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ค าน า 

             ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับพิษภัยของ   
สารเสพติดในสังคมไทยเป็นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการ น าแนวคิด ในการต่อต้านสารเสพติด     
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การป้องกันในสถานศึกษาทุกแห่งให้เป็นสถานศึกษาสีขาว  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ระดม
แนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการดูแลด้านจิตสังคม
ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  

             คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาเล่มนี้  เป็นการดูแลนักเรียน 
กลุ่มสร้างภูมิ กลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มบ าบัด ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดโดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษา การสัมภาษณ์ การสังเกต           
การส ารวจ   รวมถึงการศึกษารายกรณี และการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม  ซึ่งให้ความส าคัญกับเครือข่าย  
ครอบครัว   ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน 

             กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาเล่มนี้  เป็นแนวทาง ในการดูแลนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะพัฒนาสังคม  ประเทศชาติ ให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป 

 
 

ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



ค าช้ีแจง 

การใช้คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
กระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา       

โดยก าหนดมาตรการป้องกันเด็ก และเยาวชนไม่ให้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ        
พิษภัยของสารเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธสารเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการหมกมุ่น
มั่วสุมกับสารเสพติดและอบายมุข ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด               
ในรูปแบบที่หลากหลายโดยน า “กิจกรรมจิตสังคม” สร้างองค์ความรู้ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้จักการ
ตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง การเสริมแรงทางบวก โดยอาศัยความร่วมมือ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย  

คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาเล่มนี้จัดท าขึ้น ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการบูรณาการ         
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต
สามารถเผชิญปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษามีขอบข่ายเนื้อหา  ดังนี้   
บทที่ ๑ บทน า 

                        ๑ ความส าคัญของปัญหา 
                        ๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
                        ๓ ค านิยาม 

บทที่ ๒ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
       ๑ จิตสังคมคืออะไร 
                        ๒ รู้เท่าทัน...สารเสพติดมหันตภัยของชาติ 
                        ๓ เกร็ดความรู้...จิตวิทยาพัฒนาการ 
                        ๔ สมองของมนุษย์...สุดมหัศจรรย์ 
                        ๕ ทักษะชีวิต…คือเป้าหมาย 
                        ๖ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...คือหัวใจของการด าเนินงาน 

 



บทที่ ๓ แนวการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
                        ๑ แนวการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
                        ๒ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

บทที่ ๔ แนวการจัดกิจกรรมจิตสังคมในสถานศึกษา 
                        ๑ หมวดที่ ๑กลุ่มสร้างภูมิ 
                        ๒ หมวดที่ ๒กลุ่มเฝ้าระวัง 
                        ๓ หมวดที่ ๓กลุ่มบ าบัด 

บทที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน 
 

วิธีการน าคู่มือไปใช้ 
๑. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมให้เข้าใจ ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรม  เวลา  

สื่อ และอุปกรณ์ การวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
๑.๑ วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม หลังจาก          

ท ากิจกรรมแล้ว 
๑.๒  กิจกรรม เป็นตัวอย่าง ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงบรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งนี้สามารถ

เพ่ิมเติมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียน 
๑.๓ เวลาและการน ากิจกรรมไปใช้ สามารถบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ หรือตามความเหมาะสม 
๑.๔ จัดเตรียม สื่ออุปกรณ์ ใบงานใบความรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
๑.๕ การวัดผลและประเมินผล เน้นการสังเกตพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น

อภิปรายและตอบค าถามและเจตคติของนักเรียน 
๒. ศึกษาเป้าหมายของการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 

ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  
๓. ครูก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล   หลังจากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม               

อย่างใกล้ชิด 
๔. ครูส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เจตคติที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มและน าความรู้

ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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สารบัญ 

   หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ค าชี้แจง ง 

บทที่ ๑  บทน า ๑ 
                 ความส าคัญของปัญหา ๑ 
                 วัตถุประสงค์ของคู่มือ ๒ 

                 เป้าหมาย ๒ 

                 ค านิยาม ๒ 

บทที่ ๒  ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง ๔ 

                 จิตสังคมคืออะไร ๔ 

                 รู้เท่าทัน...สารเสพติดมหันตภัยของชาติ ๔ 

                 เกร็ดความรู้...จิตวิทยาพัฒนาการ ๑๕ 

                 สมองของมนุษย์..สุดมหัศจรรย์ ๒๐ 

                 ทักษะชีวิต…คือเป้าหมาย ๒๒ 

                 ระบบดูช่วยเหลือนักเรียน…คือหัวใจของการด าเนินงาน ๒๔ 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ๒๖ 

                 แนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคม ๒๖ 

                 การบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือกับการดูแลด้านจิตสังคม ๒๙ 

                 บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ๓๑ 

                 ตัวอย่างสถานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๓๕ 

  
  



ค 

 

สารบัญ(ต่อ) 

    หน้า 

บทที่ ๔   แนวการจัดกิจกรรม ๓๗ 

                  หมวดที่ ๑ กลุ่มสร้างภูมิ ๓๘ 

                  หมวดที่ ๒ กลุ่มเฝ้าระวัง ๖๓ 

                  หมวดที่ ๓ กลุ่มบ าบัด ๘๑ 

บทที่  ๕  การติดตามประเมินผลและการรายงาน ๑๑๙ 

                  การติดตาม ๑๑๙ 

                  วิธีด าเนินการติดตาม ๑๒๔ 

                  รูปแบบกิจกรรมติดตาม ๑๒๕ 

                  เครือข่ายภาคีความร่วมมือเข้ามามีส่วนรวมในระบบการติดตาม ๑๒๗ 

บรรณานุกรม ๑๒๘ 

  

  
 

 



 

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

 

ความส าคัญของปัญหา 

จากการศึกษาสถิติผู้ป่วยสารเสพติดจ าแนกตามกลุ่มอายุ ๐-๑๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
พบว่า จ านวนผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔ ,  ๒.๕๖และ ๒.๓๔ ตามล าดับ เสพยาบ้าร่วมกับยาอ่ืน ๆ  คิดเป็น        
ร้อยละ  ๐.๗๒ ,  ๐.๕๒ และ ๐.๖๓ เฮโรอีน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ , ๑.๑๘ และ ๒.๗๕ ตามล าดับ นอกจากนั้น         
ยังมีสารระเหยอ่ืน ๆ สรุปได้ว่าปัญหาสารเสพติดมีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างมาถึงกลุ่มเด็กเล็กซึ่งเป็น
สัญญาณอันตรายที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดอย่างจริงจัง 

  การด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด คือ 
๑)พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา ๒) เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด ๓) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน ผ่านการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการสร้าง
ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือ การป้องกันสารเสพติด และ ๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยใช้กิจกรรมทาง
ศาสนา(ออนไลน์: ๒๕๕๙) ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันสารเสพติด ในสถานศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมศิลปะบ าบัด 
กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมจิตสังคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
เกิดองค์ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ  ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและ มีทักษะชีวิต สามารถด าเนินชีวิต        
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน 

 กิจกรรมจิตสังคมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกน ามาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติ 
ของนักเรียน ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงโทษภัย อันร้ายแรงของสารเสพติด ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย มุ่งตอบสนองศักยภาพของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ ยังเติมเต็มด้วยกิจกรรมแนะแนว และอ่ืน ๆ  ตามสมควร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการด าเนินการ มีเป้าหมายชัดเจน คือ นักเรียนห่างไกลสารเสพติด และกลับมาเป็นคนดีของสังคม
ได้ต่อไป 

คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระ ในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมด้านจิตสังคมให้กับนักเรียน  ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถน า
กิจกรรมไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 
 



 

     ๒ 
 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีแนวทางการจัดกิจกรรมด้านจิตสังคมให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

๒. เพ่ือสร้างความตระหนักในด้านสารเสพติด  โดยการให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก่นักเรียน และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ในระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

๔. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มสร้างภูม ิ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด ได้รบัการป้องกัน  ดูแล เฝ้าระวัง บ าบัด โดย

ใช้กิจกรรมด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย  

๑. สถานศึกษาทุกแห่ง มีคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ใช้เป็นแนว         
การจัดกิจกรรมให้กับครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง    

๒. นักเรียนกลุ่มสร้างภูมิได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีทักษะชีวิตและหลีกเลี่ยงการใช้           
สารเสพติด 

๔. นักเรียนกลุ่มบ าบัดได้รับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและดูแลช่วยเหลือให้กลับมาเป็นคนดี         
ของสังคมต่อไป  

ค านิยาม  

 ๑. คู่มือ  หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่ต้องการรู้เฉพาะ 
ประโยชน์ของคู่มือเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้ศึกษา    
 ๒. จิตสังคม หมายถึง กระบวนการหล่อหลอมพฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกของบุคคลให้
เกิดความตระหนักถึงโทษภัยอันร้ายแรงของสารเสพติด 
 ๓. คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยด าเนินการอย่างจริงจัง ให้กับนักเรียน กลุ่มสร้างภูมิ กลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มบ าบัด 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยไม่ใช้สารเสพติด 

๔. กลุ่มสร้างภูมิ   หมายถึง นักเรียนปกติทั้งหมดในสถานศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง         
จากสถานศึกษา พบว่า อยู่ในกลุ่มเด็กปกติ  
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          ๕. กลุ่มเฝ้าระวัง หมายถึง นักเรียนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองจากสถานศึกษา พบว่ามีปัญหาครอบครัว 
ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาการเรียนเป็นต้น หรือนักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  

๖. กลุ่มบ าบัด หมายถึง นักเรียนที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดอย่างน้อย ๑ ครั้ง ใน ๓ เดือน  อีกทั้งมีการ
ส่งต่อไปรักษาพยาบาลตามล าดับ รวมถึงนักเรียนที่ได้รับการรักษาแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ   

๗. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
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ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

เอกสารคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเล่มนี้ ขอนําเสนอความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การจัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. จิตสังคมคืออะไร  
 ๒. รู้เท่าทัน...สารเสพติด มหันตภัยของชาติ   
 ๓. เกร็ดความรู้...จิตวิทยาพัฒนาการ 
 ๔. สมองของมนุษย์..สุดมหัศจรรย์ 
 ๕. ทักษะชีวิต…คือเปูาหมาย  
 ๖. ระบบดูช่วยเหลือนักเรียน…คือหัวใจของการดําเนินงาน 

 

จิตสังคมคืออะไร 

จิตสังคม คือ กระบวนการ วิธีการและรูปแบบหนึ่ง ท่ีถูกนํามาเป็นเครื่องมือหล่อหลอม
พฤติกรรม ความคิดและทัศนคติของนักเรียนให้เกิดความตระหนักรู้ถึงโทษภัยอันร้ายแรงของ           
สารเสพติด ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย มุ่งตอบสนองศักยภาพของนักเรียน     
ในแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ ยังเติมเต็มด้วยระบบคัดกรองนักเรียน ระบบการส่งต่อ         
การติดตามและประเมินผล อีกท้ัง มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามสมควร  โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝุายช่วยดําเนินการอย่างจริงจัง เปูาหมายของการจัดกิจกรรม       
จิตสังคม คือ นักเรียนห่างไกลสารเสพติด มีทักษะชีวิตและกลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป 

 

รู้เท่าทัน...สารเสพติดมหันตภัยของชาติ   

๑. ความหมายของยาเสพติด 

 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม
เป็นช่วงระยะเวลาหรือนานติดกันจนทําให้ร่างกายทรุดโทรมและตกอยู่ใต้อํานาจหรือเป็นทาสของ       
ส่ิงนั้น ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว  
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๒.สาเหตุของการติดสารเสพติด   
สาเหตุของการติดสารเสพติด สามารถสรุปได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๒.๑ เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   
  ๒.๑.๑ อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น   
     ๒.๑.๒ ความคึกคะนอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูง           
  ๒.๑.๓ การชักชวนของคนอื่น  

 
 
 
 
 

 
 
 ๒.๒ เกิดจากการถูกหลอกลวง  
                ปัจจุบันนี้มีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องด่ืมบางรายใช้สารเสพติดผสม        
ในสินค้าท่ีขาย เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้านั้นไปรับประทานเกิดการติด ซื้อไปรับประทานอีก เช่น เครื่องด่ืม
ผสมแอลกอฮอล์  เป็นต้น  

 
 
 

 
 
 

 ๒.๓ เกิดจากความเจ็บปุวย 
            ๒.๓.๑ คนท่ีมีอาการเจ็บปุวยทางกาย จึงพยายามท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจาก
ความทุกข์ทรมานนั้น  วิธีท่ีทําได้ง่าย ๆ  คือ การรับประทานยาท่ีมีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได้  
   ๒.๓.๒ ผู้ท่ีมีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต    
มีความเศร้าสลดเสียใจ เป็นต้น  จึงหันมาใช้ส่ิงเสพติด ท่ีมีฤทธิ์ เพื่อคลายเครียดจากทางจิต 
 

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledg

e/06212014-1613 
https://sites.google.com/site/nutanucha200000/yaba 

http://obrazky.vychytane.sk/p/9100/na-zdravie-a-od-srdca.html http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?News

ID=9520000083728 
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             ๒.๓.๓ การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ทราบ 
สรรพคุณยาท่ีแท้จริงขนาดยาท่ีควรรับประทานหรือรับประทานติดต่อ 
กันนาน ๆทําให้เกิดการเสพติดยานั้นได้ 
 
 ๒.๔ สาเหตุอื่น ๆ 
  ๒.๔.๑ การอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งสารเสพติด การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต
หรือเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตเอง  
          ๒.๔.๒ การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดสารเสพติด อาจเป็นเพื่อนสนิท พี่น้อง
และญาติติดสารเสพติดอยู่ อาจได้รับการชักชวนจากผู้เสพด้วยจึงมีโอกาสติดได้ 
  ๒.๔.๓ สภาพแวดล้อมทางสังคมเช่น ว่างงาน ยากจน มีหนี้สินมาก 
เป็นต้นเมื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ หันไปใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ 
หรือไม่หันไปรับประทานยากระตุ้นประสาท  เพื่อให้สามารถทํางานแบบหักโหม  
             ๒.๔.๔ การเลียนแบบ เช่น เห็นผู้ท่ีตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพื่อน 
เสพสารเสพติดจึงทดลองใช้สารเสพติดบ้าง 
  ๒.๔.๕ การประชดชีวิต คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง  

 ประเภทของสารเสพติด 
 ยาเสพติดแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น ตามแหล่งท่ีเกิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้น เอกสารเล่มนี้ขอนําเสนอประเภทของสารเสพจําแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาท  แบ่งเป็น ๔ ประเภท 

ประเภท อาการ/ตัวอย่างของสารเสพติด 
๑.ประเภทกดประสาท ร่างกายซูบซีด  ผอมเหลือง  อ่อนเพลีย ฟุูงซ่าน อารมณ์ 

เปล่ียนแปลงง่าย เป็นตน้   ได้แก่ ฝ่ิน  มอร์ฟีน เฮโรอีน   
ยานอนหลับ  ยาระงับประสาท  ยากล่อมประสาท 
เครื่องด่ืมมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย เช่น ทินเนอร์ 
แล็กเกอร์ น้ํามันเบนซิน กาว เป็นต้น 

 ๒. ประเภทกระตุ้นประสาท  มีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง 
บางครั้งมีอาการคลุ้มคล่ังหรือทําในส่ิง 
ท่ีคนปกติ ไม่กล้าทํา เช่น ทําร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็น
ต้น  ได้แก่ ยาบ้า  ยาอี กระท่อม โคเคน เป็นต้น 

http://consumersouth.org/p

aper/943 

https://trichai2540.wordpress.com

/ 

http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,198839.0.html 

https://meenfongbeer.files.wordpress.com/2014/02/ecstasy.jp

g 

http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Morphine1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Heloin1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/SleepingPotion1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Inhalant1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Amphetamine1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Ecstasy1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Kratom1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/Cocaine1.html
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๓. ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 

  ผู้ติดสารเสพติดมีลักษณะอาการผิดปกติท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรมทาง
สังคม สามารถสรุปได้  ดังนี้  
 ๓.๑ การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย สังเกตได้จาก 
   ๓.๑.๑ สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม  ไม่มีแรง  อ่อนเพลีย 
  ๓.๑.๒ ริมฝีปากเขียวคลํ้า  แห้ง  และแตก 
  ๓.๑.๓ ร่างกายสกปรก เหงื่อออกมาก กล่ินตัวแรง                     
  ๓.๑.๔  ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลพุพอง  อาจมีหนอง  หรือน้ําเหลือง คล้ายโรค
ผิวหนัง 
  ๓.๑.๕  มีรอยกรีดด้วยของมีคม เป็นรอยแผลเป็นปรากฏท่ีบริเวณแขนหรือท้องแขน 
  ๓.๑.๖ ชอบใส่เส้ือแขนยาว กางเกงขายาวและสวมแว่นตาดําเพื่อปิดบัง 
ม่านตาท่ีขยาย 
 
 

ประเภท อาการ/ตัวอย่างของสารเสพติด 
  ๓. ประเภทหลอนประสาท  ประสาทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือ

เห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ใน
ท่ีสุดมักปุวยเป็นโรคจิต   ได้แก่ แอลเอสดี  
ดีเอ็มที  และเห็ดขีค้วาย  
 
 

๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน  
   (ท้ังกระตุ้นกดและหลอน   
    ประสาทร่วมกัน) 

อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว  
ควบคุมตนเองไม่ได้และปุวยเป็นโรคจิต 
ได้แก่ กัญชา   เป็นต้น  
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/thawanrat202/h

ed-khi-khway 

https://brannova.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0

%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%

8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E

0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86/ 

http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/LSD1.html
http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/KindDrug/MagicMushroom1.html
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 ๓.๒  การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพ  
สังเกตได้  ดังนี้ 
                ๓.๒.๑  เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล 
                   ๓.๒.๒  ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
                   ๓.๒.๓  ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 
                   ๓.๒.๔  พูดจากร้าวร้าว แม้แต่บิดามารดา  ครู อาจารย์  ของตนเอง 
  ๓.๒.๕  ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าหน้าผู้อื่น ทําตัวลึกลับ 
  ๓.๒.๖  ชอบเข้าห้องน้ํานาน ๆ 
  ๓.๒.๔  ใช้เงินเปลืองผิดปกติ ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย 
  ๓.๒.๕  พบอุปกรณ์เกี่ยวกับสารเสพติด เช่น หลอดฉีด   
  ๓.๒.๖  มั่วสุมกับคนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๓.๒.๗ ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง แต่งกายสกปรก                   
  ๓.๒.๘  ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ และกลับบ้านผิดเวลา 
  ๓.๒.๙  ไม่ชอบทํางานเกียจคร้าน ชอบนอนต่ืนสาย 
  ๓.๒.๑๐ มีอาการวิตกกังวล เศร้าซึม สีหน้าหมองคลํ้า 

                  หากมีอาการขาดยา  สังเกตได้ดังต่อไปนี ้
                      ๑. น้ํามูก น้ําตาไหล หาวบ่อย นอนไม่หลับ 
                      ๒. กระสับกระส่าย กระวนกระวาย  หายใจถี่  ปวดท้องคล่ืนไส้  อาเจียน  

 เบ่ืออาหาร น้ําหนักลด  อาจมีอุจาระเป็นเลือด 
                      ๓. ขนลุก เหงื่อออกมากผิดปกติ 
                      ๔. ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูก 
                      ๕. ม่านตาขยายโตขึ้น ตาพร่าไม่สู้แดด 
                      ๖. มีอาการส่ัน ชัก เกร็ง ไข้ข้ึนสูง ความดันโลหิตสูง 
                      ๗. เป็นตะคริว  
                      ๘. เพ้อ คลุ้มคล่ัง อาละวาด ควบคุมตนเองไม่ได้ 
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 ๔. ผลกระทบของสารเสพติด 
  ผู้ ท่ีหลงผิดติดสารเสพติดสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ตลอดเวลา เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่น ๆ ตามมา เพราะสารเสพติดทุกประเภทมีฤทธิ์เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย ระบบประสาทและสมอง โทษของสารเสพติดแบ่งออกได้  ดังนี้  
  ๔.๑ ด้านร่างกายและจิตใจ 
   ๔.๑.๑ ทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเส่ือมโทรม
ทําลายประสาท สมอง ทําให้สมรรถภาพเส่ือมลง  
   ๔.๑.๒ มีอารมณ์จิตใจไม่ปกติ เกิดการเปล่ียนแปลงได้ง่าย   เช่น วิตกกังวล       
เล่ือนลอยหรือฟุูงซ่าน  ทํางานไม่ได้  อยู่ในภาวะมึนเมาตลอดเวลา อาจเป็นโรคจิตได้ง่าย 
   ๔.๑.๓ เสียบุคลิกภาพขาดความสนใจตนเอง สกปรก ขาดสติสัมปชัญญะ   
   ๔.๑.๔ ร่างกายอ่อนเพลีย ซูบซีด หมดเรี่ยวแรง ขาดความกระปรี้กระเปร่า            
เกียจคร้าน เฉ่ือยชา ความเคล่ือนไหวของร่างกายและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ผิดปกติ 
   ๔.๑.๕ เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติ  
   ๔.๑.๖  ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะระบบการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาท
บกพร่อง 
   ๔.๑.๗ เกิดอาการคลุ้มคล่ัง ถึงขั้นอาละวาด  
  ๔.๒ ด้านครอบครัว 

๔.๒.๑ ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง  
๔.๒.๒ สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง  
๔.๒.๓ สูญเสียสมรรถภาพการหาเล้ียงครอบครัว  

  ๔.๓ ด้านสังคม  
๔.๓.๑ เกิดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่าง ๆ ต่อตนเองและผู้อื่น 
๔.๓.๒ ถ่วงความก้าวหน้าของชุมชน  สังคม โดยเป็นภาระต่อส่วนรวม 

ท่ีประชาชนต้องเสียภาษีส่วนหนึ่งมาใช้ในการปราบปรามบําบัดผู้ท่ีติดสารเสพติด 
๔.๓.๓ สูญเสียแรงงานโดยไร้ประโยชน์ บั่นทอนประสิทธิภาพของผลผลิต ทําให้

รายได้ของชาติในส่วนรวมกระทบกระเทือนและเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของ   
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  ๔.๔ ด้านความมั่นคงของชาติ  
   ประชากรติดสารเสพติดจํานวนมาก ส่งผลให้ประเทศนั้นอ่อนแอทุกด้าน เช่น               
ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ         
ความมั่นคงของประเทศ 
 

 ๕. กฎหมายที่ควรรู้เก่ียวกับสารเสพติด 
ประเภทของยาเสพติด บทก าหนดโทษ 

ผู้ขาย ผู้เสพ 
ประเภทที่ ๑ 
     ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  
เฮโรอีน อาซีทอร์ฟีน   อีทอร์ฟีน แอม
เฟตามีน เมทแอมเฟตามีน 

 
จําคุกตลอดชีวิต และ ปรับต้ัง
แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ หรือประหาร
ชีวิต 

 
จําคุกตั้งแต่ ๖ เดือน  
ถึง ๓ ปี หรือปรับ ต้ังแต่ 
๑๐,๐๐๐ ถึง ๖๐,๐๐๐บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ประเภทที่ ๒ 
     ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป  เช่น ฝ่ิน 
มอร์ฟีน  โคเคอีน (โคเคน)  
โคเคอีน ฯลฯ 

 
จําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ     ท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
จําคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง  
๓ ปี หรือปรับ ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ 
ถึง ๖๐,๐๐๐บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ประเภทที่ ๓ 
ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นตํารับยา

ท่ีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ปรุงผสมอยู่ 
เช่น ยาแก้ไอท่ีมีฝ่ินหรือ 
โคเคอีน เป็นส่วนผสมยาแก้ท้องเสียท่ีมี
ไดฟีน็อคซิเลท เป็นส่วนผสม ฯลฯ 
 
 
 

 
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ประเภทของยาเสพติด บทก าหนดโทษ 

ผู้ขาย ผู้เสพ 
ประเภทที่ ๔ 

สารเคมีท่ีใช้ในการผลิต 
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ อา
เซติลคลอไรด์ 

จําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ปี และ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง 
๒๐๐,๐๐๐บาท 

จําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ประเภทที่ ๕ 
ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าข่าย

อยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น 
กัญชา พืชกระท่อม 

 
จําคุกตั้งแต่ ๒  ๑๐ ปี  
หรือปรับต้ังแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
 

 ๖.เกร็ดความรู้....สารเสพติดที่เป็นปัญหาที่ส าคญัในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 
 

ชื่อสารเสพติด อาการ บทลงโทษตามกฎหมาย 
๑.ยาบ้า
(metamphetamine) 
 
 
 
 
 
https://mobile.twitter.co

m/Diahdolah/status/ 

มีอาการพูดมาก อารมณ์ดี รื้นเครง
ผิดปกติ น้ําหนักลด มีเหงื่อออก
มาก เห็นภาพหลอน นอนไม่หลับ 
ใจส่ัน คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย 
ต่ืนเต้น กระวนกระวาย พฤติกรรม
ก้าวร้าว ทําลาย ควบคุมสติไม่ได้ 
กรณีท่ีเสพเกินขนาด อาจมีอาการ
หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง 
สับสน ชัก หรือหมดสติได้ 

ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออก ต้อง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และ
ป รั บ ต้ั ง แ ต่ ห นึ่ ง ล้ า น บ า ท            
ถึ ง ห้ า ล้ า น บ า ท ( ม า ต ร า  ๖ ๕         
วรรค ๑) ผู้เสพระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ ๖ เดือน – ๓ ปี หรือปรับ 
ต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา ๙๑) 
 
 

https://mobile.twitter.com/Diahdolah/status/
https://mobile.twitter.com/Diahdolah/status/
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ชื่อสารเสพติด อาการ บทลงโทษตามกฎหมาย 

๒. เฮโรอีน 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.krobkruakao.

com/ 

สามารถเสพได้หลายวิธี เช่นการฉีด 
การสูดเข้าจมูก หรือสูบ การเสพ
โดยวิธีสูบควันจะเข้าสู่สมองภายใน 
๗ วินาที และหากเสพโดยวิธีฉีด     
จะออกฤทธิ์ภายใน ๓๐ วินาที         
เมื่อเฮโรอีนเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเริ่ม 
ออกฤทธิ์ทันที ผู้เสพจะรู้สึกเสียว
ซ่านอย่างแรงอยู่นาน ๑-๒ นาที 
ต่อจากนั้นจะรู้สึกตัวร้อนวูบวาบ 
ปากแห้ง แขนขาหนักอึ้ง ไม่มีความ
เจ็บปวด เคลิบเคล้ิมและผ่อนคลาย
ความเครียด ผู้ ท่ีใช้เฮโรอีนเป็น
เวลานานมักไม่เกิดอาการเสียวซ่าน
อย่างท่ีเคยใช้ในครั้งแรกๆ แต่มัก
เสพยาเพื่อไม่ให้เกิดอาการถอนยา 
มีผลต่อร่างกาย ได้แก่ ฤทธิ์ระงับ
อาการไอ คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องผูก  
กดการหายใจ ม่านตาดํา หดตัว 

ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกต้อง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต่ หนึ่งล้านบาท ถึงห้าล้าน
บาท ผู้เสพต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่  ๖ เดือน – ๓ ปี หรือปรับ 
ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓. กัญชา  
(cannabis sativa) 
 
 
 
 

 
http://www.vcharkarn.c

om/vcafe/๒๒๕๐๘๑ 

มีอาการเคล้ิมจิต เด๋ียวหัวเราะล่ัน 
เ ด๋ียวสงบ เรียกว่า  “อาการบ้า
กัญชา″ อาการอื่น ๆ ท่ีพบคือ ผู้
เสพจะรู้ สึก ล่องลอย  ปากแห้ ง 
สับสน อยากอาหาร ชีพจรเพิ่มขึ้น 
ตาแดงขณะท่ีเสพยา หากเสพเป็น
ประจําทําให้ เป็น โรค เช่น  โรค
หลอดลมอัก เสบ ไซนัสอัก เสบ 
ทาง เ ดินหายใจอัก เสบ ตะคริว 

๑. ผู้ใดผลิต จําหน่าย นําเข้า หรือ
ส่งออกซึ่ งยาเสพติดให้ โทษใน
ประเภท ๕ ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ ๒ ถึง ๕ ปี และปรับต้ังแต่ 
๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๕ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

http://www.krobkruakao.com/
http://www.krobkruakao.com/
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 ท้องร่วง 
ชื่อสารเสพติด อาการ บทลงโทษตามกฎหมาย 

๓.กัญชา(ต่อ)  ๓. ผู้ใดผลิตจําหน่าย นําเข้าหรือ
ส่งออก ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 
๕  ถึ ง  ๒ ๐  ปี แ ล ะ ป รั บ ต้ั ง แ ต่ 
๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. ครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดย
มิไ ด้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ ปี และปรับต้ัง
แต่  ๒๐,๐๐๐– ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. สารระเหย (inhalants)  
                                                      

 
 
 
 

http://urpaints.com/Web
base/Find_product_ 

ระยะแรกจะเคลิบเคล้ิม เป็นสุข  
ร่ า เ ริ ง  ศี รษะ เบาหวิ ว  ต่ืน เ ต้น 
หลังจากนั้นจะมีอาการคล้ายคนเมา
เหล้า ควบคุมตนเองไม่ได้ เดินโซเซ 
ตาพร่ามัว น้ําลายไหลมาก ถ้ายังสูด
ดมต่อไปอีกจะง่วงนอน ซึม และ
หมดสติในท่ีสุด 

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายสาร
ระเหยผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินส่ีหมื่นบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๕.กระท่อม 
 
 
 
 

http://topicstock.pantip.c
om/wahkor/topicstock 

หลังเค้ียวใบกระท่อมไปประมาณ 
๕ -๑ ๐  น า ที   จ ะ มี อ า ก า ร
ก ร ะ ป รี้ ก ร ะ เ ป ร่ า  ไ ม่ รู้ สึ ก หิ ว        
กดความเมื่ อย ล้า ขณะทํางาน 
สามารถทํางานด้นานและทนแดด
มากขึ้น 

๑. ผู้ใดผลิต จําหน่าย  นําเข้า  
หรือส่งออก ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
๒-๕ปี และปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐–
๑๕๐,๐๐๐บาท 

๒. ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต 
จําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 

 

http://urpaints.com/Webbase/Find_product_
http://urpaints.com/Webbase/Find_product_
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/๒๐๑๒/๐๓/๑๑๘๒๐๓๖๗/X๑๑๘๒๐๓๖๗.html
http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/๒๐๑๒/๐๓/๑๑๘๒๐๓๖๗/X๑๑๘๒๐๓๖๗.html


     ๑๔ 

 

 
ชื่อสารเสพติด อาการ บทลงโทษตามกฎหมาย 

๖. สุรา 
 
 
 
 

 
http://www.thaibev.com

/th๐๘/product.aspx? 
 

หน้าแดง ใจส่ัน ปวดศีรษะ เกิด
อาการผ่อนคลาย เคลิบเคล้ิม มึน
เมาลดความวิตกกังวล ขณะเดียวกัน
ยั งออกฤทธิ์ กดสมองส่ วนหน้ า ท่ี
ควบคุมการตัดสินใจ การยั้งคิด พูด
ไ ม่ ชั ด  ก ล้ า ม เ นื้ อ ทํ า ง า น ไ ม่
ประสานกัน การทรงตัวไม่ดี เดิน
โซเซ และเมื่อเพิ่มปริมาณมากขึ้น
จะกดศูนย์ควบคุมการหายใจและ
การไหลเวียนโลหิต อาจทําให้     
ถึงแก่ความตายได้ 

 

๗. บุหร่ี (นิโคติน) 

 
 
 

http://jafainoyna
๑๐๓.blogspot.com/ 

 

ควันบุหรี่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบ
และผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง สารท่ีสําคัญใน
บุหรี่ คื อ  นิ โค ติน  ผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง มีความต่ืนตัว
เล็กน้อย การรับรู้ ดีขึ้น รายท่ีสูบ
เรื้องรังจะมีความรู้ สึกผ่อนคลาย 
อารมณ์ดี ความตึงเครียดลดลง 

 

๘ บารากู่  

 
 
 
 
 
http://www.cocktailthai.co

m/index.php? 

 เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร ผู้ใดฝุาฝืนต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือ
ปรับเป็น เ งินห้ า เ ท่าของ สิน ค้ า      
ท่ีส่งออกหรือนําเข้า หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ พร้อมท้ังให้ริบสินค้ารวมท้ัง
ส่ิ ง ท่ี ใ ช้บรร จุและพาหนะ ท่ี ใ ช้
บรรทุกสินค้าด้วย 

http://www.thaibev.com/th๐๘/product.aspx?sublv1gID=๑๒
http://www.thaibev.com/th๐๘/product.aspx?sublv1gID=๑๒
http://jafainoyna๑๐๓.blogspot.com/
http://jafainoyna๑๐๓.blogspot.com/


     ๑๕ 

 

ชื่อสารเสพติด อาการ บทลงโทษตามกฎหมาย 
๙. ยาแก้ไอผสม 
    โคเคอีน 
 
 
 
 

 
 

http://www.manager. 
co.th/asp 

มี ฤทธิ์ ร ะ งั บอาการ ไอ  ในทาง
ก ารแพ ทย์ จึ ง นํ า โ ค เ ค อี น เป็ น
ส่วนผสมท่ีสําคัญในการผลิตยาแก้
ไอโคเดอีน คล่ืนไส้ อาเจียน ง่วงซึม  
 

ผู้ใดผลิตหรือนําเข้าต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่ ๑-๓ ปีและปรับต้ังแต่ 
๑๐๐,๐๐๐- ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ใดจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่าย หรือส่งออก กรณีมี
จํานวนยาเสพติดให้โทษไม่เกิน ท่ี
กํ าหนด ( ไม่ เกิน จํานวน ๒๕๐ 
มิลลิลิตร หรือ ๓๐ เม็ด หรือ ๓๐ 
แคปซูล) ต้องระวางโทษจําคุก     
ไม่ เกิ น  ๑  ปีห รื อปรับ  ไ ม่ เ กิ น 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
เกร็ดความรู้...จิตวิทยาพัฒนาการ 

 จิตวิทยาพัฒนาการ คือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคม
ตลอดเวลา โดยไม่มีส่ิงใดคงท่ี ซึ่งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์นั้นมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ อาจมีการพัฒนาในทางดีขึ้นหรืออาจเส่ือมถอยลงได้คู่มือเล่มนี้  กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการของแอริค ฮอมเบอร์เกอร์ แอริคสัน (Erik Homburger Erikson)  ดังนี้  
 

  ๑. ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson) 
เจ้าของทฤษฎีคือ แอริค ฮอมเบอร์เกอร์ แอริคสัน (Erik Homburger Erikson) 
เป็นนักจิตวิทยาคลินิก  เน้นพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
ร่วมกัน กล่าวคือ การเจริญเติบโตทางร่างกายและส่ิงแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางจิตใจและบุคลิกภาพ ทําให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ ทฤษฎีนี้มีพื้นฐาน     จากทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ จุดเด่นของ
แอริคสันคือมุมมองพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงอายุขัย  เป็นลักษณะองค์รวม 
(Wholeness /Holistic) ต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ังส้ินอายุขัย แบ่งพัฒนาการ
ของบุคคลไว้ ๘ ขั้น ดังนี้ 

http://chonkaniya.blogs

pot.com/ 

http://www.manager/


     ๑๖ 

 

ขั้นที่ ช่วงอายุ พฤติกรรม 
๑ .ความรู้ สึกไว้ เนื้อเช่ือใจกับ  
ความไม่ไว้วางใจ  (Trust vs. 
Mistrust)  

๐-๒ ปี พึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการดูแลเอาใจใส่ทุกด้าน ตลอดจน           
ความรักและฝึกให้พบกับส่ิงเร้าใหม่ ๆจะมีความรู้สึกไวมาก       
ท่ีบริเวณปากเมื่อได้ดูดนมได้อาหาร ได้รับสัมผัสอันอ่อนโยน 
อบอุ่นถ้าไม่ ได้รับการตอบสนอง จะมีอาการหวาดกลัว         
ไม่ไว้วางใจผู้ใดรวมทั้งไม่ไว้วางใจตนเองด้วย 

๒. ความเป็นตัวของ ตัวเองกับ
ค ว า ม ล ะ อ า ย แ ล ะ ส ง สั ย
(Autonomy vs Shame and   
doubt)  

๒-๓ปี เรียนรู้ท่ีจะทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง หากสนับสนุนและ
กระตุ้นให้เด็กได้กระทําส่ิงต่าง ๆด้วยตนเองตามสมควร มีการ
พัฒนาตัวเองไปในลักษณะท่ีมีระเบียบวินัยในตัวเอง ทางตรง
ข้ามถ้าพ่อแม่เคร่งครัด เจ้าระเบียบหรือเล้ียงดูแบบปกปูอง
มากเกินไป ขาดความเช่ือมั่นตนเอง 

๓.ความคิดริเริ่มกับความรู้สึก
ผิด(Initiative vs.Guilt) 

๓-๖ ปี ช่วยเหลือตัวเองได้มาก เด็กเรียนรู้จากตัวแบบสร้างสํานึกรู้ผิด
ชอบช่ัวดี ค่านิยมของสังคมจากคนในครอบครัว เริ่มเป็น      
ตัวของตัวเอง ถ้าไม่ได้รับการฝึกหรือถ้าพ่อแม่บังคับหรือ
เข้มงวดเกินไปจะส่งผลให้เด็กไม่กล้า ขาดความมั่นใจมีความ
สน ใจ เกี่ ย ว กั บ เ พศ   คร อบครั ว มี บทบาท สํ า คัญ ต่ อ             
การแสดงออกของเด็กเป็นอย่างมาก  

๔. ความขยันหมั่นเพียรกับ
ความรู้สึกตํ่าต้อย(Industry vs. 
Inferiority)  

๖-๑๒ ปี มีความอยากรู้อยากเห็น มีการเสาะแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา กล้าแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหา       
ต่าง ๆ และการยอมรับจากผู้ใหญ่  มีการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย ควบคุมตนเองได้มากขึ้น และต้องการคําชมเชย 

๕.ความเป็นอัตลักษณ์กับความ
สับสนในบทบาท (Identity vs. 
Role Confusion) 

๑๓-๒๐ปี แสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองและการเสริมสร้าง ความ
รับผิดชอบ มีรากฐานมาจากการเล้ียงดูของพ่อแม่ มีการ
เปล่ียนแปลงท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อนมีอิทธิพลต่อ
ความคิดมากแต่แยกแยะความผิดชอบช่ัวดีได้ ไม่ชอบให้
บังคับ อารมณ์ไม่คงท่ี  สนใจเรื่องเพศมาก 

๖.ความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ความรู้สึกโดดเด่ียวอ้างว้าง 
(Intimacy vs. Isolation)  

๒๑-๓๕ ปี วัยผู้ใหญ่ตอนต้น แสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองได้มีความเป็น
อิสระในสังคมมาก ได้รับการยอมรับจากสังคม ความสําเร็จ   
มีผลต่อการเข้าสังคมต่อไป 



     ๑๗ 

 

ขั้นที่ ช่วงอายุ พฤติกรรม 
๗.การสืบทอดกับการคํานึง แต่
ตนเอง(Generativity vs. Self 
absorption Self) 

๓๖-๕๙ ปี เริ่มเข้าสู่วัยกลางคน เป็นระยะท่ีบุคคลมีครอบครัวมีบุตร และ
เล้ียงดูบุตรด้วยความเอาใจใส่ เป็นวัยท่ีสนใจและต้องการ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมสร้างครอบครัว  รวมท้ังมีการ
พัฒนาจริยธรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘.ความมั่นคงสมบูรณ์ใน ๖๐-๘๐ปี สู่วัยชรา มักแสวงหาความมั่นคงภายในจิตใจยอมรับความ
เป็นจริง ใช้คุณค่าจากประสบการณ์ท่ีส่ังสมมา ภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความพอใจในชีวิต รู้จักหาความสุขให้กับตัวเอง 
ระลึกอดีตถ้าอดีตท่ีผ่านมาประสบความสําเร็จจะถ่ายทอด
ให้กับคนรุ่นหลังฟัง เพื่อนําไปใช้เป็นประสบการณ์ของตัวเอง
ได้ 

๒. พัฒนาการของเด็กวัยเรียน  
 วัยเด็กตอนปลาย (late childhood) คือ ช่วงวัยท่ีมีอายุ ๖-๑๒ ปี เป็นวัยแห่งการ
เตรียมพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ขอนําเสนอพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้
พอสังเขป ดังนี้  

 

อาย ุ พัฒนาการ 

อายุ ๖ ขวบ 

  

เพิ่งเริ่มต้นวัยประถม มีความสนใจกิจกรรมและงานของตนเอง        
มีความกระตือรือร้น สนใจของแปลกใหม่ แต่หากมีส่ิงท่ีน่าสนใจกว่า 
อาจหันไปสนใจของอีกอย่างได้ทันที วาดรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
วาดรูปคน เขียนตัวอักษรง่ายได้ รู้ซ้ายขวา นับ ๑-๓๐ ได้ อธิบาย
ความหมายของคําและบอกความแตกต่างของส่ิงได้ 

อายุ ๗ ขวบ  

 

วัยประถมเต็มตัว เมื่อเด็กมีความสนใจส่ิงใดแล้ว จะพยายามทําให้
สําเร็จ มีความอยากรู้อยากเห็นมีเหตุผลมากขึ้น จดจําระยะเวลา
อดีตและปัจจุบันได้มีความสนใจท่ียาวนานขึ้น แต่ไม่สามารถทําอะไร
หลายอย่างได้พร้อมกัน สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดมากขึ้น 
เขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบ บอกวันในสัปดาห์ เปรียบเทียบ
ขนาดใหญ่ เล็ก เท่ากัน แก้ปัญหาได้ บวกลบเลขง่าย ๆ และบอก
เวลาก่อนหลังได้ 

https://www.maerakluke.com/topics/3948 

http://activeforlife.com/physical-

activity-help-kids-build-life-skills/ 



     ๑๘ 

 

อาย ุ พัฒนาการ 
อายุ ๘ ขวบ  

 

วัยแห่งการเรียนรู้  จดจ่อกับงานท่ีได้รับมอบหมายและหมกมุ่น
จนกว่างานนั้นจะสําเร็จ เข้าใจคําส่ังและต้ังใจทํางานให้ดีกว่าเดิม  
วาดรูปส่ิงท่ีพบเห็นเป็นสัดส่วน และมีรายละเอียด เขียนตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นระเบียบ บอกเดือนของปีได้ สะกดคําง่าย ๆ ได้ ฟัง
เรื่องราวแล้วเข้าใจเนื้อหาและขั้นตอนไ ด้ เปรียบเทียบส่ิง ท่ี
เหมือนกัน  

อายุ ๙ ขวบ 

 

วัยแห่งการซึมซับความรู้ วิธีการพูดของเด็กจะเปล่ียนแปลงไป มีการใช้
ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รู้จักถามตอบอย่างมีเหตุผล เต็มไปด้วยความรู้รอบตัว 
หาคําตอบเองได้จากการสังเกต ต้องการความเป็นส่วนตัว มีของสะสม
และเลียนแบบการกระทําของคนท่ีโตกว่า วาดรูปทรงกระบอกมีความลึก
ได้ บอกเดือนถอยหลังได้ เขียนเป็นประโยค เริ่มอ่านในใจ เริ่มคิดเลขในใจ 
บวกลบหลายช้ันและคูณช้ันเดียว 

อายุ ๑๐ ปี 

 

วัยที่สมองกําลังพัฒนาเต็มท่ี การเรียน การหาเหตุผล ความคิดและการ
แก้ปัญหาดีขึ้น ตัดสินใจด้วยตนเอง มีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ ไม่ทํา
อย่างหุนหันพลันแล่น มีความคิดริเริ่ม เด็กชายชอบดาราศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงจะสนใจการเรือน การสร้างมโนภาพเกี่ยวกับเวลา 
แม่นยําและกว้างขวางขึ้น ศึกษาประวัติศาสตร์สําคัญ วันเดือนปีได้ 
สามารถเข้าใจส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

อายุ ๑๑-๑๒ ป ี  

 

วัยแห่งการมีเพื่อนวัยเดียวกัน เล่นเป็นกลุ่ม บางคนจะเริ่มแสดงความสนใจใน
เพศตรงข้าม สนใจกีฬาท่ีเล่นเป็นทีม กิจกรรมกลางแจ้ง  สัตว์ เล้ียง         
งานอดิเรก หนังสือ การ์ตูน อาจกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ชอบการ
วิพากษ์วิจารณ์ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนมีความสําคัญมากกว่าความคิด
เห็นของผู้ใหญ่มีความกังวล เริ่มเอาใจใส่การเปล่ียนแปลงของร่างกายต้องการ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ  และยอมรับในการเปล่ียนแปลงของตนด้วย 

 
 
 
 
 

https://sg.theasianparent.com/transition

-to-primary-one-tips-and-advice/ 



     ๑๙ 

 

 สรุปเด็กในวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นชอบความต่ืนเต้นพึงพอใจในส่ิงแปลกใหม่ 
จะหันเหไปสู่การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากส่ิงแวดล้อมนอกบ้าน เช่น การเล่นกับเพื่อนเขาใฝุเรียนรู้และ
พยายามกระทําส่ิงต่าง ๆ เพราะต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถของตนเอง  

๓. ส่ิงท่ีควรรู้สําหรับครู  พ่อแม่และผู้ปกครอง 
 ๓.๑ ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็กวัยเรียน  ดังนี้  
  ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท่ีเด็กมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้วิถีการทํางานของเพื่อน เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยผลักดันให้เกิดผลงานท่ีดีส่งเสริมให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนรู้
มากกว่าแค่การนั่งฟังครูสอนควรออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองท้ัง
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาของเด็กด้วยกิจกรรมท่ีสมดุลระหว่างการนั่งเรียนในช้ันเรียนกับกิจกรรม
การเคล่ือนไหวร่างกาย  ฝึกภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสาร  ท้ังการฟัง  พูด อ่าน และเขียน ส่งเสริมการ
แสดงออกท้ังด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ  ด้วยประสบการณ์ตรง ฝึกการทํางานเด่ียวและทํางานกลุ่ม 
สําคัญท่ีสุด คือ ฝึกให้รู้จักตนเอง วิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อยของตัวเอง เข้าใจตนเอง เพื่อท่ีจะดูแลกํากับ
พฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันโรงเรียนควรมีระบบช่วยเหลือนักเรียน จึงจะช่วยทํา
ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ เด็กควรจะได้รับการปลูกฝัง ฝึกหัดและเรียนรู้ เพื่อท่ีจะ
ก้าวต่อไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงาม 
 ๓.๒พ่อแม่และผู้ปกครองควรช่วยส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน  ดังนี้  
  ๒.๑. ดูแลการเรียนในช้ันประถมศึกษา คือ ลูกต้องนั่งเรียนเป็นเวลานาน เริ่มมี
การบ้าน ควรดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ เช่น ช่วยตรวจการบ้านว่าทําถูกต้องหรือไม่ ช่วยลูกทบทวน
บทเรียน ช่วยให้ลูกสนุกกับการเรียนกับการทํางาน ช่วยค้นหาข้อมูล  
  ๒.๒. ช่วยเหลือการปรับตัว ให้คําแนะนําต่าง ๆ การไปโรงเรียน ควรให้คําแนะนําใน
การคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน เช่น ลูกไม่เข้าใจบทเรียน ไม่กล้าถามครู ลูกจดงานไม่ทัน ถูกเพื่อน
ล้อเลียน หรือถูกรังแก โดนข่มขู่ เป็นต้น 
  ๒.๓. หาเวลาว่างพูดคุยกับลูก เปิดใจฟังเรื่องของลูก แบบสบาย ๆ ให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย   
พร้อมจะเปิดใจพูดคุยกับพ่อแม่ ด้วยการใช้ภาษาแบบเด็ก ฟังโดยไม่ขัดแย้ง ให้เกียรติ  หลีกเล่ียงการใช้คําส่ัง 
 

 
 
 



     ๒๐ 

 

 

สมองของมนุษย์..สุดมหัศจรรย์ 
      

 “ไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ท่ีจะมีความมหัศจรรย์และซับซ้อนมากเท่ากับสมองของมนุษย์  ยิ่ง
ขบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีให้กําเนิดเซลล์เนื้อเยื่อของระบบประสาท ควบคุมเซลล์ประสาท         
ท่ีเจริญเติบโตและมีพัฒนาการจนมาเป็นสมองมนุษย์ท่ีเติบโตสมบูรณ์แล้ว นับว่าเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด
ต่อการพัฒนาและความอยู่รอดของมนุษย์ชาติ” 

 
 สมองมีหน้าท่ีควบคุมและส่ังการ พฤติกรรม การเคล่ือนไหว และภาวะธํารงดุล  เช่น การ
เต้นของหัวใจ ความดันโลหิต สมดุลของเหลวในร่างกายและอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าท่ีของสมองยังมี
เกี่ยวข้องกับการรู ้(cognition) อารมณ์ ความจํา การเรียนรู้   การเคล่ือนไหว(motor learning) และ
ความสามารถอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้  

สมองของมนุษย์มีท้ังหมด ๓ ส่วนด้วยกัน  ดังนี้  

 

 ๑. สมองส่วนหน้า 
  สมองส่วนหน้า (Frontal lobe) อยู่ด้านหลังหน้าผากของมนุษย์ มีความสําคัญมาก มี
หน้าท่ีคอยควบคุมกําหนดให้มนุษย์มีการวางแผนงานล่วงหน้า การคิดตัดสินใจการใช้เหตุผล มีความ
รับผิดชอบ มีสมาธิและความสามารถในการควบคุมความสนใจ ไม่ให้มีจิตใจวอกแวกในส่ิงแวดล้อม
และสถานการณ์ท่ีมีส่ิงรบกวน มีส่วนประกอบ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ออลแฟกทอรีบัลบ์(olfactory bulb) 
ของคนอยู่ทางด้านหน้าสุด ไม่ค่อยเจริญ ทําหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การดมกล่ิน ในสัตว์ปลา กบและสัตว์เล้ือยคลานจะมีขนาด
ใหญ่ 
  ๑.๒ ไฮโพทาลามัส (hypothalamus)        
อยู่ด้านล่างของสมองส่วนหน้า  ทําหน้าท่ีควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความดันเลือดและความต้องการ
พื้นฐานของร่างกาย เช่น น้ํา อาหาร การพักผ่อน ความ
ต้องการทางเพศ และการสร้างฮอร์โมนหลายชนิด ควบคุม
การหล่ังฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า  
  ๑.๓ ทาลามัส (thalamus) อยู่เหนือไฮโพทาลามัส มีหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมกระแส
ประสาทท่ีผ่านเข้าออกแล้วแยกกระแสประสาทไปยังสมองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนั้น ๆ 

https://nkw05790.files.wordpress.com/ 

2013/01/cerebrum1.jpg 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://nkw05790.files.wordpress.com/


     ๒๑ 

 

  ๑.๔ ซีรีบรัม(cerebrum) อยู่บนสุดของศีรษะ มีรูปร่างเป็นพูย้อย ต้ังแต่หน้าผากไป
ตามรูปของกะโหลกศีรษะจนถึงบริเวณท้ายทอย  มีขนาดใหญ่ เปลือกนอกมีรอยหยัก ยับย่นจีบเป็น
ร่องลึก เรียกว่า คอร์เทกซ์ (Cortex) คนท่ีฉลาดมากและอัจฉริยะมักจะมีคอร์เทกซ์มากกว่าปกติ  
สมองส่วนนี้มีความสําคัญมากท่ีสุด เป็นศูนย์กลางการควบคุม พฤติกรรม การเรียนรู้ ความจํา การ
วิเคราะห์ การใช้เหตุผล เป็นต้น สมองสว่นน้ีแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนย่อยในแต่ละส่วน จะมีหน้าท่ีการ
ทํางานแตกต่างกันออกไป 

 
 ๒.สมองส่วนกลาง 
 สมองส่วนกลาง(mid brain) ส่วนนี้พัฒนา
เฉพาะออพติกโลบ(optic lobe) มีหน้าท่ีควบคุมการ
เคล่ือนไหวของนัยน์ตาทําให้ลูกตากลอกไปมา ควบคุมการ
ปิดเปิดของรูม่านตา ให้เหมาะสมกับปริมาณแสงสว่าง       
ท่ี เข้ามากระทบ  โดยถ้าแสงมากรูม่านตาจะเล็กแสงสว่าง
น้อยรูม่านตาจะขยาย 

 

 

 ๓.สมองส่วนหลัง(hind brain) มีส่วนประกอบดังนี้  
  ๓.๑ ซีรีเบลลัม (cerebellum) 
อยู่บริเวณท้ายทอยใต้สมองแท้ลงมา รูปร่างเหมือน
ใบไม้มีลักษณะเป็นรอยหยักย่นแต่น้อยกว่าสมอง
แท้ช้ันนอก มีสีเทาช้ันในสีขาว มีหน้าท่ีสําคัญคือ 
ควบคุมระบบกล้ามเนื้ อ ให้สัมพันธ์ กันและ
ควบคุมการทรงตัว 
 ๓ . ๒  เ ม ดั ล ล า อ อ บ ล อ ง ก า ต า
(medulla oblongata ) เป็นสมองส่วนสุดท้าย
อยู่ต่อกับไขสันหลัง ทําหน้าท่ีควบคุมการทํางาน
เหนืออํานาจจิตใจ เช่น  การเต้นของหัวใจ       
การหายใจ ความดันเลือด การกลืน การจาม    
การสะอึกและการอาเจียน 

http://www.2jfk.com/midbrain.htm 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-edia/nervous/ch2/chapter2/ 
part_1_1.html 
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  ๓.๓ พอนส์ (pons) อยู่ถัดลงมาจากสมองส่วนกลาง ด้านขวาของพอนส์จะอยู่ติดกับ
ซีรีเบลลัม(cerebellum) มีใยประสาทเป็นตัวเช่ือมจึงทําให้พอนส์เป็นทางผ่านของกระแสประสาท
ท่ีมาจากส่วนล่างเข้าสู่สมองซีรีบรัมและสมองเล็ก เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างสมองท้ังสอง
ชนิด เช่น สามารถเคล่ือนไหวได้พร้อมกับการทรงตัวที่ดีเป็นต้น นอกจากนี้ ยังควบคุม การเค้ียว            
การหล่ังน้ําลาย การเคล่ือนไหวของใบหน้า การหายใจ    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะชีวิต…คือเป้าหมาย  
 ๑.ความหมายของทักษะชีวิต 
  ทักษะชีวิต  คือ เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัว        
ในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต มีท้ังหมด ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิ เคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา           
อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น                
ขอนําเสนอรายละเอียดพอสังเขป  ดังนี้  
  ๑.๑ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึงการรู้ความถนัด
ความสามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ 
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเปูาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม      

เสริมความรู้.."สมองติดยา"    

     คือ ช่ วงเวลาท่ี สมองส่ วนท่ี คิ ดด้ วยสติปัญญา                  
คิดด้วยความมีเหตุผล (Prefrontal Cortex) เกิดความสมดุลกับสมอง
ส่วนอยาก     (Brain   Reward    Pathway)   ท่ีทําหน้าท่ีควบคุม
อารมณ์และความอยาก ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นจนนําพาไปสู่ความ 
อยากยา จําเป็นต้องหาเพื่อนํามาเสพ เมื่อเสพแล้วจะมีความสุข ถือว่า 
เป็นอาการปุวยทางจิตอย่างรุนแรง เพราะสารเสพติดจะไปกระตุ้นสมองแบบเรื้อรัง ทําให้สมองเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น    
เนื่องจากสมองส่วนอยากจะด้ือต่อส่ิงกระตุ้นเร้าท่ีให้ความสุขใจ ตามธรรมชาติ ทําให้ผู้เสพติดยาเกิดความเบื่อหน่าย   
แต่สมองส่วนอยากนี้จะไวต่อสารเสพติด ทําให้เกิดพฤติกรรมหมกมุ่นต่อการเสพยา  
       ผลที่ตามมา คือ สมองส่วนคิดแย่ลง ท าอะไรไปตามความอยาก ขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึมเศร้า 
แปรปรวน เซลล์สมองฝ่อ สติปัญญาแย่ลง กลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุด 



     ๒๓ 

 

  ๒.๒ การคดิวิเคราะห ์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วย         
หลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง  รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ               
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
  ๒.๓ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย
หลีกเล่ียง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พงึประสงค์ไปในทางท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.๔. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึก
คิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 คู่มือเล่มนี้เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นทักษะท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการเผชิญกับ
ปัญหาในชีวิตท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น   ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม 
ปัญหาการปรับตัวต่อสภาวะวิกฤตปัญหาสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับเพื่อนและผู้อื่น สามารถพัฒนาได้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้และ         
สร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกลุ่ม สถานการณ์จริงในชีวิต จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับ
ชีวิตของตนเอง มีการเช่ือมโยงชีวิตและการดําเนินชีวิตของผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้ผู้ท่ีมี
ทักษะชีวิตในการเผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจง จะเป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งทางใจ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จท่ีต้องการ สามารถปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตและผ่านพ้นเหตุการณ์หรือ
สามารถฟื้นตัวกลับมาดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 

http://www.vcharkarn.com/varticle/50297
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ระบบดูช่วยเหลือนักเรียน…คือหัวใจของการด าเนินงาน 
 ๑.ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ อีกท้ังเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและนอกสถานศึกษา  
 ๒. กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ   ๕   
ประการ  ดังนี้ ๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ๒) การคัดกรองนักเรียน ๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
๔) การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และ ๕) การส่งต่อ ขอนําเสนอรายละเอียดพอสังเขป  ดังนี้  
  ๒.๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิต
ท่ีต่างกัน การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จัก
ข้อมูลท่ีจําเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นส่ิงสําคัญ  ท่ีจะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น        
นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  
  ๒.๒. การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัด
กลุ่มนักเรียน ดังนี้   
   ๒.๒.๑ กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา  
   ๒.๒.๒ กลุ่มเส่ียง คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง ซึ่งควรได้รับ         
การปูองกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี  
   ๒.๒.๓ กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหา ควรได้รับ
ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
   ๒.๒.๔ กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออก
ซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เป็นท่ีประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน   โรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด  
  ๒.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน มีการดําเนินการมีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑) การให้คําปรึกษาเบื้องต้น และ ๒) การ
จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา  



     ๒๕ 

 

  ๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถดํารงชีวิต อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
  ๒.๕ การส่งต่อ บางปัญหามีความยาก มีความซับซ้อนและต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ให้ดําเนินการส่งต่อ มีด้วยกัน ๒ รูปแบบ คือ  
   ๒.๕.๑ การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยังครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือ
นักเรียนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น    ส่งต่อครูแนะแนว   ครูพยาบาล   ครูประจําวิชาหรือ        
ครูฝุายปกครอง  
   ๒.๕.๒ การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือครูฝุายปกครองเป็นผู้ดําเนินการ       
ส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพ
ของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 

 ๓.ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้  
  ๓.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น   
  ๓.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  
  ๓.๓ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  
จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่  
 

 

 

  



บทท่ี ๓ 
แนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 แนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาจะไม่เป็นภาระของสถานศึกษา 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตสังคมเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาด าเนินการไปพร้อมกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินงานส าคัญ ๕ ประการ คือ 
 ๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. การคัดกรองนักเรียน 
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 ๔. การปูองกัน  แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕. การส่งต่อ 
  สถานศึกษาสามารถบูรณาการกิจกรรมจิตสังคมในคู่มือเล่มนี้ไปใช้กับเด็กในแต่ละกลุ่มดังนี้ ๑) กลุ่ม
สร้างภูมิ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา ๒) กลุ่มเฝูาระวัง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา และ ๓) กลุ่มบ าบัด มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการปูองกัน แก้ไขปัญหาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หากสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาได้เข้มแข็งจะส่งผลดีต่อ
นักเรียน ดังนี้ การมีทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา จัดการกับอารมณ์ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อ พ่อ แม่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนใน
สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นสุขและส่งผลต่อประเทศของเรามี
ความเข้มแข็ง ดังแผนภูมิแสดงแนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๒๗ 
 

 

 
 แผนภูมิแสดงแนวทางการบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือกับการดูแลด้านจิตสังคม 

การดูแลด้านจิตสังคม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คณะกรรมการอ านวยการ                 
คณะกรรมการประสานงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน                  
การด าเนินงาน  

 

 
 

 

๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๒. การคัดกรองนักเรียน 

 

๓. การส่งเสริมและพัฒนา 
  

๔.การปูองกัน  แก้ไขปัญหา 
และช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

๕. การส่งต่อ 

 
 

 ประสานความร่วมมือ  
การจัดกิจกรรมจิตสังคมให้กับเด็ก ๓ กลุ่ม 
โดยสอดแทรกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว/กิจกรรม/
โครงการการปูองกันสารเสพติด 

ด าเนินการ 
ส ารวจ ตรวจเยีย่ม พื้นที่เสีย่ง  
มีต ารวจประสานงานประจ าโรงเรยีน 
สร้างเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
การจัดกิจกรรม : เพื่อการเฝาูระวงั
นักเรียนกลุม่เสี่ยงและบ าบัดนักเรยีน 
ที่ติดสารเสพติดในสถานศึกษา 
 

ประสานความร่วมมือ 
 

 

 

การบูรณาการ 

การคัดกรองนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงท่ีติดสารเสพติด 

 

น ากิจกรรมจิตสังคมมา 
บูรณาการตาม 
ความเหมาะสม             

 

 

นักเรียนแกนน า/นักเรียน 
ครูแกนน า/ครูแนะแนว/ครู
ประจ าช้ัน/ครูอื่น ๆ/บุคลากร
สนับสนุน 
เครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชน 
 

ภายในสถานศึกษา:  
ครูประจ าช้ัน/ครูอื่น ๆ
นักเรียน/บุคลากรสนับสนุน         
ภายนอกสถานศึกษา : 
ผู้เชี่ยวชาญ/จนท.ท่ีกี่ยวข้อง/
โรงพยาบาล/สถานท่ีบ าบัด 
 

งานสารเสพติด 



     ๒๙ 
 

 
การบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือกับการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ดังนี้  
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลด้านจิตสังคม 
 
คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

 
บูรณาการคณะท างานให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเพ่ิมงาน           
สารเสพติดเป็นหนึ่งในงานที่ต้องด าเนินการ 
 
 

 

คณะกรรมการประสานงาน  
(ทีมประสาน) 
คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 
 
๑.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รวบรวมข้อมูลนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือการ 

คัดกรองนักเรียนต่อไป 
 

๒.การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลแล้วน าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์ 
แบ่งกลุ่มเด็ก ๓ กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มสร้างภูมิ  กลุ่มเฝูาระวัง และกลุ่มบ าบัด 
 

๓. การส่งเสริมและพัฒนา   
 

เป็นการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก  และทักษะการ
ปูองกันตนเองไม่ ให้ ไปเกี่ยวข้องกับ   สารเสพติด        
ช่วยปูองกันเด็กกลุ่มปกติไม่ให้เป็นกลุ่มเฝูาระวัง อีกทั้ง
ยังช่วยกลุ่มเฝูาระวังให้มีพฤติกรรมดีขึ้น ด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้         
(สุขศึกษา)/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม/โครงการที่
เน้นการปูองกันสารเสพติด เช่น จัดนิทรรศการ วิทยากร 
ทัศนศึกษา ศูนย์เพ่ือนใจ เพ่ือนที่ปรึกษา สภานักเรียน
ต้านยาเสพติด ฯลฯ/กิจกรรมบ้านหลังเรียน/กิจกรรม
แนะแนว 
 
 
 
 



     ๓๐ 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลด้านจิตสังคม 
๔. การปูองกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ 
    

ครูควรเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน เด็กกลุ่ม เฝูาระวังนั้น
จ าเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหา
วิธีการช่วยเหลือ ปูองกัน และแก้ไขโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
การจัดการ : เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๑. ส ารวจพื้นที่เสี่ยง เช่น ร้านเกมส์  

ร้านอินเตอร์เนต โต๊ะสนุก สถานบันเทิง  
         สถานบริการ ร้านค้าเหล้า บุหรี่ 
         ซุ้มยาดอง  มุมอับ แหล่งมั่วสุม ฯลฯ  

๒. ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

๓. ต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน 

๔. นักเรียนแกนน า       

๕. ครูแกนน า 

๖. เครือข่ายผู้ปกครอง 

๗. สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เช่นโรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ 
การจัดกิจกรรม : เพ่ือการเฝูาระวัง ให้พวกเขาเห็น
คุณค่าของตนเอง 
การจัดกิจกรรม: เพ่ือการบ าบัดเบื้องต้น เริ่มจากการ
ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูแนะแนว     การเชิญ
ผู้ปกครอง  การให้ค าปรึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๓๑ 
 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลด้านจิตสังคม 
๕. การส่งต่อ นักเรียนกลุ่มบ าบัดที่ผ่านกิจกรรมจิตสังคมเบื้องต้นแล้วเลิก

สารเสพติดไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องส่งต่อและด าเนินการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานศึกษาควร
ด าเนินการ  ดังนี้  
      ๑. การส่งต่อภายใน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  ส่งต่อไป
ยังครูแนะแนวหรือเกี่ยวข้อง สามารถให้ ความช่วยเหลือนักเรียน
ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

       ๒. การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนา
นักเรียน ถ้าเกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะ
แนวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อและมีการ
ติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารจัดการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย และปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการเพียงคนเดียวได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยบทบาทส าคัญจากทุกฝุายในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 ๑.บทบาทของครอบครัว  
  สถาบันครอบครัวมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากเด็กที่ติดสารเสพติด ส่วนใหญ่เกิดจาก
ครอบครัวที่แตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น ขาดท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ แล้วหันไปพ่ึงพาสารเสพติดแทน 
ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ดังนี้     
  ๑.๑ สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว 
  ๑.๒ บุคคลภายในครอบครัวควรรู้และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
  ๑.๓ บุคคลภายในครอบครัวควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่
เด็ก 
  ๑.๔ สอดส่องดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติด 
  ๑.๕ ให้ก าลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด 
 



     ๓๒ 
 

 ๒. บทบาทของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเป็นสถาบันที่มีความส าคัญรองลงมาจากครอบครัว โดยมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม
วางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีบทบาทในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ดังนี้ 
  ๒.๑ ให้ความรู้ในเรื่องสารเสพติดแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.๒ บุคคลภายในสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๓ สถานศึกษาควรมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือ
เป็นการคัดกรองและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปูองกันผู้เรียนจากสารเสพติด 
  ๒.๔ ครูควรให้ความเอาใจใส่ในการดูแลผู้เรียน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๕ เมื่อสถานศึกษาทราบว่ามีผู้เรียนติดสารเสพติด     สถานศึกษาต้องรีบแจ้งให้พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองของผู้เรียนทราบ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนต่อไป 
  ๒.๖ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมต่างๆ  และแหล่งนันทนาการให้แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 ๓. บทบาทของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
  ๓.๑ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  หาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน 
  ๓.๒ ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสรุปผลของการจ าแนกนักเรียนเป็น
กลุ่ม ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสร้างภูมิ  กลุ่มเฝูาระวัง และกลุ่มบ าบัด 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้กับกลุ่มสร้างภูมิ เช่น การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมโฮมรูม 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง จดหมายข่าวและอ่ืน  ๆให้เหมาะสมกับนักเรียน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมปูองกัน แก้ไขและช่วยเหลือให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้ค าปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือปูองกัน และเฝูาระวัง 
  ๓.๕ ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังครูแนะแนว หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเบื้องต้น ถ้าไม่ส าเร็จ จึงด าเนินการส่งต่อไปภายนอก เพ่ือรับการบ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  ๓.๖ รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้บริหารทราบผลการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน เพ่ือ
การตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา อีกท้ังให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน  
 ๔. บทบาทของครูแนะแนว   
  ๔.๑ สนับสนุนครูประจ าชั้น เช่น ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้นให้ความมั่นใจ ก าลังใจ
กับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน อาชีพ ชีวิตและสังคม  ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล  ศึกษารายกรณี  เตรียมเครื่องมือสนับสนุนอย่างครอบคลุมต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
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  ๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
  ๔.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือปูองกัน  แก้ไขและช่วยเหลือ เช่น  การให้ค าปรึกษา การประสานความ
ร่วมมือกับครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ครูประจ าชั้นส่งมา แต่ถ้าสุดวิสัยส่งต่อภายนอก คือ เป็น
การส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียน โดยครูแนะแนวมีการ
ติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. บทบาทของชุมขน 
ความไม่มีภูมิคุ้มกันของชุมชนท าให้เกิดปัญหาสารเสพติดแพร่ระบาดได้ง่าย ดังนั้นชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วม
เฝูาระวัง มีการส ารวจตรวจสอบพฤติกรรมทั้งการค้าและการเสพด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  ดังนั้น  
ชุมชนควรจึงบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ดังนี้ 
  ๕.๑ ชุมชนควรรวมตัวเป็นกลุ่มอาสาสมัคร  เพื่อช่วยกันปูองกันปัญหาสารเสพติดภายใน
ชุมชน    
  ๕.๒ ชุมชนควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันสารเสพติดและติดตามสถานการณ์
ข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติดอยู่เสมอ  
  ๕.๓ บุคคลภายในชุมชนควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน   
  ๕.๔ ชุมชนควรให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสารเสพติด 
  ๕.๕ ช่วยเหลือแนะน าให้ผู้ที่ติดสารเสพติดที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน  ได้เข้ารับการรักษา
และบ าบัด  พร้อมทั้งช่วยติดตามผลการรักษาและบ าบัดของผู้ที่ติดสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๖ ช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดให้กับบุคคลภายในชุมชนได้รับทราบ 
นอกจากนี้  รูปแบบการบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ถือว่าเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการรักษาผู้ที่
ใช้ยาและติดยาเสพติด ดังแผนภูมินี้ 
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แผนภูมิแสดงรูปแบบการบ าบัดรักษาโดยชุมชนมีสว่นร่วม 
 

 
 
 

       
  
 
 
 
 
 ที่มา : ส านักงานปูองกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ, การบรรยายสรุปการบ าบัดรักษา 
        โดยมีส่วนร่วมของชมุชนส าหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด  ส าหรับทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, เข้าถึง 
         เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙, เข้าถึงได้จาก https://www.unodc.org/ documents/...//cbtx/cbtx-brief-TH.pdf 

 
 จากแผนภูมิแสดงรูปแบบการบ าบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 ๑. องค์กรชุมชน ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชนที่จะช่วยระบุตัวผู้ที่ใช้สารเสพติด โดยมี
การตรวจคัดกรองขั้นพ้ืนฐานของปัญหายาเสพติดและส่งต่อไปยังหน่วยบริการสุขภาพเบื้องต้นเมื่อจ าเป็น  
องค์กรชุมชนจะมุ่งเน้นการปูองกัน   และส่งเสริมด้านสุขภาพและสนับสนุนขั้นพ้ืนฐาน การส่งเข้าสู่สังคม
และการบริการฟื้นฟูสภาพจิตใจ  
 ๒. ศูนย์สุขภาพ  มีหน้าที่ให้การบริการการตรวจคัดกรองและให้ค าปรึกษา โดยมีการ
ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการบริการอ่ืน ๆ ผู้ปุวยบางรายอาจจะถูกน าส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หรือคลินิกในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น เช่น การรักษาโรคเฉพาะทางในการเสพยาเสพติด โรคติดเชื้อและความ
ผิดปกติทางจิต  
 ๓. หน่วยสวัสดิการทางสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ฝึกอบรมอาชีพ
และทักษะ สร้างโอกาสในการหารายได้ให้สินเชื่อขนาดเล็กให้กับคนที่มีฐานะยากจน  และการสนับสนุน
ทางด้านจิตใจ และทางสังคมอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

https://www.unodc.org/
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ตัวอย่างสถานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 

โรงพยาบาล 
 

๑. โรงพยาบาลราชวิถี  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๐๐๕๒  ต่อ ๔๓๐๒ 

๒. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๔๐๐  ถึง  ๑๔๒๘  ต่อ  ๓๑๘๗ 
๓. โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ  โทร. ๐ - ๒๔๑๑ – ๒๔๑๙๑ 
๔. โรงพยาบาลนิติจิตเวช  โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๙๐๒๖ – ๙ 
๕. โรงพยาบาลตากสิน  โทร. ๐-๒๘๖๓-๑๓๗๑  ถึง ๒,  ๐-๒๔๓๗-๐๑๒๓ ต่อ ๑๒๔๘ 
๖. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด โทร. ๐๒ – ๑๑๖๕  
และ โทร ๐ - ๒๕๓๑ - ๐๐๘๐ ถึง ๘ 
๗. โรงพยาบาลประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๘.ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าภาคเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่        
โทร. (๐๕๓) ๒๙๗ - ๙๗๖  ถึง  ๗ 

๙.ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าภาคใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา                   
โทร. (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๕๓, (๐๗๔) ๔๖๗ – ๔๖๘ 

๑๐.ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
โทร. (๐๔๓) ๒๔๕ – ๓๖๖ 

๑๑.ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน          
โทร. (๐๕๓) ๖๑๒ – ๖๐๗ 
๑๒.ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี                    
โทร. (๐๗๓) ๓๓๓ – ๒๙๑ 
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                    คลินิกยาเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กทม. 
 
 
๑.คลินิกยาเสพติด ๑  ลุมพินี           โทร.  ๐ - ๒๒๕๐ - ๐๒๘๖ 

๒.คลินิกยาเสพติด ๒   สี่พระยา        โทร.  ๐ - ๒๒๓๖ – ๔๑๗๔ 
๓.คลินิกยาเสพติด ๓   บางอ้อ          โทร.  ๐ - ๒๔๒๔-๖๙๓๓ 
๔.คลินิกยาเสพติด ๔   บางซื่อ          โทร.  ๐ - ๒๕๘๗ – ๐๘๗๓ 
๕.คลินิกยาเสพติด ๕   ดินแดน         โทร.  ๐ - ๒๒๔๕ – ๐๖๔๐ 
๖.คลินิกยาเสพติด ๖   วัดธาตุทอง     โทร.  ๐ - ๒๓๙๑ – ๘๕๓๙ 
๗.คลินิกยาเสพติด ๗   สาธุประดิษฐ์   โทร.  ๐ - ๒๒๘๔ – ๓๒๔๔ 
๘.คลินิกยาเสพติด ๘   ซอยอ่อนนุช    โทร.  ๐ - ๒๓๒๑ – ๒๕๖๖ 
๙.คลินิกยาเสพติด ๙   บางขุนเทียน   โทร.  ๐ - ๒๔๖๘ – ๒๕๗๐ 
๑๐.คลินิกยาเสพติด ๑๐  สโมสรวัฒนธรรม   โทร.  ๐ - ๒๒๘๑ – ๙๗๓๐ 
๑๑.คลินิกยาเสพติด ๑๒   วงศ์สว่าง    โทร.  ๐ - ๒๕๘๕ – ๑๖๗๒ 
๑๒.คลินิกยาเสพติด ๑๑   ลาดพร้าว   โทร.  ๐ - ๒๕๑๓ – ๒๕๐๙ 
๑๓.คลินิกยาเสพติด ๑๓   ภาษีเจริญ   โทร.  ๐ - ๒๔๑๓ – ๒๔๓๕ 
๑๔.คลินิกยาเสพติด ๑๔   คลองเตย    โทร.  ๐ - ๒๒๔๙ – ๑๘๕๒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๓๗ 
 

 
 

สถานพยาบาลที่ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 
 
๑.สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร       
โทร. ๐ - ๒๓๒๙ - ๑๓๕๓,  ๐ - ๒๓๒๙ – ๑๕๖๖ 

๒. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า  อินคอน   
    ๒.๑อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โทร.๐- ๒๕๖๓ - ๑๐๐๖ - ๗,  ๐๑ - ๒๑๓๒๕๐๕   
    ๒.๒  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก      โทร. ๐๑ - ๙๓๗ - ๑๓๔๕   
    ๒.๓  อ าเภอท่าแร่  จังหวัดสกลนคร   โทร.๐๑ – ๒๑๒๐๘๐๔ 
๓. ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โทร. (๐๓๒) ๒๖๑๐๓๘ – ๔๐ 
๔.ศูนย์เกิดใหม่ (หญิง) อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (๐๓๘) ๕๔๑๖๙๓ 
๕.บ้านสันติสุข  อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  โทร. ๐๑ – ๒๑๘๑๓๔๓ 
๖.บ้านตะวันใหม่ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๑ – ๒๑๐๑๕๗๓ 
๗.บ้านนิมิตใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๗๗๐๔๙, 
  (๐๕๓) ๒๘๒๔๙๕ 
 
  
 



บทท่ี ๔ 

แนวการจัดกิจกรรม 
 คู่มือ “การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา” เป็นการน าแนวจิต

สังคมมาเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจตัวเองและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม อย่างมี

ความสุขตามอัตภาพของตนเอง แนวการจัดกิจกรรม “การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา มีท้ังหมด ๓ หมวด ดังนี้  

 หมวดที่ ๑ กลุ่มสร้างภูมิวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเป็นส าคัญ  มีท้ังหมด  ๘  กิจกรรม 

 หมวดที่ ๒ กลุ่มเฝ้าระวังวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นการตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  สามารถคิดหาทางเลือก  ตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  มีท้ังหมด  ๙  กิจกรรม 

 หมวดที่ ๓ กลุ่มบ าบัดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการตระหนักรู้

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น    รู้จักคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ    

อย่างสร้างสรรค์และรู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้อื่น  มีท้ังหมด ๘ กิจกรรม 

 คู่มือเล่มนี้มีแนวการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนท้ังสามกลุ่ม ครูผู้สอนน าไปปรับหรือ

ประยุกต์ใช้และสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทเหมาะสมกับ

ความถนัดของตนเองต่อไป 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๑  

กลุ่มสร้างภูมิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ๓๙ 
 

ตัวอย่างกิจกรรมส าหรับกลุ่มสร้างภูมิ 
 

ท่ี กิจกรรม การน ากิจกรรมไปใช้ 

๑ It’ s me แนะแนว(ตบช.๑.๑) 

๒ นักสืบโจฮารี ่ แนะแนว (ตบช.๑.๑) 

๓ ปั่น...ปั่น...ล่าผีร้าย สุขศึกษา 

  (พ๕.๑ป.๕/๒ 

  พ๓/๒ป.๖/๑) 

๔ ดนตรี..คือลมหายใจ ลดเวลาเรียน (Heart) 

๕ ลิงเจ้าปัญญา สุขศึกษา (พ๓.๒ป.๕/๑) 

๖ กาฟักไข่ สุขศึกษา (พ๓.๒ป.๕/๑) 

๗ ดอกบัวบานอยู่ในใจ สังคมศึกษา (ส๑.๑ป.๕/๗) 

๘ เธอคือเด็กดี แนะแนว (ตบช.๑.๒) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



     ๔๐ 
 

กิจกรรมที่ ๑ It’ s meนี่ 

๑. สาระส าคัญ 

การท าความเข้าใจตนเองรู้จุดด้อยและรู้จุดเดน่ของตนเอง  จะช่วยท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า

และภาคภูมิใจในตัวเอง 

๒. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง 

๓. เวลา   ๔๕  นาที 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑ ครูจัดนักเรียนนั่งเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการส ารวจ

ตัวเอง  ครูสุ่มถาม ๒–๓ คน 

 นักเรียนคิดว่าจุดด้อยของตัวเองคืออะไร  

นักเรียนคิดว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไร 

๔.๒นักเรียนตอบค าถามในใบกิจกรรม“ฉันคือใคร”ท่ีครูเตรียมมาให้ 

๔.๓ นักเรียนน าเสนอผลงานให้กลุ่มใหญ่ฟัง 

๔.๕ครูใช้เทคนิคการถามกระตุ้นนักเรียนตอบเพื่อค้นหา จุดเด่น  จุดด้อย   ของตนเอง

ของนักเรียนแต่ละคน 

๔.๖ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม  ดังนี้  

๑) นักเรียนเข้าใจตนเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร 

๒) นักเรียนเข้าใจเพ่ือนว่าเป็นคนอย่างไร 

นักเรียนมีความเข้าใจตนเอง   เข้าใจเพ่ือน   ส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ  และ

เห็นคุณค่าของตนเองและคนท่ีอยู่รอบข้าง 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 

ใบกิจกรรม“ฉันคือใคร 

 



     ๔๑ 
 

 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

สังเกตการแสดงความคิดเห็นและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

ค าถามชวนคิด 

   

                               นักเรียนคิดว่าการใช้สารเสพติดท าให้         

                           เราดูเท่ห์ได้จริงหรือไม่   เพราะอะไร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ๔๒ 
 

ใบกิจกรรม“ฉันคือใคร” 
๑.  ฉันชื่อ ………………………………………………ชื่อเล่น...…………………………….…………………… 
๒.ท่ีอยู่...........................………………………………………………………………………………….……….. 
๓.  ฉันเกิดที่………………………...วันท่ี….…..เดือน……..…..….พ.ศ…….……….อาย.ุ.................... 
๔.ฉันเป็นบุตรคนท่ี…….……..ของครอบครัว มีพ่ี………..……คน       น้อง………..……….….คน 
๕.  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีบ้าน คือ................……………….………….……………………………… 
๖.  สภาพแวดล้อมของที่บ้านฉัน มีลักษณะ......................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
๗. ฉันคิดว่าจุดเด่นของฉัน คือ…………………………….…………..………………………………..…...… 
๘. ฉันคิดว่าจุดด้อยของฉนั คือ……………………………………..…..……………………………………… 
๙.ฉันมีความสามารถพิเศษ คือ............……………………………………………………………..……….. 
๑๐.บุคคลท่ีฉันอยากจะเหมือนเขา  คือ…………………………………………………………………….. 
เพราะว่า………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๑.สิ่งท่ีฉันภูมิใจท่ีได้ท า  คือ…………………………………………..…………………….…………………. 
๑๒.สิ่งท่ีท าให้ฉันรู้สึกเสียใจที่สุดคือ…………..………………………………………..…………………….. 
๑๓.ครูท่ีฉันชอบที่สุด  คือ……………………………………….…………………………..…………………… 
เพราะ………………………………………………………………………………..…………………………..……… 
๑๔.เพ่ือนท่ีฉันไว้ใจและสนิทด้วย คือ.....................……….……………………………………………... 
๑๕.ถ้ารู้สึกเครียด ฉันจะ ...................................................................................................... 
๑๖. ปัญหาท่ีฉันพบอยู่เสมอ คือ.................................ฉันแก้ไขปัญหานั้น ด้วยการ............... 
      ...................................................................................................................................... 
๑๗.ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ฉันจะปรึกษากับ.................................................................... 
๑๘. คนในครอบครัวของฉัน มีคนสูบบุหรี่ คือ.......................................................................   
       ดื่มสุรา คือ.......................................................และอื่น ๆ  ระบุ................................... 
๑๙. ในความคิดของฉัน สารเสพติด  คือ  ............................................................................ 
๒๐. เคยเห็นคนใช้สารเสพติด คือ ............................................สถานท่ีท่ีพบ........................ 
 
 



     ๔๓ 
 

กิจกรรมที่ ๒ นักสืบโจฮาร่ี  
๑.สาระส าคัญ 

โจฮารี่ เป็นนักทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับตนเองโดยใช้หน้าต่าง ๔ บาน ดังนี้         
บานท่ี ๑ เป็นการเปิดเผยตนเองอย่างถ่องแท้ หน้าต่างบานท่ี ๒ตัวตนท่ีคนอื่นรู้ แต่เราไม่รู้  
บานท่ี ๓ คือตัวตนท่ีเรารู้แต่เพียงผู้ เดียว บานท่ี ๔ คือตัวตนท่ีเราไม่รู้และคนอื่นก็ไม่รู้         
เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยท าความเข้าใจตนเอง ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้ดีขึ้น ส่งผลให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของเพื่อนได ้
๓. เวลา  ๑ ชั่วโมง 
๔. วิธีด าเนินกิจกรรม  

๔.๑ ครูน าเหรียญมาให้นักเรียนดูและกระตุ้นให้นักเรียนคิด เช่น  
 ๑) เหรียญมีกี่ด้านมองเห็นอะไรบ้างในเหรียญ 
          ๒)ท าไมแต่ละคนจึงเห็นภาพท่ีอยู่ในเหรียญแตกต่างกัน 
          ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าคนเราเหมือนเหรียญ ท่ีมีสองด้าน แล้วแต่

มุมมองของแต่ละคน 
๔.๒ ครูแจกกระดาษ A ๔ ให้คนละแผ่นแล้วพับครึ่ง ดังนี ้
 

จุดเด่น (ของตัวเอง) 

 

จุดด้อย (ของตัวเอง) 



     ๔๔ 
 

๔.๓ ต่อไปให้นักเรียนกลับด้านท่ีไม่ได้เขียนส่งวนไปทางด้านขวา ๑ ครั้ง แล้วให้เพ่ือน
เขียนจุดเด่นและจุดด้อยชอ่งทางด้านซ้ายให้เขียนจุดเด่นของเพ่ือน ส่วนช่องด้านขวาให้เขียน
ข้อด้อยของเพื่อน 

 

จุดเด่น (ของเพื่อน) จุดด้อย (ของเพื่อน) 

 

๔.๔ เขียนเสร็จให้พับแล้วส่งคืนเจ้าของ ๆ  อ่านสิ่งท่ีตนเองรู้กับสิ่งท่ีเพ่ือนเขียน    มีข้อ
ไหนที่ตรงกับสิ่งท่ีเราเขียนหรือไม่ตรงบ้างให้นักเรียนคัดค้านหรือโต้แย้งว่าเพื่อนเขียนมาอาจไม่
ถูกต้อง เพราะอะไร  
 ๔.๕ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโดยใช้หน้าต่าง ๔ บาน ดังนี้ 

 
บานที่ ๑ open self 

คือ ตัวตนที่ตนเองรู้และคนอื่นก็รู้ เช่น  
เรารู้ว่าเราเป็นคนขยัน เพื่อนรอบตัว 
ก็รู้ว่าเราเป็นคนขยัน 

 
บานที่ ๒  blind self 

คือ  ตั วตน ท่ีคนอื่ นรู้  แต่ เ ร า ไม่ รู้  เ ช่ น  
เราเป็นคนขี้เหนียว แต่ไม่เคยรู้ตัว แต่เพื่อน
รอบตัวรู้ว่าเราขี้เหนียว 

 

บานที่ ๓ hidden self 
คือ ตัวตนท่ีเรารู้แต่เพียงผู้เดียว แต่คนอื่น
ไม่ รู้  เป็ นส่ วน ท่ี เ ร ารู้ ตั วตลอด เวลา 
ว่ า เ ร ามี ข้ อ บกพร่ อ ง ด้ า น ใ ด เ ก็ บ ไ ว้ 
เ ป็ น ค ว า ม ลั บ เ ฉ พ า ะ ตั ว ค น เ ดี ย ว  
ไม่ยอมเปิดเผย  

 

บานที่ ๔ unknown self 
คือตัวตนท่ีเราไม่รู้และคนอื่นก็ ไม่รู้  เช่น  
เราอาจไม่รู้ว่าเรามีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี 
เพราะไม่เคยเล่นดนตรีเลย คนอื่นก็ไม่รู้  
เราสามารถค้นพบตัวตนได้หากว่าเราลอง
ไปท ากิจกรรมอื่นๆที่ไม่คุ้นเคย 

 



     ๔๕ 
 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
๕.๑ กระดาษสีขนาด A ๔  ปากกา สี 
๕.๒ ใบความรู้ เร่ืองหน้าต่าง ๔ บาน 

 

๖. การวัดผลและการประเมินผล 
 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น 

 

ค าถามชวนคิด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องใช้สารเสพติด
เพ่ือปกปิดจุดด้อยของตัวเอง เพราะอะไร 



     ๔๖ 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง..หน้าต่าง ๔ บาน(Johari's window)  

 

การเห็นคุณค่าตนเองโดยใช้กิจกรรมหน้าต่าง ๔ บาน ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น 
คนเราทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การพยามยามค้นหาสิ่งท่ีดีไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือคนอื่น
ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะท าแล้วจะน ามาซึ่งความสบายใจมากกว่าท่ีจะไปค้นหาข้อเสีย
เพราะฉะนั้นเราควรหันมาสนใจใส่ใจซึ่งกันและกันในการค้นหาข้อดี    และข้อเสียของผู้อื่น 
ก่อให้เกิดความสุขด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย 

 
 

จุดเด่น (ของตัวเอง) จุดด้อย (ของตัวเอง) 

 
 
 

จุดเด่น (ของเพื่อน) จุดด้อย (ของเพ่ือน) 

 

 



     ๔๗ 
 

กิจกรรมที่ ๓ ปั่น...ปั่น...ล่าผีร้าย 

๑. สาระส าคัญ 

         สารเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายท่ีเยาวชนของชาติต้องตระหนักถึงโทษภัย 

และต้องหลีกไกลจากสารเสพติดอย่างเด็ดขาด 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนบอกถึงโทษภัยของสารเสพติด 

 ๒.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

๓. เวลา  ๓  ชั่วโมง  

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบการออกก าลังกาย เช่น การวิ่ง 

การเล่นกีฬา การป่ันจักรยาน เป็นต้น  

  ๑) ครูและนักเรียนเลือกการปั่นจักรยานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

  ๒) ก าหนดสถานท่ีปั่นจักรยานโดยให้ระยะทาง เหมาะสมกับวัย และเวลาใน

การจัดกิจกรรม 

  ๓) จัดกิจกรรม Walk  Rallyให้ป่ันจักรยานเพื่อหาความรู้ ดังนี้  

   ฐานท่ี ๑   ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  ประเภทของสารเสพติด 

   ฐานท่ี ๒   สาเหตุและลักษณะของการติดสารเสพติด 

   ฐานท่ี ๓   โทษและวิธีการป้องกันการติดสารเสพติด  

  (กิจกรรม Walk Rally ครั้งนี้  ครูควรเลือกใช้ส่ือท่ีมีความรุนแรง น่ากลัว 

เพ่ือให้นักเรียนมีความกลัวให้มากที่สุด)  

๔.๒ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ปกครองมาร่วมปั่นจักรยานด้วย 

(เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยครูดูแลความปลอดภัย ระหว่างการเดินทางของนักเรียน) 

๔.๓ เมื่อถึงจุดหมายครู  นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันศึกษาหาความรู้ตามฐานกิจกรรม 

๔.๔ ร่วมกันสรุปผลของการจัดกิจกรรม 



     ๔๘ 
 

  ๑) สรุปความรู้ตามกิจกรรม Walk  Rally 

๒) กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

  ๓) ประโยชน์ของการไม่เข้าไปยุ่งกับสารเสพติด ท าให้สังคมสงบสุข 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 

๕.๑ สถานท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

๕.๒ จักรยาน 

๕.๓ วัสดุอุปกรณ์ 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

๖.๑ สังเกตความร่วมมือการท ากิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง 

๖.๒ ประเมินผลจากการตอบค าถาม 

 

ค าถามชวนคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเสพตดิมีโทษต่อร่างกาย และจติใจของเราอย่างไร 

 



     ๔๙ 
 

กิจกรรมที่ ๔ ดนตรี..คือลมหายใจ  

๑. สาระส าคัญ 

 การเล่นดนตรีเป็นกิจกรรมช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ลดความตึงเครียด  อีกท้ังยังช่วย

พัฒนาสมองและบ าบัดโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นความสามารถด้านดนตรี เป็นอีกด้านท่ีน่าสนใจ 

ควรส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความสามารถด้านนี้ด้วยตนเอง 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการ 

ท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 ๒.๒เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

๓. เวลา ๒  ชั่วโมง   

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑ ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเคยเล่นเครื่องดนตรีบ้างไหม ชอบเล่นดนตรีไหม และ

ชอบเครื่องดนตรีชนิดใด 

๔.๒ ส ารวจความต้องการของนักเรียนท่ีมีความสนใจเครื่องดนตรีแต่ละชนิดและ

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทของเครื่องดนตรีท่ีเขาเลือกไว้  (ถ้านักเรียนสนใจเครื่องดนตรีท่ี

ทางโรงเรียนไม่มีครูท่ีมีความช านาญและเครื่องดนตรีให้ ครูให้นักเรียนเลือกอันดับต่อไปขึ้นมา 

หรือโรงเรียนจ้างวิทยากรภายนอกมาสอนให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของสถานศึกษา)  

๔.๓ นักเรียนฝึกซ้อมดนตรีโดยมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (อาจใช้นอกเวลาเรียน เวลาท่ีบ้าน 

ตามความเหมาะสม เพื่อฝึกซ้อมให้คล่องและเกิดทักษะ)  

๔.๔ ครูจัดเวทีเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองในโอกาสต่าง เๆช่นงานนิทรรศการ

ผลงานนักเรียนงานในชุมชนและงานในวันส าคัญต่างๆหรือการประกวดกิจกรรมต่าง  ๆ

 ๔.๕ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลังจากการจัดกิจกรรมแล้ว  

                ๔.๕.๑ อภิปรายร่วมกันถึงการผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมและสร้างสรรค์ 



     ๕๐ 
 

                 ๔.๕.๒.นักเรียนบอกความสามารถด้านดนตรีของตนเองได้ 
 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 

 ๑. ภาพเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ 

๒. เคร่ืองดนตรี 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

๑.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 ๒.ผลงานของนักเรียน 

 

ค าถามชวนคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคิดว่าการเล่นดนตรีสง่ผลตอ่การพัฒนา

ตนเองและท าให้เราห่างไกลสารเสพตดิไดอ้ย่างไร 
 



     ๕๑ 
 

กิจกรรมที่ ๕ ลิงเจ้าปัญญา 

๑. สาระส าคัญ 

 การฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นการฝึกทักษะ            

การปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ ให้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ไม่ให้ไปยุ่งกับสารเสพติด 

๒. วัตถุประสงค์  

        ๒.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง 

        ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

๓. เวลา  ๑  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนนิกิจกรรม 

 ๔.๑ ครูและนักเรียนสนทนากันถึงเกมเบ็ดเตล็ดเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

และนักเรียนรู้จักเกมอะไรบ้าง 

 ๔.๒ ครูน าเกมลิงชิงบอลมาอธิบายให้นักเรียนฟังถึงกติกา วิธีการเล่นและให้นักเรียน

เล่นเกมชิงบอล  

 ๔.๓ ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุป อภิปรายดังนี้ 

  ๑) นักเรียนท่ีเป็นลิงมีวิธีการคิดและวางแผนอย่างไรถึงสามารถแตะลูกบอลได ้

  ๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้เล่นมีวิธีการคิดและวางแผนอย่างไร ถึงไม่ให้นักเรียนท่ีเป็น

ลิงสามารถแตะลูกบอลได ้

  ๓) ช่วงท่ีผู้เล่นท่ีเป็นลิงมาใกล้มีการตัดสินใจอย่างไร 

           ๔) ถ้าในชีวิตประจ าวันนักเรียนต้องพบกับผู้ท่ีมาชักชวนให้ใช้สารเสพติด

นักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห์ และตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างไร 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 

 ๕.๑ ลูกบอล  

 ๕.๒ ใบความรู้ เกมลิงชิงบอล 

 



     ๕๒ 
 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

๖.๒ ประเมินผลจากการตอบค าถาม 

 

 

ค าถามชวนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราจะปฏิเสธอย่างไร เมื่อเพื่อชวนไปใช้สารเสพติด 



     ๕๓ 
 

ใบความรู้ 

               เกมลิงชิงบอลลิงชิงบอล 

 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหว 

ผู้เล่น  ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเล่นเป็นลิงท่ีคอยแย่งชิงลูกบอล  

                  ท่ีเหลือเป็นผู้รับ-ส่ง 

  ลูกบอล ไม่ให้ผู้ท่ีเป็นลิงสัมผัสลูกบอลได้ 

การเตรียม จับสลากเพื่อเลือกผู้เป็นลิง ๑ คน 

กติกา  ถ้าผู้เล่นเป็นลิงแตะหรือจับลูกบอลได้จากใคร ผู้นั้นต้องมาเป็นลิงแทน 

วิธีเล่น  ๑.  ให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลม ระยะห่างกันพอประมาณ 

  ๒.  ผู้เล่นท่ีเป็นลิงยืนกลางวงกลม 

๓.  ผูเ้ล่นท่ียืนเป็นวงกลมส่งลูกบอลไปมาให้กัน ส่วนผู้ท่ีเป็นลิงจะต้องคอย 

                        วิ่งไล่แตะหรือจับลูกบอลให้ได้ ถ้าผู้ท่ีเป็นลิงแตะลูกบอลไดจ้ากใคร 

                        ผู้นั้นต้องออกมาเป็นลิงแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ๕๔ 
 

กิจกรรมที่ ๖ กาฟักไข่ 

๑. สาระส าคัญ 

 การฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     เป็นการฝึกทักษะการปฏิเสธ 

ทักษะการตดัสินใจ ให้ใช้สตปิัญญาแก้ปัญหา ไม่ให้ไปยุ่งกับสารเสพตดิ 

๒. วัตถุประสงค ์  

          ๒.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
          ๒.๒เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
๓. เวลา  ๔๕  นาที 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑ ครูและนักเรียนสนทนาถึงเกมที่น่าสนใจและเกมท่ีรู้จัก 

๔.๒ ครูอธิบายให้นักเรียนฟังถึงกติกา วิธีการเล่นและให้นักเรียนเล่นกาฟักไข่ 

๔.๓ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป อภิปรายดังนี้ 

      ๑) นักเรียนท่ีเป็นแม่กามีการวางแผนอย่างไรถึงสามารถป้องกันรักษาไข่ได้ 

      ๒) นักเรียนท่ีเป็นนกอินทรีมีวิธีการคิดและวางแผนอย่างไร  

                    ถึงสามารถแย่งไข่ได้ 

๔.๔ ถ้าในชีวิตประจ าวันนักเรียนต้องพบกับผู้ท่ีชักชวนให้ใช้สารเสพติดนักเรียนมี

วิธีการป้องกันตนเองอย่างไร 

๕. สื่อและอุปกรณ์ 

๕.๑ ลูกบอล  

๕.๒ ใบความรู้ เกมกาฟักไข่ 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

๖.๒ ประเมินผลจากการตอบค าถาม 

 



     ๕๕ 
 

ค าถามชวนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกตัวอย่างค าพูดสัก ๑ ประโยค ที่จะใชใ้นการปฏิเสธไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 

 สารเสพตดิ 



     ๕๖ 
 

ใบความรู้ 

เกมกาฟักไข่ 
 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือฝึกทักษะการป้องกันและความคล่องแคล่วว่องไว 

อุปกรณ์ ลูกปิงปองหรือกระดาษท่ีขย าเป็นก้อน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐ ลูก  

                   หรือ ๑๐ ก้อน 

ผู้เล่น  ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นแม่กา ท่ีเหลือเป็นนกอินทรี 

การเตรียม ๑.  วงกลมขนาดพอเหมาะ 

 ๒.  จับสลากเพ่ือเลือกแม่กา ๑ คน 

กติกา  ๑.  ผู้ท่ีเป็นแม่กาต้องรักษาไข่และพยายามตีมือผู้เป็นนกอินทรี 

                        ท่ีมาแย่งไข่ 

 ๒. ผู้ท่ีเป็นนกอินทรีต้องพยายามแย่งไข่ให้ได้ 

วิธีเล่น  ๑.  ให้แม่กาเข้าไปอยู่ในวงกลม และผู้ท่ีเป็นนกอินทรีต้องพยายาม 

                        แย่งไข่จากแม่กา 

  ๒.  แม่กาจะต้องระวังไม่ให้นกอินทรีแย่งไข่ไปได้ 

  ๓.  ในขณะแย่งไข่  ถ้านกอินทรีถูกแม่กาตีมือในวงกลมถือว่าแพ้  

                        จะต้องเปลี่ยนเป็นแม่กาแทน แล้วเริ่มเล่นใหม่ 

๔.  ถ้าฝ่ายนกอินทรีลักกินไข่แม่กาหมดถือว่าแม่กาแพ้  

     เมื่อเริ่มเล่นใหม่จะต้องเป็นแม่กาเช่นเดิม 

 

 

 

 

 



     ๕๗ 
 

กิจกรรมที่ ๗  ดอกบัวบานอยู่ในใจ 

๑. สาระส าคัญ 

 การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักคิดตัดสินใจและแกไ้ขปัญหาตา่งๆ จะ
ช่วยให้เราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาก าหนดเป้าหมายใช้ในการด าเนินชีวิต 

๓. เวลา  ๔๕  นาที 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 ๔.๑ ครูและนักเรียนสนทนาข่าว เหตุการณ์บ้านเมืองท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

มีสาเหตุมาจากอะไร เช่น การขาดสติ  มีความประมาท 

 ๔.๒ครูน ากิจกรรม “ดอกบัวหุบ” มาอธิบายให้นักเรียนฟังถึงวิธีการจัดกิจกรรมและให้

นักเรียนลงมือปฏิบัติซ้ าหลายรอบ 

๔.๓ ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุป อภิปรายดังนี้ 

  ๑)ขณะที่นักเรียนได้ยินค าว่า“ดอกบัวหุบ”ต้องดึงนิ้วมือออกให้ได้รู้สึกอย่างไร 

  ๒) ขณะที่นักเรียนได้ยินค าว่า “ดอกบัวหุบ”ต้องจับนิ้วเพื่อนให้ได้รู้สึกอย่างไร 

  ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป คือ หลักธรรมในการด าเนินชีวิตของเราอย่าง

ง่าย ดังนี้  

   ศีล     คือ  การมีระเบียบในชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

   สมาธิ  คือ  การมีชีวิตมุ่งมั่นและมีความสุขปีติในการท าหน้าที่ 

                   ปัญญา คือ การรู้จักวางแผนคิดแก้ปัญหาในสภาวะต่างๆ  

                                         อย่างเป็นระบบ  

 

 

 



     ๕๘ 
 

 ๔.๔ ถ้าชีวิตประจ าวันนักเรียนต้องพบกับปัญหามากมายท่ีเข้ามา  

๑) นักเรียนมีวิธีการป้องกันตนเองโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องประคองสติ ให้พ้นจาก

สารเสพติดได้อย่างไร 

๒) ฝึกก าหนดเป้าหมายของชีวิตและเขียนเป็น mind mapping  

น าเสนอคุณครู  

๕.สื่อและอุปกรณ์ 

๕.๑นิทาน 

๕.๒ ใบความรู้ ดอกบัวหุบ 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

๖.๒ ประเมินผลจากการตอบค าถาม 

 

 

 ค าถามชวนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนน าหลักธรรมข้อใดมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อให้ห่างไกลจากสารเสพติด 



     ๕๙ 
 

ใบความรู้ 

อุปกรณ์ 

๑. นิทานเรื่อง...ดอกบัว 

๒. ผู้เล่น ๑๐ คน  

วิธีการเล่น 

๑. ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมใกล้กัน 

๒. ผู้เล่นยกมือซ้ายขึ้นวางท่ีหน้าตักของตนเองฝ่ามือแบหงายมือ 

๒. ยกมือขวาขึ้นทุกนิ้วก ายกเว้นนิ้วชี้ให้น าไปจิ้มลงบนฝ่ามือซ้ายของคนท่ีนั่งใกล้ๆ กัน 

๓. ฟังนิทานเมื่อได้ยินค าว่า “ดอกบัวหุบ” ให้ทุกคนพยายามดึงนิ้วมือขวา 

ของตนออกจากฝ่ามือซ้ายแล้วพยายามก านิ้วขวาของอีกคน 

 

คุณธรรมที่ได้จากเกมนี้ 

ฝึกสติสัมปชัญญะขณะท าพูดคิดฝึกความว่องไวความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและฝึกความ

เป็นผู้มีระเบียบวินัยท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 



     ๖๐ 
 

นิทานประกอบ 
ยังมีสระน้อยในป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีดอกบัวมากมายหลายสีงดงามและมีลักษณะต่างๆ

ท้ังบัวบานบัวเหี่ยวบัวสดและบัวตูมดอกบัวเวลามันบาน จะดูงามมากชูเกสรไสวเพื่อล่อใจแมลง

ดีนักแล 

พอถึงตอนแสงอาทิตย์สาดส่องมาท าให้ดอกบัวดีใจกันใหญ่รีบบานสะพรั่งและแล้วสิ่ง

หนึ่งท่ีไม่ได้รับเชิญก็ดังกระหึ่มมาแต่ไกล  นั่นคือ ผึ้งสาวสวยก าลังบินมาเท่ียวชม ความงามของ

ดอกบัว  มันบินวนไปวนมาตอมดอกบัวน่าสุขใจจริงขณะท่ีบินร่อนนั้นเองเสียงดัง “โครม” โอ้

เจ้าผ้ึงสาวน้อยผู้น่าสงสารบินขึ้นจากดอกบัวไม่ทันระวังเลยไปชนกับดอกบัวเหี่ยวดอกบัวจึงหัก

เสียแล้วไม่เป็นไรบินต่อไปทันใดสายตาเจ้าผึ้งน้อยก็บังเอิญปิ๊ งกับดอกบัวหนุ่มท่ีก าลังบาน

สะพรั่งอยู่จึงบินเข้าไปหมายจะดูดเอาน้ าหวานจากเกสรบัว แต่ถูกดอกบัวหนุ่ม“หุบ” เอาแมลง

ผึ้งไว้ทันที 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     ๖๑ 
 

กิจกรรมที่ ๘ เธอคือเด็กดี 
๑. สาระส าคัญ 
 การท าความดีเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง
และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 

๓. เวลา  ๑ สัปดาห์  
๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑ ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการท าความดีให้นักเรียนยกตัวอย่างการท าความดีมา
คนละหนึ่งอย่าง 

๔.๒ ครูและนักเรียนระดมความคิดประโยชน์ของการท าความดี 
๔.๓ นักเรียนจดบันทึกการท าความดีของตัวเองทุกวันท้ังท่ีบ้านและโรงเรียนหรือชุมชน 

พอครบอาทิตย์น ามาส่งครู โดยแข่งขันกันว่าแต่ละเดือนใครท าความดีได้มากท่ีสุด จะได้รางวัล 
๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
 “การท าความดีเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบกับสังคม และ

จะท าให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง” 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
๕.๑ รางวัล 
๕.๒ สมุดบันทึกความดี 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 ๖.๒ ตรวจผลงาน 

ค าถามชวนคิด 
 

 

เราจะท าประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมได้บ้าง 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ ๒ 
กลุ่มเฝ้าระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๖๓ 

 

ตัวอย่างกิจกรรมส าหรับกลุ่มเฝ้าระวัง 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม การน ากิจกรรมไปใช้ 

๑ ดอกไม้หลากสี แนะแนว (ตบช.๑.๑) 

๒ ช้อปดี...มีประโยชน์   สุขศึกษา (พ ๕.๑ ป.๕/๒ 

  พ ๓/๒ ป.๖/๑) 

๓ ค่าของคน แนะแนว (ตบช.๑.๑) 

๔ เชือกสมัพันธ์  สุขศึกษา (พ ๓.๒ ป.๕/๑) 

๕ จิ้งหรีดเริงร่า  ลดเวลาเรียน (Heart) 

๖ Just Say No  สุขศึกษา (พ ๓/๒ ป.๖/๑) 

๗ เสริมสมาธ.ิ..สร้างปัญญา  ลดเวลาเรียน (Heart) 

๘ รวมพลังเด็กดี  สาธารณประโยชน์ 

๙ Life  Goals แนะแนว (ตบช.๑.๑) 

   



     ๖๔ 

 

กิจกรรมที่ ๑ ดอกไม้หลากสี 
๑. สาระส าคัญ 
  เราต้องเรียนรู้ท าความรู้จักตนเอง เพราะจะท าให้เห็นคุณค่าของตน 
๒. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ตนเอง 
๓. เวลา  ๕๐  นาท ี
๔. วิธีด าเนินกิจกรรม  

๔.๑ ครูให้นักเรียนนึกทบทวนลักษณะของตนเองเป็นคนอย่างไร 
๔.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ นักเรียนเขียนข้อดี ข้อเสียของตนเอง 

และสิ่งท่ีควรปรับปรุงตนเองลงช่องเกสรดอกไม้ 
๔.๓ นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละเท่ากัน ให้เพื่อนแต่ละคนเขียนข้อดี ข้อเสียของนักเรียน   

ลงในกลีบดอกให้ครบท้ังหมด เมื่อครบแล้วส่งคืนเจ้าของ 
๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงข้อดี และข้อเสียของตนเอง 

๕.สื่อและอุปกรณ์     
 ใบงาน  “ดอกไม้หลากสี”  

๖. การวัดผลและการประเมินผล 
สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานนักเรียน 

ค าถามชวนคิด 
 
 
 

 
 
 

การรู้จักตนเอง ท าให้เราห่างไกลจากสารเสพติดได้อย่างไร 



     ๖๕ 

 

ใบงาน  “ดอกไม้หลากสี” 
ชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนข้อดีและขอ้เสียของตนเองลงในเกสรดอกไม้และ 
          ให้เพื่อนเขียนขอ้ดี ข้อเสยีของเราลงในกลีบดอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



     ๖๖ 

 

กิจกรรมที่ ๒ “ช้อปดี...มีประโยชน์” 
๑. สาระส าคัญ  

การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ท่ีเข้มแข็งจะเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด 

๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้ครอบครัวตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด 

๒.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับนักเรียน 

๓. เวลา     ๓       ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑  ครู เชิญผู้ ปกครอง  ชุมชน เข้ าร่ วมกิ จกรรม “ช้ อปดี . . .มี ประโยชน์ ”  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดและวิธีป้องกัน 

๔.๒  ครนู านักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันแสดงท่าเต้นประกอบเพลง 
“บาสโลบ” 
 ๔.๓  เชิญวิทยากรภายนอกร่วมจัดกิจกรรม เช่น ศิษย์เก่าท่ีสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีใน
เร่ืองต่าง ๆ  ชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถมาร่วมจัดกิจกรรมดังนี้  
                  ร้านค้าท่ี ๑  ปริศนาค าทาย 
  ร้านค้าท่ี ๒ ท่องแดนผีร้าย 
  ร้านค้าท่ี ๓ เป็นหนึ่งได้...โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรม “ช้อปดี...มีประโยชน์”   
ตามความสนใจ    
 ๔.๔ นักเรียน ครอบครัวและชุมชน สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมท้ังน าเสนอความรู้
และแสดงความคิดเห็นท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  

๕. สื่อและอุปกรณ์ 
๕.๑  เพลงบาสโลบ 
๕.๒  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในฐาน 
๔.๓  ร้านค้ากิจกรรม 
 



     ๖๗ 

 

๖. การวัดผลและการประเมินผล 
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
๖.๒ การน าเสนอผลงาน   
๖.๓ การสอบถาม  การสัมภาษณ์ 

       
หมายเหตุ    
            กิจกรรมเสนอแนะครูผู้จัดกิจกรรมสามารถเลือกใช้เพลงประกอบการเต้นเพลงใด    
ก็ได้ตามสะดวก 

 
ค าถามชวนคิด 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ครอบครัวมีความส าคัญอย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 



     ๖๘ 

 

กิจกรรมที่ ๓ ค่าของคน 
๑. สาระส าคัญ     
  มนุษย์ ทุกคนมีคุณค่าและมีความส าคัญกับตนเองและให้ค านึ งถึ งว่ า ทุกคน 
เกิดมามีค่าเท่าเทียมกันเสมอ 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของตนเอง 

๓. เวลา    ๑.๓๐    นาท ี
๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑ ครูน านักเรียนเล่นเกม “คุณค่าของหัวใจ” มีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเล่นเกมและอธิบายวิธีการเล่น   
                  ๒) แจกกระดาษสีรูปหัวใจให้นักเรยีน คนละ ๑ ดวง  

๓) บอกค่าของกระดาษสีรูปหัวใจให้นักเรียนรับทราบ 
๔) ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม ๒ วง ให้เดินสวนกันตามจังหวะเพลง 
๕) เมื่อครูสั่งให้จับกลุ่มจ านวนกี่คน ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่ง  

แล้วให้รวมเงินตามค่าของกระดาษสีรูปหัวใจ 
๖) กลุ่มท่ีได้ค่าของเงินน้อยท่ีสุดจะต้องถูกปรับแพ้ ค าส่ังเปลี่ยนจ านวนคน 

ในกลุ่มไปเรื่อย ๆ (ตั้งข้อสังเกตได้ว่านักเรียนท่ีมีรูปหัวใจท่ีมีค่า ๑ บาท จะไม่มีใครให้เข้ากลุ่ม 
เนื่องจากมีค่าน้อย) 

๗) ครั้งสุดท้ายของการสั่ง ให้ส่ังว่ารวมจ านวนเท่าไรก็ได้  
โดยให้จ านวนเงิน เป็นตัวเลขลงท้ายด้วย ๑ บาท เช่น ๑๑๑, ๑๒๑, ๑๓๑, ๑๔๑ ฯลฯ 

๔.๒  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสถานการณ์นี้ “นักเรียนต้องเห็นความส าคัญของ
หัวใจสีต่าง ๆ  ท่ีมีค่ามากน้อยว่าเป็นสิ่งส าคัญเท่ากันเปรียบกับชีวิตของคนทุกคน  ซึ่งเกิดมา
บนโลกใบนี ้ทุกคนมีค่าเสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ท่ีใดก็ตาม 

๔.๓ ครูแนะน านักเรียนฝึกการมองตนเองอย่างรอบด้าน  เพื่อให้ค้นพบคุณค่าของ
ตนเอง ถึงแม้ว่านักเรียนจะเคยท าผิด สามารถท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีคุณค่าได้ เราต้องระลึกไว้เสมอว่า
เราทุกคนมีคุณค่า 

 



     ๖๙ 

 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
๕.๑ กระดาษแข็งตัดเป็นรูปหัวใจเท่าจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม โดยใช้กระดาษสี ๕ สี 
๕.๒ ก าหนดค่าของกระดาษสีรูปหัวใจเป็นค่าของเงิน  เช่น สีแดง  ๑๐ บาท             

สีเหลือง ๒๐ บาท สีฟ้า ๓๐ บาท สีชมพู ๔๐ บาท โดยให้จ านวนรูปหัวใจท่ีมีค่า ๑ บาท       
มีจ านวนมากกว่าสีอื่นเล็กน้อย 

๖. การวัดผลและการประเมินผล 
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
๖.๒ การตอบค าถามของนักเรียน 

 
 

ค าถามชวนคิด 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักเรียนจะช่วยเพ่ือนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกีย่วกบัสารเสพติดได้อย่างไร 



     ๗๐ 

 

กิจกรรมที่ ๔ เชือกสัมพันธ์ 
๑. สาระส าคัญ   
   ความสามัคคีของสมาชิกจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็ง ปราศจากสารเสพติด 

๒. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 
๓. เวลา     ๑     ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
๔.๑  ครูน านักเรียนเล่นกระโดดเชือก  
๔.๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จากการเล่น “กระโดดเชือก”  

๑) นักเรียนมีวิธีการคิดและวางแผนอย่างไรในการกระโดดเชือก  
๒) ช่วงท่ีผู้เล่นวิ่งเข้า-ออกนั้นมีการตัดสินใจอย่างไร  
๓) การเล่นท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะได้ 

๔.๓. ถ้านักเรียนพบเห็นคนก าลังใช้หรือขายสารเสพติด   
๑) นักเรียนจะตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างไร  
๒) การอยู่ร่วมกันเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง  

 ๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการอยู่ร่วมกันในสังคม สอดส่องดูแล และหลีกเลี่ยง
ภัยจากสารเสพติด เพ่ือใหชุ้มชนและสังคมสงบสุข  

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
เชือกกระโดดความยาว ประมาณ ๖ เมตร 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  
 

ค าถามชวนคิด 
 
 

 

ช่วยกันหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดไม่ให้ระบาด  

มาคนละ ๑ ข้อ  



     ๗๑ 

 

ใบความรู้ 
การเล่นกระโดดเชือก 

ค าช้ีแจง  
 

๑. นักเรียนแบ่งเป็นทีม ๆ ละ ๑๐ คน แกวง่เชือก ๒ คน วิ่งกระโดดเชือก ๘ คน  
๒. การวิ่งเข้าออกเชือกเป็น แบบเลข  8  ให้เข้าออกทีละคน จนครบ  ๘ คน 
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๑- ๒  จนครบ ๕ นาที  
๔. นักเรียนท่ีท าให้เชือกติดหรือหยุดแกว่งจะไม่นับจ านวนการกระโดดครั้งนั้น ๆ  
๕. ทีมท่ีกระโดดเชือกได้จ านวนคร้ังมากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ  
๖. ผู้เล่นฝ่ายใดชนะจะได้รบัรางวัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๗๒ 

 

กิจกรรมที่ ๕ จิ้งหรีดเริงร่า 
๑. สาระส าคัญ  
    ดนตรีและเสียงเพลงเป็นอีกกิจกรรมท่ีช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด  

๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่ อให้นักเรียนผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการ ท่ีเหมา ะสม 

และสร้างสรรค์ 
๓. เวลา  ๓   ชั่วโมง   
๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑. ครูน าภาพ “ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงดนตรี” มาให้นักเรียนดูและสนทนา 
นักเรียนชอบเล่นดนตรีอะไรบ้าง พร้อมกับให้นักเรียนเลือกฝึกกิจกรรมตามฐานท่ีครูเตรียมไว้ 
คนละ ๑ กิจกรรม  

ฐานท่ี ๑    ดนตรีสากล             ฐานท่ี ๒        ดนตรีไทย 
ฐานท่ี ๓ Sing  a song          ฐานท่ี ๔        Dancing  

        ๔.๒. นักเรียนเลือกฝึกต้องปฏิบัติดังนี้   ศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
พร้อมกับมีครูคอยให้ค าแนะน า (ใช้เวลานอกในการฝึกฝน เช่น เลิกเรียน วันหยุด เป็นต้น) 

๔.๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นของกิจกรรมน าไปเชื่อมโยงสู่วิธีการ       
ผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด ส่งผลให้หลีกไกลสารเสพติดได้อย่างไร  

๕. สื่อและอุปกรณ์ 
 ๕.๑. ภาพเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ  

๕.๒. เคร่ืองดนตรี 
๕.๓  อุปกรณ์ในการขับร้อง 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

ค าถามชวนคิด 

 
 

กิจกรรมดนตรีและเสียงเพลงมีส่วนช่วยให้
นักเรียนห่างไกลสารเสพติดได้อย่างไร 



     ๗๓ 

 

กิจกรรมที่ ๖  Just Say No 
๑. สาระส าคัญ    

การปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนให้มีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่เหมาะสมเป็นสิ่งท่ีควร
ปฏิบัติ และส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง 

๒. วัตถุประสงค ์  
     เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธท่ีดีและเหมาะสมและรักษาน้ าใจเพื่อน 

๓.  เวลา  ๑  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑ ครูฝึกให้สมาชิกแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
“เรายังเป็นเพื่อนกันนะ” “เพ่ือนชวนลอง ต้องปฏิเสธ” “เพ่ือนชวนให้ลองสูบบุหร่ี” 
 ๔.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติการใช้ทักษะการปฏิเสธ  
 ๔.๓ ครูฝึกให้ความรู้หลักการปฏิเสธตามใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ” 
         ๔.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความรู้และทักษะการปฏิเสธตามหลักการปฏิเสธ 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
   ใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ” 

๖.การวัดผลและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

  ค าถามชวนคิด 
 ต้นกล้า เป็นเพื่อนสนิทของต้นน้ า   วันหนึ่ งต้นกล้าชวนต้นน้ า ไปบ้านเพื่ อน  

ต้นน้ าไม่อยากไปแต่เกรงใจท่ีต้นกล้าอุตส่าห์ชวน เมื่อไปถึงต้นน้ าตกใจมากท่ีพบว่าเพื่อนกลุ่มนั้น
ก าลังสูบบุหรี่และดื่มเหล้า  “เฮ้ย เพื่อนใหม่เหรอ..    ลองนี่หน่อยซิ…  ถ้าเป็นเพื่อนกันจริง
ห้ามปฏิเสธนะโว้ย…แล้วจะรู้ว่าสวรรค์คืออะไร” 

 
 
 
 

“ถ้านักเรียนเป็นต้นน้ า จะมีวิธีพูดปฏิเสธอย่างไร” 



     ๗๔ 

 

ใบความรู้ 
หลักการปฏิเสธ 

 
 การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความตระหนักว่าถูกชวนให้กระท าในสิ่ง 
ท่ีคาดว่าจะเกิดผลเสียหรือผลกระทบในด้านลบ การปฏิเสธอย่างจริงจัง ท้ังท่าทาง ค าพูดและ
น้ าเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนท่ีจะปฏิเสธใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล 
เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผล การอ้างความรู้สึกจะท าให้โต้แย้ง
ได้มากขึ้น 

การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ เป็นการรักษาน้ าใจของ
ผู้ชวน เมื่อถูกเซ้าซี้ต่อ หรือสบประมาท ไม่ควรหวั่นไหวไปกับค าพูดเหล่านั้น เพราะจะท าให้
ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

๔.๑ ปฏิเสธซ้ าโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมท้ังบอกทางเล่ียงจากเหตุการณ์ไป 
๔.๒ การต่อรอง โดยการหากิจกรรมอื่นท่ีดีกว่าทดแทน 
๔.๓ การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



     ๗๕ 

 

กิจกรรมที่ ๗  เสริมสมาธิ...สร้างปัญญา 

๑. สาระส าคัญ         

    การฝึกจิตให้เป็นสมาธินั้นต้องได้รับการฝึกอย่างสม่ าเสมอ เพราะเมื่อมีสมาธิ      
สิ่งท่ีตามมา คือ การเกิดปัญญา ตระหนักรู้ตัวว่าสิ่งใดควรไม่ควรท า  

๒. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง       
     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนฝึกสมาธิด้วยงานศิลปะ 

๓. เวลา     ๒   ชั่วโมง  

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

๔.๑. ครูน าตัวอย่างงานศิลปะเช่น ภาพวาด การเพ้นท์ การปะติดมาให้นักเรียนดู  
พร้อมกับให้นักเรียนเลือกฝึกกิจกรรมศิลปะตามฐานท่ีคุณครูเตรียมไว้ คนละ ๑กิจกรรม 

ฐานท่ี ๑  กระเป๋าสวยด้วยมือเรา 

ฐานท่ี ๒  ดินน้ ามันแปลงร่าง 

ฐานท่ี ๓  การปะติด 

      มาเป็นกิจกรรมสาธิตให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ  

๔.๒. ในขณะท่ีนักเรียนฝึกกิจกรรมตามฐาน ต้องปฏิบัติดังนี้  

๔.๒.๑ ร่วมกันศึกษาวิธีการและขั้นตอนการท างานศิลปะอย่างละเอียด 

๔.๒.๒ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับฟังดนตรีเบา ๆ  

๔.๒.๓ นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเองในขณะท่ีท ากิจกรรม 

๔.๓. นักเรียนน าเสนอผลงานพร้อมท้ังแสดงความรู้สึกในขณะท ากิจกรรม  

๔.๔. ครูและนักเรียนระดมความคิดถึงประโยชน์ของการน าศิลปะมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้าง  



     ๗๖ 

 

๔.๕. ร่วมกันสรุปประเด็นท า  mind mapping โดยการน างานศิลปะไปเชื่อมโยง 
สู่การฝึกสมาธิ ได้อย่างไร นอกเหนือจากการนั่ ง สมาธิ  สวดมนต์  ท่ี เราควรปฏิบัติ 
เป็นประจ า เหล่านี้ส่งผลท าให้เกิดปัญญา ตระหนักรู้ตนว่าควรห่างไกลสารเสพติด  

๕.สื่อและอุปกรณ์  

๑. ใบความรู้ “กระเป๋าสวยด้วยลายมือเรา  ดินน้ ามันแปลงร่าง และการปะติด” 

๒. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ท ากิจกรรม 

๓. ภาพ  

๔. ซีดีเพลง 

๖.การวัดผลและประเมินผล 

  ๑. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
 ๒. สังเกตความส าเร็จของผลงาน 
 ๓. สังเกตจากการตอบค าถามของนักเรียน 

   ค าถามชวนคิด  

    

            
            
  

 

 

 

 
 

งานศิลปะท าให้เราห่างไกลจากสารเสพติด 
ได้อย่างไร 



     ๗๗ 

 

กิจกรรมที่ ๘ รวมพลังเด็กดี 

๑. สาระส าคัญ 
 การบ า เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจะท าให้ เกิดความภาคภูมิ ใจและเห็นคุณค่า 
ของตนเอง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 

๓. เวลา    ๕  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑ ผู้บริหารเชิญผู้ปกครองและชุมชนร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการส่งเสริม
ให้นักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนกิจกรรม 
 ๔.๒  ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 ๔.๓  วางแผนระบุสถานท่ี วันเวลา ให้ชัดเจน อีกท้ังแบ่งหน้าท่ีในการท างานอย่าง
ชัดเจน 
 ๔.๔  ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของ หนังสือ ของเล่น และทรัพย์ตามก าลัง 
 ๔.๕  ผู้รับผิดชอบจัดเตรียม เกม เพลง กิจกรรมนันทนาการ และอุปกรณ์ 
ท่ีจัดกิจกรรมให้พร้อม 
 ๔.๖  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้  
  ๑) นักเรียนเคยคิดว่าจะท าประโยชน์เพื่อสังคมได้หรือไม่                
มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ท าประโยชน์เพื่อสังคม               
                  ๒)นักเรียนคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีเราต้องพึ่งพาสารเสพติด  

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
 ๕.๑ อุปกรณ์สิ่งของท่ีได้รับบริจาค   
 ๕.๒ เกมและเพลง 

 

 



     ๗๘ 

 

๖. การวัดผลและประเมินผล 

         ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 

 ๖.๒ การตอบค าถาม 

 

ค าถามชวนคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                    นักเรียนจะท าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง 



     ๗๙ 

 

 

กิจกรรมที่ ๙  Life Goals 

๑. สาระส าคัญ  

การก าหนดเป้าหมายในชีวิตท าให้เกิดความกระตือรือร้นและมีแนวทางท่ีจะน าพาชีวิต
ไปสู่ความส าเร็จ 

๒. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองได ้

๓. เวลา  ๑.๓๐  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 

 ๔.๑ ครูและนักเรียนเล่นเกมปาเป้าและสนทนาร่วมกัน 
  ๑)  นักเรียนปาลูกดอกไดต้รงเป้าท่ีตั้งไว ้
  ๒)  มีการวางแผนอย่างไรถึงสามารถท าได้ตามเป้าท่ีตั้งไว้ 
 ๔.๒ ครใูหน้ักเรียนก าหนดเป้าหมายของชีวิต ดังนี้  
  ๑) ให้นักเรียนคิดถึงสิ่งท่ีต้องการหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียน  
แล้วเขียนลงในกระดาษเพื่อดูว่าเป้าหมายของนักเรียนคืออะไร และจะท าอย่างไรให้ถึง
เป้าหมายนั้น  
  ๒) สมมุติว่าถ้านักเรียนจะต้องเสียชีวิตในอีกไม่ช้านี้  นักเรียนต้องการจะท า
อะไรให้ส าเร็จขณะที่ยังมีชีวิตอยู่    
 ๔.๓ ครแูละนักเรียนร่วมอภิปรายแนวคิดแต่ละประเด็น  

๔.๔ นักเรียนเขียนเป้าหมายของชีวิตและวางแผนการด าเนินชีวิต เพื่อให้ถึงเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

๕. สื่อและอุปกรณ ์
  เกมปาเป้า 
 



     ๘๐ 

 

๖.การวัดผลและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 

๖.๒ ผลงานการเขียนเป้าหมายของชีวิต 

 

 

ค าถามชวนคิด 

 
 
 

 

บอกประโยชน์ของการมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน 



 

 

 

 

 

หมวดที่ ๓ 

กลุ่มบ าบัด 
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ตัวอย่างกิจกรรมส าหรับกลุ่มบ าบัด 

ที ่ ชื่อกิจกรรม การน ากิจกรรมไปใช ้

๑ Are you ready? กิจกรรมแนะแนว 

๒ Way of life กิจกรรมแนะแนว 

๓ Don’t give  up กิจกรรมแนะแนว 

๔ เธอคือคนเก่ง กิจกรรมแนะแนว 

๕ เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน  

๖ หยุด..ยั้ง...ย้้า  

๗ เส้ือสวยด้วยลายเพ้นท์ ลดเวลาเรียน(Heart) 

๘ คนเล็ก..หัวใจใหญ่ สาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรมที่ ๑ 
Are you ready? 

๑. สาระส าคัญ 
 การรักษาผู้ป่วยท่ีติดสารเสพติดนั้นต้องเกิดจากความพร้อม ความเข้าใจวิธีการบ้าบัด รับรู้
ท้ังผลดีและผลเสียของการติดสารเสพติด 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้รับการบ้าบัดและครูแนะแนว 
๒.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้รับการบ้าบัดมีความพร้อมเข้ารับการบ้าบัดรักษา 

๓. เวลา  ๑.๓๐   ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินการ  
  ๔.๑ ผูร้ับการบ้าบัดกับครูแนะแนวกล่าวทักทายแนะน้าตัวเองเป็นการสร้างความสัมพันธภาพ
พูดถึงเหตุผลท่ีเข้ารับการบ้าบัดรักษาครั้งนี้   เพื่อเป็นข้อมูลของครูแนะแนวน้าไปประกอบการวางแผน 
การบ้าบัดรักษาและท้าความเข้าใจกับปัญหาของผู้รับการบ้าบัดรักษา 
  ๑) ครูแนะแนว แนะน้าวัตถุประสงค์ วิธีการบ้าบัดความคาดหวังต่อการบ้าบัดรักษา
และความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยา 

         ๒) เมื่อผู้รับการบ้าบัดรักษายอมพูดถือว่าเป็นการพูดคุยรายบุคคลครั้งแรกของ 
การบ้าบัดโดยใช้ห้องให้ค้าปรึกษาในการพูดคุย หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้รับการบ้าบัดรักษา
ซักถามเพิ่มเติม 
 ๔.๒ครูแนะแนวอธิบายใบความรู้ท่ี๑.๑ “ความคิดอารมณ์พฤติกรรม”เน้นให้ผู้รับ   
การบ้าบัดรักษามีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงและเชื่อมโยงความคิด
อารมณ์พฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้สารเสพติดและสรุปแนวคิดที่ได้จากการพูดคุย 

๔.๓ ท้าใบงานท่ี๑.๑“การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้าบ้าบัดรักษา” 
โดยใช้ค้าถามกระตุ้นว่า 

๑) “คิดอย่างไรในการตัดสินใจเข้ารับการบ้าบัดรักษาครั้งนี”้   
๒) “มีความกังวลอย่างไรบ้าง?” 
๓) “ทบทวนการเข้ารับการบ้าบัดรักษาครั้งนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง”  
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หลังจากพูดคุยกันจนครบในแต่ละประเด็นแล้วให้ผู้รับการบ้าบัดรักษาสรุปข้อคิดท่ีได้
จากการท้ากิจกรรม 

๔.๔เชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้ารับการบ้าบัดรักษาครั้งนี้  โดยใช้
ค้าถามว่า 

๑) “คิดอย่างไรในการตัดสินใจเข้าบ้าบัดรักษาครั้งนี้”   
๒) “มีความกังวลอย่างไรบ้าง?” 

๔.๕ ให้ท้าใบงานท่ี๑.๒ “แบบส้ารวจความคาดหวังในการบ้าบัดรักษา” ยกตัวอย่าง
ประกอบค้าอธิบายจากนั้น  พูดคุยกันแต่ละประเด็นแล้วให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาสรุปข้อคิด
ท่ีได้จากการท้ากิจกรรม 

๔.๖ เชื่อมโยงกิจกรรมการส้ารวจความคาดหวังในการบ้าบัดรักษาโดยใช้ประโยคว่า 
“เมื่อเรารู้ถึงความคาดหวังต่อผลของการรักษาครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น     
ผลจากการใช้สารเสพติด 

๔.๗ ต่อจากนั้นผู้บ้าบัดน้าเสนอใบงานท่ี ๑.๓ “ค้าพูดสร้างก้าลังใจให้ตนเอง” 
๔.๘ ครูแนะแนวให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดสรุปภาพรวมตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับถึง

สิ่งท่ีเรียนรู้ 
๔.๙ ครูแนะแนวแสดงความชื่นชมและให้ก้าลังใจผู้เข้ารับการบ้าบัดท่ีมีความพยายามและ

ตั้งใจเลิกยา 

๕. สื่อและอุปกรณ์ 
 ๕.๑ ใบความรู้ท่ี ๑.๑  

๕.๒ ใบงานท่ีท่ี ๑.๑ และ๑.๒ และ ๑.๓  
๕.๓ Flip chart เร่ืองโรคสมองติดยาและตัวกระตุ้น 

๖.การวัดผลและประเมินผล 
 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา 
 ๖.๒ ประเมินผลจากใบงานท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ และ ๑.๓ 

ค าถามชวนคิด 

 

 

ช่วยกันคิดประโยคให้ก าลังใจกับ
ผู้ป่วยที่เข้ารักษาบ าบัดสารเสพติด 
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ใบความรู้ที่๑.๑ 

“ความคิดอารมณ์พฤติกรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดอารมณ์พฤติกรรมปฏิกิริยาทางร่างกายมีความสัมพันธ์กันเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบอื่น
เช่นเมื่อบุคคลคิดถึงบรรยากาศหรือช่วงเวลาท่ีได้ใช้ยากับเพื่อนก็มีความรู้สึกอยากเสพยาจะมี  
พฤติกรรมการหายาเสพติดมาเสพหรือเมื่อไม่ได้ยามาเสพแต่ยังคงคิดวนเวียนอยู่กับบรรยากาศ
ของการเสพยาส่งผลให้มีความรู้สึกอยากเสพยารุนแรงมากขึ้นบางคนถึงกับมีอาการทาง
ร่างกายเช่นใจเต้นเร็วท้องไส้ปั่นป่วนกระสับกระส่าย 
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ใบงานที่ ๑.๑ 

“การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเข้าบ าบัดรักษา” 
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ใบงานที่๑.๒  

“แบบส ารวจความคาดหวังในการบ าบัดรักษา” 
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ใบงานที่ ๑.๓ 

“ค าพูดสร้างก าลังใจตนเอง” 

 

“เอาลังเลใส่สองฝ่ังชั่งดี-เสียกลบแล้วเกล่ียก้าวให้ข้ามความคาดหวัง 

ใช้หัวใจอันกล้าแกล่งแรงพลังคิดให้จริงท้าให้จังเลิกลังเล...” 

 

ประโยคที่บอกกับตนเองแล้วท าให้เกิดก าลังใจคือ 

 

 
 

ประโยคที่ท่านบอกกับตนเองแล้วท าให้เกิดก าลังใจคือ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ ๒ 
Way of life 

 

๑. สาระส าคัญ 

 ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาก้าหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองโดยทบทวนการด้าเนินชีวิต  
ท่ีผ่านมาจะช่วยให้มองเห็นช่องว่างระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบันและสิ่งท่ีมุ่งหวังในอนาคต 
มีอุปสรรคใดบ้างท่ีท้าให้ไม่สามารถท้าส่ิงต่างๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายได้นั้นเป็นผลมาจากการใช้
สารเสพติด  

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาก้าหนดเป้าหมายในการด้าเนินชีวิตของตนเอง 
 ๒.๑  เพ่ือสร้างแรงจูงใจท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 

๓. เวลา   ๑.๓๐   ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินการ  

๔.๑ ครูแนะแนวให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษานั่งอยู่ในท่าสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
หลับตา 
               ๑) ครูแนะแนวเปิดเทปเสียงท่ีมีท้านองเพลงบรรเลงเบาให้ฟังประมาณ ๕ นาที
หลังจากนั้นถามความรู้สึกของผู้ป่วยจากการฟังเสียงบรรเลงท้านองเพลง 
         ๔.๒ ครูแนะแนวสอบถามถึงเป้าหมายชีวิตของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา ดังนี้   

      “การด้าเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมพบท้ังความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวัง 
ความดีใจความเสียใจสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นธรรมดาของชีวิตท่ีต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้    แต่สิ่ง
ท่ีท้าให้เราสามารถประคับประคองผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้เพราะเรายังมีคนท่ีเรารักมีความหวัง
และมีเป้าหมายเป็นแรงผลักดันให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้” หลังจากนั้นครูแนะแนว
สอบถามว่าผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษามีความหวังหรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้าง    
  ๔.๓ ครูแนะแนวให้ผูร้ับการบ้าบัดรักษาคดิทบทวนการด้าเนินชีวิตท่ีผ่านมา“ถ้าการด้าเนินชีวิต 
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ของเราเปรียบเหมือนการเดินทางจากหลักกิโลเมตรท่ี๐เป็นจุดเริ่มต้นโดยมีเป้าหมายของการเดินทาง
อยู่ท่ีหลักกิโลเมตรท่ี๑๐๐ โดยประเมินว่าในขณะนี้เราเดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรท่ีเท่าไร” ตามใบงานท่ี
๑.๑ “การเดินทางของชีวิต” 
           ๔.๔. ครูแนะแนวให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาท่ีอาสาสมัครพูดถึงเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองตอนนี้ท้าได้มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่ีท้าให้ตนเองยังไม่สามารถเดินทาง
ไปถึงเป้าหมายได้ 

           ๔.๕ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
หลังจากนั้นครูแนะแนวสรุปอีกครั้งมอบหมายการบ้านตามใบงานท่ี๑.๒ “ความคาดหวังในการ
บ้าบัดรักษา”  

๕. สื่อและอุปกรณ์ 

 ๕.๑ ใบงานท่ี๑.๑ “การเดินทางของชีวิต” 
         ๕.๒  ใบงานท่ี๑.๒ “ความคาดหวังในการบ้าบัดรักษา”  
         ๕.๓  แผ่น CD ท้านองเพลงบรรเลง 
๖.การวัดผลและประเมินผล 

 ๖.๑ ประเมินผลจากใบงานท่ี ๑.๑ 
 ๖.๒ ประเมินผลจากใบงานท่ี ๑.๒ 
 
 

ค าถามชวนคิด 
  

 

 

 

 

 



หน้า ๙๑ 

 

ใบงานที่ ๑.๑การเดินทางของชีวิต 

ค าชี้แจงใหต้ั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งด้านครอบครัวด้านการเรียน/การงานและทบทวนการด้าเนิน
ชีวิตที่ผ่านมาว่าในปัจจุบันท่านอยู่ในหลักกิโลเมตรท่ีเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีท่าน
ตั้งไว้โดยท้าเครื่องหมาย  X   ในต้าแหน่งหลักกิโลเมตร (เส้นทึบ) 
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ใบงานที่ ๑.๒ 

ความคาดหวังในการบ าบัดรักษา 

ค าช้ีแจง นึกถึงภาพของตนเองเมือ่สามารถเลิกสารเสพติดไดแ้ละวาดรูปภาพนั้น 
             ลงในกระดาษ 
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กิจกรรมที่ ๓ 

Don’t give  up 

๑. สาระส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพสิ่งส้าคัญ คือผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาต้องมี

ความตระหนักในปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้นจึงมีแรงจูงใจและการตัดสินใจ  

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการบ้าบัดรักษา 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนยอมรับตนเองและเกิดแรงจูงใจในการรักษา 

๓. เวลา    ๒  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินการ  

๔.๑ ให้ผู้ป่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือโดยให้นั่งในท่าท่ีสบายหลับตาให้เกร็ง 
และคลายกล้ามเน้ือสลับกันไปประมาณ  ๑๐ ครั้ง  ขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อให้นับ ๑-๕ 
แล้วจึงผ่อนคลาย  โดยการนับ ๑-๑๐ มวีิธีการปฏิบัติดังนี ้

๑)  มือและแขนโดยก้ามือเกร็งแขนแล้วคลาย 
๒) หน้าผากโดยเลิกคิ้วแล้วคลายขมวดคิ้วและคลาย 
๓) ตาแก้มจมูกโดยหลับตาแน่นย่นจมูกแล้วคลาย 
๔) ขากรรไกรล้ินริมฝีปากโดยกัดฟันใช้ล้ินดันเพดานปากแล้ว 

คลายเม้มปากแน่นแล้วคลาย 
๕) คอโดยก้มหน้าให้คางจดแล้วคลายเงยหน้าจนสุดแล้วคลาย 
๖) อกไหล่และหลังโดยหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้แล้วคลายยกไหล่สูงแล้วคลาย 
๗) เท้าและขาโดยเหยียดขางอนิ้วเท้าแล้วคลายเหยียดขากระดกปลายเท้า 
๘) ก้นโดยขมิบก้นแล้วคลาย 



หน้า ๙๔ 

 

๔.๒  ครูแนะแนวชักชวนผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาพูดคุยถึงผลของสารเสพติดท่ีมีต่อ
ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อสมองเคยได้ยินเรื่องโรคสมองติดยาบ้างไหม โรคนี้เป็นอย่างไร
จากนั้นผู้บ้าบัดจึงอธิบายตามใบความรู้ท่ี๒.๑ “สมองติดยา”    

๔.๓ครูแนะแนวหยิบเหรียญ๑๐บาทขึ้นมาให้ผู้ป่วยดูและสอบถามผู้ป่วยท่ีนั่ ง 
ในต้าแหน่งท่ีต่าง ๆกันว่ามองเห็นอะไรบ้างให้อธิบายสิ่งท่ีเห็นในเหรียญ  หลังจากนั้น 
จึงสอบถามว่าท้าไมแต่ละคนจึงเห็นภาพท่ีอยู่ในเหรียญแตกต่างกัน 
        “สรุปได้ว่าชีวิตของคนเรามีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามามากมายแต่ละคน

เรียนรู้สิ่งต่าง ๆสะสมเป็นประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันจึงมีมุมมองต่างกันอย่างกรณีเหรียญ   

๑๐บาทท่ีทุกคนมองเห็น  บางคนมองอยู่ในด้านหัวเหมือนกันก็จะอธิบายได้คล้าย ๆกันแต่คนท่ี

มองในด้านก้อยก็จะเห็นและอธิบายแตกต่างจากกลุ่มท่ีมองด้านหัวซึ่งการมองท่ีไม่ครอบคลุม

ทุกด้านก็อาจท้าให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นถ้าถามว่าเหรียญ๑๐บาทเป็นอย่างไรแต่ละคน

จะบอกลักษณะตามท่ีตนเองเห็นเท่านั้น” 

๔.๔ มีการเช่ือมโยงเข้าสู่เรื่องสารเสพติดการมองผลการใช้สารเสพติดควรมอง  

ท้ัง๒ด้านท้ังข้อดีและข้อเสียท้าใบงานท่ี๒.๑“เหรียญสองด้าน”ให้ครอบคลุมทุกแง่มุมและมีผล

ต่อการตัดสินใจผู้ป่วยพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการใช้สารเสพติดและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเสพ (การเลิกสารเสพติด) โดยพิจารณามุมมองในด้านสังคมเพื่อนฝูงด้าน

ความคิดอารมณ์ด้านการเงินด้านสุขภาพด้านการเรียนหรือการท้างานด้านความสัมพันธ์ 

ในครอบครัวด้านกฎหมายฯลฯและเขียนลงในกระดาษ  

๔.๕ ให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาแต่ละคนพูดถึงใบงานท่ีเขียนและการตัดสินใจของ

ตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแต่ละคนพูดถึงการตัดสินใจของตนเองกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับ     

การบ้าบัดรักษาแสดงความคิดเห็นและให้ก้าลังใจแก่กัน 

 ๔.๖ ให้การบ้านตามใบงานท่ี๒.๒ “ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ้าบัดรักษา” 

๕. สื่อและอุปกรณ์ 

 ๕.๑ใบความรู้ท่ี ๒.๑ 

๕.๒  ใบงานท่ี๒.๑และใบงานท่ี๒.๒ 
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๕.๓ กระดาษและปากกาเคม ี

๖.การวัดผลและประเมินผล 

 ๖.๑ ประเมินผลจากใบงาน 

 ๖.๒ สังเกตจากการตอบค้าถาม 

ถามชวนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าหากหยุดใช้ยาเสพติดแล้วจะช่วยให้ปัญหาใดดีขึ้นบ้าง 
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ใบความรู้ที่ ๒.๑ 

โรคสมองติดยา 

 
 

สมองถือว่าเป็นส่วนส้าคัญของชีวิต ในทางการแพทย์สมอง คือ ส่วนส้าคัญ 
ในการควบคุมร่างกาย ในคนปกติสมองจะท้าหน้าท่ีในการควบคุมสมองส่วนอยาก เช่น เมื่อมี
อ า ก า ร หิ ว ขึ้ น สม อ ง ส่ ว นคิ ด จ ะ ค วบ คุ ม ว่ า  เ ว ล า นั้ น ส ถ าน ท่ี นั้ น เ หม าะ ส้ า ห รั บ 
การรับประทานอาหารหรือไม่  และเมื่อสมองส่วนอยากเกิดความต้องการทางเพศ  
สมองส่วนคิดก็จะก้าหนดช่วงเวลาในการท้ากิจกรรมนั้นได้ ความต้องการท่ีผิดกาลเทศะจึงถูก
ระงับไว ้

การใช้สารเสพติดมีผลต่อสมอง๒ส่วน คือ สมองส่วนนอกหรือสมองส่วนคิดและสมองท่ี
อ ยู่ ชั้ น ใ น ห รื อ ส ม อ ง ส่ ว น อ ย า ก  ส ม อ ง ส่ ว น คิ ด จ ะ ท้ า ห น้ า ท่ี ค ว บ คุ ม ส ติ ปั ญ ญ า 
ใช้ความคิดแบบมีเหตุผล ขณะท่ีสมองส่วนอยากเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ และความรู้สึก  
ในเวลาท่ีคนเราอยากเสพ สารเสพติดจะไปกระตุ้นท้าให้สมองสร้างเคมีท่ีชื่อว่าโดปามีน
มากกว่าท่ีธรรมชาติก้าหนด จึงท้าให้รู้สึกเป็นสุขมากกว่าปกติสมองจะมีการปรับตัวด้วยการลด
การหลั่งสารเคมีนั้นลง เมื่อหมดฤทธิ์ของสารเสพติด ร่างกายจะขาดสารโดปามีน ท้าให้มี
อ า ก า ร ห งุ ด ห งิ ด ห รื อ ซึ ม เ ศ ร้ า  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ ส พ แ ส ว ง ห า ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ส พ ติ ด ซ้้ า  
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ในขณะเดียวกันหากมีการใช้สารเสพติดบ่อย ๆ จะท้าให้สมองส่วนคิดถูกท้า ลาย  
การใช้ความคิดท่ีเป็นเหตุผลจะเสียไป ท้าให้สมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมอง 

 
ส่วนคิด จนท้าอะไรตามใจ ตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล ผู้ท่ีใช้สารเสพติดจึงมักแสดงพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม มีอารมณ์ก้าวร้าวหงุดหงิดง่าย ไม่สามารถควบคุมได้ จึงท้าให้มีการใช้สารเสพ
ติดบ่อยขึ้น พอเสพไปหลาย ๆ ครั้งสมองก็จะจดจ้าตัวกระตุ้นท่ีอยู่แวดล้อมขณะเสพสารเสพติด 
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี เพื่อนท่ีร่วมเสพหรือตัวสารเสพติดแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับฤทธิ์ของสารเสพติด 
เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุน้จากสารเสพติด ปริมาณโดปามีนตามธรรมชาติจะไม่พอในการสร้าง
ความสุข ซึ่งเกิดอาการทุรนทุราย เมื่ออยากมีความสุขก็ต้องพึ่งพาสารเสพติด สมองจึงจะหลั่ง
โดปามีนมามากพอท่ีจะท้าให้เกิดความสุข อาการเช่นนี้เรียกว่า “สมองติดยา” 
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ใบงานที่ ๒.๑   
เหรียญสองด้าน 

ค าช้ีแจงจงเขียนข้อดีขอ้เสยีของการใช้สารเสพติดและผลดีผลเสยีของ 
การเลิกใช้สารเสพติด 
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ใบงานที่ ๒.๒ 
ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ าบัดรักษา” 

ค าช้ีแจงจงท้าเครือ่งหมาย X ลงบนตัวเลขของปรอทตามระดับแรงจูงใจ 
ในการอยู่บ้าบัด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรอทวัดแรงจูงใจในการอยู่บ้าบัด 
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กิจกรรมที่ ๔  
เธอคือคนเก่ง 

๑. สาระส าคัญ 
หากผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นก็จะช่วยให้วิเคราะห์สาเหตุ

แต่ละช่วงของการเสพยาได้ชัดเจนตั้งแต่สิ่งกระตุ้นท่ีมาก่อนเสพขณะเสพและผลภายหลังการ
เสพว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใดส่งผลอย่างไรซึ่งจะช่วยให้ผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาเข้าใจและสามารถ
ป้องกันสิ่งกระตุ้นท่ีน้าไปสู่การใช้สารเสพติดได ้

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองท่ี
สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด  

๒.๒ เพ่ือรู้จักความคิดและอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเองท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ใช้สาร
เสพติด 

๓. เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินการ  
๔.๑ ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษานั่งในท่าท่ีสบายฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลายโดยหายใจ

เข้าช้าๆลึกๆเมื่อหายใจสุดแล้วให้กลั้นลมหายใจไว้นานประมาณ๕-๑๐วินาทีจากนั้นให้หายใจ
ออกช้า ๆท้าซ้้า ๆประมาณ๑๐ครั้งแล้วสอบถามความรู้สึกของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา 

๔.๒ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและถามผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาว่าคิดอย่างไรมี
อารมณ์เป็นอย่างไรเราท้าอย่างไรเพื่ออธิบายให้ผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งเมื่อมีความคิดต่อเหตุการณ์แตกต่างกันอารมณ์/ 
ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกย่อมแตกต่างกันไปด้วย 

 
ตัวอย่างของเหตุการณ์กลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะท่ีนอนหลับอยู่เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้
ยินเสียงดังก๊อกแก๊กอยู่ท่ีหน้าบ้าน 
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ผู้บ้าบัดอธิบายตามแผนภาพดังนี้

 
 

๔.๓ ตั้งค้าถามให้ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาใช้ความคิดและความรู้สึกท่ีน้าไปสู่การใช้สาร
เสพติดแล้วเขียนใน Flip Chart หลังจากนั้นจึงถามผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษา 

มีความคิดและความรู้สึกอะไรบ้างท่ีท้าให้ไม่ใช้สารเสพติดและเขียน 
Flip Chart หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาอภิปรายร่วมกันและชี้ประเด็นให้ผู้เข้ารับ
การบ้าบัดรักษาเห็นถึงความคิดและอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีน้าไปสู่การ
ใช้และไม่ใช้สารเสพติดความคิดและอารมณ์/ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นนี้เรียกว่าตัวกระตุ้นท่ีน้าไปสู่
การใช้สารเสพติด 

๔.๔ ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาเขียนข้อความท่ีเป็นความคิดและอารมณ์หรือความรู้สึก
ของตนเองท่ีเกิดขึ้นเสมอก่อนท่ีผู้ป่วยจะไปใช้สารเสพติด ตามใบงานท่ี๓.๑“ความคิดและ
อารมณ์/ความรู้สึกที่น้าไปสู่การใชส้ารเสพติด”  

๔.๕ ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาท้าใบงานท่ี๓.๒ความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกและ
พฤติกรรม” 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
 ๕.๑ ใบงานท่ี๓.๑และใบงาน๓.๒ 

๕.๒ Flip Chart และปากกาเคมี  

๖.การวัดผลและประเมินผล 
 ๖.๑ ประเมินจากใบงานท่ีนักเรียนท้า 
  ๖.๒ สังเกตจากการตอบค้าถาม 

ค าถามชวนคิด 
 
 มีความคิดอย่างไรในการปฏิบัตตินให้ไม่กลับไปใช้สารเสพตดิ 
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ใบงานที่ ๓.๑ 
ความคิดและอารมณ์/ความรู้สึกที่น าไปสู่การใช้สารเสพติด” 

 

ค าช้ีแจง 
           จงนึกย้อนไปถึงการใช้สารเสพติดที่ผ่านมา มีความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นและให้
เขียนไว้เป็นสัญญาณเตือนตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปใช้สารเสพติดอีก 

 
 
  ก่อนการใช้สารเสพติด 
 

 

 
 
 

 
 
 

                  เสพสารเสพตดิ 

 
 
 

 
 
 

ความคิด

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

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

อารมณ์/ความรู้สกึ 

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

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

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

............... 
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ใบงานที่ ๓.๒ 
ความคิดอารมณ์/ความรู้สึกและพฤติกรรม 

 

ค าช้ีแจงจงพิจารณาขอ้ความในตารางว่าเป็นขอ้ความประเภทใด 
แล้วใส่เครื่องหมายทีช่่องนั้น
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กิจกรรมที่ ๕   
เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน 

๑. สาระส าคัญ  
ถ้าผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาต้องการท่ีหยุดการใช้สารเสพติด ส่ิงส้าคัญ คือ  

การปรับเปลี่ยนความคิดที่จะเลิกการใช้สารเสพติดด้วยตนเอง  

๒.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาเปลี่ยนความคิดที่น้าไปสู่การใช้สารเสพติดอีก 

๓. เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา เพ่ือถามความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น เช่น 

   เหตุการณ์  : ขณะนั่งอยู่ที่ร้านค้าเห็นต ารวจเดินเข้ามา 
ใครเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายตัวอย่างท่ียกมาบ้างหรือไม่ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

๔.๒ครูแนะแนวอธิบายใบความรู้ท่ี ๔.๑ความคิดท่ีน้าสู่การใช้สารเสพติด 
         ๔.๓ ฝึกให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาเรียนรู้ว่าความคิดทางลบท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
อาจไม่ได้เป็นความคิดท่ีถูกต้องและเป็นจริงเสมอไปเราสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ 
ถ้าเราสามารถหาความคิดท่ีเป็นทางเลือกมาโต้แย้งความคิดนี้ได้ 

๔.๔ ครูแนะแนวใหผู้เ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาท้าใบงานท่ี๔.๑ การโต้แย้งความคิด
อัตโนมัติทางลบท่ีน้าสู่การใช้สารเสพติดและให้น้าเสนอ 

๔.๕ ให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาท้าใบงานท่ี๔.๒ ผลของการปรับเปลี่ยนความคิด” 
น้าเสนอและให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์แต่ละความคิดที่น้าไปสู่การใช้สารเสพติด เปิดโอกาส 
ให้ซักถาม 

๔.๖ครูแนะแนวให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาแต่ละคนท้าใบงานท่ี๔.๓ แบบส้ารวจตนเอง 

๕.สื่อและอุปกรณ์ 
๕.๑  ใบความรู้ท่ี ๔.๑  
๕.๒ ใบงานท่ี๔.๑  ใบงานท่ี๔.๒ ใบงานท่ี๔.๓ 
๕.๓ ใบความรู้ 



หน้า ๑๐๕ 

 

๖.การวัดผลและประเมินผล 
๖.๑ ประเมินผลจากใบงานของนักเรียน 
๖.๒ สังเกตการตอบค้าถาม 
 

 

ค าถามชวนคิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอกผลกระทบของการที่ประชากรของประเทศติดสารเสพตดิมาคนละ ๑ ขอ้  
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ใบความรู้ที่ ๔.๑  

ความคิดที่น าสู่การใช้สารเสพติด 
 

ความคิดอัตโนมัต(ิAutomatic thoughts) เป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือ
ประสบการณ์เดิมของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นความคิดนี้จะเกิดขึ้นทันทีและหายไปอย่าง
รวดเร็วจนเราไม่ทันรับรู้ว่าความคิดอัตโนมัติเกิดขึ้นความคิดนี้จึงมักจะขาดการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นเหตุเป็นผลแต่กลับพบว่าความคิดอัตโนมัติ
มีอิทธิพลท้าให้บุคคลเชื่อตามความคิดท่ีเกิดขึ้นและสง่ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกรวมท้ังการ
แสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย 

ความคิดอัตโนมัติจึงมีบทบาทส้าคัญในการก้าหนดพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะกับ
ผู้ป่วยท่ีใชส้ารเสพติดเนื่องจากส่วนใหญ่มักมีความคิดอัตโนมัติที่เป็นลบในลักษณะของการ
คาดหวังผลของการใช้สารไปในทางบวกซึ่งเป็นความคิดในการอธิบายเหตุผลท่ีเอื้อต่อการใช้
สารเสพติดของตนเองดังนั้นผู้ป่วยควรมีความรู้ความเข้าใจแยกแยะรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้น
จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นท่ีมาของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นการฝึกฝนให้ผู้ป่วยจดจ้า
ความคิดอัตโนมัติทางลบและเรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงความคิดที่เป็นลบและไม่เป็นประโยชน์
นั้นให้เป็นความคิดทางบวกและเป็นประโยชน์เข้ามาแทนท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยเลิกใช้สารเสพติดได ้

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงความคิดทางลบ 
๑. เมื่อมีความคิดทางลบเกิดขึ้นให้หยุดความคิดของตนเองโดยการตระหนักรู้ 

ว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้น 
๒.ถามตัวเองเช่นความคิดนี้ถูกต้องไหม ? แปลความผิดไปหรือเปล่า? 

เป็นความคิดท่ีด่วนสรุปหรือเปล่า? ควรต้องพิสูจน์ความคิดก่อนสรุปโดยการหาหลักฐาน 
มาคัดค้านหรือสนับสนุนความคิดว่าเป็นจริงหรือไม่ 

๓. แทนท่ีความคิดทางลบให้เป็นทางบวกเพิ่มขึ้นเช่นฉันสามารถลองท้าสิ่งใหม่ให้
เกิดขึ้นในชีวิตได้“การหยุดใช้ยาไม่ยากเกินไปท่ีฉันจะท้าได้” ผลตามมาจาก 
การเปลี่ ยนแปลงความคิด เชิ งบวกท้าให้มีการพัฒนาการวางแผนแก้ ไขปัญหาได้ 
อยา่งเหมาะสม 
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ใบงานที่ ๔.๑  
การโต้แย้งความคิดอัตโนมัติทางลบท่ีน าสู่การใช้สารเสพติด 

 

ค าชี้แจงช่วยกันระดมสมองในการหาข้อโต้แย้งกับความคิดอัตโนมัติทางลบ 
ท่ีน้าสู่การใช้สารเสพติด 
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ใบงานที่ ๔.๒  
ผลของการปรับเปลี่ยนความคิด 

ค าช้ีแจง 
จงวิเคราะห์สถานการณ์ความคิดอารมณ์และผลท่ีตามมาเมื่อมีการปรับความคิดและเขียนลงใน
ช่องว่าง 

สถานการณ์ที๑่เมื่อกลับบ้านท่านเห็นกระดาษฟรอยดแ์ละอุปกรณ์การเสพยาบ้า/ไอซ์อยู่ใน
ห้อง 
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สถานการณ์ที่๒   เพ่ือนเอายาบ้า/ไอซ์มาให้ 
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ใบงานที่๔.๓   
แบบส ารวจตนเอง 

 

ค าชี้แจง 

 

        จงส้ารวจตนเองโดยเขียนบันทึกสถานการณ์ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นลง
ในช่องว่าง 

 

สถานการณ์ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม 
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กิจกรรมที่ ๖  
หยุด..ยั้ง..ย้ า 

๑.สาระส าคัญ 
วิธีการจัดการกับความรู้สึกอยากเสพยาและจัดการกับสิ่งกระตุ้นท้าได้หลายวิธีเช่นการ

จ ด จ้ า สิ่ ง ก ร ะ ตุ้ น ว่ า คื อ อ ะ ไ ร แ ล ะ พ ย า ย า ม ห ลี ก เ ลี่ ย ง จ า ก สิ่ ง ก ร ะ ตุ้ น นั้ น 
หรือเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งกระตุ้นที่เป็นความคิดความรู้สึกของตนเองผู้ป่วยสามารถจัดการกับสิ่ง
กระตุ้นนั้นได้ทันทีโดยการหันเหความสนใจไปท้ากิจกรรมอื่นการใช้ค้าพูดกับตนเองการนึกถึง
ข้อดีข้อเสียของความคิดนั้นพยายามคิดถึงเหตุการณ์อื่นท่ีท้าให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นความสุข
แทนจะเป็นการช่วยลดหรือท้าให้ความรู้สึกอยากเสพยานั้นหายไปได้ 

๒.วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมล่อแหลมท่ีจะน้ากลับไปสู่การใช้สารเสพติด 

๓. เวลา ๑.๓๐  ชั่วโมง 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
๔.๑ แนะน้าให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาฝึกผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการสร้างจินตนาการ

ให้ผู้ป่วยหลับตาอยู่ในท่าสบายผู้บ้าบัดเปิดเทปเพลงท่ีมีเสียงเพลงท้านองธรรมชาติประมาณ๕-
๖ นาทีให้ผู้ป่วยสร้างจินตนาการตามเสียงท่ีได้ยินหลังจากนั้นสุ่มถามความรู้สึก 
ของผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาแต่ละคน 

๔.๒ สุ่มถามผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาเกี่ยวกับประสบการณ์เมื่อเกิดความรู้สึกอยากเสพ
ยา ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรมีสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นน้ามาก่อนและความรู้สึกอยากเสพยามี
ลักษณะเป็นอย่างไรโดยถามถึงความรุนแรงเช่นปฏิกิริยาทางร่างกายความคิด 
และความรู้สึก/ อารมณ์ระยะเวลาท่ีเกิดมากน้อยแค่ไหนจึงดีขึ้นหรือหมดไป 

๔.๓ ครูแนะแนวอธิบายการเกิดความรู้สึกอยากเสพยาเสพติดตามใบความรู้ท่ี๑.๑
ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา 
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๔.๔ ครูแนะแนวกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาทุกคนพูดถึงตัวกระตุ้นที่ท้าให้เกิด
ความรู้สึกอยากเสพยาเช่นเสียงรถมอเตอร์ไซด์เห็นเพื่อนท่ีเคยเสพยาเป็นต้นแล้วให้เขียน
รวบรวมลงในFlip chart หลังจากนั้นจึงจ้าแนกตัวกระตุ้นเป็นกลุ่มได้แก่ความคิดของตนเอง
อารมณ์/ความรู้สึกสถานการณ์บุคคลสถานท่ีอุปกรณ์การเสพยาตัวยาและชี้ให้ผู้เข้ารับการ
บ้าบัดรักษาเห็นว่าสิ่งกระตุ้นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเกิดน้ามาก่อนท่ีผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาจะมี
ความรู้สึกอยากเสพยาแนะน้าให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาหากิจกรรมอื่นท้าเพื่อให้เบี่ยงเบน
ความสนใจเช่น  

 พูดท่ีพูดเตือนตนเองโดยค้าพูดนั้นต้องมาจากความรู้สึกของตนเองอย่าง
แท้จริงฝึกให้ผู้ป่วยพูดกับตนเองอย่างเข้มแข็งมีพลังพอท่ีจะกระทบกับความรู้สึกและให้เขียนใส่
ในกระดาษแข็งเพื่ออ่านเตือนตนเองบ่อยๆ 

พูดบอกกับบุคคลท่ีไว้ใจได้ว่าเรามีความรู้สึกอยากยาเพื่อให้เขาช่วยเหลือ 
เช่นพาออกไปจากสถานการณ์นั้นหรือการอยู่ เป็นเพื่อนคอยดูแลและให้ก้าลังใจหรือช่วย 
พาไปหากิจกรรมอื่นท่ีปลอดจากสารเสพติด 
๕. สื่อและอุปกรณ์ 

๕.๑ ใบความรู้ท่ี๑.๑และใบความรู้ท่ี๑.๒ 
๕.๒ใบงานท่ี๑.๑ 
๕.๓ Flip chart และปากกาเคมี 

๖. การวัดผลและประเมินผล 
๖.๑ประเมินผลจากใบงานของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา 
๖.๒ สังเกตจากตอบค้าถาม การแลกเปลี่ยน 

 

 
 
 
 
 

ท าไมถึงปราบปรามยาเสพตดิไม่หมดสิน้ 
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ใบความรู้ที่๑.๑ 
ธรรมชาติของความรู้สึกอยากเสพยา 

 

ความรู้สึกอยากยาเสพติดเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาของการ
บ้าบัดรักษาโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการหยุดยาความรู้สึกอยากยาอาจเกิดขึ้นนานเป็น
สัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีเป็นสิ่งท่ีสร้างความกระวนกระวายใจความไม่สุขสบายและความทุกข์
ทรมานให้ผู้ป่วยท่ีก้าลังจะหยุดยาเป็นอย่างมาก      อย่างไรก็ตามความรู้สึกอยากยาไม่ใช่เป็น
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติดแต่เป็นธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นได้กับผู้ติดยาเสพติดทุกชนิดเรา
ควรต้องเรียนรู้กับความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไร
มีลักษณะการเกิดขึ้นการคงอยู่     และการหมดไปของความรู้สึกอยากยา  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการกับความรู้สึกอยากยาท่ีเกิดขึ้นได้      ส้าหรับตัวกระตุ้นการเสพหรือ
ความอยากยาเป็นตัวกระตุ้นท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆตัวบุคคลรวมท้ังสถานท่ีเวลา  
และสิ่งของท่ีเกี่ยวกับการเสพยาสัญญาณท่ีแสดงออกทางร่างกายทางจิตใจรวมท้ังความคิดท่ีมีต่อ
การอยากยาความทรงจ้าในอดีตเมื่อเสพยาการวางแผนการถึงวิธีการท่ีจะได้เสพยาความรู้สึกถึง
ความจ้าเป็นท่ีจะต้องเสพยาความรู้สึกอยากยานั้น  เมื่อถูกกระตุ้นจะมีช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นอย่าง
จ้ากัดบางคนเกิดขึ้นเพียงเวลาสั้น ๒-๓ นาทีหรืออาจมีอยู่นานถึง๒-๓ ชั่วโมงซึ่งความรู้สึกอยากยา
จะมีเพิ่มมากขึ้น จนกระท่ังรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถทนทานได้หลังจากนั้น  ความรู้สึกอยากยานี้
จะค่อยๆลดลงภายใน ๒-๓ นาทีและหมดไปในท่ีสุดซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้สึกอยากยามีลักษณะ
คล้ายๆ   กับการเกิดของคลื่นทะเลท่ีค่อยๆก่อตัวรุนแรงมากขึ้นๆและก็ค่อยๆ  สงบลง  ดังนั้น  
เมื่อเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าความรู้สึกอยากยาจะเกิดขึ้นและหมดไปได้
เองในช่วงเวลานี้จึงต้องมีสติรับรู้ว่าเกิดความรู้สึกอยากยาขึ้น       และคอยเฝ้าดูความคิดอารมณ์
ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น  อย่างรู้เท่าทันโดยไม่ปรุงแต่งความรู้สึกอยากยาก็จะค่อยๆหมดไปเองมักจะใช้
เวลาไม่นานนักการฝึกฝนอยู่กับความรู้สึกอยากยาบ่อยๆจะช่วยให้สามารถเผชิญกับความรู้สึก
อยากยาได้ดีขึ้น และพบว่าสิ่งกระตุ้นท่ีเคยมีอิทธิพลท้าให้เกิดความรู้สึกอยากยาจะมีความถี่และ
ความรุนแรงลดลง 
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ใบความรู้ที่๑.๒ 
การจัดการกับความรู้สกึอยากเสพยาและจัดการกับสิ่งกระตุ้น 

 
กลวิธีหยุดความคิดมีหลายวิธี สมาชิกสามารถน้าเทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้  

ไปลองใช้ดูว่าเทคนิคแบบใดที่เหมาะท่ีสุดส้าหรับสมาชิก 
๑.การจินตนาการ  

๑.๑ นั่งเงียบ ๆ และคิดถึงสิ่งท่ีสามารถท้าให้ร่างกายและจิตใจของตนเอง 
รู้สึกผ่อนคลาย ต้องเลือกว่าจินตนาการใดสามารถท้าให้รู้สึกผ่อนคลายได้ หลายคน อาจคิดถึง
สิ่งเหล่านี้ เช่น ชายหาดสวนดอกไม้ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ฟ้าใส ๆ คืนท่ีดาวเต็มท้องฟ้า  ทุ่งดอกไม้
ท่ีอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่น การลอยตัวอยู่ในน้้า พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดิน 

๑.๒ หลับตาแล้วเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนในตัว ได้แก่ ขา แขน ขากรรไกร  
ก้ามือให้แน่น เกร็งกล้ามเนื้อบนใบหน้า ไหล่ และท้องตามล้าดับ ดังนี้ 

๑) เกร็งกล้ามเนื้อท้ังหมดแน่น ๆ แล้วค่อย ๆ คลายกล้ามเนื้อจนรู้สึก 
ความเกร็งท่ีไหลออกจากร่างกาย 

๒) ปล่อยให้ความเกร็งท้ังหมดไหลออกจากตัวและจิตใจ ปล่อยให้พลังงาน 
ของความสงบเข้ามาแทนท่ี หายใจเอาความสงบและความผ่อนคลายเข้ามาในตัว 

๓) เร่ิมเกร็งกล้ามเน้ือใหม่โดยเกร็งไว้นาน๒-๓ วินาที แล้วค่อย ๆ  
คลายออก ผ่อนคลายให้รู้สึกถึงความเกร็งต่าง ๆ ไหลออกจากตัว 

๔) หยุดและเร่ิมหายใจลึก ๆ กลั้นใจไว้ประมาณ ๑๐วินาที แล้วพูดว่า  
“ผ่อนคลาย...ผ่อนคลาย” แล้วปล่อยตัวตามสบาย 

๒. การดีดหนังยาง น้าหนังยางใส่ข้อมือและเมื่อใดก็ตามท่ีเร่ิมคิดถึงสารเสพติด   
ให้ดีดหนังยางและพูดกับตวัเองว่า “ไม่” แล้วเปลี่ยนไปคิดเร่ืองอื่นแทน 
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๓. ฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  เมื่อสมาชิกรู้สึกว่างเปล่า หนักตื้อ ๆ  
และเป็นตะคริวในท้อง นั่นคืออาการอยากสารเสพติดให้ฝึกผ่อนคลายโดยการหายใจ 
เข้าลึก ๆ ให้อากาศเข้าให้เต็มปอดแล้วหายใจออกช้า ท้าเช่นนี้๓ครั้ง คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย ท้าซ้้า ๆ ได้
เมื่อรู้สึกมีอาการอยากสารเสพติดเกิดขึ้นอีก 

๔. โทรศัพท์ปรึกษาใครบางคน สมาชิกควรมีเบอร์โทรศัพท์คนท่ีสนับสนุน 
ให้ก้าลัง ใจและมี เวลาให้สมาชิกสามารถติดต่อได้ เสมอ เมื่ อสมาชิกต้องการเพื่อน 
หรือเกิดความคิดแบบเดิม ๆ และมีความรู้สึกคล้าย ๆ อาการอยากสารเสพติดเกิดขึ้น การได้
พูดคุยกับใครสักคนเท่ากับเป็นการได้ระบายความรู้สึกและเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองก้าลังคิด 

๕. การท าสมาธิ เมื่อคิดถึงสารเสพติดให้หลับตา เพ่งความสนใจจับท่ีความรู้สึกของ 
ลมหายใจเข้าและออกบริเวณปลายจมูก       หากจับความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้ให้หายใจ
เข้าออกยาว ๆ๒-๓ ครั้ง แล้วผ่อนลมหายใจเข้าออกมาเป็นปกติ ท้าต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 
นาที (ควรฝึกท้าทุกวันๆละ๒ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อให้เกิดความช้านาญและสามารถน้ามาใช้ในการ
หยุดความคิดอยากสารเสพติดอย่างได้ผล) 

๖. เบี่ยงเบนความสนใจไปท ากิจกรรมอื่น เช่น ปลูกต้นไม้ อาบน้้า ออกก้าลังกาย  
เล่นกีฬา ฯลฯ 
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กิจกรรมที่ ๗   
เสื้อสวยด้วยลายเพ้นท์ 

๑. สาระส าคัญ 
 ศิลปะจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ป่วยรู้ จักสุนทรียภาพซึ่ งมีคุณค่าต่อมนุษย์ 
อีกท้ังผ่อนคลายความเครียดของตนเอง โดยไม่ไปพึ่งพาสารเสพติดอีก 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษามีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น 
 ๒.๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษารูจ้ักการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดของตน 

๓. เวลา ๑.๓๐  ชั่วโมง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑ ครูแนะแนวและผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาสนทนาถึงการน้าศิลปะมาใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันอย่างไรบ้าง 
๔.๒ ครูแนะแนวและผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาร่วมกันก้าหนดชิ้นงานท่ีจะลงมือปฏิบัติ  
๔.๓ ครูแนะแนวศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเพ้นท์เส้ือพร้อมท้ังหาอุปกรณ์ท่ีใช้ 
๔.๔ ครูแนะแนวและผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาลงมือปฏิบัติ “เสื้อสวยด้วยลายเพ้นท์” 

ด้วยตนเอง  
 ๔.๕ ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาโชว์ผลงานพร้อมท้ังแสดงความรู้สึกในการท้างานคร้ังนี้  
 ๔.๖ ครูแนะแนวน้าประเด็นค้าถามมาชวนผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาร่วมสนทนา เช่น  
  ๔.๖.๑ ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาเห็นภาพของตัวเองและเพ่ือนๆรู้สึกอย่างไร 
ชอบภาพไหน 
  ๔.๖.๒ งานศิลปะช่วยขัดเกลาจิตใจได้อย่างไร  โดยไม่พึ่งสารเสพติด 
๕.สื่อและอุปกรณ์ 

๕.๑ เส้ือ 
๕.๒ สีท่ีใช้เพ้นท์ 
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๖. การวัดผลและการประเมินผล 
ประเมินจากการท้ากิจกรรมและการร่วมสนทนาสะท้อนความคิด 

 
ค าถามชวนคิด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานศิลปะช่วยให้เราห่างไกลจากสารเสพติดได้อย่างไร 
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กิจกรรมที่ ๘  
คนเล็ก..หัวใจใหญ่ 

๑. สาระส าคัญ 
 การบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจะท้าให้เราเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า      
ของตนเอง 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษารู้จักบ้าเพ็ญประโยชน์กับสังคม 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
                และผู้อื่น 

๓. เวลา  ๑   สัปดาห์ (เป็นเวลาเตรียมการ เวลาที่ใช้ในการท้ากิจกรรม ๒ ชั่วโมง) 

๔. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 ๔.๑ ผู้บริหารเชิญผู้ปกครองและชุมชนร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ ร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนกิจกรรม 
 ๔.๒ครูแนะแนวและผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการบ้าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม เน้นไปท้ากิจกรรมท่ีวัดระบุสถานท่ี วันเวลา ให้ชัดเจน แบ่งหน้าท่ี 
 ๔.๓  ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของตามก้าลัง เช่น อุปกรณ์ในการท้าความสะอาดวัด    
น้้าดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น(ไม่รับเงินเพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับผู้ป่วย) 
 ๔.๔  ร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้  
  ๔.๔.๑ ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาเคยคิดว่าตัวเองสามารถท้าประโยชน์เพื่อสังคม
ได้หรือไม่   
  ๔.๔.๒ ผูเ้ข้ารับการบ้าบัดรักษาคิดมีความจ้าเป็นไหมที่เราต้องพึ่งพาสารเสพติด 
๕.สื่อและอุปกรณ์ 
 ๕.๑ อุปกรณ์สิ่งของท่ีได้รับบริจาค 
 ๕.๒ อื่น ๆ  

๖. การวัดผลและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 

ค าถามชวนคิด 
คิดว่าตัวเองมีคุณค่ากับสังคมหรือไม่ อย่างไร 
 



บทท่ี ๕ 

การติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน 
 

 การติดตาม ประเมินผลและการรายงาน มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ด าเนินงานทราบว่า         

งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ด าเนินการ ประสบความส าเร็จหรือไม่    

เพราะผลของการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน สืบเนื่องจาก การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษามุ่งให้ความส าคัญด้านการ

ปูองกันด้านสารเสพติดกับนักเรียนทุกคน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการรายงานเกี่ยวกับสารเสพติดในสถานศึกษา  

การด าเนินงานดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จึงควรมีการติดตามประเมินผล และรายงานคุณภาพผู้เรียน     

ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา 

การติดตาม 

           การติดตาม คือ การตามติด (Holistic Care) เป็นการติดตามดูแลให้การช่วยเหลือประคับประคอง            

ในทุกด้านตามบริบทรวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เฝูาระวังปัญหาเสริมสร้างก าลังใจให้มีความเข้มแข็ง       

ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน าทั้งนักเรียนครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 การด าเนินการก ากับ ติดตามอาจเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปพร้อมกับระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนส่งต่อได้ 

ระยะเวลา 

 ระยะนี้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



     ๑๒๐ 
 

โดยประสานงานกับ   

กระบวนกา

ร 

คู่ขนานไปพร้อมกับ   

กระบวนการ 

ติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน 

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

เสริมสร้างก าลังใจให้เกิด 
ความเข้มแข็ง 

ให้ค าแนะน านักเรียนและครอบครัว 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุมชน 

ตล
อด

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
                                     แผนภูมิแสดงการติดตาม 

 

 

                กระบวนการติดตาม                                          ระบบดูแลช่วยเหลือ   

                                      นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพผู้เรียนทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา 

๑. ระดับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  การติดตาม ประเมินผลและรายงานนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการรายงานสภาพนักเรียนแต่ละ

คนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีวิธีการติดตาม ประเมินผล และการรายงาน ดังนี้  

  ๑.๑ กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาจะได้รับการดูแลด้านจิตสังคม ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือของระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน จะได้รับการดูแลด้านจิตสังคมด้วยการเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยการบูรณาการกับกิจกรรม



     ๑๒๑ 
 

โฮมรูมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานโดยน าข้อมูลจากการลงทะเบียนการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการ  

  ๑.๒ กลุ่มเฝูาระวัง นักเรียนที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ปัญหาการเรียน เด็กท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่

เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  จะได้รับการดูแลด้านจิตสังคมด้วยโปรแกรมกิจกรรมที่ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ ทักษะ และตระหนักในการหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถติดตาม ประเมินผลด้วย

เครื่องมือประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และการเฝูาระวังด้วยการติดตามแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนยังอยู่ใน

ความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา 

  ๑.๓ กลุ่มบ าบัด นักเรียนกลุ่มนี้ก่อนจะจัดให้เป็นกลุ่มบ าบัด มี  ๒ ขั้นตอน คือ 

   ๑.๓.๑.  ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อพบนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๓ เดือน      

จะได้รับการดูแลด้วยกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หากนักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับสารเสพติดได้ก็ส่งกลับครูที่ปรึกษา แต่ยังอยู่ในการสังเกตจากคณะกรรมการเฝูาระวัง ฯลฯ 

   ๑.๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ นักเรียนที่ผ่านการดูแลของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใน

สถานศึกษาแล้วแต่ยังปรับพฤติกรรมไม่ได้     และยังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด   สถานศึกษา ควรด าเนินการส่งต่อ

ให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเพ่ือบ าบัดรักษาด้านยาเสพติด โดยมีเกณฑ์พิจารณาการส่งต่อกับหน่วยงานภาคี      

ความร่วมมือภายนอก ดังนี้ 

    ๑.๓.๒.๑ นักเรียนต้องการ/นักเรียนควรเข้ารับการคัดกรอง/บ าบัดรักษาฯ/ฟ้ืนฟู 

    ๑.๓.๒.๒ ผู้ปกครองร้องขอให้นักเรียนเข้ารับการบ าบัด (ยินยอม) 

    ๑.๓.๒.๓ ตรวจปัสสาวะ พบตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ( ๒ ครั้ง)  

    ๑.๓.๒.๔ มีอาการทางสุขภาพจิต จิตเวช 

    ๑.๓.๒.๕ มีพฤติกรรมบ่งชี้ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทางสังคม ทางกฎหมาย/เบี่ยงเบน/

ยากต่อการดูแล/เกินศักยภาพของสถานศึกษา 

 เพ่ือให้การบ าบัดช่วยให้นักเรียนสามารถหลุดพ้นจากสารเสพติด สถานศึกษาควรจัดให้มีการ

ติดตามแบบมีส่วนร่วม คือ สถานศึกษา ครอบครัว เครือข่ายภาคีควบคู่ไปกับการบ าบัดรักษา การติดตามจะยึด

หลักแบบองค์รวมประกอบด้วย ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือประคับประคองใน

ทุกๆด้านตามบริบท รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เฝูาระวังปัญหา เสริมสร้างก าลังใจให้มีความเข้มแข็ง 



     ๑๒๒ 
 

ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ทั้งนักเรียน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง เราควรศึกษาองค์ประกอบการติดตามแบบ

องค์รวม ดังนี ้

องค์ประกอบการติดตาม วิธีการ เครื่องมือ 

๑. ด้านร่างกาย  

 สัง เกตจากการเจ็บปุวยทางกาย      

ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม เบื่อหน่ายการ

เรียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย ตาหรี่ เพราะ     

สู้แสงไม่ได้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง มักชอบ

ซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังส้วมเพ่ือแอบสูบ

บุหรี่ เสพยา ฯลฯ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์  

๓. สอบถาม 

๔. ตรวจสุขภาพ  

๕. ให้ค าปรึกษา 

๖. ให้ค าแนะน า 

๗. เสริมสร้างก าลังใจ 

๑. แบบสังเกต 

๒. แบบสัมภาษณ์ 

๓. แบบสอบถาม 

๔. แบบบันทึกสุขภาพ 

๕. แบบบันทึกการ 

๖. ให้ค าปรึกษา  

๗. ให้ค าแนะน า  

๘. การเสริมสร้างก าลังใจ ฯลฯ 

๒. ด้านจิตใจ  

สังเกตจากความกดดันจากครอบครัว   

การประชดชีวิต การเลียนแบบ ความ

ประพฤติเปลี่ยน ละเลยกิจวัตรประจ าวัน 

ขาดวินัย เจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว 

ผิดปกติ โมโหง่าย  มีลับลมคมใน                  

ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ การเข้าร่วม

กิจกรรม เช่น การจัดการทางอารมณ์

ทักษะชีวิต ฯลฯ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์  

๓. สอบถาม 

๔. ทดสอบด้านต่างๆ  

๕. ให้ค าปรึกษา 

๖. ให้ค าแนะน า 

๗. เสริมสร้างก าลังใจ 

๘. กิจกรรมต่าง ๆ  

    ฯลฯ 

๑. แบบสังเกต 

๒. แบบสัมภาษณ์ 

๓. แบบสอบถาม 

๔. แบบประเมิน 

๕. แบบทดสอบ 

๖. แบบบันทึกฯ 

๗. ให้ค าปรึกษา  

๘. ให้ค าแนะน า  

๙. การเสริมสร้างก าลังใจ 

๑๐.ชิ้นงาน  ฯลฯ 
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องค์ประกอบการติดตาม วิธีการ เครื่องมือ 

๓. ด้านสังคม  

           สังเกตจากสภาพแวดล้อมของบ้าน

อยู่ในแหล่งสารเสพติด สัมพันธภาพกับพ่อ 

แม่ เพ่ือน ฯลฯ  ความกดดันในครอบครัว 

การใช้เงินเปลืองผิดปกติ มีหนี้สิน บางครั้ง

ขโมย การเข้าร่วมกิจกรรม  เช่น กิจกรรมฝึก

ทั กษะอาชี พ กิ จกรรมกีฬา  กิ จกรรม             

บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชมรม  ฯลฯ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์ 

๓. สอบถาม 

๔. เอกสาร รูปภา 

    สภาพบ้าน  

๕. ให้ค าปรึกษา 

๖. ให้ค าแนะน า 

๗. เสริมสร้างก าลังใจ 

๘. กิจกรรมต่างๆ 

   ฯลฯ 

๑. แบบสังเกต 

๒. แบบสัมภาษณ์ 

๓. แบบสอบถาม 

๔. แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 

    ให้ค าแนะน า การเสริมสร้าง 

    ก าลังใจ 

๕. ชิ้นงาน 

    ฯลฯ 

 

 ๒.ระดับห้องเรียน 

  การประมวลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสั งคมในสถานศึกษาในระดับห้องเรียน  

ครูที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบน าผลการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมาสรุปและรายงานสภาพนักเรียน ทั้ง ๓ 

กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝูาระวัง และกลุ่มบ าบัดในระดับห้องเรียน 

 

 ๓. ระดับสถานศึกษา 

  การประมวลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสังคมในระดับสถานศึกษา ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้

รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ประสานขอข้อมูลผลการดูแลนักเรียนด้านจิตสังคมในระดับห้องเรียนแล้วน ามาสรุปเป็น

ผลโดยรวมทั้งสถานศึกษา 
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ทางตรง ทางอ้อม 

๑. พบปะพูดคุยกับนักเรียน 
๒. ออกเย่ียมบ้าน 
๓. ติดตามในชุมชน /  
ในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี 
ติดตาม / ในสถานท่ีที ่ 
ก าหนดร่วมกัน 

๑. พูดคุยผ่านระบบการสื่อสาร  
    เช่น โทรศัพท์ 
๒. ใช้แบบสอบถาม 
๓. สอบถามจากบุคคลท่ี ๓ 
     - พ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
     - เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการติดตาม 

 ใช้วิธีการต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาและเครือข่ายการท างานแต่ละหน่วยงาน) 

 ๑. การติดตามผลทางตรง คือการพบปะพูดคุยโดยตรงเป็นการติดตามในสถานศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน 

ติดตามในชุมชน  ติดตามในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ติดตาม หรือติดตามในสถานที่ที่ก าหนดร่วมกัน 

 ๒. การติดตามผลทางอ้อม  คือ  การพูดคุยทางระบบสื่อสาร เช่น ทางโทรศัพท์ ผ่านแบบสอบถาม  

หรือผ่านบุคคลที่   ๓   เช่น  ติดตามผ่านพ่อแม่    ผู้ปกครอง  ติดตามผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนภูมิแสดงวิธดี าเนินการติดตาม 

 

                                        วิธีด าเนินการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ๑๒๕ 
 

รูปแบบกิจกรรมติดตาม 

 ๑. ประเมินสภาพร่างกาย  จิตใจ สังคม โดยครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาตามสภาพ

ของปัญหาและให้ก าลังใจ 

  กิจกรรมกลุ่มต่างๆ  ดังนี้  กลุ่มปัญญาสังคมกลุ่มสนับสนุนทางสังคม (social support group) 

การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ : รายบุคคล/รายกลุ่ม (Motivation  Interviewing) กิจกรรมเสริมสร้างภูมิ

ต้านทานส าหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

  การติดตามดูแล ช่วยเหลือ ทางด้านสังคม  เช่น  กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ รายได้เสริม 

กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมชมรม 

 ๒. ติดตามความก้าวหน้าของพฤติกรรม ติดตามเฝูาระวังและประเมินพฤติกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบ ควรมีการติดตาม ดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการบันทึกในระบบข้อมูล   

      ระบบรายงานผ่านการใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

  ๒.๑ การสังเกต 

   ๒.๒ แบบประเมินชิ้นงาน 

  ๒.๓ การพูดคุยซักถาม  สัมภาษณ์  เป็นต้น 

  ๔.๒ ติดตามโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
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ติดตามความก้าวหน้าของพฤติกรรม / 
ติดตามเฝ้าระวังและประเมินพฤติกรรม 

๑. ให้ค าปรึกษาตามสภาพของปัญหา 
๒. ให้ก าลังใจ 
๓. การสัมภาษณ์รายบุคคล/รายกลุ่ม 
    เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
๔. เสริมสร้างภูมิต้านทานส าหรับเด็ก 
     และเยาวชนในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย     
๕. การติดตามดูแล ช่วยเหลือ ทางด้าน 
    สังคม  เช่น 

- กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  
   สร้างรายได้เสริม  
- กิจกรรมด้านกีฬา  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
- กิจกรรมการศึกษา  
- กิจกรรมชมรม 

 

 

๑. การสังเกต 
๒. แบบประเมินชิ้นงาน 
๓. การพูดคุยซักถาม สัมภาษณ์   
๔. ติดตามโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน 
 

 

แผนภูมิแสดงรูปแบบกิจกรรมติดตาม 

 

 

รูปแบบกิจกรรม 

 

 

 

  ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม 
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เครือข่ายภาคีความร่วมมือเข้ามามีส่วนรวมในระบบการติดตามดูแลนักเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสร้างภูมิ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

ครอบครัว                                       
๑. ติดตามร่วมประเมิน 
   /สังเกตพฤติกรรม 
๒. ติดตามผลการเรียน                   
๓. ช่วยกันกับครู/อ่ืนๆ 
    ในการติดตามดูแล 
    ช่วยเหลือตามระยะเวลา 
    ที่ก าหนด                              
๔. สนับสนุนกิจกรรม 
    การติดตาม 

ครอบครัว                                      
๑. ติดตาม ร่วมประเมิน 
    /สังเกตพฤติกรรม                                       
๒. ติดตามผลการเรียน                                      
๓. ช่วยกันกับครูอ่ืนๆ 
    ในการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๔. สนับสนุนกิจกรรม 
    การติดตาม 

ครอบครัว                                      
๑. ติดตาม ร่วมประเมิน  
    /สังเกตพฤติกรรม                                       
๒. ติดตามผลการเรียน              ๓. 
ช่วยกันกับครู/อ่ืนๆ 
    ในการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด                                           
๔. สนับสนุนกิจกรรม 
    การติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
๑. ช่วยกันกับครูอ่ืนๆ 
ในการติดตามดแูลช่วยเหลือ
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
หรือตามระบบตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
๒. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรมการ
ติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
๑. ช่วยกันกับครูอ่ืนๆ 
ในการติดตามดูแลช่วยเหลือตามท่ี
ได้รับการร้องขอ 
หรือตามระบบตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด                                  
๒. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรม 
การติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
๑. ช่วยกันกับครู/อ่ืนๆ 
ในการติดตามดูแลช่วยเหลือตามท่ี
ได้รับการร้องขอ 
หรือตามระบบตามระยะเวลาที่
ก าหนด                                                        
๒. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรมการ
ติดตาม 
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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 เพื่อเป็นการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
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 
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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 
   

 
       

  
 
 
 
 


