำที

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

 ครัง้ตอ ๆ  มา : ผูร้บัค�าปรกึษาต้องมาตามนดั
ตามระยะการฝากขัง คือ ทุก 12 วัน ระยะนี้ผู้ให้
ค�าปรกึษาควรส�ารวจปญหา ชวยให้ผูร้บัค�าปรกึษา
จัดการกับปจจัยกระตุ ้นได้ ควรเสริมศักยภาพ
ของผู้รับค�าปรึกษา รวมถึงการหาแหลงสนับสนุน
บางรายอาจจะต้องได้รับการบ�าบัดรักษา ผู้ให้
ค�าปรึกษาควรแนะน�าการสงตอเพ่ือบ�าบัดรักษา
ตอไป

เปาหมายการใหคําปรึกษา คือ ไมหนีคดี 
มารายงานตัว ไมกอคดีซ�้า
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ระยะที่ 2 หลังพิพำกษำ
 ระยะนีผู้ร้บัค�าปรกึษาอาจจะเริม่หยอนยาน 
ชะลาใจ เนื่องจากไมต้องจ�าคุก สามารถใช้ชีวิต
ได้ตามปกติ ในระยะนี้ ผู้ให้ค�าปรึกษาชวยให้ผู้รับ
ค�าปรึกษาทบทวนและตั้งเปาหมายชีวิต ปรับปรุง
ปจจัยน�ามากอน จัดการกับปจจัยกระตุ้น จัดการ
กับปจจัยท่ีท�าให้ปญหายังคงอยูและเสริมปจจัย
ปกปอง

เปาหมายการใหคาํปรกึษา คอื มารายงานตวั 
มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในด้านบวก และไมกอ
คดีซ�้า

เปาหมายสดุทายของการใหคาํปรกึษา คอื 
ปฏิบัติเงื่อนไขตามท่ีศาลก�าหนด ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในทางบวก ไมกอคดซี�า้ หลกีเลีย่งปจจยั
ท่ีจะท�าให้กอคดีซ�้า คือการจัดการกับความคิด
แยกแยะถกูผดิ การอยูในสิง่แวดล้อมท่ีไมข้องเกีย่ว
กับการกระท�าผิด

2. บทบำทของผู้ให้ค�ำปรึกษำ
 ในคลินิกจิตสังคม 
 บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษา มีบทบาทหลัก 
3 บทบาท ได้แก 
 1. Facilitator คือ ผู้เอ้ืออ�านวยให้เกิดการ
เรยีนรู ้สนบัสนนุให้เกดิความตระหนกั ความเข้าใจ
ตนเอง เปดโอกาสให้ผู้รับค�าปรึกษาส�ารวจตนเอง
ท้ังด้านบวกและด้านลบ อะไรท่ีเปนสาเหตุของ
พฤตกิรรมตาง ๆ  อารมณ์ ความรูส้กึนกึคดิ คานยิม 
ความคาดหวังตอตนเองและผู้อื่น อะไรท่ีท�าให้
ผิดหวังซึ่งเชื่อมโยงกับการกอคดี ความปรารถนา
ลกึ ๆ  ในจติใจ เชน ความรกั การยอมรบั เสรภีาพ
ในการคดิ การตดัสนิใจ อยากได้ความรูส้กึท่ีม่ันคง 
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองตอไป
การเปนผู ้ เ อ้ืออ�านวยต้องไมเป นผู ้ ท่ีสั่งสอน 
แตต้องเปนผู้ฟงที่ดี มีการถามที่ท�าให้ผู้ฟงรู้สึกวา
มีพลังชีวิตและรู้สึกวาตนเองมีคุณคา 
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 2. Life-coach คือ ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ 
มีการถามเพื่อให้คิด เลือกเส้นทางเดินชีวิตท่ี
เจาะจง มีเปาหมายในการด�าเนนิชวีติและเปนไปได้
และน�าไปสูความส�าเร็จ เม่ือผู้รับค�าปรึกษาเกิด
ความผิดพลาด ท้อถอย ผู้ให้ค�าปรึกษาควรให้
ก�าลังใจ เปนท่ีปรึกษา แนะน�าเทคนิค วิธีการ
แก้ปญหา ประคับประคองและผลักดันให้สู จุด
หมาย 
 3. Psychoeducator คอื ผูใ้ห้ความรูเ้กีย่วกบั
สุขภาพจิตเบื้องต้น สามารถคัดกรองและประเมิน
ปญหาสุขภาพจิต ให้ความชวยเหลือผู้ท่ีมีปญหา
สุขภาพจิตเบ้ืองต้น หากมีอาการข้ันรุนแรง เชน 
โรคจิต โรคซึมเศร้า ความคิดฆาตัวตาย อาการ
ถอนสุรารุนแรง สามารถแนะน�าให้สงตอไปยัง
สถานพยาบาลเพ่ือบ�าบัดได้ สามารถถายทอด
และอธบิายเรือ่งอาการตาง ๆ  เพือ่ให้ผูร้บัค�าปรกึษา
และญาติมีความเข้าใจได้

3. หลักกำรของกำรให้ค�ำปรึกษำ
 ทำงจิตสังคม
 • ผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้รับค�าปรึกษามีการ
  พูดคุยอยางมีเปาหมาย 
 • เปนการสือ่สารเชิงบวก เน้นสมัพันธภาพ
  ท่ีดีระหวางผู ้ให้ค�าปรึกษาและผู ้รับค�า
  ปรึกษา
 • เปนการสื่อสารสองทาง เพื่อสร้างความ
  เข้าใจที่ตรงกัน
 • การให้ค�าปรกึษาไมใชการแนะแนว ไมใช
  การแนะน�า ไมใชการสั่งสอน ไมใชการ
  ปลอบใจ ไมใชการตัดสินถูกหรือผิด
 • การให้ค�าปรึกษาเปนการชวยให้ผู ้รับ
  ค�าปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปญหา

4. กระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำ 
 เปนกระบวนการท่ีด�าเนนิการตอเนือ่ง แบง
กระบวนการเปน 5 ขั้นตอน ได้แก
 1. การสรางสัมพันธภาพและการตกลง
ใหการบริการ 
 การสร้างสมัพันธภาพเปนกระบวนการแรก
ท่ีท�าให้ผู ้รับค�าปรึกษารู ้สึกผอนคลาย มีความ
ไว้วางใจ จากนั้นผู้ให้ค�าปรึกษาจะประเมินความ
เข้าใจในการมารบับรกิารและตกลงบรกิารโดยการ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการให้ค�าปรึกษาและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ค�าปรึกษา
 2. การสาํรวจปญหา สาเหตแุละความตองการ
ของการรับคําปรึกษา 
 ข้ันตอนนี้เปนการท�าความเข้าใจกับปญหา 
สาเหตท่ีุน�าไปสูการกระท�าความผดิ ความต้องการ
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ของผู ้รับค�าปรึกษา รวมไปถึงบริบทของผู ้รับ
ค�าปรึกษา ปจจัยน�ามากอน ปจจัยกระตุ้น ปจจัย
ปกปอง ปจจัยที่ท�าให้ปญหายังคงอยู 
 3. การวางแผนแกไขปญหาและการจดัการ
กับปญหา
 เมื่อท�าความเข้าใจกับปญหาแล้ว จากนั้น
ควรจัดล�าดับความส�าคัญของปญหา ชวยให้ผู้รับ
ค�าปรึกษามีทางเลือกในการแก้ไขปญหาและ
การวางแผนแก้ไขท่ีเปนรูปธรรม สามารถน�าไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ 
 4. การยุติการใหบริการ 
 ข้ันตอนนี้ผู ้ให้ค�าปรึกษาควรให้ผู ้รับค�า
ปรกึษาสรุปประเด็นส�าคัญทีพ่ดูคุยกันระหวางการ
ให้ค�าปรกึษาและแนวทางแก้ไขปญหาตามท่ีตกลง
กันไว้ อาจจะเน้นย�้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
ให้ค�าปรึกษา เพื่อให้ผู้รับค�าปรึกษาตระหนักถึง
ปญหาและปฏิบัติตามค�าสั่งศาล ควรตกลงเรื่อง
การนดัหมายและประเดน็ในการตดิตามครัง้ตอไป
 5. การบันทึกการใหบริการ
 ผู้ให้ค�าปรึกษาควรบนัทกึปญหาส�าคัญของ
ผู้รับค�าปรึกษาและแนวทางแก้ไขปญหาตามที่ได้
พดูคยุกบัผูร้บัค�าปรกึษา อาจระบุปจจยัน�ามากอน 
ปจจยักระตุน้ ปจจยัท่ีท�าให้ปญหายังคงอยู ปจจัย
ปกปอง (ถ้าสามารถได้ข้อมูลเพียงพอ) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจผูร้บัค�าปรกึษาและเปนการสงตอข้อมูล
ส�าหรับการให้ค�าปรึกษาครั้งตอไป 

5. เทคนิคกำรให้ค�ำปรึกษำ
  ได้แก การฟงอยางใสใจ การสื่อสารด้วย
ภาษากาย การถาม การส�ารวจปญหา การทวนความ 

การสรุปความ การสะท้อนข้อมูล การสะท้อน
ความรู้สึก การให้ก�าลังใจ เปนต้น

6. ขัน้ตอนกำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
 (Stage of change)
 1. ขั้นเมินเฉย (Pre-contemplation)
 2. ขั้นลังเลใจ (Contemplation) 
 3. ขั้นตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
  (Determination)
 4. ขั้นกระท�าการเปลี่ยนแปลง (Action)
 5. ขั้นคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
  (Maintenance)
 6. ขั้นย้อนกลับไปสูพฤติกรรมเดิม
  (Relapse) 

7. Case formulation
 Case formulation คือ การท�าความเข้าใจ
ผูร้บัค�าปรกึษา ในท่ีนีห้มายถงึ การท�าความเข้าใจ
ท่ีมาท่ีไปวา มีปจจัยอะไรบ้างท่ีน�าพาให้ผู ้รับ
ค�าปรกึษาเข้าไปเกีย่วข้องกบัคด ีและมปีจจยัอะไร
บ้างที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้
 ปจจยัทีน่าํมากอน (Predisposing factors) 
เชน การเลี้ยงดู พัฒนาการ ระดับสติปญญา
การศึกษาบุคลิกภาพเดิม ประวัติความเจ็บปวย 
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ครอบครัว เพื่อนฝูง
 ปจจัยกระตุน (Precipitating factors) ผู้รับ
ค�าปรกึษาสามารถใช้ชีวติอยูได้ โดยไมพวัพันกบัคดี 
แม้วาจะมปีจจัยท่ีน�ามากอน แตเมือ่มีปจจยักระตุ้น 
เชน ปญหาความสมัพนัธ์ในครอบครวั การถกูชักจงู
จากเพ่ือน ท�าให้ผู้รับค�าปรึกษามีสวนเกี่ยวข้อง
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กับคดีได้ การหาปจจัยกระตุ ้นจะชวยให้ผู ้ให้
ค�าปรกึษาเข้าใจจดุเปลีย่นของผู้รบัค�าปรกึษา น�าไป
สูการให้ค�าปรึกษาที่ตรงประเด็น
 ปจจยัท่ีทําใหปญหายังคงอยู (Perpetuating 
factors) เมือ่ผูร้บัค�าปรกึษาเข้ามาเกีย่วข้องกบัคดี
แล้ว มักมีปจจัยท่ีท�าให้ผู้รับค�าปรึกษายังอยูใกล้
ความเสี่ยงกับการกอคดีซ�้า เช น โดดเดี่ยว
ไมมีงานท�า ถกูต�าหนซิ�า้ ๆ  หนีส้นิ ขาดทักษะชวีติ 
ทั้งนี้อาจเปนปจจัยที่น�ามากอน หรือปจจัยกระตุ้น

ท่ียังไมคลี่คลายก็ได้ ผู้ให้ค�าปรึกษาจึงมีหน้าท่ี
แปรเปลี่ยนปจจัยเหลานี้ให้เปนปจจัยปกปอง

ปจจัยปกปอง (Protective factors) เปน
ปจจัยส�าคัญท่ีจะชวยเหลือให้ผู ้รับค�าปรึกษา
ไมย้อนกลับมากอคดีอีก และจะชวยผลักดันให้
ผู้รับค�าปรึกษามีแนวทางการด�าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน 
เชน ครอบครวัใสใจ เพ่ือนฝงูรกัใคร มอีาชีพ ขยัน
หมั่นเพียร รับผิดชอบ

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

13.00-13.15
(15 นาที)

1. วิทยากรทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษา ดังนี้ 
 • แผนที่น�าทางของการให้
  ค�าปรึกษาในคลินิกจิตสังคม 
 • บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษา
  ในคลินิกจิตสังคม 
 • หลักการของการให้
  ค�าปรึกษาทางจิตสังคม
 • กระบวนการให้ค�าปรึกษา 
 • เทคนิคการให้ค�าปรึกษา
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 
  พฤตกิรรม (Stage of change)
โดยใช้ PowerPoint “ความรู้
พื้นฐานของการให้ค�าปรึกษา” 
และ PowerPoint “Stage of 
change” ประกอบการบรรยาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทบทวนการให้ค�าปรึกษา
ในแตละระยะของผูร้บัค�าปรกึษา 
บทบาทผู ้ให้ค�าปรึกษา 
หลักการของการให้ค�าปรึกษา 
กระบวนการ และเทคนิคการ
ให้ค�าปรึกษา ซึ่งเปนเนื้อหา
จากการอบรมหลักสูตรการ
ให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องน�า
ความรู้นี้มาบูรณาการกับ
ความรู้เกี่ยวกับภาวะเสพติด 
เพื่อให้สามารถให้ค�าปรึกษา
กับผู้ที่มีภาวะเสพติดได้ตาม
ระยะของการให้ค�าปรึกษา

• PowerPoint 
“ความรูพ้ื้นฐาน
ของการให้
ค�าปรึกษา”

• PowerPoint 
“Stage of 
change”
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เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

13.15-14.15
(1 ช่ัวโมง)

2. วิทยากรเปดวิดีทัศน์ 
“สาธิตการให้ค�าปรึกษา
เพื่อจัดการกับภาวะเสพติด
กรณีศึกษา : นายเปรียว   
ครั้งที่ 1” วิทยากรหยุด
เปนระยะ ๆ เพื่ออธิบาย
บทบาทผู้ให้ค�าปรึกษาและ
กระบวนการให้ค�าปรึกษา 
โดย เน้นกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษา เมื่อพบ
ผู้รับค�าปรึกษาครั้งแรก
คือเน้นการสร้างแรงจูงใจ
และประเมินขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้
การให้ค�าปรึกษาและการจัดการ
ภาวะเสพติดผานกรณีศึกษา 
วิทยากรชี้ประเด็น ดังนี้ 
 • การเตรยีมตวัของผูใ้ห้ค�าปรกึษา
  และสถานที่ให้ค�าปรึกษา
 • บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษา 
 • เปาหมายการให้ค�าปรึกษา
  ตามแผนที่น�าทาง
 • กระบวนการให้ค�าปรึกษา
 • เทคนิคการให้ค�าปรึกษา 
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
  พฤตกิรรม (Stage of change)
 • แรงต้านตอการเปลีย่นแปลง
 • บาดแผลใจที่เชื่อมโยงกับ
  พฤตกิรรมเสพตดิและการกอคดี 

วีดิทัศน์สาธิตจะมีค�าอธิบายแทรก 
ค�าอธิบายในกรอบสีน�้าตาล
ที่แสดงกระบวนการให้ค�าปรึกษา 
สวนสีน�้าเงินแสดงรายละเอียด
การให้ค�าปรึกษา วิทยากร
ต้องศึกษาวีดิทัศน์นี้มากอน 
และต้องเชื่อมโยงความรู้จาก
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กบัความรูใ้นหลกัสตูร
การให้ค�าปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติด

• วีดิทัศน์  
 “สาธิตการ
 ให้ค�าปรึกษา
 เพื่อจัดการ 
 กับภาวะ 
 เสพติด  
 กรณีศึกษา :
 นายเปรียว  
 ครั้งที่ 1”
• ค�าอธิบาย 
 ประกอบ 
 การสาธิต 
 การให้
 ค�าปรึกษา  
 กรณีศึกษา :
 นายเปรียว
 ครั้งที่ 1



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด ครั้งที่ 1

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 34   

ประเมินผลกำรเรียนรู้
จากการสังเกตการมีสวนรวมของกิจกรรม 

ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์
ของการเรียนรู้

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้

14.15-14.30
(15 นาที)

3. วิทยากรทบทวนหลักการท�า 
case formulation และชวนเข้า
การอบรมท�า case formulation 
ของกรณีศึกษาในกลุมใหญ
โดยใช้ PowerPoint 
“Case formulation” ประกอบ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ท�าความเข้าใจที่มาที่ไปของ
กรณีศึกษา โดยน�าปจจัยที่
น�ามากอน ปจจัยกระตุ้น 
ปจจัยที่ท�าให้ปญหาคงอยู 
และปจจัยปกปอง มาอธิบาย 
วิทยากรสามารถใช้ “ตัวอยาง
การอภิปรายปจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีศึกษา นายเปรียว” 
เปนแนวทางในการอภิปรายได้

• PowerPoint  
 “Case  
 formulation”

• ตัวอยางการ 
 อภิปราย 
 ปจจัยที่ 
 เกี่ยวข้องกับ 
 กรณีศึกษา :
 นายเปรียว
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ค�ำอธิบำยประกอบกำรสำธิตกำรให้ค�ำปรึกษำ
กรณีศึกษำ : นำยเปรียว ครั้งที่ 1

กรณีศึกษำ
 นายเปรียว อายุ 20 ป สถานภาพโสด กระท�าความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
มีเมทแอมเฟตามีนในครอบครอง ได้รับการปลอยชั่วคราว และศาลสั่งให้มาพบผู้รับค�าปรึกษาที่คลินิก
จิตสังคม
 บิดามารดาของเปรียวแยกทางกัน เมื่อเปรียวอายุ 14 ป จากนั้น เปรียวเริ่มออกจากบ้านไปอยู
บ้านเพื่อน และเสพสารเสพติดกับเพื่อนมาเรื่อย ๆ จนถูกด�าเนินคดี กอนหน้านี้ ไมเคยถูกด�าเนินคดี
มากอน
 ปจจุบัน เปรียวอาศัยอยูกับมารดา หางเหินกับมารดาและพี่สาว สวนบิดามีครอบครัวใหม 

ค�ำอธิบำย

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

0.53 สรางสัมพันธภาพ โดยผูใหคําปรึกษาแนะนําตัวเอง -

1.24 สอบถามข้อมูลทั่วไป ทวนสอบความเข้าใจเกี่ยวกับคดีและ
วัตถุประสงค์การเข้าคลินิกจิตสังคม

-

1.50 ตกลงบริการและแจงวัตถุประสงคของคลินิก -

2.05 สํารวจปญหา เริ่มจากสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคดี -

2.45 เชื่อมโยงคดีกับการมารับบริการคลินิกจิตสังคม -

2.55 ส�ารวจปญหาภาวะเสพติด
ภาษากายของผู้รับค�าปรึกษายังไมตระหนักถึงปญหา ขั้นเมินเฉย : 

pre-contemplation
3.07 ส�ารวจปจจัยที่น�ามากอนและปจจัยกระตุ้น
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3.16 ส�ารวจปฏิกิริยาและการรับมือกับภาวะวิกฤต
ภาษากายของผู้รับค�าปรึกษายังไมตระหนักถึงปญหา 
มีแรงต้าน หลีกเลี่ยงการส�ารวจตนเองในระดับลึก

ขั้นเมินเฉย : 
pre-contemplation

4.06 ส�ารวจภาวะวิกฤต ใช้ภาวะวิกฤตสร้างความตระหนักถึงปญหา
จากคดี
ส�ารวจปจจัยปกปอง

4.36 แรงต้านจากการให้ค�าปรึกษา 
ผู้รับค�าปรึกษาไมได้สนใจค�าถาม ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องถามซ�้า

5.00 ย�้าวัตถุประสงค์อีกครั้ง สร้างความตระหนักให้มากขึ้น 
ชี้ให้เห็นผลดีจากการเข้ากระบวนการคลินิกจิตสังคม
ผู้รับค�าปรึกษาเริ่มตระหนักถึงปญหา

5.40 ทวนสอบความเข้าใจ

5.48 ถามรายละเอียดในสิ่งที่ยังไมชัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5.56 ถามถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

6.20 ส�ารวจสาเหตุที่ใช้สารเสพติด (ปจจัยที่น�ามากอน 
และปจจัยกระตุ้น)
ถามซ�้า เพราะตอนนี้เริ่มตระหนักมากขึ้นแล้ว

6.35 ส�ารวจปญหาครอบครัวและข้อมูลทั่วไปที่อาจมีผลตอการเสพติด 
(ปจจัยที่น�ามากอน และปจจัยกระตุ้น)

7.42 ถามรายละเอียดในสิ่งที่ยังไมชัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสูการ
ส�ารวจตนเองให้ลึกขึ้น
ภาษากายของผูร้บัค�าปรกึษาเริม่เปลีย่นไป เริม่ลงัเลกบัพฤตกิรรมเสพ

 ขั้นลังเลใจ : 
contemplation

8.39 ส�ารวจผลกระทบที่มีตอจิตใจของผู้รับค�าปรึกษา (บาดแผลทางใจ)

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
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8.56 เชื่อมโยงบาดแผลทางใจกับการแก้ปญหาที่น�าสูภาวะเสพติด

ขั้นลังเลใจ : 
contemplation

9.55 ส�ารวจความสัมพันธ์เชิงบวกระหวางครอบครัวและผู้รับค�าปรึกษา

10.32 ถามถึงปริมาณและความถี่ของการเสพ

10.50 บทบาท psychoeducator ชี้ให้เห็นผลกระทบที่มีตอรางกาย

11.06 ส�ารวจปจจัยเรื่องเพื่อน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่น�ามากอนหรือปจจัย
กระตุ้น

11.34 ส�ารวจผลกระทบทางจิตใจ (บาดแผลทางใจ)

12.02 ประเมินแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังจากเริ่มเห็น
ผลกระทบแล้ว

12.19 ผู้รับค�าปรึกษาเห็นผลกระทบมากขึ้น เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง

13.05 สรุปความ แล้วถามทวน

13.48 ส�ารวจพฤติกรรมเสพของคนในครอบครัว ซึ่งเปนบาดแผลใจ

14.06 ส�ารวจตัวกระตุ้นภายนอก (แมบน) และตัวกระตุ้นภายใน (น้อยใจ)

14.04 ส�ารวจตัวกระตุ้นภายนอก (แมบน) และตัวกระตุ้นภายใน (น้อยใจ)

14.40 ส�ารวจพฤติกรรมดื่มสุราของแม 
ประเมินตัวกระตุ้น และการเปลี่ยนแปลงหลังดื่มสุรา

15.11 ส�ารวจผลกระทบของการดืม่สรุาของแมท่ีมตีอจติใจของผูร้บัค�าปรกึษา

15.23 ส�ารวจตัวกระตุ้นของแม 

15.45 กระตุ้นให้คิดในมุมมองของแม

16.11 สรุปความ

16.28 ผู้รับค�าปรึกษาพูดถึงบาดแผลทางใจ (ปจจัยที่น�ามากอน)

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
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17.00 สรุปความ สะท้อนให้เห็นวาหนีปญหา

ขั้นลังเลใจ : 
contemplation

17.32 สรุปความ

17.43 ส�ารวจปจจัยในตัวแมเชื่อมโยงมาถึงตัวผู้รับค�าปรึกษา

18.00 สังเกตอวจนภาษา อารมณความรูสึกของผูรับคําปรึกษา
ที่ผานภาษากาย

18.19 กระตุ้นให้ส�ารวจผลกระทบของการเสพ

18.40 ถามถึงข้อดีของการเสพ

18.59 เชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนของผู้เสพวาชวยให้ลืมความทุกข์ และ
ท้าทายวาจริงหรือไม

19.39 ผู้ให้ค�าปรึกษาแสดงความเข้าใจผู้รับค�าปรึกษาโดยการสรุปความ
และสะท้อนความรู้สึก

19.57 ถามถึงเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

20.13 เริ่มมีเปาหมายและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ขั้นตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง : 
determination

20.40 ส�ารวจปจจัยปกปองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

21.16 ส�ารวจผลกระทบตอการเสพที่มีตอครอบครัว

22.07 ชวนตั้งเปาหมายที่ตัวผูรับคําปรึกษาเอง

22.52 เปลี่ยนวิธีคิดให้ผู้รับค�าปรึกษาเปนผู้ให้ก�าลังใจผู้อื่น

24.50 สะท้อนความสัมพันธ์เชิงบวกของแมกับผู้รับค�าปรึกษา 
(เปนพลังให้แกกัน)

25.07 ให้สังเกตปฏิกิริยาของผู้รับค�าปรึกษาเมื่อผู้ให้ค�าปรึกษาถามวา 
เปรียวเปนพลังให้คุณแมไหม

25.17 ค�าถามของผู้ให้ค�าปรึกษามีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้รับค�าปรึกษา ขอให้สังเกตตออยางละเอียด

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด ครั้งที่ 1

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 39  

25.30 ความสมัพนัธ์เชงิบวกเปนพลงัให้ปรบัพฤตกิรรม (ตดัสนิใจชัดเจนข้ึนอีก)

ขั้นตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง : 
determination

25.49 ถามเพื่อก�าหนดเปาหมายชีวิตที่เฉพาะเจาะจง 
สีหน้าทาทางของผู้รับค�าปรึกษาเริ่มจริงจังมากขึ้น

26.26 บทบาท life-coach สะท้อนพลังบวกในตัวผู้รับค�าปรึกษา

27.04 ก�าหนดเปาหมายระยะสั้นในชวง 12 วัน

27.36 ถามถงึการจดัการกบัตวักระตุน้ โดยน�าสูพฤติกรรมท่ีจะท�าจรงิ

28.05 ให้ลองซ้อมพูดกับแม ลองท�าจริง (ถ้าไมเคยท�า สุดท้าย
จะท�าไมถูกหรือไมได้ท�า)
สังเกตสีหน้าทาทาง มีปฏิกิริยาที่ชัดเจน

29.47 ส�ารวจประสบการณ์ภายในจิตใจ เชน ความรู้สึก มุมมอง 
ความคาดหวัง ในระดับที่ลึกขึ้น

30.28 “บอกอะไรกับตัวเอง” คือการตั้งเปาหมายกับตัวเอง
สังเกตภาษากาย สะท้อนการตระหนักถึงปญหา และความตั้งใจ
ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง

31.05 น�าสิ่งที่สังเกตเห็นจากภาษากายมาถามความรู้สึกในปจจุบัน

31.35 ชี้ให้เห็นความเปนไปได้ของการเปลี่ยนแปลง และสิ่งขัดขวาง
การเปลี่ยนแปลง คือ การตัดสินตัวเอง

32.13 สะท้อนปจจัยปกปอง (ครอบครัว)
เปลี่ยนปจจัยที่ท�าให้ปญหาคงอยูเปนปจจัยปกปอง

33.00 กลับมาถามถึงเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง หลังจาก
ผู้รับค�าปรึกษาได้เห็นปจจัยปกปองที่มากขึ้น

33.18 ถามถึงการจัดการตัวกระตุ้นอีกครั้ง

34.20 ชี้ให้เห็นวาผู้รับค�าปรึกษาเองก็เปนพลังให้แม

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
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34.57 ผลของการให้ค�าปรึกษา ท�าให้ผู้รับค�าปรึกษาสามารถหลุดจาก
ปมในใจเรื่องพอได้แล้ว

ขั้นตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง : 
determination

35.07 ทบทวนการจัดการตัวกระตุ้น

35.37 เตรียมความพร้อม เมื่อเจออุปสรรค ให้ก�าลังใจ

35.49 ทวนความเพื่อตอกย�้าความมุงมั่น (ส�าคัญมาก)

36.13 กระตุ้นให้หาวิธีปองกันการเสพด้วยตนเองอยางเปนรูปธรรม

36.51 สะท้อนความรู้สึก (กังวล)

36.59 ให้ประเมินความเสี่ยง

37.29 ให้หาทางเลือกอื่นเพื่อฟนฟูตัวเอง

39.28 ผู้รับค�าปรึกษาสามารถระบุกิจกรรมที่จะฟนฟูความสัมพันธ์กับแม
ได้เองเปนผลลัพธ์ของการให้ค�าปรึกษา “จากขั้นตอนไมตระหนัก
สูขั้นตอนวางแผนกระท�า”

39.46 บทบาท life-coach เสริมพลังใจกอนจบการให้ค�าปรึกษา

40.16 ย�้าวัตถุประสงค์ของคลินิกจิตสังคม

40.29 ถามทวนความเข้าใจของการให้ความปรึกษา และชวยให้
เห็นความเปนไปได้ของการปรับพฤติกรรม

41.07 ชี้ให้เห็นพลังที่มีอยูในตัวเอง

41.30 ยุติการใหคําปรึกษา และใหการบานเพื่อปองกันการเสพซํ้า

42.01 บันทึกขอมูล -

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
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ตัวอย�ำงกำรอภิปรำยป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำ : นำยเปรียว

ป�จจัยที่น�ำมำก�อน
• ความสัมพันธ์หางเหินกับคนในครอบครัว
• ขาดที่พึ่งทางจิตใจ
• ขาดทักษะการแก้ปญหาชีวิต
• ฯลฯ

ป�จจัยกระตุ้น
• พอแมเลิกกัน หลังจากนั้นอยูกับแมซึ่งติดสุรา ท�าให้รู้สึกวาชีวิตไมอบอุน ขาดพอ 
 และน้อยใจชีวิต จึงออกจากบ้านไปหาเพื่อน และใช้สารเสพติด 
• ฯลฯ

ป�จจัยที่ท�ำให้ป�ญหำคงอยู�
• วางงาน
• ติดเพื่อนที่เคยใช้สารเสพติด
• แมเมาสุรา แล้วดุดา ใช้อารมณ์
• ญาติพี่น้องมีทัศนคติที่ไมดีกับนายเปรียว 
เพราะนายเปรียวใช้สารเสพติด

• ฯลฯ

ป�จจัยปกป�อง
• พอแมมาประกันตัว และให้ก�าลังใจ 
• เคยท�างานมากอน
• อยากเลิกเกเร
• ฯลฯ



ฝ�กปฏิบัติ
กำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด 
ครั้งที่ 1

หัวข�อที่ 3
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1.	ฝกปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาเพื่อส�ารวจปจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสพติดและประเมิน
	 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิคการให้ค�าปรึกษาได้อยางถูกต้องและเหมาะสม
2.	สะท้อนการฝกปฏิบัติ	และฝกรับฟงการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับได้อยางสร้างสรรค

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 15 นำที

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

14.45-15.00
(15 นาที)

• ใบงานที่ 1
กรณีศึกษา
นางดาว
รับค�าปรึกษา
ที่คลินิก
จิตสังคม
ครั้งที่ 1
(แจกเฉพาะ
ผู้สวมบทบาท
เปนผู้รับ
ค�าปรึกษา
และวิทยากร
ประจ�ากลุม
เทานั้น)

• ใบงานที่ 2 
กรณีศึกษา 
นางดาว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝก
ปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาและการ
จัดการภาวะเสพติดจากกรณี
ศึกษาที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ 
ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับผู้รับ
ค�าปรกึษาท่ีมาพบผูใ้ห้ค�าปรกึษา
ครั้งแรก วิทยากรเน้นย�้าผู้สวม
บทบาทเปนผู้รับค�าปรึกษาให้
สวมบทบาทตามความเหมาะสม 
สามารถปรับเพศให้ตรงกับเพศ
ตนเอง และแตงเติมข้อมูลได้ 
แตต้องอยูในเค้าของความเปน
จริง และไมจ�าเปนต้องชวย
ผู้สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
ให้สามารถให้ค�าปรึกษาได้
ส�าเร็จ สวนผู้สวมบทบาทเปน
ผู้ให้ค�าปรึกษามีหน้าที่ส�ารวจ

1. วิทยากรให้ผูเ้รยีนแบงกลุมยอย 
จ�านวนเทา ๆ กัน ตามความ
เหมาะสมกบัจ�านวนวทิยากรกลุม 
โดยให้มีวิทยากรประจ�ากลุม
ทุกกลุม โดยให้ฝกปฏิบัติ ดังนี้
 • ผูเขารับการอบรมคนที่ 1 
  สวมบทบาทผู้ให้ค�าปรึกษา
 • ผูเขารับการอบรมคนที่ 2 
  สวมบทบาทผู้รับค�าปรึกษา
 • สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
  ผูสังเกตการณ ไมเข้าไป
  รบกวนในการสนทนา
  ระหวางผู้ให้ค�าปรึกษา
  และผู้รับค�าปรึกษา
2. วิทยากรอธิบายผู้รับ
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว
ของกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้รับ
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

รับค�าปรึกษา
ท่ีคลนิกิ
จติสงัคม 
ครั้งที่ 1
(แจกเฉพาะ
ผู้สวมบทบาท
เปนผู้ให้
ค�าปรึกษา)

ค�าปรึกษาท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ที่ได้รับ โดยแยกอธิบาย
ผู้ท�าหน้าที่แตละบทบาท
ออกจากกัน

ปญหา และประเมินภาวะเสพตดิ 
ผู้สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
สามารถอานข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้รับค�าปรึกษาที่เตรียมไว้ให้
กอนเริ่มให้ค�าปรึกษา โดยมาก
ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจผิด
และเคยชินกับการเปนผู้แนะน�า 
วิทยากรจึงต้องเน้นย�้าวา
บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษาคือ
การรับฟงและท�าความเข้าใจ 
ภาวะเสพติด ได้แก ปจจัยที่
น�ามากอน ตัวกระตุ้นภายใน 
ตัวกระตุ้นภายนอก ปจจัยที่
ท�าให้ปญหาคงอยู ปจจัยปกปอง 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และแรงต้าน 
กิจกรรมนี้ไมได้เน้นให้ผู้สวม
บทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษาต้อง
แนะน�าแนวทางแก้ไขปญหา
แตอยางใด สวนบทบาทของ
ผู้สังเกตการณ์ คือ สังเกต
กระบวนการ ขั้นตอน และ
เทคนิคของการให้ค�าปรึกษา 
รวมทั้งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ ต้องไมรบกวน
ด้วยการสงเสียงดัง หรือแทรก
ระหวางกระบวนการให้
ค�าปรึกษา
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

3. ฝกปฏิบัติใช้เวลา 30 นาที 
ระหวางนี้ผู้สังเกตการณ์
จะไมเข้าไปรบกวนการสนทนา 
วทิยากรกลุมสามารถแทรกแซง 
ชี้แนะระหวางปฏิบัติได้ตาม
เห็นสมควร กรณีที่การฝก
ปฏิบัติสะดุด และหรือ
สะเปะสะปะหรือผิดหลักการ

15.00-15.30
(30 นาที)

4. วิทยากรประจ�ากลุม
น�าอภปิรายในกลุมยอย 
ตามใบงานที่ 3

• ใบงานที่ 3 
ภาวะเสพติด
และเส้นทาง
การปรับ
พฤติกรรม

-

• PowerPoint 
การท�า case 
formulation 

15.30-15.45
(15 นาที)

15.45-16.00
(15 นาที)

5. วิทยากรประจ�ากลุมตาง ๆ 
เสนอความเห็นของกลุมยอย
แลกเปลี่ยนในกลุมใหญ และ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ประมวลทักษะและข้อมูลจาก
การฝกปฏิบัติ ชวยกันค้นหา
ภาวะเสพติด วิเคราะห์ปจจัย
ที่น�ามากอน ปจจัยกระตุ้น 
ปจจัยที่ท�าให้ปญหาคงอยู 
ปจจัยปกปอง ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Stage of change) แรงต้าน

ระหวางการฝกปฏิบัติ วิทยากร
กลุมมีหน้าที่สังเกตการณ์ และ
สามารถแทรกแซงกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาได้ หากเห็นวา 
ผูส้วมบทบาทเปนผูใ้ห้ค�าปรกึษา
ยังหลงทาง ใช้กระบวนการ
หรือเทคนิคที่เบี่ยงเบนไปจาก
แนวทางที่ควรจะเปน วิทยากร
กลุมจะต้องให้ข้อมูลสะท้อน
กลับที่ชวยให้กลุมได้เห็น
แนวทางพัฒนาจากการ
ฝกปฏิบัติจริง 
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กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากการสังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม 
และคุณภาพการฝกปฏิบัติ

วิทยากรหลักสรุปประเด็นส�าคัญ
เกีย่วกบักระบวนการให้ค�าปรกึษา 
การประเมินภาวะเสพติด 
และชวนผู้เข้ารับการอบรมท�า 
case formulation ของกรณี
ตัวอยาง จากนั้นวิทยากรสรุป 
case formulation และมี
วิทยากรเขียนสรุปประเด็นส�าคัญ
ในการเรียนรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับ
การอบรม

(ส�าหรับบันทึก 
ข้อมูลของ
กรณ�ศึกษา)

• ตัวอยางการ
อภิปราย
ปจจัยที่
เกี่ยวข้องกับ
กรณ�ศึกษา :  
นางดาว

ตอการเปลี่ยนแปลง และ
แนวทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม วิทยากรสามารถ
ใช้ “ตัวอยางการอภิปราย
ปจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณ�ศึกษา 
นางดาว” เปนแนวทางในการ
อภิปรายได้

หลังเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติ 
ให้วิทยากรแจกใบงานที่ 3 
แกผู้เข้ารับการอบรม เพื่อ
ใช้ประกอบการอภิปราย

ให้วิทยากรกลุมยอยสรุป
ในกลุมใหญ เพื่อสรุปประเด็น 
และกระชับเวลา อาจให้ผู้เข้ารับ
การอบรมแลกเปล่ียนเพิ�มเติมได้
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ใบงำนที่ 1 
กรณีศึกษำ นำงดำว

รับค�ำปรึกษำที่คลินิกจิตสังคม ครั้งที่ 1

เอกสำรส�ำหรับผู้สวมบทบำทเป�นผู้รับค�ำปรึกษำ

นางดาว อายุ 30 ป กระท�าความผิดในคดีมียาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน
ครอบครองโดยไมได้รับอนุญาต ศาลสั่งให้พบผู้ให้ค�าปรึกษาที่คลินิกจิตสังคม 
 วัยเด็ก ดาวอาศัยอยูกับพอ แม และพ่ีชาย มีฐานะยากจน พอเปนคนเก็บกด มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป แมเปนคนเจ้าอารมณ์ มีอาชีพรับจ้างท�าความสะอาดตามบ้าน พอแมของดาวมักมีปากเสียงกัน
เวลาท่ีพ อเมาสุรา และมักทุบตีท�าร ้ายร างกายแม ดาวมองว า พ อแม เอาแต ทะเลาะกัน
ไมได้สนใจดาว ดาวมักน้อยใจแมท่ีแมรกัพีม่ากกวาจนมปีากเสยีงกนับอย ๆ  หลงัจบการศกึษาช้ัน ม.ต้น 
แล้วก็ตัดสินใจไมเรียนตอ เพราะไมชอบวิชาค�านวณ และเริ่มมีผู้ชายมาติดพัน 
 ดาวสมัครงานท�างานในโรงงานย้อมผ้า เพราะอยากมีรายได้เปนของตัวเอง ไมอยากพึ่งพาใคร 
แตลึก ๆ ก็รู้สึกน้อยใจแม เวลาที่กลับจากโรงงาน แมมักตะคอกดาว และพูดประชดประชันเรื่องที่ดาว
มผีูช้ายมาตดิพนั ดาวมักระบายอารมณ์ด้วยการกลบับ้านดกึ และเริม่ใช้เมทแอมเฟตามีนกบัเพ่ือนชาย
ดาวมีบุตร 2 คนกับสามีคนแรกที่เลิกรากันไปแล้ว สวนสามีคนปจจุบันอายุ 18 ป ติดเมทแอมเฟตามีน
ขั้นรุนแรง แมของดาวจึงไมยอมรับและไมให้ดาวกลับมาอยูบ้าน 
 ดาวอาศยัอยูกบัสามีคนใหม ซ่ึงบ้านของสามปีระกอบอาชีพท�าโรงงานรองเท้า ข้อดขีองดาว คอื 
ขยัน รบัผดิชอบ ดาวชวยทางบ้านสามที�างาน โดยมีรายได้เฉลีย่ตอวนั 500 บาท หรอืเดอืนละ 15,000 บาท 
บางครั้งดาวก็เสพยาเสพติด เพราะสามีใหมติดเมทแอมเฟตามีนหนักมาก และมักจะถูกสามีท�าร้าย
รางกายบอย ๆ เมื่อมีปากเสียงกัน
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ใบงำนที่ 2 
กรณีศึกษำ นำงดำว

รับค�ำปรึกษำที่คลินิกจิตสังคม ครั้งที่ 1

เอกสำรส�ำหรับผู้สวมบทบำทเป�นผู้ให้ค�ำปรึกษำ

 นางดาว อายุ 30 ป ดาวกระท�าความผิดในคดีมียาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน
ครอบครองโดยไมได้รับอนุญาต ศาลสั่งให้พบผู้ให้ค�าปรึกษาที่คลินิกจิตสังคม 

 ดาวมีสามี 2 คน และมีบุตร 2 คนด้วยกันกับสามีเกาที่เลิกรากันไปแล้ว 

 ปจจุบันดาวอาศัยอยูกับสามีคนใหม สามีอายุ 18 ป ติดเมทแอมเฟตามีนขั้นรุนแรง

 ข้อดีของดาว คือ ขยัน รับผิดชอบ ดาวท�างานท่ีบ้านของสามีใหมซ่ึงท�าโรงงานผลิตรองเท้า 
มีรายได้เฉลี่ยตอวัน 500 บาท หรือเดือนละ 15,000 บาท
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ใบงำนที่ 3 
ภำวะเสพติดและเส้นทำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1. ระบุภาวะเสพติด (เสพติดอะไร)

2. การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ
   2.1 ปจจัยน�ามากอน (Predisposing factors)
   2.2 ปจจัยกระตุ้น (Precipitating factors)
     - ตัวกระตุ้นภายนอก
     - ตัวกระตุ้นภายใน
   2.3 ปจจัยที่ท�าให้ปญหาคงอยู (Perpetuating factors)
   2.4 ปจจัยปกปอง (Protective factors)

3. เสนทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   3.1 ภาวะเสพติดของผู้รับค�าปรึกษาอยูในระยะการเปลี่ยนแปลงตาม Stage of change  
    ระยะใด
   3.2 ผู้รับค�าปรึกษามีการจัดการกับแรงต้านอยางไร
   3.3 ผู้รับค�าปรึกษามีแนวทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลด ละ เลิกภาวะเสพติดอยางไร 
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ตัวอย�ำงกำรอภิปรำยป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษำ : นำงดำว

ป�จจัยที่น�ำมำก�อน
• ฐานะยากจน
• พอเก็บกด ดื่มสุรา
• แมเจ้าอารมณ์ 
• พอแมทะเลาะกัน ท�าให้ดาวเห็นภาพความรุนแรงตั้งแตเด็กและถูกละเลย
• ฯลฯ

ป�จจัยกระตุ้น
 ดาวน้อยใจที่แมตะคอกและประชัดประชันที่ดาวมีผู้ชายมาติดพัน ดาวจึงกลับบ้านดึก
เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหน้าแม และใช้ยาบ้ากับเพื่อนชาย เพื่อระบายอารมณ์

ป�จจัยที่ท�ำให้ป�ญหำคงอยู�
• สามีติดยาบ้า
• ถูกสามีท�าร้ายรางกาย
• แมไมยอมรับ และหางเหินกับแม
• ยังจัดการกับอารมณ์ด้านลบไมได้
• ฯลฯ

ป�จจัยปกป�อง
• ขยัน รับผิดชอบ
• รักลูก
• ตั้งใจเลิกยาบ้า
• ฯลฯ



บำดแผลทำงใจ
กับภำวะเสพติด

หัวข�อที่ 4 
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เนือ้หา 

1. ควำมหมำยของบำดแผลทำงใจ
 บาดแผลทางใจเปนปฏิกิริยาท่ีตอบสนอง
ตอประสบการณ์ท่ีถูกคุกคามหรือท�าร้ายอารมณ์
และจิตใจ ยังคงฝงไว้ในความทรงจ�า ไมสามารถ
เผชิญหน้าและจัดการกับความทรงจ�านั้นได้ 
บาดแผลทางใจมีผลกระทบตอสุขภาพกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณอยางยาวนาน ท�าให้รู้สึก
เสียขวัญ เจ็บปวด หวั่นไหว หวาดกลัว โหยหา 
รวมถึงขาดความมั่นคงในจิตใจ 
 บาดแผลทางใจไมจ�าเปนต้องเกิดจากภัย
พิบัติหรือเหตุการณ์รุนแรงเสมอไป แตอาจเกิด
จากเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน เชน ถูกต�าหนิ
ถูกละเลย ถูกแกล้ง
 ประสบการณ์ท่ีคุกคามสะเทือนขวัญมีได้
2 รูปแบบ ดังนี้
 1. แบบรุนแรง รวดเร็ว กระทบกับความ
ปลอดภัยของชีวิต เชน ภัยพิบัติ การถูกขมขืน
ถูกปล้น การท�าร้ายรางกายอยางโหดร้ายรุนแรง
 2. แบบคอยเปนคอยไป เรื้อรัง สะสม เชน 
ความรนุแรงในครอบครวัท่ีไมมีบาดแผลภายนอก 

1. อธิบายความหมายและปฏิกิริยาตอบสนองตอบาดแผลทางใจไดถูกตอง
2. อธิบายความสัมพันธของบาดแผลทางใจกับภาวะเสพติดที่เชื่อมโยงกับการกอคดีไดถูกตอง

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 

การใช้วาจาท�าร้ายจิตใจ การปลอยปละละเลย
การถูกเพื่อนแกล้งโดยไมได้รับความชวยเหลือ 
ไมมีใครเข้าใจ

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
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2. ปฏิกิริยำตอบสนองต�อบำดแผล
 ทำงใจ
  ผู ้รับค�าปรึกษาท่ีต้องเผชิญกับบาดแผล
ทางใจจะแสดงอาการได้ ดังนี้
  • ช็อก ปฏิเสธ ไมยอมเชื่อ
  • สับสน ไมมีสมาธิ
  • โกรธ หงดุหงดิงาย อารมณ์เปลีย่นแปลง
   รวดเร็ว
  • วิตกกังวล และ หวาดกลัว
  • รู้สึกผิดและละอาย
  • แยกตัวจากคนอื่น ไมไว้ใจคน
  • รู้สึกเศร้าและหมดหวัง
  • รูส้กึเหมือนตดัขาดจากคนอ่ืน หรอืเฉยชา
  • มีความล�าบากท่ีจะสมัผสัอารมณ์ด้านบวก
  • มคีวามคดิและความเช่ือทางลบตอตนเอง
   และคนอื่น ๆ 
  เมือ่ผูร้บัค�าปรกึษาเผชิญกบับาดแผลทางใจ
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอบาดแผลทางใจได้
3 รูปแบบ ได้แก สู้ หนี หรือตัวแข็ง ชะงักงัน
ซ่ึงเปนการตัดความรู ้สึกออกจากสถานการณ์
ในขณะนั้น หรือ “ใจลอย” ออกไปอยางสิ้นเชิง
อาจแสดงออกด้วยอาการอารมณ์หรือระดับ
อารมณ์เปลี่ยนอยางทันที เกิดอารมณ์ทวมท้นขึ้น
มาทันที ท�าตามค�าสั่งไมได้ แสดงทาทางเหมือน
เปนเด็กมากกวาเดมิมาก ไมตอบสนอง เหมอมอง
ไปข้างหน้า ใจลอย ปวดศีรษะขึ้นมาทันที เปนต้น
  นอกจากนี้ บาดแผลทางใจยังท�าให้เกิด
ภาวะวิตกกังวลสะเทือนขวัญ เชน ความทรงจ�า
ของเหตุการณ์ร้ายกลับมารบกวนแม้จะพยายาม
ไมคิดถึงเรื่องนั้น พยายามเลี่ยงสิ่งที่จะเตือนใจให้

คิดถึงเหตุการณ์ร้าย ตื่นตัว ระแวดระวังเกินควร 
ท�าให้มีปญหาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การท�างาน 
หรือสิ่งส�าคัญอื่น ๆ ในชีวิต

3. ควำมเช่ือมโยงระหว�ำงบำดแผล
ทำงใจกับภำวะเสพติด
 ผู ้รับค�าปรึกษาท่ีจัดการกับบาดแผลทางใจ
ยังไมได้ ความรู ้สึกช็อก ตระหนก ผวา เศร้า
เจบ็ปวด เปนต้น จะเปนตัวกระตุ้นภายในท่ีจะท�าให้
เกดิภาวะเสพตดิ ผูร้บัค�าปรกึษาอาจใช้สารเสพตดิ 
เพื่อชวยให้ตนเองหนีไปจากความเจ็บปวด หันเห
ความสนใจไปจากอารมณ์ท่ีรบกวน หายจากอาการ
วิตกกังวลสะเทือนขวัญได้ช่ัวครู ซ่ึงเปนวิธีหนึ่ง
ท่ีจะหลีกเลี่ยงความทรงจ�าท่ีเจ็บปวด ท�าให้รู้สึก
เฉยชาตอความรู้สึกเจ็บปวดที่ทนไมได้ ท�าให้เกิด
การเสพติดโดยไมรู้ตัว ดังภาพ
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  เม่ือหมดฤทธิ์ของสารเสพติด อาการวิตก
กังวลสะเทือนขวัญก็มักจะก�าเริบหนักกวาเดิม
ในทางตรงข้าม ฤทธิข์องสารเสพตดิสงผลให้ความ
สามารถในการตัดสินใจ การควบคุมพฤติกรรม
ลดลง เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงตอการท�าผิดกฎหมาย 
คนมีความเปราะบางมีโอกาสถูกกระท�ามากข้ึน 
เพิม่โอกาสท่ีจะมีอุบัตเิหตหุรอืเผชิญเหตกุารณ์ร้าย
อ่ืนอีก เมื่อต้องหยุดใช้สารเสพติด อาการวิตก
กังวลสะเทือนขวัญก�าเริบและอาจรุนแรงขึ้น 
เนื่องจากชีวิตยุงยากซับซ้อนข้ึน และท�าให้การ
ฟนตัวยากยิ่งขึ้นกวาเดิม

4. กำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ
  ใช้หลักสร้างความปลอดภัย (safety) สร้าง
ทักษะการเผชิญปญหา (coping) และสร้างความ
มั่นคง (stabilization) ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
  1. สร ้างความปลอดภัย ให ้ตระหนักรู ้
สถานการณ์ท่ีคุกคามและ/หรือไมปลอดภัย รู้จัก
และฝกหลีกเลี่ยง รู้จักและฝกวิธีรับมือ
  • ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสพติด
  • เพ่ิมทักษะการจัดการกับอารมณ์ ลด
   ความเสี่ยงท�าร้ายตัวเอง
  • ลดพฤตกิรรมเสีย่งด้วยการเพ่ิมการดแูล

เสี่ยง

ก�อคดี

เศร�า เจ็บปวด
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   และปองกันตัวเอง
  • ปลอยวางความสัมพันธ์ท่ีเปนอันตราย
   ในอดีต เชน ความรุนแรงในครอบครัว
   หาตัวชวย
  • หาวิธกีารบวกใหม เพ่ือลดอาการท่ีเข้ามา

กระทบจิตใจ
  2. บูรณาการชวยเหลือเยียวยาบาดแผล
ทางใจ ภาวะสะเทือนขวัญ เข้ากันกับการบ�าบัด
การเสพสารเสพตดิ ให้ตระหนกัรูค้วามเช่ือมโยงกนั 
เชน เสพยาเพื่อหลีกเลี่ยงภาพนากลัวในอดีต
  3. เน้นศักยภาพของความเปนมนษุย์ ฟนฟู
จติใจบนพืน้ฐานความคดิ ความหวงัด้านบวก เพือ่

อนาคตท่ีดกีวา ไมส�ารวจประสบการณ์สะเทือนขวญั
ซ�้า ๆ 
  4. เน ้นความรู ้ สึ กนึกคิด  พฤติกรรม
สัมพันธภาพระหวางบุคคล (ผู้รับค�าปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ์เปนเหย่ือมักจะไมไว้ใจผู้อ่ืน สับสน
ในการมคีวามสมัพันธ์กบัคนอ่ืน กลวัตกเปนเหย่ืออีก) 
การสนับสนุนทางสังคม (กรณีมีความจ�าเปนจริง 
เชน ขัดสนทางการเงนิ อาชีพการงาน การศกึษา)
  5. แสดงออกซ่ึงความเข้าใจ ความเมตตา 
ให้ก�าลังใจ หลีกเลี่ยงการใช้ค�าพูดท้าทาย ต�าหนิ 
  6. จัดสมดุลระหวางความใกล้ชิด แตยังคง 
รักษาระยะหางกับผู้รับค�าปรึกษา 

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

9.00-9.08 
(8 นาที)

• วีดิทัศน์ 
“เปยโน”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็น
ตวัอยางความรนุแรงในครอบครวั 
และท�าให้เกิดบาดแผลทางใจ 
การตั้งค�าถามและอภิปราย
จะชวยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ความรนุแรง และบาดแผลทางใจ 
ซึง่อาจดูเปนเรื่องเล็กน้อย 
แตสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิต
ประจ�าวัน และมีผลกระทบ
ได้จริง

1. วิทยากรเปดวีดิทัศน์ “เปยโน” 
แสดงตัวอยางความรุนแรงใน
ครอบครัว จากนั้น วิทยากร
ตั้งค�าถามและชวนผู้เข้ารับการ
อบรมอภิปราย ดังนี้
 • เห็นพฤติกรรมของพอ 
  และปฏิกิริยาของลูก 
  แล้วมีความรู้สึกอยางไร 
  • คิดวาลูกรู้สึกอยางไร 
 • ถ้าเกดิเหตุการณ์เชนนีทุ้กวนั 
  เดก็คนนีจ้ะมีทางออก
  อยางไรบ้าง 
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

2. วิทยากรบรรยายสรุป
เกี่ยวกับความหมาย ประเภท 
และปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอบาดแผลทางใจ โดยใช้ 
PowerPoint “บาดแผลทางใจ” 
ประกอบ

3. วิทยากรเปดบทบันทึกเสียง 
“ชีวิตคนติดยา” จากนั้น วิทยากร
ชวนผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย
ความสัมพันธ์ระหวางบาดแผล
ทางใจกับภาวะเสพติด ดังนี้

• บาดแผลทางใจในบทบันทึก
เสียงเกิดจากอะไร

• สามารถเยียวยาบาดแผล
ทางใจด้วยวิธีใดได้บ้าง

• บาดแผลทางใจเกี่ยวข้องกับ
ภาวะเสพติดและการกอคดี
ได้อยางไร

4. วิทยากรเปดบทบันทึกเสียง 
“บาดแผลทางใจจากการถูก
ลวงละเมิดทางเพศ” จากนั้น 
วิทยากรชวนผู้เข้ารับการอบรม
อภิปรายความสัมพันธ์ระหวาง
บาดแผลทางใจกับภาวะเสพติด 
ดังนี้

เพื่อสรุปความรู้จากการดู
วีดิทัศน์ และการอภิปราย
เกี่ยวกับความหมาย ประเภท 
และปฏิกิริยาตอบสนองตอ
บาดแผลทางใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหวางบาดแผลทางใจและ
ภาวะเสพติด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การกอคดี ความสัมพันธ์นี้จะ
พบได้บอยในผู้รับค�าปรึกษาของ
คลินิกจิตสังคม การตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์นี้ จะชวยให้
ผู้ให้ค�าปรึกษามีทิศทางในการ
ส�ารวจปญหา และชวยเหลือ
ผู้รับค�าปรึกษาได้ตรงจุดมากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เห็นตัวอยางความสัมพันธ์
ระหวางบาดแผลทางใจและ
ภาวะเสพติด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การกอคดีได้ชัดเจนมากขึ้น 
และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ลองมองหา

• PowerPoint
“บาดแผล
ทางใจ”

• บทบันทึกเสยีง 
“ชีวิตคนติดยา”

9.08-9.16
(8 นาที)

9.16-9.24
(8 นาที)

9.24-9.34
(10 นาที)

• บทบันทึกเสยีง  
“บาดแผล
ทางใจ 
จากการถูก
ลวงละเมิด
ทางเพศ”
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9.34-9.50
(16 นาที)

แนวทางชวยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับบาดแผลทางใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ท�าความเข้าใจกรณีศึกษา 
นายเปรียว ซึ่งเปนกรณีสาธิต
การให้ค�าปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติด โดยใช้สวนหนึ่ง
ของวีดิทัศน์ที่นายเปรียวมา
รับค�าปรึกษา ครั้งที่ 1 แตตัด
มาเฉพาะสวนที่ผู้ให้ค�าปรึกษา
ส�ารวจและเยียวยาบาดแผล
ทางใจของนายเปรียว วิทยากร

• บาดแผลทางใจในวีดิทัศน์ 
เกิดจากอะไร ตางจาก
บาดแผลทางใจในวีดิทัศน์ 
กอนหน้าอยางไร

• ปฏิกิริยาตอบาดแผลทางใจ
เปนอยางไร

• บาดแผลทางใจเกี่ยวข้องกับ
ภาวะเสพติดและการกอคดี
ได้อยางไร

• ผู้ที่มีบาดแผลทางใจต้องการ
ความชวยเหลืออยางไรบ้าง

วิทยากรสรุปประเด็นส�าคัญของ
บาดแผลทางใจตอการกอคดี 
โดยใช้ PowerPoint “บาดแผล
ทางใจกับภาวะเสพติด” 
ประกอบการบรรยาย

5. วิทยากรเปดวีดิทัศน์ 
“บาดแผลทางใจของนายเปรียว” 
จากนั้น วิทยากรชวนผู้เข้ารับ
การอบรมอภิปรายความสัมพันธ์
ระหวางบาดแผลทางใจกับภาวะ
เสพติด และการเยียวยาจิตใจ
โดยผู้ให้ค�าปรึกษา

• PowerPoint
“บาดแผล
ทางใจกับ
ภาวะเสพติด”

• วีดิทัศน์ 
“บาดแผล
ทางใจของ
นายเปรียว”
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ประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากการสงัเกตการมสีวนรวมของกจิกรรม ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์
ของการเรียนรู้

ต้องชี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น
ที่มาของบาดแผลทางใจ คือ พอ
แมแยกทางกัน ท�าให้นายเปรียว
มองวาชีวิตไมอบอุน หลงัจากนัน้ 
แมเมาสุรา และใสอารมณ์กับ
นายเปรียว นายเปรียวมีวิธีเผชิญ
ปญหาโดยการออกจากบ้าน
ไปหาเพื่อน และใช้สารเสพติด 
จากนั้นวิทยากรตั้งค�าถามและ
ชวนผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย
วา ผู้ให้ค�าปรึกษาเยียวยา
บาดแผลทางใจของนายเปรียว
ได้อยางไร

เพื่อสรุปความรู้จากการดูวีดิทัศน์ 
และการอภิปรายเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหวางบาดแผลทางใจ
กับภาวะเสพติด และการเยียวยา
บาดแผลทางใจ ซึ่งเน้นสร้าง
ความปลอดภัย (safety) สร้าง
ทักษะการเผชิญปญหา (coping) 
และสร้างความมั่นคง 
(stabilization)

• PowerPoint
“การเยียวยา
บาดแผล
ทางใจ”

9.50-10.00 
(10 นาที)

6. วิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหวางบาดแผล
ทางใจกับภาวะเสพติด และการ
เยียวยาบาดแผลทางใจ
โดยใช้ PowerPoint “การเยียวยา
บาดแผลทางใจ” ประกอบ

• ค�าอธิบาย
ประกอบ
วีดิทัศน์ 
“บาดแผล
ทางใจของ
นายเปรียว”
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บทบันทึกเสียง
“ชีวิตคนติดยำ”

 “ฉันสงสัยตลอดเวลาวาแมรักฉันไหม แมไมเคยกอดฉันเลย ท�าไมแมต้องให้ทุกสิ่งทุกอยางกับ
พีช่ายของฉัน ฉันอยากได้อะไร กต้็องรอพีช่ายโละของให้กอน ท�าไมแมตแีตฉัน แตไมตพีีช่าย แมบอกวา
พีช่ายไมแข็งแรงเหมือนฉัน พอฉันปวย แมกบ็อกวาฉันใจเสาะ ฉันออกจากบ้านไปหาความรกั ใครก็ได้
ท่ีเอาเหล้าให้ฉันดื่ม เอายาบ้าให้ฉันดูด มันท�าให้หายปวดใจ ฉันคิดวาผู้ชายท่ีหยิบยื่นสิ่งเหลานี้ให้ฉัน 
เพราะเขารักฉัน แล้วฉันก็ถูกจับมานี่แหละ”

บทบันทึกเสียง
“บำดแผลทำงใจจำกกำรถูกล�วงละเมิดทำงเพศ”

 “หนูหอบลูก 2 คน หนีจากผัวคนแรก เขาไปเสพยาแล้วมาทุบตีหนู หนูให้โอกาสเขา 2 ครั้ง
ก็พอแล้ว หนูดีใจท่ีผัวใหมไมรังเกียจหนู เขาพูดกับหนูดี ไมใช้ค�าหยาบคาย วันหนึ่งหนูข้ึนรถแท็กซ่ี 
แล้วเขาพาไปท่ีบ้านเขา พาพวกเขาอีก 5 คน มารุมขมขืนหนู หนูกราบวิงวอนขอให้ปลอยหนูเถอะ
หนูมีลูกมีผัวแล้ว พวกเขาไมฟง ขมขูด้วยวาถ้าไปบอกคนอ่ืนหรือไปแจ้งต�ารวจ เขาจะปลอยคลิป
ในโซเชียล
 หนูเก็บตัวอยูในห้อง ไมพูดกับใคร ไมกล้าเลาให้ใครฟง โทษแตตัวเอง ฝนร้าย แขนขาชา
หนูใช้เวลา 2 เดือนกวาจะรู้สึกอารมณ์ดีข้ึน มีคนแนะน�าให้หนูเลนพนันออนไลน์ ชวงแรกเลนแล้วได้ 
หนูดีใจท่ีได้เปนผู้ชนะ หนูเริ่มติดพนันจนต้องยืมเงินจากญาติมาเลน หนูต้องบอกผัววาหนูเปนหนี้
ผัวหนูชวนหนูแชทหลอกผู้ชายเปนแฟนให้โอนเงินมาให้ เขาตัดตอภาพให้ เวลาหนูหลอกผู้ชายได้ 
หนจูะรู้สึกวาหนูชนะ”
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ค�ำอธิบำยประกอบวีดิทัศน�
“บำดแผลทำงใจของนำยเปรียว”

วีดิทัศนที่ 1
 พอแมแยกทางกัน ท�าให้เปรียวรู้สึกไมอบอุน จึงใช้วิธีหน�จากสถานการณ์ ไปอยูกับเพื่อน และ
ชวนกันเสพสารเสพติด 

วีดิทัศนที่ 2 
 เปรียวมีอารมณ์เศร้าอยูลึก ๆ จากบาดแผลทางใจ ซึ�งเกิดจากความรู้สึกวาครอบครัวแตกแยก 
ไมอบอุน ผู้ให้ค�าปรึกษาสร้างบรรยากาศให้ผู้รับค�าปรึกษารู้สึกปลอดภัย (safety) ท่ีจะระลึกถึงบาดแผล
ทางใจในอดีต 

วีดิทัศนที่ 3 
 บาดแผลทางใจท่ีพบวาแมอยูในสภาพเมา บน เกิดบาดแผลช้า ๆ รู้สึกเบ่ือ ร�าคาญ น้อยใจ อยากหน�

วีดิทัศนที่ 4 
 ผู้ให้ค�าปรึกษาชวยให้ผู้รับค�าปรึกษาเข้าใจวาแมก็มีบาดแผลทางใจและใช้การดื่มสุราเพื่อลด
ความทุกข์ใจเชนเดียวกับที่ผู้รับค�าปรึกษาใช้วิธีออกจากบ้านไปอยูกับเพื่อนและเสพสารเสพติด

วีดิทัศนที่ 5 
 ผู้ให้ค�าปรึกษาชวยผู้รับค�าปรึกษาเปลี่ยนวิธีการเผชิญปญหาใหม (coping) ไมหน�ปญหา 

วีดิทัศนที่ 6 
 ผู้ให้ค�าปรึกษาสนับสนุนวิธีการเผชิญปญหาใหมโดยลองฝกซ้อมการพูดกับแมด้วยความเข้าใจ 

วีดิทัศนที่ 7 
 ผู้ให้ค�าปรึกษาให้ผู้รับค�าปรึกษาฝกสื่อสารเพื่อเผชิญปญหาแบบใหมอยางช้า ๆ (stabilization)



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด 
ครั้งที่ 2

หัวข�อที่ 5
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 อธบิายกระบวนการให้ค�าปรกึษาเพ่ือจดัการกบัภาวะเสพตดิ จากกรณศีกึษาซ่ึงเปนการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการให้ค�าปรึกษา

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 45 นำที

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

10.15-12.00
(1ชั่วโมง 
45 นาที) 

• วีดิทัศน์ 
“สาธิตการ
ให้ค�าปรึกษา
เพื่อจัดการ
กับภาวะ
เสพติด 
กรณีศึกษา : 
นายเปรียว 
ครั้งที่ 2”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้
การให้ค�าปรึกษาและการจัดการ
ภาวะเสพติดผานกรณีศึกษา 

วีดิทัศน์สาธิตจะมีค�าอธิบาย
แทรก ค�าอธิบายในกรอบ
สีน�้าตาลจะแสดงกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษา สวนสีน�้าเงิน
จะแสดงรายละเอียดการให้
ค�าปรึกษาวิทยากรต้องศึกษา
วีดิทัศน์นี้อยางละเอียดมากอน 
และต้องเชื่อมโยงความรู้จาก
หลักสูตรการให้ค�าปรึกษา
ขั้นพื้นฐาน กับความรู้
ในหลักสูตรภาวะเสพติด

1. วิทยากรเปดวีดิทัศน์ 
“สาธติการให้ค�าปรกึษาเพือ่จดัการ
กับภาวะเสพติด กรณีศึกษา : 
นายเปรียว ครั้งที่ 2” พร้อมทั้ง
อธิบายกระบวนการให้ค�าปรึกษา
เปนระยะ ๆ โดยเน้นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการให้ค�าปรึกษา 

วิทยากรบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม โดยตั้งค�าถามตาม
ประเด็นข้างท้ายโดยผสมผสาน
กับการหยุดอธิบายเปนระยะ
• การเตรียมตัวของผู้ให้
ค�าปรึกษาและสถานที่
ให้ค�าปรึกษา

• บทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษา
• เปาหมายการให้ค�าปรึกษา
ตามแผนที่น�าทาง 



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด ครั้งที่ 2

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 63  

ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

ประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากการสงัเกตการมีสวนรวมของกจิกรรม ความ
สอดคล้องของเนื้อหาท่ีวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้

 (การให้ค�าปรึกษาครั้งนี้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าจาก
ครั้งกอนอยางไร ผู้ให้
ค�าปรึกษามีวิธีส�ารวจปญหา
ที่ลึกลงไปได้อยางไร และ
มีแนวทางชวยเหลือผู้ให้
ค�าปรึกษาตามแผนที่น�าทาง
อยางไร)

• กระบวนการให้ค�าปรึกษา
• เทคนิคการให้ค�าปรึกษา  
• ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม (Stage of change)
• แรงต้านตอการเปลี่ยนแปลง
• บาดแผลใจที่เชื่อมโยงกับ

พฤติกรรมเสพติดและการ
กอคดี

• ค�าอธิบาย
ประกอบการ
สาธิตการ
ให้ค�าปรึกษา 
กรณีศึกษา : 
นายเปรียว 
ครั้งที่ 2
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ค�ำอธิบำยประกอบกำรสำธิตกำรให้ค�ำปรึกษำ
กรณีศึกษำ : นำยเปรียว ครั้งที่ 2

ข้อมูลจำกกำรให้ค�ำปรึกษำครั้งที่ 1
 เปรียววางแผนเลิกสารเสพติด กลับมาอยูท่ีบ้าน เพื่อฟนฟูรางกายและความสัมพันธ์กับมารดา 
ชวยให้มารดาเลิกดื่มสุรา

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

0.32 สรางสัมพันธภาพ 

ขั้นลงมือท�า : 
action 

ของภาวะ
ติดยาบ้า

0.39 ให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้านบวกเกี่ยวกับภาษากาย

0.50 ประเมินความเปลี่ยนแปลงและติดตามความก้าวหน้าในชวง 12 วัน
ที่ผานมา 

1.19 ทบทวนเปาหมายของการเปลีย่นแปลงตนเอง เพ่ือไมให้กลบัไปเสพซ�า้

1.43
ประเมินความเปลี่ยนแปลงและติดตามความก้าวหน้าในชวง 12 วัน
ที่ผานมา 
ให้ผู้รับค�าปรึกษาได้ส�ารวจตัวเอง

2.05 ประเมินการดื่มสุราของแม ซึ่งเปนตัวกระตุ้นพฤติกรรมเสพของผู้รับ
ค�าปรึกษา

2.28 ชวยให้ผู้รับค�าปรึกษาได้ส�ารวจความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านอื่น ๆ 

3.30 ถามถึงการดื่มสุรา และการจัดการตัวกระตุ้นภายนอก (เพื่อน)

4.03 ถามถึงปฏิสัมพันธ์กับแม  

4.35 สงเสริมให้แสดงความรู้สึกดี ๆ ซึ่งกันและกัน
บทบาท psychoeducator ในการสอนวิธีสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

5.07 ส�ารวจและสะท้อนปจจัยปกปอง (ก�าลังใจ) ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกของแมและผู้รับค�าปรึกษา

ค�ำอธิบำย
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

6.00 ถามถึงมุมมองของคนรอบข้างตอการเปลี่ยนแปลงของผู้รับค�าปรึกษา 
ซึ่งเปนประเด็นเดิมที่ผู้รับค�าปรึกษากังวล

ขั้นลงมือท�า : 
action 

ของภาวะ
ติดยาบ้า

6.14 ทวนสอบความเข้าใจของผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้รับค�าปรึกษาให้ตรงกัน

6.28 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้นภายนอก (ค�าสบประมาท) 

7.10 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้นภายใน (ความรู้สึกท้อ) 

7.23 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้นภายนอก (เพื่อนกลุมเดิม)

8.06 บทบาท psychoeducator ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสุรา และประเมิน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการกลับไปดื่มสุราซ�้าในจังหวะที่เหมาะสม

8.45 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้นภายนอก (แมดื่มสุรา)

8.56 “ดื่มนาน ๆ ที” แสดงวา ผู้รับค�าปรึกษาก�าลังประมาท

9.05 บทบาท Psychoeducator ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะติดสุรา

9.50 เตือนสติและย�้าเตือนเปาหมายระยะสั้นตามแผนที่น�าทาง (roadmap) 

10.00 เน้นย�้าวาอยาประมาท เพื่อปองกันการเสพซ�้า
(ผู้ให้ค�าปรึกษาสนับสนุนให้กระท�าได้ตอเนื่อง)

10.20 ประเมินความสัมพันธ์อื่นในครอบครัว

11.32 บทบาท psychoeducator เกี่ยวกับความส�าคัญของสายสัมพันธ์
ในครอบครัว

11.50 บทบาท facilitator เปดโอกาสให้ส�ารวจปจจัยปกปอง และเสริมพลังใจ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ย�า้เรือ่งโอกาสและก�าลงัใจท่ีได้รบั เพราะเปนสิง่ท่ีผูร้บัค�าปรกึษามองวาขาด

12.10  ถามเพื่อส�ารวจผลกระทบด้านบวกของการมีงานท�า

13.30 บทบาท facilitator เปดโอกาสให้ส�ารวจวาท�าไมแมดื่มสุราน้อยลง 
ซึ่งเปนผลจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

13.57 ถามเพื่อชวนให้ผู้รับค�าปรึกษาคิดถึงสาเหตุที่แมดื่มลดลง เพราะผู้รับ
ค�าปรึกษากลับมาอยูบ้าน
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

14.25 ประเมินความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับแม วามีผลตอความรู้สึกและพลัง
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองอยางไรบ้าง
ผู้รับค�าปรึกษายอมรับและลดความคาดหวังที่มีตอแม

ขั้นลงมือท�า : 
action 

ของภาวะ
ติดยาบ้า

16.32 เสริมปจจัยปกปอง (ก�าลังใจ)

17.02 ประเมินความคาดหวังของแมที่มีตอผู้รับค�าปรึกษา ซึ่งจะน�าไปสู
เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

17.23 เจาะลึกเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน�าไปสูพฤติกรรม
ที่จะท�าได้จริง (ไมใชวิมานที่อยูในอากาศ)

18.02 บทบาท facilitator เปดโอกาสให้ส�ารวจวิธีการรับมือกับปญหา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

18.36 ย�้าเตือนเปาหมายระยะสั้น (ในปจจุบัน) ได้แก ไมยุงกับสารเสพติด 
ฟนฟูตัวเองและครอบครัว

18.58 บทบาท facilitator ชวนให้ส�ารวจอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง
สังเกตภาษากายของผู้รับค�าปรึกษาวา เริ่มมีทาทีส�ารวจที่จริงจัง

19.21 บทบาท facilitator ชวนให้ส�ารวจแรงบันดาลใจส�าหรบัการเปลีย่นแปลง

19.29 ตั้งค�าถามให้ผู้รับค�าปรึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม วามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางไรบ้าง

21.10 ชี้ให้เห็นผลกระทบของการใช้สารเสพติด

21.13 ช้ีให้เห็นผลกระทบตอการถกูจบัด�าเนนิคดจีากการเสพสารเสพตดิ

21.48 เสริมปจจัยปกปองที่มีอยูในตัวผู้รับค�าปรึกษา (ก�าลังใจในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม) และปจจยัปกปองท่ีอยูแวดล้อม (ความสมัพันธ์ท่ีด)ี

23.00 สรุปความ (สรุปการเปลี่ยนแปลงใน 12 วันที่ผานมา)

23.22 ผูใ้ห้ค�าปรกึษาประเมนิการจดัการกบัตวักระตุน้ภายนอก (เพือ่นกลุมเดมิ) 
และส�ารวจความเสีย่งตอการเสพซ�า้ให้ชัดข้ึน โดยใช้สถานการณ์สมมติ
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

23.23   ขอใหสนใจการสํารวจการจัดการกับความเสี่ยงตอการเสพซํ้า
ในสถานการณตาง ๆ ขั้นลงมือท�า : 

action 
ของภาวะ
ติดยาบ้า

24.36 ส�ารวจความเสีย่งตอการเสพซ�า้ให้ชัดขึน้จากสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนจรงิ

24.38 ในที่สุดก็พบความเสี่ยงที่ผูรับคําปรึกษาไมตระหนักมากอน คือ 
การดื่มสุราในงานเลี้ยงสังสรรค

25.26 กระตุ้นให้ผู้รับค�าปรึกษาตระหนักถึงความเสี่ยงตอการเสพซ�้า

25.38 เชื่อมโยงการดื่มสุรากับการเผลอไปใช้สารเสพติด

ข้ันเมินเฉย :
pre-contemplation
ของภาวะตดิสรุา

25.57 ผู้รับค�าปรึกษายังประมาท

26.11 ชี้ให้เห็นสถานการณ์เสี่ยงตอการดื่มสุราและการเสพซ�้า

26.38 บทบาท psychoeducator ใหความรูกับผูรับคําปรึกษาวาสุราเปนประตู
สูการไปเสพยาบาได

26.50 ชวยให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการไมให้เสพซ�้า เพราะมีคดี

27.44 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้น (เพื่อนชวน) และสถานการณ์เสี่ยง 
(งานสังสรรค์) โดยใช้สถานการณ์สมมติ

28.55 ซ้อมรับมือกับสถานการณ์เสี่ยง

28.57 การซอมรับมือกับสถานการณเสี่ยงตาง ๆ มีความสําคัญและจําเปนมาก

30.05 เน้นความส�าคัญของการยืนกระตายขาเดียว

30.35 ให้สังเกตปฏิกิริยาแรงต้านตอการเปลี่ยนแปลงของผู้รับค�าปรึกษาและ
วิธีการของผู้ให้ค�าปรึกษากับแรงต้าน

31.56 ย�้าเตือนเปาหมายระยะสั้น

33.14 สร้างแรงจูงใจจากการที่ศาลให้โอกาส และถามทวนสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับเปาหมายระยะสั้น

33.35 ส�ารวจอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเสี่ยงตอการ
กลับไปเสพซ�้า
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

33.55 สะท้อนและเตือนให้ระวังความประมาท 

ข้ันเมินเฉย :
pre-contemplation
ของภาวะตดิสรุา

34.44 ถามถึงชีวิตความเปนอยู เพื่อชวยส�ารวจเปาหมายและการวางแผน
ให้เปนรูปธรรม

35.46 จูงใจโดยใช้การบวชเปนเปาหมายให้เลิกดื่มสุรา

37.40 จูงใจให้เลิกดื่มสุรา
ผู้รับค�าปรึกษายังมีแรงต้านตอการเปลี่ยนแปลง คิดหาเหตุผล
เข้าข้างตัวเอง

38.17 ผู้ให้ค�าปรึกษาพยายามท้าทายผู้ให้ค�าปรึกษาให้ตระหนักถึงปญหา
การดื่มสุรามากขึ้น โดยไมต�าหนิหรือแสดงทาทีเปนศัตรูกับ
ผู้รับค�าปรึกษา

38.50 บทบาท psychoeducator เกี่ยวกับภาวะติดสุรา

39.50 บทบาท psychoeducator เกี่ยวกับภาวะติดสุราและโทษของสุรา
ที่มีตอรางกาย

40.10 สะท้อนความเสี่ยงตอการกลับไปดื่มสุราของแมจากพฤติกรรม
ของผู้รับค�าปรึกษา
กลิ่นสุราของผู้รับค�าปรึกษาอาจกระตุ้นให้แมอยากดื่ม

40.30 สังเกตภาษากายของผู้รับค�าปรึกษาวามีทาทีตระหนักมากขึ้น

ขั้นลังเลใจ : 
contemplation 
ของภาวะติดสุรา

41.08 ผู้ให้ค�าปรึกษาให้มุมมองอีกด้านหนึ่งวากลิ่นสุราจากการดื่ม
ของผู้รับค�าปรึกษาสามารถกระตุ้นความอยากดื่มของแมได้

41.20 ให้ข้อมูลความเสี่ยงจากการดื่มสุราที่มีตอคดี

42.18 สรุปความเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดื่มสุราตอการกอคดี 
และการใช้สารเสพติดอื่น 
จูงใจโดยใช้เปาหมายและบุคคลที่มีความส�าคัญกับผู้รับค�าปรึกษา

43.03 ย�้าเรื่องความประมาท

43.59 ทวนสอบความเข้าใจ
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

44.18 “เราไมต้องไปพึ่งมันเราก็อยูได้ ไมตาย” แสดงวาตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ขั้นตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม : 

determination 
ของภาวะติดสุรา

44.29 จูงใจให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้แม

44.52 สรุปความ และให้ก�าลังใจ

45.13 นัดหมาย และถามขอมูลสะทอนกลับเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา

45.54 ย�้าเตือนวาอยาประมาท

- บันทึกขอมลูการใหคาํปรกึษา -

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับวิทยำกร
 • วิทยากรควรช้ีให้ผู้เข้ารับการอบรมสังเกตภาษากายของนายเปรียว จะสังเกตเห็นอารมณ์
ความรู้สึกซึ่งแสดงออกมาทางสีหน้าทาทาง 
 • วิทยากรควรช้ีให้เห็นวา ถ้าผู้ให้ค�าปรึกษาพอใจและเช่ือผู้รับค�าปรึกษาวา สามารถเลิกสาร
เสพติดได้จริง โดยไมได้ส�ารวจภาวะเสพติดให้ลึกซ้ึง จะหลุดประเด็นภาวะเสพติดท่ีผู้รับค�าปรึกษา
ยังไมได้บอก จะสังเกตวาในชวงแรกของการให้ค�าปรึกษา ผู้รับค�าปรึกษาบอกวาเลิกยาบ้าได้แล้ว 
แตเม่ือผู้ให้ค�าปรกึษาส�ารวจภาวะตดิสรุา เนือ่งจากเห็นวาจะท�าให้ผูร้บัค�าปรกึษาอยูในสถานการณ์เสีย่ง
ที่จะวนกลับไปใช้ยาบ้า จะพบวาผู้รับค�าปรึกษายังไมตระหนักถึงปญหาจากการดื่มสุรา ผู้ให้ค�าปรึกษา
จึงให้ค�าปรึกษาและจูงใจให้ผู้รับค�าปรึกษาตระหนักและตัดสินใจเลิกสุรา



ฝ�กปฏิบัติ
กำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด 
ครั้งที่ 2

หัวข�อที่ 6 
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1. ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาโดยการใชเทคนิคตาง ๆ ของการใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม 
2. ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาโดยเนนติดตามความกาวหนาของการใหคําปรึกษาและคนหา
 บาดแผลทางใจที่เชื่อมโยงกับภาวะเสพติด 
3. ฝกปฏบัิตกิารใหคาํปรกึษาเพือ่ชวยเหลอืใหปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพ่ือลด ละ เลกิภาวะเสพตดิ 

ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง 15 นำที

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ค�ำอธิบำยกิจกรรมเวลำ สื่อกำรเรียนรู้

1. วิทยากรให้ผู้เรยีนแบงกลุมยอย 
(กลุมเดิม) โดยให้มีวิทยากร
ประจ�ากลุมทุกกลุม โดยให้
ฝกปฏิบัติดังนี้

• ผูเขารับการอบรมคนที่ 1
สวมบทบาทผูใหคําปรึกษา

• ผูเขารับการอบรมคนที่ 2
สวมบทบาทผูรับคําปรึกษา

• สมาชิกกลุมที่เหลือเปน
ผูสังเกตการณ ไมเข้าไป
รบกวนในการสนทนาระหวาง
ผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้รับค�า
ปรึกษา (ควรสลับบทบาท
กนัในกลุมเพือ่ให้ได้ฝกปฏบัิติ
ทุกคน)

13.00-13.05
(5 นาที)

• ใบงานที่ 4  
กรณีศึกษา  
นางดาว  
รบัค�าปรกึษา

 ที่คลินิก
 จิตสังคม  
ครั้งที่ 2 

 (แจกผู้รับ
 ค�าปรึกษา 
และวิทยากร 
ประจ�ากลุม)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝก
ปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาและการ
จัดการภาวะเสพติดจากกรณี
ศึกษาที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ โดย
เปนการให้ค�าปรึกษาในครั้งตอมา 
วิทยากรเน้นย�้าผู้สวมบทบาทเปน
ผู้รับค�าปรึกษาให้สวมบทบาท
ตามความเหมาะสม สามารถ
แตงเติมข้อมูลได้ แตต้องอยู
ในเค้าของความเปนจริง และ
ไมจ�าเปนต้องชวยผู้สวมบทบาท
เปนผู้ให้ค�าปรึกษา ให้สามารถ
ให้ค�าปรึกษาได้ส�าเร็จ สวน
ผู้สวมบทบาทเปนผูใ้ห้ค�าปรกึษา
มหีน้าทีส่�ารวจปญหา ประเมิน
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

ภาวะเสพตดิ และการเปลีย่นแปลง
จากการให้ค�าปรึกษาครั้ง
กอนหน้า ให้ผู้สวมบทบาทเปน
ผู้ให้ค�าปรึกษาส�ารวจบาดแผล
ทางใจที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสพติด
และการกอคดี โดยสามารถอาน
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับค�าปรึกษา
ที่เตรียมไว้ให้กอนเริ่มให้
ค�าปรึกษา สวนบทบาทของ
ผู้สังเกตการณ์ คือ สังเกต
กระบวนการ ขั้นตอน และ
เทคนิคของการให้ค�าปรึกษา 
รวมทั้งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ ต้องไมรบกวน
ด้วยการสงเสียงดัง หรือแทรก
ระหวางกระบวนการให้ค�าปรึกษา
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เปลี่ยนบทบาทการเปน
ผู้ให้ค�าปรึกษา ผู้รับค�าปรึกษา 
และผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้มี
โอกาสได้ฝกปฏิบัติอยางทั่วถึง
ระหวางการฝกปฏิบัติ วิทยากร
กลุมมีหน้าที่สังเกตการณ์ และ
สามารถแทรกแซงกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาได้ ถ้าหากเห็นวา
ผู้สวมบทบาทเปนผู้ให้ค�าปรึกษา
ยังหลงทาง ใช้กระบวนการหรือ
เทคนิคที่เบี่ยงเบนไปจากแนวทาง

2. วิทยากรอธิบายกับ
ผู้รับค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องราวของกรณีศึกษา 
เพื่อให้ผู้รับค�าปรึกษา
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทสมมติที่ได้รับ
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

ที่ควรจะเปน วิทยากรกลุม
จะต้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ที่ชวยให้กลุมได้เห็นแนวทาง
พัฒนาจากการฝกปฏิบัติจริง 

-

-

-

13.05-13.50
(45 นาที)

13.50-14.00
(10 นาที)

14.00-14.15
(15 นาที)

3. ฝกปฏิบัติใช้เวลา 45 นาที 
ระหวางนี้ผู้สังเกตการณ์จะ
ไมไปรบกวนการสนทนา 
วิทยากรกลุมสามารถแทรกแซง 
ช้ีแนะระหวางปฏบัิติได้ตาม
เหน็สมควร กรณีที่การฝกปฏิบัติ
สะดุดและหรือสะเปะสะปะหรือ
ผิดหลักการ

4. วิทยากรกลุมน�าอภิปราย
ในกลุมยอย เน้นอภปิราย
กระบวนการให้ค�าปรึกษากรณี
ติดตามผลการให้ค�าปรึกษาและ
การให้การชวยเหลอืกรณพีบ
บาดแผลทางใจ

5. วิทยากรประจ�ากลุมตาง ๆ 
แลกเปลีย่นกรณศีกึษาในกลุม
ใหญ วิทยากรกลุมใหญสรุป
ประเด็นส�าคัญ และมีวิทยากร
เขียนสรุปประเด็นส�าคัญในการ
เรยีนรูท่ี้ได้จากผูเ้ข้ารบัการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ประมวลทักษะและข้อมูลจาก
การฝกปฏิบัติ ชวยกันวิเคราะห์
กระบวนการให้ค�าปรึกษากรณี
ติดตามผลในครั้งตอ ๆ มา 
ภาวะเสพติด บาดแผลในใจ
ที่มีผลกับภาวะเสพติดและ
การกอคดี ตลอดจนการ
อภิปรายเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการปญหา

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากการสังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม และคุณภาพการฝกปฏิบัติ
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ใบงำนที่ 4 
กรณีศึกษำ นำงดำว

รับค�ำปรึกษำที่คลินิกจิตสังคม ครั้งที่ 2

เอกสำรส�ำหรับผู้สวมบทบำทเป�นผู้รับค�ำปรึกษำ

 ดาวมารับค�าปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมตามค�าสั่งศาลเปนครั้งที่สอง โดยยอมรับกับผู้ให้ค�าปรึกษา
วา ยังกลับไปเสพเมทแอมเฟตามีนอยู หลังออกจากคลินิกให้ค�าปรึกษาครั้งท่ีแล้ว ดาวตั้งใจวาจะเลิก
เสพเมทแอมเฟตามนี เพราะไมอยากพวัพนักบัคดอีีก และรูส้กึขอบคณุผูใ้ห้ค�าปรกึษาท่ีมทีาทีเมตตาดาว 
ดาวรู้ดีวา ตนเองท�าในสิ่งท่ีไมถูกต้องท่ีกลับไปเสพซ�้า รู้สึกผิด วันท่ีไมได้เสพจะรู้สึกหดหู หงุดหงิด 
ไมมีเรี่ยวแรง จึงเกิดความรู้สึกอยากเสพ พยายามเบนความสนใจจากความอยากเสพด้วยการท�างาน
ให้ได้มากขึ้น ฟงเพลง แตเมื่อสามีเสพเมทแอมเฟตามีน แล้วมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด ชวนทะเลาะ 
ท�าให้ดาวหมดก�าลังใจที่ปรับพฤติกรรม จึงเสพยาเพื่อลดความอึดอัดใจ
 ดาวเลาอีกวา สามีมักพาเพื่อนมาปาร์ตี้และเสพเมทแอมเฟตามีนท่ีบ้าน โดยให้ดาวเปนผู้ซ้ือ 
ดาวรูส้กึวาถกูเอาเปรยีบ แตไมมทีางเลอืก อยากกลบัไปอยูบ้าน แมก็ไมยอมรบั ดาวาด้วยถ้อยค�ารนุแรง 
ท�าให้ดาวเสียใจ ดาวมีภาพท่ีแมดาวาตั้งแตดาวยังเด็ก ๆ และภาพท่ีพอแมดูแลพี่ชายโดยท้ิงให้ดาว
ท�างานบ้านฝงอยูในหัว อีกท้ัง พีช่ายของดาวกเ็ปนเอเยนต์ขายและเสพเมทแอมเฟตามนี และมอีารมณ์
รุนแรงเชนกัน
 วันนี้ ดาวออกจากบ้านด้วยความกลัววาจะถูกต�ารวจจับ เพราะระแวงวาตนเองจะถูกหมายหัว
จากต�ารวจเนือ่งจากเคยถกูจบัมาแล้ว ดาวรูส้กึสบัสนในชีวิต ไมรูจ้ะหาทางออกอยางไร แตไมมีความคดิ
ฆาตัวตาย



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำ
กำรจัดกำรภำวะเสพติด 
ครั้งที่ 3

หัวข�อที่ 7
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1. อธบิายกระบวนการใหคาํปรกึษาเพือ่จดัการกบัภาวะเสพตดิ จากกรณศึีกษาซ่ึงเปนการติดตาม
ความกาวหนาในการใหคําปรึกษาหลังจากศาลพิพากษาไดอยางถูกตอง

2. สงเสริมศักยภาพของผูรับคําปรึกษาเพื่อใหดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมและไมกอคดีซ้ําได
พอสังเขป

ระยะเวลำ 45 นำที

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

14.15-15.00
 (45 นาที) 

• วีดิทัศน์ 
“สาธิตการ
ให้ค�าปรึกษา
เพื่อจัดการ
กับภาวะ
เสพติด 
กรณีศึกษา : 
นายเปรียว 
หลังศาล
พิพากษา”

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้
การให้ค�าปรึกษาและการจัดการ
ภาวะเสพติดผานกรณีศึกษา 
วิทยากรชี้ประเด็นการให้ค�า
ปรึกษา และภาวะเสพติด เน้น
ประเด็นการให้ค�าปรึกษาหลังศาล
พิพากษา ผู้รับค�าปรึกษาอาจจะ
เริ่มหยอนยาน ชะลาใจ เนื่องจาก
ไมต้องจ�าคุก ผู้ให้ค�าปรึกษา
ชวยให้ผู้รับค�าปรึกษาทบทวน
และตั้งเปาหมายชีวิต ปรับปรุง
ปจจัยน�ามากอน จัดการกับปจจัย
กระตุ้น จัดการกับปจจัยที่ท�าให้
ปญหายังคงอยูและเสริมปจจัย
ปกปอง

1. วิทยากรเปดวีดิทัศน์ 
“สาธิตการให้ค�าปรึกษาเพื่อจัดการ
กับภาวะเสพติด กรณีศึกษา : 
นายเปรียว หลังศาลพิพากษา”
พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาและบทบาทผู้ให้
ค�าปรึกษาโดยเน้นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการให้ค�าปรึกษา
กรณีที่ศาลพิพากษาแล้ว

วิทยากรบริหารกระบวนการ
ในเวลาตามความเหมาะสม
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ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมเวลำ

ประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากการสงัเกตการมีสวนรวมของกจิกรรม ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีวิเคราะห์กบัวัตถปุระสงค์
ของการเรียนรู้

วีดิทัศน์สาธิตจะมีค�าอธิบายแทรก 
ค�าอธิบายในกรอบสีน�้าตาล
จะแสดงกระบวนการให้ค�าปรึกษา 
สวนสีน�้าเงินจะแสดงรายละเอียด
การให้ค�าปรึกษาวิทยากรต้อง
ศึกษาและท�าความเข้าใจวีดิทัศน์
นี้มากอน และต้องเชื่อมโยง
ความรู้จากหลักสูตรการ
ให้ค�าปรึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
ความรู้ในหลักสูตรภาวะเสพติด

• ค�าอธิบาย
ประกอบการ
สาธิตการ
ให้ค�าปรึกษา 
กรณีนาย
เปรียว 
หลังศาล
พิพากษา



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด ครั้งที่ 3

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 78   

ค�ำอธิบำยกำรสำธิตกำรให้ค�ำปรึกษำ
กรณีศึกษำ : นำยเปรียว หลังศำลพิพำกษำ

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

0.22 สรางสัมพันธภาพ

0.36 ทวนสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินของศาล และอธิบายให้
ผู้รับค�าปรึกษาฟงเกี่ยวกับความหมายของค�าพิพากษา 

1.27 อธิบายความหมาย “รอลงอาญา”

2.13 ผู้รับค�าปรึกษามักไมเข้าใจภาษากฎหมาย ผู้ให้ค�าปรึกษาต้องอธิบาย
ให้กระจางวาต้องท�าตัวอยางไร

2.55 เน้นย�้าเปาหมาย “ไมกอคดีซ�้า”

3.06 ทวนสอบความเข้าใจ และย�้าการไมกอคดีซ�้า

4.08 ตกลงบริการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การให้ค�าปรึกษาในระยะหลังศาลพิพากษา

4.27 ทบทวนการให้ค�าปรึกษาในครั้งกอน ทบทวนเปาหมายจากการ
ให้ค�าปรึกษาครั้งกอน

4.52 ประเมินภาวะเสพติดในปจจุบัน 

ขั้นกลับไป
เสพซ�้า : 
relapse
ของภาวะ
ติดยาบ้า

5.09 ประเมินการจัดการกับตัวกระตุ้นภายนอก (เพื่อนชวน)

5.37 ประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5.44 ผู้รับค�าปรึกษากลับไปเสพซ�้า

6.18 สะท้อนวาผู้รับค�าปรึกษายังเห็นข้อดีของการใช้สารเสพติด

6.34 ถามเพื่อให้ฉุกคิดถึงความเสี่ยงที่จะกลับไปเสพซ�้า

7.03 จะจัดการกับตัวกระตุ้นอยางไร



สำธิตกำรให�ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด ครั้งที่ 3

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 79  

เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

7.13 โยงจากตัวกระตุ้นภายนอกมาที่ตัวกระตุ้นภายใน

ขั้นกลับไป
เสพซ�้า : 
relapse
ของภาวะ
ติดยาบ้า

7.27 หาแนวทางแกปญหา
นําสูวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และทําไดจริง

8.16 ประเมินพฤติกรรมเสพสุรา

8.54 บทบาท psychoeducator การดื่มสุราจะเสี่ยงตอการใช้สารเสพติดอื่น
และเสี่ยงกอคดี สังเกตวาผู้รับค�าปรึกษายังประมาท

9.36 ถามพฤติกรรมดื่มสุราของแม เพื่อส�ารวจวายังเปนปจจัยที่ท�าให้ปญหา
ยังคงอยู หรือวากลายเปนปจจัยปกปองแล้ว

9.44 บทบาท life-coach ถามถึงเปาหมายของชีวิต และแนวทางที่จะไปถึง
เปาหมายนั้นอยางเปนรูปธรรม

10.45 ถามถึงกิจกรรมที่ท�าได้จริงในปจจุบัน 

12.33 ประเมินสิ่งที่อาจเปนตัวกระตุ้นภายนอก

13.09 ผู้รับค�าปรึกษาเลิกดื่มสุรา ไมได้กลับไปดื่มซ�้า

ขั้นคงการ
เปลี่ยนแปลง : 
maintenance 

ของภาวะ
ติดสุรา

13.42 ให้ข้อมูลเพื่อจูงใจไมให้กลับไปดื่มสุราซ�้า

14.06 ถามถึงสิ่งที่อาจท�าให้กลับไปเสพสารเสพติดหรือดื่มสุรา

14.39 ส�ารวจความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังเลิกเสพ เพื่อชวยให้
ผู้รับค�าปรึกษาได้ประเมินตนเอง ชวยให้เห็นผลดีของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และเปนแนวทางส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตอไป

16.33 เสริมปจจัยปกปอง

17.33 ใช้การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาเปนแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไป 

17.48 สรุปความ
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เวลำ กระบวนกำร และทักษะ
ขั้นตอน

กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

17.58 เสริมก�าลังใจ ขั้นคงการ
เปลี่ยนแปลง : 
maintenance 

ของภาวะ
ติดสุรา

18.33 ย�้าเปาหมายระยะหลังศาลพิพากษา

18.51 สะท้อนข้อมูลเชิงบวก เสริมก�าลังใจ เสริมปจจัยปกปอง

21.33 ยุติการใหบริการ ยํ้าประเด็นสําคัญของการปฏิบัติตน ไมใหประมาท

- บันทึกขอมูลการใหคําปรึกษา -



แลกเปลี่ยนเรียนรู�
และประเมินผล

หัวข�อที่ 8 



แลกเปลี่ยนเรียนรู�และประเมินผล

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 82   

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
 จากแบบประเมินการฝกอบรม และการสรปุ
ประเด็นของผู้เข้ารวมอบรมจากกิจกรรมยืนเปน
วงกลม

สรุปประเด็นสําคัญจากการอบรม

ระยะเวลำ 45 นำที

กิจกรรม / รูปแบบกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน

วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ

เวลำ กิจกรรม ค�ำอธิบำย สื่อกำรเรียนรู้
15.15-15.45
(30 นาที)

1. แจกแบบประเมิน
การฝกอบรมหลักสูตร
การให้ค�าปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติด ให้ผู้เข้ารับ
การอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ประมวลสาระส�าคัญ
จากการอบรม 

วิทยากรควรให้เวลา
ผู้เข้ารับการอบรมในการ
ท�าแบบประเมิน

แบบประเมิน
การฝกอบรม
หลักสูตรการ
ให้ค�าปรึกษาการ
จัดการภาวะเสพติด

15.45-16.00
(30 นาที)

2. ยืนเปนวงกลมและให้
ผู้เข้ารวมอบรมสรุปประเด็น
ที่ได้จากการอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้น�าสิ่งที่ได้ทบทวน
จากการท�าแบบประเมิน
มาสรุปอีกครั้งหนึ่ง

-



แลกเปลี่ยนเรียนรู�และประเมินผล  

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 83  

แบบประเมินกำรฝึกอบรม
 หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด

1. ท�ำนได้เรียนรู้อะไรจำกกำรอบรมครั้งนี้ 

2. กำรให้ค�ำปรึกษำเพื่อจัดกำรกับภำวะเสพติด ต�ำงจำกกำรให้ค�ำปรึกษำทั่วไปอย�ำงไร 



แลกเปลี่ยนเรียนรู�และประเมินผล

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 84   

3. เป�ำหมำยกำรให้ค�ำปรึกษำในระบบศำล เพื่อจัดกำรกับภำวะเสพติด คืออะไร

4. ทัศนคติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษำเพื่อจัดกำรกับภำวะเสพติดคืออะไรบ้ำง



หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 

ภำวะเสพติด

85  

5. กำรค้นหำบำดแผลทำงใจมีประโยชน�ในกำรให้ค�ำปรึกษำอย�ำงไร

6. ท�ำนจะน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปใช้และพัฒนำตนเองอย�ำงไรบ้ำง



แลกเปลี่ยนเรียนรู�และประเมินผล

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 86   



แลกเปลี่ยนเรียนรู�และประเมินผล  

หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด 87  
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