
สรุปผลการจัดโครงการ 
โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปัว จังหวัดน่าน 

การอบรมกิจกรรมคืนผู้เสพสารเสพติดสู่อ้อมกอดของครอบครัว 
วันท่ี 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
ณ ห้องพระพุทธรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คืนผู้เสพสารเสพติดสู่อ้อมกอดของครอบครัว 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางชลทรกิา   เชียงหนุ้น  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ : จำนวน 1 วัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
4. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส่ที่ดีจะช่วยใหส้มาชิกใน
ครอบครัวไมเ่ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความเข้มแข็งของความรัก ความสามัคคี ไร้ความรุนแรง และได้รู้ถึง
ปัญหายาเสพติดในครัวเรอืนและชุมชน 
3) เพือ่ใหส้มาชิกในครอบครัวรู้ถึงทักษะการปฏิเสธ 
4) เพือ่ให้ครอบครัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
5. การดำเนินการโครงการ 
ได้ดําเนินการจัดอบรมกจิกรรมคืนผู้เสพสารเสพติดสู่อ้อมกอดของครอบครัว ให้ผู้เสพสารเสพติดที่ได้เข้า
กระบวนการสติบำบัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน จํานวน 20 คน โดยจัดกิจกรรมและให้ความรู้ทางวิชาการ จํานวน 1 
วัน ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 
กิจกรรม : ให้ความรู้เกีย่วกับยาเสพติด 
บรรยายหัวข้อ : ความสำคญัของครอบครัวในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
  ครอบครัวถือเป็นปจัจัยหนึ่งที่มีอทิธิพลหรือส่งผลใหส้มาชิกในครอบครัวเข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติด 
โดยจากการศึกษาเยาวชนในสถานพินิจฯ ที่กระทําผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดเปรียบเทียบกบัเยาวชนในสถานศึกษา
ทั่วไป พบว่า พลังครอบครัวของเยาวชนในสถานพินิจฯ มีความแตกต่างกับครอบครัวของเยาวชนทั่วไปในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเรียน การได้รบัคําปรกึษาหารอืหรือคําแนะนําจาก
ผู้ปกครอง การมรีะเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของครอบครัว การได้รับความรกัและการสนับสนุนที่ดจีากครอบครัว 
ฯลฯ  

จึงเห็นได้ว่า เยาวชนที่ประสบกบัปญัหายาเสพติด ส่วนหนึ่งมาจากการขาดพลงัของครอบครัวทีจ่ะคอย
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวใหห้่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวจงึเป็นสิง่สําคัญ
ที่จะช่วยให้ลกูหลานหรือสมาชิกภายในครอบครัวสามารถพน้ภัยจากยาเสพติดได ้
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การปรับครอบครัว ก่อนลูกติดยา 

แม้ว่าความอยากรู้อยากลองและการถูกเพือ่นชักชวนจะเป็นสาเหตุสําคัญลําดับต้นๆ ที่ทําให้วัยรุ่นเข้าไป
เกี่ยวข้องกบัยาเสพติดก็ตาม แต่ปจัจัยจากครอบครัวที่ไมม่ีความเข้าใจต่อกันและไม่มีความคงเส้นคงวาในการอบรม
เลี้ยงดูของพ่อแมก่็นับเป็นสาเหตุทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งทีม่สี่วนผลกัดันใหส้มาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดเป็น
ครั้งแรกจนไมส่ามารถเลกิใช้ได้และต้องหันกลบัไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหลงัจากที่พยายามเลิกใช้ไปแล้ว 
ลักษณะครอบครัวท่ีควรปรับตัว 

ลักษณะของครอบครัวทีม่ีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและปฏิบตัิหน้าที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุสําคัญที่ผลักดัน
ให้ลูกวัยรุน่จํานวนไม่น้อย เข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด ได้แก่ 

- ครอบครัวท่ีการอบรมไม่คงเส้นคงวา ความไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอบสนองกบัการกระทํา
ของลูกไมส่ม่ำเสมอ ทําใหเ้ด็กเกิดความรู้สกึสบัสน ไมรู่้ว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรเป็นที่ยอมรับหรอืไม่เป็นที่ยอมรับ 
อะไรคือกติกาของบ้าน 

- ครอบครัวท่ีห่างเหิน การกระทําต่อกันในครอบครัวที่เป็นไปอย่างแหง้แลง้ไม่อบอุ่นไม่มีชีวิตชีวา ไม่ 
มีการสื่อสารด้วยคําพูดที่ดีไม่มีการช่ืนชมเมือ่ลูกทําดีแต่กลบัสนใจเมื่อลูกกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น อาจ 
ทําให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้ว่าวิธีเดียวที่จะทําให้พ่อแมส่นใจเขาได้คือ การทําในสิ่งที่คนในบ้านยอมรับไม่ได้เช่น 
การใช้ยาเสพติด 

- ครอบครัวท่ีมีความคาดหวังไม่เหมาะสม ความคาดหวังทีเ่กินความสามารถของลูกเป็นเสมอืนดาบ 
ที่เชือดความมั่นใจของลูกลงทีละน้อย เพราะลกูจะรู้สกึว่าตนเองล้มเหลวและไร้ค่าทกุครั้งที่ไม่สามารถทําตามที ่
พ่อแม่ซึ่งเขารักและบูชาต้องการไดส้ําเร็จ การหันไปใช้ยาจงึเป็นหนทางหนึ่งของการประชดพอ่แม่ในทาง 
กลับกัน หากครอบครัวมองว่าลูกเป็นคนไม่ได้เรื่อง ทําอะไรไม่เอาถ่านมาตั้งแต่เกิด เด็กทีเ่กิดมาท่ามกลาง 
ครอบครัวเช่นน้ีก็จะเต็มไปด้วยความโกรธและรูส้ึกว่าตนเองไร้ค่า ลงท้ายกห็าทางออกด้วยการใช้ยาแทนการ 
หาคุณค่าชีวิตให้กับตนเอง 

- ครอบครัวท่ีเลี้ยงดูลูกแบบตามใจ พ่อแมจ่ํานวนไม่น้อยทีร่ักลกูมากเกินไป และปฏิบัติต่อลูกเหมอืน 
ทารกตลอดเวลา ช่วยดูแลและแก้ปญัหาแทนลูกในทกุเรื่อง ซึ่งเท่ากับพ่อแม่กําลังสนับสนุนใหลู้กเป็นคนหน ี
ปัญหา เมื่อมเีรือ่งคับข้องใจ ทําใหลู้กขาดทักษะในการเผชิญปัญหาด้วยตนเอง กลายเป็นคนเปราะบาง 
ไม่สามารถอดทนต่อความผิดหวังได้แม้เป็นความผิดเพียงเลก็น้อย จนอาจทําให้เขาต้องหันเข้าไปพึ่งยา เพื่อ 
ลดความรู้สกึเหล่าน้ัน 
ลักษณะครอบครัวท่ีดีท่ีเป็นเกราะป้องกันภัยยาเสพติด 

ครอบครัวทีท่ําหน้าที่ได้ดีไมจ่ําเป็นต้องมีความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นกับ 
ลูก มีเวลาไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน ใหเ้วลาเมื่อลูกต้องการสนใจและช่ืนชมเมือ่ลูกมีพฤติกรรมที่ด ี
เป็นทีป่รกึษาได้เมื่อลูกมปีัญหาฝึกให้ลกูเผชิญกบัความรูส้ึกไม่สมหวังเสียบ้าง หากสิ่งทีลู่กต้องการเป็นสิง่ที่พ่อ 
แม่อนุญาตให้ทําไม่ได้สนับสนุนใหลู้กทําในสิ่งที่ลูกมีความสามารถพอทีจ่ะทําได้มกีารกําหนดระเบียบ ฝึกวินัย 
ในครอบครัว ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ให้อสิรภาพกบัลกูภายในขอบเขตทีเ่หมาะสม 
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มีการปฏิบัติต่อลกูสม่ําเสมอ ไม่ใช้อารมณเ์ป็นที่ตัง้การปฏิบตัิเช่นน้ีจะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมตัวเอง 
เลียนแบบการใช้อารมณ์วิธีการแกป้ัญหา รวมถึงเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความหนกัแน่นเพียงพอทีจ่ะ 
ไม่เลือกใช้ยาเสพติดเมื่อเขาต้องเผชิญกบัความเครียด 
การรู้จักแนวทางการดูแลลูก 

พ่อแม่ผูป้กครอง จําเป็นต้องรูจ้ักแนวทางที่ดีในการเลี้ยงดบูตุรหลาน เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันบุตรหลานจากภัยต่างๆ รวมถึงปญัหายาเสพติดได้โดยพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องมีแนวทางการ 
ดูแลลูก ดังนี ้

- พยายามเปิดใจ พูดคุยอย่างตรงไปตรงมา รบัรู้และรับฟงัตอ่กัน เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ดีภายใน 
ครอบครัว 

- เมื่อลูกทําความดีต้องชมเชย เมื่อลูกทําไม่เหมาะสมต้องว่ากล่าวตักเตือนอย่างมเีหตผุล 
- เมื่อลูกมาขอคําปรึกษา แสดงความยินดีที่ลูกบอกเรือ่งราวต่างๆ ไม่รีบวิพากษ์วิจารณ์ความคิดหรอื 

อารมณ์ของลูก เพือ่ใหลู้กรูส้ึกว่าพ่อแม่สามารถเป็นที่พึง่หรือให้คําปรึกษาที่ดีได้แม้เขาจะทําความผิดใดมาก็ 
ตาม 

- สร้างความเป็นกันเอง โดยการให้กําลงัใจซึ่งกันและกัน มีอารมณ์ขันสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น แสดง 
ความห่วงใย เอื้ออาทรซึง่กันและกัน โดยเฉพาะเมื่อคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วย เพื่อใหเ้กิดความแนบแน่น 
ภายในครอบครัว 

- ทุกคนในครอบครัวควรรบัรู้ฐานะทางเศรษฐกจิร่วมกัน โดยพ่อแม่ไม่ควรปิดบังและควรอธิบายลูกให้ 
เข้าใจถึงสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อให้ลูกร่วมรบัรู้และเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกจิของครอบครัว 
เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ดีและร่วมกันแก้ไขปญัหาของครอบครัว 

- พอ่แม่และคนในครอบครัวควรทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพือ่ให้ลูกได้ปฏิบัติตาม 
กิจกรรมกลุ่ม : สายสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม 

โดยมีวิธีการและข้ันตอน 
1. แบ่งกลุม่ A กลุ่มพ่อหรือแม่ ผูป้กครอง 

หัวข้อ - ท่าทีที่ไม่อยากเห็นและคําพูดที่ไมอ่ยากได้ยินจากลกู 
        - สาเหตุเกิดจากอะไร และแนวทางแก้ไข 

2. แบ่งกลุม่ B กลุ่มลกู 
หัวข้อ - ท่าทีที่ไม่อยากเห็น และคําพูดที่ไม่อยากได้ยินจากพอ่แม่ 
        - สาเหตุเกิดจากอะไร และแนวทางแก้ไข 

ให้กลุม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าที่ไม่อยากเห็น/คําพูดทีไ่ม่อยากได้ยิน และให้แต่ละกลุม่ออกมา 
นําเสนอ สรุปได้ดังนี ้
กลุ่ม A กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง “ท่าทีท่ีไม่อยากเห็น” 

1. ไม่อยากเห็นลูกสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า 
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2. ไม่อยากเห็นเล่นแต่โทรศัพท์ ติดเกมส ์
3. ไม่อยากเห็นลูกแสดงกริิยา ก้าวร้าว ใจร้อน 
4. ไม่อยากเห็นลูกติดยาเสพติดทกุชนิด 
5. ไม่อยากเห็นลูกทะเลาะกัน ทั้งกับพี่นอ้ง และเพื่อน 
6. ไม่อยากเห็นลูกเล่นการพนันทกุชนิด 

กลุ่ม A คำพูดท่ีไม่อยากได้ยินจากลูก 
1. หนเูบื่อ ไม่อยากทำอะไร 
2. เรียกรอ้งซื้อของที่ไม่จําเป็น 
3. หนเูกลียดโรงเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน 
4. ทําไมพ่อกับแม่ตอ้งทะเลาะกัน 
5. หนูอยากให้แมเ่ป็นเหมือนแม่เพื่อน 
6. หนเูกลียดตัวเอง 
7. ทําไมพ่อตอ้งดื่มเหล้า สูบบุหรี ่
8. ทําไมพ่อกลบับ้านดึก 

สาเหตุเกิดจากอะไร 
1. พ่อแม่ ไม่มเีวลาใหก้ับลูก ทําแต่งาน 
2. เกิดความเหินห่าง 
3. พ่อแม่ เลี้ยงลูกด้วยเงิน 
4. พ่อแม่ มีพฤติกรรมใหลู้กเห็น 
5. พ่อแม่ ตามใจลูกเกินไป 

แนวทางแก้ไข 
1. นึกไว้เสมอว่าพ่อแม่และลกูเป็นพวกเดียวกัน 
2. ครอบครัวควรมีการกําหนดกฎเกณฑห์รอืข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันในครอบครัว เช่น ห้าม 
ทําผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม หลีกเลี่ยงการไม่กลบับ้านหรอืกลบับ้านดึก ฯลฯ 
3. แสดงความรู้สกึในด้านดีของพ่อแม่ตอ่พฤติกรรมของลูก เช่น กลับบ้านดึก รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วง 
4. ให้ข้อเสนอแนะหลาย ๆ ทางเลือก โดยอย่าให้เสียประโยชน์ของลูกมากนัก 
5. อย่าด่วนสรุปว่าการกระทําของลูกนั้นเลย นั้นผิด 
6. ควรตักเตอืนควรใช้วาจาที่เป็นมิตร แสดงถึงความรัก ความเป็นห่วง พูดจากใจจริงไมเ่สแสรง้ 
ไม่พูดส่อเสียด พูดด้วยถ้อยคําสุภาพ อ่อนหวาน และแสดงถึงความเมตตา ให้ผูฟ้ังรู้สึกว่าตัวเองได้
ประโยชน ์
7. เฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ ว่าลูกปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ และคอยเตือนเป็นครั้งคราว 
8. ชมเชยเพื่อลกูปฏิบัติได้เหมาะสม 
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9. พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลกูเรียนรู้ในการเลือกตัดสินใจและเรียนรู้การรบัผิดชอบตอ่สิง่ที่เกิดข้ึน 
ภายใต้การดูแลให้กําลังใจจากพ่อแม ่

แบ่งกลุ่ม B กลุ่มลูก 
หัวข้อ  - ท่าทีท่ีไม่อยากเห็นจากพ่อแม่ 
1. ไม่อยากเห็นพอ่แม่ทําแต่งาน ๆ ๆ จนไมม่ีเวลาให้ลกู 
2. ไม่อยากเห็นพอ่แม่ทะเลาะกัน 
3. ไม่อยากเห็นพอ่ติดยาเสพติด 
4. ไม่อยากเห็นพอ่ดื่มเหล้าจนเมา 
5. ไม่อยากเห็นพอ่ตื่นมานั่งสูบบุรีใบจาก 
6. ไม่อยากเห็นพอ่เล่นการพนัน 
หัวข้อ - คำพูดท่ีไม่อยากได้ยินจากพ่อแม่ 
1. ไม่อยากได้ยินคําด่า คําบ่นของแม ่
2. ไม่อยากได้ยินคําพูดที่ไม่ไพเพราะ เช่น กู มึง 

สาเหตุเกิดจากอะไร 
1. เกิดจากพอ่แม่ไม่มเีวลาให้กบัลูก 
2. เกิดจากลูกไมเ่ช่ือฟังคําสอนของพ่อแม ่
3. เกิดจากลูกคบเพื่อน 

แนวทางแก้ไข 
1. พ่อแม่ควรมีเวลาให้ลกูเป็นอย่างมาก 
2. ลกูควรเช่ือฟงัพ่อแม ่
 

บรรยายหัวข้อ : แนวทางการดูแลบคุคลในครอบครัวเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด  
รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดยา 

การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย 
- สุขภาพทรุดโทรม ซูบซีด น้ําหนักตัวลด 
- มีกลิ่นตัว ไม่ใส่ใจทําความสะอาดร่างกาย หรือไม่ดูแลตนเอง 
- อาจมรี่องรอยหรืออุปกรณ์การเสพยาเสพติด 

การเปลีย่นแปลงทางจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม 
- ขาดเรียน หรือขาดงาน ความรับผิดชอบลดลง กลบับ้านผดิเวลา 
- แยกตัวเอง ไม่สนใจสิง่แวดล้อม เนือ่งจากการหมกหมุ่นกับการเสพยาเสพติด 
- คิดช้า สติปญัญาเสื่อม ขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง 
- อารมณ์เปลี่ยนแปลง หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น ขาดเหตุผล 
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- อารมณ์ซมึเศร้า วิตกกังวล 
- ขอเงินจากผูป้กครองเพิ่ม ยืมเงินจากเพือ่นฝงู ใช้เงินเปลืองผิดปกติรวมถึงการมปีัญหา 
 ลักขโมย 
- ในบางรายอาจมอีาการคลุ้มคลัง่ เสียสติพูดคนเดียว หูแว่ว มีภาพหลอน หวาดระแวง 
- ติดต่อกบัเพื่อนแปลกๆ ใหม่ๆ ซึง่มีพฤติกรรมผิดปกต ิ

  อาการของการเลิกใชย้าหรือขาดยา 
โดยทั่วไปผู้ป่วยทีเ่ลิกใช้ยาบ้าจะมีอาการทางร่างกายเพียงเล็กน้อย เช่น มือสั่นเหงือ่ออกมาก 

ปวดตามกล้ามเนื้อ ง่วงนอนจัด ปวดบิดในท้อง หิวจัด วิงเวียน อ่อนเพลียอาการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนหลงัจากขาดยาไป
เพียง 2 - 3 วัน แม้อาการทางกายจะมเีพียงเลก็น้อยดังกล่าว แต่ผู้ใช้จะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานมาก จากความอ่อน
เปลี้ยเพลียแรงจนอาจไม่มีแรงแมจ้ะรับประทานอาหารได้ รูส้ึกกระวนกระวายกระสับกระส่าย ความคิดสับสน เช่น 
ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร อยูท่ี่ไหน ปวดศีรษะมีความรูส้ึกร้อนสลับกบัหนาวจัด และผู้ใช้ยาอาจทุรนทุราย จนเอะอะ
อาละวาดทําร้ายผู้อยู่ใกล้เคียงได้ปัญหาที่สําคัญ คือ อาจพยายามฆ่าตัวตายได้เพราะภาวะซึมเศร้าจากการขาดยา 
ความรู้สึกเหล่าน้ีมักคงอยู่เป็นสปัดาหท์ําให้ผูเ้สพติดพ่ายแพ้จนกระทั่งนําไปสู่การแสวงหายาน้ีมาใช้อีก เพือ่บําบัด
ตัวเองให้พ้นความทรมาน กลายเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดของการเสพติด 

 ถ้าบุตรหลานติดยาเสพติดควรทำอยา่งไร 
พ่อแม่ควรยอมรับว่าลกูของเรามโีอกาสใกล้ชิดกบัเพือ่นมากกว่าเราผูเ้ป็นพ่อแม่และเพือ่นก็มี 

อิทธิพลต่อเขามาก ถ้าเขามีจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ไม่รูจ้ักปฏิเสธ จะตกเป็นเหยื่อของการทําสิง่ไม่ถูกต้องตาม 
เพื่อนได้ง่ายเดก็ที่ใช้ยาบ้าสามารถเลิกได้ถ้าแก้ไขอย่างถูกวิธีพ่อแม่จะตอ้งร่วมมือในการแก้ไข ไม่โทษว่าเป็น 
ความผิดของคนใดคนหนึ่ง และตอ้งเข้าใจว่าเด็กเองกเ็สียใจมากที่เกิดปัญหาและทําให้พอ่แมผ่ิดหวัง ดังนั้นพ่อ 
แม่จะต้องรวมพลังในการช่วยเหลือลูกใหร้อดพ้นจากปญัหานี้โดย... 

ให้ความเขา้ใจ ให้เวลา ให้ความใกลช้ิด และพร้อมท่ีจะรบัฟังปัญหาของลูก ด้วยท่าท ี
เห็นใจ ไม่ดุด่า ถึงแม้ว่าจะรู้สกึโกรธที่ลกูทําให้คุณผิดหวัง และต้องพยายามใหลู้กสํานึกผิดและสารภาพเอง 

พาลูกไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการรักษาปัญหาการตดิยาเสพติดโดยเฉพาะ หรอื 
หน่วยจิตเวชใกลบ้้านที่ใหบ้รกิารรักษาปญัหาน้ีทัง้นี้พ่อแม่ไมค่วรบังคับ แต่ควรพยายามโนม้น้าวให้ลูกสมัครใจ 
เข้ารับการบําบัดรกัษาเอง 

ให้กำลังใจว่าลูกจะสามารถเลิกยาได้ และการตัดสินใจเลิกของเขาก็เป็นความรบัผิดชอบ 
ที่เขาควรกระทําเพื่ออนาคตของตัวเอง และจงเช่ือมั่นว่าลูกจะเลิกได้ด้วยความอดทนและกําลงัใจที่พอ่แม่มีให ้
อย่างเต็มเปี่ยม 

จงอดทนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไม่สม่ าเสมอของลูกในการพยายามหยุดยา เพราะ 
ฤทธ์ิของยาที่มีผลต่อระบบประสาทจะทําใหเ้ขามีความยากลําบากในการเลิก ซึง่ยากยิ่งกว่าที่คนอ้วนพยายาม 
เลิกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบหลายร้อยเท่า 
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ช่วยและเตือนให้ลูกพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์หรอืสิ่งกระตุ้นภายนอกร่างกาย เช่น บุคคล 

สถานที่อุปกรณ์ช่วงเวลาที่เคยเกี่ยวข้องกบัการเสพยา และรูจ้ักวิธีการจัดการกบัตัวกระตุ้นภายใน 
ร่างกาย ได้แก่อารมณ์และความรูส้ึกต่างๆ ที่ทําใหเ้ขาต้องการยา 

หากลูกรู้สึกว่าต้องการใช้ยาซำ้ ให้ลูกติดต่อพ่อแม่หรือคนท่ีลูกไว้วางใจทันที เพื่อช่วยกันยับยั้งลูกจาก
การกลับไปใช้ยาซ้ําอกี 

พยายามหากิจกรรมให้ลูกทำร่วมกับเพ่ือนๆ หรือร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อให ้
ลูกไม่มเีวลาว่างทีจ่ะไปคิดฟุง้ซ่านและเห็นคุณค่าของการทําตัวให้มีประโยชน์ต่อสงัคมมากกว่าการเลือกเสพยา 
เสพติด ซึง่มีแต่จะทําใหลู้กตกต่ําลงไปทุกวันจงเช่ือมั่นว่าความรัก การให้อภัยและความอบอุ่นทีพ่่อแม่มีให้ลกู 
จะทําใหลู้กรู้สกึว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นที่รักของพ่อแม่และมีความมั่นใจในตนเองเพียงพอ จนสามารถกล้าฏิเสธ 
เมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้เขาใช้ยาเสพติดซ้ําอีกได ้
กิจกรรมกลุ่ม : ฝึกและทบทวนสตบิำบัด 
 ให้ผู้ปกครองและผู้เสพสารเสพติดได้ร่วมกันฝึกสมาธิและฝึกการรวบรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่กบัตัวเองโดยใช้สติ
เป็นหลักยึดเหนี่ยวและตัดสินใน ใช้สติคอยเตือนว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพือ่ให้ไม่ใช้ชีวิตไปในทางทีผ่ิดและใช้
ชีวิตอย่างไม่ประมาท 
กิจกรรมกลุ่ม : กิจกรรมเปิดใจและสร้างสายใยพ่อแม่ลูก 
 ให้ผู้ปกครองและผู้เสพสารเสพติดแยกออกไปเป็นครอบครัวเพื่อให้ได้พูดคุย ปรับความเข้าใจ ผู้เสพสาร
เสพติดได้ขอโทษกบัการกระทำทีผ่ิดพลาดหรือพลั้งไป ผูป้กครองใหอ้ภัยและพร้อมที่จะเริม่ต้นใหม่ในการดำเนิน
ชีวิตต่อไปข้างหน้า  
กิจกรรม : เสวนาธรรมจากพระอาจารย์จากพระวัดปา่และกิจกรรมมอบมาลัยกราบขอขมาบุพการี 
 
6. ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

จํานวนเป้าหมาย จํานวน 20 คน 
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 20 คน 
 

7. งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ จำนวนท้ังสิ้น 7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 4,200 บาท 
 

8. สรุปแบบสอบถามประเมินโครงการ 

  1) จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 คน 
 เพศ     เพศชาย     จํานวน 20 คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
 อายุ     ต่ำกว่า 13 – 15 ปี - 
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           ระหว่าง 16 – 18 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  40 

                                ระหว่าง 19 – 20 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
                                ระหว่าง 21 – 25 ปี - 
                                ระหว่าง 26 – 30 ปี - 
                                ระหว่าง 31 – 40 ปี - 
                                ระหว่าง 41 – 60 ปี - 
                                60 ปีข้ึนไป - 
   ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประถมศึกษา จํานวน - คน คิดเป็นรอ้ยละ - 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จํานวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ปริญญาตรี - 
สูงกว่าปริญญาตรี - 

 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรม 

ประเด็น/ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ไม่พอใจ 

1. ท่านพงึพอใจกับการอบรมในครั้งนีห้รือไม ่   12 8       

2. ท่านพงึพอใจกับความรูส้ึกที่ได้รับและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำต่อไปได ้   

17 3 
      

3. ท่านพงึพ่อใจและเห็นควรใหม้ีการจัด
อบรมในลักษณะนี้อกี   

15 5 
      

4. ท่านพงึพอใจกับสถานที่ที่ใช้ในการจัด
อบรมในครั้งนี ้   

20   
      

5. ท่านมีความพงึพอใจตอ่การจัดอบรม
กิจกรรมคืนผู้เสพสารเสพติดสู่อ้อมกอดของ
ครอบครัว ในภาพรวม มากน้อยเพียงใด   

15 5 

      
 
 
 



9 
ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน ดังนี้ 
- เนื้อหาการบรรยายบางอันยังดูเครียดๆ 
- อยากให้นำผู้ที่เคยเข้าโครงการนี้แล้วสามารถใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีมาพูดคุยให้ความรู้และคำแนะนำ 
- กลุ่มเป้าหมาย อยากให้อาจารย์คัดกรองเดก็ผูห้ญิงด้วย 
 
 
 (ลงช่ือ) ............................................ ผู้รายงานผลโครงการ 
           (นางชลทรกิา   เชียงหนุ้น) 
 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
  
 




