
 



ค าน า 

 ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ          

กับพิษภัยของสารเสพติดในสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น าแนวคิด

ในการต่อต้านสารเสพติดน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันในสถานศึกษา        

ในทุกแห่งให้ เป็นสถานศึกษาสีขาว โดยในการด าเนินการน้ันได้ รับความร่วมมือจาก                     

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและภาคีทุกภาคส่วนที่ช่วยระดมแนวคิดในการป้องกัน        

และแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็น

ระบบดูแลช่วยเหลอืมีส่วนร่วมอย่างมีประสทิธิภาพ  

 โดยคู่มือการดูแลจิตสังคมในสถานศึกษา เล่มนี้เป็นการดูแลนักเรียนในทุกกลุ่ม         

ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มสงสัยและกลุ่มที่ใช้ยาและสารเสพติด ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการของการให้

ค าปรึกษา การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจรวมถึงการศึกษารายกรณีและการจัด

กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยได้ให้ความส าคัญในเครือข่ายความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน และ

หน่วยงานภาคีความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนนิการอย่างย่ังยืน 

 กระทรวงศกึษาธิการและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จึงหวังเป็นอย่างย่ิง

ว่าคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการดูแลนักเรียนให้เป็น

พลเมืองและ เป็นพลโลกที่สมบูรณ์พร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้มั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืนต่อไป 

 

 

ส านักส่งเสรมิกิจการการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคง         

ของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ       

และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็น

หลักในการขับเคลื่อนงาน ยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน

หลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

 เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เน่ืองจากเป็นวัยที่เอื้อ       

ต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง 

ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวเองสร้างการยอมรับ มีแรงผลักดัน     

ทางอารมณ์สูง กล้าท าสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่      

มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้า ยาเสพติด กับเยาวชนน้ัน จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ           

จากสถิติพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเร่ิมมีอายุน้อยลง ดังน้ัน         

จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน เพ่ือจะได้สามารถ

ร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด  

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยผ่าน

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุดซึ่งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษา

จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ดังน้ัน 

สถานศึกษาต้องเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการจัดการเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับตัวอยู่ใน

สังคม และพัฒนาตนเอง สูศั่กยภาพสูงสุดการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็ก

และเยาวชน เป็นภาระงานและหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ด้วยการดูแลด้านจิต

สังคมประกอบดว้ยด้านความคิด ความรูส้กึและพฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติดที่สัมพันธ์กับตัว

ปัจเจกบุคคล การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสังคม  
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ด้วยการพัฒนากระบวนการทางความคิดที่ เ รียกว่า  ทักษะสมองเ พ่ือ ชีวิตที่ส า เ ร็จ            

(Executive Function) ผลจากการศึกษาของ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เช่ียวชาญด้าน 

(Executive Function) ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

มหาวิทยาลัย มหิดล พบว่า 

  *ความบกพร่องของ EF เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 

  *การศึกษาจากภาพถ่ายสมองและอาการทางคลินิก ในผู้ที่ติดยาเสพติด  

แสดงให้เห็นว่า มีความบกพร่องในการท างานของสมองส่วนหน้า 

  *ความบกพร่องในการท างานของสมองส่วนหน้าท าให้ไม่สามารถยับยั้งความคิด

และการกระท าซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนของการติดยาเสพติดต้ังแต่ท าให้เข้าไปอยู่ใน

สถานการณเ์สี่ยง ทดลองใช้ยา ใช้ซ้ าจนติด รวมทั้งการกลับไปใช้ใหม่ และทักษะชีวิต (Life Skill) 

ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ของนักเรยีนในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

การป้องกันตนเองในภาวะคับขัน การจัดการชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ของด้านปัจเจกบุคคล 

ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  และด้านอิทธิพลทางสังคม ในมิติด้านความคิด ความรู้สึก               

และพฤติกรรม 

 การบรหิารจัดการภาระหน้าที่และบุคลากรในสถานศึกษา เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน กิจกรรมนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหา

สารเสพติดในเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้งานด้านการป้องกันสารเสพติดใน

สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืน 

 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันเด็ก

และเยาวชน ในสถานศึกษาจากพิษภัยของสารเสพติดจึงได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เพ่ือให้ครู

น าไปเป็นแนวทาง ในการเอาใจใส่ เฝ้าระวัง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 

ของเด็กและเยาวชน  
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาใช้ใน         

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังไมใ่ห้นักเรยีนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และดูแลด้านจิต

สังคมนักเรยีนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

 2. เพ่ือให้ นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการป้องกัน ดูแลและแก้ไขปัญหา             

ดา้นสารเสพติด  

เป้าหมาย 

 1. สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาให้ครู

และบุคลากรใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ            

สารเสพติด และดูแลด้านจิตสังคมนักเรยีนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

 2. นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการป้องกัน ดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสารเสพติด         

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค านิยาม 

 1. สารเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์

ขึ้นเมื่อน าเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้ว         

ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะท าให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารน้ัน              

เป็นประจ าทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครัง้ 

 2. การดูแลด้านจิตสังคม หมายถึง การเอาใจใส่และเฝ้าระวังเกี่ยวกับสารเสพติด   

ในนักเรียนด้านปัจเจกบุคคล ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านอิทธิพลทางสังคม ในมิติ           

ของความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรมดว้ยการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วม ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 

 

 



4 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  3.1 กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง เด็กทั้งหมดในโรงเรียน 

  3.2 กลุ่มเฝ้าระวัง หมายถึง เด็กที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอารมณ์

พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม ปัญหาการเรียน เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

และเด็กที่มีปัญหาดา้นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

  3.3 กลุ่มบ าบัด หมายถึง เด็กที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารเสพติดอย่างน้อย 1 ครัง้

ใน 3 เดอืน 

 4. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา       

ที่ท าหน้าที่สง่เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมี เจตคติ ความรู้         

ความเข้าใจ และความสามารถที่จําเป็นต้องใช้ในการป้องกัน ดูแล และแก้ไขนักเรยีนที่เกี่ยวข้อง

กับสารเสพติด ซึ่งมสีาระเนือ้หาดังน้ี 

สารเสพติด 

 สารเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์         

จากธรรมชาต ิหรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ 

ฉีด หรือวิธใีดๆ ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนานติดกันจนทําให้ร่างกายทรุดโทรมและตกอยู่

ใต้อํานาจหรือเป็นทาสของสิ่งน้ัน ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว  

 1 ประเภทของสารเสพตดิ 

 สารเสพติดได้จําแนกตามลักษณะ ดังนี้ 

  1.1 ลักษณะการผลิต  

   1.1.1 สิ่งเสพติดที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น ฝิ่น กัญชา ฯลฯ 

   1.1.2 สิ่งเสพติดสังเคราะห์ ได้แก ่สิ่งเสพติดที่ผลติดว้ยกรรมวิธีทางเคมี  

เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ 

  1.2 ลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท  

   1.2.1 ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท จะมีฤทธิ์ทาํให้สมองมึนงง ประสาทชา 

ง่วงซึม ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน 

   1.2.2 ประเภทออกฤทธิ์กระตุน้ประสาท จะมีฤทธิ์ทําให้เกิดอาการต่ืนเต้น 

ตลอดเวลา ไมรู้่สึกง่วงนอน แตเ่มื่อหมดฤทธิ์ยาผู้เสพจะหมดอาการ ได้แก่ แอมเฟตามีน  

หรือยามา้ กระท่อม  

   1.2.3 ประเภทออกฤทธิห์ลอนประสาท จะมีฤทธิ์ทําให้เกิดอาการประสาท

หลอนเห็นภาพลวงตาหูแว่ว อารมณแ์ปรปรวน ได้แก่ แอลเอสดี หรือ เหลา้แห้ง เห็ดขีค้วาย 

   1.2.4 ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท และหลอนประสาทดว้ย ได้แก่ กัญชา 
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 2 สารเสพตดิที่เป็นปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบัน 

  2.1 ยาบ้า (metamphetamine) 

   ยาบ้า มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

กลุ่มนักเรยีนนักศึกษา และคนว่างงานทั่วประเทศ ปัจจุบันยาบ้า

ได้ก่อปัญหาทางสังคมมากมายทั้งปัญหาก่ออาชญากรรม 

ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ โดยที่มีการลักลอบผลติ นําเข้าและ

จําหน่าย ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆ ยาบ้า เป็นสารกระตุ้นประสาทใน

กลุ่ม แอมเฟตามีน ออกฤทธิ์ทําให้ร่างกายต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา และลดความอยากอาหาร มีผล

ต่อระบบหัวใจและหลอดเลอืด คือเพ่ิมความดันโลหิตและทําให้หัวใจเต้น  

ไมเ่ป็นจังหวะ 

   2.1.1 อาการผดิปกติที่เกิดจากการเสพยาบ้า 

    ผู้เสพจะมีอาการพูดมาก อารมณ์ดี ครื้นเครงกว่าปกติ นํ้าหนักตัวลด         

มีเหงื่อออกมากกว่าเดมิ ได้ยินและเห็นภาพหลอน นอนไม่หลับ ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ต่ืนเต้น กระวนกระวาย มีพฤติกรรมก้าวร้าวและทําลาย ควบคุมสติไม่ได้ ในกรณีที่เสพเกิน

ขนาดอาจมีอาการ หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง สับสน ชัก หรือหมดสติได้ 

   2.1.2 อาการติดยา (addiction) 

    พบในผู้ที่เสพยาบ้าในปริมาณมาก เป็นระยะเวลานานๆ  จะมีความผิด

ปกติทางสมอง เกิดอาการทางจิตประสาทหลอน หูแว่ว มีอาการหวาดระแวงจนต้องทําร้าย

ตัวเองหรือผู้อื่น อาการเหลา่นี้จะหายไปไดต้้องใช้เวลาหลายอาทิตย์ หรือหลายเดอืนโดยเฉพาะ

ในผู้ป่วยที่เสพมาอย่างเรื้อรัง 

   2.1.3 อาการถอนยา (withdrawal symtoms) 

    การเสพยาบ้าจะทําให้เกิดอาการดื้อยาได้ ผู้เสพจะต้องเพ่ิมปริมาณมาก

ขึน้เร่ือยๆ เพ่ือให้เกิดผลที่พึงพอใจ อาการถอนยาจะเกิดขึ้นเมื่อหยุดเสพในทันทีทันใด โดยจะมี

อาการหงุดหงิด รู้สึก ไมส่บาย ฝันร้าย อยากอาหารมากขึน้ ซึม เบื่อ ขี้เกียจ ไม่ค่อยมีเร่ียวแรง 

จนอาจมีผลกระทบ ต่อหน้าที่การงานหรือไม่มีสมาธิในการเรียน อาการเหล่านี้จะมีมากน้อย

เพียงใดขึน้อยู่กับจํานวนครัง้และปรมิาณที่เสพ 
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   2.1.4 รูปพรรณของยาบ้าที่นําไปใช้เสพ 

    ยาบ้าจะมีลักษณะเป็นเม็ดหรือแคปซูลเหมือนยารักษาโรคทั่วไป สว่นใหญ่

จะเสพโดยการกลืนเม็ดลงไปในกระเพาะอาหาร หรือเสพโดยการเผาไฟแล้วสูบควันซึ่งเป็นวิธีที่

ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักเสพวัยรุ่นไทย ส่วนรูปแบบที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว

จะเสพโดยวิธีสูดผงยาเข้าโพรงจมูก และรูปแบบที่เป็นสารละลายใสบรรจุในหลอดแก้วจะเสพ

โดยวิธีฉีดเข้าหลอดเลอืดดํา 

   2.1.5 ระยะเวลาการออกฤทธิ ์

    วิธีการสูบควันหรือไอระเหย ออกฤทธิ์ทันท ี

    วิธีสูดผงยาเข้าโพรงจมูก  ออกฤทธิ์ภายใน 3-5 วินาที 

    วิธีฉีดเข้าหลอดเลอืดดํา  ออกฤทธิ์ภายใน 15-30 วินาที 

    วิธีกิน        ออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที 

   โดยสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างยาวนาน 8-24 ช่ัวโมง ดังน้ัน การเสพซ้ํา

หลายๆ ครัง้ ใน 1 วัน จะสง่ผลให้ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเลอืดสูงขึน้ อาการประสาทหลอน

และคลุม้คลั่ง จึงมักปรากฏให้เห็นในหมู่ ผู้เสพที่เสพซ้ําวันละหลายครัง้เป็นส่วนใหญ่ 

   2.1.6 การควบคุมตามกฎหมาย 

    การควบคุมสารกระตุ้นประสาทในกลุ่มแอมเฟตามีน และอนุพันธ์         

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1       

ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออก ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หน่ึงล้านบาท         

ถึงห้าล้านบาท (มาตรา 65 วรรค 1) เสพ ระวางโทษจําคุกตัง้แต ่6 เดอืน – 3 ปี หรือปรับต้ังแต่ 

10,000 – 60,000 บาท หรือ    ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 91) 

  ยาบ้าอีกชนิดหน่ึง เรียกว่า ไอซ์ (ice) หรือ

“กลาส” หรือ “เกล็ดหิมะ” ไม่ใช่สารเสพติดสายพันธุ์ใหม่ 

แต่คือยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนในรูปที่เป็นสารบริสุทธิ์ 

ซึ่งเ พ่ิงกลับมาระบาดใหม่อีกคร้ังในรูปพรรณใหม่ ใน             

ค.ศ. 1987 น่ันเอง การกลับมาระบาดของเมทแอมเฟตามีน 

ครัง้น้ีมาในรูปพรรณเป็นผลึกคล้ายก้อนนํ้าแข็ง ซึ่งในครัง้นี้ 

ได้มกีารจับกุมห้องทดลองทางเคมีเถื่อน ที่ลักลอบ 

สังเคราะห์เมทแอมเฟตามีนรูปพรรณใหม่น้ีดว้ย เน่ืองจาก 
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กฎหมายระหว่างประเทศได้เข้มงวดกวดขันในการนําเข้า-สง่ออกของแอมเฟตามีนและเมทแอม

เฟตามีนเป็นอยา่งมาก นักค้ายาจึงหันมาผลิตเองโดยใช้วิธต้ัีงห้องทดลองทางเคมีขึ้นมาเอง 

เพ่ือผลิตแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยใช้สารต้ังต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สามารถ

หาได้ในประเทศ การลักลอบสังเคราะห์แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนน้ันอาศัยขบวนการ

ทางเคมีอย่างง่ายๆ ไม่มีความสลับซับซ้อนเลย และสามารถทําตามวิธีสังเคราะห์ที่เขียนไว้          

เป็นสูตรสําเร็จ ซึ่งถ่ายทอดต่อมาในวงการ จึงไม่จําเป็นต้องใช้นักเคมีหรือบุคคลที่เรียนมา         

ทางเคมี ดัง น้ันสารเคมีที่ผลิตได้จึงไม่ น่าเ ช่ือถือในด้านความบริสุทธิ์ และอาจมีสารที่                 

เป็นอันตรายเจือปนอยู่มากมาย ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้อีฟีดรีน,ซูโดอีฟรีดีน

ฯลฯ ซึ่งเป็นสารต้ังต้นของการสังเคราะห์ยาบ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งตามกฎหมาย

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง ดังน้ัน สารต้ังต้นในการสังเคราะห์           

จึงหายากขึ้นมาก การผลิตในประเทศจึงน้อยลงมาก ice (ไอซ์) เป็นช่ือเรียกกันในหมู่ผู้ใช้ยา

ในทางที่ผิด วิธีการที่บุคคลพวกน้ีใช้เสพกัน คือ นําผลึกเหล่านี้ไป ลนไฟให้ระเหิด แล้วสูดไอ      

ของเมทแอมเฟตามีนที่ ได้ เข้าปอด การออกฤทธิ์ก็จะผิดกับการเสพยาบ้าที่ ใ ช้ลนไฟ                  

เพราะการสูดควันของยาบ้าจะให้สารหลายอย่างซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่า ขณะที่

การสูดไอของ ice (ไอซ์) จะได้เมทแอมเฟตามีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ของ ice 

(ไอซ์) หรือเมทแอมเฟตามีน จะทําให้รู้สึกต่ืนตัว บดบังความรู้สึกเหน่ือยล้า  รู้สึกเคลิ้มฝัน          

อยู่น่ิงไม่ได้ นอนไม่หลับ ก้าวร้าวและรู้สึกเช่ือมั่นในตัวเองเกินไป ซึ่งถ้าเสพในขนาดยาที่สูง         

ยังเพ่ิมความต้องการทางเพศ ซึ่งอาจนําไปสู่การสําส่อนทางเพศและอาจนําไปสู่การติดเชื้อ

เอดส์ได้ 

  2.2 เฮโรอีน 

   เฮโรอีน เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์กดประสาท จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภทที่  1ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ       

พ.ศ. 2522 เป็นสารสังเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับฝิ่นและ

มอร์ฟีน มี ช่ือทางวิทยศาสตร์ว่า  ไดอาเซททิลมอร์ฟีน

(diacetylmorphine) เฮโรอีนที่นํามาเสพจะอยู่ในรูปเกลือ 

เช่น เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ มีลักษณะเป็นผงสีขาว รสขม        

แต่สีจะเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบ  ที่ใส่เข้าไปในขบวนการผลิต เฮโรอีนมีช่ือเรียกอื่น เช่น           

ผงขาว แค็ป 
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   ผลของการเสพเฮโรอีนเข้าสู่ร่างกาย เฮโรอีนสามารถเสพได้หลายวิธี เช่น 

การฉีด การสูด เข้าจมูก หรือสูบ การเสพโดยวิธีสูบควันจะเข้าสู่สมองภายใน 7 วินาที           

และหากเสพโดยวิธีฉีด จะออกฤทธิ์ภายใน 30 วินาที เมื่อเฮโรอีนเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเร่ิม       

ออกฤทธิ์ทันที ผู้เสพจะรู้สึกเสียวซ่านอย่างแรงอยู่นาน 1-2 นาที ต่อจากน้ันจะรู้สึกตัวร้อน       

วูบวาบ ปากแห้ง แขนขาหนักอึ้ง ไม่มีความเจ็บปวด เคลิบเคลิ้มและผ่อนคลายความเครียด        

ผู้ที่ใช้เฮโรอีนเป็นเวลานานมักไม่เกิดอาการเสียวซ่านอย่างที่เคยใช้ในคร้ังแรกๆ แต่มักเสพยา

เพ่ือไมใ่ห้เกิดอาการถอนยา ฤทธิ์อื่นๆ ของเฮโรอีนที่มีผลต่อรา่งกาย ได้แก่ ฤทธิ์ระงับอาการไอ 

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก กดการหายใจ ม่านตาดําหดตัว (miosis) เฮโรอีนเป็นยาเสพติด        

ที่ก่อให้เกิดการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง แม้จะทดลองเสพเพียงไม่กี่คร้ัง      

ก็ตาม ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับมอร์ฟีนและฝิ่นแล้ว พบว่าเฮโรอีนมีฤทธิ์ ทําให้ เสพติด                

ได้ง่ายกว่ามาก ผู้เสพเป็นเวลานานร่างกายจะทรุดโทรม นํ้าหนักตัวลด ความคิดสับสน              

และมีรอยเข็มฉดียาตามแขน 

   อาการถอนยา คือ กระสับกระสา่ย เกิดอาการอยากยา หาว นํ้ามูกนํ้าตาไหล 

เหงื่อออกมากผิดปกติ หนาวสั่น เป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นอนไม่หลับ ความดัน                   

โลหิตสูง เบื่ออาหาร น้ําหนักลด มีอาการเจ็บปวดทั่วร่างกาย อาการถอนยาดังกล่าวจะเกิดขึ้น

หลังจากที่มีการฉีดเข็มสุดท้ายไปแล้ว 8 – 12 ช่ัวโมง และจะรุนแรงขึ้นอีกในวันที่ 2 และ 3 

จากน้ันอาการจะลดลงไปเร่ือยๆ จนถึงวันที่ 7 -10 จึงจะเข้าสู่ปกติ และจะหายโดยสิ้นเชิง

ภายใน 1 เดอืน 

   2.2.1 การควบคุมตามกฎหมาย 

    ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือสง่ออกต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ัง

แต ่หน่ึงล้านบาท ถึง ห้าล้านบาท  ผู้เสพ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 6 เดอืน – 3 ปี หรือ

ปรับต้ังแต่ 10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  2.3 กัญชา (cannabis sativa) 

   พืชกัญชาชนิด cannabis sativa เป็นพืชลม้ลุกจําพวกหญา้ ต้นสูงประมาณ  

2-4 ฟุต ใบแตกเป็นแฉกคล้าย ใบสัมปะหลังหรือใบละหุ่ง 

ริมใบทุกแฉกมีลักษณะเป็นจักๆ ใบหน่ึงมีราว 5-8 แฉก         

ในก้านเดียวกัน ออกดอกตามง่ามกิ่งก้าน จัดอยู่ ในกลุ่ม       

ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญั ติ           

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  
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   ในกัญชามีสารเคมี cannabinoids อยู่จํานวนหน่ึง เช่ือว่าออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท คือ d9- tetrahydrocannabinol (thc) และสารดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุที่ออกฤทธิ์    

ต่อจิตและประสาท ในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท            

พ.ศ.2518 การค้นคว้าเกี่ยวกับฤทธิ์ของ thc นําไปสู่การผลิตยา dronabinol (marinol) ซึ่งมี

สว่นผสมของ thc สําหรับใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง ที่รักษาด้วยวิธีเคมีบําบัดเพ่ือป้องกันอาการคลื่นไส ้

อาเจียน และทําให้เพ่ิมความอยากอาหารในผู้ป่วยเอดส์ 

   กัญชานยิมเสพโดยการสูบ ฤทธิ์ของกัญชาเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย จะแทรกซึม

เข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 นาที และจะออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้สูงสุดถึง1 

ช่ัวโมง อาการโดยทั่วไป จะเซื่องซึมลงอย่างช้าๆ แตบ่างรายก็ลดลงอย่างรวดเร็ว   

 ผู้เสพกัญชาจะมีอาการเคลิ้มจิต (euphoric “high” or “stoned”) โดยในขั้นต้นๆ 

มักจะเป็นอาการกระตุ้นประสาท และบางคนจะมีอาการตึงเครียดทางใจหรืออาการกังวล 

ต่อมาก็มีอาการ เคลิ้มจิตเคลิ้มใจ ทําให้ผู้สูบรู้สึกว่า บรรยากาศทั่วๆ ไปเงียบสงบ จากน้ัน

มักจะมีปฏิกริยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เดี๋ยวหัวเราะลั่นเดียวสงบ เพราะฉะน้ันอาการ

เคลิม้จิตจึงควรเรียกว่า “อาการบ้ากัญชา″ มากกว่าอาการอื่นๆ ที่พบคือ ผู้เสพจะรู้สึกล่องลอย 

ปากแห้ง สับสน อยากอาหาร ชีพจรเพ่ิมขึ้น ตาแดงขึ้นในขณะที่เสพยา หากเสพเป็นประจํา      

จะทําให้สุขภาพเสื่อมลง ได้แก่โรคหลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ ทางเดนิหายใจอักเสบ ตะคริว 

ท้องร่วง 

   2.3.1 การควบคุมตามกฎหมาย 

    กัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

    2.3.1.1. ผู้ใดผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ                

ในประเภท 5 ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 2 – 5 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 150,000 บาท 

    2.3.1.2 ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี 

ห รื อ ป รั บ  ไ ม่ เ กิ น  100,000 บ า ท  ห รื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ป รั บ ส า ร  tetrahydrocannabinol                     

ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2518 

    2.3.1.3 ผู้ใดผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือสง่ออก ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 

5 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 100,000 – 400,000 บาท 

    2.3.1.4 ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ

จําคุกต้ังแต่ 1 – 5 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 100,000 บาท 

 
 



11 

 
 

  2.4 สารระเหย (inhalants)  

   สารระเหย หมายความว่า สารเคมี

หรือผลิตภัณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย 

ซึ่งเป็นนิยามตาม พระราชกําหนดป้องกันการใช้           

สารระเหย พ.ศ. 2533 การประกาศเป็นสารระเหย 

เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าอาจนําไปใช้หรือได้นําไปใช้เพ่ือ

บําบัดความตอ้งการของร่างกายหรือจิตใจ 

   วัตถุประสงค์ของการควบคุมสารระเหย เพ่ือป้องกันการนําสารระเหยไปใช้

ในทางที่ผิด ปัจจุบันมีการกําหนดสารเคมี 18 ชนิด และผลิตภัณฑ์ 5 รายการ เป็นสารระเหย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การระบุช่ือ ประเภท ชนิด

หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 

   2.4.1 สารระเหยที่ประกาศควบคุมตามกฎหมาย มี 23 ชนิด 

    2.4.1.1 ผลติภัณฑ์ที่มสีารระเหยเป็นส่วนประกอบ 5 ชนิด ได้แก ่

     1) ทินเนอร์ (Thinners) 

     2) แลคเกอร์ (Lacquers) 

     3) กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic organic adhesives) ที่มี          

ยางนโิอปรีน (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนลิ   ( Vinyl resin based ) เป็นตัวประสาน 

     4) กาวอินทรีย์ธรรมชาติ ( Natural organic adhesive ) ที่มียางสน 

หรือชันสน (Rosin) ยางธรรมชาติ ( Natural rubber หรือ Isoprene ) หรือสารเซลลูโลส 

(Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน 

     5) ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก (Blowingballoon) 

    2.4.1.2 สารระเหยที่เป็นสารเคมี 18 ชนิด 

     ลักษณะของสารระเหย คือ เป็นสารเคมีที่ระเหยได้ง่ายมีลักษณะ           

เป็นไอระเหยได้ในอากาศและมีคุณสมบัติในการทําลายและใช้ในการอุตสาหกรรม เช่น           

ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ กาว ฯลฯ เรานําสารระเหยมาใช้เป็นส่วนผสมในสีสเปรย์ นํ้ายาล้างเล็บ 

กาวยางนํ้า ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสารระเหยไม่ใช่        

สารเสพติดแตอ่ย่างใด เป็นส่ิงที่มนุษยผ์ลติขึน้มาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม แต่ที่กลับ

กลายมาเป็นปัญหาเพราะคนนํามาใช้ในทางที่ผิด จงใจสูดดมให้เกิดอาการมึนเมา จนติด เกิด
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โทษพิษภัยอย่างมหันต์ เด็กและเยาวชนจํานวนมากที่หลงผิดหันไปลองสูดดมสารระเหย และ

เกิดภาวะเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

     คุณสมบัติของสารระเหย เน่ืองจากสารระเหยมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย 

พกพาสะดวก ออกฤทธิ์เร็ว และช่วยให้ผู้เสพเคลิบเคลิ้ม เป็นสุข ร่าเริง ลืมความทุกข์ ซึ่งเป็น

อาการที่เกิดขึน้ในระยะแรกๆ ของการเสพสารระเหย ทําให้ผู้เสพตัดสินใจเสพสารระเหยง่ายขึน้ 

    2.4.1.3 ผลิตภัณฑ์ที่นับว่าเป็นสารระเหย เช่นอะไรบ้างผลิตภัณฑ์                 

ที่เกี่ยวข้องกับสารระเหยน้ัน คือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่กฎหมายกําหนดให้เป็นสารระเหย            

เป็นสว่นประกอบอยู่ในผลติภัณฑ์ พบมากในทางอุตสาหกรรม อาทิ 

     – ทินเนอร์ แลคเกอร์ 

     – นํ้ายาทาเล็บ นํ้ายาลา้งเล็บ และเครื่องสําอางบางประเภท 

     – ตัวทําละลายในอุตสาหกรรมผลติสี 

     – นํ้ามันไฟแช็ก น้ํายาทําความสะอาด 

     – กาว อุตสาหกรรมทํายาง อุตสาหกรรมทําพลาสติก 

     – สารแตง่กล่ินบางชนิด ฯลฯ 

     โดยผลิตภัณฑ์บางตัว ได้แก่ ทินเนอร์ แลคเกอร์ กาวอินทรีย์

สังเคราะห์ กาวอินทรีย์ธรรมชาติ และลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดกันมาก 

ดังน้ัน กฎหมาย จึงระบุให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต/ผู้นําเข้าและผู้จําหน่าย

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกําหนดปอ้งกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

   2.4.2 สารระเหยจะสง่ผลให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายตอนต้น 

    เน่ืองจากสารระเหยมีฤทธิ์กดประสาท (Depressant) เข้าสู่ร่างกาย        

อย่างรวดเร็วด้วยการสูดดม โดยจะแพร่กระจายจากปอดเข้าสู่กระแสโลหิตและไปยังอวัยวะ

ต่างๆ ทั่วร่างกาย ตลอดจนสามารถกระจายเข้าสู่สมอง และระบบประสาทได้ดี ผู้ เสพ          

สารระเหยจึงนิยมเสพด้วยวิธีสูดดม การรับรู้ถึงวิธีการเสพสารระเหยน้ันจะเป็นประโยชน์        

ต่อผู้ปกครองในการสังเกตเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุตรหลาน ตลอดจนบุคคลใกล้ชิด ทําให้

สามารถแก้ไขปัญหาการเสพสารระเหยที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวได้ทันท่วงที            

ซึ่งการเสพสารระเหยดว้ยวิธสีูดดมน้ีสามารถกระทําผ่านวิธีการต่างๆ ได้ดังนี้ 

    2.4.2.1 ใส่สําลหี่อด้วยผ้าเช็ดหนา้ การเสพวิธีน้ี ฝ่ามือของผูเ้สพจะมี

ลักษณะไหม้เป็นสนํ้ีาตาลเนื่องจากสารระเหยระคายเคืองผิวหนังบรเิวณฝ่ามือ 
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    2.4.2.2 ใส่ในหลอดยาดม โดยเอาไส้ยาดมออก แล้วเอาสําลีชุบสาร

ระเหยใส่แทน 

    2.4.2.3 เสพโดยตรงจากขวด โดยเปิดฝาขวดและสูดดมทันที 

    2.4.2.4 ใส่ถุงพลาสติก โดยฉีดสเปรย์ใส่ถุงและสูดดมจนหมดกลิ่นวิธีนี้

อันตรายมากเน่ืองจากปริมาณความเข้มข้นของสารระเหยสูง 

   2.4.3 ผลกระทบระยะยาวในการใช้สารระเหย 

    อาการผูเ้สพ ผู้เสพสารระเหยในระยะแรกจะรู้สึกเคลบิเคลิม้เป็นสุข ร่าเริง

ศีรษะเบาหวิว ต่ืนเต้น หลังจากน้ันจะมีอาการคล้ายคนเมาเหล้า ควบคุมตนเองไม่ได้ เดินโซเซ

ตาพร่ามัว นํ้าลายไหลมาก ถ้ายังสูดดมต่อไปอีกจะงว่งนอน ซึม และหมดสติในที่สุด 

    โทษต่อผู้เสพ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณการเสพประวัติการใช้ยา         

ของผู้เสพ วิธีการเสพ ความแข็งแรงและภูมิต้านทานของร่างกาย ตลอดจนชนิดของเคมีภัณฑ์     

ที่ใช้ผสม ในสารระเหย ที่ผู้เสพสูดดม โดยพิษที่เกิดขึน้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

     ระยะที่  1 พิษเฉียบพลัน หลังจากเกิดอาการเคลิ้มเป็นสุข ร่าเริง 

ต่ืนเต้น ต่อมาจะมึนงง พูดจาอ้อแอ้ ควบคุมตัวเองไมไ่ด้ จากน้ันจะคลื่นไส้ อาเจียน หายใจถี่เบา

และเร็ว ประสาทหลอน หากสูดดมในปริมาณมากอาจชักหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ         

และอาจหัวใจวาย หรือสารระเหยอาจกดศูนย์หายใจทําให้ตายได้ 

      ระยะที่ 2 พิษเรื้อรัง การสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้ระบบ

อวัยวะต่างๆ อาทิ ระบบประสาทส่วนกลาง ประสาทส่วนปลาย กล้ามเนื้อ ทางเดินหายใจ 

หัวใจ โลหิต และระบบสบืพันธุ์ ฯลฯ เสื่อมสภาพลง อาการที่เกิดขึน้ เช่น 

    อาการทางระบบประสาท โดยทําให้เกิดอาการวิงเวียน เดินโซเซ           

ลูกตาแกว่ง พูดลําบาก มือสั่น ตัวสั่น เซื่องซึม ความคิดอ่านช้าลง หลงลืม สับสน นิสัย          

และอารมณ์เปลี่ยนแปลง ความจําเสื่อม สมองฝ่อ การรับรู้ต่างๆ เช่น การได้กลิ่นผิดปกติ           

การมองเห็นอาจเห็นภาพซ้อน หรืออาจเกิดอาการปลายประสาทอักเสบ ชาตามมือ ปลายเท้า 

    อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้จังหวะการเต้นของหัวใจ

ผิดปกติ กดการทํางานของไขกระดูกทําให้เม็ดเลือดแดงตํ่า เกร็ดเลือดตํ่า เลือดออกง่าย 

อ่อนเพลยี บางรายอาจเกิดมะเร็งในเม็ดเลอืดขาวได้ 

    อาการทางระบบทางเดนิหายใจ อาจเกิดอาการระคายเคืองจนถึงอักเสบ

ต้ังแต่ปลายจมูกจนถึงหลอดลม ปอด ถุงลม อาจเกิดอาการนํ้าคั่งในปอด มีเลอืดออกในถุงลม 
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    อาการทางระบบทางเดนิอาหาร ทําให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน 

ท้องเดนิเบื่ออาหาร น้ําหนักลด บางรายพบเลอืดออกในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่ามี

การทําลายเนือ้เย่ือของตับเป็นหย่อมๆ ตับโต ตับและไตอักเสบ บางรายปัสสาวะเป็นเลอืด 

    อาการทางระบบกล้ามเนื้อ ทําให้กล้ามเนื้อลีบ จนถึงเป็นอัมพาตได้ 

ระบบสืบพันธุ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม             

จึงอาจลดการสร้างอสุจิ 

   2.4.4 มาตรการควบคุมการใช้สารระเหยและบทกําหนดโทษ 

    สาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของสารระเหยในหมู่ผู้เสพ คือ        

หาซื้อได้ง่าย ดังน้ันผู้ผลิต/ผู้นําเข้า ตลอดจนผู้จําหน่ายสารระเหยซึ่งนับได้ว่ามีบทบาทสําคัญ

ต่อการควบคุมการใช้สารระเหย จึงควรให้ความร่วมมือโดยการปฏิบัติตามพระราชกําหนด

ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนด

ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติแก้ไขเ พ่ิมเติม               

พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่กําหนด

มาตรการควบคุมการใช้สารระเหย และบทลงโทษไว้ ดังนี้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

นําเข้า ขาย และใช้สารระเหย ที่ออกตามพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย           

พ.ศ. 2533  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 บทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้อง บทกําหนดโทษ 

    มาตรา 12 ผู้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพเคร่ืองหมายหรือข้อความที่

ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว 

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533)  มาตรา 22 ผู้ผลิต 

ผู้ นําเข้า หรือผู้ขายสารระเหยผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา 12 มาตรา 13 หรือมาตรา 14          

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 13 ผู้ นํา เข้าสารระเหยก่อนนําออกขาย ต้องจัดให้มีภาพ 

เคร่ืองหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพ่ือเป็นการเตือน         

ให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง (กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชกําหนดป้องกันการใช้           

สารระเหย พ.ศ. 2533) 

 



15 

 
 

    มาตรา 14 สารระเหยที่ผู้ขายจะขายน้ันต้องมีภาพเคร่ืองหมาย หรือ

ข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าได้จัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา 12 หรือ

มาตรา 13 อยู่ครบถ้วน 

    มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี

บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนมาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืน

มาตรา 15 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือ     

ควรรู้ว่าเป็นผูติ้ดสารระเหยมาตรา 23/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกาย

หรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด มาตรา 24 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 มาตรา 17 หรือ

มาตรา 18 ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวง

ให้บุคคลอื่นใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือ

วิธ ีอื่นใดมาตรา 24/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  2.5 กระท่อม (Kratom)  

   ช่ืออื่นๆ ท่อม อีถา่ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กระท่อมเป็นไม้ยืนต้น 

ขนาดใหญป่านกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร อยู่ในตระกูล Mitragyna speciosa 

ใบคล้ายใบกระดังงามีชนิดก้านใบแดงและใบเขียว              

ดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรา ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียว 

เ รียงตัวเป็นคู่ ตรงข้ามแผ่นใบขนาดกว้างประมาณ            

5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลือง

ออกเป็นช่อตุม้กลมขนาด 3-5 ซม. 

   สารเสพติดที่พบในใบกระท่อม คือ  ไมท

ราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจําพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (CNS 

depressant) เช่นเดยีวกับยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน เช่น psilocybin LSD และ ยาบ้า 

   2.5.1 วิธีเสพ  เคี้ยวใบสดหรือบดใบแห้งให้เป็นผง ละลายนํ้าดื่ม บางราย      

เติมเกลือด้วยเล็กน้อยเพ่ือป้องกันท้องผูก ส่วนมากจะเคี้ยวเพียง 2-3 ใบ และดื่มนํ้าอุ่น หรือ
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กาแฟร้อนตาม ใช้วันละ 3-10 ครัง้ต่อวันตามอาการเหน่ือย เมื่อใช้ไประยะหน่ึง ปริมาณการใช้

จะเพ่ิมขึ้น (ประมาณรอ้ยละ 37 ใช้วันละ 21-30 ใบ) 

   2.5.2 ผลจากการเสพ พบว่าหลังเคี้ยวใบกระท่อมไปประมาณ 5-10 นาที   

จะมีอาการเป็นสุข กระปร้ีกระเปร่า ไม่รู้สึกหิว (ไม่อยากอาหาร) กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะ

ทํางานทําให้สามารถทํางานได้นาน และทนแดดมากขึ้น แต่จะเกิดอาการกลัวหนาวสั่นเวลา

อากาศคร้ึมฟ้าคร้ึมฝน ผู้เสพจะมีผิวหนังแดงเพราะเลือดไปเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น อาการ

ข้างเคียง ได้แก่ ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร ท้องผูก อุจจาระแข็งเป็นก้อนเล็กๆ นอนไม่

หลับ ถ้าเสพใบกระท่อมในปริมาณมากๆ จะทําให้มึนงง และคลื่นไส้อาเจียน (เมากระท่อม)         

แต่ในบางรายเสพเพียง 3 ใบ ก็ทําให้เมาได้ ในรายที่เสพใบกระท่อมมากๆ หรือเป็นระยะ

เวลานาน มักจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีขึ้นที่บริเวณผิวหนัง ทําให้ผู้ที่รับประทาน         

มีผิวคล้ําและเข้มขึ้น และยังพบอีกว่าเสพกระท่อมโดยไม่ได้รูดเอาก้านใบออกจากตัวใบก่อน 

อาจจะทําให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ถุงท่อม” ในลําไสไ้ด้ เน่ืองจากก้านใบและใบของกระท่อมไม่

สามารถย่อยได ้จึงตกตะกอนติดค้างอยู่ภายในลําไส ้ทําให้ขับถ่ายออกมาไมไ่ด้ เกิดพังผืดขึ้นมา

หุ้มรัดอยู่โดยรอบก้อนกากกระท่อมนัน้ ทําให้เกิดเป็นก้อนถุงขึน้มาในลําไส้ บางรายจะมีอาการ

โรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดว่าคนจะมาทํารา้ยตน และพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง 

   2.5.3 อาการเมื่อหยุดเสพ ไมม่ีแรง ปวดเมื่อยตามกลา้มเนือ้และกระดูก แขน

ขากระตุก อ่อนเพลีย ไม่สามารถทํางานได้ อารมณ์ซึมเศร้า นํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล ก้าวร้าว 

นอนไม่หลับ ร่างกายมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ถ่ายอุจจาระเหลวมากปกติ อยากอาหารยาก 

อาเจียนคลื่นไส้ มีอาการไอมากขึน้ กระวนกระวายมากขึน้ 

   2.5.4 สรรพคุณทางยา สมัยโบราณ กระท่อมเป็นพืชที่ใช้เข้าเป็นตัวยาใน

ตํารับพวกประเภทยาแก้ท้องเสยี ในสูตรยาของหมอพืน้บ้านหรอืหมอแผนโบราณ เช่น ตํารับยา

ประสะกระท่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ยาขนาดนี้แล้ว เพราะมียาแผน

ปัจจุบันและแผนโบราณให้ผลเท่าเทียมหรือดีกว่า อีกทั้งแม้ใบกระท่อมให้ผลการออกฤทธิ์ที่

อาจมีประโยชน์ทางยาได้ แต่ทําให้เสพติดและมีผลเสยีต่อสุขภาพหากใช้ติดต่อกันนานๆ 

    2.5.5 การนําไปใช้ในทางที่ผิด ปัจจุบันใบกระท่อมมีปัญหาการแพร่ระบาด   

ในกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน อาจเน่ืองมาจากมีราคาถูกและทําให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มได้

เช่นเดียวกับสารเสพติดอื่น โดยมักนิยมนํานํ้ากระท่อมต้ม ผสมกับโค้ก ยากันยุง และยาแก้ไอ 

(4×100) 
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   2.5.6 การควบคุมตามกฎหมาย ปี พ.ศ. 2486  ประเทศไทยเป็นประเทศแรก

ที่ประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อม โดยตราพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ระบุ 

ห้ามปลูกและครอบครองรวมทั้งห้ามจําหน่ายและเสพใบกระท่อมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522กระท่อม

เป็นพืชเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

    2.5.6.1 ผู้ใดผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ       

ในประเภท 5 ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 2 – 5 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 150,000 บาท 

    2.5.6.2 ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับ ไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

  3.6 สุรา 

   สุราแม้ไม่ใช่สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย 

แต่เป็นสารเสพติดที่ เป็นปัญหาของสังคมไทยมา           

อ ย่ า ง ย า ว น า น ห ม า ย ถึ ง ก ลุ่ ม เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม ที่ มี                 

เอธิลแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสม เช่น เหล้า เบียร์ กระแช่ 

ไวน์ การดื่มแอลกอฮอล ์เข้าร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลง

โดยเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส ให้กลายเป็น 

acetaldenyed และไฮโดรเจน ซึ่งมพิีษต่ออวัยวะในร่างกาย ทําให้ผู้ด่ืมเกิดอาการหนา้แดง ใจสั่น 

ปวดศีรษะ การดื่มแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ผ่านสารสื่อประสาทโดยกระตุ้นการหลั่งหรือ

สังเคราะห์  เอนดอร์ฟินและเมื่อเอนดอร์ฟินไปจับกับตัวรับโอปิออยด์จะทําให้เกิดอาการผ่อน

คลาย เคลิบเคลิ้ม มึนเมา ลดความวิตกกังวล ทําให้คนชอบและติดใจในการดื่มสุรา 

ขณะเดยีวกันยังออกฤทธิ์กดสมองส่วนหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจ การย้ังคิด การดื่มในปริมาณ

มากทําให้การพูดไม่ชัด กลา้มเนือ้ทํางานไม่ประสานกัน การทรงตัวไม่ดี เดินโซเซ และเมื่อเพ่ิม

ปรมิาณมากขึ้นจะกดศูนย์ควบคุมการหายใจและการไหลเวียนโลหิต อาจทําให้ถึงแก่ความตาย

ได้แต่มักไม่เกิดกับผู้ติดสุราแต่จะเกิดกับนักดื่มสุราที่ใช้ยากดประสาทอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น           

ยานอนหลับ และยากลอ่มประสาท  

   ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะเกิดอาการดื้อยา และเมื่อหยุดหรือลดการดื่มอาการ         

ขาดสุรา ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 3-4 ช่ัวโมงหลังการดื่มสุราคร้ังสุดท้าย อาการรุนแรงมากน้อย

ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาการดื่มที่เรื้อรัง อาการเร่ิมแรกคือมีอาการสั่น หงุดหงิด         

นอนไมห่ลับ อาการขาดสุราที่พบรุนแรงที่สุดคืออาการเพ้อสับสน (delirium tremens) ซึ่งมักจะ

เกิดภายในวันที่ 3-4 หลังจากหยุดดื่ม โดยเร่ิมแรกจะมีอาการสั่น ระบบประสาทอัตโนมัติ
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ทํางานผดิปกติ อาการเพ้อสับสน หลงผิด ประสาทหลอน มีการเปลี่ยนแปลงของเมตตาโบลิซึม 

มีระดับของโปรตัสเซียมและแมกนีเซียมตํ่า ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ ซึ่งอาการดังกล่าว                

มีอันตรายมากต่อชีวิตในระยะถอนพิษสุราผู้ป่วยอาจมีความจําเป็นต้องรับตัวไว้รักษา                  

ในโรงพยาบาลเ พ่ือให้ยาระงับอาการขาดสุรา ( withdrawal) และให้สารนํ้า วิตามิน                     

และอิเล็กโตรไลท์ที่จําเป็นต่อร่างกาย 
 

  2.7 บุหร่ี (นิโคตนิ) 

   บุห ร่ีจัด เป็นสารเสพติดที่ ไม่ผิดกฎหมาย

เช่นเดียวกับสุรา แต่ก็มีฤทธิ์เสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจใน

เวลาอันรวดเร็ว ควันบุหร่ีมีผลต่อสุขภาพของ ผู้สูบและผู้ที่อยู่

ใกลเ้คียง สารที่ออกฤทธิ์ในการเสพติด ที่สําคัญในบุหร่ีคือนโิคติน 

(Nicotine) ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์ที่พบในใบของต้นยาสูบ มี

ลักษณะเป็นของเหลวคล้ายนํ้ามัน ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง มีความต่ืนตัวเล็กน้อย การรับรู้ดีขึ้น รายที่สูบเรื้อรังจะมีความรู้สึกผ่อนคลาย 

อารมณ์ดี ความตึงเครียดลดลง การสูบบุหร่ีนอกจากได้รับนิโคตินแล้ว ยังได้รับคอร์บอนโม

นอกไซด์และทาร ์ซึ่งคอร์บอนโมนอกไซด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย      จะขัดขวางไม่ให้ออกซิเจนรวม

กับฮีโมโกลบิน ส่วนทาร์เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง พบว่าการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธ์กับโรค

ระบบหัวใจและหลอดเลอืด มะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพอง            และยังพบว่าบุหร่ีเป็น

สารเสพติดที่มีการทดลองใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเป็นสารเสพติดที่นําสู่การเสพ ยาเสพ

ติดตัวอื่นที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่า (gate way drugs) 

   2.7.1 ลักษณะทางกายภาพ : เป็นของเหลวลักษณะคล้ายนํ้ามัน ไม่มีส ี              

แตจ่ะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเมื่อนําไปเผาไฟและมีกลิ่นคล้ายกลิ่นยาสูบเมื่อปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ บุหร่ี, ซิการ์, ซิกาแรตต์ , แบบแผ่นแปะผิวหนัง 

(transdermal), แบบเคี้ยวคล้ายหมากฝร่ัง (chewing gum) ซึ่ง 2 แบบหลังใช้สําหรับรักษาผู้ที่

ต้องการเลิกบุหร่ี (nicotine replacement therapy) นอกจากนี้ยังพบในยานัตถุ์, ยาเส้น อีกด้วย

   2.7.2 วิธีรับนโิคตินเข้าสู่ร่างกาย 

    2.7.2.1 สูบ (smoking) (เช่น บุหร่ี เป็นซกิาร์ (cigar ) หรือ ซิการแ์ร็ตส ์

(cigarettes) , ผสมกับสารอื่นเช่น กัญชา เฮโรอีน แลว้มวนเหมือนซกิาร์แร็ตสแ์ล้วสูบ 
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    2.7.2.2 สูด (snuff) เช่น ยานัตถุ์ 

    2.7.2.3 เคี้ยว (chewing) เช่น หมากฝรั่ง, ยาเสน้ 

    2.7.2.4 แปะที่ผิวหนัง (transdermal) ฯลฯ 

   นิโคตินออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเมื่อเสพในขนาดที่ตํ่าๆ จะกระตุ้นระบบ

ประสาท ทําให้รู้สึกมีความสุข แต่ถ้าเสพในขนาดสูงนิโคตินจะมีผลต่อระบบประสาทที่ไป

ควบคุมระบบฮอร์โมนที่ เกี่ยวกับการหลั่งสาร โดยเฉพาะนิโคตินจะไปเพ่ิมสารโดปามีน 

(dopamine) ในสมองและสารอื่นๆในร่างกายอีกด้วย เมื่อเสพนิโคตินแล้วผลที่แสดงออก         

ทางร่างกายที่พบก็คือ ทําให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เกิดการทนต่อยาทําให้ต้อง 

การเสพยาในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อหยุดยาจะทําให้เกิดการถอนยา 

   นิโคตินสามารถเสพติดได้ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหร่ีจัดหรือผู้ที่ได้รับนิโคติน

รูปแบบอื่นๆ ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและ/หรือเป็นเวลานาน การติดนิโคตินน้ัน เมื่อติดแล้ว

สามารถเลิกได้ยากอีกด้วย จากการศึกษาข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้พบว่านิโคตินสามารถทําลาย           

สมองได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้พฤติกรรมของผู้เสพเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสมองเป็นส่วนที่ควบคุม

การทํางานของอวัยวะและควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ สมองแต่ละส่วนควบคุม

ส่วนต่างและหน้าที่ต่างๆแตกต่างกันออกไป ดังน้ันเมื่อนิโคตินทําลายสมองส่วนใดของผู้เสพ     

จะทําให้อวัยวะหรือพฤติกรรมที่สมองส่วนน้ันๆควบคุมอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ยังมี

บุหร่ีอีกแบบหน่ึงเรยีกว่า บารากู่  

   บารากู่ หมายถึง หมอ้สูบยาสูบ แบบอาหรับ  

หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน อุปกรณ์หรือสว่นประกอบ 

ไมว่่าจะกระทําขึน้ดว้ยวัสดุใดที่ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับสูบควัน 

ผ่านนํ้าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืช 

ผลไม้ พืชหมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสูบ 

เป็นส่วนประกอบหรือไมก่็ตาม และให้หมายรวมถึง พชื ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สาร

สกัด หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหลง่กําเนิดควันสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว 

    บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหร่ีไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทําให้

เกิดละองไอนํ้าในลักษณะคล้ายควันบุหร่ีไม่ว่าจะกระทําขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้สําหรับสูบ          

ในลักษณะเดยีวกับการสูบบุหร่ี 

    ยาสูบที่ นํามาใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้เสพที่มี ช่ือเ รียกว่า ฮุคคา (hookah) 

อุปกรณ์น้ีมีช่ือเรียกแตกต่างกันหลายภาษา เช่น water pipe, narghile, shisha, hubble-bubble 
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เป็นต้น ประเทศไทยเรียกว่า เตาบารากู่ การสูบยาสูบโดยใช้อุปกรณ์นี้เป็นวัฒนธรรม         

แถบตะวันออกกลางมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้นอกจากพบในตะวันออกกลางแล้ว ยังมีในแถบ

โลกตะวันตกด้วย สารที่นํามาใช้กับอุปกรณ์ฮุคคา ไม่จําเป็นต้องแห้งสนิท ที่มักใช้กัน  มีช่ือ

เรียกว่า โทบาเมล หรือ มาแอสเซล (tobamel or maassel) ซึ่งประเทศไทยรู้จักกันในช่ือว่า            

บารากู่ เป็นส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารที่มีความหวานเช่น นํ้าผึ้ง หรือกากนํ้าตาล 

(molasses) หรือผลไม้ตากแห้ง 
 

   อันตรายของบารากู่ต่อสุขภาพ 

    มีงานศึกษาเกี่ยวกับการสูบยาโดยใช้ฮุคคานัน้ ถ้าใช้เวลาสูบนาน 45 นาที 

จะได้รับสารทาร์เป็น 36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็น 15 เท่า และนิโคตินเป็น 70 เท่า          

เมื่อเปรยีบเทียบกับการใช้บุหร่ี 9 มวน (ซึ่งคํานวณว่า 1 มวนใช้เวลา 5 นาที) และอีกการศึกษา

หน่ึง พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ที่ไม่สูบยาแลว้ มีโอกาสการเป็นโรคเหงือกมากกว่าถึง 5 เท่า 

บารากู่ ถือเป็นยาสูบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ 

พ.ร.บ.ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบปัจจุบัน ห้ามขายสนิค้า

บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ 

นํ้ายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า ทั้งนี้ให้

รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วย

ประการใดๆ รวมถึงการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการ

ดังกล่าว ผู้ใดฝา่ฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ ตามคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่  9/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 และกําหนดให้ บารากู่และบารากู่

ไฟฟ้า หรือ บุหร่ีไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามา ในราชอาณาจักร ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง

ระวางโทษจําคุกไมเ่กินสบิปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้า หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ พร้อมทั้งให้ริบสินค้ารวมทั้งส่ิงที่ใช้บรรจุและพาหนะ ที่ใช้บรรทุกสินค้าด้วย ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้า         

มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา        

ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

  2.8 ยาแก้ไอผสมโคเดอีน 
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   โคเดอีนผลิตมาจากฝิ่น ซึ่งเป็นนํ้ายาง ( juice) ที่กรีดได้จากผลฝิ่น มีช่ือทาง

พฤกษศาสตร์ว่า papaver somniferum ซึ่งหมายความว่า เหน่ียวนําให้หลับ ฝิ่นถือเป็น          

ยาเสพติดร้ายแรงที่สร้างปัญหาให้แก่มวลมนุษยชาติ และเป็นยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู้จัก 

การออกฤทธิ์ โคเดอีน ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสว่นกลาง ( central nervous system , CNS) มี

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคือ ระงับปวด และมปีระสิทธิภาพในการะงับ อาการไอได้ดีมาก โดย

ออกฤทธิ์กดศูนย์ควบคุมการไอในสมอง ด้วยคุณสมบัติของโคเดอีน ที่มีฤทธิ์ระงับอาการไอ 

ในทางการแพทย์จงึนําโคเดอีนเป็นส่วนผสมที่สําคัญในการผลิตยาแก้ไอ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขอ

อนุญาตผลิตยาแก้ไอที่ผสมโคเดอีน หลายช่ือการค้าด้วยกัน มีทั้งชนิดนํ้าและชนิดเม็ด โดย

ตํารับยานํ้าแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม จะมีโคเดอีนเป็นส่วนประกอบ ประมาณ  9-10 

มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร  ขนาดรับประทานคร้ังละ 5-10 มิลลิลิตร ส่วนตํารับยาแก้ไอที่มี       

โคเดอีนเป็นส่วนผสมชนิดเม็ด จะมีโคเดอีนเป็นส่วนประกอบ ประมาณ 10 มิลลกิรัม / เม็ด หรือ

แคปซูลอาการไมพึ่งประสงค์ของการใช้โคเดอีน  คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม ท้องผูก 

    – การใช้ยาในขนาดที่สูง ทําให้การหายใจหยุด ช็อก และหัวใจหยุดเต้น

การใช้ยาติดต่อเป็นเวลานานทําให้เกิดการติดยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจการนํายาแก้ไอที่

ผสมโคเดอีนมาใช้ในทางที่ผิดเร่ิมปรากฏการณ์แพร่ระบาดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นบริเวณจังหวัด

ชายแดนทางภาคใต้ของประเทศ โดยใช้ผสมกับนํ้าอัดลมและใส่นํ้าแข็งดื่ม อาจผสมกับยาบาง

ชนิด หรือดื่มโดยไมผ่สมอะไรเลย ทั้งนี ้แหลง่กระจายยาไปสูผู่้ใช้ พบว่า มาจากร้านขายยาหรือ

โรงงานผลิตยาบางแห่ง และบางส่วนก็มีการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือนํามาขายใน

ตลาดมืด ผลของการใช้ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ในกรณีที่นําไปใช้ในทางที่ผิด จะเกิด

อันตรายต่อสุขภาพ อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม และที่สําคัญ การใช้ยาติดต่อเป็นเวลานาน

ทําให้เกิดการติดยาทั้งทางกายและจิตใจ และมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา เช่นเดียวกับการติด

มอร์ฟีนหรือเฮโรอีน ซึ่งจะต้องเข้ารับการบําบัดรักษาจึงจะหายจากการติดยาได้ 

   2.8.1 การควบคุมตามกฎหมาย  

    โคเดอีน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม จัดเป็นยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท3 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ห้ามมิให้มีการผลิต นําเข้า ส่งออก 

หรือจําหน่าย นอกจากไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และตามกฎกระทรวง ควบคุมการจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตํารับที่มีโคเดอีน 
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เป็นส่วนผสม พ.ศ. 2546 กําหนดให้ ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตํารับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม สามารถจําหน่าย

ได้เฉพาะให้แก่สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และสถานพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน และหากได้ขนส่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าวนี้ออกไป            

นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย 

ผู้รับอนุญาต ต้องจัดให้มสีําเนาเอกสารกํากับการขนสง่ยาเสพติดให้โทษนัน้ เพ่ือการตรวจสอบ

ระหว่างการขนสง่ด้วย มีไดเ้ฉพาะสถานพยาบาลที่มเีตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านัน้ 

   2.8.2 บทกําหนดโทษสําหรับยาแก้ไอที่ผสมโคเดอีน 

    ผู้ใดผลิตหรือนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 1-3 ปี และปรับต้ังแต่ 100,000-300,000 บาท ผู้ใด

จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย หรือสง่ออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

     - กรณีมีจํานวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินที่กําหนด (ไม่เกินจํานวน           

250 มิลลลิติร หรือ 30 เม็ด หรือ 30 แคปซูล) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 

20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

     - กรณีมีจํานวนยาเสพติดให้โทษเกินที่กําหนด ( เกินจํานวน            

250 มิลลลิติร หรือ 30 เม็ด หรือ 30 แคปซูล) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี  

และหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 3. โทษและพษิภัยของสารเสพตดิ 

  เป็นโทษที่มองเห็นไม่ชัด เสมือนเป็นฆาตกรเงียบที่ทําลายชีวิตบุคคลเหล่าน้ัน  

ก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ ก่อความเสื่อมโทรมให้แก่สังคม เพราะสารเสพติด      

ทุกประเภทมีฤทธิ์ เป็นอันตรายต่อร่างกายในระบบประสาท สมอง ซึ่งเปรียบเสมือน            

ศูนย์บัญชาการของร่างกาย การติดสารเสพติดจะก่อให้เกิดโทษและอันตรายแก่ร่างกาย             

และจิตใจ ครอบครัว สังคม และประเทศชาต ิดงันี ้

  3.1 โทษที่กอ่ให้เกิดแก่ร่างกาย และจิตใจ 

   3.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเสื่อมโทรม พิษภัย

ของสารเสพติดจะทําลายประสาท สมอง ทําให้สมรรถภาพเสื่อมลง มีอารมณ์ จิตใจไม่ปกติ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงได้งา่ย เช่น วิตกกังวล เลื่อนลอยหรือฟุ้งซ่าน ทํางานไม่ได้ อยู่ในภาวะมึน

เมาตลอดเวลา อาจเป็นโรคจิตได้ง่าย 
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   3.1.2 ดา้นบุคลกิภาพจะเสียหมด ขาดความสนใจในตนเองทั้งความประพฤติ

ความสะอาดและสติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลกๆ เปลี่ยนไปจากเดิม 

   3.1.3 สภาพร่างกายของผู้เสพจะอ่อนเพลีย ซูบซีดหมดเร่ียวแรง ขาดความ

กระปร้ีกระเปร่าและเกียจคร้าน เฉื่อยชา เพราะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ปล่อยเนื้อ ปล่อยตัว

สกปรก ความเคลื่อนไหวของร่างกายและกล้ามเนือ้ต่างๆ ผิดปกติ 

   3.1.4 สขุภาพทรุดโทรมเพราะระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายถูกพิษยาทําให้

เสื่อมลง น้ําหนักตัวลด ผิวคล้ําซีด เลอืดจางผอมลงทุกวัน 

   3.1.5 ความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติ ทําให้เกิดโรคหรือเจ็บไข้ได้ง่าย และ

เมื่อเกิดแล้วจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายได้ยาก 

   3.1.6 ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย สาเหตุเพราะระบบการควบคุมกล้ามเนื้อและ

ประสาทบกพร่อง ใจลอย ทํางานด้วยความประมาท และเสี่ยงต่ออุบัตเิหตุตลอดเวลา 

   3.1.7 อาการคลุ้มคลั่งถึงขั้นอาละวาด เมื่อหิวยาเสพติดและหายาไม่ทัน        

เร่ิมด้วยอาการนอนไม่หลับ นํ้าตาไหล เหงื่อออก ท้องเดิน อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก              

กระวนกระวาย และในที่สุดจะมอีาการเหมือนคนบ้า เป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม 

  สารเสพติดมีฤทธิ์ต่อรา่งกายที่แตกต่างกันตามชนิดของสารเสพติด ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายตามชนิดของสารเสพติด 

ประเภท ชนดิของสารเสพตดิ 

กดประสาท - กลุ่มฝิ่น (ฝิ่นยา มอร์ฟีน โคเดอีน เฮโรอีน ฯลฯ)  

- ยาระงับประสาท และยานอนหลับ(เซโคบารบ์ิ

ตาล อะโมบารบ์ิตาล ฯลฯ)  

- ยากลอ่มประสาท (เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม 

คลอไดอาซีพอกไซด์ ฯลฯ)  

- สารระเหย (ทินเนอร์นํ้ามันเบนซนิ ฯลฯ) 

เครื่องดื่ม มึนเมา (เหลา้ เบียร์ วิสกี ้ฯลฯ) 

กระตุน้ประสาท  แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน (โคเคน) บหุร่ี 

กาแฟ 

หลอนประสาท แอลเอสดี ดเีอ็มที เห็ดขีค้วาย 

กระตุน้ประสาทหรือหลอนประสาท

ผสมร่วมกัน  

กัญชา 
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  3.2 โทษที่กอ่ให้เกิดแก่ครอบครัว 

   3.2.1 ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และญาติพ่ีน้องจะหมดสิ้นไป ไม่สนใจ   

ที่จะดูแลครอบครัว 

   3.2.2 ทําให้สูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง ที่จะต้องหามาซื้อสารเสพติด จนจะ    

ไมม่ีใช้จา่ยอย่างอื่น และต้องเสยีเงินรักษาตัวเอง  

   3.2.3  ทํ า งานไม่ ได้ ขาดหลั กประกั นของครอบครัว  และนายจ้ า ง               

หมดความไว้วางใจ 

   3.2.4 สูญเสียสมรรถภาพในการหาเลี้ยงครอบครัว นําความหายนะ          

มาสูค่รอบครัวและญาตพ่ีิน้อง 

  3.3 โทษที่กอ่ให้เกิดแก่สังคม 

   ผู้ที่ ติดสารเสพติดนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาส     

ทางสังคมแล้วยังอาจมีพฤติกรรมนําไปสูป่ัญหาดา้นต่างๆ แก่สังคมได้ เพราะ 

   3.3.1 ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ ต่อตนเอง

และผู้อื่นได้งา่ยตลอดจนเป็นปัญหาของโรคบางอย่าง เช่น โรคเอดส์ 

   3.3.2 ถ่วงความก้าวหน้าของชุมชน สังคม โดยเป็นภาระต่อส่วนรวม          

ที่ประชาชน ต้องเสยีภาษีสว่นหน่ึงมาใช้ในการปราบปรามบําบัดผูท้ี่ติดสารเสพติด 

   3.3.3 สูญเสยีแรงงานโดยการบั่นทอนประสิทธิภาพของผลผลิต ทําให้รายได้

ของชาตใินสว่นรวมกระทบกระเทือน และเป็นการสูญเสยีทางเศรษฐกิจของชาติ 

   3.3.4 เน่ืองจากสภาพเป็นคนอมโรค ประพฤติและบุคลิกลักษณะเสื่อม          

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม ทําให้เป็นคนไร้สติในวงสังคม โอกาสที่จะประกอบกิจที่ผิดศีลธรรม

เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งเสพย์ติด เช่น พูดปด ขโมย หรือกลายเป็นอาชญากร เพ่ือแสวงหาเงินซื้อ

สารเสพติดสิ่งเหลา่นี้ล้วนทําลายอนาคตทําลายช่ือเสยีงของตนเองและวงศ์ตระกูล 
 

  3.4 โทษที่กอ่ให้เกิดแก่ประเทศชาต ิ

   รัฐบาลต้องสูญเสยีกําลังคน และงบประมาณแผ่นดนิจํานวนมหาศาล เพ่ือใช้

ในการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ทําให้ต้องสูญเสยีทรัพยากรบุคคล

อันมีค่า เกิดความไมส่งบสุขของบ้านเมือง ความมั่นคงของประเทศชาตถิูกกระทบกระเทือน 

ประชาชนเดอืนร้อนเพราะเหตุอาชญากรรม ประเทศชาตต้ิองสูญเสยีกําลังของชาตอิย่างน่า

เสยีดาย โดยเฉพาะผู้ติดสารเสพติดเป็นเยาวชน 
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 4. สาเหตุที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพตดิ  

  4.1 จากการถูกชักชวน   

  4.2 จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสัมผัส  

  4.3 จากการถูกหลอกลวง  

  4.4 เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็นโรค               

ปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา 

พยายามชว่ยตัวเองมานานแตก่็ไม่หายจึงหันเข้าหายาเสพติด จนติดยาในที่สุด 

  4.5 จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนีค้ิดวา่ตัวเองเป็นคนเก่ง 

  4.6 จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัมหรือเป็นแหล่ง 

ที่มีการเสพและค้ายาเสพติดภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ  

 5. บทก าหนดโทษของสารเสพตดิ 

  การกําหนดโทษบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั้งผู้ขายและผู้เสพ 

จําแนกตามประเภทของสารเสพติด ดังนี้ 

 

ตาราง 2 จําแนกประเภทและบทกําหนดโทษของผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

 

ประเภทของสารเสพตดิ 
บทก าหนดโทษ 

ผู้ขาย ผู้เสพ 

ประเภทที่ 1 

ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง 

เช่น เฮโรอีน อาซีทอร์ฟีน  

อีทอร์ฟีน แอมเฟตามีน  

เมทแอมเฟตามีน 

จําคุกตลอดชีวิต  

และปรับต้ังแต่ 1,000,000 – 

5,000,000 บาท  

หรือประหารชีวิต 

จําคุกต้ังแต่ 6 เดอืน – 3 ป ี

หรือปรับตัง้แต ่10,000 – 

60,000 บาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ประเภทที่ 2 

ยาเสพติดให้โทษทั่วไป  

เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน  

โคเคอีน (โคเคน) โคเดอีน 

ฯลฯ 

 

จําคุกต้ังแต่ 1 ปี – 10 

ปี หรือปรับตัง้แต ่20,000 – 

200,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 

จําคุกต้ังแต่ 6 เดอืน – 3 ป ี

หรือปรับตัง้แต ่10,000 – 

60,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 
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ประเภทที่ 3 

ยาเสพติดให้โทษชนิด 

เป็นตํารับยาที่มยีาเสพติด 

ให้โทษประเภท 2 ปรุงผสมอยู่ 

เช่น ยาแก้ไอที่มีฝิ่นหรือ 

โคเดอีน เป็นส่วนผสมยาแก้

ท้องเสยีที่มีไดฟีน็อคซิเลท 

เป็นส่วนผสม ฯลฯ 

จําคุกไม่เกิน 1 ป ี

หรือปรับไม่เกิน  

20,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2 จําแนกประเภทและบทกําหนดโทษของผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด (ต่อ) 
 

ประเภทของสารเสพตดิ 
บทก าหนดโทษ 

ผู้ขาย ผู้เสพ 

ประเภทที่ 4 

สารเคมีที่ใช้ในการผลิต 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 

หรือ ประเภท 2 เช่น อาเซติค

แอนไฮไดรด ์อาเซติลคลอไรด์ 

จําคุกต้ังแต่ 1 ปี – 10 ป ี

และปรับต้ังแต่ 20,000 – 

200,000 บาท 

จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 

ไมเ่กิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ประเภทที่ 5 

ยาเสพติดให้โทษที่มไิด้เข้าขา่ย

อยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 

เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

จําคุกต้ังแต่ 2 ปี – 10 ป ี

หรือปรับตัง้แต ่40,000 – 

200,000 บาท หรือทั้งจํา 

ทั้งปรับ 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 

ไมเ่กิน 20,000 บาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การให้การปรึกษา 

 การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้ที่กําลังประสบปัญหาหรือภาวะ       

ไมส่บายใจให้สามารถรู้จัก เข้าใจและยอมรับตนเอง จนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง 

สามารถวางแผนและหาแนวทางตัดสนิใจแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  



27 

 
 

 การให้การปรกึษาจึงเป็นการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมายและมีประเด็นและสิ่งจําเป็น

เบื้องต้น สําหรับผู้ให้การปรกึษาคือ ความรูพื้น้ฐานทางจิตวิทยา และทักษะการให้การปรกึษา 
 

 1. ความรู้พ้ืนฐานทางจติวิทยา 

  การเข้าใจความรูพ้ื้นฐานทางจิตวิทยา จะทําให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจพฤติกรรม

ของผู้มารับการปรึกษาที่แสดงออกว่ามาจากสาเหตุอะไร มีแรงจูงใจอะไร ซึ่งจะช่วยให้การให้

การปรกึษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

  1.1 ธรรมชาตขิองมนุษย์  

   การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจพฤติกรรมที่

แสดงออกของผู้เรยีนมากขึน้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเบื้องตน้ในการสร้างความเข้าใจอันแท้จริง สําหรับ

ผู้ให้การปรกึษา ดังน้ี  

   1.1.1 มนุษยอ์ยู่ลําพังคนเดียวไม่ได ้จะต้องอยู่ร่วมเป็นสังคม  

   1.1.2 มนุษย์มคีวามแตกต่างกัน ดา้นร่างกาย สติปัญญา และอารมณ ์ 

   1.1.3 พฤติกรรมของมนุษยท์ุกอย่างย่อมมีสาเหตุ  

   1.1.4 มนุษยม์ีเกียรติ และศักด์ิศรี  

   1.1.5 มนุษยม์ีอารมณ์ และเหตุผล  

   1.1.6 มนุษยย่์อมเห็นประโยชน์ส่วนตัว  

   1.1.7 มนุษยม์ักกล่าวโทษผู้อื่น  

   1.1.8 มนุษยช์อบความแปลกใหม ่ 

   1.1.9 มนุษยช์อบเปรยีบเทียบ  

   1.1.10 มนุษยม์ีความคาดหวัง 

  1.2 ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย์  
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  มาสโลว์ (Maslow) ได้นําเสนอลําดับขั้นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ไว ้5 ขั้น 

ดังน้ี 
 

ขั้นที่ ความต้องการ การแสดงออก 
5 บรรลุภาวะสัจจะการแห่งตน การพัฒนาตนเองสูศั่กยภาพสูงสุด 

4 การเห็นคุณค่าในตนเอง การยอมรับนับถอืจากตนเองและผู้อื่น  

3 ความรักและการมีส่วนร่วม 

 

ความรัก ความผูกพันจากครอบครัว เพ่ือน  

หรือบุคคลทั่วไป ฯลฯ  

2 ความมั่นคงและ 

ปลอดภัย  

ความปลอดภัยทางร่างกาย ความมั่นคง

ทางการเงิน 

สวัสดกิารต่างๆ ความเช่ือมั่นในตนเอง  

และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

1 ทางด้านร่างกาย 

 

อาหาร เสื้อผ้า การออกกําลังกาย  

ความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ  
 

  1.3 พฤติกรรมมนุษย ์

   พฤติกรรม เป็นกิริยาอาการของบุคคลที่แสดงออกมาหรือเก็บไว้ในใจ

พฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.3.1 พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัด หรือสัง เกต         

โดยประสาทสัมผัสหรือใช้เคร่ืองมือวัดได้ 

   1.3.2 พฤติกรรมภายใน เป็นความในใจที่ไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าตัวบอก หรือ

แสดงออกทางพฤติกรรม 

   นักจิตวิทยามีความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ว่า 

    - มนุษยท์ุกคนมีความแตกต่างกันอันเกิดจาก พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 

เช่น อารมณ ์ความถนัด ความสามารถ ทัศนคต ิความตอ้งการ นิสัย ฯลฯ 

    - มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฎระเบียบและ วัฒนธรรม        

ที่มีอยู่ในสังคม บทบาทตามที่สังคมคาดหวัง ดังน้ันพฤติกรรมมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะ        

ที่แตกต่างกัน 

    - การพัฒนาพฤติกรรมมนุษยข์ึน้อยู่กับปัจจัยสําคัญด้าน การเรียนรู้ 

ทัศนคต ิความเช่ือ ค่านยิม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฯลฯ 
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 2. ทักษะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นในการให้การปรกึษา 

  2.1 ทักษะการถาม 

   การถาม คือ การเปิดตนเองออกสู่โลกภายนอก เป็นวิธีการที่เราจะเช่ือม

ตัวเองให้กลมกลืนกับผู้อื่น เพ่ือการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ การถามเป็นกุญแจไขความอ่อนโยน

และดงีามของชีวิตเราใช้คําถามเปิดเพื่อเปิดโลกและเชื้อเชิญโลกเข้ามาหาเราและใช้คําถามปิด

เพ่ือเร่ืองเฉพาะที่เราควรรู้ชัดเจน 

   2.1.1 วัตถุประสงค ์ 

    2.1.1.1 การถามเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับการปรึกษาบอกถึงความคิด 

ความรูส้กึและเร่ืองราวต่างๆ ที่ต้องการจะปรกึษา 

    2.1.1.2 การถามเป็นการช่วยให้ผู้ให้การปรกึษาเข้าใจถึงปัญหา 

ของผู้รับการปรึกษามากย่ิงขึ้น 

   2.1.2 แนวทางการใช้ทักษะการถาม  

    คําถามปิด หมายถึง คําถามที่กําหนดทิศทางในการตอบไว้เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ตอบเพียงแต่เลือกทิศทางใดทิศทางหน่ึงเท่าน้ัน เช่น มีคําถามให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  

หรือลักษณะคําถามเป็นคําถามที่ให้ผู้ตอบตอบเพียงสั้นๆ เช่น …“คอยนานไหมคะ” หรือเป็น

คําถามที่ต้องการให้ผู้ตอบเลอืกตอบเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ....“คุณคิดจะบอกหรือไมบ่อก

ผลการสอบกับคุณพ่อคุณแม่”  

   2.1.3 แนวทางการใช้คําถามปิด 

    2.1.3.1 เมื่อต้องการคําถามเฉพาะที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้รับ   

การปรกึษา  

    2.1.3.2 เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน  

    2.1.3.3 เมื่อตอ้งการให้เกิดการตัดสินใจ  เช่น ...“ปัญหาเร่ืองนีเ้ป็นปัญหา

เร่งด่วน สําหรับคุณ หรือไม”่ 

    คําถามเปิด หมายถึง คําถามที่ ไม่ได้กําหนดขอบเขตของการตอบ        

เป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระ ทําให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของผู้รับการ

ปรกึษาเพ่ิมขึ้น คําถามเปิดช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีโอกาสพูดถึง ความคิด ความรูส้กึ 

และได้ระบายสิ่งที่เป็นปัญหาตามความต้องการของตนเอง คําถามเปิดจะมลีักษณะของคําถาม

ที่ใช้คําว่า “อะไร” “อย่างไร” “เพราะอะไร” เช่น  
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     “เพราะอะไรคุณจึงคิดว่า  เพ่ือนไม่ชอบคุณ” 

     “คุณคิดจะทําอย่างไรให้ผลการเรียนดขีึ้น” 

   2.1.4 แนวทางการใช้คําถามเปิด  

    2.1.4.1 เพ่ือหาข้อมูลในระดับลกึ  

    2.1.4.2 เมื่อตอ้งการทราบข้อมูล หรือเร่ืองราวของผู้รับการปรกึษาเพ่ิมขึ้น 

ชัดเจนขึน้  

    2.1.4.3 เพ่ือตดิตามเร่ืองในเชิงลําดับเหตุการณ์ และปฏิสัมพันธ ์ 

    2.1.4.4 กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษา มีส่วนร่วมในการสนทนา และสํารวจ

ตนเองในกระบวนการให้การปรึกษา 
 

  2.2 ทักษะการฟัง 

   การฟัง คือการเปิดใจกว้างและชําระใจให้สะอาดและกระจ่างเพ่ือต้อนรับโลก

ทั้งโลกเข้าสูก่ารรับรูข้องตน การฟังที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องฟังด้วยตา ดว้ยหู ดว้ยกายสัมผัส

และดว้ยหัวใจอันกระจ่างและละเอียดอ่อน การฟังที่ชัดเจนน้ันต้องฟังจากคําพูด จากนํ้าเสียง 

จากท่าทาง จากกริิยาของผู้พูดน้ันอย่างละเอียดถ่ีถว้น  

   การฟังที่ดีน้ัน หมายถึง การงดทํากิจกรรมอื่น เช่น การคิดหรือการพูด 

ในขณะที่ฟังและทําใจให้สงบและซึมซาบกระแสอารมณ์ ความรู้สึกความคิดของคนที่กําลังพูด

หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะนัน้ 

   การฟังที่ ชัดเจน หมายถึง การสัมผัสกับกระแสอารมณ์และความรู้สึก         

ของผู้พูดและหมายถึงการไดส้ัมผัสกระแสความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งรอบตัวดว้ย 

   2.2.1 วัตถุประสงค์ 

    2.2.1.1 เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ระบายความคิด อารมณ์ ความรู้สึก     

ที่เป็นปัญหาและได้เรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่นสามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหายอมรับและ

แยกแยะความรู้สึกทั้งบวกและลบของตนเอง รวมทั้งมีการใช้ศักยภาพตัดสินใจเลือก               

ทางแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  

    2.2.1.2 เพ่ือให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถจับประเด็นสําคัญของปัญหาและ

แกะรอยตามปัญหาของผู้รับการปรึกษา 

 

    2.2.1.3 เพ่ือให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจ       

ในปัญหาตรงกัน 



31 

 
 

   2.2.2 แนวทางการใช้ทักษะการฟัง  

    ก า ร ฟั ง ที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร รั ก ษ า  เ ป็ น ก า ร ฟั ง แ บ บ  TWO WAY 

COMMUNICATION คือ ลักษณะการฟังอย่างใสใ่จ (ACTIVE LISTENING) คือ ต้ังใจฟัง ต่อเนื้อหา

สาระและอารมณ์ของผู้รับการปรึกษาที่แสดงออกมา 

   2.2.3 ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการฟัง  

    2.2.3.1 ถ้าผู้ให้การปรึกษาฟังมากเกินไป การให้การปรึกษาจะขาด          

การร่วมกันหาแนวทางที่จะให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจในปรึกษา สาเหตุและความต้องการ           

ที่แท้จริง  

    2.2.3.2 ถ้าผู้ให้บริการปรึกษาฟังน้อยเกินไปและพูดมาก จะเป็นการ          

รวบรัดเข้าสู่จุดหมายของการให้การปรกึษาอย่างรวดเร็ว ผู้รับการปรึกษาไม่มีโอกาสได้ระบาย

ความคิด ความรู้สึกเป็นการตอบสนองผู้ให้การปรึกษามากกว่าผู้ให้การปรึกษาและอาจทําให้

ไมท่ราบปัญหาที่แท้จริง  

    2.2.3.3 เป็นวิธีการสื่อให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจว่า ผู้ให้การปรึกษากําลัง

ใส่ใจ และสนใจเร่ืองราวที่ผู้รับการปรึกษาพูด 
 

  2.3 ทักษะการสังเกต 

   การสังเกต คือ การใช้การมองด้วยตาและรับฟังดว้ยหูเพ่ือรับรู้สิ่งต่างๆที่ผู้รับ

การปรึกษาแสดงออกมา ทั้ง Verbal (ภาษาพูด)  และ Non-verbal (ภาษาท่าทาง) รวมทั้ง     

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคําพูด และระหว่างคําพูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาและแปล

ความหมายเหลา่นัน้เป็นคําพูดให้ผู้รับการปรึกษาได้รับรูแ้ละเข้าใจตนเองมากขึน้ 

   2.3.1 วัตถุประสงค์  

    เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ รู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ  ที่ ผู้ รั บ ก า ร ป รึ ก ษ า แ ส ด ง อ อ ก ม า                        

และแปลความหมายเหล่าน้ันเป็นคําพูดให้ผู้รับการปรึกษารับรู้เข้าใจและเกิดความกระจ่างใน

ปัญหาของตนเองมากขึน้ 

   2.3.2 แนวทางการใช้ทักษะการสังเกต  

    2.3.2.1 ผู้ให้การปรกึษาควรสังเกต 
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     1). กิริยาท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ หรือ

ความคิดที่ไมไ่ด้เป็นคําพูดของผู้รับการปรึกษา เช่น ท่านั่ง การเคลื่อนไหวของมือ สีหน้าสายตา 

นํ้าเสียง ฯลฯ  

     2) คําพูดและภาษาที่ใช้สังเกตว่าผู้รับการปรึกษาพูดเน้นถึงเร่ืองราว

หรือประเด็นใด ประเด็นหน่ึงเป็นสําคัญสํานวนภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึกหรือระดับอารมณ์

อย่างไร 

     3) ความขัดแย้ง 

      3.1) ความขัดแย้งในคําพูด 

      3.2) ความขัดแย้งในพฤติกรรมที่แสดงออกมา 

      3.3) ความขัดแยง้ระหว่างคําพูดกับพฤติกรรม 

      3.4) ความสอดคล้องระหว่างคําพูดกับพฤติกรรม 

 

     4). พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างการเงียบ ซึ่งทําให้เพ่ือนผู้ให้

ปรกึษาเข้าใจความหมายของการเงียบของผู้รับการปรึกษา ว่าเป็นการเงียบในทางบวกหรือทาง

ลบ 

      4.1) การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)โดยการแปลความหมาย

พฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมาให้เป็นภาษาพูดตามความเหมาะสม  

      4.2) สังเกตปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการปรึกษาหลังจากไดรั้บข้อมูล

ย้อนกลับ ในกรณีขอ้มูลน้ันถูกต้องหรือตรงประเด็น ผู้รับการปรึกษามักจะพูดต่อหรือขยาย

ความในสิ่งเหลา่นี้ แตถ่้าขอ้มูลไม่ตรงประเด็น หรือผู้รับการปรึกษายังไมพ่ร้อมที่จะเปิดเผยใน

เร่ืองน้ันๆ เขาจะเงียบ 

   2.3.3 ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการสังเกต  

    2.3.3.1 เป็นวิธีการแสดงความเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของผู้รับ

ปรกึษาอย่างลึกซึง้ 

    2.3.3.2 ทําให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจในเพ่ือนผูใ้ห้การปรกึษา

มากขึน้  

    2.3.3.3 เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาไดพู้ดต่อในสิ่งที่เป็นประเด็น

สําคัญๆ 
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  2.4 ทักษะการสะท้อนกลับ 

   การสะท้อนกลับ คือ การบอกความเข้าใจของผู้ให้การปรกึษาที่มีต่อความคิด

อารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาที่แสดงออกมาโดยภาษาพูด ภาษาท่าทาง และ

ความรูส้กึ โดยใช้คําพูดของผู้ให้การปรกึษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาตระหนัก

ถึงความรูส้กึของตนเอง และสามารถมองปัญหาของตนเองได้อยา่งชัดเจนย่ิงขึ้น 

   2.4.1 วัตถุประสงค ์ 

    2.4.1.1 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ รับการปรึกษาเปิดเผยเร่ืองราวและแสดง

ความรูส้กึของตนเองมากขึน้  

    2.4.1.2 เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจปัญหา อารมณ์ความรู้สึกที่เป็น

ปัญหา จะทําให้เกิดการยอมรับและหาทางแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

   2.4.2 ตัวอย่างกลุ่มคําที่แสดงความรูส้กึ  

    โกรธ : ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่ได้อย่างใจ ขัดเคืองใจ ไม่สบอารมณ์ 

หงุดหงิด โกรธ รําคาญ เหลอือด อาฆาต แค้นใจ  

    กังวล : ลังเลใจ ไม่แน่ใจ สงสัย กังวล กระวนกระวายใจ อึดอัดใจ       

ลําบากใจ  

    อาย : เก้อเขิน กระดาก อับอาย เสยีหน้า ประหม่า  

    เหงา : โดดเดี่ยว เคว้งคว้าง หมดที่พ่ึง เหงาหงอย อ้างว้าง ว้าเหว่ ไร้ค่า  

    อารมณด์ ี: ดใีจ ภูมิใจ อิ่มเอิบใจ ปีติ  ร่าเรงิ สบายใจ ครื้นเครง 

   2.4.3 ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการสะท้อนกลับ 

    2.4.3.1 ช่วยให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่ามีคนเข้าใจตนอย่างลึกซึง้ 

    2.4.3.2 ช่วยให้ผูรั้บการปรึกษามองสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นจริงมาก

ขึน้ และเข้าใจอารมณค์วามรูส้กึของตนเองต่อปัญหาได้ชัดเจน  

    2.4.3.3 เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความ

ไว้วางใจ ผู้ให้การปรึกษาอยากเปิดเผยตัวเองมากขึ้น เน่ืองจากรู้สึกว่าผู้ให้การปรึกษาเข้าใจ

ปัญหาของตน จึงสามารถพูดระบายได้อยา่งตอ่เน่ือง 

    2.4.3.4 ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาประเมินตนเองได้ตรงตามความเป็นจริง  

    2.4.3.5 ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถเข้าใจหรือมองปัญหาที่โดยปกติ

แล้วน่าจะเข้าใจ  

    2.4.3.6 ช่วยให้กระบวนการปรกึษาดําเนนิไปไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไมยื่ดเยือ้ 
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  2.5 ทักษะการสรุปความ 

   การสรุปความ เป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการให้การปรึกษาหรือ 

เมื่อจบการให้การปรึกษาในประเด็นสําคัญของทั้งความคิด ความรู้สึกที่ผู้รับการปรึกษา      

สื่อออกมาทั้งด้วยคําพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกขณะน้ันแล้วประมวลเป็นคําพูดสั้นๆ ให้ได้

ใจความสําคัญทั้งหมด 

   2.5.1 วัตถุประสงค ์ 

    2.5.1.1 เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจระหว่างผู้ใหก้ารปรกึษาและผู้รับการ

ปรกึษาในเร่ืองความคิด ความรูส้กึที่กําลังสนทนา  

    2.5.1.2 เพ่ือกระตุน้ให้ผู้รับการปรึกษาไดพิ้จารณาในประเด็นสําคัญน้ันๆ 

อย่างละเอียดมากขึน้  

    2.5.1.3 เพ่ือรวบรวมอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา  

ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

    2.5.1.4 เพ่ือนําไปสูก่ารเปิดเผยในแตล่ะประเด็นของปัญหาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

    2.5.1.5 เพ่ือเตรียมผู้รับการปรึกษาให้พร้อมในการปรกึษาคราวต่อไป 

   2.5.2 แนวทางการใช้ทักษะการสรุปความ  

    2.5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพูดยาว ผู้ให้การปรึกษาสรุปเนื้อหาและ

อารมณ์ความรูส้กึที่สําคัญที่ผูรั้บการปรึกษาไดเ้ลา่หรือแสดงออกมา เพ่ือให้การปรึกษาเป็นไป

ในทิศทางเดยีวกันมคีวามชัดเจนในประเด็นปัญหาที่สําคัญ  

    2.5.2.2 ก่อนจบการปรึกษาแต่ละคร้ังต้องมีการสรุปประเด็นต่างๆ         

ในการปรกึษา  

    2.5.2.3 เมื่อจะมีการให้การปรึกษาคร้ังต่อไปควรสรุปสิ่งที่ ได้               

จากการปรกึษาในครัง้ก่อนมาเป็นการเร่ิมต้นในการปรึกษา  

    2.5.2.4 เมื่อมีการปรึกษาหลายคร้ัง ในคร้ังสุดท้ายต้องสรุปสิ่งต่างๆ

ทั้งหมดของการให้การปรกึษาตัง้แตค่รัง้แรกจนถึงครัง้สุดทา้ย 

   2.5.3 ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการสรุปความ  

    2.5.3.1 ทําให้ผู้รับการปรึกษาชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่ได้พูดออกมา  

    2.5.3.2 ทําให้ผู้รับการปรึกษารู่สึกว่าการปรึกษาคร้ังนี้ได้ผลได้ประโยชน์

เน่ืองจากการสรุปความช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเห็นภาพทั้งหมด 
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    2.5.3.3 การสรุปความคร้ังสุดท้ายเป็นการยํ้าประเด็นสําคัญๆ ซึ่งมีผล 

ต่อกระบวนการคิดของผู้รับการปรึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปรกึษา 

 3 คุณสมบัติของผู้ให้การปรกึษา 

  คุณสมบั ติ เฉพาะตัวที่ ดีของผู้ ให้การปรึกษามีส่วนทําให้การป รึกษามี

ประสิทธิภาพ จึงควรมีคุณสมบัตดิังน้ี  

  3.1 มีบุคลกิภาพที่อบอุ่นและเป็นมติร  

  3.2 มีลักษณะน่าไว้วางใจ น่าเคารพ น่าเชื่อถอื และรักษาความลับได้  

  3.3 มีความสนใจในการช่วยเหลอืผู้อื่น มีคุณธรรม เมตตาธรรม และเสยีสละ  

  3.4 รู้จักพูด เพ่ือให้ผู้ รับการปรึกษา รับทราบปัญหาที่แท้จริงและช่วยให้

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

  3.5 รู้จักฟัง และฟังเป็นจับประเด็นได้ไวและกระจ่างชัด มีการอดทน 

ต่อการรับฟัง  

  3.6 สามารถอธิบายและคลี่คลายปมประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย  

  3.7 สามารถที่จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง 

โดยผู้ให้การปรกึษาจะไมตั่ดสินใจแทน 

  3.8 มีสุขภาพจิตด ีมีอารมณ์มั่นคง 
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ข้ันตอนท่ี 1 

การสร้างสัมพันธภาพ 

 

 

 4 กระบวนการให้การปรกึษา 

  การให้การปรึกษาจะมีกระบวนการที่ต่อเน่ืองกันไปเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ให้     

การปรกึษาได้ให้การปรกึษาได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ ดังนี ้ 
 

  

 
 

 

 
       
 

 

 
      

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ (Executive Function) 

 1 ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ 

  ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ  คือ ชุดกระบวนการทางความคิด (mental 

process) ที่ช่วยให้เกิดการวางแผน มุ่งมั่น จดจ่อ จําคําสั่ง หลักการ สามารถจัดการ จัดลําดับ

ความสําคัญของงาน วางเป้าหมายและทําเป็นขั้นตอนจนสําเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก      

ข้ันตอนท่ี 2 

ส ารวจปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3 

เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความ
ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 4 

วางแผนแก้ปัญหา 

ข้ันตอนท่ี 5 

ยุติการให้การปรึกษา 

     ผู้ให้การปรกึษาตอ้งทําให้ผู้รับการปรึกษา

เกิดความอบอุ่นสบายใจ และไว้วางใจ  

 
     ผู้ให้การปรกึษาชว่ยให้ผู้รับการปรึกษาได้

สํารวจปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้เกิดปัญหา 

ด้วยตัวของเขาเอง 

                                                   เขาเอง  
     ผู้ให้การปรกึษาชว่ยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจ

ปัญหา สาเหตุความต้องการ  

    ผู้ให้การปรกึษาชว่ยให้ผู้รับการปรึกษา

พิจารณาวิธแีก้ปัญหาและตัดสินใจเลอืกส่ิงที่จะ

ปฏิบัตดิว้ยตนเอง  

    ผู้ให้การปรึกษาย้ําความเขา้ใจที่เกิดขึ้น

ระหว่างที่ให้การปรึกษา และช่วยให้ผู้รับ 

การปรกึษามีแรงจูงใจ และกําลังใจที่จะ

แก้ปัญหา และพัฒนาตนเองต่อไป  



37 

 
 

แรงกระตุ้น ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง อาจสรุปได้ว่า ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ คือ 

กระบวนการของสมองระดับสูง ที่มนุษย์ใช้ในการจัดการกับการเรียนรู้ จัดการกับชีวิตและ

ปัญหาตา่งๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตอยู่รอดปลอดภัย และพัฒนาตนเองและสังคม  

  1.1 ประเภทของทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ  นักวิชาการร่วมกับสถาบัน         

อารแ์อลจี (รักลูก เลร์ินน่ิง กรุ๊ป) ได้จําแนกทักษะสมองเพ่ือชวีิตที่สําเร็จ ออกเป็น 3 กลุ่มทักษะ 

ได้แก่ 

   1.1.1 กลุ่มทักษะพื้นฐาน 

    1.1.1.1 ความจําที่นํามาใช้งาน (Working memory) คือ ความสามารถ      

ในการเก็บประมวลและดงึข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ 

เช่น มันจะช่วยให้เรากลับไปอ่านหน้านิตยสารที่พักค้างไว้ตอนที่เพ่ือนเดินเข้ามาคุยด้วยได ้          

เป็นต้น 

    1.1.1.2 การยับย้ังช่ังใจ คิดไตร่ตรอง ( Inhibitory Control) คือ 

ความสามารถในการควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนสามารถหยุดย้ัง

พฤติกรรมได้ในเวลาที่สมควร เด็กที่ขาดความยับย้ังช่ังใจ จะเหมือน “รถที่ขาดเบรก” อาจทํา

สิ่งใดๆ ไปโดยไมค่ิด หรือมีปฏิกริิยาตอบโต้ส่ิงต่างๆ ไปในทางที่สร้างปัญหาแก่ตนเองต่อไป 

    1.1.1.3 ยืดหยุ่น (Shift หรือ Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถ      

ในการยืดหยุ่นความคิด เปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนโฟกัสหรือเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะสมกับ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ เดก็ที่มีปัญหาในเร่ืองการปรับตัวมักจะติดตันอยู่กับสิ่งเดิมๆ ไม่สามารถ

ยืดหยุ่นพลกิแพลงได้ มองไมเ่ห็นทางออกใหม่ๆ ไมส่ามารถคิดสิ่งใหม่ๆ นอกกรอบได้ 

   1.1.2 กลุ่มทักษะกํากับตนเอง 

    1.1.2.1 จดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) คือ ความสามารถในการใส่ใจ 

จดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับส่ิงที่ทําอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงๆ โดยไม่วอกแวกไปตามปัจจัย

ไมว่่าภายนอกหรือภายในตนเองที่เข้ามารบกวน 

    1.1.2.2 การควบคุมอารมณ ์(Emotional Control) คือ ความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ์  ให้อ ยู่ในระดับที่ เหมาะสม จัดการกับความเครียด หงุ ดหงิด และ                 

แสดงออกแบบที่ไม่รบกวนผู้อื่น เด็กสามารถบอกได้ว่ากําลังรู้สึกอย่างไร และควรจัดการ

อย่างไร เด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มักกลายเป็นคนโกรธเกรี้ยวฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดเกินเหตุ 

หรือขีก้ังวล อารมณแ์ปรปรวน และอาจซึมเศร้าได้ 
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    1.1.2.3 ติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) คือ การตรวจสอบ

ตนเอง รู้จักตนเองรวมถึงการตรวจสอบการงานเพ่ือหาจุดบกพร่อง ประเมินการบรรลุ

เป้าหมาย รวมทั้งความสามารถกํากับติดตามปฏิกิริยาของตนเอง และดูผลจากพฤติกรรม            

ของตนเองที่กระทบตอ่ผู้อื่น 

   1.1.3 กลุ่มทักษะปฏิบัติ 

    1.1.3.1 ริเร่ิมและลงมือทํา (Initiating) คือ ความสามารถในการริเร่ิมและ

ลงมือทํางานตามที่คิดมีทักษะในการริเร่ิม สร้างสรรค์แนวทางในการทําสิ่งต่างๆ เมื่อคิดแล้ว        

ก็ลงมือทําให้ความคิดของตนปรากฏขึ้นจริง 

    1.1.3.2 การวางแผนและการจัดระบบดําเนินการ (Planning and 

Organizing) คือ การวางแผนและการจัดระบบดําเนินการ เร่ิมต้ังแต่การต้ังเป้าหมาย การเห็น

ภาพรวม จัดลําดับความสําคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการดําเนินการ คือ  การแตก

เป้าหมายให้เป็นขั้นตอนกระบวนการ และมีการประเมินผล  

    1.1.3.3 มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือ ความพากเพียร   

มุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อต้ังใจและลงมือทําสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย       

ไมว่่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสําเร็จ 

  1.2 ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

อย่างไรจากการรวบรวมผลวิจัยจากต่างประเทศของ รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

ผู้เช่ียวชาญด้าน Executive Functions จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยา

ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า 

   1.2.1 ความบกพร่องของทักษะสมอง เป็นสาเหตุของการติดสารเสพติด 

   1.2.2 การศึกษาจากภาพถ่ายสมองและอาการทางคลินิก แสดงให้เห็นว่า         

มีความบกพร่องในการทํางานของสมองส่วนหน้าในผู้ที่ติดยาเสพติด 

   1.2.3 ความบกพร่องในการทํางานของสมองส่วนหน้าทําให้ไม่สามารถยับย้ัง

ความคิดและการกระทํา (inhibition) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนของการติดยาเสพติดต้ังแต่       

ทําให้เข้าไปอยู่ในสถานการณเ์สี่ยง ทดลองใช้ยาใช้ซ้ําจนติด รวมทั้งการกลับไปใช้ใหม่ 

   รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ชี้ว่า สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex)           

ทําหน้าที่ยับย้ังการเข้าหายาเสพติดโดยควบคุมความคิดและการกระทํา (Cognitive control) 

ยับยัง้ไมใ่ห้ตอบสนองออกไปตามความตอ้งการรู้จักคิดว่าสิ่งไหนไม่ดี ยับยัง้ไมท่ําในสิ่งที่ไมด่ี 
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ทักษะชีวิต (Life Skill) 

 ทักษะชีวิต เป็นความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และทักษะในการ

จัดการกับปัญหาต่างๆ และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ได้กําหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญ ที่จะสร้างและ

พัฒนาเป็นภูมคิุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับ

อนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 

  1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด 

ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง 

ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิในในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

  2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง            

การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมิน

สถานการณร์อบตัวดว้ยหลักเหตุผลและขอ้มูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทาง

เลอืกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณต่์างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

  3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทัน

ภาวะอารมณข์องตน รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธี

ผ่อนคลายหลกีเลี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณไ์มพึ่งประสงค์ 

  4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมองอารมณ์ 

ความรู้สึกของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้

ความรูส้กึนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้

การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความรว่มมือและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา อันประกอบด้วย           

สารเสพติด การให้การปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ และทักษะชีวิต จากที่กล่าวมา

ข้างต้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ควรรู้ เข้าใจ ก่อนจะนําไปสูก่ารปฏิบัติ  
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บทท่ี 3 

การบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 การบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ยึดหลักแนวปฏิบั ติ         

ต่อนักเรียน คือ มนุษยเ์ป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีศักยภาพ มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มีศักดิ์ศรีและต้องการการยอมรับ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมี

สาเหตุ โดยบูรณาการกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เป็นกระบวนการด าเนินงานมุ่งให้

ความคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างมีแบบแผน 

โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน ต่อการด าเนินชีวิตให้อยู่รอด

ปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตต่างๆ 

ความหมาย 

 การบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคม หมายถึง ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร 

ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านจิตสังคมทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา โดยการบูรณาการกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียน                     

ของสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และบ าบัดผู้เรยีน ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  

ความส าคัญ 

 การบรหิารจัดการการดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษา มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และบ าบัดนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด หากสถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการให้การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาเข้มแข็ง ก็จะส่งผลดีต่อนักเรียนใน

สถานศึกษามีทักษะชวีิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา จัดการ

กับอารมณ ์หลกีเลี่ยง และปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้ เมื่อนักเรียนได้รับการ

เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ดี มีทักษะชวีิตไมน่ าตนเองเข้าไปยุง่เกี่ยวกับสารเสพติดย่อมส่งผล
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ดีต่อ พ่อ แม่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนในสถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นสุข 

การบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงในเร่ืองต่อไปนี้ 

  การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง : บุคลากรประกอบด้วยผู้บริหาร        

ครูที่ปรึกษา ครูแกนน า  นักเรียนแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ        

ที่จะช่วยดูแลด้านจิตสังคม การจัดสรรงบประมาณให้พอเพียง และวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้ออ านวย

ความสะดวกให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

  การใช้หลักการด าเนินงาน : น าแนวคิด หลักการ มาใช้ในการด าเนินงาน เช่น 

แนวคิด วงจรเดมมิ่ง “วงจร PDCA” ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน การบูรณาการ การมีส่วนร่วม 

เครอืข่ายความรว่มมือ ฯลฯ 

การบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาแบบบูรณาการ 

 สืบเน่ืองจากเป้าหมายการดูแลด้านจิตสังคมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือให้การบริหารงานของสถานศึกษาไม่ซ้ าซ้อนยุ่งยากในการปฏิบัติ          

จึงยึดหลักการ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม เครือข่ายความร่วมมือ เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานโดยยึดกลุ่มผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดังนี ้

 กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่ควรได้รับการดูแลด้าน         

จิตสังคม ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกับ กลุ่มปกติ 

 กลุ่มเฝ้าระวัง หมายถึง นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอารมณ์ 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาการเรียน นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ        

สา ร เ สพ ติด  และ นัก เ รี ยนที่ มี ปัญห าด้ า นพฤ ติก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บส า ร เ สพ ติด                            

ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกับ กลุ่มเสี่ยง  
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 กลุ่มบ าบัด หมายถึง นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดอย่างน้อย 1 คร้ัง        

ใน 3 เดือน สถานศึกษาด าเนินการในระดับเบื้องต้นภายในสถานศึกษาแล้วแต่นักเรียนยังเลิก

สารเสพติดไม่ได้ จึงสมควรได้รับการบ าบัดโดยโรงพยาบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลุ่ม          

มีปัญหา  
 

 

ตาราง 3 การบูรณาการการดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษากับระบบการดูแลช่วยเหลอื 

             นักเรยีน 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน การดูแลด้านจิตสังคม 

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) หลอมรวมเป็นคณะท างานเดยีวกัน และเพ่ิมให ้

งานสารเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหลักใน 

การด าเนนิเกี่ยวกับสารเสพติดโดยรวมทั้งโรงเรียน 

คณะกรรมการประสานงาน  

(ทีมประสาน) 

คณะกรรมการด าเนนิงาน (ทีมท า) 

1. รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นหลัก 

2. คัดกรองนักเรยีน ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรยีน กลุ่มเฝ้าระวัง  

(กลุ่มเสี่ยงสารเสพติดของระบบการดูแลฯ)  

ให้งานสารเสพติด 

3. สง่เสริมพัฒนา   

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก 

และทักษะในการป้องกันตนเองไมใ่ห้ไปเกี่ยวข้อง 

กับสารเสพติดดว้ยกจิกรรมต่างๆ เช่น 

- การโฮมรูม  

- การสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาฯ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : แนะแนว ลูกเสอื  

เนตรนาร ี 

- กิจกรรม/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ 

เน้นการป้องกันสารเสพติดเช่น จัดนิทรรศการ 

วิทยากร ทัศนศึกษา ศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBER 

ONE) เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor)  

สภานักเรียนต้านยาเสพติด ฯลฯ 
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ตาราง 3 การบูรณาการการดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษากับระบบการดูแลช่วยเหลอื 

             นักเรยีน (ต่อ) 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน การดูแลด้านจิตสังคม 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา การด าเนนิงานเพ่ือการปอ้งกัน ควรด าเนนิการดังนี้ 

ดา้นจัดการ : เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแล

ดา้นจติสังคมในสถานศึกษา 

- ส ารวจพื้นที่เสี่ยง เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต็  

โต๊ะสนุก สถานบันเทิง สถานบริการ ร้านค้าเหลา้ 

บุหร่ี ซุ้มยาดอง ซุ้มน้ าปั่น มุมอบั แหลง่มั่วสุม ฯลฯ  

- ตรวจเย่ียม ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

- มีต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน 

- มีนักเรยีนแกนน า 

- มีครูแกนน า 

- สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

- สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ 

การจัดกิจกรรม : เพ่ือการเฝ้าระวังนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง 

- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดว้ยโปรแกรมการดูแล

ดา้นจติสังคมในสถานศึกษา  

การจัดกิจกรรม : เพ่ือการบ าบัดนักเรยีนที่เกี่ยวข้อง

กับสารเสพติดในระดับสถานศึกษา 

- การประชุมครูที่เกี่ยวข้องเพ่ือการมสีว่นร่วม 

ในการดูแล และเฝ้าระวัง 

- การเชิญผู้ปกครอง 

- การให้ค าปรกึษา ฯลฯ   
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ตาราง 3 การบูรณาการการดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษากับระบบการดูแลช่วยเหลอื 

            นักเรยีน (ต่อ) 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน การดูแลด้านจิตสังคม 

5. สง่ต่อ  

 

- นักเรยีนกลุ่มบ าบัดที่ผ่านการดูแลดา้นจติสังคม 

ในระดับสถานศึกษาแล้ว แตไ่มส่ามารถเลิกเกี่ยวข้อง

กับสารเสพติดได้ จึงจ าเป็นต้องสง่ต่อ และด าเนนิการ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

เน่ืองจากสาเหตุที่นักเรยีนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

สารเสพติดมาจากปัจจัยหลายประการ สถานศึกษา

ควรด าเนนิการ 

- ศึกษาเป็นรายกรณี  

- ให้ค าปรกึษา  

- ดูแลดว้ยโปรแกรมการดูแลดา้นจติสังคม 

ในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการบ าบัดรักษา 

ของโรงพยาบาล  
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แผนผงั แนวทางการบูรณาการการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษากบัระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลด้านจิตสังคม การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

*คณะกรรมการอ านวยการ 

*คณะกรรมการประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน                  

การด าเนินงาน (ครูท่ีปรึกษา) 

 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดกรองนักเรียน 

 

3. ส่งเสริมพัฒนา 

เพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselor) 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

-การใหค้ าปรึกษา ฯลฯ 

 

5. สง่ต่อ 

 

ประสานความร่วมมือ   

จัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคม 

-การสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

-กิจกรรม/โครงการเน้นการป้องกันสาร

เสพติด 

ด าเนินการ 

-ส ารวจ ตรวจเย่ียม พืน้ท่ีเสี่ยง  

-มีต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน 

-สร้างเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

-การจัดกิจกรรม : เพื่อการเฝ้าระวัง

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ บ าบัดนักเรียน

ท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในระดับ

สถานศกึษา 
 

งานสารเสพตดิ ประสานความรว่มมอื 

 

บูรณาการ 

ผลคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยงด้านสารเสพติด 

 

น ากิจกรรมการดูแล

ด้านจติสังคมบูรณาการ

ในการโฮมรมู 

 

-นักเรียนแกนน า 

-ครูแกนน า 

-เครือข่ายผู้ปกครอง 

-การประชุมครูท่ี

เกี่ยวข้อง 

-ภายใน :  

ครูแนะแนว  

ฝ่ายกิจการนักเรียน  

อ่ืนๆ         

-ภายนอก : 

ผู้เชี่ยวชาญ   

 

งานสารเสพติด 



47 

ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการภายใต้

การบูรณาการและประสานความรว่มมือกับเครอืข่ายภาคีของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เช่น ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทุกภาคสว่นที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

 1. ครอบครัว 

  การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลด้านจิตสังคม สิ่งที่ครอบครัวควรมี คือ

ความรู้ และแนวทางในการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ซึ่งสถานศึกษาควรด าเนินการ ต่อไปนี้

  1.1 สร้างเครือข่ายครอบครัว กลุ่มบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์

สว่นรวม  

  1.2 สร้างระบบช่วยเหลือครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือประคับประคอง

ดูแลช่วยเหลอืครอบครัวที่มปีัญหา 
 

ตาราง 4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษา 
 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

1. การสังเกตและเฝ้าระวัง

ปัญหา 

- ร่วมประชุม 

- ร่วมประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

2. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

เครอืข่ายโรงเรียน 

  

1. ประเมินปัญหา 

- รับรู ้ยอมรับ 

- ร่วมประเมิน 

2. เฝ้าระวัง 

- เปลี่ยนความคิด 

- เปลี่ยนพฤติกรรมน าสูก่ารเปลี่ยน

บรรยากาศในครอบครัว 

3. ร่วมโปรแกรมช่วยเหลอื 

- สังเกตพฤติกรรมหรือประเมิน

ร่วมกันกับครู 

1. ประเมินปัญหา 

- รับรู ้ยอมรับ  

- ร่วมประเมิน  

2. เฝ้าระวัง  

- เปลี่ยนความคิด 

- เปลี่ยนพฤติกรรม น าเข้า

สูก่ารเปลี่ยนบรรยากาศ 

ในครอบครัว   

3. ร่วมโปรแกรมช่วยเหลอื 

4. ติดตามดูแลต่อเน่ือง 

- สังเกตพฤติกรรมหรือ

ประเมินช่วยกันกับครู/อื่นๆ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง  

 ภาคีเครอืข่ายความรว่มมือ ประกอบดว้ย ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข 

ชุมชน และผู้น าทางศาสนา สถานศึกษาควรด าเนินการดูแลด้านจิตสังคมนักเรียนร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อน 
 

ตาราง 5 การมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายฯ ในการดูแลดา้นจิตสังคมในสถานศึกษา 
 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง  

- ตรวจตราพืน้ที่จุดเสี่ยง 

 

 

 

2. สาธารณสุขสนับสนุน  

- สื่อ องค์ความรู้ นวัตกรรม

ต่างๆ ตามความต้องการ 

ของสถานศึกษา  

- สุม่ตรวจปัสสาวะ  

- การจัดต้ังชมรมต่างๆ เช่น To 

be number one 

 

3. ชุมชน 

- ช่วยสง่เสริมกจิกรรมทุก

ประเภทของสถานศึกษา  

4. ผู้น าทางศาสนา 

- สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 

- ตรวจตราพืน้ทีจุ่ดเสี่ยง 

 

 

 

2. สาธารณสุข  

- ช่วยเหลอืตามความตอ้งการ 

ของสถานศึกษา  

- ตรวจปัสสาวะ  

- ร่วมวินิจฉัยวิเคราะห์ประเมิน

ปัญหาและให้การช่วยเหลอื

เบื้องต้น  

– ที่ปรกึษาและสนับสนุน  

3. ชุมชน 

- ช่วยสง่เสริมกิจกรรมทุก

ประเภทของสถานศึกษา 

4. ผู้น าทางศาสนา 

- สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่าย

ปกครอง 

- ตรวจตราพืน้ที่จุดเสี่ยง 

- ด าเนนิคดี ในกรณีพบท า

ผิดกฎหมาย  

2. สาธารณสุข                                            

- รับการส่งต่อเข้า โปรแกรม

บ าบัดฟ้ืนฟู  

- ด าเนนิการสง่กลับ  

- ด าเนนิการช่วยเหลอื 

และติดตามประเมินผล 

ตามระบบที่ก าหนดไว้  

– ที่ปรกึษาและสนับสนุน 

3. ชุมชน 

- ช่วยสง่เสริมกจิกรรมทุก

ประเภทของสถานศึกษา 

4. ผู้น าทางศาสนา 

- สง่เสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
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ข้อควรค านึงในการบริหารจัดการการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 1. เน้นการดูแลนักเรียนทุกคน 

 2. สร้างเครือข่ายความรว่มมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3. เน้นการเสริมสร้างพัฒนาและการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาที่จะเกิด

จากสารเสพติด 

 4. การติดตามและประเมินผลเป็นรายบุคคลระดับห้องเรียน และโดยรวม 

ทั้งโรงเรียน 

 การบรหิารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ยึดหลักการบูรณาการกับระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยการประสานความร่วมมือ

และด าเนนิการแบบมีสว่นร่วม มคีรูผู้รับผิดชอบงานดา้นสารเสพติดเป็นผู้ประสาน ต้ังแต่ระดับ

ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ครูที่ปรึกษา ฯลฯ  

 ในการด าเนนิงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรยีนมีทักษะชีวิต มี

ภูมิคุ้มกัน ต่อการด าเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตต่างๆ  



 

บทท่ี 4 

แนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 สืบเ น่ืองจากเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการค้าสารเสพติด                 

จึงมีผลกระทบต่อการด าเ นินชีวิตของ เด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการปรับตัวและแก้ปัญหา สภาพแวดล้อมครอบครัว สังคมที่แตกต่างกัน         

เด็กและเยาวชน จึงเป็นบุคคลที่ครูควรให้ความสนใจและช่วยเหลือตามความเหมาะสม คู่มือ 

การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการน าแนวคิดด้านจิต

สังคม การพัฒนากระบวนการทางความคิดและ ทักษะชีวิต มาบูรณาการสร้างเป็นกิจกรรม

และแนวในการป้องกัน ดูแลและแก้ไขนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยน าองค์ประกอบ

ทักษะชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกัน

ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น            

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจัดการกับอารมณ์ และ

ความเครยีด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

 ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรม “การดูแลดา้นจติสังคมในสถานศึกษา ระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา” ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ดังนี ้

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน  12 กิจกรรม 

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มเฝ้าระวัง     8 กิจกรรม 

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มบ าบัด    12 กิจกรรม 

 

 เพ่ือให้ครูสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนนิการป้องกัน ดูแล และแก้ไขนักเรยีนที่

เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแตล่ะกลุม่เป้าหมาย และสามารถเพ่ิมเตมิกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม

กับนักเรยีน เวลา และโอกาสของแต่ละสถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 
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แผนผัง แนวทางการด าเนินการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศกึษา 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสารเสพติด 

การบูรณาการ ด าเนินการ ประสานงาน 

กจิกรรมต่อต้าน

สารเสพติด 

ลูกเสือต่อต้าน

สารเสพติด 

นักเรียนแกนน า

ต่อต้านสารเสพติด 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน 

งานแนะแนว 

งานหลักสูตร

สถานศึกษา 

หน่วยงาน

ภายใน/นอก 

ชุมชนเสี่ยง 

งานพยาบาล 

     การสรา้งภูมคิุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติดในนักเรียน สามารถดําเนินการโดยการให้มี 

งานสารเสพติดในโครงสรา้งการบริหารจัดการ กําหนดภาระงานรับผิดชอบการดูแลเฝา้

ระวัง จัดกิจกรรม โครงการ และการประสานความรว่มมอืในการป้องกันเกี่ยวกับ 

สารเสพติด รวมทั้งการบูรณาการกับภาระงานของสถานศกึษา เช่น งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน งานหลักสูตรสถานศกึษา งานกิจกรรม โครงการ ฯลฯ 
 

หมายเหตุ   สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 

 

กจิกรรม / 

โครงการ 

กจิกรรม / 

โครงการ 

งานระบบดูแล   

ช่วยเหลือนักเรียน 

งานหลักสูตร

สถานศึกษา 

สภานักเรียน 

คณะส ี การคัดกรอง 

คณะกรรมการ กลุ่มสาระ       

การเรียนรูฯ้ 

กลุ่มกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน การโฮมรูม 

เครือข่าย 
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แนวทางการจัดกจิกรรม ส าหรับกลุ่มสรา้งภูมิคุ้มกัน 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวติและทักษะสมองเพื่อชีวติที่ส าเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้แก่นักเรยีนเกี่ยวกับสารเสพติด 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ผลลัพธ์ 

1 นี่แหละตัวฉัน K, LS 

2 มองตน EF 

3 อารมณ์ของฉัน    EF, LS 

4 สบายใจ คลายเครียด EF, LS 

5 กลุ้มใจทําไงดี LS 

6 รู้ไวไ้ด้ประโยชน์ K 

7 ใตเ้งาแห่งฝัน LS 

8 ฝึกปฏิเสธกันหน่อยดีกว่า LS 

9 เวลาวา่งของฉัน EF 

10 เป้าหมายและคุณค่าของชีวิต LS 

11 เคยทํามั้ย EF 

12 ตัวกระตุน้ EF 

 

Drug Addict Knowledge : K (ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด) 

Executive Function : EF (ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ) 

Life Skill : LS (ทักษะชีวติ) 
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1. ชื่อกิจกรรม น่ีแหละตัวฉัน 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การสํารวจความรู้ ความรูส้ึกเกี่ยวกับสารเสพติด เป็นการตรวจสอบความรู้ 

ความรูส้ึกเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนแต่ละคน ช่วยใหน้ักเรียนตระหนักและรู้เท่าทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสารเสพติดที่มผีลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนสํารวจความรู้สกึและเข้าใจตนเองเกี่ยวกับสารเสพติด 

4. เวลา   ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโดยตั้งคําถามว่านักเรียนเคยมีช่วงเวลา

สํารวจตนเองหรือไม่ (สุ่มถาม 2 -3 คน) 

 5.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทํากิจกรรมในใบกิจกรรม “นี่แหละตัวฉัน” 

 5.3 นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เขียนลงใบกิจกรรมกับเพื่อน 

 5.4 ให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากบอกแต่ไม่กล้าเล่าในหอ้งสง่ครู 

6. สื่อและอุปกรณ์  

 ใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจผลจากใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและความสนใจ 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนเขียนความรูส้ึกของตนเองอย่างอสิระตามความเป็นจรงิหรอืไม่ 

 8.2 นักเรียนสามารถเปิดเผยความรู้สกึของตนเองตามจรงิหรือเปล่า 
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ใบกิจกรรม เรื่อง น่ีแหละตัวฉัน 
 

ชื่อ – สกุล........................................................ช้ัน.............................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนความรูส้ึกของตนเองตามอิสระ 

1. นักเรียนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับสารเสพติด................................................................................ 

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

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

2. รู้สกึอย่างไรกับผูต้ิดสารเสพติด........................................................................................... 

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

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

3. สารเสพติดมปีระโยชน์อย่างไรบ้าง...................................................................................... 

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

4. สารเสพติดใหโ้ทษในเรื่องใดบ้าง.......................................................................................... 

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

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

5. หากนักเรียนบังเอิญไปรู้เห็นวา่เพื่อนเสพสารเสพติด นักเรียนจะทําอย่างไร........................... 

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

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

6. ให้นักเรียนคิดคําขวัญเกี่ยวกับสารเสพติดมา 1 คําขวัญ........................................................ 

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม มองตน 

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ 

 การสํารวจพฤติกรรมทําให้รู้จักเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองทั้งในส่วนที่ดแีละส่วนที่

บกพร่องช่วยใหน้ักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองในด้านที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง

และในด้านที่เสี่ยงต่อการดําเนินชีวติ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 นักเรียนสามารถบอกบุคลิกภาพของตนเองได้ 

 3.2 นักเรียนสามารถยับยั้งไตร่ตรองไม่ให้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 นักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง มองตน 

 5.2 นักเรียนแปลผลการทําใบกิจกรรม 

 5.3 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปสาระสําคัญเรื่องบุคลิกภาพในประเด็นต่อไปนี้ 

  - บุคลิกภาพแตล่ะคนย่อมแตกต่างกัน 

  - บุคลิกภาพในแตล่ะแบบจะไม่มกีารสรุปว่าดีหรอืเลว มีแต่ขอ้ได้เปรียบ 

และเสียเปรียบเมื่อต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 

  - ประโยชน์ของการสํารวจตนเองและผลของบุคลิกภาพกับการพัฒนาตน เชน่ 

การเลือกแนวทางศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

  - บุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร 

6. สื่อและอุปกรณ์  

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง มองตน 

7. การวัดผลและประเมินผล 

           7.1 ตรวจสอบผลจากใบกิจกรรม 

 7.2 การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองหรอืไม่ 
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หมายเหตุ ครูพึงระมัดระวังในเรื่องของการแปลผล เพราะข้อมูลเพียงเท่านี้ (ใบกิจกรรม)  

ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะสรุปหรือวนิิจฉัยบุคลิกภาพที่แท้จริงได้ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง มองตน 
 

ชื่อ-สกุล ....................................................................... ช้ัน ............................................. 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนสํารวจบุคลิกลักษณะของตนเองตามความเป็นจริง แล้วกาเครื่องหมาย 

ลงในชอ่ง ใช่, ไม่ใช่ 
 

บุคลิกลักษณะ ใช่ ไม่ใช่ บุคลิกลักษณะ ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นผู้นํา   ช่างพูด   

ร่าเริง   ไม่กังวล   

เงียบสงบ   สุขุม   

ชอบสบายไม่พถิีพิถัน   รอบคอบ   

ไว้ตัว   ไว้ใจได้   

ขีต้ื่น   มีความรูส้ึกตอบสนอง   

ใจเย็น   ไม่เข้าสังคม   

เจ้าอารมณ์   ชอบออกนอกบ้าน   

ขีว้ิตก   ควบคุมตัวเอง   

ขีง้อน   ช่างคิด   

หงุดหงดิ   มองโลกแง่ร้าย   

ใจเร็ว   ชอบเข้าสังคม   

ก้าวรา้ว   ไม่แนน่อน   

อดทน   อารมณค์งที ่   

รักสงบ   ไม่ยืดหยุ่น   

มองโลกแง่ดี      
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2. ให้นักเรียนนําบุคลิกลักษณะในข้อ 1 เฉพาะข้อที่ตอบว่าใชม่าตรวจสอบบุคลิกภาพ 

ของตนเอง โดยกาเครื่องหมาย ลงในชอ่งหนา้ข้อความที่ตรงกัน 
 

 

เจ้าอารมณ์                            ขีง้อน 

 ขีว้ิตก                                                      หงุดหงดิ 

ไม่ยืดหยุ่น                                                                      ก้าวรา้ว 

 สุขุม                                                                                           ขีต้ื่น 

มองโลกในแงร่้าย                                                                            ไม่แนน่อน 

ไว้ตัว                                                                                                  ใจเร็ว 

ไม่เข้าสังคม                                                                              มองโลกในแงด่ี 

เงียบสงบ                          เศร้าโศก                 ฉุนเฉียว                         ร่าเริง 

เก็บตัว                                                                                               ปล่อยตัว 

อดทน                             เฉื่อยชา                    ร่าเรงิ                  ชอบเข้าสังคม 

รอบคอบ                                                                                   ออกนอกบ้าน 

 ช่างคิด                                                                                            ช่างพูด 

รักสงบ                                                                         มีความรูส้ึกตอบสนอง 

 ควบคุมตัวเอง                                                                  ชอบสบายไม่พถิีพิถัน 

 ไว้ใจได้                                                                                         ร่าเริง 

 อารมณ์คงที่                                                                            ไม่กังวล 

 ใจเย็น                                                                           เป็นผู้นํา 

 

การแปลผล :  

1. บุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 4 แบบ คอื 

 

   เสถียรภาพแบบปล่อยตัว                 อเสถียรภาพแบบปล่อยตัว 

   เสถียรภาพแบบเก็บตวั                    อเสถียรภาพแบบเก็บตัว 

สเถยีรภาพ 

อเสถียรภาพ 
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2. การสรุปแนวโน้มบุคลิกภาพของนักเรียนเป็นแบบใด (ดูได้จากจํานวนมากที่สุด 

ของเครื่องหมาย ที่นักเรียนกาลงในชอ่งนัน้ๆ ) 

 แนวโน้มบุคลิกภาพของนักเรียนเป็นแบบ................................................................................ 

3. จากการแปลผลข้อสรุปแนวโน้มบุคลิกภาพด้านอเสถียรภาพ นําไปสู่การเสี่ยงด้านใดบ้าง 

 1 ........................................................................................................................... 

 2. ......................................................................................................................... 

 3. ......................................................................................................................... 

4. ด้านเสถียรภาพ มีประโยชนอ์ย่างไรกับนักเรียน 

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

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม อารมณ์ของฉัน 

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ  

 การรูเ้ท่าทันอารมณข์องตนเองในสภาวการณ์ที่มเีหตุการณ์หรือสิ่งเร้าต่างๆ  

มากระทบ ทําใหเ้กิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน จะช่วยใหน้ักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความจําเป็น

และผลของการควบคุมอารมณ์ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนบอกเหตุการณ ์สิ่งเร้าที่ส่งผลตอ่การเกิดอารมณ์ 

 3.2 เพือ่ให้ตระหนักถึงความจําเป็นและผลของการควบคุมอารมณ์ 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูนําเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผูต้ิดสารเสพติด 

 5.2 ให้นักเรียนบอกสภาวะอารมณข์องผู้ติดสารเสพติดเกิดจากอะไร 

 5.3 อะไรเป็นสาเหตุให้ผูต้ิดสารเสพติดเกิดสภาวะอารมณ์เช่นนัน้ 

6. สื่อและอุปกรณ์   

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง อารมณ์ของฉัน   

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง การจัดการกับอารมณ์ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 

 7.2 ตรวจสอบใบกิจกรรม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนบอกการแสดงออกที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรอืไม่ 

 8.2 นักเรียนรูว้ิธีฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณห์รอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง อารมณ์ของฉัน 

ชื่อ – สกุล ................................................................ ช้ัน ............................................. 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนใส่เหตุการณ์หรอืเรื่องราวที่ทําให้นักเรียนแสดงอารมณ์แต่ละระดับ

ออกมาตามตาราง 

ตารางแสดงระดับอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ 

เหตุการณ์ 

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

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

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

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

 

ระดับไม่สามารถ 

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 

เรื่องราว 

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

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

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

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

เหตุการณ์ 

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

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

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

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

 

ระดับพยายาม 

ควบคุม 

อารมณ์ตนเองให้ได้ 

เรื่องราว 

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

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

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

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

เหตุการณ์ 

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

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

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

 

ระดับควบคุม 

อารมณต์นเองได้(ปกติ) 

เรื่องราว 

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

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

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

2. นักเรียนบอกสิ่งที่เกิดขึน้เมื่ออยู่ในสภาพควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

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

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

3. บอกวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อถูกเพื่อนชักชวนเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

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

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

4. ประโยชน์ของการรูจ้ักวิธีการควบคุมอารมณ์ ..................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ เรื่อง การจัดการกับอารมณ์ 

 การจัดการกับอารมณ์ เปน็ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และแสดงออก 

ทางอารมณ์ที่ดีและไม่ดีได้อยา่งเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาและสถานการณแ์ละการจัดการ

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเพียงใดขึน้อยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงออก

ทันทีทันใด สามารถอธิบายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  การแสดงออกทางอารมณ ์พฤติกรรมที่มี 

ผลย้อนกลับในทางบวก และการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคคล สถานทีเ่วลา 

และสถานการณ ์

แนวทางการฝึกการจัดการกับอารมณ์ 

 1. ทบทวนว่ามอีะไรที่ทาํลงไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึน้และพิจารณาว่าผลทีต่ามมา

เป็นเชน่ไร 

 2. เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกการสั่งตัวเองว่าจะทาํอะไรและไม่ทําอะไร 

 3. ฝึกการรับรูส้ิ่งต่างๆ ที่เกดิขึน้แล้วหรือที่เราต้องเก่ียวขอ้งในด้านดี มอง-ฟังสิ่งดี  สรา้ง

อารมณ์ให้แจ่มใสเกิดความสบายใจ 

 4. ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดตี่อตนเอง  ผู้อืน่และสิ่งอื่นทีอ่ยู่รอบตัว 

 5. ฝึกการมองหาประโยชน์หรอืโอกาสจากอุปสรรค โดยการเปลี่ยนมมุมองในแง่ด ี คดิวา่

เป็นสิ่งท้าทายและมีทางเลือกมากกว่า 1 ทาง 

 6. ฝึกการผอ่นคลายความเครียดที่เกดิจากอารมณ์ไม่ดีโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง

การจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมจะทําให้เกดิความสบายใจซึ่งมีผลไปถงึความสาํเร็จ และ

ความสุขในการทํางานรวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์ 

 1. สํารวจอารมณ์หรอืความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ เช่น มอืสั่น ตัวสั่น กดัฟัน  

กํามือ เปน็ต้น 

 2. คาดการณผ์ลดี ผลเสยีของการแสดงอารมณน์ั้นออกมา 

 3. การควบคุมอารมณด์้วยวธิกีารต่างๆ เช่น 

  3.1 หายใจเขา้ออกยาวๆ 

  3.2 นับเลข 1-10 ช้าๆ (หรอืนบัไปเรื่อยๆจนกวา่จะรูส้ึกวา่อารมณ์สงบลง) 

  3.3 ขอเวลานอกโดยการหนีออกไปจากสถานการณน์ั้นๆ ช่ัวคราว 

  3.4 กําหนดลมหายใจโดยให้สติอยู่ที่การหายใจเข้า ออก 

 4. สํารวจความรู้สึกของตนเองอีกครัง้และชื่นชมกับการที่ตนเองสามารถควบคุมอารมณ์

ได ้
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1. ชื่อกิจกรรม สบายใจคลายเครียด 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 ความเครียดส่งผลเสียต่อร่างกายและจติใจ การรูร้ะดับความเครียดจะช่วยใหค้้นหา

สาเหตุและวิธีจัดการกับความเครียดได้ 

3. วัตถุประสงค์ประสงค์ 

 3.1 เพื่อตรวจสอบระดับความเครียดของตนเอง 

 3.2 เพื่อหาสาเหตุและวธิีการจัดการกับความเครียด 

4. เวลา ใช้เวลา   60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด 

 5.2 ให้นักเรียนตอบคําถามในใบงาน 

 5.3 ครูสุ่มนักเรียนนําเสนอใบงานในชัน้เรียน 

 5.4 ครูใหค้วามรูเ้รื่องความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดตามใบความรู้ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง แบบสดสอบวัดระดับความเครียด 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง แบบทดสอบความเครียดของสวนปรุง 

 6.3 ใบกิจกรรม เรื่อง มาจัดการกับความเครียด 

 6.4 ใบความรู ้เรื่อง ความเครียด 

 6.5 ใบความรู ้เรื่อง วิธีจัดการกับความเครียด 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 สังเกตการมสี่วนรว่มแสดงความคิดเห็น 

 7.2 การตรวจสอบใบกิจกรรม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ และวิธีการแก้ไขความเครียดได้หรือไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง แบบทดสอบวัดระดับความเครียด 
ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ตรงกับความรูส้ึกของตนเอง 

ข้อ รายการ 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

บ่อยมาก ครั้งคราว ไม่เคย 

1 ฉันรู้สึกหงอยเหงาว้าเหว่มาก    

2 ฉันรู้สึกจิตใจซึมเศร้าไม่มคีวามสุขมากๆ    

3 ฉันรู้สึกเซ็งเบื่อหนา่ย    

4 ฉันรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย    

5 ฉันรู้สึกไม่สบายใจแตห่าสาเหตุไม่ได้    

6 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองว่าเป็นคนเก่ง 

มีความสามารถ 

   

7 ฉันรู้สึกตื่นเต้นหรือมีเรื่องที่น่าสนใจจะต้องทํา    

8 ฉันรู้สึกยินดีพอใจที่ตนเองได้รับความสําเร็จในสิ่ง 

ที่ได้ทําลงไป 

   

 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูท้ําแบบทดสอบ 

           (…………………………………………………….) 
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การแปลผล 

 การให้คะแนน 

   ตอบ  บ่อยมาก  ให้ 3 คะแนน 

   ตอบ  ครั้งคราว  ให้ 2 คะแนน 

   ตอบ  ไม่เคย   ให้ 1 คะแนน 

 การรวมคะแนน 

  ข้อ  1 – 5   เป็นความรู้สึกเชิงลบ  ข้อ  6  - 8   เป็นความรู้สึกเชิงบวก 
 

 ให้กําหนดคะแนนที่ได้ลงในตารางแปลผล เช่น ถ้าได้คะแนนเชิงลบ 5 คะแนน  

(ค่าคะแนนในตารางแปลผลด้านความรูส้ึกเชิงลบ จะอยู่ในชว่ง 4 – 5) และถ้าได้คะแนนเชิงบวก 

4 คะแนน (ค่าคะแนนในตารางแปลผลดา้นความรู้สึกเชิงบวก จะอยู่ในช่วง 4 – 6) เมื่อลาก 

เส้นโยงความรู้สกึเชิงลบและความรู้สกึเชิงบวกเข้าหากัน จะได้ตัวเลขแปลผลในตารางเป็น 4 

(คือมรีะดับความเครียดปกติ) นําตัวเลขนี้แปลงเป็นระดับความเครียดโดยดูได้จากเส้นคะแนน

การแปลผล 
 

ตารางการแปลผล 
 

ความรู้สึกเชิงลบ 
ความรู้สึกเชิงบวก 

7  -  9 4  -  6 3 0  -  2 

0  -  1 1 2 3 4 

2  -  3 2 3 4 5 

4  -  5 3 4 5 6 

6  -  15 4 5 6 7 
 

เส้นคะแนนการแปลผล 
   

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

     0              1               2               3               4               5             6            7 

     ด ี              ปกติ                                         เครียด 

หมายเหตุ   ตัวเลขน้อยดี  ตัวเลขสูงเครยีด 



67 

ใบกิจกรรม เรื่อง แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ 

(Suanprung Stress Test - 20, SPST – 20) 

 ให้คุณอ่านหัวข้อขา้งลา่งนี้ แล้วสํารวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ 

ในข้อใดเกิด ขึน้กับตัวคุณบ้าง ถ้าขอ้ไหนไม่ได้เกิดขึน้ให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ แตถ่้ามีเหตุการณ์ 

ในข้อใดเกิดขึ้นกับตัวคุณใหป้ระเมินว่าคุณมีความรูส้ึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น แล้วทํา

เครื่องหมายให้ ตรงช่องตามที่คุณประเมิน โดย  

  คะแนนความเครียด 1 คะแนน  หมายถึง  ไม่รู้สกึเครียด  

  คะแนนความเครียด 2 คะแนน  หมายถึง  รู้สกึเครียดเล็กน้อย  

  คะแนนความเครียด 3 คะแนน  หมายถึง  รู้สกึเครียดปานกลาง  

  คะแนนความเครียด 4 คะแนน  หมายถึง  รู้สกึเครียดมาก  

  คะแนนความเครียด 5 คะแนน  หมายถึง  รู้สกึเครียดมากที่สุด 
 

ข้อที ่ ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 
คะแนนความเครียด 

1 2 3 4 5 

1 กลัวทํางานผดิพลาด       

2 ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้       

3 ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงนิหรือ      

4 เรื่องงานในบ้าน       

5 เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษ หรอืมลภาวะใน       

6 อากาศ น้ํา เสียง และดิน       

7 รู้สกึว่าต้องแขง่ขันหรอืเปรียบเทียบ       

8 เงินไม่พอใชจ้่าย       

9 กล้ามเนือ้ตึงหรอืปวด       

10 ปวดหัวจากความตงึเครียด       

11 ปวดหลัง       

12 ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง       

13 รู้สกึคับข้องใจ      

14 รู้สกึโกรธ หรอืหงุดหงิด       

15 รู้สกึเศรา้       
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ข้อที ่ ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 
คะแนนความเครียด 

1 2 3 4 5 

16 ความจําไม่ดี       

17 รู้สกึสับสน       

18 ตั้งสมาธิลําบาก       

19 รู้สกึเหนื่อยง่าย       

20 เป็นหวัดบ่อย ๆ       
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูท้ําแบบทดสอบ 

           (…………………………………………………….) 
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การให้คะแนน 

 ให้ผู้ตอบอ่านคําถามแลว้สํารวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด

เกิดขึ้นกับผูต้อบบ้าง ถ้าขอ้ไหนไม่ได้เกิดขึ้นใหข้้ามไปไม่ต้องตอบ แตถ่้ามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิด

ขึน้กับผูต้อบใหป้ระเมินว่าผู้ตอบ มีความ รู้สกึอย่างไรต่อเหตุการณน์ั้น แล้วให้เครื่องหมาย 

ในช่องนั้นๆ  

 การให้คะแนนของแบบวัดความเครียดสวนปรุง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ (ให้คะแนน  1 – 2 – 3 – 4 – 5) ดังนี้  

  ตอบไม่รู้สกึเครียด    ให้ 1 คะแนน 

  ตอบเครียดเล็กน้อย   ให้ 2 คะแนน 

  ตอบเครียดปานกลาง   ให้ 3 คะแนน 

  ตอบเครียดมาก    ให้ 4 คะแนน 

  ตอบเครียดมากที่สุด   ให้ 5 คะแนน 

  ไม่ตอบ       ให้ 0 คะแนน 
 

การแปลผล 

 แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ ม ีคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน  

โดยผลรวมที่ได้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

  คะแนน    0 – 23   เครียดน้อย  

  คะแนน    24 – 41   เครียดปานกลาง  

  คะแนน    46 – 61   เครียดสูง  

  คะแนน    62 ขึน้ไป  เครียดรุนแรง  
 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 1. ความเครียดในระดับต่ า (Mild Stress) หมายถึง ความเครียดขนาดน้อยๆ 

และหายไปในระยะ เวลาอันสั้นเป็นความเครียดที่เกิดขึน้ในชีวติประจําวัน ความเครียดระดับนี้

ไม่คุกคามต่อการดําเนินชีวิต บุคคลมี การปรับตัวอย่างอัตโนมัติ เป็นการปรับตัวด้วย 

ความเคยชินและการปรับตัวต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อยเป็น ภาวะที่รา่งกายผ่อนคลาย  
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 2. ความเครยีดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียด 

ที่เกิดขึน้ในชวีิต ประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรอืพบเหตุการณส์ําคัญๆ ในสังคม บุคคล 

จะมีปฏิกิรยิาตอบสนองออกมาใน ลักษณะความวติกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ปกติทั่วๆ ไปไม่รุนแรง จนก่อให้เกิดอันตรายแก่ ร่างกาย เป็นระดับความเครียดที่ทําให้บุคคล

เกิดความกระตอืรอืร้น  

 3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์ 

ที่ก่อให้เกิดความ เครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวใหล้ดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ 

ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการ บรรเทาจะนําไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่างๆ  

ในภายหลังได้  

 4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูง 

ที่ดําเนินตดิต่อกันมา อย่างต่อเนื่องจนทําให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิด 

ความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดแรง ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่างๆ 

ตามมาได้ง่าย  
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ใบกิจกรรม เรื่อง  มาจัดการกับความเครียด 
 

ชื่อ – สกุล.........................................................ช้ัน...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีเครียด 

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

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

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

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

สาเหตุ 

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

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

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

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

ผลของความเครยีด 

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

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

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

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

วิธีแก้ 

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

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

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

..............................................
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ใบความรู้ เรื่อง ความเครียด 
 

 ความเครียด เป็นเรื่องของจติใจที่เกิดความตื่นตัวเตรียมรับเหตุการณ์อย่างใด 

อย่างหนึ่งซึ่งไม่น่าพึงพอใจ และเป็นเรื่องที่เราคิดว่าหนักหนาสาหัส เกินกําลังความสามารถ 

ที่จะแก้ไขได้ทําให้เกิดความรู้สกึหนักใจ และพลอยทําใหเ้กิดอาการผดิปกติทางร่างกายขึน้ด้วย 

หากความเครียดนั้นมีมากและคงอยู่เป็นเวลานาน 

 ความเครียดที่มไีม่มากนัก จะเป็นแรงกระตุ้นใหเ้ราเกิดแรงมุมานะที่จะเอาชนะ

ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆได้  คนที่มคีวามรับผดิชอบสูงจงึมักหนคีวามเครียดไปไม่พ้น 

 แตห่ากคนเราไม่รู้จักผอ่นคลายความเครียดเสียบ้าง ปล่อยไว้จนสะสมมากเข้า  

ในที่สุดอาจมปีัญหาความผิดปกติทางกายและจติตามมา เป็นผลให้ชีวติไร้สุข ครอบครัว 

มีปัญหา และการทํางานด้อยลง 

 สาเหตุของความเครียด 

 ความเครียดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการคือ 

  1. สาเหตุทางด้านจติใจได้แก่ความกลัวว่าจะไม่ได้ดังหวัง กลัวจะไม่สําเร็จ 

หนักใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รู้สกึว่าตัวเองต้องทําสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวติก

กังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึน้ เป็นต้น 

  2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชวีิตได้แก่ การเปลี่ยนวัย การแต่งงาน  

การตัง้ครรภ ์การเริ่มต้นเข้าทํางาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสีย

คนรัก เป็นต้น 

  3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ไม่สบายที่ไม่รุนแรง 

ตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเรือ้รัง เช่น บาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

 คุณเครียดแล้วหรือยัง 

 ตามปกติความเครียดภายในจติใจ จะส่งผลทําใหเ้กิดอาการทางกายที่สังเกตได้

อย่างชัดเจนได้แก่ 

  1. ปวดศีรษะ 

  2. หลับยาก หลับไม่สนทิ 

  3. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ 

  4. กินมากกว่าปกติหรอืเบื่ออาหาร 

  5. ท้องผูกหรอืท้องเสียบ่อยๆ 
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  6. ท้องอืดท้องเฟ้อ 

  7. รู้สกึตื่นเต้นตกใจง่าย 

  8. ฝันร้าย 

  9. หายใจไม่อิ่ม ถอนหายใจบ่อยๆ 

  10. ประจําเดือนมาไม่ปกติ หรอืสมรรถภาพทางเพศลดลง 

  11. หงุดหงิดกับคนรอบข้าง 

  12. ปวดต้นคอและไหล่ 

  13. มอืเท้าเย็น 

  14. ใจสั่น 

  15. ไม่มสีมาธิ 

 ผลเสียที่เกิดจากความเครยีด 

 หากปล่อยใหต้ัวเองมีความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ผ่อนคลาย 

ความเครียดจะส่งผลใหเ้กิดการเจ็บป่วยรุนแรงได้ เชน่ 

  - โรคประสาท 

  - โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

  - โรคความดันโลหิตสูง 

  - โรคหัวใจ 

  - โรคมะเร็ง 

  - ฯลฯ 

 ดังนัน้ จึงไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเครียดอยู่เป็นเวลานาน ควรหาทางผ่อนคลาย

ความเครียดทุกวัน จะช่วยใหจ้ติใจสงบ เป็นสุข และสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นดว้ย 
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ใบความรู้ เรื่อง วิธีจัดการกับความเครียด 
 

คนเรามีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้ทุกคนอยู่แล้ว  ขอเพียงแต่ 

 1. ต้องรู้ตัวก่อนวา่ตัวเองกําลังเครียด 

 2. รู้จักทบทวนสาเหตุของความเครียด 

 3. ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวติในปัจจุบัน  และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 

เท่าที่จะทําได้ เพื่อให้ชีวติดีขึน้ 

 4. เต็มใจที่จะเปลี่ยนตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 

วิธีจัดการกับความเครียด มีดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรง 

  1.1 การรับประทานอาหารที่มคีุณค่า ครบทั้ง 5 หมู่ 

  1.2 ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอ โดยเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะกับ 

ตัวเอง 

  1.3 นอนหลับให้เพียงพอ หากนอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์ อย่าใช้ยานอนหลับ

เอง 

  1.4 หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นการใชส้ารเสพติด 

 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ท่ีท าให้เครยีด 

  2.1 ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ทั้งบ้านและที่ทํางานให้บรรยากาศดี 

  2.2 เปลี่ยนบรรยากาศช่ัวคราว เช่น เดินหนีจากสถานการณท์ี่ไม่ชอบ  

หรอืไปเที่ยวพักผอ่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด 

  2.3 ปรับปรุงการทํางาน หรือการเรียน โดยจัดลําดับความสําคัญของงาน 

กิจกรรมที่ต้องรับผดิชอบ เพื่อให้งานหรอืการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

  2.4 ให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัย จัดบ้านให้น่าอยู่ ทําบรรยากาศในบ้านให้ดี 

รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดภีายในบ้านดว้ย 

 3. การเปลี่ยนแปลงจติใจ 

  3.1 รูจ้ักมองโลกในหลายๆ แง่มุม คิดทางบวก 

  3.2 มอีารมณ์ขัน รวมทั้งการดูหนังการ์ตูนและหนังตลก 

  3.3 ให้อภัย ทําให้สบายใจขึ้นและไม่มีผลเสียกับร่างกาย 

  3.4 ไม่ท้อถอย ความพยายามจะช่วยให้ผา่นพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ 
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 4. การฝึกผ่อนคลายความเครียด 

  4.1 การฝกึเกร็งและผอ่นคลายกล้ามเนือ้ 

  4.2 การฝึกการหายใจ 

  4.3 การใช้จินตนาการ 
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1. ชื่อกิจกรรม กลุ้มใจท าไงดี 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้แตล่ะคนมวีิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความรู้ 

ความเข้าใจ และวิธีคิดของแต่ละคน วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลแก้ไขปัญหาตรง 

ตามสาเหตุจะช่วยใหค้ลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้ ทําให้ปรับตนเองให้มีชีวติอย่างเป็นสุข  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์วธิีการแก้ไขปัญหา 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันดังนี้  

  - นักเรียนเคยกลุ้มใจหรือทุกข์ใจมาก่อนหน้านี้หรอืไม่  

  - นักเรียนทําอย่างไรเมื่อรู้สึกกลุ้มใจ ทุกข์ใจ 

  - เคยค้นหาสาเหตุหรอืไม่ว่ามาจากอะไร 

 5.2 ให้นักเรียนทําใบกิจกรรม “กลุ้มใจทําไงดี” 

6. สื่อและอุปกรณ์  

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง กลุ้มใจทําไงดี 

 6.1 ใบความรู ้เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถามและความสนใจ 

8. ค าถามชวนคดิ 

นักเรียนบอกความรูส้ึกของตนเองที่มีต่อผูท้ี่แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการใชส้ารเสพติด 

ได้หรอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง กลุ้มใจท าไงดี 

ชื่อ...........................................................ช้ัน.................................... 
 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห์รูปภาพการแก้ไขปัญหาชีวติ 

ของบุคคลด้วยวิธีที่แสดงตามภาพต่างๆดังนี้  
 

ภาพแสดงวธิีการแก้ไขปัญหา 
ความคดิเห็นของนักเรยีน 

ที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาดังภาพซ้ายมือ 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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ภาพแสดงวธิีการแก้ไขปัญหา 
ความคดิเห็นของนักเรยีน 

ที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาดังภาพซ้ายมือ 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 …………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 2. เมื่อมีปัญหาหรอืมีความทุกข์ใจ ฉันจะ................................................................ 

เพราะ..................................................................................................................................... 

 3.วิธี/แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมเีหตุผลเพื่อช่วยใหห้ลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ คือ .... 

............................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอนพืน้ฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจปัญหา และท าความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร 

 เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมาก เนื่องจากอุปสรรคในการแก้ปัญหาหลายครั้งเกิดจาก

ความไม่ชัดเจนวา่ปัญหาคืออะไร ครูใหน้ักเรียนนึกถึงช่องว่างระหว่างสถานการณ์ที่นักเรียน

เป็นอยู่กับสถานการณท์ี่นักเรียนอยากเป็น 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือก และผลดี ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

 ขั้นตอนนีม้ีความสําคัญเนื่องจาก คนจะไม่ค่อยพิจารณาทางเลือกและผลด ีผลเสีย 

ของแต่ละทางเลือก แต่จะไปคิดหาทางแก้ไขทันที ซึ่งแนวทางนัน้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้จริง หรอืเกิดผลเสียมากกว่าผลด ีหรอืเป็นแนวทางที่ไม่ใชท่างที่ดีที่สุด หรอืเหมาะสมที่สุด 

 วิธีการ  

 1. วิเคราะหส์าเหตุ และทางเลือกที่พอไปได้พรอ้มทั้งคิดว่าแตล่ะทางเลือกมีข้อด ี

ข้อเสีย อย่างไร ขอ้เสียที่มพีอหาทางแก้ไขได้หรอืไม่ 

 2. พิจารณาทางเลือกที่มขี้อดีมากที่สุด ขอ้เสียน้อยที่สุด หรอืมีข้อเสีย 

และแนวทางแก้ไขได้ 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ 

 ขั้นตอนนัด มีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ใหล้งมือกระทําตามแนวทางเลือก  

โดยมีวิธีการดังนี้ 

 วิธีการ 

 1. ให้นักเรียนกําหนดเป้าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจน ทําที่ละขัน้ 

 2. ถ้านักเรียนขาดข้อมูล ครูให้ข้อมูล แนะนําแหล่งช่วยเหลอื ถ้านักเรียน 

ขาดความมั่นใจ ครูให้กําลังใจ 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล 

 ขั้นตอนนีค้รูต้องให้ความใส่ใจ โดยร่วมวางแผนติดตามผลกับครู ในความก้าวหน้า

ของการแก้ปัญหา และสรุปบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ เพื่อดูจุดอ่อน จุดแข็ง และนําไป

ปรับปรุงตอ่ไป 
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1. ชื่อกิจกรรม รู้ไว้ได้ประโยชน์ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การเท่าทันเรื่องสารเสพติดเป็นความจําเป็นประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียน 

รอดพ้นจากพิษภัยของสารเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนบอกประเภท และผลกระทบของสารเสพติดได้ 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อโทษภัยของสารเสพติด 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูให้นักเรียนบอกชื่อสารเสพติดที่ตนเองรู้จักคนละ 1 ชนิด พร้อมทั้งคุณ 

และโทษของสารเสพติดนั้นๆ ประมาณ 2 – 3 ข้อ  

 5.2 ให้นักเรียนชว่ยกันอภปิรายแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อไปนี้   

  5.2.1 ประเภทของสารเสพติด 

  5.2.2 ผลกระทบของสารเสพติดที่มีตอ่สุขภาพตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม 

และประเทศชาติ 

 5.3 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปเนือ้หาสาระสําคัญเกี่ยวกับ ชนิด โทษภัย  

และผลกระทบของสารเสพติด 

 5.4 นักเรียนทําใบงาน “รู้ไว้ได้ประโยชน์” 

 5.5 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคําตอบและให้คะแนน 

6. สื่อและอุปกรณ์  

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง รู้ไว้ได้ประโยชน์ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 สังเกตความสนใจและความตั้งใจของนักเรียนในการรว่มทํากิจกรรม 

 7.2 การตอบคําถามและข้อคิดเห็น 

 7.3 ผลการประเมินจากใบกิจกรรม เรื่อง “รู้ไว้ได้ประโยชน์” 
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8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติดหรอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง รู้ไว้ได้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล.........................................................ช้ัน...................................................... 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามตอ่ไปนี้ 

 1. สิ่งต่อไปนีเ้ป็นสารเสพติดใช่หรอืไม่ 

                  ใช่   ไม่ใช่ 

  1. กาแฟ            (..................)(................) 

  2. กัญชา            (..................)(................) 

  3. กระท่อม           (..................)(................) 

  4. เครื่องดื่มชูกําลัง เช่น ลิโพ เอ็ม 100   (..................)(................) 

  5. เป๊ปซี-่โคล่า          (..................)(................) 

  6. สุรา            (..................)(................) 

  7. บุหรี่            (..................)(................) 

  8. ทินเนอร์           (..................)(................) 

  9. แล็กเกอร์           (..................)(................) 

  10. กาว            (..................)(................) 

  11. ยาบ้า            (..................)(................) 

  12. ยานอนหลับ          (..................)(................) 

  13. เหล้าแหง้          (..................)(................) 

  14. เห็ดหลินจอื          (..................)(................) 

  15. เห็ดขีค้วาย          (..................)(................) 

  16. ใบบัวบก 4x10         (..................)(................) 

  17. ฝิ่น            (..................)(................) 

  18. มอรฟ์ีน           (..................)(................) 

  19. ยาทาสิว           (..................)(................) 

  20. ลิปสติก           (..................)(................) 

 2. สารเสพติดตัวใหม่ที่ท่านได้ยินหรอืรู้จัก 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 
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 3. ข้อความตอ่ไปนี ้ ถูก หรือ ผดิ 

 ............... 1. สารเสพติดมีมากกว่าร้อยชนิด 

 ............... 2. สารเสพติดทุกชนิดเสพได้โดยกินอย่างเดียว 

 ............... 3. ยาลดความอ้วนส่วนมากจะมีตัวยาที่เป็นสารเสพติดผสมอยู่ 

 ............... 4. สารเสพติดทุกชนิดถือวา่เป็นสิ่งผดิกฎหมาย 

 ............... 5. สารเสพติดคือสารเคมี หรอืวัตถุใดๆที่เสพแล้วมผีลต่อ 

 ระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลต่อร่างกายและจติใจ ทําให้ตอ้งเสพมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ............... 6. วัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 75 ที่ตดิฝิ่นและกัญชาเริ่มจากการตดิบุหรี่ก่อน 

 ............... 7. สารเสพติดเป็นสารที่ให้โทษสถานเดียว 

 ............... 8. การออกฤทธิ์ของสารเสพติดแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน บางชนิดออก 

 ฤทธิ์กระตุ้นประสาท บางชนิดกดประสาท และบางชนิดหลอนประสาท 

 ............... 9. ผู้เสพสารเสพติดทุกคน เสพเพราะไม่มีความรูท้ี่ถูกต้อง  

 เรื่อง สารเสพติด 

 ............... 10. ความอยากรู้ อยากลอง เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้วัยรุ่น 

 เสพสารเสพติด 
 

1. ให้นักเรียนเติมข้อความให้ถูกต้องชัดเจน 

ชนิดของ 

สารเสพติด 

ผลกระทบต่อ 

สุขภาพ สติปัญญา เศรษฐกิจ โรงเรยีน สังคม 

บุหรี่ 
 

 

    

สุรา 
 

 

    

สารระเหย 
 

 

    

ยาบ้า 
 

 

 

 

 

 

  

เฮโรอีน 
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เฉลยใบกิจกรรม เรื่อง  รู้ไว้ได้ประโยชน์ 
 

 ข้อที่ 1  สิ่งต่อไปนีเ้ป็นสารเสพติดใช่หรอืไม่ 

   ข้อ 1  = ใช่      ข้อ 11 = ใช ่

   ข้อ 2 = ใช ่      ข้อ 12 = ใช ่

   ข้อ 3 = ใช ่      ข้อ 13 = ใช ่

   ข้อ 4 = ไม่ใช่      ข้อ 14 = ไม่ใช่ 

   ข้อ 5 = ใช ่      ข้อ 15 = ใช ่

   ข้อ 6 = ใช ่      ข้อ 16 = ไม่ใช ่

   ข้อ 7 = ใช่      ข้อ 17 = ใช่ 

   ข้อ 8 = ใช ่      ข้อ 18 = ใช ่

   ข้อ 9 = ใช ่      ข้อ 19 = ไม่ใช ่

   ข้อ10 = ใช่      ข้อ 20 = ไม่ใช่ 
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1. ชื่อกิจกรรม ใต้เงาแห่งความฝัน 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การตัดสินใจ เป็นการสรุปผลของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเลอืกแนว

ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสามารถปฏิบัติได้นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนระบุปัญหาที่ตอ้งตัดสินใจ 

 3.2 เพื่อนักเรียนบอกสิ่งที่จะต้องเลือกและตัดสินใจ 

 3.3 เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อด ีขอ้เสียของสิ่งที่จะต้องเลือกและตัดสินใจ 

 3.4 เพื่อให้นักเรียนบอกเหตุผลที่เลือกและตัดสินใจ 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครใูห้นักเรียนยกตัวอย่างเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และสรุปผลการตัดสินที่ดีจะต้องมี

กระบวนการคิด 

 5.2 ครูแจกใบความรู้และใบกิจกรรม เรื่อง กมล ให้นักเรียนทุกคน 

 5.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน อภิปรายเรื่องของกมลตามใบความรู้ 

และใบกิจกรรม เรื่อง กมล 

 5.4 ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสรุปผลการตัดสินใจ และให้กลุ่มที่ตัดสินเหมอืนกัน

ร่วมสรุปเหตุผล แนวทางการแก้ไขข้อเสีย 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง กมล 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง กมล 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 การตรวจสอบใบกิจกรรม 

 7.2 การแสดงความคิดเห็น 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุผลหรอืไม่ 

 

 



86 

ใบความรู้ เรื่อง  กมล 

 

 กมลเป็นลูกคนเดียว เรียนหนังสอืเก่ง อาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งขายสิ่งเสพติด 

การพนัน มั่วสุมของวัยรุ่น มีเพื่อนสนิทเป็นลูกของเจ้าของบ่อนพนัน เป็นครอบครัวที่มีการใช้

ความรุนแรง แมม่ีอาชีพเป็นแมค่้าขายอาหารถูกพ่อทําร้ายเป็นประจํา และการเลีย้งดู 

แบบไม่แสดงความรักความอบอุ่น เมื่อกมลมคีวามทุกข์จงึไม่มใีครปลอมใจ ทําให้กมลรู้สกึ 

ขาดรักไม่มีที่พึ่ง และพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด กมลเริ่มมีพฤติกรรมที่เสียหาย

และรุนแรง เช่น ทะเลาะวิวาท  ขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง จนครูที่ปรึกษาต้องเรียกมาตักเตือน 

เพราะกมลใกล้จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กมลบอกกลุ้มใจเรื่องศึกษาต่อไม่มีเงินแต่มีคน

มาเสนอใหเ้ป็นคนเดินยาแล้วจะได้ค่าตอบแทนเป็นทุนเรียนตอ่ที่สถานศึกษาที่กมลอยากเรียน

มาก เพราะใกล้บ้าน ครูที่ปรึกษาจงึไปปรึกษาครูแนะแนวและหาทุนการศกึษาให้แต่ตอ้งชดใช้

ทุนคืนหลังสําเร็จการศกึษา แตเ่ป็นสถานศกึษาที่กมลไม่อยากเข้าเรยีนเพราะไกลบ้านซึ่งกมล

เป็นหว่งแม่ และแมบ่อกใหก้มลเลือกเรียนในสิ่งที่อยากเรียนโดยแมจ่ะพยามหาเงินใหด้้วย

วิธีการขอยืมเงินนอกระบบ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  กมล 
 

ชื่อ – สกุล......................................................ช้ัน................................ 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามช่วยกมลตัดสินใจ 
       

1. ปัญหาที่กมลต้องตัดสินใจ คือ เรื่องอะไร 

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

2. สิ่งที่กมลต้องเลือกและตัดสินใจ มีกี่ทางเลือก 

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

3. ข้อด ีขอ้เสียของทางเลือกที่  
 

ทางเลือกที่ ข้อดี ข้อเสีย 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. สิ่งที่ตัดสนิใจเลือก คือ........................................................................................................ 

     เหตุผล.............................................................................................................................. 

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

     วิธีการแก้ไขข้อเสีย............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ชื่อกิจกรรม ฝึกปฏิเสธกันหน่อยดีกว่า 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 กลุ่มเพื่อนมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่างมาก การที่นักเรียนสามารถปฏิเสธ 

การชวนของเพื่อนทีม่ีพฤติกรรมเสี่ยงตอ่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยไม่ให้เสีย

สัมพันธภาพ เป็นสิ่งที่นักเรียนควรฝึกฝนเพื่อหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 นักเรียนสามารถปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์ที่ถูกชักชวนให้เสี่ยงต่อการใช้ 

สารเสพติดได้ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที  

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการถูกชักชวนให้เสี่ยงต่อการใช้ 

สารเสพติด โดยครูถามนักเรียนว่า ใครเคยถูกเพื่อนชวนให้ทดลองใชส้ารเสพติดบ้าง นักเรียน

ทําอย่างไรเมื่อเพื่อนชักชวน 

 5.2 สุ่มนักเรียนตอบคําถาม เพื่อเป็นตัวอย่าง สัก 2-3 คน 

 5.3 ครูใหน้ักเรียนศกึษาใบความรูเ้กี่ยวกับ หลักการปฏิเสธ  

 5.4 ครูใหน้ักเรียนศกึษา ใบกิจกรรม สถานการณ์จําลอง “เรายังเป็นเพื่อนกันนะ” 

 5.5 ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุต ิในใบกิจกรรม “ฝกึปฏิเสธกันหนอ่ยดีกว่า” 

 5.6 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปถึงพฤติกรรมการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใช้ 

สารเสพติดโดยไม่เสียสัมพันธภาพตอ่กัน 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง หลักการปฏิเสธ 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง สถานการณจ์ําลอง “เรายังเป็นเพื่อนกัน” 

 6.3 ใบกิจกรรม เรื่อง “ฝกึปฏิเสธกันหนอ่ยดีกว่า” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถามและความสนใจ 

 

 

 

  
 



89 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนปฏิเสธเพื่อนในสถานการณท์ี่อาจถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ่การใช้

สารเสพติด ที่ไม่เสียสัมพันธภาพต่อกันได้หรอืไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

ใบความรู้ เรื่อง หลักการปฏิเสธ 
 

 การปฏิเสธเป็นสิทธิสว่นบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความตระหนักว่าถูกชวนใหก้ระทํา 

ในสิ่งที่คาดว่าจะเกิดผลเสียหรอืผลกระทบในด้านลบติดตามมา ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

 1. ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความตัง้ใจอย่าง

ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ 

 2. ใช้ความรูส้ึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูก

โต้แย้งด้วยเหตุผลอื่น การอ้างความรูส้ึกจะทําให้โต้แย้งได้มากขึ้น 

 3. การขอความเห็นชอบ และแสดงความขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ เป็นการรักษา

น้ําใจผู้ชวน 

 4. เมื่อถูกเซ้าซีต้่อ หรอืสบประมาท ไม่ควรหวั่นไหวไปกับคําพูดเหล่านั้น  

เพราะจะทําให้ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันในการปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือก

วิธีต่อไปนี ้

  4.1 ปฏิเสธซ้ําโดยไม่ต้องใช้ขอ้อ้าง พรอ้มทั้งบอกลาหาทางเลี่ยงจากเหตุการณ์

ไป 

  4.2 การตอ่รอง โดยการหากิจกรรมอื่นดกีว่ามาทดแทน 

  4.3 การพักผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ   
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ใบกิจกรรม เรื่อง สถานการณ์จ าลอง “เรายังเป็นเพื่อนกัน” 
 

ชื่อ – สกุล.....................................................................ช้ัน................................ 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์จําลองและตอบคําถามดังนี้ 

สถานการณ์จ าลองเรื่อง “เรายังเป็นเพื่อนกันนะ” 

 ตั้ม ชัย วทิย์ กันต์ เป็นเพื่อนสนิทกัน บ้านอยู่ใกล้ๆกัน ไปโรงเรียนด้วยกันเสมอ 

ต่อมาเพื่อนสามคนไปทดลองใชย้าบ้า แล้วมาชักชวนใหต้ั้มไปทดลองใช้ดว้ย 

  วิทย์ : เฮ้ย ตัม้ไปมั้ย 

  ตั้ม  : ไปไหน 

  ชัย  : ไปเถอะน่า 

  ตั้ม  : ที่ไหนล่ะ 

  ชัย  : บ้านเจ้ากันต์ไงล่ะ ไปลองของดกีัน คนละขา 

  ตั้ม  : ไม่เอาละ เราจะรีบกลับบ้าน 

  วิทย์ : อะไรวะ ทุกทีไม่เห็นรีบกลับบ้านเลย ทําไม ! เดี๋ยวนีต้ีตัวออกห่างเรอะ 

  ตั้ม  : ไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อน เราไม่ชอบยาพวกนั้น 

  ชัย  : เฮ้ย กลัวอะไร มันทําให้พวกเรากระปรีก้ระเปร่าดีนะ สนุกดีออก 

  ตั้ม  : ไม่ดีกว่า ขอบใจพวกนายมากนะ แต่เราไม่ชอบ รูส้ึกว่ามันไม่ดี 

     ต่อสุขภาพเรา พวกนายคงเข้าใจเรานะ ถ้านายชวนเราไปเล่นบอลละก็  

     ตกลงทันทีเลย 

  วิทย์ : เออ ไม่ไปก็อย่าไปวะ เราอยากใหน้ายมีความสุขด้วยนะ แล้วอย่ามา 

     เสียดายทีหลังล่ะ  

  ตั้ม  : ขอบใจพวกนายมากที่เข้าใจเรา ไม่โกรธเรานะ ถึงเราจะชอบ 

     ไม่เหมอืนกับพวกนาย เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใชไ่หม 

  วิทย์ ชัย :  เออ เข้าใจ ไม่โกรธหรอก 
 

 ถ้านักเรียนเป็น ตัม้ นักเรียนจะทําอย่างไร  

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

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

............................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรม  เรื่อง  ฝึกปฏิเสธกันหน่อยดีกว่า 
 

ชื่อ – สกุล.................................................................ชั้น................................ 
 

ค าชี้แจง นักเรียนรวมกลุ่ม 3 คน เพื่อฝึกทักษะปฏิเสธตามหลักการปฏิเสธที่ด ีกลุ่มละ  

1 สถานการณ์ จากสถานการณ์ตอ่ไปนี ้โดยคิดบทสนทนาเอง  แล้วผลัดกันชวน ปฏิเสธ  

และสังเกตการณ์ แล้วเตรยีมแสดงให้เพื่อนดู 

 สถานการณ์ท่ี 1 ถูกพ่อแม่กล่าวหาว่าขโมยเงิน (โดยที่ไม่ได้ทํา) ช้ีแจงแล้ว พ่อแม่ 

ไม่ฟัง จงึน้อยใจออกจากบ้านไปหาเพื่อน เพื่อนเลยชวนให้ไปใช้ยา จะปฏิเสธอย่างไร 

 สถานการณ์ท่ี 2 แฟนบอกเลิก เสียใจ ไปเที่ยวกับเพื่อนในงานปาร์ตี ้เพื่อชวนให้ 

ใช้ยา จะปฏิเสธอย่างไร 

 สถานการณ์ท่ี 3 แมป่่วยต้องใช้เงนิในการรักษาตัวมาก เพื่อนชวนขายยาบ้า  

จะปฏิเสธอย่างไร 
 

บันทึกกิจกรรม 
 

1. สถานการณ์ที่กลุ่มเลือกคือ................................................................................................. 

2. คําปฏิเสธของนักเรียน คือ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................สมาชิก คนที่ 1 

ลงช่ือ................................................สมาชิก คนที่ 2 

ลงช่ือ................................................สมาชิก คนที่ 3 

ลงช่ือ................................................สมาชิก คนที่ 4 

ลงช่ือ................................................สมาชิก คนที่ 5 
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1. ชื่อกิจกรรม เวลาว่างของฉัน 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

เวลาว่าง คอื เวลาที่นอกเหนอืจากภารกิจประจําวัน และการเรียน เป็นเวลาสว่นตัว 

ที่แต่ละคนสามารถเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ที่ตนสนใจ บางคนใช้เวลาให้หมดไปอย่างมคีุณค่า 

มีประโยชน์ แตบ่างคนก็ปล่อยใหเ้วลาผ่านไปอย่างไร้คุณค่า และนําไปสู่การใช้สารเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการใชเ้วลาในชีวติ 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนได้สํารวจการใช้เวลาว่างของตนเองและเพื่อนๆ 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการใชเ้วลาว่างของตนเอง 

 5.2 สุ่มตัวอย่างนักเรียนเพื่อบอกถึงการใชเ้วลาว่างของตนเอง 

 5.3 ให้นักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง “เวลาว่างของฉัน” 

 5.4 ร่วมกันสรุปถึงการใชเ้วลาของแตล่ะคนเพื่อหาแนวปฏิบัติในการใชเ้วลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง เวลาว่างของฉัน 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถามและความสนใจ 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนบอกถึงการใชเ้วลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ของตนเองได้หรอืไม่ 

 

 

 

 

 

 

สาร

เสพ

ติด 

  
สุรา 

ตับแข็ง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง เวลาว่างของฉัน 
 

ชื่อ – สกุล.............................................................ช้ัน..................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสํารวจการใชเ้วลาตนเอง 

1. ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตอ้งการทําเมื่อมีเวลาว่าง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  

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

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

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

 4. …………………………………………………………….………………………………………………………… 

 5. …………………………………………………………….………………………………………………………… 

2. แบบสํารวจการใชเ้วลาของฉัน ให้นักเรียนสํารวจการใชเ้วลาว่างของตนเองในวันธรรมดา

หลังเลิกเรียนและเลือกกิจกรรมที่ต้องการทําจากมากไปหาน้อย โดยใส่ลําดับที่ที่ตอ้งการทํา

มากสุด หมายเลข 1, 2, 3, 4 ตามลําดับดังนี้ 

  ประเภทพักผ่อน / บันเทิง 

 .................. เล่นคอมพิวเตอร์    ................. ฟังเพลง / ร้องเพลง 

 .................. ดูทีวี / วีดีโอ     ................. เล่นดนตรี 

 .................. เล่นอินเตอร์เน็ต    ................. โทรศัพท์คุยกบัเพื่อน 

 .................. เดินเล่น / ขี่จักรยาน   .................. งานฝีมอื / วาดภาพ 

 .................. อา่นหนังสอืการ์ตูน   .................. อืน่ๆ ................................... 

  ประเภทเสริมความรู้ 

 .................. อ่านหนังสือพิมพ์   .................. ทําการบ้าน 

 .................. ทบทวนบทเรียน    .................. เรียนพิเศษ 

 .................. ดูข่าว / สารคดี    .................. อืน่ๆ.................................... 

  ประเภทเสริมสุขภาพ / อนามัย 

 .................. เล่นกีฬา      .................. ออกกาํลังกาย 

  ประเภทหารายได้ 

 .................. ทํางานพิเศษ     .................. ช่วยงานครอบครัว 
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3. อ่านกิจกรรมตอ่ไปนีแ้ล้ววงกลมสิ่งที่นักเรียนอยากทดลองทําในอนาคต 

 - การแสดงการละคร  - การถ่ายภาพ  - ชกมวย     - แบดมินตัน 

 - วิทยุสมัครเล่น   - จัดดอกไม้   - ไปดูภาพยนตร์  - ตกแต่งบ้าน 

 - ทํางานในห้องมดื  - ทํางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกล- วาดรูป - เรียนเต้นรํา 

 - ยิงธนู     - โทรศัพท์หาเพื่อน  - ทํางานอาสาสมัคร - งานไม้ 

 - ออกแบบเสื้อผ้า  - เล่นฟุตบอล   - พักแรม     - สอนกีฬาให้เด็ก 

 - วิง่จ็อคกิง้    - เล่นเครื่องร่อน - ไปเที่ยวสวนสาธารณะ  - เล่นต่อคํา 

 - การสักลาย   - งานโลหะ    - เล่นไพ่     - ล่าสัตว์ 

 - ประมูลของ   - เล่นเทนนิส   - เดินเล่น     - มวยปล้ํา 

 - รับประทานอาหารนอกบ้าน - เล่นบาสเกตบอล  - เล่นเรือ  - แกะสลัก 

 - ยูโด/คาราเต้   - เล่นหมากรุก   - ไปเที่ยว    - เขียนกลอน 

 - เล่นแฮนด์บอล  - ออกแบบเสื้อ   - เล่นดนตรี   - สะสมเหรยีญ 

 - ดูคอนเสิร์ต   - ท่องเที่ยว    - ดูกีฬา   - สะสมของโบราณ 

 - ขับรถ     - ขี่จักรยาน    - ว่ายน้ํา     - แข่งมา้  

 - เล่นว่าว    - เรือยนต์    - เล่นกอล์ฟ    - ตัดเย็บ 

 - งานซ่อมต่างๆ   - เล่นสนุกเกอร์   - ร่วมกิจกรรม  - เขียนจดหมาย 

 - ประชุมแลกเปลี่ยน - เข้าสมาคม/ชมราต่างๆ - ทํางานฝมีอื  - ทํากับข้าว 

 - อิเล็กทรอนิกส์- แขง่มอเตอร์ไซด์- กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ- ซ่อมรองเท้า 

 - ถักนิตติง้    - เยี่ยมเพื่อน   - อ่านหนังสอืพิมพ์   - ดูนก 

 - เล่นกระดานโต้คลื่น - เล่นสกี    - แข่งรถ(สนามแขง่)   - ทําสวน 

 - เพาะกาย    - ฟันดาบ   - ปีนเขา      - เล่นโบว์ลิ่ง 

 - ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  - เต้นรํา  - ทอผ้า   - เจียระไนเพชรพลอย 

4. ให้บอกคุณค่าของกิจกรรมที่นักเรียนทําบ่อยๆ นําไปสู่ความสําเร็จในชวีิตอย่างไรบ้าง 

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

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

5. นักเรียนคิดว่า ควรใชเ้วลาว่างในการทํากิจกรรมอะไรจงึจะนําไปสู่ความสําเร็จในชีวติ 

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การมจีุดมุ่งหมายในชีวิตกระตุ้นใหบุ้คคลมีความกระตอืรอืร้นมีแรงจูงใจในการทํา

สิ่งต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายนั้น หากนักเรียนมีแรงบันดาลใจนําไปสู่เป้าหมายชีวติจะเป็น

แนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถกําหนดเป้าหมายชีวติได้ 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจที่จะนําไปสู่เป้าหมายชีวติ 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูอธิบายถึงความสําคัญของการวางเป้าหมายชีวิต 

 5.2 ครูเปิดคลิปวิดโีอ เกี่ยวกับการสรา้งแรงบันดาลใจ 

 5.3 ครูตั้งคําถามให้นักเรียนวิเคราะห์แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับความสําเร็จของบุคคล

ในคลิปวิดีโอมีอะไรบ้าง 

 5.4 ให้นักเรียนกําหนดเป้าหมายชวีิตของตนเอง 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 การแสดงความคิดเห็น 

 7.2 ตรวจสอบใบกิจกรรม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องเป้าหมายชวีิตของตนเองได้หรอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 
 

ชื่อ – สกุล..............................................................ชั้น......................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามดังต่อไปนี้ 

 

1. ในคลิปวิดีโอ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  

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

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

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

2. นักเรียนรูส้ึกอย่างไร 

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

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

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

3. แรงบันดาลใจของบุคคลในคลิปวิดีโอคืออะไร 

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

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

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

4. เป้าหมายชวีิตของนักเรียนคืออะไร 

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

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

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

5. แรงบันดาลใจของนักเรียน คอือะไร 

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

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

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

 

 

 
 



98 

1. ชื่อกิจกรรม เคยท ามั้ย ? 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อการใชส้ารเสพติดและตระหนักว่าพฤติกรรม

ล่อแหลมเหล่านั้น สามารถนําไปสู่การใช้สารเสพติด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยใหน้ักเรียน 

ลด ละ เลิกพฤติกรรมล่อแหลมนัน้ๆ ได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมลอ่แหลมที่เกี่ยวข้องกับการใชส้ารเสพติด 

 3.2 เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมล่อแหลมนําไปสู่การใช้สารเสพติด 

สารเสพติดได้ 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมลอ่แหลมต่อการเกี่ยวข้องกับ

การใชส้ารเสพติด 

 5.2 สุ่มตัวอย่างนักเรียน บอกถึงพฤติกรรมของตนเองที่ล่อแหลมต่อการเข้าไป 

เกี่ยวข้องกับการใชส้ารเสพติด 

 5.3 นักเรียนทําใบกิจกรรม เคยทํามั้ย ?  

 5.4 ครูให้นักเรียนรว่มกันสรุปถึง พฤติกรรมล่อแหลมของตนเองที่จะนําไปสู่การใช้ 

สารเสพติด 

6. สื่อและอุปกรณ์   

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง เคยทํามั้ย? 

7. การประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถามและความสนใจ 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนบอกพฤติกรรมที่ล่อแหลมของตนเองตอ่การใช้สารเสพติดได้หรือไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง เคยท ามั้ย ? 
 

ชื่อ – สกุล.............................................................ช้ัน..................................... 
 

ค าชีแ้จง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ลงในตารางพฤติกรรมตอ่ไปนี้ 

1. นักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตนเอง ดังนี้ 

พฤติกรรม 
ไม่เคย

ท า 

เคยท า

เลิก

แล้ว 

ปัจจุบันยังท าอยู ่

เป็น

ประจ า 
บ่อยๆ บางครัง้ 

นานๆ

ครั้ง 

1. พูดเท็จ       

2. หยิบของไปโดยไม่บอกเจ้าของ       

3. ขาดความรับผดิชอบในหนา้ที่ 

ของตน 

      

4. ขาดความสนใจในสุขภาพ 

และการดูแลตนเอง 

      

5. ขาดความสนใจในการรับประทาน

อาหาร 

      

6. หุนหนัพลนัแล่น       

7. ทําอะไรซํ้าๆ เช่น กนิมากเกนิไป 

ทํางานมากเกนิไป หรือหมกมุน่ 

เรื่องเพศ  

      

8. แยกตัว ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม  

(ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกนิไป) 

      

9. ขาดหรอืเข้ารว่มกลุม่ช้ากว่าปกติ       

10. ทดลองใช้สารเสพตดิบางชนิด       
 

2. พฤติกรรมข้อใดที่ลอ่แหลม และจะนําไปสู่การใช้สารเสพติด คือ ........................................ 

3. ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดนักเรียนคิดว่า .......................................................... 

4. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สารเสพติด .................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม ตัวกระตุ้น 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 อารมณค์วามรูส้ึก  สภาวการณ์ต่างๆตลอดจนสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการใช้ 

สารเสพติด ล้วนเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เกิดการเสี่ยงในการใชส้ารเสพติด ซึ่งความเสี่ยง

ของคนแต่ละคนแตกต่างกันขึน้กับอารมณค์วามรูส้ึกและสภาวการณ์ที่แตกต่างกันด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวกระตุ้นที่นําไปสู่การใช้สารเสพติด 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการตนเองเมื่ออยู่ในสภาวการณ์ที่ถูกกระตุน้

ให้ใชส้ารเสพติด 

4. เวลา ใช้เวลา  30  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความคิดของผู้ใชส้ารเสพติด โดยครูถาม

นักเรียนสัก 2-3 คนว่า นักเรียนคิดว่า “อะไรเป็นสาเหตุให้คนใช้สารเสพติด”  

 5.2 จากนั้นให้นักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง ตัวกระตุ้น 

 5.3 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการใชส้ารเสพติด 

และการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุ้นเหล่านั้น 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง ตัวกระตุ้น 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถามและความสนใจ 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนวิเคราะห ์แยกแยะ ตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการใช้สารเสพติดและหลีกเลี่ยง

การเผชิญกับตัวกระตุ้นเหล่านั้นได้หรอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง ตัวกระตุ้น 
 

ชื่อ – สกุล.............................................................ชัน้............................. 
 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย หนา้ข้อความที่มีผลกระตุ้นใหน้ักเรียนอยากใช ้

สารเสพติด และทําเครื่องหมาย  หนา้ข้อความที่ทําให้นักเรียนไม่อยากใช้สารเสพติด 

 .......... อยู่บ้านคนเดียว     .......... อยู่บ้านกบัเพื่อนๆ/อยู่บ้านเพื่อน 

 .......... ไปงานเลี้ยงสังสรรค์    .......... เชยีร์กีฬา 

 .......... เที่ยวสวนสาธารณะ    .......... ไปเที่ยวกบัเพื่อนๆ 

 .......... อยู่ใกล้ร้านขายเหล้า    .......... อยู่/หรือพบกบัเพื่อนที่ใชส้ารเสพติด 

 .......... หลังจากพบผู้ขายสารเสพติด .......... ผ่านบ้าน/สถานที่ซื้อสารเสพติด 

 .......... เมื่อมีเงิน       .......... ผ่านแหล่งเสพสารเสพติด 

 .......... มเีวลาว่างหลังเลิกเรียน   .......... มนัีดกบัเพื่อนต่างเพศ 

 .......... รู้สึกกลัว        .......... รู้สึกโกรธ 

 .......... รู้สึกขาดความม่ันใจ    .......... ถูกวิจารณ์/ถูกจับผิด 

 .......... รู้สึกอับอาย       .......... ตัดสินใจไม่ได้ 

 .......... รู้สึกโดดเดี่ยว      .......... รู้สึกผดิ 

 .......... ดีใจ/มีความสุข      .......... หงุดหงดิรําคาญใจ 

 .......... ไม่มีคนเข้าใจ      .......... กระวนกระวายใจ 

 .......... เบื่อหน่าย       .......... เสียใจ 

 .......... ไม่ปลอดภัย       .......... ถูกกดดัน 

2. ตัวกระตุ้นตามข้อ 1 มีขอ้ความใดที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้อยากใช้สารเสพติด 

 2.1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เมื่ออยู่ในภาวะถูกกระตุ้น  ตามสถาณการณ์ ดังกล่าว (ตามข้อ 2 )นักเรียนจะจัดการ

อย่างไร 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มเฝ้าระวัง 
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แผนผัง แนวทางการด าเนินการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา กลุ่มเฝ้าระวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การเฝา้ระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดา้นต่างๆที่จะน าไปสู่ปัญหาด้านสารเสพติด สามารถ

ด าเนนิการเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มได้ โดยเน้นกิจกรรมการพัฒนาด้านร่างกาย 

ความคิด ความรูส้ึก พฤติกรรม และดูแลเฝา้ระวังด้านสภาแวดล้อมที่เสี่ยงตอ่การเข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด โดยการพัฒนา เปลี่ยนทัศนคติ ฝกึทักษะอาชีพ ท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ตามความสนใจ กิจกรรมจติอาสา ฯลฯ  
 

หมายเหตุ   สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 

 

งานสารเสพติด 

ประสานงาน 

กิจกรรมกลุ่ม

ป้องกันสารเสพติด 

โครงการ          

จติอาสาฯ 

งานระบบดูแล   

ช่วยเหลือนักเรยีน

นักเรยีน 

งานแนะแนว ชุมชน 

การคัดกรอง 

คณะกรรมการฯ 

ครูที่ปรกึษา นักเรียน YC ผู้ปกครอง 

เครือข่าย 

โครงการ          

ฝึกทักษะ

อาชีพ 

ต ารวจ 

ชุมชน 

การบูรณาการ ด าเนนิการ 
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แนวทางการจัดกจิกรรม ส าหรับกลุ่มเฝ้าระวัง 

วัตถุประสงค์    

 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรยีนเท่าทัน มีความตระหนัก และมีทักษะในการป้องกัน

ตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ผลลัพธ์ 

1 ฉันเป็นลูกที่ดีแค่ไหน EF 

2 คดิดี มีชัยไปกว่าครึ่ง LS 

3 เพื่อนดทีี่รู้ใจ LS 

4 การจัดการอารมณ์และความคิด LS, EF 

5 พฤติกรรมเสพติด K, LS, EF 

6 ค ามั่นสัญญา LS 

7 เป้าหมายชีวิต EF 

8 บทบาทของครอบครัว EF 

 

 Drug Addict Knowledge : K (ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 

 Executive Function : EF (ทักษะสมองเพื่อชีวติที่ส าเร็จ 

 Life Skill : LS (ทักษะชีวิต) 

 Counseling : C (การให้การปรึกษา) 
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1. ชื่อกิจกรรม ฉันเป็นลูกที่ดีแค่ไหน 

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ 

 การประเมินตนเองของนักเรียนและผู้ปกครองตามสภาพจริง ตลอดจน 

การวเิคราะหข์้อมูลร่วมกันระหว่างครู ผูป้กครองและนักเรียนจะช่วยให้ผูป้กครองเกิด 

ความตระหนักถึงการเกี่ยวข้องกับการใชส้ารเสพติดของนักเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนประเมนิพฤติกรรม 

 3.2 เพื่อให้ผูป้กครองตระหนักถึงการเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของนักเรียน 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรม 

 5.2 ครูใหผู้ป้กครอง ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยท าแบบบันทึกคุณลักษณะ

ของลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผูป้กครอง 

 5.3 ครูใหน้ักเรียนประเมนิพฤติกรรมของตนเอง โดยท าแบบบันทึกคุณลักษณะของ

ผูเ้รียนที่เป็นนักเรียนที่ดขีองโรงเรียน 

 5.4 ครูสนทนา สอบถาม ผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของนักเรียนตามข้อประเมิน 

ในแบบสอบถาม 

 5.5 ครูสนทนา สอบถาม นักเรียนถึงพฤติกรรมของตนเอง ตามข้อประเมิน 

ในแบบสอบถามครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ท าใบกิจกรรมเรื่อง “พ่อ แม ่ครูดูแลฉัน” 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ 

ผูป้กครอง 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรยีนที่เป็นนักเรียนที่ด ี

ของโรงเรียน 

 6.3 ใบกิจกรรม เรื่อง “พ่อแม่ครูดูแลฉัน” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม 

 7.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน 
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8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 ผูป้กครองและนักเรียนสามารถประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริงได้หรอืไม่ 

 8.2 ผูป้กครองและนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียนอย่าง

ตรงไปตรงมาได้หรอืไม่ 
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แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรยีนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

วันที่...................เดือน.................................พ.ศ...................... 

ช่ือผู้ปกครอง................................เป็นผู้ปกครองของ.............................ช้ัน......./......เลขที่....... 
 ส าหรับผู้ปกครองเป็นผู้บันทึก ขอให้ท่านสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนซึ่งอยู่ในการปกครองของท่าน

สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาผลงานท่ีผู้เรียนไดป้ฏิบัติ แลว้บันทึกระดับคุณภาพ 

ของคุณลักษณะผู้เรียนโดยใชค้ะแนน ดังน้ัน 

 ปฏบัิติ 2 ครัง้/สัปดาห์  = 1 คะแนน   ปฏบัิติ 3 ครัง้/สัปดาห์  = 2 คะแนน  

 ปฏบัิติ 4 ครัง้/สัปดาห์  = 3 คะแนน ปฏบัิติ 5 ครัง้ ขึน้ไป/สัปดาห์  = 4 คะแนน 

ข้อ คุณลักษณะ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 ท่านเล้ียงเรามาแล้ว เล้ียงท่านตอบ     

1.1 บ ารุง ดูแลเอาใจใส ่แสดงความกตัญญู     

1.2 สร้างความสุข ความสบายใจ ให้พ่อแมต่ามอัตภาพ หรือตามสมควร     

1.3 สร้างความสุขให้ท่านเมื่อมโีอกาส (มกีาร์ด มีดอกไม้ตามเทศกาล วันพ่อ วันแม่ เป็น

ต้น) 

    

2 ช่วยท าธุระการงานของท่าน     

2.1 ช่วยท าความสะอาดบ้านหรอืงานบ้าน     

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแมต่ามโอกาสที่สมควร     

2.3 ช่วยกิจท่ีพ่อแมไ่หว้วานดว้ยความเต็มใจ     

3 สืบทอด รักษาวงศ์สกุล     

3.1 ไม่เสพสิ่งเสพติดและเกี่ยวข้องกับอบายมุข     

3.2 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่     

3.3 สร้างชื่อเสยีงให้แก่ครอบครัว     

3.4 เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน     

3.5 ท าบุญอุทิศสว่นกุศลให้แก่บุพการ ีและ/หรอื บรรพบุรุษ     

4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาท     

4.1 เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่     

4.2 ปฏบัิติตนอยู่ในโอวาทของพ่อแม่     

4.3 ต้ังใจศึกษาเลา่เรยีน     

4.4 ไหว้พ่อแมก่่อนไปและกลับจากโรงเรยีน     

รวมระดบัคะแนน     

รวมคะแนน  

        ลงช่ือ..............................................................ผู้ปกครองผู้ให้ขอ้มูล 

            (………………………………………………………….) 
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(ส าหรับครูท่ีปรึกษา) 

แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรยีนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง 

บัญชรีายชื่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ......../…….. ปีการศึกษา ................. 

ครูที่ปรึกษา ....................................................... และ ........................................................ 

ตารางคดิค่าคะแนนคุณภาพ 

48 – 60  ดีมาก 42 – 47  ด ี 36 – 41  พอใช้ 30 – 35  ปรับปรุง 
 

 

ล า 

ดับที ่

เลข 

ปจต 
ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
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แบบประเมนิตนเอง 

การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเปน็นักเรยีนที่ดีของโรงเรียน 

ชื่อ......................................................................................ช้ัน..................เลขที.่.............. 

วันที่....................................เดือน........................................พ.ศ. ............................... 

ค าชี้แจง ให้ผู้ประเมนิท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีนักเรยีนปฏิบัติตามที่ได้ปฏบัิติจรงิ 

เกณฑ์การให้คะแนน  ปฏบัิติ 2 ครัง้/สัปดาห์  = 1 คะแนน   ปฏบัิติ 3 ครัง้/สัปดาห์  = 2 คะแนน  

    ปฏบัิติ 4 ครัง้/สัปดาห์  = 3 คะแนน ปฏบัิติ 5 ครัง้ ขึน้ไป/สัปดาห์  = 4 คะแนน 

ข้อ คุณลักษณะ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 

1 สุภาพ นอบน้อม หมายถึง รูจ้ักให้เกียรตผิู้อ่ืน เป็นกันเอง จรงิใจ มีน้ าใจ และเป็น

มติร 

    

2 โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลอืผู้อ่ืนดว้ยความเต็มใจ ความสุขใจ     

3 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หมายถึง เข้าใจความแตกต่างในความคดิเห็นของผู้อ่ืน     

4 ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา 

และใจต่อตนเอง และผู้อ่ืนดว้ยความจรงิใจ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง 

    

5 มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ต้ังใจมุ่งมั่นศึกษาเลา่เรยีนไม่ท้อแท้ เมื่อมเีวลาว่างก็

ใชเ้วลานัน้ให้เป็นประโยชนต่์อการศึกษาเลา่เรยีนของตน 

    

6 ดูแลรักษาสถานที่ และส่ิงของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยบ ารุงดูแล

รักษาสถานศึกษา รวมท้ังดูแลตนเอง   

    

7 อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค 

    

8 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ประวัตขิองบุคคลส าคัญ มีความตระหนักและ

ปฏบัิติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่ง

ความจงรักภักดี 

    

9 ยดึมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายถึง มีความรูค้วามเข้าใจระบบการเมอืงการ

ปกครองในสังคมปัจจุบัน มีความยึดมั่น ศรัทธาและด ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    

รวมระดับคะแนน     

รวมคะแนน  

ระดับคุณภาพ  

     ลงชื่อ...........................................................................................(นักเรยีนท่ีให้ข้อมูล)  
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(ส าหรับครูที่ปรึกษา) 

แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรยีนที่เป็นนักเรยีนที่ดีของโรงเรยีน 

บัญชรีายชื่อนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่........../……..... ปีการศึกษา ...................... 

ครูที่ปรึกษา ................................................... และ .......................................................... 

ตารางคิดค่าคะแนนคุณภาพ 

34-36  ดีมาก 27 – 33  ด ี 21 – 26  พอใช้ 15 – 20  ปรับปรุง 

 

ล า 

ดับที ่

เลข 

ปจต 
ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 
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ใบกิจกรรมเรื่อง พ่อแม่ครูดูแลฉัน 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้ปกครองและนักเรียนพูดคุยข้อสรุปจากแบบประเมินคุณลักษณะลูกที่ดขีองพ่อ 

             แม ่และคุณลักษณะนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และตอบค าถามนี้ โดยครู 

             เป็นผูส้อบถามและบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ผูป้กครองสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องอะไร ........................................... 

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

 

2. นักเรียนควรประพฤติอย่างไรจงึเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ด ี............................................ 

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

 

3. นักเรียนมเีรื่องอื่นใดที่อยากบอกใหผู้ป้กครอง และครูได้ทราบ ........................................... 

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

 

4. ผูป้กครองมีความคิดเห็นอย่างไร  เมื่อลูกใช้สารเสพติด ...................................................... 

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

 

5. ให้นักเรียนบอกเล่าเรื่องการเกี่ยวข้องกับการใชส้ารเสพติด ................................................. 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม คดิดี มีชัยไปกว่าคร่ึง 

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ 

 คนเราทุกคนมีคุณค่าในตนเอง การค้นหาคุณค่าในตนเองให้พบ เท่ากับได้พบ

ขุมทรัพย์ที่มคี่ามหาศาล เพราะจะท าให้เกิดความรักและภาคภูมใิจในตนเอง การเริ่มตน้มอง

คุณค่าที่มอียู่และมองใหเ้ห็นเพิ่มขึน้ทุกวัน จะเพิ่มความรักและความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนได้ประเมนิการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณลักษณะที่ดขีองตนเอง 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูพูดคุยเรื่องความส าคัญของการเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง 

 5.2 นักเรียนท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง และใหค้ะแนนแต่ละข้อ ตาม

เกณฑก์ าหนด ข้อใดได้คะแนน 1-2 คะแนน ให้น ามาคิดหาทางปรับปรับตนเอง 

 5.3 นักเรียนสรุปความส าคัญการเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง 

 5.4 นักเรียนท าใบงาน Mind Map เรื่อง ฉันท าได้  

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง Mind Map เรื่อง ฉันท าได้ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจแบบประเมินตนเอง 

 7.2 ตรวจใบกิจกรรม Mind Map เรื่อง ฉันท าได้  

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนสรุปลักษณะของตนเองได้หรือไม่ 

 8.2 นักเรียนบอกแนวทางในการปรับปรุงความคิดที่ท าให้เห็นคุณค่าในตนเอง

อย่างไร 
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ใบกิจกรรม เรื่อง แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

ชื่อ – สกุล....................................................................ชัน้..................................... 
 

ค าชี้แจง ให้อ่านข้อความในรายการแล้วท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็น 

             ของนักเรียน 

ที ่ รายการ 
จริง

ที่สดุ 

จริง

มาก 

ไม่

จริง 

ไม่

แน่ใจ 

1 ฉันไมค่ิดวา่ผลงานของฉันจะมีคณุค่า     

2 ฉันท าอะไรไมค่่อยส าเร็จ     

3 ฉันกล้าท่ีจะพูดคุยเร่ืองส่วนตัวของฉัน     

4 ฉันคิดว่าทุกคนเกิดมามศีักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน     

5 หลายคร้ังท่ีฉันร้องไห้เพราะไมอ่ยากมีชีวิตอยู่     

6 ถ้าขาดฉันสกัคนคงไมม่ใีครคดิอะไร     

7 ทุกครัง้ท่ีต้องการท า ฉันจะท าให้ส าเร็จ     

8 ฉันเป็นท่ีรักของครูและเพ่ือน     

9 ทุกครัง้ท่ีมีปัญหาฉันสามารถจัดการได ้     

10 ไมว่า่งานจะยุ่งยากเพยีงใด ถ้าตัง้ใจจริงกจ็ะท าใหส้ าเร็จแน่นอน     

11 เคยมคีนตราหน้าวา่ คนอย่างฉนัไม่มวีันเอาดไีด้ในชาติน้ี  

และมันคงจะเป็นจริง 

    

12 ฉันคิดว่าชีวิตนี้ช่างรันทดเหลอืเกิน     

13 ใครๆ มักพูดถึงฉันในทางที่ดีเสมอ     

14 ฉันเห็นหลายคนหมดก าลังใจแตต่อ้งไม่ใชฉ่ัน     

15 ฉันสามารถท าอะไรได้หลายอยา่ง     

คะแนน     

คะแนนรวม  
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 ให้นักเรียนเลือกข้อที่ได้คะแนน 1 และ 2 คะแนน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงตนเอง 

ในเรื่องวิธีคิดเชิงบวก เพราะเป็นประเด็นที่ท าให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าในตนเอง 

 

ข้อ การปรับปรุงวิธีคดิเชิงบวก 

  

  

  

  

การแปลผล 

การให้คะแนน 

 ข้อ  3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ให้คะแนนดังนี้ 

  จรงิที่สุด =  4 คะแนน     จรงิมาก =  3 คะแนน 

  ไม่จรงิ  =  2 คะแนน     ไม่จรงิ  =  1 คะแนน 
 

 ขอ้  1, 2, 5, 6, 11, 12  ให้คะแนนดังนี้ 

  จรงิที่สุด =  1 คะแนน     จรงิมาก =  2 คะแนน 

  ไม่จรงิ  =  3 คะแนน     ไม่จรงิ  =  4 คะแนน 
 

 ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด หมายถึง  เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง 

 ผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ า  หมายถึง  เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเองน้อย 
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ใบกิจกรรม Mind  Map เรื่อง ฉันท าได้ 

 

ชื่อ – สกุล....................................................................ชัน้..................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท า Mind Map สิ่งที่นักเรียนท าได้ ในพืน้ที่ว่างดา้นล่างนี้ 
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1. ชื่อกิจกรรม เพื่อนดทีี่รู้ใจ   

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 เพื่อน คอื คนที่เข้าถึงความรู้สกึ ความต้องการ รักและหวังด ีให้อภัยเมื่อเราท า

ผดิพลาด การหาเพื่อนใหม่มีความส าคัญต่อการปรับเปลี่ยน หรอืเลิกพฤติกรรมการเสพ 

สารเสพติด ดังนัน้นักเรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสถานที่ใหมใ่นการพบปะผูอ้ื่น  

เพื่อการสรา้งเพื่อนใหมท่ี่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับเพื่อนที่ดีได ้

 3.2 นักเรียนบอกแนวทางการปรับปรุงตนเองด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

กับเพื่อน 

4. เวลา  ใช้เวลา    60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูชวนนักเรียนคุยถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เคยคบกันเป็นอย่างไรบ้าง 

 5.2 ครูพูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อน แล้วให้นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง “เพื่อนดี 

ที่รูใ้จ” พร้อมทั้งส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อน การให้ความส าคัญต่อเพื่อน 

ของนักเรียน 

 5.3 ครูพูดถึงการหาเพื่อนใหม่ และส ารวจตนเองว่ามีจุดเด่นและจุดอ่อน 

ในการสร้างความสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างไรตลอดจนได้วางแผนปรับปรุงตนเอง ในการสร้าง

สัมพันธ์ภาพกับผูอ้ื่น 

 5.4 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู ้เรื่องการหาเพื่อนใหม่ และให้ค าแนะน าในการ

เลือกคบเพื่อนเพื่อจะได้มโีอกาสพบเพื่อนใหม่ที่ไม่เสพสารเสพติด 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง  การหาเพื่อนใหม่ 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง  เพื่อนดีที่รูใ้จ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1. ตรวจใบกิจกรรม  

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนมีวธิีการเลือกคบเพื่อนใหม่ที่ไม่เสพสารเสพติดอย่างไร 
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ใบความรู้ เรื่อง  การหาเพื่อนใหม่ 
 

เพื่อนเป็นบุคคลส าคัญ บางครั้งเพื่อนเท่านั้นที่เข้าใจเรา ช่วยท าให้เรารู้สกึสบายใจ 

ปฏิกิรยิาของเพื่อนและการด าเนนิชีวิตของเพื่อนมีอทิธิพลต่อตัวเรา จนกระทั่งท าใหเ้ราตอ้ง

ท าตามอย่างเพื่อนทั้งๆ ที่เราเคยตั้งใจว่าจะไม่ท าอย่างนั้นเพราะมันไม่ถูกต้อง 

 

ในระหว่างการเลิกเสพสารเสพติด อาจจะรู้สกึกังวลไม่แนใ่จว่าจะมีเพื่อนใหม่

หรอืไม่ กลัวการอยู่คนเดียว เหงาเพราะขาดการตดิต่อและจ าเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อน 

ที่เสพสารเสพติด การหาเพื่อนใหม่เป็นสิ่งจ าเป็นบางคนอาจคิดไม่ออกว่าจะหาเพื่อนใหม่ได้

ทีไ่หนและควรท ำอย่ำงไร 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  เพื่อนดีที่รู้ใจ 
 

ชื่อ – สกุล....................................................................ช้ัน..................................... 

ค าชี้แจง ตอบค าถามและแสดงความคดิเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จากการคบเพื่อน 

1. นักเรียนบอกผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้าจะมีชีวิติอยู่โดยไม่ต้องคบใครเป็นเพื่อน 

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

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

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

2. “เพื่อนที่รู้ใจ” ของนักเรียนคือเพื่อนแบบใด 

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

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

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

3. บอกความคิดเห็นเมื่อต้องคบเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด 

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

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

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

4.  นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติด 

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

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

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

5.เมื่อตอ้งเปลี่ยนไปคบเพื่อนใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไร 

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

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

...............................................................................................................................................  
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1. ชื่อกิจกรรม การจัดการอารมณ์และความคิด   

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ 

 ความคิด (Cognitive) ความรูส้ึกทางดา้นจติใจ (Affective) และพฤติกรรม 

(Behavior) มีความสัมพันธ์กัน ถ้ามีสิ่งกระตุ้นด้านในด้านหนึ่งย่อมสง่ผลกระทบ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นด้วย นักเรียนควรมีความเข้าใจในสัมพันธภาพที่จะเกิดขึน้ จะท าให้

วิเคราะห์หาสาเหตุของการใชส้ารเสพติดและสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิด 

ที่เกิดขึน้ได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมได้ 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเองได้ 

4. เวลา  ใช้เวลา   60   นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ให้นักเรียนนั่งสมาธิก าหนดลมหายใจเข้า ออก ประมาณ 5 นาที โดยขณะที่

นักเรียนนั่งสมาธิ ให้ครูสร้างสถานการณ์ รบกวน เช่น ท าเสียงรบกวน  ท าของตก 

 5.2 ครูถามความรูส้ึกของนักเรียน เมื่อครบเวลา 5 นาที และนักเรียนลืมตา 

 5.3 ครูใหน้ักเรียนดูภาพที่เตรยีมไว้ “ภาพหลายมิติ” 

 5.4 ให้นักเรียนเขียนบอกความคิดและความรูส้ึก ลงในใบงาน เรื่อง “จนิตนาการ

ตามภาพ” 

 5.5 นักเรียนน าเสนอใบกิจกรรมให้ครูดู 

 5.6 ครูสรุปความคิดแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน  

แตเ่วลาต่างกัน ก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปไม่เหมอืนเดิม ย่อมส่งผลต่อความรูส้ึกที่แตกต่างกัน  

ซึ่งเราเลอืกที่จะคิดหรอืรู้สกึอย่างไรได้ดว้ยตัวของเราเอง 

 5.7 ครูใหน้ักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง “การปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้” 

 5.8 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุป ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมมคีวามสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน ดังนัน้ เมื่อเปลี่ยนแปลงความคิดหรอืความรูส้ึก ก็สามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้ 

 5.9 ครูใหน้ักเรียนทบทวนการด าเนินชีวติที่ผา่นมาว่ามีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร 

ที่เป็นเรื่องยุ่งยาก ยากใจ ทุกข์ใจ ช่วงเวลานั้นคดิ รูส้ึกอย่างไร  ท าใบกิจกรรมเรื่อง  

“การวิเคราะห์ตนเอง”  
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6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 รูปภาพ “ภาพหลายมติิ” 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง “จนิตนาการตามภาพ” 

 6.3 ใบกิจกรรม เรื่อง “การปรับเปลี่ยนความคิดชีวติเปลี่ยนได้” 

 6.4 ใบกิจกรรม เรื่อง “การวิเคราะห์ตนเอง”  

7. การวัดผลและประเมินผล 

 ประเมิลผลงานจากใบกิจกรรม 

8. ค าถามชวนคดิ 

นักเรียนวิเคราะห์การพัฒนา เรื่องความคิด ความรู้สกึและพฤติกรรมของตนเองได้อย่างไรบ้าง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  จินตนาการตามภาพ 
 

ชื่อ – สกุล....................................................................ช้ัน..................................... 
 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลใหต้รงกับความคิดและความรูส้ึกของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเห็นภาพหรอืเหตุการณ์แล้วมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………….… 

 

 

 

 

 

ความรู้สึกเช่นไร 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………… 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  การปรับเปลี่ยนความคิดชีวติเปลี่ยนได้ 
 

ชื่อ – สกุล....................................................................ช้ัน..................................... 
 

ค าชี้แจง     ให้นักเรียนทบทวนสาเหตุที่ท าให้นักเรียนใชส้ารเสพติด 

 1. ให้เขียนสถานการณ์ อารมณ์ ความรูส้ึกและความคิดลงในชอ่งต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2. ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนความคิด ความรูส้ึก พฤติกรรม/การกระท าแล้วเขียน

ค าตอบลงในช่องว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น าไปสู ่

การใช้สารเสพติด 

1…………………..………………..

2……………………………….……

3……………………………….……

4…………………………….………

5………………………………..…. 

ความรู้สกึ/อารมณ ์

1………………….……………..…….

2……………………………………….

3……………………………………….

4……………………………………….

5…………………………..…………. 

 

 

 

ความคิด 

1……………….………………

2……………..….……………

3…………….……………….

4………….…..………………

5………………………………

……… 

 

 

 
พฤตกิรรม/ 

การกระท า(เดิม) 

1…………………………….

2…………………………..

3……………………...……

4……………….……..……

5……………………………

……… 

 

 

 

ความรู้สึก(เดิม) 

1…………………………..…

2………………….………….

3.……………….……………

4.…………….………………

5……………………………… 

 

 

 

ความคดิ(เดิม) 

1………………………..…

2.……………………….… 

3.………………….……… 

4.………………….……… 

5…………………………

…… 

 

 

 

พฤตกิรรม/ 

การกระท า(ปรับใหม่) 

1…………………….……………

2…………………………….……

3………………….………………

4…………………………….……

5…………………………………

… 

 

 

ความรู้สกึ(ปรับใหม่) 

1……………………….………

2………………………….……

3…………………………….…

4………………………….……

5……………………………… 

 

 

 

ความคิด(ปรับใหม่) 

1…………….………………

2……………….……………

3………………….…………

4…………………….………

5…………………………… 

 

 

 

สถานการณ์น าไปสู ่

การใช้สารเสพติด 

1……………………………….

2….……………………………

3…….…………………………

4……….………………………

5………………………………

…… 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  การวเิคราะห์ตนเอง 
 

ชื่อ – สกุล....................................................................ช้ัน..................................... 
 

ค าชีแ้จง ให้นักเรียนทบทวนตนเองในเหตุการณ์ต่างๆ และกรอกข้อมูลของตนเองให้ตรงตาม 

           ความเป็นจรงิ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ความคดิ/ความรู้สึก พฤติกรรม 
ขณะนี้นักเรยีนคดิ/ 

รู้สึกอย่างไร 
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1. ชื่อกิจกรรม พฤติกรรมเสพติด 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 สารเสพติดจะเปลี่ยนวิธีคิดของบุคคล  ซึ่งจะมีผลตอ่อารมณ์และพฤติกรรม 

ให้โน้มเอียงไปในการเสพสารเสพติดมากขึ้น การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนชอ่งทางในการคิด  

การควบคุมอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะก่อใหเ้กิดผลดีตอ่การเลิกสารเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักเรียนเรียนรูท้ี่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและควบคุมอารมณ์ 

4. เวลา    ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันถึงพฤติกรรมที่ที่น าไปสู่การเสพสารเสพติด 

 5.2 นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่องพฤติกรรมเสพติด  

 5.3 ให้นักเรียนศึกษา ใบความรูเ้รื่อง ความคิด อารมณ์ พฤติกรรมตาม 

ความเหมาะสมและโรคสมองตดิยา 

 5.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อหยุด

เสพสารเสพติด 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่องพฤติกรรมเสพติด 

 6.2 ใบความรูเ้รื่อง ความคิด อารมณ์ พฤติกรรมตามความเหมาะสมและโรคสมอง

ติดยา 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม  

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันสารเสพติด 

 8.2 นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้หยุดเสพสารเสพติดได้

หรอืไม่ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง พฤติกรรมเสพติด 

ชื่อ – สกุล....................................................................ช้ัน..................................... 

ค าชี้แจง นักเรียนตอบค าถามตามความเป็นจรงิ 

1. ความคิดเห็นที่มตี่อคนที่เสพสารเสพติด…………………………………………………………………………………. 

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

2. อะไรเป็นสาเหตุที่ท าใหต้้องใชส้ารเสพติด............................................................................. 

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

3. ความรูส้ึกเมือ่ต้องการเสพสารเสพติด................................................................................ 

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

4. ถ้าจะหยุดใช้สารเสพติดจะเริ่มต้นอย่างไร ........................................................................... 

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

5. ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมายหนา้ข้อพฤติกรรมที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กับการเสพ 

สารเสพติด 

 ................. การพูดเท็จ 

 ................. การขโมย 

 ................. ขาดความรับผิดชอบ (ไม่พบปะกับบุคคลในครอบครัว/ไม่ท าตาม 

ข้อตกลงในการท างาน) 

 ................. เชื่อถือไม่ได้ (ผิดนัด/ผิดค าสัญญา) 

 ................. สนใจสุขภาพและการดูแลตนเองน้อยลง(ขาดความสนใจในการดูแล 

เสื้อผ้าตนเองหยุดการออกก าลังกาย ไม่สนใจในเรื่องการรับประทาน อาหาร ดูสับสนยุ่งเหยิง) 

 ................. ขาดความสนใจในการดูแลบ้านเรอืน ปล่อยให้เลอะเทอะ 

 ................. มีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน่ (ท าอะไรไม่คดิไม่ไตร่ตรอง) 

 ................. มีพฤติกรรมท าอะไรซ้ าๆ 

 ................. นิสัยการท างานเปลี่ยนไป(ท างานมากหรือน้อยเกินไป หรอืไม่ท าเลย  

เปลี่ยนงานใหม่ เปลี่ยนเวลางานใหม่) 

 ................. ขาดความสนใจในสิ่งตา่งๆ (เช่น กิจกรรมนันทนาการชีวติในครอบครัว) 

 ................. แยกตัว (ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไป) 

 ................. ขาดหรอืเข้าร่วมกลุ่มกับๆ เพื่อนช้ากว่าปกติ 

.................  ใชส้ารเสพติดอื่นๆ หรอืหลายๆ ชนิด 
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ใบความรู้ เรื่อง ความคดิ อารมณ์ พฤติกรรมตามความเหมาะสมและโรคสมองติดยา 

 สารเสพติดจะเปลี่ยนวิธีคิดของบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อความรูส้ึกและพฤติกรรม 

ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้มผีลกระทบต่อกระบวนการเลิกเสพสารเสพติดอย่างไร 

 ความคดิ เกิดขึ้นในสมองส่วนที่ใชเ้หตุผล คล้ายกับโทรทัศน์ฉายให้เราเห็นความคดิ

เห็นภายในใจ  ความคิดสามารถควบคุมได้ ถ้าตระหนักในความคดิของตนเอง ก็จะสามารถ

เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนชอ่งทางในการคิด การเรียนรู้วธิีเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสารเสพติด  

เป็นเรื่องส าคัญในกระบวนการเลิกเสพสารเสพติดมันไม่ใชเ่รื่องง่ายในการตระหนักในสิ่งที่คุณ

ก าลังคิดอยู่และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดแตถ่้าฝึกมันก็จะงา่ยเข้า 

 อารมณ ์เป็นเรื่องของความรู้สกึ ความสุข ความเศร้า ความโกรธ และความกลัว 

ความรูส้ึกเหล่านีเ้ป็นอารมณ์พื้นฐาน ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอืเลว มันเป็นสิ่งส าคัญ 

ในการตระหนักในอารมณข์องตนเอง การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและบุคคลอื่นจะ

ช่วยใหเ้กิดการยอมรับในอารมณข์องตนเอง บางครั้งอารมณ์ก่อให้เกิดความพอใจมากกว่า

อารมณอ์ื่นๆเป็นเรื่องปกติที่บุคคลทุกคนจะมีอารมณ์ สารเสพติดสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้  

ในการเสพสารเสพติดบ่อยครั้งที่จะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่มีลักษณะผสม บางครัง้รู้สกึ

หงุดหงดิโดยไม่มีเหตุผลหรือบางครัง้รู้สึกยิ่งใหญ่ส าคัญ ทั้งๆ ที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ดีน่าประหลาด

ใจเกิดขึ้นเลย ซึ่งไม่สามารถควบคุมหรอืเลือกความรู้สกึได้ แตส่ามารถควบคุมว่าจะท าอย่างไร

เพื่อให้ตอบสนองอารมณน์ั้นๆได้อย่างเหมาะสม 

 อะไรที่เรียกว่า พฤติกรรม การท างาน การเล่น การไปหาหมอ และการเสพ 

สารเสพติด พฤติกรรมสามารถเป็นผลของอารมณ์ ความคิด หรอืทั้งสองอย่างรวมกัน การตดิ

สารเสพติดเป็นตัวกระตุ้นที่รุนแรงต่อความคิดและอารมณ์ที่จะน าไปสู่การเสพสารเสพติด  

ผลของการตดิสารเสพติดนี้มีพลังอย่างมาก เป็นกระบวนการอัตโนมัตทิี่น าบุคคลไปสู่การเสพ

สารเสพติด ทั้งๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อเลิกการเสพสารเสพติด การมกีารก าหนดตาราง

การใชเ้วลาที่แน่นอน การเข้ากลุ่มนิรนามเกี่ยวกับการไม่ใชส้ารเสพติดและการเข้าร่วมกิจกรรม

ใหม่ๆ ทั้งหมดนีเ้ป็นวิธีการที่จะช่วยควบคุมการเสพสารเสพติดอีกทางหนึ่ง เป้าหมายการเลิก

เสพสารเสพติด คือ การเรียนรูท้ี่จะควบคุมตนเองขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะมีพฤติกรรมที่ล่อแหลม

หรอืพฤติกรรมเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อเสพสารเสพติด หรอืน าตนเองไปสู่การเสพสารเสพติด  

การเรียนรูท้ี่จะยอมรับเมื่อมีพฤติกรรมลอ่แหลมเพียง 1 หรอืมากกว่า 1 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

จะช่วยให้รู้วา่เมื่อไหร่ที่จะเริ่มตน้ต่อสูห้รอืปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลอ่แหลมนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้

สามารถออกหา่งจากสถานการณท์ี่น าไปสู่การเสพสารเสพติด 
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โรค “สมองติดยา” 

 สมองเป็นอวยัวะส่วนหนึ่งของรา่งกายทสี าคัญมาก มีลักษณะเป็นกอ้นเนือ้นิ่มๆ หนัก

ประมาณ 1.4 กโิลกรัมอยู่ภายในกระโหลกศีรษะ สมองเป็นศูนย์บัญชาใหญ่ของรา่งกาย มีส่วนที่รับ

ข้อมูลและสัง่งานออกไปยงักล้ามเนือ้และอวัยวะตา่งๆ รวมทั้งเป็นศนูย์ควบคุมอารมณ ์ความรู้สึก 

ความจ าความคิดสรา้งสรรคต์่างๆ สมองจึงเป็นเสมือนส่วนที่ควบคุมนิสัยใจคอของมนษุย์ซ่ึง

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 1. สมองส่วนคดิ ท าหนา้ที่ในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผล เมื่อติดยาเสพติด 

ท าให้ความคดิที่เป็นเหตุเปน็ผลเสียตามไปด้วย ท าใหไ้มส่ามารถควบคุมตัวเองได้ จึงมีการใช ้

ยาเสพติดบ่อยขึน้และเลิกไดย้ากขึ้น 

 2. สมองส่วนอยาก เป็นสมองอยู่ช้ันในควบคุมสัญชาตญาณต่างๆ ที่จะชว่ยใหอ้ยู่รอด 

เป็นส่วนทีส่ั่งการให้ร่างกายเกิดความอยากที่จะแสวงหาสิง่ต่างๆ ตามทีส่มองสัง่การ สมองส่วนนีเ้ป็น

สื่อกลางของการเสพยาเสพตดิทุกชนิด เป็นที่ตั้งของสมองความสุขซึ่งน าไปสู่การติด เมื่อใช้ยาเสพติด

บ่อยๆ คร้ัง จะท าให้สมองส่วนคดิถูกท าลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุผลเสยีไป การท าหน้าที ่

ของสมองส่วนอยากมากขึ้นท าให้เกดิสมองตดิยา ธรรมชาติของรา่งกายจะมีกลไกในการแสวงหา 

สิ่งที่จ าเป็นในการด า รงชวีิตเชน่ อาหาร น้ า เพศสัมพนัธ ์และการดูแลเอาใจใส ่เป็นต้น สิ่งเหล่านี ้

เป็นสิ่งเร้ากระตุน้ความพึงพอใจของมนุษย์ สมองมีบทบาทส าคัญในการกระตุน้ให้เกดิพฤติกรรม

ต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้รับสิง่เหล่านี ้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สมองส่วนที่ท าหนา้ที่นี้เรยีกวา่ สมอง

ส่วนควบคุมความพอใจกลไกการท างาน เมื่อสมองส่วนควบคุมความพอใจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเรา้ 

ก็จะมีการหลัง่สารโดปามีนออกมาท าให้เกดิความรูส้ึกพึงพอใจ สุขใจ เมื่อสิ่งเรา้หมดไป ระดับ 

โดปามีนลดลงความรู้สึกพงึพอใจจะลดลงเช่นกัน เกิดเป็นความรู้สึกไมส่บายใจ กระวนกระวายใจ 

และจ าเป็นต้องแสวงหาสิง่เร้ามากระตุ้นอีก เพื่อรักษาระดับโดปามีนในสมองไว้ ท าให้เกดิพฤติกรรม

แสวงหาความพึงพอใจ (Rewarding behaviors) และเมือ่ใช้ยาเสพติดไปนานๆ รา่งกายปรับสภาพ 

ให้เกดิความทนทานต่อยา ท าให้ใชย้าในปรมิาณเทา่เดมิแตค่วามรู้สึกไมด่ีเท่าเดมิ เหมือนฤทธิ์ยา 

ไม่เพียงพอจึงต้องใช้ยาในปรมิาณเพิ่มมากขึ้น จึงเกดิภาวะติดยาทั้งร่างกาย และจิตใจ 

 ตัวอยา่งการทดลองใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองส่วนควบคุมความพอใจในหนูทดลอง 

พบว่า มีระดับโดปามนีสงูขึน้กวา่ปกติ และเมื่อกระตุน้ไปสกัระยะหนึง่หนูเกิดการเสพตดิกับการถูก

กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟา้ คอืหนูจะตอ้งได้รับกระแสไฟฟา้อยู่เรื่อยๆ และเพิ่มความถี่ของความต้องการ

มากขึ้น หนูจะเรียนรูท้ี่จะเปิดสวิทซ์ปล่อยกระแสไฟฟา้เข้าสู่ตัวเอง และเมื่อไม่ได้รับการกระตุ้น 

จะกระวนกระวาย เกิดเป็นการเสพติดขึ้น 
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1. ชื่อกิจกรรม ค ามั่นสัญญา 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 

 ค ามั่นสัญญา เปน็สิ่งที่บุคคลแสดงความมั่นใจในการจะท าตามที่ได้ตกลงกันไว้วา่จะท าให้

ส าเร็จตามที่ไดส้ัญญาไว้ โดยบุคคลนั้นต้องใช้ความพยายาม ความอดทน ความเชื่อมั่นและแรง

ศรัทธาในสิ่งทีต่นยึดเหนี่ยวเปน็พลังใจ นอกนั้นยังต้องรูจ้ักสรา้งแรงบันดาลใจ ให้กับชีวติอยู่เสมอ  

การที่คนอยู่ด้วยความหวงั มีเป้าหมายชวีิตที่ชัดเจน มักเป็นแรงขับและผลักดนัให้มีก าลังใจ เมื่อท าได้

ก็จะเกดิความปีติยนิดตี่อค าชืน่ชมของคนรอบขา้ง เมื่อเราสามารถท าตามสัญญาได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อใหน้ักเรยีนสรา้งแรงบนัดาลใจในชวีิตมีเป้าหมายชีวติที่ชัดเจน และคน้หาวิถีชีวติ

แห่งความสุขทีย่ั่งยืน 

 3.2 เพื่อให้ก าลงัใจ ในการยึดมั่นต่อค าสัญญาในการด าเนนิชีวติ โดยไม่พึ่งพาสารเสพติด 

4. เวลา  ใช้เวลา  60  นาท ี

5. วิธดี าเนนิกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรยีนรว่มกันแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นประเด็นดงันี้ 

  - วิถีชีวติแห่งความสุขทีย่ั่งยืน  - คนต้นแบบ 

  - การสรา้งแรงบันดาลใจในชีวิต  - การตั้งเปา้หมายในชีวติ 

  - การสร้างพลังใจ      - ค ามั่นสญัญา 

 5.2 ครูให้นักเรียนพิจารณาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  

รัชกาลที่ 9 และบอกความรู้สกึและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ และความมุ่งมัน่ 

 5.3 นักเรยีนท าใบกจิกรรม เรื่อง ค ามั่นสญัญา 

 5.4 ครูให้ค าปรกึษานักเรยีน โดยท าใบกจิกรรม “คุณท าได้” 

6. สื่อและอุปกรณ ์

 6.1 ใบกจิกรรม เรื่อง  ค ามั่นสัญญา 

 6.2 ใบกจิกรรม “คุณท าได้” 

7. การวัดผลและประเมนิผล 

 7.1 ตรวจสอบใบกจิกรรม 

 7.2 การแสดงความคดิเห็น 

8. ค าถามชวนคิด 

 นักเรยีนแสดงความคิดและใหค้ ามั่นสัญญาในการไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับสารเสพตดิได้

หรือไม ่
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ใบกิจกรรม เรื่อง ค ามั่นสัญญา 
 

ชื่อ – สกุล...................................................................ช้ัน.................................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อความตอ่ท้ายประโยคดังนี้ 
 

 ในความคิดของฉัน วิถีชีวิตแห่งความสุขที่ยั่งยืนก็คือ........................................................... 

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

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

 และแนน่อนที่สุดฉันนึกถึงเขาเสมอเพราะเขาคือ “คนต้นแบบ”ส าหรับฉัน  

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

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

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

 และในวันนีฉ้ันมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจในชวีิตฉันดังนี้ 

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

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

 ฉันได้คิดได้หวังและตั้งเป้าหมายของชีวิตฉันไว้ดังนี้ 

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

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

 ฉันขอใหค้ าสัญญาว่า จากนี้ไปฉันจะ

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

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

 ฉันอยากจะบอกกับ (ชื่อ).................................................................................................. 

คนที่ฉันรัก นึกถึง และคิดถึงเขาที่สุด อยากจะบอกว่า.............................................................. 

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

............................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “คุณท าได้” 

 

ค าชี้แจง ให้ครูและนักเรียนร่วมพูดคุย โดยครูถามนักเรียนและนักเรียนตอบค าถามดังนี้ 

 

1. นักเรียนมคีวามรูส้ึกอย่างไรต่อการให้ค ามั่นสัญญาที่กล่าวแล้ว ........................................... 

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

 

2. นักเรียนจะปฏิบัติตามสัญญาได้โดย ................................................................................... 

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

 

3. ความภาคภูมใิจของนักเรียนคือ ......................................................................................... 

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

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

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

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

 

4. ใครคือบุคคลที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยใหน้ักเรียนประสบความส าเร็จ ..................................... 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม เป้าหมายชีวติ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การมจีุดหมายในชีวติ เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระท า 

สิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามจุดหมายนั้น ซึ่งนักเรียนตระหนักและสามารถระบุเป้าหมายในชีวติ

ของตนเองได้ จะช่วยใหน้ักเรียนควบคุมและปฏิบัติตัวเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จที่ตั้งไว้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเป้าหมายในชีวติ 

 3.2 เพื่อให้มแีนวทางที่เป็นรูปธรรมน าไปสู่เป้าหมายชีวิต 

4. เวลา ใช้เวลา   60    นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องความส าคัญของการมเีป้าหมายชวีิต 

 5.2 ครูและนักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นและความรูส้ึกเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง 

กับการใชส้ารเสพติด 

 5.3 ครูให้นักเรียนทบทวนตนเอง  ส ารวจความตั้งใจและเป้าหมายชวีิต 

 5.4 ให้นักเรียนตอบค าถามในใบกิจกรรม เป้าหมายในชีวิต 

 5.5 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปถึงเป้าหมายในชีวติของนักเรียนพร้อมทั้ง 

ให้ค าปรึกษาในการวางเป้าหมายในชีวิตของนักเรียน 

 5.6 นักเรียนวางแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้ังไว้ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง เป้าหมายในชีวติ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนบอกเป้าหมายในชีวติของตนเองได้หรอืไม่ 

 8.2 นักเรียนก าหนดเป้าหมายในระยะสั้น และ/หรอืระยาวของตนเองได้ 

 8.3 นักเรียนวางแนวทางในการปฏิบัติตนให้ด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 

ที่ตนเองต้ังไว้ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  เป้าหมายชีวติ 
 

ชื่อ – สกุล...............................................................ช้ัน............................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนทบทวนตนเอง  ส ารวจความตัง้ใจและวางเป้าหมายชีวติของตนเอง 

             โดยตอบค าถามนี้ 

1. สถานการณ์หรือการท ากิจกรรมใดที่ท าให้ใช้สารเสพติด ..................................................... 

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

2. รู้สึกอย่างไรเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณท์ี่ใชส้ารเสพติด ..................................................... 

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

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

3. ให้นักเรียนเปรียบเทียบสถานการณส์องดา้น ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับกลุ่มผู้ใชส้ารเสพติด 

และไม่ใช้สารเสพติด  และเขียนความคดิเห็นลงตารางดังนี้ 

สถานการณ์ที่มีผู้ใช้สารเสพตดิ สถานการณ์ทีไ่ม่มีผู้ใชเ้สพสารเสพตดิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. การวางเป้าหมายชีวติ 

 ด้านการเรียน........................................................................................................ 

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

 ด้านอาชีพ/การงานในอนาคต................................................................................. 

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

 การด าเนินชีวติ...................................................................................................... 

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

5. นักเรียนมีวธิีปฏิบัติอย่างไรที่จะท าให้ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 1............................................................................................................................ 

 2…………………………………………………………………………………………………………………………………

 3………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 

วันที…่………เดือน.....................พ.ศ............ 

ชื่อ – สกุล...................................................ช้ัน ม......../........เลขที่...............อายุ...................ป ี

ชื่อบิดา..............................................อาชีพ.................................รายได้/เดอืน…...............บาท 

ชื่อมารดา...........................................อาชีพ.................................รายได้/เดอืน…..............บาท 

สถานภาพบิดามารดา...................................มีพี่น้อง...............คน นักเรียนเป็นคนที่................ 

ให้ค าปรึกษาเรื่อง.................................................................................................................... 

สภาพของปัญหา..................................................................................................................... 

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

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

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

บันทึกการให้ค าปรึกษา........................................................................................................... 

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

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

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

 

            ลงช่ือ.........................................ผูใ้ห้ค าปรึกษา 

                  (..........................................) 
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1. ชื่อกิจกรรม บทบาทของครอบครัว 

2. สาระส าคัญ/แนวคดิ 

 การท าให้ครอบครัวตระหนักว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชส้ารเสพติด 

ของบุตรหลานเป็นปัญหาของทุกคน การร่วมมอืกันในการแก้ไขปัญหา โดยการก าหนดบทบาท

ที่ชัดเจน จะช่วยใหก้ารแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้สารเสพติด

ของนักเรียน 

 3.2 เพื่อให้ครอบครัวชว่ยกันหาแนวทางในการป้องกันและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง 

ต่อการใช้สารเสพติด 

4. เวลา ใช้เวลา    60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสัมภาษณ์ พ่อแม ่ผูป้กครอง โดยตั้งค าถามว่า 

  - พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของลูกบ้าง 

  - มีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อบุตรหลานอยู่ในสภาพแวดล้อม

เสี่ยงต่อการใชส้ารเสพติด 

 5.2 ครูใหน้ักเรียนรวบรวมพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจากการใชส้ารเสพติด และเขียน

ลงในใบกิจกรรม เรื่อง ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด 

 5.3 ครูสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

 5.4 ครูใหพ้่อแม่ ผูป้กครองและนักเรียนรว่มกันเขียนใบกิจกรรม เรื่อง บทบาท 

การแก้ไขปัญหาของพ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรียน 

 5.5 ครูสรุปสิ่งที่ครอบครัวช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาถือเป็นสัญญาใจ 

ที่จะช่วยกันติดตามด าเนินการให้เป็นจรงิต่อไป โดยครูมีบทบาทที่จะเข้าไปช่วยครอบครัว

ติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง บทบาทการแก้ไขปัญหาของพ่อแม่ ผูป้กครองและนักเรียน 

 6.3 ใบกิจกรรม แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 

 7.2 การแสดงความคิดเห็น 

8. ค าถามชวนคดิ 

 พ่อแม่ ผูป้กครองและนักเรียน มคีวามคิดเห็นอย่างไรบ้างในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

ที่เป็นสัญญาใจรว่มกัน 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  ผลกระทบจาการใช้สารเสพติด 

 

ชื่อ – สกุล...........................................................ช้ัน........................................ 
 

ค าชี้แจง ให้ครอบครัว พ่อแม ่นักเรียน เขียนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจากการใชส้าร

เสพติด น ามาวิเคราะหผ์ลที่เกิดขึ้นทีละพฤติกรรม และเขียนลงในตารางนี้ 
 

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ผลที่เกิดขึ้น 

1……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1. ต่อตนเอง

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

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

2. ต่อครอบครัว

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

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

3. ต่อสังคม

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

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

2……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

1. ต่อตนเอง

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

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

2. ต่อครอบครัว

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

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

3. ต่อสังคม

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

................................................................... 
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ใบกิจกรรม เรื่อง บทบาทการแก้ไขปัญหาของครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองและนักเรยีน 

 

ชื่อ – สกุล...........................................................ช้ัน........................................ 
 

ค าชี้แจง ให้ครอบครัว พ่อแม ่และนักเรียนช่วยกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  

            ว่าควรแก้ปัญหาใด ก่อน – หลัง ตามล าดับ และก าหนดบทบาทว่าแตล่ะปัญหา พ่อ 

            แม่ ควรมีบทบาทอย่างไร นักเรียนควรมบีทบาทอย่างไร และเขียนลงในตารางนี้ 
 

พฤตกิรรมทีเ่กิดขึ้น

จากการใชส้ารเสพติด 
ต้องการแก้ไขเป็น บทบาทของนักเรียน 

บทบาทของ พ่อแม ่

ผู้ปกครอง 

1…………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

2…………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

3…………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

4…………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

5…………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

 

วันที…่………เดือน.....................พ.ศ............... 

ชื่อ – สกุล.....................................................ช้ัน ม......../........เลขที่...............อายุ................ปี 

ชื่อบิดา..................................................อาชีพ...............................รายได้/เดอืน................บาท 

ชื่อมารดา..............................................อาชีพ...............................รายได้/เดอืน................บาท 

สถานภาพบิดามารดา..................................มีพี่น้อง...............คน นักเรียนเป็นคนที่................. 

ให้ค าปรึกษาเรื่อง.................................................................................................................... 

สภาพของปัญหา..................................................................................................................... 

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

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

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

 

บันทึกการให้ค าปรึกษา........................................................................................................... 

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

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

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

 

            ลงช่ือ.........................................ผูใ้ห้ค าปรึกษา 

               (..........................................) 
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ใบความรู้ เรื่อง  บทบาทครอบครัวกับการเลิกสารเสพติด 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว 

 1. เข้าใจกลไกการเสพติด ยอมรับข้อจ ากัด  2. หยุดพฤติกรรมสง่เสริมการใช้ 

สารเสพติด 

 3. ให้ความช่วยเหลือที่ผูเ้สพติดตอ้งการ  4. ให้ก าลังใจ 

 5. อดทนกับกระบวนการเลิกเสพสารเสพติด 

การปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้ติดสารเสพติด 

 1. เรียนรู้และยอมรับข้อจ ากัดของการใช้ชีวติรว่มกัน 

 2. เรียนรู้สัญญาณเตือนการกลับไปเสพสารเสพติดซ้ า 

 3. เรียนรู้เกี่ยวกับตัวกระตุ้นและวิธีการจัดการ 

 4. เรียนรู้สภาวะทางอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 

 5. ฝกึการสร้างสัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารอย่างมีเหตุผล 

 6. มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

การปฏิบัติตัวส าหรับสมาชิกครอบครัวในช่วงการเลิกสารเสพติด 

 ช่วงแรกเริ่มต้น    -  ท าข้อสัญญาในการรักษา 

  (ระยะขาดยา     -  ยอมรับว่าการติดยาเป็นภาวะทางการแพทย์ 

 ระยะฮันนีมูน)    -  สนับสนุนการหยุดสารเสพติด และสุรา 

         -  เรียนรู้เกี่ยวกับตัวกระตุ้นและวิธีการจัดการไม่ให้ผูร้ับ   

          การบ าบัดหวนกลับไปเสพสารเสพติด 

 

 ช่วงกลาง     -  ตัดสินใจว่าคืนดีกับผูต้ิดสารเสพติดหรอืไม่ 

 (ระยะหยุดสาร    -  เรียนรู้การช่วยเหลือแทนการเข้าข้างผูต้ิดสารเสพติด 

 เสพติดที่ยืดเยื้อ)    -  หาทางท าให้ชีวติของตนเองมคีุณค่า 

 ระยะอุปสรรค    -  ฝกึทักษะการสื่อสารที่มีเหตุผล 

 ช่วงปลาย     -  เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อจ ากัดของการปรับตัวอยู่กับผู้

 (ระยะปรับตัว)     ติดสารเสพติด  

         -  พัฒนาตนเอง  สุขภาพ  การด าเนินชีวติที่พอดี 

         -  ส ารวจตนเอง เมื่อผูป้่วยกลับไปเสพสารเสพติด 

         -  อดทนกับกระบวนการเลิกสารเสพติด   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 3 

กลุ่มบ าบัด 
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แผนผัง แนวทางการด าเนินการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศกึษา กลุม่บ าบัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบําบัดนักเรียนที่เสพติดแล้ว เน้นการมสี่วนรว่มประกอบด้วย แพทย์ 

ผูป้กครอง ครูที่ปรึกษา งานแนะแนว พยาบาลของสถานศกึษา และครูผูร้ับผิดชอบ 

งานสารเสพติดของโรงเรียน เน้นการดูแลแบบองค์รวม ด้านร่างกาย ความคิด ความรูส้ึก 

พฤติกรรม และดูแลเฝาูระวังดา้นสภาแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

โดยการพัฒนา เปลี่ยนทัศนคติ ฝกึทักษะอาชีพ ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจ 

กิจกรรมจติอาสา ฯลฯ  
 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

งานสารเสพติด 

ประสานงาน

ภายนอกสถานศึกษา 

งานพยาบาล 

โรงพยาบาล งานระบบดูแล   

ช่วยเหลือนักเรยีน

นักเรยีน 

งานแนะแนว 

คณะกรรมการฯ 

ครูที่ปรกึษา 

ผู้ปกครอง 

เครือข่าย ศูนย์บ าบัด

ฯ 

ดูแลเฝ้าระวัง 

นักเรียน 

ประสานงาน 

ภายในสถานศึกษา 
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แนวทางการจัดกจิกรรม ส าหรับกลุ่มบ าบัด 
 

 วัตถุประสงค์   

  เพื่อให้นักเรียนรับรู้ว่ามีปัญหาเรื่องสารเสพติดเห็นคุณค่าในตนเอง  

มีความเชื่อมั่น แรงจูงใจในการบําบัด 
 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม ผลลัพธ ์

1 บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกใช้สารเสพติด LS, K 

2 สารเสพติดและผลกระทบจากการใช ้ LS, K 

3 คุณค่าแห่งชีวิต LS 

4 สัญญาใจ EF 

5 การจัดการกับสภาวะความอยากเสพสารเสพติด EF, K 

6 การสนับสนุนจากครอบครัว/สังคม EF 

7 อารมณ์ ความคิดและความรู้สกึ LS, K 

8 การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเป็นระบบ LS 

9 เทคนิคการปฏิเสธ LS 

10 ความเช่ือมั่นในการหยุดใช้สารเสพติด EF 

11 การวางแผนชีวติในการไม่ใชส้ารเสพติด EF 

12 สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (เปูาหมายและคุณค่าของชีวติ) EF 

 

Drug Addict Knowledge : K (ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 

Executive Function : EF (ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ 

Life Skill : LS (ทักษะชีวติ) 
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1. ชื่อกิจกรรม บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกใช้สารเสพติด  

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การให้ครอบครัวตระหนักว่าปัญหาที่เกิดขึน้จากการใช้สารเสพติดของบุตรหลาน

เป็นปัญหาของทุกคน การร่วมมอืกันในการแก้ไขปัญหาโดยการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน  

จะช่วยใหก้ารแก้ไขปัญหาบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้พ่อแม่ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้สารเสพติด 

ของนักเรียน 

 3.2 เพื่อให้พ่อแม่ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพติด 

ของนักเรียน 

4. เวลา    ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสัมภาษณ์พ่อแม่ โดยตั้งคําถามดังนี้ 

  - พ่อแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวลูกบ้าง 

  - เมื่อลูกใช้สารเสพติดมีผลกระทบอะไรต่อพ่อแม่บ้าง 

 5.2 ครูและพ่อแม่ช่วยกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและการแก้ไข ตามลําดับ

ก่อนหลังลงในใบกิจกรรมเรื่อง บทบาทของพ่อแม่และนักเรียนในการแก้ไขปัญหาการใช้ 

สารเสพติด 

 5.3 ครูสรุปสิ่งที่ พ่อแม ่นักเรียนช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรมเรื่อง บทบาทของพ่อแม่และนักเรียนในการแก้ไขปัญหาการใช้ 

สารเสพติด 

 6.2 แบบบันทึกการให้คําปรึกษา แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจงาน  

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 ขอ้สรุปบทบาทของพ่อแม่ในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของลูกคืออะไร 
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ใบกิจกรรม เรื่อง บทบาทของพ่อแม่และนักเรยีนในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
 

ชื่อ – สกุล......................................................................ช้ัน........................................ 
 

 ค าชี้แจง ให้พ่อแม่และนักเรียนช่วยกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาว่าควรแก้ไข

ปัญหาใด ก่อน-หลัง  ตามลําดับและกําหนดบทบาทว่าแตล่ะปัญหา  พ่อแม่ ควรมีบทบาท

อย่างไร นักเรียนควรมบีทบาทอย่างไร และเขียนข้อความลงในตารางนี้ 

ตารางแก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 

ตัวกระตุ้นที่มี

อทิธิพลที่ท าให้

กลับมาใช ้

สารเสพติดอีก 

ต้องการแก้ไขเป็น บทบาทของนักเรียน บทบาทของพ่อแม ่

1 ………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

1 ……………………………. 

……………………………….. 

………………………………. 

1 ……………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

1 ……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

2 ………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

2 ……………………………. 

……………………………….. 

………………………………. 

2 ……………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

2 …………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

3 ………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

3 ……………………………. 

……………………………….. 

………………………………. 

3 ……………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

3 …………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

4 ………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

4 ……………………………. 

……………………………….. 

………………………………. 

4 ……………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

4 …………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

5 ………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

5 ……………………………. 

……………………………….. 

………………………………. 

5 ……………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

5 …………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 

วันที…่…………เดือน........................พ.ศ..................... 

ชื่อ – สกุล.........................................................ช้ัน ม......./......เลขที่............อายุ...................ปี 

ชื่อบิดา................................................อาชีพ...........................รายได้/เดอืน......................บาท 

ชื่อมารดา............................................อาชีพ...........................รายได้/เดอืน......................บาท 

สถานภาพบิดามารดา.....................................มพีี่นอ้ง...........คน นักเรียนเป็นคนที่.................. 

ให้คําปรึกษาเรื่อง................................................................................................................... 

สภาพของปัญหา..................................................................................................................... 

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

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

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

บันทึกการให้คําปรึกษา............................................................................................................ 

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

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

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

 

ลงช่ือ.........................................ผูใ้ห้คําปรึกษา 

              (..........................................) 

 
 

การติดตามผล 

วันที…่………เดือน............................พ.ศ...................... 

ได้ตดิตามพฤติกรรมของ..........................................................................มคีวามเห็นว่า 

พฤติกรรมดา้น....................................................................................................................... 

  ดีมาก   ดีขึ้นเล็กน้อย   เหมอืนเดิม   หนักขึน้กว่าเดิม 

พฤติกรรมดา้น........................................................................................................................ 

  ดีมาก   ดีขึ้นเล็กน้อย   เหมอืนเดิม   หนักขึน้กว่าเดิม 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรยีน 

วันที…่…..………เดือน.................................พ.ศ...............เวลา............................ 

ชื่อ – สกุล................................................ชัน้ ม......../........เลขที่...........อายุ..............ปี 

สถานที่สัมภาษณ์................................................................................................................... 

จุดหมายของการสัมภาษณ์ 

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

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

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

สรุปผลการสัมภาษณ์ 

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

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

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

ข้อสังเกต 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

นัดสัมภาษณ์ครัง้ตอ่ไป เรื่อง  

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

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

เสร็จสิน้การสัมภาษณ์ เวลา........................................ 

 

            ลงช่ือ.........................................ผูส้ัมภาษณ์ 

             (............................................) 

          ตําแหน่ง.................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม สารเสพติดและผลกระทบจากการใช้ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 กระบวนการตดิสารเสพติด เกิดขึน้อย่างเป็นขั้นตอน จะช้าหรอืเร็วขึ้นอยู่กับ

วิธีการใช ้ปริมาณและความถี่ของการใช้ สารเสพติดเป็นยากระตุน้ประสาท ทําให้สมอง 

ฝาุยควบคุมความคิดและใช้เหตุผลสูญเสียการทําหน้าที่ไปโดยแสดงออกทางพฤติกรรม 

ที่ผิดปกติ ไปจนควบคุมตนเองเรื่องการใชไ้ม่ได้และกลายเป็นโรคสมองตดิยา การรับรู้ 

ถึงผลกระทบ ผลเสียด้านต่างๆที่เกิดขึน้จากการเสพ  สารเสพติด มีความจําเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะการใชส้ารเสพติดติดต่อเป็นระยะเวลานานทําให้เกิดผลเสียเพิ่มมากขึน้จนไม่สามารถ

รักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  มีความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเรื่องผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

 5.2 ครูใหน้ักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง สารเสพติดและผลกระทบจากการใช้ 

 5.3 ครูใหค้วามรูเ้กี่ยวกับสารเสพติดและผลกระทบที่เกดิขึน้จากการใชส้ารเสพติด 

 5.4 ครูสรุปประเด็น เนือ้หาที่คุยกับนักเรียน และเนน้ย้ํา ประเด็นที่สําคัญ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง สารเสพติดและผลกระทบจากการใช้ 

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง สารเสพติด (ความรูใ้นบทที่ 2) 

 6.3 ใบความรู ้เรื่อง วงจรการใชส้ารเสพติด 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 การซักถามและการสรุปประเด็นสําคัญ 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างไรบ้าง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง ความรู้เรื่องสารเสพติดและผลกระทบจากการใช้ยา 
 

ชื่อ – สกุล.......................................................สกลุ.................................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบข้อคําถามต่อไปนี ้

1. สารเสพติดที่นักเรียนร็จักคือ 

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

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

2. ผลกระทบจากการใชส้ารเสพติดตาม ขอ้ 1 

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

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

3. ตัวกระตุ้นที่ทําให้อยากเสพสารเสพติดคือ 

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

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

4. สาเหตุที่ทําให้กลับไปเสพซ้ําคือ 

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

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

5. ทําอย่างไรจงึแก้ไขปัญหาการกลับไปเสพซ้ํา 

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

............................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ เรื่อง วงจรการใช้สารเสพติด 
 

วงจรการใช้สารเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวกระตุ้น      คิด     อาการอยากเสพ     เสพสารเสพติด 

 ตัวกระตุ้น ได้แก่ คน สถานที่ สิ่งของ อารมณ์ความรูส้ึก และเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุให้

เกิดอาการอยาก ตัวอย่าง เช่น ถ้าทุกคืนวันศุกร์คนเราได้รับเงินแล้วออกไปหาเพื่อนนอกบ้าน 

แล้วเสพสารกระตุ้น ตัวกระตุ้นควรจะได้แก่ 

 - คืนวันศุกร์ 

 - เวลาหลังเลิกงาน 

 - เงิน 

 - เพื่อนที่เคยเสพ 

 - สถานเริงรมย์ 

 สมองของคนซึ่งเคยผา่นการใชส้ารเสพติดมาก่อนจะมีความสัมพันธ์กับตัวกระตุ้นที่

ทําให้เกิดการใช้สาร การใช้สารเป็นผลมาจากการต้องเผชิญกับสิ่งกระตุ้นเดิมๆ ตัวกระตุน้เพียง

ตัวเดียวเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเสพสารเสพติดได้ ดังนี้ 

 

ตัวกระตุ้น      คิด     อาการอยากเสพ     เสพสารเสพติด 

(จะเป็นวงจรที่เข้ามาครอบงําความรู้สกึใหก้ลับไปใช้สารเสพติดอกี) 
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 สิ่งส าคัญที่สุดในการบ าบัดรักษา คือ การหยุดกระบวนการที่ทําให้เกิดอาการ

อยากเสพมีวธิีง่ายๆที่ตอ้งทําเป็นอันดับแรก คอื 

 1. แยกแยะชนิดของตัวกระตุ้น 

 2. หลีกเลี่ยงกับการเผชิญกับตัวกระตุ้นใหม้ากที่สุดเท่าที่จะทําได้ (เชน่ อย่าพกพา 

เงินสดจํานวนมากๆ เนื่องจากเมื่อมีเงินจํานวนมากก็มีโอกาสที่จะไปใช้สารเสพติดอีก) 

 3. มีวธิีการจัดการกับตัวกระตุ้นได้หลายวิธี ( เช่น การออกกําลังกาย การเข้าร่วม

ประชุมกลุ่มผูต้ิดสารเสพติดนิรนามในคืนวันศุกร์) 

 พึงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อตัดสินใจเลิกเสพสารเสพติดแล้ว แต่ตัวกระตุ้นยังมีผลต่อ

สมองที่ให้เกิดอาการอยาก เพราะฉะนั้นความตัง้ใจที่ต้องการหยุดเสพสารเสพติดเพียง 

อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดว้ย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ 

สิ่งกระตุน้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
 

ข้ออ้างท่ีท าให้ต้องกลับไปเสพซ้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อไรก็ตามที่ตัดสินใจจะหยุดเสพหรอืเลิกเสพสารเสพติด จะต้องยินยอมที่จะ

เปิดเผยเหตุผลของการที่ทําให้กลับไปเสพซ้ํา การคิดในเชิงเหตุผลจะต่อสูก้ับความคิด 

ของการใช้สารเสพติด จะรู้สึกว่าความคิดกําลังตอ่สู้กัน ตอ้งมเีหตุผลมากพอที่จะไม่กลับไป 

เสพสารเสพติด ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในใจจะส่วนสําคัญที่จะนําไปสู่การเสพสารเสพติด ในอดีต 

ที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วที่ตอ้งยอมแพก้ับข้อโต้แย้งเหล่านี ้แล้วกลับไปเสพซ้ําอีก 
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ความคดิท าให้เกิดอาการอยากเสพสารเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาการอยากได้เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเสมอ และไม่ง่ายที่จะแยกแยะรูปแบบ 

ของอาการอยากสารเสพติดได้อย่างชัดเจน ความคิดที่จะใช้สารเสพติดจะเกิดขึ้นทีละนอ้ย 

ทีละนอ้ยโดยเราไม่รู้สกึตัว จําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะหยุดความคิดเหล่านี ้ 

ถ้ายังหมกมุ่นที่จะคิดเรื่องการเสพสารเสพติดตอ่ไปอีกเท่ากับว่าตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มกลับไป

ติดซ้ํา ยิ่งคิดเรื่องการเสพมากขึ้นเท่าใดโอกาสที่จะกลับไปติดซ้ําก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดย “อัตโนมัติ” 

 ในระหว่างสภาวะการตดิสารเสพติด ตัวกระตุ้น ความคิด อาการอยากและเสพ 

สารเสพติดมักจะไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นเป็นลําดับต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

ตัวกระตุ้น                   คิด                 อาการอยากเสพ                  เสพสารเสพติด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

1. ชื่อกิจกรรม คุณค่าแห่งชีวติ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 คนทุกคนมคีุณค่าในตนเอง คนเราเลอืกเกิดไม่ได้ บางคนเก่ง บางคนอ่อนแอ  

บางคนมปีมด้อย มทีุกข์ มสีุข แตกต่างกัน การรู้จักนําความดีที่มีอยู่ในตนเองมาพัฒนา  

ให้เป็นจุดเด่นที่เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม นําสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง  

และปรับเปลี่ยน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่นได้เป็นการกระทําที่น่าชื่นชมยกย่อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ภาคภูมใิจของตนเอง 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากสิ่งที่ทําให้เกิดความภาคภูมใิจ 

4. เวลา    ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียน เรื่องชีวิตที่มีคุณค่ามีแบบอย่างในการดําเนิน

ชีวติอย่างไร 

 5.2 ให้นักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง คุณค่าของฉัน 

 5.3 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปใบกิจกรรม คุณค่าของฉัน 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรมเรื่อง “คุณค่าของฉัน” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 ตรวจสอบใบกิจกรรม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนบอกได้หรอืไม่ว่าตนเองมีขอ้ดี – ข้อเสีย อย่างไรบ้าง 

 8.2 นักเรียนบอกวิธีพัฒนาข้อดหีรอืปรับปรุงขอ้บกพร่องของตนเองได้หรอืไม่  

และต้องทําอย่างไร 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “คุณค่าของฉัน” 
 

ชื่อ – สกุล.........................................................ชัน้.................................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ภาคภูมิใจของตนเอง และวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากสิ่งที่ทําให้

เกิดความภาคภูมใิจ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ความภาคภูมใิจของฉัน 
.................................................

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

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

เกิดประโยชนก์ับใคร ? 

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

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

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

รู้สึกอย่างไร ? 

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

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

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

ท าเมื่อไหร่ ? 

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

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

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



154 

1. ชื่อกิจกรรม สัญญาใจ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ใช้สารเสพติดที่ได้ผลดีตอ้งอาศัยความรว่มมอื

จากผูป้กครอง ตัวนักเรียนและครูในฐานะผูช่้วยเหลือ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและทําความตกลงร่วมกันในการปรับพฤติกรรม 

ของนักเรียน 

 3.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมอืของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูแจ้งวัตถุประสงค์กับผูป้กครอง และนักเรียน ในการทํากิจกรรมครั้งนี้  

เพื่อทําความตกลงรว่มกัน ในการปรับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียน 

 5.2 ให้นักเรียนและผูป้กครองทําสัญญาใจลงในใบกิจกรรม เรื่อง สัญญาใจ 

 5.3 ครู ผูป้กครอง นักเรียนร่วมกันสรุปคําสัญญาที่นักเรียนทําต่อครูและผูป้กครอง 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง สัญญาใจ 

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง องค์ประกอบการเสพติด 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 

 7.2 ความคิดเห็นของผูป้กครอง 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนและผู้ปกครองเขียนสัญญาใจต่อกันอย่างไรบ้าง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง สัญญาใจ 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน และผู้ปกครองทําสัญญาใจ โดยเติมขอ้ความลงในแบบบันทึกสัญญาใจ 

ดังนี้ 

 ข้าพเจ้า  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว        ____________________________________ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่__________ ได้หลงผิดในการใช้สารเสพติดประเภท _____________ 

แตข่ณะนีข้้าพเจา้ได้เรยีนรู้ โทษและพิษภัยของสารเสพติด เพื่อลด ละ เลิก การใชส้ารเสพติด 

โดยมีครูเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวงจรการใช้สารเสพติดอย่างถาวร 

 ข้าพเจ้ายินดี ให้ความรว่มมือในการปฏิบัติตน ดังนี้ 

 1. ____________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________ 

 3. ____________________________________________________________________ 

 4. ____________________________________________________________________ 

ข้าพเจ้า น.ส./นาง/นาย ______________________________________________ 

ผูป้กครองของ______________________________________นักเรียนช้ัน___________ได้รับทราบ

ถึงความปรารถนาดขีองโรงเรียนที่จะช่วยนักเรียนที่หลงผดิใหก้ลับตัวเป็นคนดี ข้าพเจ้ายินดีให้

ความรว่มมอืสนับสนุน ให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า ปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนไว้แล้ว 

ตามข้อความข้างต้นทุกประการ 

 

    ________________________        _______________________ 

    (_______________________)    (______________________) 

             นักเรียน         พ่อ - แม ่   ผูป้กครอง 
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ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบการเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสพติดเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประกอบ ได้แก่ 

 1. สารเคมีในร่างกาย โดยพบว่า ยาบ้าซึ่งเป็นสารกระตุ้นจะออกฤทธิ์ต่อเซลสมอง 

ช่วยใหส้มองหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งทําให้รู้สึกสบาย แต่หากมีการใชย้าบ่อยครั้ง และหยุดใช้ 

จะทําให้การทํางานของสมองเหนื่อยล้าลง ผูเ้สพจะซึม และอ่อนเพลีย จึงตอ้งเสพยาซ้ํา 

เพื่อให้รา่งกายสดชื่นขึ้น และต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ความรู้สกึสดชื่นเหมอืน 

ที่เคยรู้สึก 

 2. นิสัยความเคยชิน เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่จะเคยชินกับสิ่งที่เคยทํา เชน่ คนที่ตดิ

บุหรี่มักจะหยิบบุหรี่มาสูบในเวลาเดิมๆ ที่เคยสูบ หรอืเมื่อพบเพื่อนที่สูบ เหตุผลเหล่านีอ้ธิบาย

ได้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของ Pavlov ที่สุนัขน้ําลายไหลเมื่อเห็นอาหาร เมื่อ Pavlov สั่นกระดิ่ง

พร้อมอาหาร สุนัขน้ําลายไหล เมื่อทําเช่นนี้หลายๆครั้งเพียงสั่นกระดิ่งโดยไม่มีอาหาร สุนัข 

ก็จะน้ําลายไหลมาด้วย 

 3. อารมณ ์จติใจ เราพบว่าปัญหาอารมณ์ และจติใจมีผลผลักดันให้เด็กใช้ยา  

ในขณะเดียวกัน ปัญหาการใช้ยาก็ก่อให้เกิดปัญหาดา้นจติใจเช่นเดียวกัน และที่พบเสมอ 

ก็คือ เด็กที่เสพยามักมีภาวะอารมณ์ซึมเศร้าร่วมดว้ยที่ต้องการความเห็นใจ และช่วยเหลอื 
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“โรคสมองติดยา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมองติดยาได้อย่างไร 
 

 การตดิยาเสพติดเป็นกระบวนการตอ่เนื่องเกิดขึน้อย่างช้าๆ จากการเสพยา 

เป็นครั้งคราวสูก่ารเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้อง 

กับสมอง 2 ส่วน คือ สมองส่วนคิด (Cerebral cortex) และสมองสว่นอยาก (Limbic system)  

สมองสว่นคิด เป็นสมองสว่นที่ทํา หนา้ที่คิดและตัดสินใจด้วยสติปัญญาแบบมีเหตุผล 

ส่วนสมองสว่นอยาก เป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม เมื่อใชย้าบ้า/เมทแอมเฟตามนี 

จะไปกระตุน้ปลายประสาทในสมองให้หลั่งสารเคมีสมองออกมาจํานวนมาก สารเคมีดังกล่าว

จะไปกระตุน้ศูนย์ความสุขทํา ให้เกิดความรู้สกึเป็นสุขขึ้น เมื่อใชย้าบ้า/เมทแอมเฟตามีนบ่อยๆ 

ครั้งการทํา งานของสมองจะเปลี่ยนแปลงไป การใชค้วามคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจะสูญเสียไป  

และถูกควบคุมด้วยสมองส่วนอยากแทน ผูท้ี่ใชย้าบ้า เมทแอมเฟตามีนจึงมักแสดงพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมมอีารมณก์้าวร้าว หงุดหงิดงา่ย ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จงึทํา ให้มี 

การเสพยาเสพติดบ่อยขึ้น เมื่อเสพยาบ้าบ่อยขึน้ ยาบ้า/เมทแอมเฟตามีนจะทํา ลายเซลสมอง

บางสว่น และทํา ให้สารเคมีสมองมปีริมาณลดน้อยลง ทํา ให้ความสามารถในการคิด 

และการจํา ลดน้อยลง และมีผลทํา ให้มอีาการทางจิตและเกิดโรคจิตในที่สุด 
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1. ชื่อกิจกรรม การจัดการกับสภาวะความอยากเสพสารเสพติด 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 ความอยากเสพสารเสพติดเป็นปัจจัยสําคัญและมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการกลับไป

เสพซ้ําของนักเรียน โดยเฉพาะในระยะแรกของการหยุดเสพ การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตัวกระตุ้นและปรากฏการณ์การเกิดความอยากเสพสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รู้วธิีการเฝาู

ระวัง ติดตาม และแยกแยะความรูส้ึกดังกล่าวได้ด้วยตนเองอย่างมีสต ิการฝกึทักษะการจัดการ

กับความรูส้ึกนั้น จะช่วยทําให้ความรู้สกึอยากเสพลดความถี่และความรุนแรงจนกระทั่งหมดไป

ในที่สุด  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจสภาวะของความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด 

 3.2 นักเรียนสามารถวิเคราะห ์และแยกแยะตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความรูส้ึก 

อยากเสพสารเสพติด 

 3.3 นักเรียนสามารถเผชิญความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติดและจัดการ 

กับความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติดได้ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูสอบถามเกี่ยวกับอารมณค์วามรู้สกึของนักเรียนเกี่ยวกับการหยุดใช้ 

สารเสพติดในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

 5.2 ให้นักเรียนระบุปัญหา หรอือุปสรรคที่เกิดขึน้ในการหยุดใช้สารเสพติด 

 5.3 ครูถามนักเรียนว่า “ที่ผ่านมามีความรู้สึกอยากกลับไปเสพซ้ําอีกหรอืไม่ 

และความรูส้ึกนั้นเกิดขึน้จากสาเหตุอะไร” 

 5.4 ครูใหน้ักเรียนศกึษาใบความรู้ เรื่อง “ความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด 

และตัวกระตุ้น” และใบความรู้เรื่อง “ปรากฏการณ์ความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด  

และการจัดการกับความอยากเสพ” 

 5.5 ให้นักเรียนวิเคราะห์และแยกแยะว่าอะไรเป็นตัวกระตุน้ให้ตนเองรูส้ึก 

อยากกลับไปเสพสารเสพติด และแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละเทคนิคการเผชิญ 

และการจัดการความรู้สึกอยากเสพสารเสพติดของตนเองที่เคยทําสําเร็จ แล้วเขียนลงใน 

ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ทําให้รูส้ึกอยากเสพ และการจัดการกับความอยากเสพ 

สารเสพติด” 
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 5.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป วิธีการปฏิบัติตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการ

กับความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง “ความรู้สกึอยากเสพสารเสพติดและตัวกระตุ้น”  

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง “ปรากฏการณค์วามรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด และการจัดการ

กับความอยากเสพ” 

 6.3 ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ทําให้รู้สึกอยากเสพ และการจัดการกับ 

ความอยากเสพสารเสพติด” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบจากการทําใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนบอกสิ่งที่ทําให้เกิดความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติดได้หรอืไม่ 

 8.2 นักเรียนสามารถวิเคราะห ์และแยกแยะตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความรูส้ึก 

อยากเสพสารเสพติดได้หรือไม่ 

 8.3 นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพได้หรอืไม่ 
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ใบความรู้ 

เรื่อง “ความรู้สึกอยากเสพสารเสพติดและตัวกระตุ้น” 

 

 ความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของการหยุดเสพ โดยเฉพาะ 

ในระยะเวลาแรกๆความรูส้ึกอยากเสพจะเกิดขึน้เป็นช่วงๆ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระตุ้น  

ซึ่งสิ่งที่มากระตุ้นนีเ้รียกว่า “ตัวกระตุ้น”เป็นสิ่งที่มพีลังอย่างมาก หากเกิดขึ้นก็ยากที่จะยับยั้ง

และต้านทาน อย่างไรก็ตาม ความรูส้ึกอยากเสพไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูท้ี่ตดิสารเสพติด

ทั่วไป แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึน้ตามปกติซึ่งเราควรต้องเรียนรู้เพื่อใหเ้ข้าใจในธรรมชาติ 

ที่เกิดขึน้ เพื่อเตรยีมตัวเผชิญกับตัวกระตุ้นในระยะแรกของการหยุดเสพ และปูองกันความเสี่ยง

ที่จะกลับไปเสพสารเสพติดอีกครั้ง ดังนั้นหากเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นตัวกระตุน้ควรหลีกเลี่ยง 

จากสิ่งนั้น 

 ตัวกระตุ้น เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มองเห็นได้ เช่น บุคคล สถานที่ 

เวลา เงนิ หรอืสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น ความคิด 

อารมณ์ ความรู้สกึ ความทรงจําในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด เช่น ในอดีตเมื่อเกิด

ความรูส้ึกเหงาก็จะใช้สารเสพติด ในระยะของการหยุดเสพ หากเกิดความรูส้ึกเหงาขึน้ก็รู้สึก

อยากกลับไปเสพอีกเป็นอยา่งมากเป็นต้น 
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เรื่อง “ปรากฏการณ์ความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด 

และการจัดการกับความอยากเสพ” 
 

ลักษณะความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด การเผชิญและการจัดการกับความอยากเสพ 

 
    2-3 นาที 

ภาพลักษณะของความรู้สึกอยากเสพสารเสพติดโดยทั่วไป 

 ความอยาก คือ ความรูส้ึกหรอือารมณท์ี่หวนนึกถึงการเสพสารเสพติดที่เคย 

ผา่นมา และทําให้อยากเสพอีกในระยะแรกๆ ของการหยุดเสพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ 

คนจํานวนมากกลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกของการบําบัด ความอยาก

เกิดได้ทุกขณะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราจะทํา อะไร “มันเป็นไปได้อย่างไร ทําไมเราหวนนึกถึง

มันอกี อยากจะกลับไปเสพให้สบายใจ ซึ่งมันไม่ถูกต้อง ทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึน้กับตัวเรา” 

อารมณอ์ยากเสพจะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกกระตุน้ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มอีิทธิพลต่อเรา 

ความรูส้ึกอยากเสพจะเริ่มเกิดขึ้น และค่อยๆ รุนแรงขึ้นจนยากที่จะยับยั้ง หากเรามีสติ  

ตามความรูส้ึกทัน เราจะสามารถยับยั้งมันได้ เพราะความรูส้ึกอยากเสพสูงสุด จะเป็น

ช่วงเวลาสั้นๆ และจะค่อยๆ ลดลงเองภายใน 2-3 นาที และหมดไปในที่สุด ซึ่งความรูส้ึกที่

เกิดขึ้นนี ้จะมีลักษณะคล้ายๆ การเกิดของคลื่นในทะเล ที่ค่อยๆ ก่อตัวรุนแรงมากขึ้นๆ แล้วก็

ค่อยๆ สงบลง ดังนัน้เมื่อเราเรียนรู้และเฝาูติดตามความคิดและอารมณท์ี่เกิดขึน้อย่างรูเ้ท่าทัน 

และเมื่อทํา บ่อยๆ จะช่วยใหเ้ราเผชิญกับความรู้สึกอยากเสพได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการทํา 

จติใจใหส้งบนิ่ง เพื่อให้มสีติ เฝาูติดตามความคดิและรับรู้อารมณข์องตนเองเป็นเรื่องยาก 

เปรียบเสมอืนน้ําที่กลิ้งอยู่บนใบบัว ยากที่จะบังคับใหห้ยุดนิ่ง ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน  

และจับความรูส้ึกนั้นให้ได้ และหากรู้สึกว่าจะต้านทานความรู้สกึไม่ไหว ให้จนิตนาการว่าเรา

กําลังเล่นโต้คลื่น โดยตัวเราอยู่บนยอดคลื่น และพลิ้วตามคลื่นไปอย่างรูท้ัน และพูดกับตัวเอง

ในทางบวก เชน่ “อดทนไว้ ความรูส้ึกนีก้ําลังจะหมดไป” 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ท าให้รู้สึกอยากเสพและการจัดการกับ 

ความอยากเสพสารเสพติด” 
 

ชื่อ – สกุล..........................................................ช้ัน.................................. 
 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนทบทวนประสบการณท์ี่ผ่านมาว่า อะไรเป็นตัวกระตุน้ใหน้ักเรียน 

เกิดความรู้สกึอยากเสพสารเสพติด โดยเขียนลงในตารางเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
 

ตัวกระตุ้นที่มองเห็นได้ ตัวกระตุ้นที่มองไม่เห็น 

  

  

  

  

  

  

  
 

2. เมื่อเกิดความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด นักเรียนทําอย่างไร 

 2.1 ค้นหาสาเหตุว่ามีตัวกระตุ้นอะไรที่ทําให้รู้สกึอยากเสพสารเสพติด

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

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

 2.2 หาเหตุผล ข้อดี-ข้อเสีย  ของการเสพสารเสพติด ณ.ช่วงเวลานั้น 

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

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

 2.3 สํารวจความเปลี่ยนแปลงของความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติดที่เกิดขึ้น 

เป็นอย่างไร 

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

............................................................................................................................................... 
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 2.4  ทบทวนเทคนิคและวิธีการจัดการกับความอยากเสพสารเสพติดที่ตนเอง 

เคยทําแล้วประสบความสําเร็จคอื 

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

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

 2.5  บอกความรู้สกึความภาคภูมใิจที่เอาชนะความอยากเสพสารเสพติดได้สําเร็จ

คือ 

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

............................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม การสนับสนุนจากครอบครัว / สังคม 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การเลิกสารเสพติด เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องใชร้ะยะเวลานาน ช่วงเวลา

ของการหยุดใช้สารเสพติดนั้น นอกจากนักเรียนจะต้องเรียนรู ้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ ์

ความคิดและพฤติกรรมของตนที่จะผลักดันหรอืยับยั้งการใชส้ารเสพติดแล้ว การได้รับกําลังใจ 

การสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมพลังใจของนักเรียน

ให้มคีวามมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะคงการหยุดใช้สารเสพติดให้ตอ่เนื่อง จนกระทั่งเลิกการใช้ 

สารเสพติดได้สําเร็จ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ที่จะใหก้ารช่วยเหลอื/สนับสนุน 

ในการลด/ละ/เลิกเสพสารเสพติด 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้หยุดการใชส้ารเสพติด 

ได้อย่างตอ่เนื่อง กลับเข้าสู่สังคมและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ื่น 

 3.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่จะนําไปสู่การหยุดการใช้ 

สารเสพติดที่ตอ่เนื่อง การสร้างสัมพันธภาพ และการกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างราบรื่น 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครู ผูป้กครองและนักเรียน  สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการใชชี้วิต 

และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ว่ามีการสนับสนุน หรอืให้การสนับสนุนในการเลิกใช้ 

สารเสพติดหรอืไม่อย่างไร 

 5.2 ครูสอบถามนักเรียนถึงความตอ้งการทางดา้นจติใจ/คําพูดหรอืการแสดงออก

ของผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัวที่มตี่อการให้กําลังใจในการเลิกใช้สารเสพติด 

 5.3 ครูให้ ผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว สํารวจความพร้อมในการสนับสนุน

การบําบัด โดยทําใบกิจกรรม เรื่อง “แนวปฏิบัติของครอบครัวเพื่อสง่เสริมการบําบัด” 

 5.4 ครูผูป้กครองและนักเรียนร่วมกันสรุปใบกิจกรรมเรื่อง “แนวปฏิบัติ 

ของครอบครัวเพื่อสง่เสริมการบําบัด” 

 5.5 นักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง สิ่งที่ฉันอยากบอก 
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 5.6 ครูใหข้้อมูลแก่สมาชิกครอบครัว 

  - ประโยชน์ของการมสี่วนร่วมของครอบครัว 

  - ข้อควรปฏิบัติเพือ่ส่งเสริมการเลิกสารเสพติด 

 5.7 ครู นักเรียนและสมาชิกครอบครัวร่วมกันวางแผนที่จะสนับสนุนการเลิก 

เสพสารเสพติด 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 แบบบันทึกการให้คําปรึกษา 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง “แนวปฏิบัติของครอบครัวเพื่อสง่เสริมการบําบัด” 

 6.3 ใบกิจกรรมเรื่อง สิ่งที่ฉันอยากบอก 

 6.4 ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการมสี่วนร่วมของครอบครัว 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบจากการทําใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนและผูป้กครองได้เรียนรูอ้ะไรบ้าง ในการที่จะให้การช่วยเหลือ/สนับสนุน

ในการลด/ละ/เลิกเสพสารเสพติดของนักเรียน 

 8.2 นักเรียนมวีิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ในการหยุดการใชส้ารเสพติด 

ได้อย่างตอ่เนื่องและสามารถกลับเข้าสู่สังคมพรอ้มทั้งสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ 

 8.3 นักเรียนมเีทคนิค/วิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะนําไปสู่การหยุดใช้สารเสพติด 

ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างราบรื่น 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 

วันที…่………….เดือน..........................พ.ศ.................. 

ชื่อ – สกุล...................................................ช้ัน ม......../........เลขที่.............อายุ.....................ป ี

ชื่อบิดา................................................อาชีพ..........................รายได้/เดอืน.......................บาท 

ชื่อมารดา.............................................อาชีพ..........................รายได้/เดอืน......................บาท 

สถานภาพบิดามารดา...................................มีพี่น้อง...........คน นักเรียนเป็นคนที่.................... 

ให้คําปรึกษาเรื่อง.................................................................................................................... 

สภาพของปัญหา..................................................................................................................... 

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

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

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

บันทึกการให้คําปรึกษา........................................................................................................... 

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

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

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

 

            ลงช่ือ.........................................ผูใ้ห้คําปรึกษา 

              (..........................................) 
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ใบกิจกรรม เรื่อง ”แนวปฏิบัติของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการบ าบัด” 
 

ชื่อ – สกุล........................................................ช้ัน........................... 
 

ค าชี้แจง ให้ผูป้กครอง นักเรียนและสมาชิกครอบครัวอ่านและทําเครื่องหมาย หนา้ข้อทีค่ิด

ว่าทําได้ และทําเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ทําไม่ได้ 

..............1. ข้าพเจ้าจะมีสว่นรว่มกับกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทําให้นักเรียนเลิกเสพสารเสพติด 

  ได้แม้จะยากลําบาก 

..............2. ข้าพเจ้าจะช่วยนักเรียนวางแผนทําสิ่งใหม่ๆ ในชีวติ และควรไปในสถานที่ใหม่ๆ   

  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

..............3. ข้าพเจ้าจะไปออกกําลังกายกับนักเรียน 

..............4. ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงจากนักเรียนเมื่อข้าพเจ้าทนสภาพนักเรียนไม่ได้ เพื่อควบคุม 

  อารมณ์ของข้าพเจ้า 

..............5. ข้าพเจ้าจะอดทนต่อสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียนซึ่งเกิดระหว่าง 

  การเลิกสารเสพติด 

..............6. ข้าพเจ้าจะรับฟังและพยายามเข้าใจถึงความยากลําบากในการเลิกสารเสพติด 

  ของนักเรียน 

..............7. ข้าพเจ้าจะไม่สนใจคําขูท่ี่จะเสพสารเสพติดของนักเรียน 

..............8. ข้าพเจ้าจะเลิกจับผดินักเรียนว่าจะเสพสารเสพติดหรอืไม่ 

..............9. ข้าพเจ้าจะทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้นักเรียนและขา้พเจ้ากลับไปใช้นสิัยเดิมที่ไม่ดี 

  ต่อกัน 

............10. ข้าพเจา้จะเตือนตัวเองเสมอว่าจะปรับปรุงนิสัยของข้าพเจ้าเอง ไม่ใชน่ิสัยเองไม่ใช่ 

  นิสัยของนักเรียน 

............11. ข้าพเจ้าจะพยายามหาความสุขให้ตัวเอง และจะไม่คาดหวังว่ามีเพียงนักเรียนเท่านั้น 

 ที่จะทําให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

............12. ข้าพเจ้าจะเรียนรู้การอยู่รว่มกับนักเรียนที่มีอารมณข์ึ้นๆลงๆในระหว่างการเลิก 

  สารเสพติด และจะไม่วิตกกังวลว่านักเรียนจะกลับไปติดสารเสพติดอีก 

 

ใบกิจกรรม เรื่อง สิ่งที่ฉันอยากบอก 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความรู้สกึที่อยากบอกผู้ปกครอง เรื่องการใหก้ําลังใจเลิกใช้ 

สารเสพติด 
 

 1. เปูาหมายชวีิตของฉัน คือ ................................................................................... 

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

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

 2. ความผิดพลาดที่ทําให้ฉันกลับไปใช้สารเสพติด คือ ............................................ 

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

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

 3. ฉันอยากบอกผู้ปกครองว่า ................................................................................ 

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

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

 4. ความตัง้ใจในการปฏิบัติตนเลิกใช้สารเสพติด คือ 

  4.1 ................................................................................................................... 

  4.2 .................................................................................................................. 

  4.3 .................................................................................................................. 

 5. วิธีปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในข้อ 4 คือ 

  5.1 ................................................................................................................... 

  5.2 .................................................................................................................. 

  5.3 .................................................................................................................. 
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ใบความรู้ เรื่อง  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 

 1. การมสี่วนรว่มของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความรว่มมอืในการรักษา 

และผลการรักษา 

 2. ทําให้สมาชิกครอบครัวเข้าใจเส้นทางสู่การเลิกใช้สารเสพติด 

 3. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวเข้าใจถึงเปูาหมายและบทบาทในการเลิกใช้ 

สารเสพติด 

 4. สมาชิกครอบครัวและนักเรียนได้รับการช่วยเหลือในกระบวนการเลิก 

เสพสารเสพติด 

 จากการศกึษาสมาชิกครอบครัวที่มสี่วนรว่มในการบําบัด พบว่าผลการบําบัดดีขึ้น 

เมื่อสมาชกิครอบครัวที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนอย่างน้อย 1 คน มสี่วนรว่มในการบําบัด 

เหตุผลที่สําคัญคือสมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงการเตรียมตัวในระยะต่างๆ ของกระบวนการ

เลิกเสพสารเสพติด ขณะที่นักเรียนไม่อยากเกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัวที่อาจจะอดทนมาก

เกินไปหรอืชอบบ่นวา่ แตก่็เป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนที่รับรู้วา่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขา 

มีความรับผดิชอบร่วมด้วยในกระบวนการเลิกสารเสพติด สมาชิกครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิด 

กับนักเรียนในระยะที่ตดิสารเสพติดมากจะได้รับผลกระทบและต้องการออกหา่งจากนักเรียน

เพื่อหนจีากผลกระทบของการตดิสารเสพติด 

 การบําบัดทั้งหมดนีจ้ะง่ายขึ้น ถ้ามีผูอ้ื่นที่เคยผ่านกระบวนการที่คล้ายกัน 

และมีทีมบําบัดช่วยเหลือช่วยแนะนํากระบวนการของท่าน 
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1. ชือ่กิจกรรม การจัดการกับอารมณ ์ความคดิและความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด  

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การที่นักเรียนกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําเนื่องจาก  เผชิญกับสิ่งกระตุน้ที่ทําให้ 

เกิดความรู้สกึอยากเสพ ถ้าไม่สามารถจัดการกับความรู้สกึอยากเสพได้  ก็มีความเสี่ยงมาก 

ที่จะกลับไปเสพซ้ําได้อกี การได้เรียนรู ้และเข้าใจถึงสิ่งกระตุน้ที่ทําให้เกิดความรูส้ึกรุนแรง 

ของความรู้สกึอยากเสพสารเสพติด และการหายไปของความรู้สกึอยากเสพนั้นมีลักษณะ

อย่างไร นักเรียนควรทําความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงวิธีการปูองกันตนเองไม่ใหก้ลับไปเสพติดซ้ํา 

โดยพยายามหลีกเลีย่งจากสิ่งกระตุน้ ที่เป็นความคิด ความรูส้ึกของตนเอง นักเรียนก็สามารถ

จัดการกับสิ่งกระตุ้นน้ันได้ทันที โดยการหันเหความสนใจไปทํากิจกรรมอื่น การใชค้ําพูด 

กับตนเอง การนกึถึงข้อดี ข้อเสียของความคิดนั้น   พยายามคิดถึงเหตุการณ์อื่นที่ทําให้ 

เกิดความรู้สกึที่เป็นความสุขแทน  จะเป็นการช่วยลดหรอืทําให้ความรู้สกึอยากเสพนั้นหาย 

ไปได ้

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพ 

 3.2 นักเรียนระบุสิ่งกระตุ้นที่ทําให้รู้สกึอยากเสพ 

 3.3 นักเรียนสามารถจัดการกับตัวกระตุ้น ความคิดอัตโนมัติและความรูส้ึก 

อยากเสพ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สกึและภาวะ

อารมณข์องนักเรียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา พรอ้มทั้งปัญหาและอุปสรรค 

 5.2 ครูใหค้ําแนะนําเกี่ยวกับการฝึกผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการสร้างจินตนาการ 

หรอืการฟังเพลงที่มเีสียงธรรมชาติ  

 5.3 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณเ์มื่อเกิดความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด

ว่ามคีวามรูส้ึกเกิดขึ้นเมื่อไร มสีิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นนํามาก่อน และความรู้สึกอยากเสพมีลักษณะ

เป็นอย่างไร โดยถามถึงความรุนแรง เชน่ ปฏิกิรยิาทางร่างกาย ความคิด และความรู้สกึ/

อารมณ์ ระยะเวลาที่เกิด มากน้อยแค่ไหนจงึดขีึน้หรอืหมดไป 

 5.4 ให้นักเรียนศึกษาธรรมชาติของการเกิดความรู้สกึอยากเสพ ตามใบความรู ้

เรื่อง “ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพ” 
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 5.5 ครูกระตุ้นใหน้ักเรียนพูดถึงตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความรู้สึกอยากเสพ 

สารเสพติด เช่น เสียงรถมอเตอร์ไซด์ เห็นเพื่อนที่เคยเสพ เป็นต้น แล้วให้นักเรียนเขียนลงใน 

ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความรู้สกึอยากเสพสารเสพติด” แล้วจําแนก

ตัวกระตุ้นเป็นกลุ่มๆ  

 5.6 ครูชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดนํามาก่อนที่นักเรียนจะมีความรูส้ึกอยากเสพ  

แล้วให้นักเรียนบอกประสบการณท์ี่ผ่านมา นักเรียนมีบ้างหรือไม่ที่นักเรียนมีความรู้สึก 

อยากเสพแต่ไม่ได้เสพ และนักเรียนมวีิธีการควบคุมตนเอง หรอืวิธีการต่อสู้กับความรูส้ึกนั้น

อย่างไร 

 5.7 ให้นักเรียนศึกษาถึงวิธีการเผชิญกับความรูส้ึกอยากเสพ จากใบความรู้  

“การจัดการกับความรู้สกึอยากเสพและการจัดการกับสิ่งกระตุน้” 

 5.8 ครูใหน้ักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง “การทบทวนสิ่งกระตุน้ ความคิด 

และความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด” 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้“ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพ” 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด” 

 6.3 ใบความรู ้“การจัดการกับความรูส้ึกอยากเสพและการจัดการกับสิ่งกระตุ้น” 

 6.4 ใบกิจกรรม เรื่อง “การทบทวนสิ่งกระตุ้น ความคิดและความรูส้ึกอยากเสพ 

สารเสพติด” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบการทําใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจธรรมชาติของความรูส้ึกอยากเสพหรอืไม่ 

 8.2 นักเรียนระบุสิ่งกระตุ้นที่ทําให้รู้สกึอยากเสพสารเสพติดได้หรอืไม่ 

 8.3 นักเรียนสามารถจัดการกับตัวกระตุ้น ความคิดอัตโนมัติและความรูส้ึกอยาก

เสพสารเสพติดได้อย่างไร 
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ใบความรู้ เรื่อง “ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพ” 
 

ความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติดเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึน้ได้ในช่วงระยะเวลา 

ของการบําบัดรักษา โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการหยุดเสพ ซึ่งความรูส้ึกอยากเสพอาจ

เกิดขึ้นนานเป็นสัปดาหเ์ป็นเดือนหรอืเป็นปีก็ได้ ซึ่งเป็นสิง่ที่สร้างความกระวนกระวายใจ  

ความไม่สุขสบายและความทุกข์ทรมานให้นักเรียนที่กําลังจะหยุดเสพเป็นอย่างมาก อย่างไร 

ก็ตามความรูส้ึกอยากเสพไม่ใช่เป็นความผดิปกติที่เกิดขึน้กับผูต้ิดสารเสพติด แตเ่ป็นธรรมชาติ

ที่เกิดขึน้ได้กับผูต้ิดสารเสพติดทุกชนิด ซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้กับความรูส้ึกอยากเสพที่เกิดขึน้ 

เพื่อให้มคีวามรู้และเข้าใจปรากฏการณ์นี้วา่เป็นอย่างไร มีลักษณะของการเกิดขึน้ การคงอยู่ 

และการหมดไปของความรู้สึกอยากเสพ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการจัดการกับ

ความรูส้ึกอยากเสพที่เกิดขึ้นได้ สําหรับตัวกระตุ้นการเสพหรอืความอยากเสพ เป็นตัวกระตุน้ 

ที่เกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล รวมทั้งสถานที่ เวลา และสิ่งของที่เกี่ยวกับ

การเสพสารเสพติด สัญญาณที่แสดงออกทางร่างกาย ทางจิตใจ รวมทั้งความคิดที่มีต่อ 

การอยากเสพ ความทรงจําในอดีตเมื่อเสพสารเสพติด การวางแผนการถึงวิธีการที่จะได้เสพ 

ความรูส้ึกถึงความจําเป็นที่จะต้องเสพ ความรูส้ึกอยากเสพนั้นเมื่อถูกกระตุน้จะมีช่วงเวลา 

ที่เกิดขึน้อย่างจํากัด บางคนเกิดขึ้นเพียงเวลาสั้นๆ 2-3 นาทีหรอือาจมีอยู่นานถึง 2-3 ช่ัวโมง 

ซึ่งความรูส้ึกอยากเสพจะมีเพิ่มมากขึ้นๆจนกระทั่งรู้สกึเหมอืนว่าไม่สามารถทนทานได้ 

หลงัจากนั้นความรูส้ึกอยากเสพนีจ้ะค่อยๆ ลดลงภายใน 2-3 นาที และหมดไปในที่สุด  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้สกึอยากเสพมีลักษณะคล้ายๆ กบัการเกิดของคลื่นทะเลที่ค่อยๆ ก่อตัว

รุนแรงมากขึ้นๆ และก็ค่อยๆ สงบลง ดังนัน้เมือ่เราสามารถเรียนรูแ้ละเข้าใจปรากฏการณ์

เหล่านีว้่าความรู้สึกอยากเสพสารเสพติดจะเกิดขึ้นและหมดไปได้เองในช่วงเวลานีจ้ึงตอ้งมีสติ

รับรู้ว่าเกิดความรู้สึกอยากเสพขึน้ และคอยเฝูาดูความคิด อารมณ์ที่เกิดขึน้ในขณะนั้น 

อย่างรูเ้ท่าทัน โดยไม่ปรุงแต่ง ความรูส้ึกอยากเสพก็จะค่อยๆหมดไปเอง ซึ่งมักจะใช้เวลา 

ไม่นานนัก การฝึกฝนอยู่กับความรูส้ึกอยากเสพบ่อยๆ จะช่วยใหส้ามารถเผชิญกับความรูส้ึก

อยากเสพสารเสพติดได้ดขีึ้นและจะพบว่าสิ่งกระตุ้นที่เคยมีอิทธิพลทําให้เกิดความรู้สกึ 

อยากเสพจะมีความถี่และความรุนแรงลดลง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “ตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด” 
 

ชื่อ – สกุล.......................................................ช้ัน............................. 
 

1. ให้นักเรียนเขียนตัวกระตุ้นที่ทําให้ตนเองเกิดความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด 

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

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

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

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

2. ให้จําแนกตัวกระตุ้นใน ข้อ 1 ออกเป็นกลุ่มๆ ลงในตารางตอ่ไปนี้ 

ความคดิ

ของตนเอง 

อารมณ์/

ความรูส้ึก 
สถานการณ ์ บุคคล สถานที ่

อุปกรณ์

การเสพ 
ตัวยา 

       

 

 

 

 

 

 

 

3. นักเรียนคิดว่ารายการตามตารางใน ข้อ 2 เกิดขึ้นก่อนที่จะมีความรูส้ึกอยากเสพสารเสพติด

หรอืไม่ 

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

4. จากประสบการณท์ี่ผา่นมาเมื่อนักเรียนมีความรู้สกึอยากเสพแต่ไม่ได้เสพ นักเรียนมวีิธี 

การควบคุมตนเอง หรอืวิธีการตอ่สู้กับความรูส้ึกนั้นอย่างไร 

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

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

............................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ เรื่อง “การจัดการกับความรู้สึกอยากเสพและการจัดการกับสิ่งกระตุ้น” 

การจัดการกับความรู้สึกอยากเสพ และจัดการกับสิ่งกระตุ้น 
 

วิธีการจัดการกับความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด 

 1. การจดจําสิ่งกระตุ้นและพยายามหลีกเลี่ยง 

  • วางแผนเพื่อปูองกันและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เชน่ ทิง้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ 

ในการเสพสารเสพติด ไม่ไปหาเพื่อนที่เคยเสพด้วยกัน หรอืไม่ไปสถานที่ที่เคยใช้ในการเสพ 

มแีผนการใชเ้วลาในวันหยุดหรอืใช้ช่วงเวลาที่เคยเสพไปทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบแทน 

 2. เมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกอยากเสพ 

  • เบี่ยงเบนไปทํากิจกรรมอื่น เชน่ ออกไปวิ่ง เดิน ทํางานที่ตอ้งออกแรงให้เหนื่อย

เพื่อร่างกายจะได้เพลียชว่ยใหห้ลับได้ง่าย ทํากิจกรรมที่ทําให้รูส้ึกผอ่นคลายและจติใจจดจอ่ 

กับกิจกรรมนั้น 

  • มีสตติามความรูส้ึกอยากเสพที่เกิดขึน้ว่าหากเสพสารเสพติดแล้วจะส่งผลตอ่

ร่างกายอย่างไร รับรู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ให้จตินาการความรูส้ึกอยากเสพเหมอืนเล่นโต้คลื่น 

  • เมื่อมีความคิดที่จะใช้สารเสพติดและพยายามสร้างมโนภาพของสิ่งอื่นแทน 

การคิดถึงสารเสพติด เชน่ ภาพของลูกสาว ภาพของแม่ที่รักเรา เป็นต้น 

  • ใช้การพูดเตือนตัวเองในทางบวก ที่ไม่นําพาไปสู่การเสพสารเสพติด เชน่ 

“อดทนไว้ เดี๋ยวความรูส้ึกนี้จะดีขึ้น สู้ๆไว”้ หรอื “ฉันต้องทําได้” 

  • การเตอืนตัวเองด้วยการดีดหนังยางโดยคล้องหนังยางที่ขอ้มอื แล้วดงึและดีด

หนังยางเบาๆ ที่ขอ้มอืของตน 

  • ปรึกษาคนที่สามารถชว่ยเหลอืได้ หรอืพูดคุยกับคนอื่นเพื่อเป็นการระบาย

ความรูส้กึของตนเอง และเพื่อให้คนที่คิดว่าจะสามารถช่วยเราได้รับรู้ว่าความคิดของเรา 

เป็นอย่างไร รู้สกึอย่างไรทั้งนี้ นักเรียนควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคนที่สามารถช่วยเหลือ 

หรอืให้คําปรึกษาได้ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “การทบทวนสิ่งกระตุ้น ความคิดและความรู้สึกอยากเสพสารเสพติด” 
 

ชื่อ – สกุล.......................................................ชั้น..................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นกัเรียนเขียนตามประเด็นดังนี้ 

เหตุการณ์ที่ท าให้

รู้สึกอยากเสพ  

(สิ่งกระตุ้น) 

ความคดิ/นกึเห็น

ภาพ 

ระดับ 

ความรุนแรงใด 

0 – 10 

วิธีจัดการ 

กับความรู้สึก 
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1. ชื่อกิจกรรม การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเป็นระบบ  

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 การที่นักเรียนยึดติดกับปัญหาโดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นอุปสรรคสําคัญ 

ต่อการเลิกเสพสารเสพติด ดังนัน้การรู้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา จะช่วยใหน้ักเรียน

สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคม 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูใหน้ักเรียนสํารวจปัญหาของตนเองแล้วเขียนลงใน ใบงาน  

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 5.2 นักเรียนสรุปสิ่งที่เขียนในใบกิจกรรม 

 5.3 ครูใหค้วามรู ้เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตามใบความรู้  

เรื่อง ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 5.4 ครูสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากใบความรูใ้ห้สอดคล้องกับ

ปัญหาของนักเรียน 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบการทําใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็น 

8. ค าถามชวนคดิ 

 นักเรียนสรุปปัญหาของตนเองได้หรอืไม่ว่ามีปัญหาใดบ้างและมีแนวทางแก้ไข

ปัญหาน้ันอย่างเป็นระบบได้อย่างไร 
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ใบกิจกรรม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

ชื่อ – สกุล..........................................................ชัน้.................................. 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนปัญหาของตนเองและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาลงในตารางตามหัวข้อ

ต่อไปนี ้

 1. เขียนปัญหาที่มอียู่ในปัจจุบัน ลงในช่องปัญหา/สถานการณ์ 

 2. ให้เรียงลําดับความสําคัญของปัญหา โดยเขียนหมายเลขระบุความสําคัญอันดับ

หนึ่งใหใ้ส่หมายเลข 1 และรองลงมาตามลําดับ 

 3. ให้บอกแนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาและ บอกเหตุผลประกอบ 
 

ปัญหา / สถานการณ์ 
แผนการ / วิธีการ

แก้ปัญหา 

เหตุผลที่เลือกวิธีการ

แก้ปัญหา เพราะ.......... 
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ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจปัญหา และท าความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร 

 เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมาก เนื่องจากอุปสรรคในการแก้ปัญหาหลายครั้งเกิด 

จากความไม่ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร ครูให้นักเรียนนึกถึงช่องว่างระหว่างสถานการณ์ 

ที่นักเรียนเป็นอยู่กับสถานการณท์ี่นักเรียนอยากเป็น 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาทางเลือก และผลดี ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

 ขั้นตอนนีม้ีความสําคัญเนื่องจาก คนจะไม่ค่อยพิจารณาทางเลือกและผลด ีผลเสีย 

ของแต่ละทางเลือก แต่จะไปคิดหาทางแก้ไขทันที ซึ่งแนวทางนัน้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้จริง หรอืเกิดผลเสียมากกว่าผลด ีหรอืเป็นแนวทางที่ไม่ใชท่างที่ดีที่สุด หรอืเหมาะสมที่สุด 

 วิธีการ  

 1. วิเคราะหส์าเหตุ และทางเลือกที่พอไปได้พรอ้มทั้งคิดว่าแตล่ะทางเลือกมีข้อด ี

ข้อเสีย อย่างไร ขอ้เสียที่มพีอหาทางแก้ไขได้หรอืไม่ 

 2. พิจารณาทางเลือกที่มขี้อดีมากที่สุด ขอ้เสียน้อยที่สุด หรอืมีข้อเสีย 

และแนวทางแก้ไขได้ 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ 

 ขั้นตอนนัด มีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ใหล้งมือกระทําตามแนวทางเลือก  

โดยมีวิธีการดังนี้ 

 วิธีการ 

 1. ให้นักเรียนกําหนดเปูาหมายระยะสั้นอย่างชัดเจน ทําที่ละขั้น 

 2. ถ้านักเรียนขาดข้อมูล  ครูให้ขอ้มูล แนะนําแหล่งช่วยเหลือ ถ้านักเรียน 

ขาดความมั่นใจ ครูให้กําลังใจ 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล 

 ขั้นตอนนี้ครูต้องให้ความใส่ใจ โดยร่วมวางแผนติดตามผลกับครู ในความก้าวหน้า

ของการแก้ปัญหา และสรุปบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ เพื่อดูจุดออ่น จุดแข็ง และนําไป

ปรับปรุงตอ่ไป 
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1. ชื่อกิจกรรม เทคนิคการปฏิเสธ 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 ทักษะการปฏิเสธเป็นหนึ่งทักษะสําคัญที่ช่วยใหน้ักเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรม

ของตนเองไม่ให้หันกลับไปเสพสารเสพติด ทั้งนีส้ถานการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จะ

ชักนําให้ไปเสพซ้ํา ได้แก่ การชักชวนจากเพื่อนฝูงที่เคยใช้เสพร่วมกัน การเดินผา่นสถานที่

คุ้นเคยเมื่อครัง้ยังใชเ้สพสารเสพติดอยู่หรอืแม้กระทั่งการนึกถึงหรือมีความคิดอยากใช้สารเสพ

ติดสิ่งตา่งๆ เหล่านีน้ับว่าเป็นตัวกระตุน้ที่จะส่งผลใหน้ักเรียนย้อนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ํา 

ดังนัน้ การเพิ่มทักษะในการปฏิเสธจะช่วยใหน้ักเรียนสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพและเผชิญกับ

ปัญหาต่างๆ ในชีวติได้อย่างเข้มแข็ง โดยการเรียนรู้และฝกึทักษะการปฏิเสธ ซึ่งมีความสําคัญ

เพราะช่วยใหน้ักเรียนสามารถยืนยันความตั้งใจที่จะเลิกเสพได้ด้วยความมั่นใจและไม่กลับไปใช้

สารเสพติดอกี 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้เรียนรู้เทคนิคการปฏิเสธการใช้สารเสพติด 

 3.2 เพื่อฝกึทักษะการปฏิเสธ และให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าปฏิเสธ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเพื่อประเมินความคิดและอารมณ์ของนักเรียน 

 5.2 ให้นักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง“เพื่อนชวนลองตอ้งปฏิเสธ”หลังจากนั้นให้

ร่วมกันอภปิรายตามใบกิจกรรม 

 5.3 จากนั้นให้นักเรียนฝึกการปฏิเสธ โดยกําหนดสถานการณก์ารปฏิเสธ 

  คนที ่1 แสดงบทบาทเป็น “ผูชั้กชวน” โดยใหห้าเหตุผลการชักชวนให้ได้มากที่สุด 

และนักเรียน 

  คนที ่2 เป็น “ผูป้ฏิเสธ”โดยต้องหาเหตุผลที่จะมาปฏิเสธใหไ้ด้มากที่สุด 

 5.4 สอบถามความรู้สกึ ความคิดของนักเรียนคนที่ 2 ที่ได้รับบทบาทเป็นผู้ปฏิเสธ

ว่า ขณะที่กําลังแสดงและพูดปฏิเสธนั้น “ในใจคิดอย่างไร” ถึงจะทําให้การปฏิเสธได้ผล 
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 5.5 ให้นักเรียนที่สังเกตการณไ์ด้รว่มกันใหค้ะแนนประสิทธิภาพของการปฏิเสธ  

โดยกําหนดให้มคีะแนนเต็ม 10 คะแนน กรณีที่มนีักเรียนให้คะแนนไม่เต็ม 10 คะแนน  

ให้สอบถามเหตุผลวา่ เป็นเพราะอะไร มองเห็นการแสดงบทบาทของเพื่อนคดิว่าการปฏิเสธ

เชน่นั้นจะได้ผลหรอืไม่ เพราะอะไร และวิธีการปฏิเสธอย่างไรที่ทําได้ดี สิ่งไหนที่ควรจะ 

ปรับแก้ไข เพื่อทําให้การปฏิเสธได้ผลสําเร็จ 

 5.6 ครูให้นักเรียนทําใบงาน เรื่อง “เปรียบเทียบผลดี - ผลเสียของการปฏิเสธ”  

 5.7 ให้นักเรียนชว่ยกันสรุปข้อดขีองการปฏิเสธใหเ้ป็นข้อคดิเตือนใจหรอืคติพจน์

หรอืคําคมสั้นๆ ที่สามารถจําได้ง่าย 

 5.8 จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู ้เรื่อง หลักการปฏิเสธ และสรุปสิ่งที่ 

ได้เรยีนรู้ และหลักพื้นฐานของการปฏิเสธ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ” 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง “เพื่อนชวนลองต้องปฏิเสธ” 

 6.2 ใบกิจกรรม เรื่อง “เปรียบเทียบผลด ี- ผลเสียของการปฏิเสธ” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ประเมินผลจากการทําใบกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการฝกึทักษะ 

การปฏิเสธ 

 7.2 ประเมินแนวคิดจากการนําเสนอและการแสดงความคิดเห็น 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนมเีทคนิคในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ใชส้ารเสพติดอย่างไรบ้าง 

 8.2 นักเรียนมคีวามมั่นใจและกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ใชส้ารเสพติดหรอืไม่ 

 8.3 นักเรียนมคีวามรูส้ึกอย่างไร เมื่อนักเรียนปฏิเสธผูท้ี่มาชักชวนใหน้ักเรียน 

ใช้สารเสพติด 
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ใบความรู้ เรื่อง“หลักการปฏิเสธ” 
 

 หลักการปฏิเสธ การปฏิเสธควรมีหลักการที่ดีดังนี้ 

  1. ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง คําพูด น้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจ 

อย่างชัดเจนของการปฏิเสธ 

  2. ใช้ความรูส้ึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียว 

มักถูกโต้แย้งดว้ยเหตุผลอื่น ส่วนการอ้างความรูส้ึกจะทําให้การโต้แย้งได้ยากขึน้ 

  3. การขอความเห็นชอบและแสดงการขอบคุณเมื่อผูชั้กชวนยอมรับจะเป็น 

สิ่งสําคัญในการรักษาน้ําใจของผู้ชักชวน 

  4. เมื่อถูกเซ้าซีต้่อหรอืสบประมาทต้องไม่หวั่นไหวไปกับคําพูดเหล่านั้น  

เพราะจะทําให้ขาดสมาธิในการหาทางออกควรยืนยันการปฏิเสธ และหาทางออกโดยเลือกวิธี

ดังนี้ 

   4.1 ปฏิเสธซ้ําโดยไม่ต้องใช้ขอ้อ้าง พร้อมบอกลาจากเพื่อหาทางเลี่ยง 

ออกจากสถานการณ์หรอืเหตุการณ์นั้นไป 

   4.2 การตอ่รอง โดยหากิจกรรมอื่นที่ดีกว่ามาทดแทน 

   4.3 การผัดผ่อน โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชักชวนเปลี่ยน 

ความตัง้ใจ 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “เพื่อนชวนลองต้องปฏิเสธ” 
 

ชื่อ – สกุล........................................................ชัน้....................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณส์มมตแิล้วหาข้อสรุปตามประเด็นต่อไปนี้และนําเสนอ 

สถานการณ์สมมติ 

 ศักยะเป็นผู้ตดิยาบ้า มารดาส่งตัวใหไ้ปบําบัดรักษาเป็นเวลา 4 เดือน หนึ่งสัปดาห์

หลังจากที่ออกมาจากสถานบําบัด ศักยะออกไปเดินซือ้อาหารที่ตลาดเหมอืนที่เคยทํา 

เป็นประจําทุกวัน วันนี้ ศักยะได้เจอกับพราย เพื่อนรัก ซึ่งด้วยความสนิทสนม คุ้นเคยกันมา

ตั้งแตก่่อน ทั้งสองจงึไปกินข้าวด้วยกัน 

 พราย : เฮ้ย...แกหายหัวไปไหนมาเนี่ย ไม่บอกใครเลย เพื่อนๆ คิดถึงแกนะ ไปติดคุก

มาเหรอวะถึงได้เงียบหายไปเลย 

 ศักยะ : ถามซะยาวเลยนะ เปล่า อยู่โรงพยาบาล แมเ่ขาอยากใหไ้ปเลิกยา 

 พราย : โธ ่แมส่่งไป ฉันก็นึกว่าแกอยากเลิกเอง แล้วแกตั้งใจจรงิๆ เหรอ  

ถึงได้หายไปซะนานเลยเสียดายเวลาหากิน 

 ศักยะ : ก็แม่บอกว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลจะเอาตํารวจมาจับ ก็ไม่อยากติดคุก  

แล้วช่วงหลังเขาไม่สนใจฉันเลย เงินก็ไม่ให้ แกก็เห็นนี่วา่พักหลังมานี้ ฉันมีเงินที่ไหน งานที่ทําอยู่

ก็ไม่พอซือ้ยา ก็เลยต้องยอมไป 

 พราย : พวกเราที่อยู่กันที่นี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย มีก็ใช้ไมม่ีก็นิ่ง ไม่เห็นมันจะ

เป็นอะไรเลยฉันว่าแกเสียเวลาไปฟรีๆ แล้ว รู้ไหมวา่ข้างนอกเขาไปถึงไหนกันแล้ว แล้วแกคิดว่า

แกยังจะคุยกับใครเขารูเ้รื่องไหมเนี่ย ว่าแตเ่จอใครบ้างหรอืยัง 

 ศักยะ : ยังเลย เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล วันๆ ก็ได้แต่มากินข้าวเนี่ยแหละ  

แก้เซ็งไปวันๆ 

 พราย : เออ พอดีเลย ฉันกาํลังจะไปหาพวกมันอยู่พอดีเลย วันนีม้ีทีเด็ดด้วย  

นานๆ เจอกันซะทีไปกันเหอะ วันนีฉ้ันเป็นเจ้าภาพเอง แกไม่ต้องหว่ง เจ๋งๆ ทั้งนั้น สาวเพียบ

แป็บเดียวเอง เดี๋ยวก็ค่อยกลับ จะได้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้ว ไปเหอะ  

ไม่มอีะไรหรอกนานๆ สนุกกันที พวกเราอยู่กันครบเลย พวกมันคงดใีจกันนะที่เห็นแกกลับมา 

 ศักยะ : เฮ้ย ถ้าแม่รู้เป็นเรื่องแน่ 
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 พราย : โธ ่แกก็โทรไปหาแมซ่ิ ว่าไปเดินเล่นหรอืไปไหนก็ได้เดินห้าง ดูหนังก็ได้ 

เยอะแยะ นานๆ ทีไปดูอะไรใหม่บ้างอยู่ในนั้นมาตั้งนาน ไปเหอะ เร็วๆจะได้ไม่เสียเวลา  

จะได้รบีกลับแค่ทักทายกันไม่นานหรอก นานๆ เจอกันที พวกนั้นมันคงดีใจนะที่เห็นแกไปเถอะ 
 

อภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  เพราะเหตุใด ศักยะจงึปฏิเสธคําชวนของพราย 

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

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

2.  การปฏิเสธในลักษณะดังกล่าวจะประสบความสําเร็จหรือไม่ และการปฏิเสธที่ดคีวร 

มีลักษณะอย่างไร 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “เปรียบเทยีบผลดี-ผลเสยี ของการปฏิเสธ” 
 

ชื่อ – สกุล........................................................ชัน้....................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันอภปิรายเพื่อให้ได้ขอ้สรุปตามประเด็นต่อไปนีแ้ละนําเสนอ 

ผลดีจากการปฏิเสธ ผลเสียของการปฏิเสธ 

1. ด้านร่างกาย 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

1. ด้านร่างกาย 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

2. ด้านจติใจ 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

2. ด้านจติใจ 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

3. ด้านการเงนิ/ การงาน 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

3. ด้านการเงนิ/ การงาน 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

4. ด้านครอบครัว 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

4. ด้านครอบครัว 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

5. ด้านชุมชน/ สังคม 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

5. ด้านชุมชน/ สังคม 

……………………………………………………….…………… 

……………………………………………….…………………… 

……………………………………………………….…………… 

 

 
 

 



185 

1. ชื่อกิจกรรม ความเชื่อมั่นในการหยุดใช้สารเสพติด  

2. สาระส าคัญ / แนวคิด 

 นักเรียนที่บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ มักมีประสบการณ์ล้มเหลวในการเลิกใช้ 

สารเสพติดมาแล้ว ดังนัน้ส่วนใหญ่จงึขาดความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้ 

ครูจงึควรให้นักเรียนได้ทบทวนจุดเด่นหรอืจุดแข็งของตนเอง และนําประสบการณ์ความสําเร็จ

จากอดีตมาสร้างให้ตัวเองเกิดความรูส้ึกภูมใิจ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถประสบความสําเร็จ 

ในการเลิกใช้สารเสพติดได้ 

3. วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถหยุดใช้สารเสพติดได้ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ครูถามนักเรียนว่า“มีความเชื่อมั่นในการเลิกใช้สารเสพติดของตนเองเท่าไร” 

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 5.2 ครูถามว่า “การเลิกเสพสารเสพติดคิดว่ายากหรือไม่ ” 

 5.3 ครูใหน้ักเรียนทุกคนนั่งในท่าที่สบายๆ ทําสมาธิ ครูกล่าวว่า ให้คิดและมองย้อน

ไปในอดีต เราเคยมีเรื่องใดที่ทําให้มีความทุกข์มาก แตส่ามารถผ่านพ้นมาได้ตอนน้ันเรา 

ใช้วธิีการอย่างไร  ให้นักเรียนแตล่ะคนให้คะแนนเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ในอดีตของตน  

โดยประเมินให้จากคะแนนเต็ม 10 จากนั้นให้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหก้ําลังใจ

กันและกัน 

 5.4 ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าเปรียบเทียบเรื่องทุกข์ยากของตนเองดังที่กล่าวขา้งตน้

กับการเลิกใช้สารเสพติด เราจะให้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10” นักเรียนแลกเปลี่ยน

ความคิดและเหตุผลของการให้คะแนนของตนเอง จากนั้น ครูกล่าวว่า “แมเ้รื่องการเลิก 

สารเสพติดเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม อยากใหทุ้กคนช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะทําใหเ้รา 

ผา่นอุปสรรคเรื่องนีไ้ปได้” ภายหลังได้คําตอบเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเลิก

สารเสพติด ครูถามนักเรียนแตล่ะคนว่า “นักเรียนให้คะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติ 

ตามแนวทางที่ได้ร่วมกันคิดว่าจะให้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 10” 

 5.5 ครูถามนักเรียนว่า “ สรุปตอนนี้ทุกคนมีความเชื่อมั่นตอ่การเลิกใช้สารเสพติด

เท่าไร” (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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 5.6 ให้นักเรียนตั้งเปูาหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 

ของแต่ละคน และร่วมกันสรุปข้อคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 

ของตนเอง 

 5.7 ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม 

 5.8 จากนั้นให้นักเรียนสํารวจตัวกระตุน้ตามการรับรู้ของตนเองตามใบกิจกรรม 

เรื่อง “รู้จักตัวกระตุ้น”  

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 ใบกิจกรรม เรื่อง “รู้จักตัวกระตุน้” 

7. การวัดผลและการประเมิน 

 7.1 ความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 7.2 ตรวจจากการให้คะแนนความเช่ือมั่นในการเลิกใช้สารเสพติดของนักเรียน 

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนมคีวามเช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถหยุดใช้สารเสพติดได้มากน้อย

เพียงใด 

 8.2 นักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดที่เป็นตัวกระตุ้นใหน้ักเรียนขาดความมั่นใจแล้วกลับไป 

ใช้สารเสพติดบ้าง 
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ใบกิจกรรม เรื่อง “รู้จักตัวกระตุ้น” 
 

ชื่อ – สกุล............................................................ชัน้..................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามดังนี้ 

 1. เปูาหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 

  1.1 ................................................................................................................... 

  1.2 ................................................................................................................... 

  1.3 ................................................................................................................... 

 2. เหตุการณ์หรอืสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นใหก้ลับไปใช้สารเสพติดอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติตนใหร้อดพ้นจากตัวกระตุ้นตาม ขอ้ 2 

ตัวกระตุ้น การปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากตัวกระตุ้น 

  

  

  
 

ตัวกระตุ้น/เหตุการณ์ 

1.………………………………………………….……….

2……………………………………………………..……

3………………………….………………….……………

4………………….……………………………….………

5……………………………………………….…….……

6……………………………………………….…….……

7…………………………………………….……………..

8…………………………….…………….………………

9.…………………………………………..……………..

10…………………………………..…………….…..... 

การใช้สารเสพติด 

……………………………

……………………………

…………………………… 
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1. ชื่อกิจกรรม การวางแผนชีวติในการไม่ใช้สารเสพติด 

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 หลักการบําบัดทางความคิด และพฤติกรรมมหีลักการมาจาก แนวคิดของกลุ่ม

วิทยาศาสตร์เชิงปัญญา ได้รวมว่าความคิด เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีอทิธิพล  

ทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการติด สุรา หรอืสารเสพติด ดังนั้น  การที่จะช่วยใหบุ้คคล  

เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงควรช่วยใหค้นปรับแก้ที่ความคิดของตนเอง มากกว่าการที่จะให้

หลีกเลี่ยงกับเหตุการณเ์สี่ยงตา่งๆที่จะทําให้คนแสวงหาการเสพสารเสพติด ฉะนั้นการเปลี่ยน

ความคิดนัน้ต้องมีแผนการปฏิบัติที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนความคิดดว้ย เนื่องจากบุคคลนั้นได้

ตระหนักว่าตนเป็นคนกําหนดแผนการและเป็นเจ้าของแผนการนั้น ดังนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่จะมี

ความรับผดิชอบและมุ่งมั่นที่จะกระทําการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จ  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อทบทวนวิธีการและบทเรียนต่างๆที่จะช่วยปูองกันไม่ใหก้ลับไปเสพซ้ํา 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนวางแผนปฏิบัติการเลิกเสพสารเสพติดของตน 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ครูทักทายพูดคุย สรา้งสัมพันธภาพที่ดกีับนักเรียน 

 5.2 ครูสอบถามนักเรียนว่า สามารถเลิกสารเสพติดได้หรอืไม่ มีวธิีการอย่างไร 

และถ้ายังเลิกไม่ได้เป็นเพราะอะไร 

 5.3 ให้นักเรียนนึกถึงสถานการณ/์เหตุการณ์ที่ทําให้กลับไปเสพสารเสพติด 

ที่เคยเกิดขึ้น ทั้งคน สิ่งของ หรอืเหตุการณ์วา่มีอะไรบ้าง  แล้วใหเ้ขียนลงในใบกิจกรรม  

เรื่อง “แผนการปูองกันการกลับไปเสพซ้ํา” 

 5.4 ครูใหก้ําลังใจนักเรียนว่านักเรียนมศีักยภาพหรือมีความสามารถที่จะเลิก 

เสพสารเสพติดได้ และยกตัวอย่างกิจกรรมที่เคยมีผู้รับการบําบัดทําสําเร็จ และชื่นชมให้

กําลังใจสําหรับผูท้ี่หยุดสารเสพติดได้ตลอดระยะเวลาที่ไปบําบัดรักษา 

 5.5 ครูอธิบายการตดิตามประเมินผล และวิธีการบันทึกลงในสมุดบันทึก 

สารเสพติดในแต่ละวัน 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบกิจกรรม เรื่อง “แผนการปูองกันการกลับไปเสพซ้ํา” 

 6.2 สมุดบันทึกการไม่เสพสารเสพติด 
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7. การวัดผลและประเมินผล 

 7.1 ตรวจสอบจากการทําใบกิจกรรม 

 7.2 สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็น / การตอบคําถาม 

8. ค าถามชวนคดิ 

 สถานการณ์หรอืสาเหตุอะไรที่เสี่ยงให้นักเรียนกลับไปเสพซ้ํา 
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ใบกิจกรรม เรื่อง แผนการป้องกันการกลับไปเสพซ้ า 
 

ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น........................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนการปูองกันการกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําของตนเอง  

             ตามช่องรายการที่กําหนดให้ในตารางตอ่ไปนี้ 

เหตุการณ์ /  

สถานการณ์เสี่ยง 
แนวทาง / วิธกีารปอ้งกัน 

บุคคลท่ีสามารถให้ความ

ช่วยเหลอืนักเรยีนได ้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

สมุดบันทกึการไม่เสพสารเสพติด 
 

สัปดาห์ท่ี วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 วันท่ี 7 

        

        

        

        

        

        

        
 

หมายเหตุ : สมุดบันทึกการไม่เสพสารเสพติด ถ้านักเรียนสามารถหยุดสารเสพติดได้ตดิต่อกัน  

   7 วัน  

  ครูจะให้สิ่งเสริมแรงและให้กําลังใจนักเรียนว่าตนเองสามารถเลิกสารเสพติดได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม สิ่งยึดเหนี่ยวจติใจ (เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ)  

2. สาระส าคัญ / แนวคดิ 

 ในกระบวนการเลิกสารเสพติด นักเรียนจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากต่างๆ  

ในด้านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม การที่นักเรียนจะไม่กลับไปเสพสารเสพติดซ้ําอีก 

นักเรียนจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ และทักษะในการปูองกันการกลับไปเสพซ้ํา นอกจากนี้ 

การค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจติใจภายในตนเองพบ จะช่วยเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นพลังใจ 

ในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึน้ สามารถบรรลุเปูาหมายในชีวติของตนเองได้ 

ช่วยใหน้ักเรียนสามารถควบคุมการปฏิบัติตัวเพื่อเลิกการเสพสารเสพติดได้สําเร็จ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งยึดเหนี่ยวทางจติใจ เปูาหมายและคุณค่าของชีวิต

ที่ช่วยใหส้ามารถควบคุมตนเอง และนําไปสู่การเลิกสารเสพติดได้ 

 3.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถกําหนดเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวของตนเองได้ 

4. เวลา ใช้เวลา  60  นาที 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 5.1 ครูพูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียนเรื่องที่ว่าไป 

 5.2 ครูสอบถามสิ่งที่สร้างความรู้สกึมั่นคงทางจติใจหรือในชีวิต ที่นักเรียนรู้ชัดเจน

ถึงสิ่งที่มอีิทธิพลต่อความตั้งใจ ม่ันใจของตนเอง 

 5.3 ครูและนักเรียนรว่มกันสํารวจและคน้หาสิ่งยึดเหนี่ยวในใจที่มสี่วนช่วยให้

นักเรียนควบคุมตนเองไม่กลับไปเสพซ้ํา 

 5.4 ครูและนักเรียนรว่มกันวางแผนกําหนดเปูาหมายและคุณค่าของตนเอง  

โดยครูสรุปประเด็นดังนี้ 

  - การมีสิ่งยึดเหนี่ยวจติใจ เป็นกําลังใจทําให้เอาชนะอุปสรรคได้ ไม่ใช้สารเสพ

ติดซ้ํา ทําสิ่งต่างๆตามที่ตอ้งการได้สําเร็จ  ตามเปูาหมายระยะสั้นในแตล่ะวัน เมื่อทําสําเร็จ 

จะเกิดความภาคภูมใิจ รู้สกึตนเองมคีุณค่ามากขึ้น เป็นผลใหท้ําสิ่งต่างๆ ที่เป็นเปูาหมายระยะ

ยาวได้ต่อไป 

  - ครูช่วยใหน้ักเรียนใชส้ิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การสวดมนต ์การระลึกถึง  

การใชรู้ปถ่าย เป็นต้น 

 5.5 ครูพูดคุยถึงการวางแผน การกระทําเพื่อไปสู่เปูาหมายจะสร้างคุณค่าใหต้นเอง 
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 5.6 ครูใหน้ักเรียนสํารวจเปูาหมายชวีิตตนเองและทําใบกิจกรรมเรื่อง เปูาหมาย

และคุณค่าของชีวติ 

 5.7 ครูสรุปสะท้อนสิ่งที่เป็นความตอ้งการหรอืความตัง้ใจในปัจจุบัน  

พร้อมสนับสนุนใหก้ําลังใจ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 

 6.1 ใบความรู ้เรื่อง สิ่งยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ 

 6.2 ใบความรู ้เรื่อง เปูาหมายและคุณค่าของชีวติ 

 6.3 ใบกิจกรรมเรื่อง เปูาหมายและคุณค่าของชีวติ 

7. การวัดผลและประเมินผล 

 สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นของนักเรียน  

8. ค าถามชวนคดิ 

 8.1 นักเรียนมสีิ่งใดที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจติใจใหเ้ลิกการเสพสารเสพติด 

 8.2 นักเรียนมกีารวางแผนและตัง้เปูาหมายในชีวติไว้อย่างไรบ้าง 
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ใบความรู้ เรื่อง สิ่งยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ 
 

 การที่เราจะเลิกเสพสารเสพติดได้ บางครั้งเป็นเรื่องยากลําบาก เพราะสารเสพติด

เป็นที่พึ่ง เคยเป็นสิ่งคุ้นเคยเป็นสิ่งที่ช่วยใหเ้รามีความสุขในชีวติประจําวันโดยไม่เดอืดร้อนใน

สภาพการณ์ต่างๆ ดังนั้น ทุกครั้งที่เลิกสารเสพติด เราจะรู้สกึเหงาๆ ว้าเหว่ โดดเดี่ยว  

รู้สกึไม่ม่ันใจในชีวติที่จะต้องดําเนนิไปโดยไม่มสีารเสพติด (ไม่มีที่พึ่ง) และทําให้เราต้อง 

หวนกลับไปพึ่งมันอีก เมื่อเราไม่สามารถจะพึ่งอะไรรอบข้างได้ ที่จริงแล้วเราลืมนึกถึงธรรมชาติ

ของเราและมนุษย์ทุกคนว่า ไม่มีใครสามารถอยู่โดดเดี่ยวในโลกโดยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวพึ่งพิงได้ 

เพราะสิ่งยึดเหนี่ยวทําให้เรามีกําลังใจยามท้อแท้ สิ้นหวังหรอืฝาุฟันอุปสรรคและช่วยใหเ้ราสงบ 

เมื่อมีความว้าวุ่นใจ เมื่อมีเหตุการณเ์หล่านีเ้กิดขึ้นดว้ยตนเอง เพียงลําพังจะรู้สกึอ่อนแอ 

ไม่มพีลัง หากเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวประจําตัวของแต่ละคนเอาไว้ ก็จะทําให้เราหวนกลับไปพึ่ง

สารเสพติดได้ง่าย 

 สิ่งพึ่งพงิทางจิตใจของแต่ละบุคคลอาจไม่เหมอืนกัน แต่ทุกคนจะต้องมีเฉพาะ 

ของตนเองซึ่งคําจํากัดความของสิ่งยึดเหนี่ยวจติใจในความหมายแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกัน

ออกไป โดยที่คุณสามารถตรวจสอบความหมายได้จากข้อความตอ่ไปนี้ 

 สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหมายถึง  

  1) ความรูส้ึก หรอืความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง (เชน่ ความรูส้ึกที่ดตี่อตัวเอง รัก

ตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง นับถือตัวเอง เป็นต้น) 

  2) ความรูส้ึกหรอืความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ(เช่น ลําธาร น้ําตก ต้นไม้ ทะเล 

เป็นต้น) 

  3) ความรูส้ึกหรอืความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น(เช่น พ่อ - แม ่พี่น้อง เพื่อนฝูง 

แฟน เป็นต้น) และสัตว์ เชน่ หมา แมว หมู ไก่ ปลา เป็นต้น 

  4) ความรูส้ึกหรอืความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอืสิ่งที่เคารพนับถือ 

ไม่มตีัวตน (เช่น เทพเจา้ ศาลพระภูมิ เจ้าที่เจา้ทาง รูปเคารพ เป็นต้น) 

  5) ความรูส้ึกหรอืความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนา ( เช่น คําสอน นักบวช ความเชื่อ/

ศรัทธาในศาสนา เป็นต้น 
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ใบความรู้ เรื่อง เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 
 

 ผูใ้ช้สารเสพติด มักขาดเปูาหมายที่ชัดเจนและแข็งแกร่งพอ ทําให้ต้องการอยู่ 

ภายใต้ความสุข ความพึงพอใจระยะสั้นจากการใชส้ารเสพติด การช่วยใหผู้ใ้ช้สารเสพติดได้

สํารวจ ตระหนักถึงเปูาหมายในชีวติตลอดตอนคุณค่าของตนเอง จะช่วยใหผู้ใ้ช้สารเสพติด 

หันมาทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์และห่างไกลสารเสพติดมากขึ้น 

 เปูาหมายในชีวติ ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์ตอ้งการใหเ้ป็นไปในระยะยาวซึ่งมีหลายด้าน  

เชน่ การศกึษา อาชีพการงาน ความสัมพันธ์ คู่สมรส/ครอบครัว พ่อแม่ 

 คุณค่าในชีวติ เกิดจากการได้บรรลุสิ่งที่เป็นเปูาหมายในชีวติ เช่น การที่ผูใ้ช้ 

สารเสพติดสามารถพักการใช้สารเสพติด แล้วหันมาเรียนหนังสอืจนจบการศกึษา พ่อแมภู่มใิจ

ก็ทําให้เกิดคุณค่าในชีวติขึ้นมา 

 อย่างไรก็ตามทั้งเปูาหมายและคุณค่าในชีวติควรเป็นด้านบวก สร้างสรรค์ 

และส่งเสริมการลด/ละ/เลิกสารเสพติดดว้ย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?start=243&sa=X&biw=1920&bih=827&tbm=isch&tbnid=KUTPt358VCbNqM:&imgrefurl=http://fapjnt.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1/&docid=uQpHPd3Tlt20OM&imgurl=http://fapjnt.files.wordpress.com/2012/03/career.gif&w=720&h=299&ei=w50uUp-kJc2ziQep6YHIDQ&zoom=1&iact=rc&dur=537&page=6&tbnh=118&tbnw=268&ndsp=55&ved=1t:429,r:96,s:200,i:292&tx=109&ty=66
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ใบกิจกรรม เรื่อง เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามดังนี้ 

 

 1. ให้นักเรียนบอกความภาคภูมใิจในชีวติของตนเอง คือ ......................................... 

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

 

 2. บอกเปูาหมายชีวติของตนเอง ........................................................................... 

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

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

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

 

 3. การปฏิบัติที่เป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่ความสําเร็จตามเปูาหมายคือ  

 

 การเริ่มปฏิบัติในระยะแรก ( เปูาหมายระยะสั้น 1-2 สัปดาห ์) 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 

 

 การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ( เปูาหมายระยะยาว ) 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 

 

 

 



บทท่ี 5 

การตดิตาม ประเมนิผล และการรายงาน 

 การติดตามประเมินผล และการรายงาน มีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยให้ ผู้

ด าเนินงานทราบว่างานน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 

ด าเนินการประสบความส าเร็จหรือไม่ เพราะผลของการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูล    

ที่แสดงถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

สืบเ น่ืองจากการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษามุ่งให้ความส าคัญด้านการปูองกัน           

ด้านสารเสพติดกับนักเรียนทุกคน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการรายงานเกี่ยวกับสารเสพติด  

ในสถานศึกษา การด าเนนิงานดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาจึงควรมีการติดตาม ประเมินผล 

และรายงานคุณภาพผู้เรยีนทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับห้องเรียน และ

ระดับสถานศึกษา 

ระดับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการรายงาน 

สภาพนักเรยีนแตล่ะคนโดยครูที่ปรึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ ดังนี ้ 

 1. กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน  

  กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรยีนทุกคนในสถานศึกษาจะได้รับการดูแลด้านจิตสังคม 

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการ เ ร่ิมด้วยการรู้จักนักเรียน         

เป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ซึ่งจะได้รับการดูแลด้านจิตสังคม

ด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยการบูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูมของระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรยีน กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

เสริมหลักสูตร ฯลฯ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานโดยน าข้อมูลจาก การเข้าร่วม

กิจกรรม โครงการต่างๆ ดว้ยการลงทะเบียน  
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 2. กลุ่มเฝ้าระวัง  

  กลุ่มเฝูาระวัง นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม      

ที่ไมเ่หมาะสม ปัญหาการเรียน เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเด็ก         

ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด จะได้รับการดูแลด้านจิตสังคมด้วย

โปรแกรมกิจกรรมที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ทักษะ และตระหนักในการ

หลกีเลี่ยงไมยุ่่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถติดตาม ประเมินผลด้วยเคร่ืองมือประเมินผลการ

เข้าร่วมกิจกรรม และการเฝูาระวังด้วยการติดตามแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนยังอยู่ในความ

รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา 

 

ตาราง 6 การติดตามแบบมีส่วนร่วม 
 

สถานศกึษา ครอบครัว เครือข่ายภาคี 

1. สังเกตและประเมิน

พฤติกรรม 

2. ติดตามผลการเรียน 

 

1. สังเกตพฤติกรรม 

และร่วมประเมิน  

2. ติดตามผลการเรียน 

3. สนับสนุนกิจกรรม 

การติดตาม 

1. ช่วยติดตาม ดูแลตาม 

ที่ได้รับการร้องขอ 

2. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรม

การติดตาม 

 

 3. กลุ่มบ าบัด  

  นักเรยีนกลุ่มน้ีก่อนจะจัดให้เป็นกลุม่บ าบัด มี 2 ขั้นตอน คือ 

  3.1 ขั้นตอนที่ 1 เมื่อพบว่านักเรียนยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างน้อย 1 คร้ัง         

ใน 3 เดือน จะได้รับการดูแลด้วยกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ            

งานสารเสพติด หากนักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดได้ก็ส่งกลับ          

ครูที่ปรึกษา แต่ยังอยู่ในการสังเกตจากคณะกรรมการเฝูาระวัง ฯลฯ 

  3.2 ขัน้ตอนที่ 2 นักเรยีนที่ผ่านการดูแลของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ

งานสารเสพติดแล้ว แต่ยังปรับพฤติกรรมไม่ได้และยังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สถานศึกษา         

ควรด าเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เช่ียวชาญเพ่ือบ าบัดรักษาด้านยาเสพติด โดยมีเกณฑ์

พิจารณาดังน้ี 
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  เกณฑ์การส่งต่อกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือภายนอกนักเรียนต้องการ/

นักเรยีนควรเข้ารับการคัดกรอง/บ าบัดรักษาฯ/ฟ้ืนฟู 

   3.2.1 ผู้ปกครองรอ้งขอให้นักเรยีนเข้ารับการบ าบัด (ยนิยอม) 

   3.2.2 ตรวจปัสสาวะ พบตามเกณฑ์ของสถานศึกษา (2 ครัง้)  

   3.2.3 มีอาการทางสุขภาพจิต จิตเวช 

   3.2.4 มีพฤติกรรมบ่งชี้ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทางสังคม ทางกฎหมาย/

เบี่ยงเบน/ยากต่อการดูแล/เกินศักยภาพของสถานศึกษา 

 เพ่ือให้การบ าบัดช่วยให้นักเรียนสามารถหลุดพ้นจากสารเสพติด สถานศึกษา       

ควรจัดให้มกีารติดตามแบบมีส่วนร่วม คือ สถานศึกษา ครอบครัว เครือข่ายภาคี ควบคู่ไปกับ

การบ าบัดรักษา การติดตามจะยึดหลักแบบองค์รวมประกอบด้วย ด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือประคับประคองในทุกๆด้านตามบริบท รวมถึงช่วยแก้ไข

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เฝูาระวังปัญหา เสริมสร้างก าลังใจให้มีความเข้มแข็ง ให้ค าปรึกษา ให้

ค าแนะน า ทั้งนักเรยีน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง  

 

ตาราง 7 การติดตามแบบองค์รวม 
 

องค์ประกอบการติดตาม วิธีการ เครื่องมือ 

ด้านร่างกาย 

- การเจ็บปุวยทางกาย 

- ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม 

- เบื่อหน่ายการเรียน ไมม่ีแรง อ่อนเพลยี 

ตาหร่ี เพราะสูแ้สงไม่ได ้เรียนหนังสือ 

ไมรู้่เรื่อง 

- มักชอบซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังสว้ม

เพ่ือแอบสูบบุหร่ี เสพยา 

ฯลฯ 

 

- สังเกต 

- สัมภาษณ ์ 

- สอบถาม 

- ตรวจสุขภาพ  

- ให้ค าปรกึษา 

- ให้ค าแนะน า 

- เสริมสร้าง

ก าลังใจ 

ฯลฯ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ ์

- แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกสุขภาพ 

- แบบบันทึกการ 

ให้ค าปรกึษา  

ให้ค าแนะน า  

การเสริมสร้างก าลังใจ  

ฯลฯ 
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ตาราง 7 การติดตามแบบองค์รวม (ต่อ) 

 

องค์ประกอบการติดตาม วิธีการ เครื่องมือ 

ด้านจิตใจ 

- ความกดดันจากครอบครัว 

- การประชดชีวิต 

- การเลยีนแบบ 

- ความประพฤติเปลี่ยน ละเลยกิจวัตร

ประจ าวัน ขาดวินัย 

- เจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ 

โมโหง่าย 

- มีลับลมคมใน ชอบแยกตัวอยู่คนเดยีว

เงียบๆ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดการ

ทางอารมณท์ักษะชีวิต ทักษะสมองเพ่ือ

ชีวิตที่ส าเร็จ 

ฯลฯ 

 

- สังเกต 

- สัมภาษณ ์ 

- สอบถาม 

- ทดสอบดา้นต่างๆ  

- ให้ค าปรกึษา 

- ให้ค าแนะน า 

- เสริมสร้าง

ก าลังใจ 

- กิจกรรมต่างๆ 

ฯลฯ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ ์

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

- แบบทดสอบ 

- แบบบันทึกฯ 

ให้ค าปรกึษา  

ให้ค าแนะน า  

การเสริมสร้างก าลังใจ 

- ชิน้งาน 

ฯลฯ 

ด้านสังคม 

- สภาพแวดล้อมของบ้านอยู่ในแหลง่ 

สารเสพติด 

- สัมพันธภาพกับพ่อ แม่ เพ่ือน ฯลฯ 

- ความกดดันในครอบครัว 

- ใช้เงินเปลอืงผิดปกติ มีหน้ีสนิ  

บางครัง้ขโมย 

- การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม 

ฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมกีฬา  

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชมรม 

ฯลฯ 

 

- สังเกต 

- สัมภาษณ ์

- สอบถาม 

- เอกสาร รูปภาพ

สภาพบ้าน  

- ให้ค าปรกึษา 

- ให้ค าแนะน า 

- เสริมสร้าง

ก าลังใจ 

- กิจกรรมต่างๆ 

ฯลฯ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ ์

- แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกให้

ค าปรกึษา 

ให้ค าแนะน า 

การเสริมสร้างก าลังใจ 

- ชิน้งาน 

ฯลฯ 
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ตาราง 8 การติดตามแบบมีสว่นร่วม  

 

สถานศกึษา ครอบครัว เครือข่ายภาคี 

1. สังเกตพฤติกรรม  

และประเมินพฤติกรรม   

2. ติดตามผลการเรียน 

3. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลอื 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

1. ร่วมสังเกต และประเมิน 

พฤติกรรม 

2. ติดตามผลการเรียน 

3. ช่วยครูติดตามดูแล

ช่วยเหลอื ตามระยะเวลา  

ที่ก าหนด 

4. สนับสนุนกิจกรรม 

การติดตาม 

1. ช่วยติดตาม ดูแล

ช่วยเหลอืตามที่ไดรั้บ 

การร้องขอหรือตามระบบ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2. สนับสนุนรูปแบบ

กิจกรรมการติดตาม 

 

หมายเหต ุ การติดตามสามารถบูรณาการกับระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

  ของสถานศึกษา 

ระดับห้องเรียน 

 การประมวลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสังคมในสถานศึกษาในระดับห้องเรียน         

ครูที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบน าผลการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมาสรุปและรายงาน

สภาพนักเรียน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝูาระวัง และกลุ่มบ าบัดในระดับ

ห้องเรียน 
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ระดับสถานศึกษา 

 การประมวลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสังคมในระดับสถานศึกษา ผู้ที่ได้รับ       

การแต่งต้ังให้รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ประสานขอข้อมูลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสังคม        

ในระดับห้องเรียนแล้วน ามาสรุปเป็นผลโดยรวมทั้งสถานศึกษา 

 ผลของการติดตาม ประเมินผล และการรายงาน เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ           

เป็นประโยชน์แก่การน าไปประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานกุรม 
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บรรณานุกรม 

กระท่อม (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://th.wikipedia.org. 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. (2548). คู่มือการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด : 

 โปรแกรมปัญหาเฉพาะด้านกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด กลุ่มงานพัฒนาระบบ 

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2546). รายงาน 

 ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบต่างๆ ในการควบคุมพชืกระท่อม 

 เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ออนไลน์). สบืค้นจาก :  

 http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health02/11/katom.html. 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2540). คู่มือปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนว 

 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  

 ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. โรงพิมพ์การศาสนา. 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2544). แนวทางการพัฒนานักเรยีนแกนน า 

 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา  

 ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. ม.ป.ป. คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรยีน. กรุงเทพ :  

 โรงพิมพ์ ร.ส.พ. 

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. (2542). คู่มือส่งเสริมสุขภาพจตินักเรยีน 

 ระดับมัธยมศกึษาส าหรับครู.  

กรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข. (2546). คู่มือการปรึกษาในสถานการณ์ยาเสพติด.  

 บริษัท วงศก์มลโปรดักชั่น จ ากัด. 

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. (2546). คู่มือนักเรยีน : กิจกรรมกลุ่มจติสังคมบ าบัด 

 ในโรงเรียน. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. (2548). คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคดิแก้ปัญหา 

 พัฒนาอีคิว” (ส าหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น). โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

 แหง่ประเทศไทย จ ากัด.  

 

http://th.wikipedia.org/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันธัญญารักษ์. ม.ป.ป. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :  

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/102951. 

นิวัต ิแก้วประดับ. ม.ป.ป. กระท่อม ยาระงับปวดหรอืยาเสพติด (ออนไลน์). สืบค้นจาก : 

 http://herbal.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id 

 =114&Itemid=43. 

พนม เกตุมาน. (2535). สุขใจกับลูกวัยรุ่น. กรุงเทพ : บริษัท แปลน พับลิชช่ิง จ ากัด. 

สุภาวดี หาญเมธี. ม.ป.ป. ทักษะสมองเพื่อชีวติที่ส าเร็จ (EF : Executive Functions).  

 สถาบันอาร์แอลจ ี(รักลูกเลิร์นนิ่ง กรุ๊ป). อ้างถึง รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล.  

Angold A. (2002). Diagnostic interviews with parents and children. In : Rutter  

 M,Taylor E, eds.Child and Adolescent Psychiatry. 4th ed. Bath: Blackwell  

 Science, 32 - 51. 

Geldard D. (1998). Basic personal counseling : a training manual for counsellors.  

 3rd ed. Sydney: Prentice Hall, 39 - 168. 

MacKinnon RA. (1998). Yudofsky SC. In : The psychiatric evaluation in clinical  

 practice. Philadelphia: J.B.Lippincott Company, 35 - 84. 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

1.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 1. *ชื่อสถานศกึษา ................................................................ 

 2. รหัสสถานศกึษา.............................................(รหัส 10 หลัก) 

 3. *ระดับที่เปิดสอน............................................................. 

 4. *เขตพื้นที่การศกึษา......................................................... 

 5. *สังกัดกรม..................................................................... 

 6. *สังกัดกระทรวง............................................................. 

 7. ที่อยู่ เลขที่.......... *หมูบ่้าน................... *ต าบล..................... 

 *อ าเภอ.................................*จังหวัด....................................... 

 8. ปีการศกึษา......................................... 

 9. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด....................................................... 

 10. จ านวนนักเรียน / นักศึกษาในแต่ละระดับช้ัน 

  1) *นักเรียนก่อนช้ันประถมศกึษา.........................คน 

  2) *นักเรียน ช้ัน ป.1............................................คน 

  3) *นักเรียน ช้ัน ป.2............................................คน 

  4) *นักเรียน ช้ัน ป.3............................................คน 

  5) *นักเรียน ช้ัน ป.4............................................คน 

  6) *นักเรียน ช้ัน ป.5...........................................คน 

  7) *นักเรียน ช้ัน ป.6............................................คน 

  8) *นักเรียน ช้ัน ม.1............................................คน 

  9) *นักเรียน ช้ันม.2.............................................คน 

  10) *นักเรียน ช้ัน ม.3..........................................คน 

  11) *นักเรียน ช้ัน ม.4...........................................คน 

  12) *นักเรียน ช้ัน ม.5..........................................คน 

  13) *นักเรียน ช้ัน ม.6..........................................คน 

  14) *นักเรียน  ปวช. – ปวส..................................คน 

  15) *นักศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญา.............คน 

 11. เบอร์โทรศัพท์.............................................................. 
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 12. เว็บไซต์....................................................................... 

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุ หากมีข้อมูล 

 

2. ข้อมูลกิจกรรมการด าเนินงานในสถานศึกษา 

 1. การส ารวจค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เสพ/ตดิ และค้า 

   มี      ไม่มี 

  1) กลุ่มเสี่ยง................................คน    

  2) กลุ่มเสพ/ติด...........................คน 

  3) กลุ่มค้า..................................คน 

  4) การใชย้าในทางที่ผิด เช่น โปรโคดิล ทรามาดอล ฯลฯ.................................คน 

 2. การให้ค าปรึกษา  มี      ไม่มี 

        ให้ค าปรึกษาแก่   นักเรียน    ผูป้กครอง     อื่นๆ 

 3. การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง....................คน 

 4. การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสพ......................คน 

 5. จติสังคมบ าบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุ่มเสพ)....................คน 

 6.ส่งต่อผู้เสพ/ตดิ เข้ารับการบ าบัดที่อื่น...............................คน 

 7. ด าเนินคดตีามกฎหมาย (กรณีผูค้้า).................................คน 

 8. การส ารวจพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศกึษา ระยะ 500 เมตร 

  1) หอพัก.......................แห่ง  

  2) อื่นๆ.........................แห่ง 

 9. การตรวจเยี่ยม / ตรวจตราพืน้ที่เสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศกึษา  

ระยะ 500 เมตร 

  1) หอพัก......................แหง่  

  2) อื่นๆ.........................แห่ง 

 10. มีกิจกรรมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับผูป้ระกอบการหอพัก 

ร้านเกม รอบสถานศกึษา 

  1) หอพัก.......................แห่ง  

  2) อื่นๆ.........................แห่ง 
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หมายเหตุ : * อื่นๆ (ข้อ 8-10) เชน่ ร้านเกม / ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ้ก สถานบันเทิงสถาน

บริการ ร้านค้าขายเหล้า / บุหรี่ ซุ้มยาดอง ซุ้มน้ าปั่น มุมอับ / แหล่งมั่วสุม ฯลฯ 
 

 11. ต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน 

  1) ต าแหน่ง................................................................. 

  2) ช่ือ – สกุล.............................................................. 

  3) สังกัด สน. / สภ. ................................................... 

 12. มีจ านวนนักเรียนแกนน า........................... คน 

 13. ครูแกนน า 

  ชื่อ – สกุล........................................................................ 

 14. จ านวนเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศกึษาและชุมชน 

  1) ...........................เครือข่าย 

  2) ..........................คน 

 15. วทิยากรเพื่อป้องกันยาเสพติดที่เข้าสอนในโรงเรยีน 

  1) ช่ือ – สกุล................................................................. 

  2) ประเภทวิทยากร 

    ครูผูส้อนในโรงเรยีน (เฉพาะวิชาสุขศกึษา พลศกึษา) 

    ครู D.A.R.E.    ครูต ารวจ    ครูทหาร 

    ครูพระ         ครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน 

    ครูสอนพระปริยัตธิรรม       โต๊ะครู/โต๊ะอิหม่าม 

    อื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ฯลฯ 

  3) ระดับช้ันที่เข้าสอน 

   ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  มัธยม อาชีวะ  

   อื่นๆ  

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 16. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ผา่นการฝกึอบรมลูกเสือตา้นภัยยาเสพติด..........คน 

 17. จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรยีน 

   มี      ไม่มี 
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 18. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 

   กิจกรรมเฝา้ระวังปัญหายาเสพติด 

  “สายตรวจในโรงเรยีน”ตรวจตรา/ส ารวจพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงในโรงเรยีน/ 

  รอบโรงเรยีน 

   สอดส่องดูแลพฤติกรรมเพื่อนนักเรียน  

   แจ้งขอ้มูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 

   อื่นๆ เช่น ประชุม/วางแผน/รวบรวมข้อมูล/ส่งตอ่ข้อมูลให้ครู ฯลฯ 

   กิจกรรมอื่นๆ เชน่ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมสร้างสรรค์ ฯลฯ 

 

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรยีนนักศกึษา 

กจิกรรม  

ช่วงเวลาการจัดกจิกรรม 

ระหว่าง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ปิดภาค

เรียน 
อื่นๆ 

19. ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ......... คน     

20. กลุ่มเพื่อนท่ีปรึกษาเพ่ือน Youth Consuler ........กลุ่ม 

.........คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. กิจกรรมตา้นยาเสพติดของสภานักเรียน/

องคก์รวิชาชพี/องคก์ารนักศึกษา 

..........คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. สร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม จริยธรรม

ตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

23. บ าเพ็ญประโยชนส์าธารณะ/จิตอาสา      

24. การให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด/การป้องกัน 

ยาเสพติด 

     

25. กิจกรรมฝกึอาชพี      

26. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้      

27. กีฬาและนันทนาการ      

28. อื่นๆ      
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การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรยีนชั้นประถมศกึษา 

 29. สรา้งภูมคิุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.1 ..............................คน 

 30. สร้างภูมคิุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.2 ..............................คน 

 31. สรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.3 ...............................คน 

 32. สรา้งภูมคิุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.4 ...............................คน 

 33. สรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.5 ..............................คน 

 34. สร้างภูมิคุม้กันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนช้ัน ป.6 ..............................คน 

 35. นักศึกษาวิชาทหารที่ท ากิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   มี       ไม่มี 

 36. สถานศกึษามีการใช้สื่อนิทาน / ชุดการเล่น / เพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย          

   มี       ไม่มี 

   สื่อนทิานอ่านอุ่นรัก 

   ชุดการเล่น 

   อื่นๆ 

 จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะสมอง.................................................. คน 

------------------------------------- 
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แบบประเมินคุณภาพ 

เอกสารแนวทางการดแูลด้านจิตสังคมในสถานศกึษา 
 

ค าชี้แจง 

 แบบประเมินคุณภาพ เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศกึษา 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ 

    ชาย       หญิง 

 อายุ.......................ปี 

 วุฒกิารศึกษา  

    ต่่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

 ต าแหน่ง 

    ระดับผูบ้ริหาร     ระดับหัวหน้ากลุ่ม / หัวหนา้งาน   ระดับผูป้ฏิบัติการ    

    อื่นๆ ระบุ.................... 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ  “เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา” 
 

  1. เมื่อท่านได้น่า เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา ไปใช้แล้ว 

ขอให้ท่าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งระดับผลการประเมินตามความเป็นจริง 

  2. ระดับผลการประเมินม ี5 ระดับ ดังนี้ 

    คะแนน 5  หมายถึง  มคีวามเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

       4  หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับมาก 

       3  หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

       2  หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับน้อย 

       1  หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

 

 

ขอขอบคุณส่าหรับความร่วมมอื 
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แบบประเมินคุณภาพ เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา 
 

ด้าน

ที่ 
รายการ 

ระดับคะแนนการประเมิน ข้อสังเกตประกอบ 

การประเมิน 5 4 3 2 1 

1 ด้านวัตถุประสงคข์องเอกสารฯ 

1.1 สอดคล้องกับนโยบาย 

ของประเทศ……………………………… 

      

1.2 สอดคล้องสภาพปัญหา 

ของสังคม………………………………… 

      

1.3 สอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของสถานศกึษา……………………… 

      

1.4 สอดคล้องกับเนือ้หา............       

1.5 สอดคล้องกับกิจกรรม……….       

2 ด้านเน้ือหา 

2.1 มีความถูกต้อง…………………… 

      

2.2 มีความครอบคลุม 

ด้านสารเสพติดในปัจจุบัน……… 

      

2.3 มีความสอดคล้องกัน 

ทุกขั้นตอน........…………………....... 
      

2.4 มีความทันสมัยทัน 

ต่อเหตุการณ์............................ 

      

2.5 สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานได้………………… 

      

3 ด้านการใช้ภาษา 

3.1 อ่านแล้วเข้าใจงา่ย……………… 

      

3.2 ถูกต้องตามหลักวิชาการ.....       

3.3 สละสลวยเหมาะกับเนือ้หา.       

3.4 ส่านวนภาษาที่ใชเ้ข้าใจงา่ย .       
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แบบประเมินคุณภาพ เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา 
 

ด้าน

ที่ 
รายการ 

ระดับคะแนนการประเมิน ข้อสังเกตประกอบ 

การประเมิน 5 4 3 2 1 

4 การน าเอกสารฯ ไปใช้ 

4.1 สามารถน่าไปใช้ 

ด้านการบริหารการดูแลด้านจติ

สังคมในสถานศกึษาได้ …………… 

      

4.2 สามารถน่าไปใช้เป็น

แนวทางบูรณาการการดูแล 

ด้านจติสังคมกับระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ได้…………………………………………….. 

      

4.3 สามารถน่าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ภูมคิุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

ใหแ้ก่นักเรียนได้…………………………… 

      

4.4 สามารถน่าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับ

สารเสพติดให้แก่นักเรียนได้....... 

      

4.5 สามารถน่าไปใช้ในการดูแล

นักเรียนควบคู่พร้อมกับ 

การบ่าบัดเกี่ยวกับสารเสพติด 

ได้............................................. 

      

4.6 สามารถน่าไปใช้เป็นแนว 

ในการตดิตามการดูแลด้านจติ

สังคมในสถานศกึษาได้ …………… 
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แบบประเมินคุณภาพ เอกสารแนวทางการดูแลด้านจติสังคมในสถานศึกษา 
 

ด้าน

ที่ 
รายการ 

ระดับคะแนนการประเมิน ข้อสังเกตประกอบ 

การประเมิน 5 4 3 2 1 

5 การพิมพ์และรูปเล่ม 

5.1 พิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักการ

จัดท่าเอกสาร …………………………. 

      

5.2 แผนภูมปิระกอบชัดเจน 

เข้าใจง่าย.................................. 

      

5.3 พิมพ์ไม่ผิด ไม่ตก................       

5.4 รูปแบบน่าเสนอน่าสนใจ 

น่าอ่าน…………………………………….. 

      

5.5 รูปเล่มและขนาดพอเหมาะ 

แก่การน่าไปใช้ ......................... 

      

 



 
 
 
 
 
 

ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี สป.   1080  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 

ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการ
จัดท าค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๑๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕9 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะท างานจัดท าคู่มือองค์ความรู้การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
ในทุกกลุ่ม ท้ังในกลุ่มปกติ กลุ่มสงสัยและกลุ่มท่ีใช้ยาและสารเสพติด ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดนั้น 

เนื่องจากคณะท างานจัดท าคู่มือดังกล่าวได้มีการปรับเปล่ียน โยกย้ายต าแหน่ง และเกษียณอายุ
ราชการ จึงเห็นสมควรยกเลิกค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๑๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕9 
และแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เพื่อเป็นการ
ขับเคล่ือนในการจัดท าคู่มือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะท างาน ฝ่ายจัดองค์ความรู้ มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้    
การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๑.1  แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประธานคณะท างาน
กรมสุขภาพจิต สธ. 

๑.๒  นางกฤษณา  จันทร์ตรี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สธ. คณะท างาน 
๑.๓   นางสาวสุชาดา  ทิมอุดม คณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ คณะท างาน 
๑.๔   นายเสกสรร  สุขคุณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการป้องกันฯ คณะท างาน 
 ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
๑.๕   นางสาวจงรัก  อินทร์เสวก หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม คณะท างาน 
   มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ สมช. 
๑.๖   พ.ต.อ.เรวัต  คติธรรมนิตย์ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด คณะท างาน 
๑.๗  นายจารุเกียรติ  หิมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดหนองคาย คณะท างาน
๑.๘  นางรุ่งทิวา  มโนวชิรสรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดพิจิตร คณะท างาน 
๑.๙  นายสุกฤษ  ชัยพงษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดปราจีนบุร ี คณะท างาน 
๑.1๐ นางกานต์ธีรา  ทาสิลา ครูเช่ียวชาญโรงเรียนบ้านหนองกงุ  จังหวัดร้อยเอ็ด คณะท างาน 
๑.1๑ นางวณา  พรหมมา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา  คณะท างาน 
๑.12 นางเพญ็พักตร์ ดารากร ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรมสุขภาพจิต สธ.  คณะท างาน 
๑.13 นางจิตตินัฏ  ชุ่มช่ืน ครูช านาญการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คณะท างาน 
๑.14 นางสาวปัทมาพร  ภูมิเวียงศรี กองประสานและบ าบัดฯส านักงาน ป.ป.ส.  คณะท างาน 

 
   /๑.15 นางสาวพจนีย์ ...  
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๑.15  นางสาวพจนีย์  สาริพันธ์ กองป้องกันยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.                   คณะท างาน 
๑.๑๖  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  คณะท างานและ 
     เลขานุการ 
๑.๑๗  นายธนะรัชต์  นามผลดี  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม รพ.ปลวกแดง  คณะท างานและ           

ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๑๘  นายบุญช่ืน   วิบูลย์  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ                                                        
๑.๑๙  นางสาวชญาภรณ์  เท่ียงไธสง  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.       คณะท างานและ 

  ผู้ช่วยเลขานุการ                      
๑.๒๐  นางสาวนันท์ภัส  เขียวเกษม  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๑  นายวุธจักร  พันธุ์สมบัติ  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะท างาน ฝ่ายประถมศึกษา มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล

ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
 ๒.๑  นายสุระพล  เอี่ยมนานุรักษ์ ผอ.รร.วัดดอนทราย ประธานคณะท างาน  

๒.๒  นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์ ผอ.รร.บ้านใหม่ คณะท างาน  
๒.๓  นายวิวัตน์  มะโนวัฒนา ผอ.รร.วัดช่องพราน คณะท างาน 
๒.๔  นายฉลอง  เกาสังข์ ผอ.รร.วัดหนองมะค่า คณะท างาน 
๒.๕  นางพนัชกร  แก้ววิมล ผอ.รร.วัดดอนกระเบ้ือง คณะท างาน 
๒.๖  นางปราณี  ตันตระกูล ผอ.รร.วัดสร้อยฟ้า     คณะท างาน 
๒.๗  นางสาวจิตตานันท์  สุขสวัสด์ิ ผอ.รร.วัดหุบมะกล่ า คณะท างาน 
๒.๘  นางนภา  เกาสังข์ ผอ.รร.วัดเขาพระ    คณะท างาน 
๒.๙  นางสาวเขมพัต  แสงทอง ผอ.รร.วัดแหลมทอง คณะท างาน 
๒.๑๐ นางสุรีรัตน์  วารีนิล ผอ.รร.วัดสีดาราม คณะท างาน 
๒.๑๑ นางทองเจือ  เอี่ยมนานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ราชบุรี  คณะท างานและ 
     เลขานุการ 

๓. คณะท างาน ฝ่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีหน้าท่ีในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและ
จัดล าดับองค์ความรู้การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคม 
ในสถานศึกษา 

๓.๑  นายอภิสิทธิ์  กรีทรัพย์ ผอ.รร.ชุมชนวัดเสด็จ ประธานคณะท างาน 
๓.๒  พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์  เพ็งสกุล ผอ.รร.อนุบาลปทุมธานี            คณะท างาน 
๓.๓  นายสมหมาย เอี่ยมองคต ผอ.รร.วัดคุณหญิงส้มจีน  คณะท างาน 
๓.๔ นายประสิทธิ์   วิไลรัตน์ ข้าราชการบ านาญ  คณะท างาน 
๓.๕  นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ ครู คศ.1 รร.ชุมชนวัดเสด็จ  คณะท างาน 
๓.๖  นางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างาน 
๓.๗  นางสาวอุทัย  พรหมพิมาลย์   ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างาน 
๓.๘  นายทศพร  พึ่งเสือ ครู คศ.1 รร.วัดคุณหญิงส้มจีน  คณะท างาน 
  /๓.๙  นางปิ่นแก้ว...  
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๓.๙  นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์ ครู คศ.1 รร.วัดบางคูวัด  คณะท างาน 
๓.๑๐  นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์ ครู คศ.1 รร.วัดบางคูวัด  คณะท างาน 
๓.๑๑  นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างานและ 
   เลขานุการ 
๓.๑๒  นางสาวกชพร  ชัยสุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ รร.ชุมชนวัดเสด็จ  คณะท างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔. คณะท างาน ฝ่ายมัธยมศึกษา   มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล

ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๔.๑  นายเทียน  กล่ าบุตร ผอ.รร.โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ ประธานคณะท างาน 
๔.๒   นางธัญสมร  คเชนทร์เดชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ)  รองประธานคณะท างาน 
 (ข้าราชการบ านาญ) 
๔.๓   นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร ผอ.ศูนย์บ าบัดชุมชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย   คณะท างาน 
 (บ้านพระเมตตา)   
๔.๔ นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุวรรณ ผอ.รร.ส่ีแยกบางเตย  คณะท างาน 

 ๔.๕ นายเรวัฒน์  พรหมสะโร ผอ.รร.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์  คณะท างาน 
๔.๖  นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.เขต 2  คณะท างาน 
๔.๗  นางศรีโสภา  พลธนู ครูช านาญการพเิศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างาน 
๔.๘  นายพิษณุ  ทองสืบสาย นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สพม.เขต 2  คณะท างาน 
๔.๙  นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์   ครู คศ.1 รร.บางกะปิ  คณะท างาน 
๔.๑๐  นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด ครูผู้ช่วย รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างาน 

          ๔.๑๑ นางสาวเพียงใจ  ดีคาร ครูช านาญการพิเศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างานและ  
    เลขานุการ 

๔.๑๒  นางรัศดา  บุญมาเลิศ ครูช านาญการพิเศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า         คณะท างานและ 
                                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะท างาน ฝ่ายอาชีวศึกษา  มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล
ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๕.๑  นายเรวัช   สรีแสงอ่อน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานคณะท างาน 
๔.๒  นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร ผอ.ศูนย์บ าบัดชุมชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย   คณะท างาน 
  (บ้านพระเมตตา) 
๕.๓  นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  คณะท างาน 
๕.๔  นายไพบูลย์   เพช็รหงษ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  คณะท างาน 
5.๕  นายวัชระ  เกิดสิน ผอ.ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา คณะท างาน 
   และกิจการนักเรียน 
๕.๖  นายอนันต์  สุขดี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  คณะท างาน 
๕.๗  นายชัยวัฒน์  พรแสน รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  คณะท างาน 
๕.๘  นายมนตรี  สุวรรณภักดีจิต รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล  คณะท างาน 
   /5.8  ว่าท่ี… 
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5.๙  ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิตา  ดวงสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม  คณะท างาน 
   ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการนักเรียน คณะท างาน 
5.๑๐ นายมงคล  ผลพุด ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๑ ว่าท่ี ร.ต.มนตรี ค าหารพล ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๒ นางสาวอารดา  วันพนม ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๓ นางสาวปรียาภรณ์ พลูศิริมัทนาพร  ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะท างาน  
๕.1๔ นายประสงค์  อุบลวัตร รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะท างานและ 
           เลขานุการ  

 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
   

 
       

  
 
 
 
 



คณะกรรมการจัดท าแนวทางการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

(ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

 1. นายเทียน  กล ่าบุตร 

   ผู้อ่านวยการโรงเรียนจันทรห์ุ่นบ่าเพ็ญ        ประธานคณะท่างาน 

 2. นางธัญสมร  คเชนทรเ์ดชา 

   ศึกษานิเทศก์  ช่านาญการพิเศษ (ข้าราชการบ่านาญ)    รองประธานคณะท่างาน 

 3. นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุวรรณ 

   ผู้อ่านวยการโรงเรียนสี แยกบางเตย             คณะท่างาน 

 4. นายเรวัฒน์  พรหมสะโร 

   ผู้อ่านวยการโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์          คณะท่างาน 

 5. นายสาธติ  ประทุมสุวรรณ 

   นักวิชาการศึกษา ช่านาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มสง่เสริม) 

   ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2         คณะท่างาน 

 6. นางศรีโสภา  พลธนู 

   ครูช่านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทพศิรินทรร่์มเกล้า        คณะท่างาน 

 7. นายพิษณุ  ทองสืบสาย 

   นักวิชาการศึกษา ช่านาญการ 

   ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2         คณะท่างาน 

 8. นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์ 

   ครู คศ.1  โรงเรียนบางกะปิ               คณะท่างาน 

 9. นายศักด์ิชัย  ชรากาหมุด 

   ครู คศ.1  โรงเรียนเทพศิรินทรร่์มเกลา้            คณะท่างาน 

 10. นางสาวเพียงใจ  ดคีาร   

   ครูช่านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทพศิรินทรร่์มเกล้า  คณะท่างานและเลขานุการ 

 11. นางรัศดา  บุญมาเลศิ   

   ครูช่านาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 


