ภาคผนวก ง
ตัวอยางโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา

โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว
แกผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ใชระยะเวลาทดลอง 6 สัปดาหๆละ 1 ครั้งๆละ 60 - 90 นาที
ประกอบดวย
แผนการสอนครั้งที่ 1
แผนการสอนครั้งที่ 2

แผนการสอนครั้งที่ 3
แผนการสอนครั้งที่ 4

- กิจกรรมที่ 1 กลุมสัมพันธ “มารูจักกันเถอะ ”
- กิจกรรมที่ 2 ความรูเรื่อง โทษพิษภัยของสุรา
- กิจกรรมที่ 3 สงเสริมการรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ําและการ
ปองกันการติดสุราซ้ํา
- กิจกรรมที่ 4 “การแกไขปญหา”
- กิจกรรมที่ 5 การจัดการความเครียด
- กิจกรรมที่ 6 สงเสริมการรับรูความรุนแรงของโรคทีเ่ กิดจากการดื่มสุรา
- กิจกรรมที่ 7 สงเสริมการรับรูประโยชนและวิธีการจัดการกับ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา

แผนการสอนครั้งที่ 5

- กิจกรรมที่ 8 สงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา

แผนการสอนครั้งที่ 6

- กิจกรรมที่ 9 น้ําสียังใสได
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กิจกรรมที่ 1 “มารูจักกันเถอะ ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางกัน และรูจักชื่อลักษณะเดนบางประการของสมาชิก
2. สงเสริมใหสมาชิกกลาแสดงออก
และนําไปสูความรวมมือในการทํากิจกรรมอื่นๆ
ตอไป
ระยะเวลา 30 นาที
อุปกรณ
1. แผนกระดาษแข็งรอยดวยเชือกสําหรับทําปายชื่อคลองคอ 2. ปากกาเมจิก
การดําเนินกิจกรรม
1. วิทยากรแจกแผนปายชื่อใหสมาชิกคนละ 1 แผน เขียนชื่อของตนเอง พรอมทั้ง
ลักษณะเดนของตน 3 ลักษณะบนแผนปาย( ลักษณะเดนในดานทีท่ า นภูมิใจ)
2. ใหทุกคน (รวมทั้งวิทยากร)พบปะพูดคุย โดยกลาวสวัสดีกบั เพื่อนใหมจบครบทุกคน
- ถามีลักษณะบนแผนปายตรงกัน 1 ลักษณะใหยกฝามือตบกัน 1 ครัง้
- ถามีลกั ษณะบนแผนปายตรงกัน 2 หรือ 3 ลักษณะ ใหยกฝามือตบกัน 2 หรือ 3 ครัง้
ตามลักษณะที่เหมือนกันและถาลักษณะไมเหมือนกันใหพูดคําวา “สวัสดี”
3. สุมถามทดสอบความจําโดยขออาสาสมัครทีละคนใหบอกชื่อและลักษณะของ
บุคคล ที่พบปะมาอยางนอย 3 คน
4. ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นและขอคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
5. วิทยากรสรุปขอคิดและสาระสําคัญของกิจกรรม
การประเมินผล
1. สังเกตปฏิสัมพันธของสมาชิกระหวางการรวมกิจกรรม
2. สมาชิกรูจักกันมากขึ้น

อลิศรา ชูชาติและคณะ. (2538). เทคนิคการศึกษาเพือ่ การพัฒนาอยางมีสวนรวม.
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชซิ่ง.
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กิจกรรมที่ 2 ความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกสามารถบอกถึงสาเหตุการติดสุราของผูปวยได
2. เพื่อใหสมาชิกสามารถบอกถึงโทษพิษภัยจากการดื่มสุราได
ระยะเวลา 40 นาที
สาระสําคัญ
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยสุรา ที่เปนผูด ูแลชวยเหลือผูปวย จําเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของสุราที่ถูกตอง ชัดเจนและเขาใจงาย ซึง่ จะทําใหสมาชิกในครอบครัวผูปวย
สุรา เกิดความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดืม่ สุรา จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยสุรา มีพฤติกรรมในการดูแลชวยเหลือผูปวยในการปองกันการติดซ้ําไดมากขึ้น
การดําเนินกิจกรรม
วัตถุประสงค
ประสบการณ
-กลุมใหญ(5นาที)

สะทอนความคิด /
อภิปราย
-กลุมเล็ก(10นาที)

ความคิดรวบยอด
-กลุมใหญ(20นาที)

สรุปอภิปราย
-กลุมใหญ(5นาที)

ขัน้ ตอนการดําเนินกลุม
- วิทยากรนําเขาสูกิจกรรมโดยสุมถามสมาชิกใน
กลุม 4-5 คน ดวยคําถาม “สาเหตุการดื่มสุราของผูปวย
และการเปลี่ยนแปลงของรางกายผูปวยภายหลังการดื่ม
สุราเปนอยางไรบาง“
- วิทยากร สรุปตามคําตอบของสมาชิก
- ใหสมาชิกแบงกลุมยอย กลุมละ 10 คน
- วิทยากรแจกใบกิจกรรมใหทุกคน จากนั้นใหแตละคน
รวมกันอภิปรายภายในกลุมยอยตามประเด็นในใบ
กิจกรรมที่ตรงกับผูปวยของตนเอง หลังจากนั้นสรุป
คําตอบเขียนลงในใบสรุปผลงานกลุม
- สงตัวแทนกลุม เสนอผลการอภิปรายใหสมาชิกทราบ
- ใหสมาชิกดูวีดีทัศนเรื่อง โทษพิษภัยของสุรา
- วิทยากรรวบรวมขอสรุปและอธิปรายเพิม่ เติมตามใบ
ความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา และแจกแผนพับความรู
เรื่องโทษพิษภัยของสุราใหกับสมาชิกทุกคน
- วิทยากรสุมเรียกสมาชิก1-2คน จากกลุมใหสรุปความรู
ที่ได
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เนื้อหา / สื่อ

-ใบกิจกรรมโทษพิษ
ภัยของสุรา
-ใบสรุปผลงานกลุม
-ปากกา
-วีดีทัศนเรื่องโทษพิษ
ภัยของสุรา
-ใบความรูเรื่องโทษ
พิษภัยของสุรา

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในขณะอธิปรายและการแสดงความคิดเห็นในกลุมยอย
2. สังเกตจากการตอบคําถาม ซักถามขอสงสัย
3. สังเกตปฏิสัมพันธของสมาชิกระหวางการรวมกิจกรรม

ใบกิจกรรม
เรื่อง โทษพิษภัยของสุรา
1. แบงกลุมยอย กลุม ละ 10 คน ใหตงั้ ชือ่ กลุมและเลือกหัวหนากลุม
2. ใหแตละกลุมใชกระบวนการกลุมอภิปรายตามประเด็นตอไปนี้
2.1 สาเหตุการติดสุราของผูปวยมีอะไรบาง
2.2 สุรามีผลตอสุขภาพรางกายของผูปวยอยางไรบาง
2.3 สุราสงผลกระทบตอครอบครัวของผูปวยอยางไรบาง
3. ใหแตละกลุมเขียนคําตอบลงในใบสรุปผลงานกลุมเรือ่ ง โทษพิษภัยของสุรา
4. ตัวแทนกลุมออกไปเสนอผลสรุปหนาหอง กลุม ละ 5นาที

ใบสรุปผลงานกลุม
เรื่อง โทษพิษภัยของสุรา
ชื่อกลุม …………………………………………………………………………………………
หัวหนากลุม ……………………………………………………………………………………
สมาชิก 1. .............................2. .........................3.............................4..........................
5...............................6…………………...7…………………..8………………
ประเด็นการอภิปราย
1. สาเหตุการดื่มสุรา มีดังนี้
.......................................................................................................................................................

2. สุรามีผลตอสุขภาพรางกายของผูดื่มสุรา คือ
........................................................................................................................................................
3. การดื่มสุรา สงผลกระทบตอครอบครัวของผูดื่มสุรา คือ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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ใบความรู
เรื่องโทษพิษภัยของสุรา
สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอลผสมอยู ซึ่งในสุราจะมีเอทิลแอลกอฮอลล เปน
สารองคประกอบหลัก และยังเปนตัวออกฤทธิ์ทําลายระบบอวัยวะตางๆภายในรางกาย ปริมาณสารนี้จะ
เปนตัวบงชี้ระดับความแรงแอลกอฮอลลในสุราที่แสดงคาเปนดีกรี กําหนดไวปริมาณ 0.5 ดีกรีแตไมเกิน
60 ดีกรี ถือวาอยูในเกณฑที่คนสามารถใชดื่มไดที่เปนเกณฑกําหนดของสากลทั่วไป นอกจากนี้ในสุรา
ยังมีสารประกอบอื่นๆที่เปนพิษอยูหลายชนิด เชน เมทิลแอลกอฮอล ตะกั่วสารหนู ทองแดง แอลคา
ลอยดที่เปนพิษ กรดเบนโซอิก เปนตน สุราถูกดูดซึมไดดีที่กระเพาะอาหาร ประมาณรอยละ 20 ที่เหลือ
อีกประมาณรอยละ 80 จะถูกดูดซึมไดดีในลําไสสวนตนเขาสูหลอดเลือด และกระจายไปทั่วรางกายทุก
แหงที่มีน้ําเปนสวนประกอบ สามารถผานเขาสูรกและเขาสูระบบประสาทสวนกลาง สุราจะถูกเผาผลาญ
และทําลายที่ตับเปนสวนใหญ และขับออกมาทางรางกาย ทางลมหายใจ เหงื่อและปสสาวะ

การเกิดพิษเฉียบพลันจากการดื่มสุรา
มิลลิกรัมของแอลกอฮอลใน
เลือด100 ซีซี
50 –100

อาการแสดง
จะไมมีอาการแสดงอะไร อาจจะมีอาการตอบสนองตอสิ่งกระตุนชากวาปกติ

100 – 200
200 – 300

มีอาการเมา
อาการเมาเปนมากขึ้น เดินเซ พูดไมชัด ซึม

300 – 400
+ 400

ซึมไมรูสึกตัว แขนขาไมมีแรง ไมรูสึกเจ็บปวด
หมดสติ ตัวเย็น หนาจะแดง ความดันโลหิตลดต่ําลงหายใจชาและ
อาจจะหยุดเปนพักๆและมีกลิ่นของแอลกอฮอลจากลมหายใจจะไมมี
ความรูสึกจากการเจ็บปวด ถาเอามือบีบหรือกดบนผิวหนังตรงที่ใกลกับ
กระดูก เชน หนาผาก กกหูและที่หนาอก ถาเปนมากขึ้นจะทําใหความ
ดันโลหิตต่ําลงมากถึงช็อค และหยุดหายใจเสียชีวิตได

ปจจัยที่เปนสาเหตุการดื่มสุรา
1. ปจจัยดานรางกาย จากลักษณะทางพันธุกรรมพบวา ญาติพี่นอ งของคนที่ติดสุราจะมี
โอกาสติดสุรา ประมาณรอยละ 25 และถาบิดาติดสุราพบวาลูกผูชายจะติดสุราดวย นอกจากนีบ้ างคน
ดื่มสุราเพื่อกระตุนใหเจริญอาหารหรือเพื่อลดความเจ็บปวดในยามปวยไขหรือใชแกปญหาโรคนอนไม
หลับ แตบางคนดื่มเพื่อใหเกิดความอบอุนแกรางกายซึ่งเมื่อดื่มบอย และนานวันเขาทําใหกลายเปนติดสุราไป
ในที่สุด
2. ปจจัยทางดานจิตใจและอารมณพบวา คนดื่มสุราเพื่อแกปญหาบางอยางของจิตใจ
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และอารมณ เชน ดื่มสุราเพื่อลดความเครียดในการทํางานหรือการดํารงชีวิตประจําวัน การขาดความรูสึก
ผูกพันในครอบครัวจากสภาพครอบครัวที่ไมมีความสุข ขาดการแสดงออกทางอารมณความรักและความ
เขาใจตอกัน เนื่องจากคนเหลานี้ไมมีความอดทนและพยายามแกไขปญหาใหอาการเครียดหรือผิดหวัง
เหลานี้หมดสิ้นไป แตมักใชสุราซึ่งมีผลในการเปลี่ยนแปลงอารมณไดเร็ว
3. ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมที่จัดวาเปนแหลงสงเสริมใหบุคคลดื่มสุรา
คือ ครอบครัว สัม พันธภาพของบุคคลภายในครอบครั วที่ ไมดี จ ะมีผลตอ การดื่มสุ รา กลุ มเพื่อนและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดื่มสุรา สุราจําหนายตามรานคาหาซื้อไดงาย สุราไดรับการยอมรับที่ใชดื่ม
ในงานเลี้ยง การพบประสังสรรค พิธีประเพณีหรืองานสังคมตางๆ นอกจากนี้ยังมีคานิยมแบบผิดๆ เชน
การดื่มสุราทําใหแข็งแรงหรือแสดงความเปนผูใหญ
โทษที่เกิดจากการดื่มสุรา
1. ตอตัวผูด ื่มสุรา
1.1 สุขภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกตางๆ เกิดขึ้น เชน ตับแข็ง แผลในกระเพราะอาหาร
1.2 เสียเศรษฐกิจของตน โดยตองเสียเงินเพื่อซื้อหาสุรามาดื่ม
1.3 เปนบุคคลที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย ขาดสมาธิ บางคนทํางานไมได
1.4 ผูที่ติดสุราจะมีบุคลิกภาพไมดี มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไมดี และอาจ
ประสบ อุบตั ิเหตุไดงาย
1.5 ผูที่ติดสุราอาจกออาชญากรรม ตองโทษตามกฎหมาย
1.6 ผูที่ติดสุราจะหมกมุนกับการดื่มสุรา มีอาการมึนเมา และอาจเปนโรคจิตไดในที่สุด
2. ตอครอบครัว
2.1 ความรับผิดชอบตอครอบครัวหรือญาติพี่นองหมดไป ไมสนใจที่จะดูแล
ครอบครัว เกิดปญหาการทะเลาะวิวาท ครอบครัวหมดความสุข และเปนภาระตอบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งทิ้งภาระหนักใหครอบครัวหากตองพิการหรือเสียชีวิต
2.2 ทําความเดือดรอนใหครอบครัว และสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว
3. ตอสังคมและเศรษฐกิจ
3.1 ผูติดสุราจะมีปญหาตางๆมากมายอาจกอคดีขมขืนกระทําชําเราและอาชญากรรม
สรางความไมสงบสุขจนเปนที่รังเกียจของสังคม
3.2 กอปญหาอุบตั ิเหตุอันตรายตางๆ ตอตนเองและผูอื่นได
3.3 สูญเสียงบประมาณไปในการบําบัดรักษาผูต ิดสุราและโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
ดัดแปลงมาจาก :
สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย. (2546). คูมือโปรแกรมกิจกรรมบําบัดผูปวยสุรา. ใน สําเนา นิลบรรพ,
(บรรณาธิการ ) พิมพครั้งที่1 กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
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กิจกรรมที่ 3
โอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดซ้ําและการปองกันการติดซ้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกบอกถึงตัวกระตุนตางๆ ที่เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดสุราซ้ําได
2. เพื่อใหสมาชิกสามารถบอกถึงวิธีการจัดการ และหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่เปน
โอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดสุราซ้ําได
3. เพื่อใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมในการปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา
ระยะเวลา 60 นาที
สาระสําคัญ
สมาชิกในครอบครัวผูปวยสุรา ควรรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการกลับไปติดซ้ําของผูปวย
สุราภายหลังการบําบัดรักษา คือ ถาผูปวยกลับไปอยูกับครอบครัวที่มีสภาพแวดลอมเดิมๆจะมี
โอกาสเสี่ยงตอการกลับไปติดซ้ําไดงาย เมื่อตองเผชิญกับสภาวะความเสีย่ งสูง เชน เกิดสภาพ
อารมณที่ไมดี มีความคับของใจ เครียด หรือเกิดปญหาดานความสัมพันธกับคนในครอบครัว
ผูอื่น หรือจากแรงกดดันทางสังคม อิทธิผลจากกลุมเพื่อนที่ถือวาเปนตัวกระตุนที่ทําใหเกิดการ
กลับไปดื่มสุราซ้ําได ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุรา ถารับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการกลับไป
ติดสุราซ้ําของผูปวยวามีโอกาสเสี่ยงสูงจะชวยใหสมาชิกในครอบครัวผูปวยสุรา เกิดพฤติกรรมใน
การปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํามากขึน้
การดําเนินกิจกรรม
วัตถุประสงค
ประสบการณ
-กลุมใหญ(10นาที)

ขั้นตอนการดําเนินกลุม
- วิทยากรนําเขาสูกิจกรรมโดยสุมถามสมาชิกใน
กลุม 4-5 คน ดวยคําถาม” อะไรเปนตัวกระตุนทําให
ผูปวยมีอาการอยากดื่มสุรา”
- วิทยากร สรุปตามประเด็นคําตอบของสมาชิก

เนื้อหา / สื่อ

สะทอนความคิด /
อภิปราย
-กลุมเล็ก(20นาที)

- ใหสมาชิกแบงกลุมยอย กลุมละ 10 คน
- วิทยากรแจกใบกิจกรรมใหทกุ คน จากนั้นใหแตละ
คนรวมกันอภิปรายภายในกลุมยอย ตามประเด็นในใบ
กิจกรรมที่ตรงกับผูปวยของตนเอง หลังจากนั้นสรุป
คําตอบเขียนลงในใบสรุปผลงานกลุม

-ใบกิจกรรมโอกาส
เสี่ยงตอการกลับไป
ติดซ้ํา
-ใบสรุปผลงานกลุม
-ปากกา
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วัตถุประสงค

ขั้นตอนการดําเนินกลุม

เนื้อหา / สื่อ

ความคิดรวบยอด
-กลุมใหญ(30นาที)

- สงตัวแทนกลุมเสนอผลการอภิปรายใหสมาชิกทราบ
- วิทยากรรวบรวมขอสรุปและอภิปรายเพิม่ เติม ตามใบ
ความรูโอกาสเสี่ยงตอการกลับไปติดซ้ํา และแจกแผน
พับความรูโอกาสเสี่ยงตอการกลับไปติดซ้ําใหกับสมาชิก
ทุกคน

-ใบความรู โอกาส
เสี่ยงของการกลับไป
ติดซ้ําและการปองกัน
การติดซ้ํา

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในขณะอธิปรายและการแสดงความคิดเห็นในกลุมยอย
2. สังเกตจากการตอบคําถาม ซักถามขอสงสัย
3. สังเกตปฏิสัมพันธของสมาชิกระหวางการรวมกิจกรรม

ใบกิจกรรม
โอกาสเสี่ยงของการติดซ้าํ และการปองกันการติดซ้ํา
1. แบงกลุมยอยกลุมละ10 คนใหตั้งชื่อกลุมและเลือกหัวหนากลุม
2. ใหแตละกลุมใชกระบวนการกลุมอภิปรายตามประเด็นตอไปนี้
- อะไรบางที่เปนตัวกระตุนทีท่ ําใหผูปว ยมีความรูสึกอยากดื่มสุรา
- การจัดการหรือหลีกเลีย่ งตัวกระตุนทีเ่ ปนโอกาสเสีย่ งตอการกลับไปติดซ้ํา มี
วิธีปฏิบตั ิอยางไรบาง
- การชวยเหลือผูปวยในการปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา มีวิธีปฏิบตั ิอยางไรบาง
3. ใหแตละกลุมเขียนคําตอบลงใน ใบสรุปผลงานกลุมเรือ่ งโอกาสเสี่ยงของการ
กลับไปติดซ้ํา
4. ตัวแทนกลุมออกไปเสนอผลสรุปหนาหองประชุม กลุมละ 5 นาที
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ใบสรุปผลงานกลุม
โอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดซ้ําและการปองกันการติดซ้ํา
ชื่อกลุม.............................................................................................................................
หัวหนากลุม.......................................................................................................................
สมาชิก1.............................................2. ......................................3................................................
4.............................................5........................................6................................................
7.............................................8........................................9................................................
10.........................................................................................................................................

ประเด็นการอภิปราย
1. โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาขอความที่มีผลกระตุนใหผูปว ยคิดถึงหรือรูสึก
อยากดื่มสุรา
.............โกรธ / โมโห

................รูสึกทอแท

................ครึ้มใจ

................ถูกวิจารณ

................เบื่อ / เหนื่อยลา

................พอใจ / มีความสุข

................หงุดหงิด

................เหงา / โดดเดี่ยว

................รูสึกดีใจ / สมหวัง

................ตื่นเตน

................ถูกทอดทิ้ง

................มีอารมณรักใคร

................กังวล กลัว

................สูญเสีย ผิดหวัง

................อับอาย

................รูสึกกดดัน

................เศรา เสียใจ

................อิจฉา หึงหวง

................งานเลี้ยง

................เที่ยวไนทคลับ บาร

................สังสรรคกับเพื่อน

................หลังเลิกงาน
...............วันสิน้ เดือนไดรับเงิน
.............พบเพือ่ นที่เคยดื่ม

................ฉลองความสําเร็จ
...............เทศกาล
................วันหยุด สุดสัปดาห

................อยูบ านคนเดียว
.................กอนรับประทาน
.................เครียด

มีความรูสึกหรือสถานการณอื่นๆทีท่ ําใหผปู วยอยากดื่มนอกจากนี้ โปรดระบุ..............................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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2. โปรดระบุตัวกระตุนที่จะทําใหอยากดืม่ สุราและวิธกี ารจัดการหรือหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุน
ตัวกระตุนที่จะทําใหอยากดื่มสุรา

วิธีการจัดการหรือหลีกเลี่ยงตัวกระตุน

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

3. การดูแลชวยเหลือผูปวยสุราในการปองกันการกลับไปติดซ้ํามีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
........................................................................................................................................................

ใบความรู
โอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดซ้ํา และการปองกันการติดซ้าํ
การกลับไปติดสุราซ้ําสามารถปองกันได ถาผูปวยไดรูถึงสัญญาเตือนหรือโอกาสเสี่ยงของ
การกลับไปเสพติดซ้ํารวมถึงการจัดการกับโอกาสเสี่ยงนั้น ซึ่งนอกจากผูปวยแลวสมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพ
ติดมีความสําคัญมาก ในการใหความดูแลชวยเหลือผูปว ยในการปองกันการกลับไปติดซ้าํ
ผูที่เลิกดื่มสุราแลวมีโอกาสเสี่ยงตอการกลับไปติดสุราซ้ํา ที่เกิดจากปจจัยหลายอยางที่จะ
นําไปสูการกลับไปดื่มสุราซ้ําได
ปจจัยสงเสริมการกลับไปติดสุราซ้ํา
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 ผูที่เลิกดื่มสุราไดแลวเกิดอาการอยากยาขึ้นมาอีก เมื่อเผชิญกับตัวกระตุนที่จะไป
กระตุนสมองของผูที่เลิกดื่มสุราทําใหเกิดความรูสึกคิดถึงสุราจนเกิดอาการอยากดื่ม จนนําไปสูการ
กลับไปดื่มสุราซ้ําได
1.2 การขาดแรงจูงใจหรือแรงสนับสนุนในการเลิกดื่มสุรา
1.3 มีสภาพจิตใจที่ออนแอหรือไมเขมแข็งพอ และขาดความมั่นใจในตนเอง
1.4 มีสภาวะอารมณทางลบ เชน ความกลัว ความโกรธ หงุดหงิด
2. ปจจัยทางครอบครัว
2.1 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี ขาดความรักความอบอุน ในครอบครัว ขาดที่
พึ่งทางใจ มีปญ
 หาครอบครัวแตกแยก บิดามารดาทะเลาะวิวาทกัน
2.2 มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา
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3. อิทธิพลจากเพื่อน การดื่มสุราเพราะตองเขาสังคมมีสมาคมกับกลุมเพื่อน
4. สภาวะแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอม เชน บริเวณใกลเคียงละแวกบานมีราน
จําหนายสุรา หาซื้อไดงาย มีการโฆษณาจูงใจในรูปแบบตางๆ ใหเกิดการอยากลอง อยากดื่ม
การปองกันการกลับไปติดซ้ํา
การกลับไปติดซ้ําสามารถปองกันได หากผูปวยไดรูถึงสัญญาเตือนและสามารถหลีกเลี่ยง
หรือจัดการกับตัวกระตุนไดอยางถูกตอง ซึ่งนอกจากตัวผูปว ยแลว ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญมากใน
การดูแลชวยเหลือผูปวย โดยเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา ตักเตือน และใหกําลังใจ ซึ่งสามารถปฏิบตั ิ
ไดดังนี้
1. การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจใหแข็งแรง โดยดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรง
ตามเวลาและตอเนื่อง สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากยาหรือภาวะโรคที่เปนอยู แนะนําหรือจัดหาอาหาร
ที่มปี ระโยชน ดูแลใหพักผอนนอยหลับไดอยางนอยวันละ 6-8 ชัว่ โมง กระตุนใหออกกําลังกายตามความ
เหมาะสม และการพบแพทยตามนัดทุกครั้ง
2. การฝกทักษะในการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เปนความเสี่ยงสูง หรือฝกการเผชิญกับสิ่งกระตุน
ซึ่งครอบครัวตองเรียนรูไปพรอมกับผูป วยดวย ไดแก
2.1 มีวิธีการหลีกเลี่ยงตัวกระตุน เชน ไมเก็บหรือมีสุราไวในบาน ไมไปรานที่เคยซื้อสุรา
แตบางครั้งจําเปนตองเผชิญ ควรมีวิธีการเผชิญที่เหมาะสม เชน นึกถึงโทษที่เกิดจากการดื่ม รีบ
รับประทานอาหารอื่นทดแทน เปนตน
2.2 ฝกวิธีจัดการกับอาการอยากยา แมจะหยุดดื่มเปนเวลาแรมเดือนแลวก็ตาม อาการ
อยากยาเกิดขึ้นไดเสมอเปนครั้งคราว การจัดการกับอาการอยากยา คือ เรียนรูถึงอาการอยากยาของ
ผูปวยแตละคน วามีอาการเปนอยางไร อยูนานเทาไร มีสิ่งใดทําใหอาการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อจะได
หลบหลีกตนเหตุของการเกิดอาการ และถาเกิดอาการอยากยาตองรีบหยุดความคิดทันที โดยการ
เบี่ยงเบนความสนใจ ผูปวยตองหันเหไปทํากิจกรรมอื่นทันที เชน ดื่มน้ําผลไมแทน ออกกําลังกาย เดินหนี
จากสถานที่นั้นๆทันที หรือใหนึกถึงความหายนะจากการดืม่ สุรา อาจมีการบันทึกไวในแผนกระดาษหรือ
ในสมุดพกวา สิง่ หายนะเหลานีไ้ ดแกอะไรบางชวยเตือนความจํา และรีบพูดคุยกับบุคคลที่เขาใจและยินดี
ชวยเหลือ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีความสําคัญที่จะสามารถชวยเหลือรับฟงและเปนกําลังใจแก
ผูปวยได ถาผูปวยเกิดความพลาดพลั้งกลับไปดื่มอีก ตองเรียนรูวาเปนเพราะอะไร จะไดกลับไปตั้งตนปรับปรุง
วิธีจัดการกับอาการอยากยาเสียใหม เพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก
3. การวางแผนจัดระเบียบชีวติ ใหม ครอบครัวใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูปว ย ดังนี้
3.1 ผูติดสุรา ชีวิตจะตกอยูในวังวนของการดื่มสุรา ไมมคี วามสนใจในสิ่งอื่นๆเลย ชีวิต
จึงตกต่ํา เสียหาย ไมเปนระเบียบ การดูแลชวยเหลือจึงจําเปนตองชวยผูปวยจัดระเบียบชีวติ ใหม โดย
บริหารเวลาใหเปนและใหมปี ระสิทธิภาพ กําหนดตารางเวลาสําหรับกิจกรรมใหแนนอน แบงเวลาสําหรับ
ตนเอง การงาน ครอบครัว ศาสนา สังคมและการบําบัดรักษาใหเหมาะสม
124

(115)

3.2 รักษาสุขภาพทางกาย โดยกินอาหารที่เปนประโยชนวันละ 3 มื้อ ออกกําลังกายทุกวัน
อยางนอยวันละครึ่งชั่วโมง นอนใหเปนเวลา ไมอยูดึกหรืออดนอน พบแพทยตามนัด
3.3 รักษาสุขภาพทางใจ โดยยึดมั่นในศาสนา ดํารงตนอยูในศีล ชวยเหลือบุคคลอื่นที่มี
โอกาส ฝกทักษะในการจัดการกับอารมณขนุ มัว ฝกการคลายเครียด ฝกการทําสมาธิ
3.4 สรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง เขารวมกิจกรรม
ของครอบครัวทุกอยาง รับฟงความคิดเห็นและรับรูในความรูสึกของสมาชิกในครอบครัว รับรูผลเสียหาย
ตอครอบครัวจากการดื่มสุราและมุงมั่นที่จะไมใหเกิดขึ้นอีก
3.5 ปฏิบัติหนาที่การงานของตนเองใหดีที่สุด
3.6 สรางงานอดิเรกขึ้นจากเวลาวางที่มีเหลืออยู
3.7 รูจักหนาที่ในสังคม เลือกคบเพื่อนที่ดีที่ไมดื่มสุรา เลิกคบเพื่อนเกาที่เคยดื่มสุรา
4. การจัดการกับอารมณและความเครียด ครอบครัวใหการดูแลชวยเหลือแกผูปวย ดังนี้
4.1 สามารถประเมินตนเองไดวา กําลังจะมีอารมณโกรธและหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
4.2 มีวิธีการดับอารมณโกรธ เชน การหายใจเขาออกลึกๆชาๆ ทําใจเย็นๆไว เปลี่ยน
ความคิด มองในดานบวก อยาคิดวาเปนเรื่องสวนตัว หลีกเลี่ยงออกจากสถานการณนั้น หรือระบาย
อารมณดวยการชกตอยเปาสมมุติ กระทืบเปาแทน ฯลฯ
5. การฝกทักษะในการปฏิเสธ ครอบครัวควรใหกําลังใจ สนับสนุนใหผูปวยปฏิบัติ ไดแก
5.1 การประเมินถึงสถานที่ที่มีการจําหนายสุราหรือมีการดื่มสุรา สมาชิกในครอบครัว
ชวย เตือนและแนะนําวิธีหลีกเลี่ยง โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนและโทษที่ผูปวยจะไดรับถาไมกลับไปดื่มสุรา
อีก เชน ผูปวยจะไมเกิดความทุกขทรมานจากอาการขาดยา ผูปวยจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเมื่อไมกลับไป
ดื่มสุราอีก ผูป ว ยจะมีเงินไปใชทําสิ่งอื่นที่เปนประโยชนมากขึ้น
5.2 ฝกทักษะในการปฏิเสธ ใหปฏิเสธทันที เมื่อมีผูมาชักชวน ไมแสดงทาทีไม
แนใจหรือเกรงกลัว ตอบปฏิเสธอยางแข็งขัน ดวยทาทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะปฏิเสธ หรือชักชวนใหมาเลิกดื่มสุราดวยกัน เมื่อผูปวยสามารถปฏิเสธไดสําเร็จ ครอบครัวควร
ชื่นชมและใหกาํ ลังทันที
6. การฝกทักษะในการแกปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นอาจเปนสาเหตุของการกลับไปติดสุราซ้ํา
ดังนั้นครอบครัวควรใหคําปรึกษาและใหผูปวยมีสวนรวมในการแกปญหา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- ตองระบุ ใหไดวาประเด็นปญหาคืออะไร
- หาทางแกปญหา นึกถึงทางแกทุกอยางไมวา จะมีเหตุผลหรือไม
- วิเคราะหถึงขอดี ขอเสียของทางแกปญหาแตละอยาง
- เลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุดและดําเนินการแกปญหาตามวิธีที่เลือก
- ประเมิน ผลของการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแกไขแตไมเสียใจกับการตัดสินที่ผานมา
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กิจกรรมที่ 4 “ การแกไขปญหา ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกฝกเชาวปญ
 ญาในการแกไขปญหา
2. เพื่อใหสมาชิกฝกความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา
ระยะเวลา 60 นาที
อุปกรณ
1. ใบกิจกรรม “การแกไขปญหา ” และ ใบความรู
2. ปากกา, ดินสอ, ยางลบ
3. แผนใส ปากกาเขียนแผนใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ
วิธีดําเนินการ
1. วิทยาการสนทนาถึงเหตุการณในชีวิตที่เปนปญหาตองแกไข โดยสุมถาม
สมาชิก 4 - 5 คนถึงประสบการณที่ผา นมาและมีแนวทางในการแกปญ
 หาอยางไรบาง
2. แจกใบกิจกรรม “การแกไขปญหา ” ใหคนละ 1แผน และมีคําสั่งวา นี้คือบท
บทพิสูจนในการแกไขปญหา โดยใหทานลากเสนตรง 4 เสนผานจุด 9 จุด (ตามภาพ) โดยจะเริ่มลากเสน
จากจุดไหนกอนก็ไดแตหามไมใหยกดินสอ ถาทําไมไดใหพยายามพลิกแพลงจนกวาจะทําไดอยา
ลอกเลียนแบบกัน
3. สมาชิกที่ทาํ เสร็จและถูกตองใหเก็บไวกอนไมควรใหผูอื่นดู
4. เมื่อครบเวลา 15 นาทีและสวนใหญยังทําไมได วิทยากรแนะนําสมาชิกวาไม
จําเปนจะตองลากเสนอยูภายในเกาจุดจะลากเลยจุดออกไปก็ได
5. ใหสมาชิกทําตออีก 5 นาที ถามีอีกหลายคนทําไมไดใหสมาชิกทีท่ าํ ไดออกไป
สาธิตใหทุกคนดู หลังจากสาธิตใหดูแลว ถายังมีคนทีท่ ําไมได ใหคนทีท่ ําไดแลวชวยบอกเปนการ
สวนตัวแกสมาชิกที่ทาํ ไมได หลังจากนัน้ วิทยากรเฉลยภาพที่ถูกตองใหดูอีกครั้ง
6. วิทยากรใหสมาชิกรวมกันอภิปรายตามหัวขอดังนี้
6.1 เพราะเหตุใดในตอนแรกสมาชิกบางคนทําไมไดแตบางคนทําได
6.2 สมาชิกที่ทาํ ไมได มีความรูส ึกอยางไร
6.3 ชีวิตจริงอะไรเปนอุปสรรคที่ทําใหเราทําสิ่งที่ตองการไมสําเร็จ
6.4 เราสามารถแกไขปญหาหรือเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางนั้นไดอยางไร
6.5 กิจกรรมนี้ใหขอคิดอะไรบาง
7. วิทยากรสรุปตามแนวคิดกิจกรรม
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แนวคิดกิจกรรม
กิจกรรมนี้มุงใหเรารูจักตัวอง เวลาที่เราลากเสนสี่เสนใหผาน เกาจุด เรามักลากอยู
ภายในสี่เหลี่ยมเกาจุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งแสดงวาตัวเรามีกลไกบังคับอยูโดยทีเ่ ราไมรูตัว ทั้งๆที่คําสั่ง
ไมไดสั่งวาจะตองลากภายในเกาจุดนี้ แตเราก็ทาํ ไปตามอัตโนมัติ ซึง่ กลไกที่อยูภายในตัวเรานี้ ได
รับมาแตกําเนินตามสภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเคยชิน
ที่เรียกวาเปนกรอบหรือแบบแผนชีวิต เมื่อทําสิ่งใดมักทําตามระเบียบหรือกรอบอันนี้และยึดเปน
หลักของชีวิต ดังนัน้ ถาหากวาเราจะยึดกรอบหรือแบบแผนแหงชีวิตของเราเพียงอยางเดียว คงจะ
พบความเจริญกาวหนาไดยาก การทําอะไรในกรอบหรือตามความเคยชินเปนสิ่งที่ทาํ ไดงายสะดวก
และปลอดภัยเพราะวาเราเคยทํามากอนแลว แตเราจะพบความเจริญกาวหนาหรือสิ่งแปลกใหม
ไมได แตการที่คนเราจะออกนอกกรอบของตัวเองก็เปนการเสีย่ งและเราไมทราบวาเสี่ยงแลวผลมัน
จะเปนอยางไร กระนั้นก็ดีเราก็ควรจะกลาเสี่ยงถาหากวาการเสี่ยงนี้ เราจะพบความกาวหนา
ทางดานจิตใจดวย แตการเสี่ยงนั้นถึงแมเปนสิ่งที่ดีแตกอ็ ยาใหมากเกินไปซึ่งจะประสบความสําเร็จ
หรือความกาวหนาจริงไดยาก การมีความคิดสรางสรรคหรือออกนอกกรอบบางเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนในการแกไขปญหา แตควรทําใหอยูใ นความพอดีคือ ยึดถือทางสายกลาง ตามตัวอยางดังนี้

สถาบันธัญญารักษ. (2548). คูมือโปรแกรมกิจกรรมบําบัดสุรา. ปทุมธานี : กิจการโรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
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รูปที่ 1 ลากออกมากเกินไป จึงไมผานจุด
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2.ลากเสนออกไปนอย จึงไมผานจุด

3.ลากเสนออกไปพอสมควร จึงผานจุดครบทั้ง 9จุด
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ใบกิจกรรม
“ การแกไขปญหา”
บทพิสูจนในการแกไขปญหา ใหทา นลากเสนตรง 4 เสน ผานจุด 9 จุด (ตามภาพ) โดยไมยกปากกา
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