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การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง 1

 คูม่อื “ก�รสร�้งภมูคิุม้กนัท�งจติเพือ่ลดคว�มเสีย่ง
ในก�รเสพย�เสพติดในเย�วชน ในพื้นที่ที ่มีก�รระบ�ด
ส�รเสพติดสูงภ�คเหนือตอนล่�ง”

ความเปนมา

 เด็กและเยาวชนมักประสบกับปัญหาการใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นปัญหา

ทีส่ง่ผลกระทบในวงกวา้ง เริม่จากตวัผูต้ดิยาเสพตดิเองมสีภาพรา่งกายทรดุโทรม

อ่อนแอ ไม่สามารถเรียนหรือทำาหน้าที่ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเต็มท่ี รวมท้ัง

ยังอาจมีสภาพจิตใจที่ผิดปกติไปจากเดิม จนก่ออาชญากรรมหลายประเภท 

ยาเสพติด เป็นปัญหาสังคมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหาร

ประเทศ และเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐต้องจ่าย

งบประมาณในการป้องกันปราบปรามและบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

เป็นจำานวนมากซึ่งปัญหาการใช้สารเสพติดมีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง

สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสภาวะจิตใจของบุคคล นอกจากนั้นยังพบว่า



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูงในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง2

บ่อยครั้ งที่สภาวะสุขภาพอนามัยโรคทางกายหรือแม้แต่การเสียชีวิต

เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติดบุคคลและสภาพการใช้สารนั้นๆ

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่สามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านสังคม

สาธารณสุขหรือด้านเศรษฐศาสตร์เนื่องจากความสูญเสียทางอ้อม ที่ไม่อาจ

ประเมนิไดผ้ลกระทบจากการใช ้สารเสพตดิอาจพจิารณาไดใ้น 3 ประเดน็ใหญ่ๆ  

คือประเด็นด้านสาธารณสุขพบว่า ในกลุ่มผู้เสพติดจะมีอัตราการเกิดโรคและ

อัตราการสูญเสียสูงกว่าประชากรทั ่วไปซึ ่งเป็นผลพวงจากตัวสารฤทธิ ์

ทางเภสัชวิทยาปริมาณ และวิธีการเสพสภาพร่างกายของผู ้เสพโดยตรง

ประเดน็ดา้นปญัหาพฤตกิรรม และสงัคม เชน่ ปญัหาอบุตัเิหตทุัง้อบุตัเิหตจุราจร

ในที่ทำางาน หรือขณะมีกิจกรรมนันทนาการ ปัญหาการขาดความรับผิดชอบ

ขาดงาน ขาดโรงเรียน หรือต้องออกจากการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ที่ไม่อยู่ใน

กฎเกณฑข์องสงัคม การทะเลาะววิาท ความรนุแรง หรืออาชญากรรม ประเด็น

ด้านเศรษฐศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลตัวเลขท่ีชัดเจน แต่ก็พอจะเป็นท่ีทราบกัน

ถงึจำานวนมหาศาลของวงเงนิทีห่มนุเวยีนในวงการทัง้นีย้งัไมร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยและ

ความสูญเสียที่เกิดจาก 2 ประเด็นข้างต้น

แนวคิด
การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพ่ือลดความเส่ียงในการเสพยาเสพติด

 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต หมายถึง การให้วัคซีนกับจิตใจเพื่อพัฒนา

หรือฝกให้จิตของวัยรุ่นและเยาวชนมีความเข้มแข็งเสมือนเป็นเกราะป้องกัน

จิตใจ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถปรับตัวปรับใจเม่ือต้องพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทางกาย 



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง 3

ให้แก่บุคคล ภูมิคุ้มกันทางจิตมีองค์ประกอบห้าด้าน ได้แก่ การควบคุมตนเอง 

ความภาคภูมิใจในตัวเอง ความรู้เรื่องยาเสพติด ทักษะการดำาเนินชีวิต และ

การหาความสุขให้กับตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม

 ภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นคุณลักษณะทางจิตใจ ท่ีประกอบด้วยความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง ได้มีสติสัมปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการ

เผชิญปัญหา และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว ประกอบกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะสำาคัญประการหนึ่ง ในการ

ทีบ่คุคลจะดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีณุคา่ คอื การมภีมูคิุม้กนัทีดี่ในตนเอง 

โดยที่ภูมิคุ้มกันทางจิตจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จะช่วยป้องกันตัวเอง

ไมใ่หต้กอยูใ่นภาวะเสีย่ง ไมม่ัน่คง หรอืไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้ พร้อมทีจ่ะ

เผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดา้นตา่งๆ ทางสังคมได้ รวมทั้ง สามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ภูมิคุ้มกันทางจิตช่วยส่งเสริม
ให้บุคคลดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค

 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพื่อลดความเส่ียงในการเสพยาเสพติด 

มีวัตถุประสงค์ คือ

 1. ได้เรียนรู้วิธีการควบคุมตนเอง อดทน มีสติ คิดก่อนทำา

 2. รูจ้กัมองหาข้อดขีองผูอ้ืน่ และตนเอง อกีทัง้ยอมรบัในขอ้ดีของตนเอง

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด

 4. สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

   เป้าหมายการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยง

ในการเสพยาเสพติด



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูงในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง4

 เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชน ท่ีเป็นกลุ่มผู้มีโอกาสเส่ียงเข้าไปใช้

สารเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเสพยาเสพติด โดยมุ่งไปที่ 3 ส่วนในตัวบุคคลดังนี้

 1. ความคิด

 ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับยาเสพติด ค่านิยม 

ทัศนคติต่อชีวิต การเคารพความคิด และสิทธิของผู้อื่น กติกา มารยาท ความรู้

เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ได้รับลกระทบจากยาเสพติดเป็นต้น

 2. ดานอารมณ

 ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของอารมณ์ในวัยต่างๆ สาเหตุ

ของการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ประเภทของอารมณ ์วธิกีารจดัการกบัอารมณ ์

ผลเสียของอารมณ์ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และชีว ิตทางสังคมรวมทั ้ง

หลักในการพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์

 3. พฤติกรรม

 ด้วยการฝกฝนให้มีพฤติกรรมต่างๆ ท่ีสังคมยอมรับ เช่น ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การมีสัมมาคารวะ การหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งเกี่ยว

กบัสารเสพตดิ การลดพฤตกิรรมเสีย่งเกีย่วกบัสารเสพติด  เชน่ ไมเ่ท่ียวกลางคนื 

ไม่คบเพื่อน ที่จะชักชวนไปใช้สารเสพติด รู้จักปฏิเสธการใช้สารเสพติด
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ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันทางจิต 

เพ่ือลดความเส่ียงในการเสพสารเสพติด ในเยาวชนในพ้ืนท่ี

ท่ีมีการระบาดสารเสพติดสูง

 กิจกรรมที่ 1 สรางสัมพันธภาพ
 การสร้างสัมพันธภาพด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ ทีมวิทยากรแนะนำาตัว 

สร้างสัมพันธภาพ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจิตตลอดจนชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วม

กิจกรรมการตามโปรแกรมให้กลุ่มตัวอย่าง 

รูปแบบกิจกรรมสัมพันธ 

 เกมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ในการอบรม โดยใช้

เกมเป็นส่ือเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

จากท่ีเคยไม่กล้าแสดงออก เคร่งขรึม มาเป็นย้ิมแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก ร่วมกัน

สร้างบรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกัน เกิดเป็นสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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 วิทยากรจะใช้เป็นกิจกรรมแรกๆ ในการการฝกอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อม

และละลายพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการอบรมให้เปดใจทำาความรู้จักกัน

ให้กลา้แสดงออกมากข้ึน เชน่ การถามชือ่ การแนะนำาตัวเอง ซ่ึงวทิยากรแต่ละคน

ก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน 

ตัวอยางเกม

เกม รหัสเยาวชน

วัตถุประสงค์ : - เพื่อฝกความพร้อมเพรียง

  - เพื่อฝกสมาธิ

วิธีการ  : วิทยากรอธิบายว่า ถ้าวิทยากรพูดคำาว่า “เยาวชน” ครั้งที่ 1 

ให้ตบมือ 1 ครั้ง “เยาวชน” ครั้งที่ 2 ให้ตบมือ 1 ครั้ง และ “เยาวชน” ครั้งที่ 3 

ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมยกมอืขึน้ทำาเป็นรปูหวัใจบนศรีษะ แลว้พดูวา่ “โอ ้ลลั ลา้”

เกม แกว กะลา ขัน โอง

วัตถุประสงค์ :  - เพื่อฝกสมาธิและทักษะการฟัง

  - เพื่อฝกความคล่องตัวและรวดเร็ว

วิธีการ :  วิทยากรสาธิตการทำาท่าทางพร้อมพูดชื่อท่าต่างๆ ดังนี้

  - ท่าท่ี 1 ท่าแก้ว ทำามือคล้ายรูปแก้วเล็กๆ (คล้ายๆ การกำามือ)

    ทั้งสองมือ

  - ท่าที่ 2 ท่ากะลา ทำามือคล้ายรูปกะลา (งอนิ้วทั้งห้าลง) และ

    ควำามือลง

  - ท่าที่ 3 ท่าขัน ทำามือเหมือนกับกะลา แต่หงายมือขึ้น

  - ท่าที่ 4 ท่าโอ่ง ยกมือขึ้นระดับหน้าอ้าแขนออก

  - ท่าที่ 5 ท่าเปาลูกโปง ยกมือขึ้นป้องที่ปากตัวเอง

  และทำาย้อนกลับไปยังท่าที ่ 1 วิทยากรเริ ่มทำากิจกรรม

่
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  โดยพูดช้าๆ ก่อน และเริ ่มเร็วขึ ้น “แก้ว กะลา ขัน โอ่ง 

  เปาลูกโปง โอ่ง ขัน กะลา แก้ว”

หมายเหตุ :  เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมเริม่ทำาทา่ทางไดถ้กูตอ้ง วทิยากร อาจจะ

สลบัคำาเพือ่ทดสอบการฟงั และสมาธขิองผูเ้ขา้รบัการอบรมได้ เชน่ “แกว้ กะลา 

ขัน โอ่ง เปาลูกโปง โอ่ง ขัน กะลา ขัน” เป็นต้น

เกม ขึ้นบก ลงนํา

วัตถุประสงค์ : - เพื่อฝกความพร้อมเพรียง

  - เพื่อฝกสมาธิ

อุปกรณ์ที่ใช้ :  เก้าอื้

วิธีการ  : วิทยากรอธิบายว่า ถ้าวิทยากรพูดคำาว่า “ขึ้นบก” ให้ผู้เข้ารับ

การอบรมยนืขึน้ และเมือ่วทิยากรพดูคำาวา่ “ลงนำา” ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนัง่ลง 

วทิยากรพดูคำาสัง่ไปเรือ่ยๆ จนผูเ้ขา้รบัการอบรมทำาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จงึสลบัคำาสัง่
เป็น “ขึ้นบก” ให้นั่งลง และ “ลงนำา” ให้ยืนขึ้น



้

้
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เกม ตบมือ

วัตถุประสงค์ :  - เพื่อฝกความพร้อมเพรียงและสมาธิ

วิธีการ  : วิทยากรบอกผู้เข้ารับการอบรมให้ทำาตามคำาสั่ง เมื่อวิทยากร

บอกวา่ “ตบมอื 1 ครัง้” ผูเ้ข้ารบัการอบรมตบมอืพรอ้มกนั 1 ครัง้ วทิยากรบอก

ตบมอืไปเรือ่ยๆ เพือ่ดคูวามพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรม พร้อมเพ่ิมจำานวนคร้ัง

ในการตบมือ

หมายเหตุ :  การตบมอืไมค่วรสัง่จำานวนครัง้ท่ีมากเกนิไป เพราะจะใหค้วาม

ไม่พร้อมเพรียงกัน 

โอ ลี วัน ลี วา

วัตถุประสงค์ :  - เพื่อฝกสมาธิ

  - เพื่อฝกประสานการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้าง

วิธีการ  : วทิยากรสาธติทา่พรอ้มเพลง โดยวทิยากรพดูวา่ “โอ ล ีวนั ล ีวา

พร้อม” ให้ผู้เข้ารับการอบรมยื่นแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า แล้วพูดตอบรับว่า 

“พรอ้ม” เมือ่วทิยากรรอ้งเพลง ใหเ้ริม่โดยมอืขวาแตะขอ้มอืซา้ย บรเิวณศอก และ

ไหลท่างซา้ย (3 จังหวะ) และเปลีย่นเป็นทางขวาโดยเริม่แตะทีไ่หล ่บรเิวณศอก

และข้อมือขวา (ตามลำาดับ)  และตบมือ 1 ครั้ง หลังจากนั้นทำาแบบเดิมอีก

ครั้ง แต่เริ่มทางด้านขวาก่อน เมื่อวิทยากรพูดว่า “เฮ้ย หย่ะ ๆ ๆ ๆ” ก็ให้

เอามือขวาจับหูซ้าย และมือซ้ายจับที่จมูก ทำาสลับกัน (เอามือซ้ายจับหูขวา 

และมือขวาจับจมูก)

  เพลงที่ใช้สำาหรับเกม “ โอ ลี วัน ลี วา แฮปป ยา ย่า ย้า โอ 

ลี วัน ลี เว แฮปป เย เย่ เย้ เฮ้ย หย่ะ ๆ ๆ ๆ”

หมายเหตุ :  ท่อนเพลง “เฮ้ยหย่ะ ๆ ๆ ๆ” สามารถทำาซำาหลายๆ ครั้ง ้
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 กิจกรรมที่ 2 การสรางการรับรูอันตราย จากสารเสพติด
 การสรา้งการรบัรูอ้นัตราย จากสารเสพติดเปน็การบรรยาย ยกตัวอยา่ง

ให้เยาวชนเกิดความกลัวอันตรายจากสารเสพติด นอกจากนี้มีการนำาเสนอ

วิดีทัศน์ ตัวอย่างผู้ปวยที่มีประวัติจากสารเสพติด วิดีทัศน์ละครส้ัน ตลอดจน

การนำาเสนอภาพอันตราย และผลกระทบในทุกด้านของการเสพสารเสพติด

เพื่อสร้างการรับรู้อันตรายจากยาบ้า กัญชา และการดมสารระเหย

 จัดกิจกรรมโดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองและ

เขียนออกมาในรูป Mind Mapping ถึงอันตรายของยาเสพติดท่ีมีผลต่อร่างกายผู้เสพ

อันตรายต่อจิตใจ อันตรายต่อครอบครัว อันตรายต่อสังคมและคนรอบข้าง

อันตรายต่อประเทศชาติ จากน้ันให้แต่ละกลุ่มนำา Mind Mapping ออกมา

นำาเสนอให้เพื่อนฟัง ให้สมาชิกท้ังหมดร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จากน้ันวทิยากรสรปุอนัตรายในภาพรวมใหเ้ยาวชนไดเ้กดิการรบัรูแ้นวทางการ

สร้างการรับรู้อันตราย จากสารเสพติด



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูงในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง10

อันตรายของยาเสพติด

          อันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ

 1.ทำาลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า วิตกกังวล เล่ือนลอย 

และเกิดภาวะผิดปกติทางจิต จากสารเสพติดนั้นๆ พิษจากสารเสพติดทำาลาย

อวัยวะต่างๆ ให้เสื่อมลง มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย

 2.เสยีบคุลกิภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสตสิมัปชญัญะการควบคมุ

กล้ามเนื้อ และระบบประสาทบกพร่อง ทำาให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย

อันตรายภัยตอครอบครัว 

 • ทำาลายความสุขในบ้าน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิก

ในครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจนอาจทวีความรุนแรง

ให้ครอบครัวแตกแยก 

 • สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ 

ยาเสพติด หรือบำาบัดรักษา ผู้ที่ติดยาเสพติด 

 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บปวยหรือชราภาพ 

 • ทำาลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 • ทำาใหค้รอบครวัเดอืดรอ้น เพราะคนในครอบครัวท่ีมปีญัหายาเสพติด 

มักจะก่ออาชญากรรม 

โทษภัยตอชุมชนและสังคม 

 • ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชน 

 • เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำาลาย 

 • ทำาลายเยาวชน อันเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 • ทำาให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเชื่องช้า 

 • สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม 
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 • ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรม

ทางจิตประสาท 

 • ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา 

 • ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์

อันตรายภัยตอประเทศชาติ 

 • บ่อนทำาลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ 

 • รัฐบาลต้องสูญเสียกำาลังเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายในการป้องกัน

ปราบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำานวนมาก 

 • สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำาหรับการพัฒนาประเทศ 

 • เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำาภาษี

ของประชาชน ไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า 

 • สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำาให้ประเทศขาดรายได้ 
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 • ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ในสายตา

ของชาวต่างประเทศ 

 • อาจทำาให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบระหว่าง

ประเทศ 

 • ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติอาจใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือ ในการ

บ่อนทำาลายความมั่นคง 

 • ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า

 กิจกรรมท่ี 3 การสรางความตระหนักและการระบายความรูสึก
 การสร้างความตระหนักและการระบายความรู้สึก ทีมวิทยากร

จัดกิจกรรมกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความตระหนัก โดยให้ชมวีดีทัศน์ ภาพของ

ผูป้วยทีท่กุขท์รมาน จากการเปน็โรคเรือ้รงัตา่งๆ โรคสมองถูกทำาลาย ท่ีมสีาเหตุ

มาจากสารเสพติดเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ด้วยภาพ ซ่ึงจะทำาให้เยาวชนเกิดความตระหนัก

ถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพทั้งต่อตนเอง และครอบครัว การดำาเนินกิจกรรมนี้

เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้เกิดการตื่นตัว เห็นถึงอันตรายของการเกิดโรค

สร้างความกลัว เกิดความตระหนักและตัดสินใจลดพฤติกรรมเส่ียงในตอนท้ายได้

เปดโอกาสให้เยาวชนแต่ละคนได้ระบายความรู ้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรม

มาทั้งหมด

 แนวทางการใหความรูเพื่อสรางความตระหนัก

รูทันยาเสพติด 

 จากสถิติการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สถิติเยาวชนกระทำาความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) พบว่า

มเียาวชนชายและหญงิทีเ่สพ/ตดิ/คา้ยา โดยอายเุริม่ใชย้าเสพตดิมแีนวโนม้เริม่ใช้
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ตั้งแต่อายุยังน้อย เยาวชนหญิง มีแนวโน้มเกี่ยวข้องยาเสพติดเพิ่มขึ้น ยาบ้า

ยังเป็นปัญหาหลักในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการใช้สารระเหย ยาอี ไอซ์ และ

โคเคนในบางกลุม่ กระทอ่มถกูนำามาใชใ้นวงกวา้งมากขึน้ในรปูแบบทีห่ลากหลาย 

นอกจากนี้เยาวชนตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงท่ีแวดล้อมด้วยปัจจัยเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง

ทีเ่ปน็อันตรายและไมเ่หมาะสม เดก็และเยาวชนมแีนวโนม้เกีย่วขอ้งกบัอบายมขุ 

และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ความรูดานยาเสพติด

 ยาเสพติด หมายถึง ยา สาร หรือวัตถุใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย

ไมว่า่จะโดยวธิใีด กต็ามแลว้กอ่ใหเ้กดิผลตอ่รา่งกายและจติใจทีส่ำาคญั 4 ประการ 

คือ 

 1) เกิดการพึ่งยานั้นทางร่างกายและจิตใจ 

 2) ต้องเพิ่มขนาดของยาที่เสพมากขึ้น 

 3) เมื่อหยุดยา จะมีอาการขาดยา 

 4) สุขภาพทั่วไปทรุดโทรมจากการเสพยานั้น

การออกฤทธิ์ของยาเสพติด 

 ยาเสพติดแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้เป็น 4 

กลุ่ม ได้แก่ 

 1. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กดประสาท (Depressants) เป็นยาที่ออกฤทธิ์

กดการทำางานของ ระบบประสาทส่วนกลาง ทำาให้เกิดอาการสงบ กล้ามเนื้อ

ผ่อนคลาย และเซื่องซึม ได้แก่ โอปออยด์ สุรา ยานอนหลับ สารระเหย 

 2. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท (Stimulants) เป็นยาที่ออกฤทธิ์

กระตุ้นการทำางาน ของระบบประสาทส่วนกลางทำาให้ตื่นตัว กระฉับกระเฉง 

วิตกกังวลอยู่ไม่สุขและโดยท่ัวไปจะเบิกบานมากกว่าปกติ ได้แก่ แอมเฟตามีน โคเคน
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 3. กลุม่ทีอ่อกฤทธิห์ลอนประสาท (Hallucinogens) เปน็ยาท่ีออกฤทธิ์

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิด การรับรู้ และ/หรืออารมณ์ มีการ

แปลประสาทสัมผัสผิดไป เช่น เห็นภาพเป็นเสียง เห็นภาพลวงตา หลงผิด 

ประสาทหลอน การตัดสินใจและการมีเหตุผลบกพร่องไป ได้แก่ แอลเอสดี 

เห็ดเมา ลำาโพง ยาเค ยาอี (Ecstasy) 

 4. กลุ่มที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง เป็นยาที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่ม

เดียวออกฤทธิ์ หลายอย่าง เช่น กดประสาท กระตุ้นประสาท และ/หรือ

หลอนประสาท ได้แก่ กัญชา

การสรางความตระหนักดานยาเสพติดกับเยาวชน

 เยาวชนกลุม่เสีย่งถอืเปน็กลุม่เป้าหมายสำาคญัในการดำาเนนิงานปอ้งกนั

ปัญหายาเสพติด การทำาความเข้าใจถึงนิยาม ลักษณะและการดำาเนินงาน

กับ “เยาวชนกลุ่มเสี่ยง” จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยการท่ีจะเข้าใจ

ถึงเยาวชนกลุ่มเส่ียงได้ จำาเป็นท่ีจะต้องทราบถึงภาพรวมลักษณะของเยาวชนก่อน 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึลกัษณะโดยรวมของกลุม่เยาวชนและความสมัพนัธข์องเยาวชน

กลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนภาพรวมทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดเป็นดังนี้

 ลักษณะเยาวชนโดยรวมสามารถจำาแนกออกได้หลากหลายลักษณะ

ตามแต่มุมมองในด้านต่างๆ สำาหรับกรอบความคิดเพื่อการดำาเนินงานป้องกัน

ปญัหายาเสพตดิในปัจจบัุน ไดแ้บ่งเยาวชนตามลกัษณะทางพฤตกิรรมออกเปน็

3 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ/ติด โดยเยาวชน

แต่ละกลุ่มมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (1) เยาวชนกลุ่มทั่วไป คือ เยาวชนทั่วไปที่มีพฤติกรรมตามปกติ

ในบรรทดัฐานทางสงัคมและมภูีมคิุม้กนัตอ่ยาเสพตดิในระดบัทีม่ากกวา่เยาวชน

กลุ่มอื่นโดยเปรียบเทียบ
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 (2) เยาวชนกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ

มีโอกาส/แนวโน้มสูงท่ีจะใช้ยาเสพติด หรืออาจรวมถึงเยาวชนที่เสพยาเสพติด

หรือเคยทดลองใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ติด

 (3) เยาวชนกลุ่มเสพ/ติด คือ กลุ่มเยาวชนที่เสพ/ติดยาเสพติด

เป็นประจำาซึ่งจำาเป็นต้องเข้ารับการบำาบัดรักษา

 กิจกรรมที่ 4 วิเคราะหผลเสียของการใชสารเสพติด
 ทมีวทิยากรไดใ้หเ้ยาวชน บอกถงึผลด ีและผลเสีย ของการใชส้ารเสพติด

เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเปรียบเทียบผลดีและผลเสีย อย่างไหนมากกว่ากัน

เพือ่นำาไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ในขณะเดยีวกนัในขัน้นีใ้หเ้ยาวชนบอกถงึ

อปุสรรคของการลดพฤตกิรรมเสีย่ง เชน่ การคบเพือ่นรุน่พีท่ีเ่สพยา การเทีย่วเตร่

นอกบ้าน การไปซื้อเหล้าบุหรี่ให้ผู้อื่น และการเลิกบุหรี่ สุรา ยาบ้า กัญชา และ

สารระเหย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้นักเรียน

ได้รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ดีขึ้น

แนวทางการบอกผลเสียของการใชสารเสพติด

ผลเสียของ: ยาบา

 ยาบ้าออกฤทธิ์โดยการเข้าไปกระตุ้นประสาท ทำาให้ผู้เสพมีอาการ

ติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อฤทธิ์ยาเข้าสู่ร่างกายในช่วงระยะแรก

ทีเ่สพใหม่ๆ  มนัจะออกฤทธิก์ระตุน้รา่งกายใหเ้กดิการต่ืนตัว ทำาใหอ้ตัราการเต้น

ของจังหวะหัวใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูง มีอาการใจสั่น ตึงเครียด เมื่อฤทธิ์ยา

หมดลงผู้เสพจะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ระบบส่ังการทางสมอง

ทำางานช้าลง การตัดสินใจช้าและเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ 

หากยงัคงเสพยาบา้ตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน ฤทธิย์ากจ็ะยิง่ทำาลายสมองใหเ้ส่ือม 
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มีอาการประสาทหลอน เกิดภาพลวงตา หวาดระแวง เสียสติ คลุ้มคลั่งเป็นบ้า

จนสามารถทำาร้ายผู้อื่นและตนเองได้ และหากเสพยาเข้าไปมากเกินปริมาณ 

ฤทธิ์ยาจะเข้าไปกดประสาทและระบบหายใจ ส่งผลให้เกิดภาวะหมดสติและ

ทำาให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

ผลเสียของ: เฮโรอีน

 เฮโรอีนออกฤทธิ์โดยการเข้าไปกดระบบประสาท ส่งผลให้ผู้เสพ

มีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อขาดยาจะมีอาการทางร่างกาย

ท่ีแสดงออกมาอย่างชัดเจนรุนแรง ต้ังแต่อาการปวดตามส่วนต่างๆ ได้แก่ กล้ามเน้ือ

กระดูก ข้อต่อ สันหลัง บั้นเอวและปวดศีรษะอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังมี

อาการจกุภายในอกราวกบัจะขาดใจตาย ออ่นเพลยีอยา่งหนกั มอีาการหนาวๆ 

รอ้นๆ นอนไม่หลบั กระสบักระสา่ย ทรุนทรุายอดึอดั ผูท้ีเ่สพตดิหนกัๆ บางราย

อาจมีอาการชักตาตั้ง นำาลายไหลฟูมปาก ม่านนัยต์ตาดำาหดลง มึนงง หายใจ

ไม่ออก ความจำาเสื่อม และผู้เสพที่ติดเชื้อ HIV อยู่ก็จะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อดังกล่าว

ให้ระบาดไปสู่ผู้ อ่ืนต่อไป หากใช้เข็มฉีดยาหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ผ่าน

การป้องกัน

้



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง 17

ผลเสียของ: ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี

         ยาดังกล่าวหลังจากเสพไปแล้วฤทธิ์ยาจะออกภายในเวลา 45 นาที 

ซึ่งฤทธิ์ยาสามารถอยู่ในร่างกายได้ยาวนานประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ยาชนิดนี้

มกัแพรร่ะบาดในกลุม่วยัรุน่ทีน่ยิมเทีย่วกลางคนื โดยคร้ังแรกตัวยาจะออกฤทธิ์

กระตุน้ประสาทเพยีงแคร่ะยะสัน้ๆ จากนัน้จะออกฤทธิห์ลอนประสาท สง่ผลให้

ผู้เสพมีอาการติดยาทางด้านจิตใจในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ผู้เสพยังมีอาการ

ใจสั่น ระดับความดันโลหิตสูง เหงื่อออกเยอะ เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

ระบบประสาทการรับรู้ทั้งหมด ส่งผลทั้งการได้ยินและการมองเห็นแสงสีต่างๆ 

ที่มีความผิดปกติไปจากความจริง อีกท้ังยังทำาให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม และ

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
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ผลเสียของ: กัญชา

 กัญชาจะออกฤทธ์ิหลายอย่างกับระบบประสาทส่วนกลาง โดยจะ

กระตุ้นการกดประสาทและทำาให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอน สารที่อยู่ใน

กญัชานัน้มดีว้ยกนัหลายชนดิ ทวา่สารสำาคญัท่ีสดุท่ีออกฤทธิน์ัน้ จะมผีลต่อสมอง

และรา่งกาย ผูเ้สพจะมภีาวะอารมณ์และจติใจท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยในเบือ้งต้น

ฤทธิ์จากกัญชาจะเข้าไปกระตุ้นการทำางานของระบบประสาท ทำาให้ผู้เสพ

เกิดความตื่นเต้น ตื่นตัว คุยเก่ง สนุกสนานและหัวเราะร่าเริงได้ตลอดเวลา 

แต่ในเวลาต่อมาจะเข้าไปกดประสาท ส่งผลให้มีอาการเหมือนเมาสุราอ่อนๆ 

และมีอาการง่วงซึม

ผลเสียของ: กระทอม

 ใบกระท่อมมีสารไมตราจัยนินที่จะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ผู้เสพ

จะมีอาการเสพติดทั้งทางร่างกาย (เล็กน้อย) แต่มีอาการเสพติดทางด้านจิตใจ

และอาจมีอาการขาดยาทางร่างกายเกิดขึ้น หากแต่ไม่รุนแรงนัก ฤทธิ์จาก

ใบกระท่อมยังกระตุ้นให้ผู้เสพมีเรี่ยวแรงพลังมากมาย สามารถทำางานได้อย่าง

ไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย ทนต่อสภาวะอากาศร้อนหนาวได้อย่างไม่รู้สึกรู้สา อย่างไรก็ดี 
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โทษจากใบกระท่อมยังทำาให้ผู้เสพมีสภาพผิวหนังที่แห้งดำาไหม้เกรียม มึนงง 

ปากแห้ง ท้องผูก นอนไม่หลับ หนาวสั่นเมื่ออยู่ท่ามกลางอากาศชื้น นอกจากนี้

จิตใจยังสับสน โลเล ประสาทหลอน และสภาพร่างกายยังทรุดโทรมอย่างหนัก

อีกด้วย

ผลเสียของ: สารระเหย

 พิษเฉียบพลัน หลังจากเสพสารระเหย ผู้เสพจะรู้สึกเป็นสุข ร่าเริง ศีรษะเบา

ต่อมาจะมีอาการเหมือนเมาสุรา พูดจาอ้อแอ้ ไม่ชัด ควบคุม ตัวเองไม่ได้ ระคายเคือง

เย่ือบุภายในปากและจมูก นำาลายไหลมา ต่อมามีฤทธ์ิกดประสาททำาให้ง่วงซึม 

หมดสติ ถ้าเสพในปริมาณมากอาจจะไปกดศูนย์หายใจ ทำาให้ตายได้ พิษเรื้อรัง 

เปน็ผลจากการสดูดมสารระเหยตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน ทำาใหอ้วยัวะต่างๆ เส่ือม

้
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ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง มีเลือดออก หลอดลมและปอดอักเสบ  

ระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นำาหนักลด ระบบ

ประสาท วิงเวียน สับสน มือสั่น ตัวสั่น หลงลืม เซื่องซึม ความคิด อ่อนช้า นิสัย

และอารมณเ์ปลีย่นแปลง ระบบหวัใจและหลอดเลอืด มผีลทำาใหจั้งหวะการเต้น

ของหัวใจผิดปกติระบบกล้ามเนื้อ ทำาให้กล้ามเนื้อฝอลีบ จนถึงอัมพาต  พิษภัย

ของสารระเหยต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ทำาให้เกิดความพิการ นอกจากนี้

ผูต้ดิสารระเหยยงักอ่ใหเ้กดิปัญหาสงัคม และทำาใหป้ระเทศชาตสิญูเสยีเยาวชน

ที่จะเป็นกำาลังของชาติ จึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไข ไม่ให้

เยาวชนและประชาชนเสพสารระเหย

 กิจกรรมท่ี 5 การสรางความกลัวตออันตรายของสารเสพติด

 กิจกรรมนี้ เป็นการสร้างความกลัวต่ออันตรายของสารเสพติดและ

การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติด้วยวิทยากรที่เป็นคุณ

แม่ที่มีประสบการณ์ลูกติดสารเสพติดทีมใช้กระบวนการเสริมแรง โดยการ

กล่าวแสดงความช่ืนชม และให้กำาลังใจในการลดพฤติกรรมเส่ียงและลดสารเสพติด

ในขั้นนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรแม่ที่เคยมีประสบการณ์ ลูกติดสาร

เสพตดิ การถา่ยทอดประสบการณ์โดยคณุแมผู่ท่ี้เคยมลีกูตดิสารเสพตดิเปน็การ

ให้ความรู้ด้วยจิตวิญญาณของผู้เป็นแม่ที่มีความรักต่อลูกและทำาทุกวิถีทาง

ในการช่วยลูกให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของสารเสพติด การบรรยายความ

รู้สึกของคุณแม่วิทยากรมุ่งเน้นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนได้เข้าใจหัวอกคน

เปน็แมท่ีถ่กูรอ้ยเรยีงมาเลา่ใหฟ้งัใหน้า่สนใจ มกีารพูดกระตุ้นอารมณใ์หเ้ยาวชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เห็นใจผู้เป็นพ่อแม่ที่จะทุกข์ทรมานอย่างมาก

ถ้าลูกติดสารเสพติดพร้อมท้ัง วิทยากรแม่ได้ชี้แนะแนวทางแก้ไขให้เยาวชน

้
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ไดเ้ลอืกแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ด เพ่ือลดโอกาสการกลับไป

มีพฤติกรรมเสี่ยงซำาอีก

ตัวอยาง ประสบการณโดยคุณแมผูท่ีเคยมีลูกติดสารเสพติด

เราจะรูไดอยางไร วาลูกติดยาเสพติด

 การท่ีเราจะทราบว่าลูกของเรา กำาลังใช้ยาเสพติดอยู่หรือไม่น้ัน ทำาได้ง่ายๆ

โดยการสังเกตอาการที่ผิดปกติ ความประพฤติของลูกเปล่ียนแปลงไป 

หากเปน็การทดลองใช้ในระยะเริม่แรก อาจจะสงัเกตไดไ้มช่ดั วธิทีีด่คีอื การพดูคยุ

กับลูกด้วยท่าทางที่ดี เพื่อลูกจะได้รู้สึกสบายใจที่พูด และเล่าปัญหาของตนเอง

ออกมา การใชค้วามสมัพนัธท์ีด่ ีจะไดผ้ลดกีวา่การคอยจับผิด ซ่ึงทำาใหลู้กของเรา

ปกปด ไม่พูดความจริง

้
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ทําอยางไรไมใหลูกติดยาเสพติด

 - ให้ความรักความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ลูกของเรา ตลอดระยะเวลา

ที่ลูกเจริญเติบโตขึ้น

 - สร้างบรรยากาศในบ้านอย่างอบอุ่น มีความสุข และมั่นคง ปลอดภัย

 - ประพฤติในทางที่ถูกต้อง คงเส้นคงวา และเหมาะสมที่จะเป็นแบบ

ฉบับของลูก

 - รู้จักอุปนิสัย ความประพฤติของเพื่อนของลูกแต่ละคน เพื่อจะชี้แนะ

ให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่ดี ไม่ชักนำาไปในทางที่เสื่อมเสีย

 - ใหค้วามรู ้อบรมสัง่สอนในทางทีถ่กูตอ้ง และเหมาะสมกบัวยั เกีย่วกบั

ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กวัยรุ่น เป็นต้น

 - พบปะ คร ูอาจารยท์ีโ่รงเรยีน เพือ่ถามความเปน็ไป หรอืปรกึษาปญัหา

ของลูก บางประเภทที่อาจเกิดขึ้น

 - เลือกคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อลูกจะได้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

เท่าที่จะเป็นไปได้



การสรางภูมิคุมกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพสารเสพติดในเยาวชน
ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูง 23

แนวทางการปองกันติดยาเสพติดในครอบครัว

  - ทุกคนในครอบครัว ควรจะรู้บทบาท และหน้าที่ของตน

 - ทกุคนในครอบครวั ควรสรา้งความรกั ความเขา้ใจ และความสมัพนัธ์

อันดีต่อกัน

 - พ่อแม่ ควรดูแลเอาใจใส่ลูก ให้เวลากับลูกให้มาก เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ลูก รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย

 - ลูกควรเชื่อฟังคำาสั่งสอนของพ่อแม่ ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่

 - ทุกคนในครอบครัว ควรยอมรับสภาพของปัญหา เมื่อมีความขัดแย้ง

เกิดข้ึน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็น ควรแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้าง

 การป้องกันการติดยาเสพติด ทำาได้ง่าย โดยพ่อแม่จะสละเวลาของเราใกล้ชิด

ลูกหลานให้มาก ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ร่วมกันให้มาก เท่าท่ีสามารถทำาได้

อิทธิพลของครอบครัวตอการติดยาเสพติด

 ภายในครอบครัวมีสิ่งต่างๆมากมาย ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก ในการใช้ยา

ในทางที่ผิด เช่น ถ้าพ่อแม่ ชอบดื่มเหล้า หรือกินยาเม็ด เพื่อหนีปัญหาส่วนตัว

ผ่อนคลายความเครียด หรือเพื่อความสนุกสนาน ลูกๆ ก็จะคิดว่ายาเสพติด 

เป็นทางออกในการแก้ปัญหา ถ้าพ่อแม่ประพฤติผิดแต่กลับอบรมสั่งสอน 

ใหล้กูประพฤตใินสิง่ท่ีถูกตอ้ง เข้าทำานองวา่ “ทำาในสิง่ทีฉ่นับอก มใิชส่ิง่ทีฉ่นัทำา” 

ทำาใหเ้ดก็รูส้กึสบัสน ทีส่ำาคญั และมอีทิธพิลตอ่เดก็มาก กค็อืบทบาทของพ่อแม ่

ถ้าพ่อแม่ติดยาเสพติด เด็กๆ ก็อาจจะเอาเป็นแบบอย่างได้เช่นกัน

ความสัมพันธระหวางพอแมลูก เปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะทําใหครอบครัว

มีความสุข ซึ่งก่อนอื่นนั้น

 - พ่อแม่จะต้องทำาให้ลูก รู้สึกว่าบ้านของเรานั้น มีความอบอุ่น มั่นคง 

และปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าพ่อแม่จะยากดีมีจนเพียงใดก็ตาม
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  - พอ่แมค่วรแสดงใหล้กูรูว้า่ เขาเปน็สมาชกิทีม่คีา่ของครอบครัว ไมว่า่เขา

จะเป็นหญิงหรือชาย สวยหรือขี้เหร่ ฉลาดหรือโง่ เลี้ยงง่าย หรือเลี้ยงยาก หรือ

แม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่สมประกอบ

 การที่เด็กจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข และมีอารมณ์ที่มั่นคงนั้น พ่อแม่

จะตอ้งรู้จักวิธีแนะนำาสัง่สอนเดก็ ใหป้ฏบิตัติามอยา่งคงเสน้คงวา ใหเ้ดก็ไดต้อบ

สนองความต้องการอันจำาเป็นของตนได้ดีพอ

 กิจกรรมที่  6  การสร้างเกราะคุ้มกันและการให้สัญญา
ลดพฤติกรรมเส่ียง

 การสร้างเกราะคุ้มกันและการให้สัญญาลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยทีม

วิทยากร อาสาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านสารเสพติด ทีมวิทยากรได้ดำาเนินการ

พัฒนาเยาวชนโดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และ

การพัฒนาทักษะการปฏิเสธ โดยมีแนวทางให้ความรู้ดังนี้ 
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ทักษะชีวิตเพื่อการปองกันยาเสพติด 

            ทักษะชีวิต คือ คือทักษะทางสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่

ในสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุและรบัมอืกบัปญัหาและความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ได ้

พ่อแม่สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิตให้ลูกตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักความอบอุ่น

และให้ความไว้วางใจ มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจปรึกษาหารือ 

มกีารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ มัน่คง มหีลกัการ มีเหตุผล มคีวามยดืหยุน่ ควบคมุ

ตัวเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและ

สนับสนุนในความสามารถด้านอื่นๆ

 ทักษะชีวิต เป็นความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้บุคคล

สามารถเผชญิสถานการณต์า่งๆ ในชวีติประจำาวนัได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ  และ

มีความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต ทักษะชีวิตจะมีส่วนช่วยให้วัยรุ่น  

สามารถนำาความรู้ในเรื่องต่างๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์

ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดข้ึน และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได้ ซ่ึงจำาเป็น

อยา่งมากในเรือ่งของการดแูลสขุภาพ การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอว ียาเสพตดิ 

การท้องไม่พร้อม ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ทำาให้เด็กสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และรับมือกับปัญหาและความเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ 

ทําไมตองมีทักษะชีวิต 

         ทุกคนต้องมีทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

องคประกอบของทักษะชีวิตองคการอนามัยโลก (WHO) 

 องค์ประกอบของทักษะชีวิตมี 10 องค์ประกอบ  จัดเป็น  3  ด้าน ดังนี้ 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย (ทักษะด้านความคิด) หมายถึงการ

รูจ้กัใช ้เหต ุและ ผล  โดยรูส้าเหตขุองสิง่ทีเ่กดิขึน้ผล ยอ่มมาจาก เหตุเมือ่อยากให้
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ผลของการกระทำาออกมาดีเป็นที่พึงประสงค์ แก่ทั้งของตนเองและส่วนรวม

ก็ควรคิด กระทำา เหตุท่ีจะทำาให้เกิดผลท่ีดีเพื่อจุดประสงค์ที่จะพัฒนาชีวิต

ให้มีความเจริญ ก้าวหน้าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมของมนุษย์  

 1 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็น ความสามารถ

ในการคิดที่จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยการคิด 

สร้างสรรค์ เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก

และสามารถนำาประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

 2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถ

ในการคิดออกไปอย่างกว้างขวาง โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ องค์ประกอบ

ของทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย หรือเจตคติ (ทักษะด้านจิตใจ) หมายถึง การฝกฝน

ควบคุมนึกคิด ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงใสสะอาดในความดีงามประกอบด้วย

คุณธรรมต่างๆ เช่นความรัก ความมีเมตตา กรุณาความเป็นมิตร ความมีนำาใจ 

ความมสีมัมาคารวะ ความรูจ้กัยอมรบั และ เหน็ความสำาคญัของผู้อืน่ความกตัญญ

ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต 

้
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 3 ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness) เป็นความสามารถ
ในการคน้หารูจ้กัและเข้าใจตนเอง เชน่ รูข้้อด ีข้อเสยีของตนเอง รูค้วามต้องการ 

และสิง่ทีไ่มต่อ้งการของตนเองซึง่จะชว่ยใหเ้รารูตั้วเองเวลาเผชญิกบัความเครียด

หรือสถานการณ์ต่างๆ และทักษะนี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่นๆ 

เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 4 ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็น ความสามารถในการเข้าใจ

ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย 

ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับ

บุคคลอื่นที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ด้อยกว่า หรือได้รับ

ความเดือดร้อน เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอดส์

องค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย 

 หรือทักษะสังคม (ทักษะ ด้านการกระทำา) หมายถึง การฝกฝนตนเอง

ให้มีทักษะด้านวินัยให้ตนเองเพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม

ไมเ่บยีดเบยีน ไมส่รา้งความรำาคาญ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นไมส่รา้งความลำาบาก 

ใหแ้กต่นเอง และ สงัคมสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ได้ด้วยดี เปน็ประโยชนต่์อสังคม

เน้นความสุจริตทางกายและวาจา 
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 5 ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็น ความสามารถในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำาของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน สุขภาพ หรือ

ความปลอดภยัในชวีติ โดยประเมนิทางเลอืกและผลทีไ่ด้จากการตัดสินใจเลือก

ทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

 6 ทกัษะการแกป้ญัหา (Problem solving) เปน็ ความสามารถในการ

จดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติไดอ้ยา่งมรีะบบ ไมเ่กดิความเครยีดทางกายและ

จิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข 

 7 ทกัษะการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิา (Effective communication) 

เปน็ ความสามารถในการใชค้ำาพดูและทา่ทางเพือ่แสดงออกถงึความรูส้กึนกึคดิ

ของตนเอง ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรม และสถานการณต่์างๆ ไมว่า่จะเปน็

การแสดงความคดิเหน็ การแสดงความตอ้งการ การแสดงความชืน่ชม การขอร้อง

การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 

 8 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal) เป็น

ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถ

รักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว 

 9 ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็น 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก 

ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม

 10 ทกัษะการจดัการกบัความเครยีด (Coping with stress) เปน็ ความ

สามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และ
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แนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรม

ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหา ด้านสุขภาพ 

พอแมจะชวยเสริมทักษะชีวิตใหลูกไดตั้งแตเล็ก จนเปนวัยรุน โดย 

 o พ่อแม่ลูกมอบความรักความอบอุ่นและให้ความไว้วางใจ ก่อให้เกิด

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ทำาให้เกิดความพร้อมในการรับฟัง เพ่ือเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

 o มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจ ปรึกษาหารือ หรือเล่า

เหตกุารณต์า่งๆ ท่ีประสบมาใหฟ้งั มกีารยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีท่ัง้พอ่แมแ่ละ

ลูกจะแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือขัดแย้งอันดีได้ในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 

 o พ่อแม่ต้องมีความมั่นคง อดทน มีหลักการด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งพ่อและแม่ มีความยืดหยุ่นมีเหตุผลที่ดี 

 o พ่อแม่ควบคุมตัวเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม 

 o พอ่แมม่ลีกัษณะทีย่อมรบัความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนบัสนนุ

ในความสามารถด้านอื่นๆ

ทักษะการปฏิเสธ 

 การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับ

การปฏิเสธที่ใช้ได้ผลมักเป็นการปฏิเสธในสถานการณ์ที่ถูกชวนไปทำาในส่ิงที่

ไม่เกิดประโยชน์ หรือเกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา การปฏิเสธท่ีดี จะต้อง

ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง คำาพูด และนำาเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอย่าง

ชัดเจนที่จะปฏิเสธ 

 ขั้นตอนการปฏิเสธ 

 1. ใชค้วามรูส้กึเปน็ขอ้อา้งประกอบเหตุผล เพราะใชเ้หตุผลอยา่งเดียว

มักถูกโต้เถียงด้วยเหตุผลอื่น การอ้างความรู้สึกจะทำาให้โต้แย้งได้ยากขึ้น เช่น 

“ฉันกลัวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงถ้ากลับบ้านช้า” 

้
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 2. การขอปฏิเสธ เป็นการบอกปฏิเสธให้ชัดเจนเป็นคำาพูด เช่น “ขอไม่

ไปนะเพื่อน” 

 3. การขอความเห็นชอบ เพื่อรักษานำาใจของผู้ชวน และควรกล่าว

ขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ เช่น “เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม…” 

 การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท 

 บางครั้งผู้ชวนพูดเซ้าซี้ต่อเพื่อชวนให้สำาเร็จ ผู้ถูกชวนไม่ควรหวั่นไหว

ไปกับคำาพูด เพราะจะทำาให้ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธ

ด้วยท่าทีมั่นคง และหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

 1. ปฏิเสธซำาโดยไมต่อ้งใชข้อ้อา้ง พรอ้มทัง้บอกลาแลว้เดนิจากไปทนัท ี

เช่น “ไม่ไปดีกว่า เราขอกลับก่อนนะ” (เดินออกไปทันที) 

 2. การต่อรอง โดยการชวนไปทำากิจกรรมอื่นที่ดีกว่ามาทดแทน เช่น 

“เอาอย่างนี้ดีไหม เธอไปดูหนังสือที่บ้านเราก็แล้วกัน”          

 3. การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยน

ความต้ังใจ เช่น “ฉันต้องไปแล้ว ไว้วันหลังก็แล้วกันนะ” (เดินออกจากเหตุการณ์)                                                                                                        

้

้
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ทักษะการปฏิเสธ ๘ วิธี เมื่อถูกชักชวนเสพยา 

 1. บอกไปตรงๆ “ไมห่รอก ขอบใจนะ” แมว้ธิปีฏเิสธเชน่นีอ้าจดวูา่แสน

ธรรมดา แต่ทว่าเป็นคำาพูดท่ีหลายคนมักจะมองข้าม คำาว่า “ไม่หรอก ขอบใจนะ”

จะใช้ได้ผลทั้งเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเพ่ือนชวนอย่างเป็นมิตรหรือ

ถูกกดดัน อย่างไรก็ดี ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า คำาปฏิเสธเช่นนี้อาจใช้ไม่ได้ผล

เสมอไป ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีวิธีการปฏิเสธรูปแบบอื่นเตรียมรองรับไว้ด้วย 

 2. ให้เหตุผลหรือข้ออ้าง บ่อยครั้งที่เด็กๆ มักจะลำาบากใจท่ีจะบอก

ปฏิเสธเพื่อน ดังนั้นเด็กต้องรู้เท่าทันที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกดดันจากกลุ่มหรือ

แกงทีช่กัชวนใหเ้สพยา โดยการให้เหตผุลหรอืข้ออา้ง เพยีงแตต่อ้งระลกึเสมอวา่

เหตผุลหรอืขอ้อา้งน้ีจะตอ้งทำาให้ผูชั้กชวนยอมแพไ้ปเองได ้เชน่ ไมม่เีงนิ สขุภาพ 

ไม่ดี ไม่อยากทำาให้แม่เสียใจ เป็นต้น 

 3.. พดูปฏิเสธซำาซาก การยนืกระตา่ยขาเดียว “ไม”่ อยา่งซำาซากนบัเปน็

วิธีปฏิเสธที่ได้ผล เมื่อต้องการบอกจุดยืนของตัวเอง และอาจใช้เทคนิคปฏิเสธ

แบบอื่นร่วมด้วยได้ 

 4. เดนิหน ีวธิกีารนีน้บัวา่เปน็อกีวธิหีนึง่ท่ีใชไ้ด้ผลมากท่ีสุด ท้ังนีจ้ะต้อง

ตระหนักว่า เรามีสิทธิเต็มที่ที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดีที่มีผู้หยิบยื่นให้ 

้ ้
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 5. เปลี่ยนเรื่องสนทนาในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถเดินหนี

หรือหลีกเลี่ยงสภาวะถูกกดดันได้ ดังนั้นให้ลองเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา

เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชักชวน เมื่อคุยจนเบื่อแล้วให้หาโอกาสเดินออก

มาทันที 

 6. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ สามัญสำานึกของมนุษย์จะบอกว่าสถานที่ใด 

เวลาใด สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือต้องตกอยู่ในสภาวะกดดัน

ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ให้มากท่ีสุด เพ่ือความไม่ประมาท

ควรแจ้งให้พ่อแม่ทราบว่า เราทำากิจกรรมใดบ้าง และไปกับใคร 

 7. ทำาเปน็ไมส่นใจ หากตอ้งเผชิญหน้ากบัผูท้ีช่กัชวนใหเ้สพยา พยายาม

อย่าคุยด้วย ให้หันไปคุยกับคนอื่นที่เหลือ เป็นการซื้อเวลาก่อนที่จะนำาทักษะ

ปฏิเสธอื่นๆ มาใช้ 

 8. เลอืกคบเพือ่นด ีวธิกีารน้ีนับไดว่้าเป็นทักษะการปฏเิสธ (การเสพยา)

ที่สำาคัญที่สุดการคบเพื่อนท่ีดีจะทำาให้เราไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของการสุ่มเสี่ยง 

ถกูชกันำาใหล้องเสพยา ตรงกนัขา้ม หากเราคบเพือ่นท่ีมปีญัหา ปญัหาท่ีจะมาถึง

ตัวเราไม่ช้าก็เร็ว

 กิจกรรมที่ 7 วางแผนในการเลิกพฤติกรรมเกี่ยวของกับ
สารเสพติด

 ทีมวิทยากรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสารเสพติด ให้คำา

แนะนำาเยาวชนวางแผนในการเลกิพฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิ กำาหนดวนั 

เลอืกวธิทีีเ่หมาะสม บอกข้ันตอนการเลกิ ปัญหาท่ีอาจพบ  อาการและวธิปีฏบิติั 

หาแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อลดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ติดตาม

ประเมินความตั้งใจลดพฤติกรรมการเสี่ยง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อ
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การลดพฤตกิรรมเสีย่ง ใหก้ำาลงัใจเมือ่เยาวชนทีท่อ้แทแ้ละทำาการสรา้งแรงจงูใจ

อย่างต่อเนื่องให้กำาลังใจและแสดงความยินดีเมื่อเยาวชนสามารถลดสูบบุหรี่ 

เลกิดืม่สรุา ยาบา้ เลกิดมสารระเหย กญัชา ใหค้ำาแนะนำาเพือ่ปอ้งกนัการกลบัไป

ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใหม่

แนวทางการใหคําแนะนําเยาวชนวางแผนในการเลิกพฤติกรรมเกี่ยวของ

กับสารเสพติด

 ในการเลิกยาเสพติดให้ได้ผลนั้น เยาวชนจะต้องตั้งใจและอดทน

ว่าจะเลิกยาให้ได้ อย่าไปคิดถึงเร่ืองการเสพยา หรือสัมผัสยาเสพติดอีกเด็ดขาด 

ต้องท้ิงอุปกรณ์การเสพยาให้หมด และหากมีเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดอยู่ อย่าเพ่ิงไปเจอ

หรือพูดคุย เพราะเพื่อนที่เสพยาอยู่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ความตั้งใจของเรา

ล้มเหลวได้

 นอกจากนี้ ต้องตระหนักรู้ถึงความอยากยาของตัวเองให้เร็วที่สุด และ

หยุดความคิดไว้ตั้งแต่ก่อนจะรู้สึกอยากยา เพราะหากคิดถึงยา จะทำาให้เกิด

ความรู้สึกอยากยา และมีโอกาสจะหันกลับไปใช้ยาเสพติดได้มาก ดังนั้นแล้ว 

ควรจะฝกหยดุความคดิถึงยาเสพตดิ เพือ่ปราบอาการอยากยา ซ่ึงอาจทำาได้โดย

แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อลดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสารเสพติด

 - พยายามควบคมุจติใจตนเอง คน้หาปจัจัยเส่ียงท่ีกระตุ้นใหเ้กดิอาการ

อยากยา และต้องหลบเลี่ยงให้ได้ด้วยความอดทน

 - หากเริ่มมีอาการอยากยา ให้หยุดคิดทันที แล้วใช้การจินตนาการ 

นึกถึงเรื่องดีๆ ที่ทำาให้คุณมีความสุขแทนที่จะคิดถึงการใช้ยา 

 - เปลี่ยนสภาพแวดล้อม หรือหันไปหางานอดิเรกอื่นๆ ทำา เพื่อจะได้

ใช้สมาธิกับงานนั้น จะได้ไม่คิดถึงยาอีก เช่น ออกกำาลังกาย เล่นกีฬา ฟังเพลง 

เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ฯลฯ
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 - คล้องหนังยางไว้ท่ีแขน หากคิดถึงยาให้ดีดหนังยางแรงๆ และบอกตัวเองว่า

“ไม่” เพื่อจะได้เตือนตัวเอง และหยุดความคิดนั้น

 - สวดมนต์ หรือน่ังสมาธิ ให้จิตสงบ เพ่งสมาธิไปท่ีลมหายใจเข้า-ออกของตัวเอง 

 - โทรศัพท์หาคนท่ีให้คำาปรึกษาได้ คนท่ีเราไว้เน้ือเช่ือใจ ให้กำาลังใจเราได้

 - ฝกให้ตัวเองผ่อนคลาย ด้วยการสูดหายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอด จากน้ัน 

หายใจออกช้าๆ จนรู้สึกผ่อนคลาย

 เมือ่เราไมคดิถงึยาเสพตดิไดแลว กจ็ะชวยใหสามารถเลิกยาไดงายข้ึน

แตถึงกระน้ัน กวาจะผานดานน้ี หลายคนก็ตองเผชิญอาการตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น

หลังจากถอนยา ซึงในคนท่ีเพ่ิงเสพยาใหม่ๆ ก็อาจจะมีแค่อาการนอนหลับยาก กนิเกง่

ไม่มีสมาธิ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งผู้เสพสามารถเลิกไปได้

เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร 
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 กิจกรรมที่  8 คัดเลือกเยาวชนตนแบบ
 จัดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบที่มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยว

กับสารเสพติด มีความเสียสละแก่ส่วนรวม ซึ่งเยาวชนต้นแบบอาจเป็น

การคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียง ผู้ได้ผ่านการลงคะแนนเสียงของเยาวชน

ดว้ยกนัโดยไดร้บัคะแนนสงูสดุจะไดร้บัการประกาศเปน็เยาวชนตน้แบบ  เยาวชน

ต้นแบบจะได้เข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้เพื่อนเยาวชนมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง และสร้างความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทำา

พฤติกรรมในทางที่ดีโดยเยาวชนต้นแบบแต่ละคนได้ผลักเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ขึ้นมาพูดในการปลุกกระแสให้เป็นเยาวชนคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และ

ให้กำาลังใจว่าทุกคนทำาได้และยังช่วยกัน ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมตามปัญหาที่พบ

พร้อมทั้งมีการให้กำาลังใจและแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนสามารถหยุด

สูบบุหรี่ หยุดดื่มเหล้า หยุดดมสารระเหยได้ ให้คำาแนะนำาในการป้องกันการ

กลับไปเสพใหม่
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แนวทางการคัดเลือกเยาวชนตนแบบ

 หลักการ

 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า มีแนวโน้มทวีความรุนแรง

มากขึ้น โดยมีการแพร่กระจายไปทุกสาขาอาชีพ จากสถิติพบว่า กลุ่มเยาวชน

ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ป หรือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปข้องแวะ และเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติดมากที่สุด ซึ่งพบได้ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ท้ังนี้ 

เพื่อลดปริมาณผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาไป

ทีเ่ยาวชน โดยถอืวา่เปน็ยทุธศาสตรอ์นัดบัแรก ทีต่อ้งเขา้ไปสร้างภมูคิุม้ เพ่ือตัด

วงจรผูเ้สพรายใหม ่และยงัเปน็การสรา้งเยาวชนตน้แบบทีดี่ต่อ และนำามาเปน็ผู้นำา

เพื่อให้ความรู้ กับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด
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 วัตถุประสงค

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้เยาวชนแสดงความ

สามารถ อย่างเต็มที่ กล้าแสดงออกให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถ

เปน็ตน้แบบดา้นมกีารเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัทางจติใจ สง่เสรมิให ้มกีารทำากจิกรรม

ทีเ่ยาวชนมีความสามารถ เปน็ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์และสง่เสรมิพฒันาทกัษะ

ความสามารถส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องและใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ และสร้างกระแสให้เยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

การจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบประกอบดวย

 1 การกำาหนดคุณสมบัติ

 2 การแบ่งระดับการคัดเลือก เช่นการแบ่งระดับดังนี้

  - ประถมศึกษา

  - มัธยมศึกษาตอนต้น

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 3 ความสามารถพิเศษ

 4 รางวัล

 5 การกำาหนดระยะเวลารับสมัคร

 6 การประกาศผล 

 กิจกรรมที่ 9  ติดตามเฝาระวัง

 ติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการเฝ้าระวังโดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และมีเวลาให้ส่วนรวม

เข้ามาร่วมเป็นผู้อาสาติดตาม ช่วยดูแลเยาวชนที่อยู่ตามลำาพังที่พ่อแม่

ต้องเดินทางไปทำาไร่นอกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขรายงานผลการดูแล
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เยาวชนในละแวกบ้านตัวเอง พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา และชี้ให้เห็นถึงแนวทาง

ในการเลิกพฤติกรรมเสี่ยง ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมตามปัญหาที่พบในชุมชน 

ตลอดจนรายงานสถานการณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิ

แนวทางการติดตามพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสารยาเสพติด 

 ในกรณีท่ีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตามกำาหนด และกลับสู่ชุมชนแล้ว

ชุดปฏิบัติการดูแล จะดำาเนินการ ติดตามช่วยเหลือ เป็นรายบุคคล ระยะเวลา 

1 ป ดังนี้ 

 1.) เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

 การประสานความ ร่วมมือระหว่าง สถานีอนามัยตำาบล หน่วยบริการ

ประชาชนของตำารวจ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร ต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ให้การช่วยเหลือ ดูแลเฝ้าระวังพฤติกรรมเยาวชนอย่างแท้จริง 

 จัดให้มีเครือข่ายผู้ท่ีเลิกยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดแล้ว ได้มีกิจกรรมร่วมกัน

เพ่ือเสริมสร้างกำาลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ระหว่างไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

 2.) รณรงค์ปรับเปลี่ยนเจตคติให้สังคม ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ในการ

เตรียมชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

 3.) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาที่ยุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติด เข้ารับการ บำาบัดฟนฟูฯ และกลับเข้าศึกษาต่อจนกระท่ังจบการศึกษา

 ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามพฤติกรรมเยาวชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข 

จำานวน 7 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ป คือ 

 ครั้งที่ 1 ติดตามหลังผ่านการอบรม 2 สัปดาห์ 

 ครั้งที่ 2 ติดตามหลังผ่านการอบรม 4 สัปดาห์ 

 ครั้งที่ 3 ติดตามหลังผ่านการอบรม 2 เดือน 

 ครั้งที่ 4 ติดตามหลังผ่านการอบรม 3 เดือน 
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 ครั้งที่ 5 ติดตามหลังผ่านการอบรม 6 เดือน 

 ครั้งที่ 6 ติดตามหลังผ่านการอบรม 9 เดือน 

 ครั้งที่ 7 ติดตามหลังผ่านการอบรม 12 เดือน 

 การดำาเนินการติดตามหลังอบรมจะมีหลากหลายรูปแบบ ตามแต่

ลักษณะ ของพื้นที่และผู้ปวย ได้แก่ 

 1. การเยี่ยมบ้าน 

 2. การนัดหมายมาพบที่สถานบริการสาธารณสุข 

 3. การใช้จดหมายและโทรศัพท์

 กิจกรรมท่ี 10  การสรางภูมิคุมกันทางจิตรวมกับชุมชน 
 โดยการบรูณาการกบัชมุชนไดแ้กบ่รูณาการเขา้กบัโรงเรยีนสขีาว ชมุชน

หา้รัว้ปอ้งกนัยาเสพตดิลานกฬีาตา้นยาเสพตดิและการสรา้งมาตรการทางสงัคม

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในชุมชน โดยมีแนวทางการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตร่วมกับชุมชน ดังนี้
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แนวทางการปองกันสารเสพติดในชุมชนแบบมีสวนรวม

 1. รวมกันกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ในการดำาเนนิงานปอ้งกนั โดยวเิคราะห์

จากสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญหายาเสพติด ด้านการผลิต การค้า การแพร่ระบาด

เพื่อสามารถกำาหนดกลวิธีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 2. การมีสวนรวมของประชาชน ในการพึ่งตนเองร่วมกันเพื่อคิด

วเิคราะหป์ญัหา วางแผนดำาเนนิการ ประเมนิผลและตดิตามในการแกไ้ขปญัหา

รว่มกัน การประสานงานผูน้ำาในชมุชน การรว่มพฒันาหมูบ่า้นกบัประชาชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากร

ด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเหมาะสม

ให้กบัชมุชน การสรา้งระบบการทำางานรว่มกนัระหวา่งภาคหีลายฝายทีเ่รียกวา่ 

“พหุภาคี” ในทุกระดับ
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 4. การใชมาตรการดาํเนนิงานแบบผสมผสาน ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

ตามสภาพปัญหาในด้านการป้องกันยาเสพติด การบำาบัดรักษาและการฟนฟู

สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดและการปราบปรามสารเสพติด ท้ังน้ี ควรมีความตระหนัก

ว่ามาตรการใดมาตรการหน่ึงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำาให้เกิดประสิทธิภาพได้

 5. พัฒนาการกิจกรรมรวมกันดานการปองกัน ในกลวิธีและรูปแบบต่างๆ

  1). การใช้กลวิธีทางสุขศึกษา เช่น การให้ความรู้ โดยการ

บรรยาย อภิปราย การประชุม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ รวมทั้ง พัฒนา

ระบบงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

  2). การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน โดย

ผ่านทางการสื่อสารต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย การจัดรายการ

วิทยุโทรทัศน์ โฆษณา การใช้การละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่น เช่น ลำาตัด ลิเก 

หมอลำา เป็นต้น

  3). การจดัการเฝา้ระวงัสารเสพตดิเขา้สู่ชมุชน เชน่ การตรวจคน้

การตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัย เป็นต้น

  4). การจัดส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้แก่ชุมชน เช่น กีฬา 

นันทนาการ ดนตรี ศิลปะ การแสดง กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ การจัด

สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

  5). การจัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น 

การบริการตรวจสุขภาพ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  6). การสร้างทักษะชีวิตแก่คนในชุมชนต่อการสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสารเสพติด

 6. พัฒนาการจัดกิจกรรมรวมกันดานการแกไขปญหา

  1). การให้หยุดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด โดยเจ้าหน้าที่
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สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ

บุคคลในชุมชน เช่น ผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา ผู้นำา เยาวชน กลุ่มเพื่อนในการ

ให้คำาปรึกษา การแนะแนวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

  2). การบำาบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 

ในด้านพฤติกรรมบำาบัดและการป้องกันการติดซำา

 7. พัฒนาการจัดกิจกรรมรวมกันดานการปองกันปราบปราม

ในชุมชน

  1). การจัดกิจกรรมเพื่อลดการกระทำาผิด เช่น การสร้าง

เขตปลอดยาเสพติดในชุมชน โครงการโรงเรียนสีขาว การสร้างแกนนำาชุมชน 

โครงการ To be number one เป็นต้น

  2). การใช้พลังชุมชนต่อมาตรการการลงโทษทางสังคม เช่น

การให้หยุดบทบาทในชุมชน การว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น

  3). การประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ต่อการกระทำาผิด 

ตลอดจนการเฝ้าระวังการระบาดของปัญหาสารเสพติด

 8. การใชศาสนากบัการปองกนัและรกัษาอาการติดสารเสพติด เชน่ 

ในการละเว้นต่ออบายมุข การรู้จักรักษาศีล ฝกใจให้เป็นสมาธิ โดยการเรียนรู้

หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดปัญญา ทำาให้เกิดความตระหนักที่จะปฏิบัติตน

ตามแนวทางศาสนาได้อย่างงถูกต้อง

 9. พฒันาภมูปิญญาทองถิน่ ตอ่การสรา้งสรรคง์านสรา้งอาชพีในชมุชน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน คิดค้นการรักษา

ด้วยสมุนไพร จากการศึกษาทดลอง การประยุกต์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา

แก่บุคคลอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 10. การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในการบูรณาการอยางยั่งยืน เช่น 

้
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การสร้างเครือข่ายการป้องกันการพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่ เหมาะสม

จากภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน การจดัโครงการรณรงคเ์กีย่วกบัสารเสพตดิรว่มกนัระหวา่ง

บุคลากรในชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด การจัดทำาแผนงาน

โครงการ กิจกรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนน่วมทุกกิจกรรมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การพัฒนาระบบสนับสนุนต่อการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายทางสังคม

 11. การจุดชุมชนบําบัด เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม

ของผู้ติดยาเสพติดด้วยการช่วยเหลือตนเองในหมู่ผู้ติดสารเสพติดด้วยกัน 

เพื่อแนะนำาฟนฟูให้แก้ไขปัญหาในทางท่ีถูกต้องและไม่กลับไปติดซำาหรือ

เกี่ยวข้องกับสารเสพติดอีกต่อไป

ตัวอยางกิจกรรมการบําบัดฟนฟู ผูติดยาเสพติดในชุมชน
แบบมีสวนรวม

1) ขั้นตอนเตรียมความพรอม 

 1.1) การรับลงทะเบียน ตรวจค้นร่างกายและสิ่งของ แบ่งกลุ่มสี ชี้แจง

กฎกตกิา การอยูร่ว่มกนั แนะนำาสถานที ่และตารางการเขา้รว่มกจิกรรมพธิเีปด 

พิธีปด และการร่วมกิจกรรมของครอบครัว รวมถึงวันมารับกลับ 

 1.2) การประเมินสภาพ คัดกรอง และประเมินปัญหา รวมถึงความต้องการ

ทัง้ทางดา้น รา่งกายและจติใจ โดยทีมแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 

ทำาการตรวจสุขภาพ ชั่งนำาหนัก วัด ความดันโลหิต ถ้าพบว่ามีปัญหาทางกาย 

กจ็ะดำาเนนิการรกัษา หรอืสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาล ถา้มอีาการทางจติ และรบัยา

ตอ่เนือ่งอยูแ่ลว้ใหเ้ขา้รบัการอบรมได ้และในกรณมีกีารเจ็บปวย เปน็โรคติดต่อ 

เช่น ตาแดง วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ก็จะให้กลับไปรักษาที่ก่อน 

 1.3) การสร้างแรงจูงใจ ให้ตัดสินใจเข้ารับการบำาบัดฟนฟู โดยสร้าง

้

้
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ความเช่ือม่ัน ศรัทธา ในตัวผู้นำา และอธิบายถึงผลดี ผลเสีย ของการลังเลใจ 

หรือการเมินเฉยต่อการบำาบัดฟนฟู 

2) ขั้นตอนการบําบัดฟนฟู ตามโปรแกรม/กิจกรรมบําบัด 

 2.1) พิธีรับขวัญ โดยผู้ร่วมพิธีผูกข้อมือรับขวัญ ผู้เข้ารับการอบรม

เป็นลูก เพื่อสร้างขวัญ ให้เข้มแข็ง 

 2.2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 2.3) ทักษะทางสังคม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ให้ความเคารพนับถือผู้สูงวัยกว่า มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

การแข่งขันกีฬา ทำาให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ 

 2.4) การเสริมสร้างแรงจูงใจ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต 

ของวิทยากรภาคธุรกิจ ที่ประสบความสำาเร็จในด้านอาชีพ เป็นที่ยอมรับระดับ

ประเทศ 
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 2.5) กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสำารวจตัวเอง และทบทวนจิตใจ ทักษะ

การวินิจฉัยชุมชน ทุกข์ของหมู่บ้าน ทักษะการปฏิเสธ และการต้ังเป้าหมายในชีวิต 

 2.6) กิจกรรมสร้างคุณค่าในตนเอง การเล่นเกมส์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม

ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 2.7) พธิเีทยีน เพือ่เสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนกัถงึบญุคณุแผ่นดิน 

บุญคุณของผู้มี พระคุณ

 2.10) พธิคีรอบครวั อบรมผูป้กครอง พอ่แม ่ในการดูแลลกูๆ ใหโ้อกาส

ให้อภัย โดยลกู จะนำาดอกบัวไปกราบพอ่และแม ่กอ่นทีจ่ะแยกยา้ยกนักลบัสูส่งัคม

และร่วมกันร้องเพลงอำาลา

แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือชุมชนใหพนภัยยาเสพติด
 1. การดูแลเชิงป้องกัน เป็นการดูแลไม่ให้เด็ก เยาวชน เข้าไปยุ่งเกี่ยว

กับยาและ สารเสพติด โดยเป็นผู ้สนับสนุน เป็นผู ้นำา เป็นผู ้สร้างแนวคิด

ในการเฝ้าระวัง 

  - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ในพื้นที่รับผิดชอบ 

  - สอดส่องดูแลพฤติกรรมประชาชนในชุมชน 

  - ให้คำาปรึกษาหากพบเห็นส่ิงผิดปกติเก่ียวกับยาและสารเสพติด 

  - ส่งเสริมการออกกำาลังกาย ลานดนตรี 

  - สรา้งเครอืขา่ยการดแูลปอ้งกนัยาเสพติดในชมุชน เชน่ สร้าง

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน เป็นต้น

 2. ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนในครอบครัวทำากิจกรรมร่วมกันสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน ทำางานบ้านร่วมกัน วันวัดสัปดาห์ละครั้ง 

เพื่อสานสายใยรัก ในครอบครัวการดูแลเชิงบำาบัดรักษา 
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 3. กลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด ในกลุ่มนี้กฎหมายบัญญัติให้เรียก

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดในกลุ่มนี้ว่า “ผู้ปวย” จำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา 

จากการวิจัยพบว่า การบำาบัดท่ีได้ผลดีท่ีสุดผู้ปวยต้องมีความพร้อม และ

สมัครใจเข้ารับการบำาบัด ปัจจุบันมีระบบการบำาบัด 2 รูปแบบ คือ 

            3.1 แบบผู้ปวยนอก ใช้การบำาบัดด้วยกาย จิต สังคมบำาบัด 

(Matrix Program) สามารถบำาบัดใน รพ.สต.ได้ แต่ผู้บำาบัดควรมีความรู้และ

ควรผ่านการฝกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะส่งผลให้การบำาบัดมีประสิทธิภาพ 

            3.2 แบบผู้ปวยใน ต้องใช้ระยะเวลาในการบำาบัดรักษานาน

เป็นเดือนเนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแนวคิด

ในการใช้ยา และสารเสพติด ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าการใช้ยาและสารเสพติด

เป็นโรคที่เรียกว่า “โรคสมองติดยา” ผู้ปวยควรได้รับ การฟนฟูสมรรถภาพ

ร่างกาย และสมองให้ฟนคืนหายตามกระบวนการบำาบัดรักษา 4 ขั้นตอน
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 4. การดูแลเชิงฟนฟูสมรรถภาพ และป้องกันการเสพติดซำา ควรมีการ

เตรียมชุมชน เพื่อรับคนดีกลับบ้าน ในช่วงนี้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนสำาคัญ

ทีจ่ะชว่ยเหลอืผูป้วยใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในตนเอง หางานอดิเรกใหท้ำา สนบัสนนุ

ให้สร้างงาน สร้างอาชีพ 

           - การดูแลไม่ให้ผู้ที่ผ่านการบำาบัดหันกลับไปใช้ยาและสารเสพติดซำา

ชุมชนควรสอดส่องดูแลพฤติกรรม ช่วยเหลือด้านการทำางาน ส่งเสริม

ให้ผู้ผ่านการบำาบัดมีส่วนร่วมใน ครอบครัว สังคมควรสร้างความรู้สึกที่ดี และ

ไม่ตตีราผู้ปวยวา่เปน็พวกขีย้า ไรค้า่ แตค่วร สง่เสรมิใหก้ำาลงัใจ สรา้งอาชพี และ

ช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำาบัดสามารถยืนอยู่ในสังคมได้โดย ไม่กลับไปพ่ึงพายาเสพติด

้

้
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การปองกันและแกไขตนเองของเยาวชนใหปลอดภัยจากปญหา
ยาเสพติด สามารถกระทําไดโดย

 1. ศึกษาหาความรู ้เก ี ่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และ

ระมัดระวังในการใช้ยา

 2. รู้จักเลือกคบเพื่อนท่ีดี ส่งเสริมให้คิดและกระทำาสิ่งดีมีประโยชน์

กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวน

ให้ลองเสพยาเสพติด

 3. ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์

พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเองครอบครัว และสังคม
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 4. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึ่งพาหรือเกี่ยวข้อง

อบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนำาความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง

 5. รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล

 6. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟัง

คำาสัง่สอนของ พอ่แมแ่ละประพฤตแิตใ่นสิง่ท่ีดงีามจะชว่ยใหเ้ยาวชนประสบกบั

ความสำาเร็จในชีวิต

 7. ทำาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดำาเนินชีวิต และยอมรับ

ความเป็นจริง ท่ีตนเองเป็นอยู่ โดยนำาหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต

จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น

 8. เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ 

หน่วยงานต่างๆ ที ่รับให้คำาปรึกษา ในฐานะที ่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง

ของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง

การปองกันปญหายาเสพติดแกครอบครัวของตนเอง
 1. ชว่ย พอ่ แม ่สอดสอ่งดแูลนอ้งๆ หรอืสมาชกิคนอืน่ๆ ภายในครอบครัว

มิใหก้ระทำาสิง่ทีผ่ดิ เชน่ การคบเพือ่นทีไ่มด่กีารมัว่สมุในอบายมขุและสิง่เสพตดิ

เยาวชนควรทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกคนอื่นๆ ภายในครอบครัวด้วย 

เช่น  การใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ความมรีะเบยีบวนิยั ความขยนัหมัน่เพยีร

 2. เม่ือมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัว

โดยเฉพาะน้องๆ ให้รู้เก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย

 3. ชว่ยทำาให ้พอ่ แม ่เกดิความสบายใจและภาคภมูใิจดว้ยการประพฤตดิี

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของพ่อ แม่ ภายในบ้าน
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หนวยงานที่ใหคําปรึกษา สายดวนปญหายาเสพติด 
- สายด่วนกรมการแพทย์ โทร 1165

- สายด่วนปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน 1323

- สายด่วนปรึกษาเด็ก โทร 1387

- สายด่วนวัยรุ่น โทร 02 - 2756993 – 4, 02 – 2765141 – 5 

- สายด่วนศูนย์ประชาบดี โทร 1300 

- สายด่วนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร 1507 

- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน 24 ชั่วโมง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร 1507 

- ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

- สายด่วนเติมพลังใจให้กัน (สำานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพหานคร) 

  โทร 02 – 6443344
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เอกส�รอ้�งอิง 

กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ. (๒๕๔๑). คูมอืสงเสริมสุขภาพจิตนกัเรียน

 ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู กรุงเทพ . 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำานักงานนโยบายและ

 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำานวย การรักษาความมั่นคงภายใน

 ราชอาณาจกัร (สนย.กอ.รมน.) หลกัสตูรฝกอบรมดา้นความมัน่คง เรือ่ง 

 การป้องกันปัญหายาเสพติด กันยายน 2553 

แนวคิดการปอ้งกนัยาเสพตดิในเยาวชนกลุม่เสีย่ง สำานกัพฒันาการปอ้งกนัและ
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