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	 การให้ค้ำปรึกษาด้้านจิติสังัคมในระบบศาล	ห้รือศาลใช้้ชื้�อห้น่วยว่า	“คลนิกิให้ค้ำปรึกษาด้า้นจิติสังัคม”	
เป็นการให้้คำปรึกษาด้้านจิิตสัังคมแก่ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยในคด้ีอาญา	โด้ยมี	“เป้าห้มายระยะสัั�น”	เพื่ื�อแก้ไข
ปัญห้าในระยะวิกฤตให้้สัามารถจิัด้การกับภาวะความตึงเครียด้ด้้านอารมณ์์จิิตใจิ	 แสัวงห้าทางเลือกที�ด้ีที�สัุด้
ในการแก้ไขปัญห้าที�กำลังเผู้ช้ิญอย้่	ลด้การห้นีคด้ีห้รือห้นีประกันระห้ว่างด้ำเนินคด้ี	และมี	“เป้าห้มายระยะ
ยาว”	เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมไปในทางบวก	มีการด้ำเนินช้ีวิตที�ด้ีขึ�น	และไม่ก่อคด้ี
ซ้�ำ	ถอืได้ว้า่คลนิกิจิติสังัคมในระบบศาลเปน็กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาที�เห้มาะสัมและทนัเวลาที�ผู้้ต้้องห้า
ห้รือจิำเลยกำลังเผู้ช้ิญกับปัญห้าห้ลังจิากถ้กจิับกุมให้ม่ๆ	สัามารถปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมให้้ด้ำรงช้ีวิตในสัังคม
ต่อไปได้้อย่างปกติสัุข	และเพื่ื�อเป็นการห้ลีกเลี�ยงมิให้้ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยห้วนกลับไปกระทำผู้ิด้ซ้�ำอีก	
	 การพัื่ฒนา“หลักัสูตูรแกนกลัางการใหค้ำปรกึษา คลันิกิจิติสูงัคมในระบบศาลั”	เลม่นี�	ถือเป็นห้ลักสัต้ร
ที�จิัด้ทำขึ�นตามวัตถุประสังค์ห้นึ�งของ	“โครงการพื่ัฒนาคุณ์ภาพื่ทางวิช้าการ	ถอด้บทเรียน	และสันับสันุนการ
ขยายผู้ล	 คลินิกให้้คำปรึกษาด้้านจิิตสัังคมในระบบศาล”	 คือ	 การพื่ัฒนาศักยภาพื่ผู้้้ให้้คำปรึกษา	 ผู่้านการ
สัื�อสัารสัรา้งความเขา้ใจิให้ก้บัสัังคมและสัรา้งการมสีัว่นรว่มของภาคประช้าสังัคม	ซึ้�งมคีวามครอบคลมุทั�งการ
สัร้างความร้้	ทักษะ	และทัศนคติ	(KSA:	Knowledge-Skill-Attitude)	โด้ยเนื�อห้าของห้ลักสั้ตร	ประกอบด้้วย
สัาระสัำคัญรว่มกันของห้ลักการการให้ค้ำปรึกษาทางจิติสังัคม	คือ	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาและผู้้ร้บัคำปรึกษามีการพื่ด้้
คุยอย่างมีเป้าห้มาย	 การให้้คำปรึกษาเป็นการสัื�อสัารเช้ิงบวกเน้นสััมพื่ันธภาพื่ที�ด้ีระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษาและ
ผู้้้รับคำปรึกษา	 เป็นการสัื�อสัารสัองทางเพื่ื�อสัร้างความเข้าใจิที�ตรงกัน	 การให้้คำปรึกษาไม่ใช้่การแนะแนว	
แนะนำ	สัั�งสัอน	ปลอบใจิ	ห้รือการตัด้สัินถ้กห้รือผู้ิด้	ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิึงต้องช้ัด้เจินในบทบาทของตนเองและไม่
ทำตนเสัมือนเป็นผู้้้พื่ิพื่ากษาห้รือแพื่ทย์ผู้้้รักษา	 การให้้คำปรึกษาจึิงเป็นการช่้วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีแนวทาง
แก้ไขปัญห้าที�ช้ัด้เจินยิ�งขึ�นด้้วยตัวเอง
	 ห้ลักสั้ตรนี�เป็นการสัรุปรวบยอด้ความร้้และทักษะการให้้้คำปรึึกษา	 เพื่ื�อใช้้เป็นค้่มือสัำห้รับการอบรม
เตรยีมความพื่รอ้ม	สัรา้งเสัรมิความร้แ้ละทกัษะให้ก้บัผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา	มกีารสัรา้งความร้ค้วามเขา้ใจิผู้า่นการทำ
กจิิกรรมและการทด้สัอบประเมนิผู้ลการเรียนร้	้พื่รอ้มคำอธิบายผู้า่นการสัาธติประกอบการให้ค้ำปรึกษา	โด้ย
สัามารถนำกระบวนการด้ังกล่าวนำไปปรับใช้้ในสัถานการณ์์จิริงได้้	
	 สัสัสั.	ห้วงัเป็นอย่างยิ�งว่า “หลักัสูตูรแกนกลัางการให้คำปรกึษา คลันิกิจิติสูงัคมในระบบศาลั”	 เล่มนี�	 
จิะเป็นองค์ความร้้ที�สัำคญัในการพื่ฒันาศกัยภาพื่ให้้กบัผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาด้้านจิิตสังัคมในศาลต่าง	ๆ	ที�สันใจิต่อไป
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 คลินิกจิิตสัังคมมีจิุด้มุ่งห้มายเพืื่�อให้้คำปรึกษาแก่ผู้้้กระทำผิู้ด้ในคดี้ที�เกี�ยวข้อง
กับยาเสัพื่ติด้	 คดี้ความรุนแรงในครอบครัว	 และคดี้ที�มีโทษไม่ร้ายแรงซึ้�งได้้รับการ
ปล่อยตัวช้ั�วคราว	โด้ยการประกันตัว	ผู้้้ให้้คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคมจิึงมีบทบาท
ในการช้ว่ยเห้ลอืผู้้ก้ระทำผู้ดิ้ให้เ้กดิ้การเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรมการด้ำเนนิช้วีติ	และ
ลด้การก่อคดี้ซ้�ำ	 สัำนักงานศาลยุติธรรม	 กรมสุัขภาพื่จิิต	 กรมการแพื่ทย์	 กรมคุม
ประพื่ฤติ	 กรมกิจิการสัตรีและสัถาบันครอบครัว	 ศาลอาญาธนบุรี	 ศาลจิังห้วัด้
เช้ียงให้ม่	ศาลจิังห้วัด้นนทบุรี	ศาลจิังห้วัด้ปทุมธานี	ศาลจิังห้วัด้ตลิ�งช้ัน	สัำนักงาน
กองทุนสันับสันุนการสัร้างเสัริมสัุขภาพื่	 และสัำนักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสัพื่ตดิ้จิงึได้้บนัทกึข้อตกลงว่าด้้วยความร่วมมอื	เพื่ื�อการพื่ฒันาระบบการให้้คำปรกึษา
ด้้านจิิตสัังคมในระบบศาล
 กรมสุูขภาพจิิต กระทรวุงสูาธารณสูุข โดยสูถาบันกัลัยาณ์ราชนครินทร์ 
จิงึไดพ้ฒัินาหลักัสูตูรฝึึกอบรมสูำหรบัผูู้ใ้หค้ำปรกึษาคลันิกิจิติสูงัคมในระบบศาลั
ซึ่ึ�งเป็นหลักัสููตรแกนกลัาง 3 หลักัสูตูร ได้แก่ หลักัสูตูรการให้คำปรึกษาขั�นพ้�นฐาน 
หลักัสูตูรการใหค้ำปรกึษาการจิดัการภาวุะเสูพตดิ แลัะหลักัสูตูรการใหค้ำปรกึษา
ครอบครัวุ 
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หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน
	 ห้ลกัสัต้รการให้ค้ำปรกึษาขั�นพื่ื�นฐานเป็นห้ลกัสัต้รแรกที�ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาจิำเป็น
ตอ้งผู้า่นการฝึกึอบรม	กอ่นฝึกึอบรมในห้ลกัสัต้รอื�น	เนื�อห้าห้ลกัสัต้รนี�เนน้การปพ้ื่ื�น
ความร้้ความเข้าใจิพื่ื�นฐาน	 ได้้แก่	 บทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคม	 ทศันคติ
และจิริยธรรมของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา	 กระบวนการให้้คำปรกึษา	 ระบบบรกิารคลนิกิจิติ
สังัคม	แผู้นที�นำทาง	(roadmap)	ของการให้้คำปรกึษา	และ	case	formulation	

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจิัดการภาวะเสูพื้ติด
	 ผู้้้รับคำปรึกษาสั่วนให้ญ่มาด้้วยคด้ีที�เกี�ยวข้องกับการใช้้สัารเสัพื่ติด้	 คณ์ะ
ทำงานจึิงได้อ้อกแบบและพัื่ฒนาห้ลักสัต้รการให้ค้ำปรกึษาการจัิด้การภาวะเสัพื่ติด้	
ซ้ึ�งเป็นห้ลักสั้ตรแกนกลางห้ลักสั้ตรที�	 2	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิำเป็นต้องผู้่านการอบรม
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐานมาก่อน	 และควรมีประสับการณ์์จิากการฝึึก
ปฏิบิตังิานห้ลงัอบรมห้ลกัสัต้รการให้ค้ำปรกึษาขั�นพื่ื�นฐาน	เนื�อห้าของห้ลกัสัต้รการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิะเป็นการต่อยอด้ความร้้และทักษะของผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้
สัามารถสัำรวจิปัญห้า	ทำความเข้าใจิภาวะเสัพื่ติด้	เช้ื�อมโยงบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะ
เสัพื่ติด้	และมีวิธีจิัด้การกับภาวะเสัพื่ติด้ได้้ด้ียิ�งขึ�น	
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หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว
	 เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้สัำรวจิปัญห้าของผู้้้รับคำปรึกษาจิะพื่บว่า	 ครอบครัว
เป็นปัจิจิัยที�มีผู้ลต่อผู้้้ให้้คำปรึกษาอย่างมาก	 เนื�องจิากครอบครัวเป็นสัังคมแรก
สัำห้รับผู้้้รับคำปรึกษา	มีผู้ลต่อค่านิยม	ความเช้ื�อ	ลักษณ์ะนิสััยใจิคอ	แบบแผู้นการ
รับมือกับปัญห้า	 ความเช้ื�อมั�นในตนเอง	 ตลอด้จินคุณ์ธรรมของผู้้้รับคำปรึกษา	
ครอบครัวจิึงเป็นทั�งปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	และปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าของ
ผู้้้รับคำปรึกษายังคงอย้่	 ขณ์ะเดี้ยวกัน	 พื่ลังของครอบครัวก็เป็นปัจิจัิยปกป้องที�จิะ
ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมในทางที�ด้ีขึ�น	 การให้้คำปรึกษา
ครอบครัวที�ถ้กต้องจิะช้่วยฟื้้�นฟื้้ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวให้้เข้มแข็งขึ�น	เป็นพื่ลัง
สั่งเสัริมการเปลี�ยนแปลงในทิศทางบวกสัำห้รับสัมาช้ิกครอบครัว	คณ์ะทำงานจิึงได้้
ออกแบบและพื่ฒันาห้ลกัสัต้รการให้้คำปรกึษาครอบครวั	ซ้ึ�งเปน็ห้ลกัสัต้รแกนกลาง
ห้ลักสัต้รที�	3	โด้ยผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาจิำเป็นต้องผู่้านการอบรมห้ลักสัต้รการให้ค้ำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน	และห้ลกัสัต้รการให้ค้ำปรกึษาการจิดั้การภาวะเสัพื่ตดิ้มากอ่น	และตอ้ง
มีประสับการณ์์จิากการฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษารายบุคคล	 เนื�อห้าของห้ลักสั้ตร
การให้้คำปรึกษาครอบครัวประกอบด้้วยภาพื่รวมของการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
การประเมินครอบครัว	กระบวนการและทักษะให้้คำปรึกษาครอบครัว	โด้ยเฉพื่าะ 
การใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	 (circular	 questioning)	 เชื้�อมโยงความสััมพัื่นธ์
ระห้ว่างครอบครัวกับบาด้แผู้ลทางใจิ	 อันนำมาสั้่การเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิด้้วย
พื่ลังของครอบครัว
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การจิัดกระบวนการเร่ยนรู้
	 ผู้้้ออกแบบห้ลักสั้ตรได้้ออกแบบกระบวนการ
เรียนร้้ในร้ปแบบการบรรยาย	การอภิปราย	การสัาธิต	
และการฝึึกปฏิิบัติจิริง	 สัำห้รับผู้้้ให้้คำปรึกษาใน 
ศาลอาญา	 ศาลจิังห้วัด้	 และศาลแขวง	 ซ้ึ�งขอเรียกว่า
ศาลทั�วไป	ใช้้เวลาฝึึกอบรม	2	วัน	ซ้ึ�งเป็นระยะเวลาที�
ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถจิัด้สัรรเวลามาฝึึกอบรมได้้จิริง	
มีเวลาเพีื่ยงพื่อต่อการเรียนร้้และการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
เนื�องจิากการให้้คำปรึกษาที�ด้ีต้องบ้รณ์าการระห้ว่าง
ความร้้และทกัษะอยา่งลงตวั	การสัาธติจิะช้ว่ยให้เ้ขา้ใจิ
กระบวนการและทักษะการให้้ปรึกษาได้้อย่างรวด้เร็ว	
กระบวนการอภิปรายและสัร้างเสัริมการมีสั่วนร่วมใน
ห้ลักสั้ตรนี�จิะช่้วยให้้เกิด้การระด้มความคิด้	 และนำ
ประสับการณ์ช์้วิีตมาช้ว่ยเตมิองคค์วามร้ส้ัำห้รบัการให้้
คำปรึกษา	
	 อนึ�ง	ผู้้อ้อกแบบห้ลักสัต้รเห้น็วา่ลกัษณ์ะผู้้รั้บคำ
ปรึกษาในศาลเยาวช้นและครอบครัวมีลักษณ์ะเฉพื่าะ	
จิึงได้้ปรับเนื�อห้าและกระบวนการฝึึกอบรมบางหั้วข้อ
ให้้เห้มาะสัมกับผู้้้รับคำปรึกษาในศาลเยาวช้นและ
ครอบครัว	 เช้่น	 เพื่ิ�มเนื�อห้าเกี�ยวกับจิิตสัังคมของเด็้ก
และเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื�องการเพื่ิ�มประสิัทธิภาพื่ของการด้ำเนินกระบวนการ
ยตุธิรรม	ด้้านคด้เีด้ก็	เยาวช้นและครอบครวัที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการสัาธารณ์สัขุ	รวมทั�ง	ปรบัตวัอยา่งการสัาธติการ
ให้ค้ำปรกึษาให้เ้ปน็กรณ์ศีกึษาที�เปน็เยาวช้น	โด้ยยงัคง
สัาระสัำคัญของห้ลักสั้ตรแกนกลางเช้่นเด้ิม	

	 แผู้นการสัอนประกอบด้้วยวัตถุประสังค์
กิจิกรรม	สัื�อการเรียนร้้	และการประเมินผู้ล	วิทยากร
ควรศึกษาและทำความเข้าใจิแผู้นการสัอนอย่าง
ละเอียด้	 ควรศึกษาสัื�อการเรียนร้้ก่อนนำไปถ่ายทอด้
จิริง	 ทั�งนี�	 ควรให้้ความสัำคัญกับกระบวนการจัิด้การ
เรยีนร้	้เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ขา้รบัการอบรมบรรลตุามวตัถปุระสังค์
ที�ตั�งไว้	 คณ์ะทำงานได้้เขียนวัตถุประสังค์และวิธีการ
สัำห้รบักจิิกรรมย่อยไว้โด้ยละเอียด้สัำห้รับเปน็แนวทาง
ให้้วิทยากรสัามารถนำไปใช้้ได้้โด้ยง่าย	 อย่างไรก็ตาม	
วทิยากรแต่ละท่านสัามารถปรับกระบวนการเรียนร้้ให้้
เขา้กบัแนวทางของตนเอง	และลกัษณ์ะของผู้้เ้รยีน	โด้ย
ยดึ้โครงรา่งและวตัถปุระสังคข์องกจิิกรรมตามแผู้นการ
สัอนนี�	 วิทยากรต้องเช้ื�อมโยงความร้้และทักษะของ
ห้ลักสั้ตรแกนกลางแต่ละห้ลักสั้ตรเข้าด้้วยกัน	 ด้ังนั�น	
จิำเป็นต้องศึกษาห้ลักสั้ตรทั�ง	3	ห้ลักสั้ตรโด้ยละเอียด้
	 อย่างไรก็ตาม	 การฝึึกอบรมตามห้ลักสั้ตรแกน
กลางแต่ละห้ลกัสัต้ร	มเีวลาเพื่ยีง	2	วนั	แต่ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
จิำเป็นต้องฝึึกปฏิิบัติและมีกระบวนการเรียนร้้นอก
ห้ลกัส้ัตร	เพื่ื�อเพื่ิ�มพื่น้ทกัษะการให้้คำปรกึษาต่อไป
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การปรับตัวในสูถานการณ์การแพื้ร่ระบาด 
ขั้องโรคติดเช้�อไวรัสูโคโรนา 2019
	 สัถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ของโรคติด้เช้ื�อไวรัสัโคโรนา	2019	อาจิทำให้้ไม่
สัามารถจิัด้การอบรมตามห้ลักสั้ตรได้้เต็มร้ปแบบ	 เนื�องจิากต้องรักษาระยะห้่าง
ระห้ว่างบุคคล	 ขณ์ะที�ผู้้้รับคำปรึกษายังต้องการโอกาสัรับคำปรึกษาจิากผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคม	จิึงขอเสันอแนะแนวทางการปรับตัวเข้ากับสัถานการณ์์	
ด้ังนี�
	 การจัิด้อบรมโด้ยใช้ร้ะบบสัื�อสัารทางไกล	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาจิำเป็นต้องได้รั้บการ
พื่ัฒนาความร้้	 ทักษะ	 และทัศนคติที�จิำเป็นต่อการให้้คำปรึกษา	 ซึ้�งได้้บรรจิุไว้ใน
ห้ลักสั้ตรแกนกลางทั�ง	 3	 ห้ลักสั้ตรแล้ว	 การจิัด้อบรมโด้ยใช้้ระบบสัื�อสัารทางไกล
เป็นทางเลือกห้นึ�งที�นำมาปรับใช้้กับการอบรมห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาได้้	 แม้ว่า
จิะมอีปุสัรรคเกี�ยวกบัการเขา้ถงึและความสัามารถในการใช้เ้ทคโนโลย	ีทำให้ก้ารฝึกึ
ปฏิบิตัทิำได้ย้าก	เช้น่	การแบง่กลุม่ยอ่ยและจิดั้วทิยากรประจิำกลุม่ช้ว่ยด้แ้ลการฝึกึ
ปฏิิบัติ	 แต่ก็สัามารถพัื่ฒนาความร้้และทัศนคติให้้กับผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้	 ผู่้าน
กระบวนการเรียนการสัอนอย่างมีสัว่นร่วม	ศึกษาจิากวีดิ้ทศันส์ัาธิตการให้ค้ำปรึกษา	
ตั�งประเด้็นอภิปราย	รวมทั�งสัรุปองค์ความร้้ที�ได้้จิากการเรียนร้้	
	 การให้้คำปรึกษาผู้่านระบบสัื�อสัารทางไกล	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถให้้คำ
ปรกึษาได้โ้ด้ยลด้ความเสีั�ยงการแพื่ร่ระบาด้ของโรคจิากการเผู้ชิ้ญห้น้ากันห้รือสัมัผัู้สั
กันในระยะใกล้ช้ิด้	 การใช้้ระบบสัื�อสัารทางไกลจิะช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษายังได้้รับ
โอกาสัในการสัำรวจิปัญห้าและห้าแนวทางแก้ไขปัญห้าเปลี�ยนแปลงตนเองให้้ดี้ยิ�ง
ขึ�น	ทั�งนี�	ได้เ้ขียนคำแนะนำการให้ค้ำปรึกษาผู่้านระบบสัื�อสัารทางไกล	ทั�งแบบผู่้าน
โทรศัพื่ท์และแบบผู้่านจิอภาพื่ไว้ในภาคผู้นวก	 รวมถึงมีวีด้ิทัศน์สัาธิตการให้้คำ
ปรกึษาผู้า่นระบบสัื�อสัารทางไกลพื่รอ้มคำอธบิายสัำห้รบัผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาได้ศ้กึษาด้ว้ย
ตนเองและนำไปปรับใช้้ให้้เห้มาะสัมกับสัถานการณ์์
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หลัักสููตรแกนกลัางการให้คำปรึกษา
(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)



หลัักสููตร
การให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน

(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)



วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	ระบุบทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคมที�มีต่อสัังคม
2.	เข้าใจิ	ยอมรับตนเองและความแตกต่างระห้ว่างเพื่ื�อนมนุษย์	
3.	ร้้เท่าทันและสัามารถจิัด้การกับอคติของตนเองที�จิะเป็นอุปสัรรคต่อการให้้คำปรึกษาได้้เห้มาะสัม
4.	ระบุเป้าห้มาย	ห้ลักการ	กระบวนการและขั�นตอนของการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง
5.	ระบุลักษณ์ะและประโยช้น์ของเทคนิคในการให้้คำปรึกษา	และสัามารถเลือกใช้้เทคนิคได้้อย่างเห้มาะสัม
6.	อธิบายระบบการบรกิารคลนิิกจิิตสังัคมของศาลอาญาแผู้นที�นำทางการให้้คำปรกึษา	และ	case	formulation	
	 ได้้พื่อสัังเขป
7.	ตระห้นักความสัำคัญของการบันทึกข้อม้ลบริการ	และระบุแนวทางการสั่งต่อกับระบบริการสัาธารณ์สัุข
	 ได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
8.	สัามารถฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษารายบุคคลได้้อย่างถ้กต้องเห้มาะสัม

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อวิช้า	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1		 บทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคม

หัวุข้อท่� 2 	 ทัศนคติและจิริยธรรมของผู้้้ให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 3 	 กระบวนการให้้คำปรึกษาและสัาธิตการให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 4		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	1	:	กรณ์ีตนเอง

หัวุข้อท่� 5 	 ระบบบริการคลินิกจิิตสัังคม	แผู้นที�นำทาง	(Roadmap)	การให้้คำปรึกษา

	 	 	 และ	Case	Formulation

หัวุข้อท่� 6 	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	2	:	กรณ์ีศึกษา	(เน้นการสัำรวจิปัญห้า)

หัวุข้อท่� 7	 	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	3	:	กรณ์ีศึกษา	(เน้นการแก้ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 8 	 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล

ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน (สูำหรับศาลัที่ั�วไป)

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน14



ตารางการฝึึกอบรม
9:00-10:15 น.

9:00-10:30 น.

10:30-12:00 น.

10:45-12:00 น.

13:00-14:45 น.

13:00-14:45 น.

15:00-16:00 น.

15:00-16:00 น.

วันที่่� 
1

วันที่่� 
2

หัวุข้อท่� 1
บทบาทและคุณ์ค่า
ของคลินิกจิิตสัังคม

หัวุข้อท่� 2 
ทศันคติและจิริยธรรม

ของ 
ผู้้้ให้้คำปรึกษา	

หัวุข้อท่� 3
กระบวนการ	ให้้

คำปรึกษาและสัาธิต
การให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 4
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา

ครั�งที�	1:
กรณ์ีตนเอง
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หัวุข้อท่� 5 
ระบบบริการ
คลินิกจิิตสัังคม	
แผู้นที�นำทาง
(Roadmap)	

การให้้คำปรึกษา	และ	
Case	Formulation

หัวุข้อท่� 6 
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษาครั�ง
ที�	2	:	

กรณ์ีศึกษา	
(เน้นการสัำรวจิ

ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครั�งที�	3	:	
กรณ์ีศึกษา

	(เน้นการแก้ไข
ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยนเรียนร้้
และประเมินผู้ล



บที่บาที่แลัะคุณค่าขั้องคลัินิกจิิตสูังคม
หัวขั้้อที่่� 1
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1.	ระบุความห้มายของคลินิกจิิตสัังคมในระบบศาลได้้อย่างถ้กต้อง
2.	ระบุบทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคมที�มีต่อสัังคมได้้อย่างถ้กต้อง
3.	 ระบุความเช้ื�อมโยงของกฎห้มายอาญาที�เกี�ยวข้องที�ศาลจิะสั่งผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยเข้ารับ
บริการคลินิกจิิตสัังคมได้้พื่อสัังเขป
4.	ระบุขอบเขตการให้้บริการของคลินิกจิิตสัังคมที�เห้มาะสัมได้้	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

เน้�อหา 

1. ความหมายขั้องคลัินิกจิิตสูังคมในระบบศาลั 

 คลัินิกจิิตสัูงคม	 เป็นคลินิกที�ให้้คำปรึกษาด้้าน
จิิตสัังคมแก่ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยในคด้ีอาญา	 โด้ยมีเป้า
ห้มายระยะสัั�น	เพื่ื�อแก้ไขปัญห้าในระยะวิกฤติ	จิัด้การ
กบัภาวะความตงึเครยีด้ด้้านอารมณ์์จิิตใจิ	แสัวงห้าทาง
เลือกที�ด้ีที�สัุด้ในการแก้ปัญห้าที�กำลังเผู้ช้ิญอย้่	ลด้การ
ห้นีคด้ี	 ห้รือห้นีประกันระห้ว่างด้ำเนินคด้ี	 และมีเป้า
ห้มายระยะยาว	เพืื่�อให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษามกีารปรบัเปลี�ยน
พื่ฤติกรรมไปในทางบวก	 มีการด้ำเนินช้ีวิตที�ด้ีขึ�นและ
ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ	
 ควุามแตกตา่งระหวุ่างคลิันกิจิิตสัูงคมในระบบ
ศาลักับการคุมประพฤติของสูำนักงานคุมประพฤติ 
	 การให้้คำปรึกษาของสัำนักงานคุมประพื่ฤติ
เป็นการให้้คำปรึกษาจิำนวนมากพื่ร้อมกันตาม
โปรแกรมการฟื้้�นฟื้้ของสัำนักงานคุมประพื่ฤติ	 ขณ์ะที�
การให้้คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคมในระบบศาล	
เป็นการให้้คำปรกึษารายบคุคล	ตวัต่อตวั	รวมถงึการให้ค้ำ

ปรกึษาครอบครวัมรีะยะเวลาในการพื่ดุ้คุยนานกวา่	ซ้ึ�ง
จิะทำให้้เข้าใจิปัญห้าได้้ตรงประเด้น็	ช่้วยให้้ผู้้ร้บัคำปรกึษา
แสัวงห้าทางเลอืกสัร้างแรงจิง้ใจิในการปรบัเปลี�ยนความ
คดิ้และพื่ฤติกรรม	รวมทั�งมีทางออกสัำห้รับปัญห้าช้วีติ
 ควุามแตกต่างของผูู้้ให้คำปรึกษาของคลัินิก
จิิตสูังคมกับผูู้้ประน่ประนอมในระบบศาลั
	 ผู้้ป้ระนีประนอมประจิำศาล	ห้รือผู้้ไ้กล่เกลี�ย	คอื	
บคุคลที�ศาลแตง่ตั�งให้เ้ปน็ผู้้ป้ระนปีระนอมประจิำศาล	
ซ้ึ�งต้องผู่้านการอบรมการไกล่เกลี�ย	 เป็นผู้้้ที�ต้องรับฟัื้ง
ปัญห้า	 วัตถุประสังค์และบริบทของค้่ความแต่ละฝ่ึาย	
ให้ก้ารช้ว่ยเห้ลอืแกค่้ค่วามเพืื่�อให้ข้อ้พื่พิื่าททั�งห้ลายยตุิ
ลงอย่างฉันมิตร	 มีความเป็นธรรมและเป็นไปตาม
กฎห้มาย	 ซ้ึ�งจิะมีความแตกต่างจิากการให้้คำปรึกษา
ในคลินิกจิิตสัังคมที�จิะมุ่งเน้นการรับฟื้ังปัญห้าและ
บริบทของผู้้้รับคำปรึกษาซึ้�งเป็นผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยที�
กระทำความผู้ิด้ทางอาญาและช้่วยให้้เกิด้การพัื่ฒนา
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ตนเอง	ปรับเปลี�ยนความคิด้	และพื่ฤติกรรมไปในทาง
บวก	และป้องกันการก่อคด้ีซ้�ำ	

2.บที่บาที่แลัะคุณค่าขั้องคลัินิกจิิตสูังคม
	 คลินิกจิิตสัังคมมีบทบาทสัำคัญในการฟื้้�นฟื้้ผู้้้
กระทำความผู้ดิ้ให้เ้ปน็คนด้ขีองสังัคม	การลงโทษเพื่ยีง
อยา่งเดี้ยว	อาจิไมท่ำให้เ้กดิ้การสัำนกึในการกระทำผู้ดิ้	
ตระห้นกัร้แ้ละเขา้ใจิปญัห้า	ตลอด้จินมแีนวทางในการ
ด้ำเนนิช้วิีต	เพื่ื�อไมใ่ห้ก้อ่คด้ซี้�ำ	ด้งันั�นกระบวนการฟื้้�นฟื้้
ของคลินิกจิิตสัังคมผู่้านการให้้คำปรึกษา	 จึิงเป็น
แนวทางที�จิะช้ว่ยให้ผู้้้ก้ระทำผู้ดิ้เขา้ใจิปญัห้า	และเช้ื�อม
โยงกับสัาเห้ตุของการก่อคดี้	รวมทั�งห้าแนวทางจัิด้การ
กบัปญัห้า	ซ้ึ�งเปน็แนวทางที�จิะปฏิบัิติได้้จิรงิ	นำไปสั้ก่าร
แก้ปัญห้าที�ตรงจิุด้	 และไม่ก่อคด้ีซ้�ำ	 ผู้้้ให้้คำปรึกษา
มีห้น้าที�สัำรวจิ	 และช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาทำความ
เข้าใจิปัญห้า	 ค้นห้าศักยภาพื่	 และคุณ์ค่าของผู้้้รับคำ
ปรึกษา	 โด้ยไม่ด้่วนตัด้สัิน	 อีกทั�งยังช้่วยช้ี�ให้้เห้็นถึง
โอกาสัในการพื่ฒันาตนเอง	คลนิกิจิิตสังัคมจิงึเปน็กลไก
ห้นึ�งที�ช้่วยฟื้้�นฟื้้สัังคมด้้วยการช้่วยคืนคนด้ีของสัังคม

3. กฎหมายที่่�เก่�ยวขั้้องกับการดำเนินงาน
คลัินิกจิิตสูังคม 
	 คลินิกจิิตสัังคมในระบบศาลจิัด้ตั�งขึ�นจิากการ
กำห้นด้เงื�อนไขการปล่อยชั้�วคราว	 โด้ยกรณ์ีชั้�น
สัอบสัวน	 ศาลใช้้อำนาจิตามประมวลกฎห้มายวิธี
พื่ิจิารณ์าความอาญา	มาตรา	108	วรรคท้าย	สั่วนช้ั�น
ห้ลงัมีคำพิื่พื่ากษา	ศาลใช้อ้ำนาจิตามประมวลกฎห้มาย
อาญามาตรา	56	ที�เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้กระทำความผู้ิด้ทาง
อาญาที�โทษไม่ร้ายแรงสัามารถรอการกำห้นด้โทษ/รอ
การลงโทษได้้	 และกำห้นด้เงื�อนไขเพื่ื�อควบคุมความ
ประพื่ฤติ

3.1 ประมวุลักฎหมายอาญา มาตรา 108
	 กล่าวถึง การปลั่อยชั�วุคราวุ	 ซ้ึ�งห้มายถึงการ
อนญุาตให้ผู้้้ต้อ้งห้าห้รอืจิำเลยพื่น้จิากการควบคมุของ
เจิ้าพื่นักงานห้รือศาลตามระยะเวลาที�กำห้นด้	 เพื่ื�อไม่
ให้้ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยที�ถ้กควบคุมห้รือขังก่อนการ
ตัด้สัินเป็นเวลานานเกินความจิำเป็นความว่า
	 ในการวินิจิฉัยคำร้องขอให้้ปล่อยชั้�วคราวต้อง
พื่ิจิารณ์าข้อเห้ล่านี�ประกอบ
	 (1)	ความห้นักเบาแห้่งข้อห้า
	 (2)	พื่ยานห้ลักฐานที�ปรากฏิแล้วมีเพื่ียงใด้
	 (3)	พื่ฤติการณ์์ต่างๆ	แห้่งคด้ีเป็นอย่างไร
	 (4)	 เชื้�อถือผู้้้ร้องขอประกันห้รือห้ลักประกันได้้
เพื่ียงใด้
	 (5)	ผู้้ต้้องห้าห้รือจิำเลยน่าจิะห้ลบห้นีห้รอืไม่
	 (6)	ภัยอันตรายห้รือความเสัียห้ายที�จิะเกิด้จิาก
การปล่อยช้ั�วคราวมีเพื่ียงใด้ห้รือไม่
	 (7)	 ในกรณ์ีที�ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยต้องขังตาม
ห้มายศาล	 ถ้ามีคำคัด้ค้านของพื่นักงานสัอบสัวน	
พื่นกังานอัยการ	โจิทก	์ห้รือผู้้เ้สัยีห้าย	แลว้แตก่รณ์ศีาล
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พื่ึงรับประกอบการวินิจิฉัยได้้	 เพื่ื�อประโยช้น์ในการ
ด้ำเนินการตามวรรคห้นึ�ง	 เจิ้าพื่นักงานซ้ึ�งมีอำนาจิสัั�ง
ให้้ปล่อยตัวชั้�วคราวห้รือศาลอาจิรับฟื้ังข้อเท็จิจิริง	
รายงานห้รือความเห้็นของเจิ้าพื่นักงานซ้ึ�งกฎห้มาย
กำห้นด้ให้้มีอำนาจิห้น้าที�ที�เกี�ยวข้องกับการนั�นเพืื่�อ
ประกอบการพื่ิจิารณ์าสัั�งคำร้องด้้วยก็ได้้
	 ในการอนุญาตใิห้ป้ลอ่ยช้ั�วคราวเจ้ิาพื่นักงานซ้ึ�ง
มอีำนาจิสัั�งให้ป้ลอ่ยช้ั�วคราวห้รอืศาลจิะกำห้นด้เงื�อนไข
เกี�ยวกับที�อย้่ห้รือเงื�อนไขอื�นใด้ให้้ผู้้้ถ้กปล่อยช้ั�วคราว
ปฏิิบัติ	 ห้รือในกรณ์ีที�ผู้้้นั�นยินยอมจิะสัั�งให้้ใช้้อุปกรณ์์
อิเล็กทรอนิกสั์ห้รืออุปกรณ์์อื�นใด้ที�สัามารถใช้้ตรวจิ
สัอบห้รอืจิำกดั้การเดิ้นทางของผู้้ถ้ก้ปลอ่ยช้ั�วคราวกไ็ด้้
	 ทั�งนี�เพื่ื�อป้องกันการห้ลบห้นี	 ห้รือภัยอันตราย	
ห้รือความเสีัยห้ายที�อาจิเกิด้ขึ�น	 แต่ถ้าผู้้้ถ้กปล่อย
ช้ั�วคราวมีอายุไม่ถึงสัิบแปด้ปีบริบ้รณ์์	 แม้ผู้้้นั�นยินยอม
จิะสัั�งให้ใ้ช้อุ้ปกรณ์ดั์้งกล่าวได้ต่้อเมื�อผู้้น้ั�นมีพื่ฤติการณ์์
ที�อาจิเป็นภัยต่อบุคคลอื�นอย่างร้ายแรง	 ห้รือมีเห้ตุ
สัมควรประการอื�น

3.2 ประมวุลักฎหมายอาญา มาตรา 56
	 ผู้้ใ้ด้กระทำความผิู้ด้ซ้ึ�งมโีทษจิำคุกห้รือปรับและ
ในคด้นีั�นศาลจิะลงโทษจิำคุกไมเ่กนิห้า้ปีไมว่า่จิะลงโทษ
ปรบัด้้วยห้รือไม่กต็ามห้รอืลงโทษปรับ	ถ้าปรากฏิว่าผู้้น้ั�น	
	 (1)	ไม่เคยรับโทษจิำคุกมาก่อน	ห้รือ
	 (2)	เคยรบัโทษจิำคุกมากอ่นแตเ่ปน็โทษสัำห้รับ
ความผู้ิด้ที�ได้้กระทำโด้ยประมาทห้รือความผู้ิด้ลหุ้โทษ
ห้รือเป็นโทษจิำคุกไม่เกินห้กเด้ือน	ห้รือ
	 (3)	เคยรบัโทษจิำคกุมากอ่นแตพ่ื่น้โทษจิำคกุมา
แลว้เกินกว่าห้า้ปี	แลว้มากระทำความผิู้ด้อีก	โด้ยความ
ผู้ิด้ในครั�งห้ลังเป็นความผู้ิด้ที�ได้้กระทำโด้ยประมาท
ห้รือความผู้ิด้ลหุ้โทษ

	 และเมื�อศาลได้้คำนึงถึงอายุ	 ประวัติ	 ความ
ประพื่ฤต	ิสัตปัิญญา	การศกึษาอบรม	สัขุภาพื่ภาวะแห้ง่
จิิต	นิสััย	อาช้ีพื่	และสัิ�งแวด้ล้อมของผู้้้นั�น	ห้รือสัภาพื่
ความผู้ิด้	ห้รือการร้้สัึกความผู้ิด้	และพื่ยายามบรรเทา
ผู้ลร้ายที�เกิด้ขึ�นห้รือเห้ตุอื�นอันควรปรานีแล้ว	 ศาลจิะ
พื่ิพื่ากษาว่าผู้้้นั�นมีความผิู้ด้แต่รอการกำห้นด้โทษห้รือ
กำห้นด้โทษแตร่อการลงโทษไว	้ไมว่า่จิะเป็นโทษจิำคกุ
ห้รือปรับอย่างห้นึ�งอย่างใด้ห้รือทั�งสัองอย่างเพืื่�อให้้
โอกาสักลบัตวัภายในระยะเวลาที�ศาลจิะได้ก้ำห้นด้แต่
ตอ้งไมเ่กนิห้า้ปนีบัแตว่นัที�ศาลพื่พิื่ากษา	โด้ยจิะกำห้นด้
เงื�อนไขเพืื่�อคมุความประพื่ฤติของผู้้น้ั�น	ด้ว้ยห้รือไม่กไ็ด้้	
เงื�อนไขเพื่ื�อคุมความประพื่ฤติของผู้้้กระทำความผิู้ด้
ตามวรรคห้นึ�ง	 ศาลอาจิกำห้นด้ข้อเด้ียวห้รือห้ลายข้อ
ตามควรแก่กรณ์ีได้้	ด้ังต่อไปนี�
	 (1)	 ให้้ไปรายงานตัวต่อเจิ้าพื่นักงานที�ศาลระบุ
ไวเ้ปน็ครั�งคราว	เพื่ื�อเจ้ิาพื่นักงานจิะได้ส้ัอบถามแนะนำ	
ช้ว่ยเห้ลอื	ห้รอืตกัเตอืนตามที�เห้น็สัมควรในเรื�องความ
ประพื่ฤติและการประกอบอาชี้พื่ห้รือจัิด้ให้้กระทำ
กิจิกรรมบริการสัังคมห้รือสัาธารณ์ประโยช้น์
	 (2)	 ใ ห้้ ฝึึ กห้ั ด้ห้รื อทำ ง านอาช้ี พื่อั น เป็ น
กิจิจิะลักษณ์ะ
	 (3)	 ให้้ละเ ว้นการคบห้าสัมาคมห้รือการ
ประพื่ฤติใด้อันอาจินำไปส่้ัการกระทำความผิู้ด้ใน
ทำนองเด้ียวกันอีก
	 (4)	 ให้้ไปรับการบำบัด้รักษาการติด้ยาเสัพื่ติด้
ให้โ้ทษ	ความบกพื่รอ่งทางรา่งกายห้รอืจิติใจิห้รอืความ
เจิ็บป่วยอย่างอื�น	ณ์	สัถานที�และตามระยะเวลาที�ศาล
กำห้นด้
	 (5)	 ให้้เข้ารับการฝึึกอบรม	ณ์	สัถานที�และตาม
ระยะเวลาที�ศาลกำห้นด้
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	 (6)	 ห้า้มออกนอกสัถานที�อย้อ่าศยั	ห้รอืห้า้มเขา้
ในสัถานที�ใด้ในระห้ว่างเวลาที�ศาลกำห้นด้ทั�งนี�จิะใช้้
อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกสั์ห้รืออุปกรณ์์อื�นใด้ที�สัามารถใช้้
ตรวจิสัอบห้รือจิำกัด้การเด้ินทางด้้วยก็ได้้
	 (7)	 ให้้ช้ด้ใช้้ค่าสัินไห้มทด้แทนห้รือเยียวยา
ความเสัียห้ายโด้ยวิธีอื�นให้้แก่ผู้้้เสัียห้ายตามที�ผู้้้กระทำ
ความผิู้ด้และผู้้้เสัียห้ายตกลงกัน
	 (8)	 ให้้แก้ไขฟื้้�นฟื้้ห้รือเยียวยาความเสัียห้ายที�
เกิด้แก่ทรัพื่ยากรธรรมช้าติ	ห้รือสัิ�งแวด้ล้อมห้รือช้ด้ใช้้
ค่าเสัียห้ายเพื่ื�อการด้ังกล่าว
	 (9)	 ให้ท้ำทัณ์ฑ์บ์นโด้ยกำห้นด้จิำนวนเงินตามที�
ศาลเห้็นสัมควรว่าจิะไม่ก่อเห้ตุร้าย	 ห้รือก่อให้้เกิด้
ภยันตรายแก่บุคคลอื�นห้รือทรัพื่ย์สัิน
	 (10)	เงื�อนไขอื�น	ๆ 	ตามที�ศาลเห้น็สัมควรกำห้นด้
เพื่ื�อแก้ไขฟ้ื้�นฟื้ห้้รอืป้องกนัมใิห้้ผู้้ก้ระทำความผู้ดิ้กระทำ
ห้รือมโีอกาสักระทำความผิู้ด้ขึ�นอกี	ห้รอืเงื�อนไขในการ
เยียวยาผู้้้เสัียห้ายตามที�เห้็นสัมควร	เงื�อนไขตามที�ศาล
ได้้กำห้นด้ตามความในวรรคสัองนั�น	 ถ้าภายห้ลัง 
ความปรากฏิแก่ศาลตามคำขอของผู้้้กระทำความผู้ิด้
ผู้้้แทนโด้ยช้อบธรรมของผู้้้นั�น	 ผู้้้อนุบาลของผู้้้นั�น
พื่นักงานอัยการห้รือเจิ้าพื่นักงานว่าพื่ฤติการณ์์ 
ที�เกี�ยวแก่การควบคุมความประพื่ฤติของผู้้ก้ระทำความ
ผู้ดิ้ได้เ้ปลี�ยนแปลงไป	เมื�อศาลเห็้นสัมควรศาลอาจิแก้ไข
เพิื่�มเติมห้รือเพื่ิกถอนข้อห้นึ�งข้อใด้เสัียก็ได้้	 ห้รือจิะ
กำห้นด้เงื�อนไขข้อใด้ตามที�กล่าวในวรรคสัองที�ศาลยัง
มิได้้กำห้นด้ไว้เพื่ิ�มเติมขึ�นอีกก็ได้้	 ห้รือถ้ามีการกระทำ
ผู้ิด้ทัณ์ฑ์์บนให้้นำบทบัญญัติมาตรา	 47	 มาใช้้บังคับ
อนุโลม
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4. ขั้อบเขั้ตการให้บริการขั้องคลัินิกจิิตสูังคม

4.1 ลัักษณะของผูู้้รับคำปรึกษา
	 ผู้้้รับคำปรึกษามาได้้จิากห้ลายช้่องทาง	ด้ังนี�
	 •	ผู้้้ต้องห้าที�อย้่ระห้ว่างช้ั�นสัอบสัวน	เมื�อศาลอนุญาตให้้ปล่อยตัวช้ั�วคราว	โด้ยกำห้นด้เงื�อนไข
ให้้รับคำปรึกษาด้้านจิิตสัังคม	
	 •	 จิำเลยที�ศาลพื่ิพื่ากษาให้้รอการกำห้นด้โทษห้รือรอการลงโทษตามประมวลกฎห้มายอาญา
มาตรา	56	และกำห้นด้เงื�อนไขให้้เข้ารับคำปรึกษาด้้านจิิตสัังคม
	 •	บุคคลทั�วไปที�ยื�นขอเข้ารับคำปรึกษาด้้านจิิตสัังคม
	 ผู้้้รับคำปรึกษาสั่วนให้ญ่เกี�ยวข้องกับการกระทำผู้ิด้ต่าง	ๆ	ด้ังนี�	
	 •	กระทำความผิู้ด้เกี�ยวกับสัารเสัพื่ติด้	เช้น่	เสัพื่สัารเสัพื่ติด้	ครอบครองสัารเสัพื่ติด้	เสัพื่สัารเสัพื่
ติด้ขณ์ะขับขี�ยานพื่าห้นะ	 และผู้้้กระทำผู้ิด้ทางอาญาอื�นที�มีสัาเห้ตุของการกระทำห้รือม้ลเห้ตุจ้ิงใจิที�
เกี�ยวเนื�องกับสัารเสัพื่ติด้
	 •	คด้ีความรุนแรงในครอบครัว	ที�เป็นความผู้ิด้ตามประมวลกฎห้มายอาญา	และความผู้ิด้ตาม 
พื่ระราช้บัญญัติคุ้มครองผู้้้กระทำด้้วยความรุนแรงในครอบครัว	พื่.ศ.	2550	รวมทั�งผู้้้เสัียห้าย
	 •	 คด้ีความผู้ิด้เกี�ยวกับเพื่ศที�เป็นความผู้ิด้ตามประมวลกฎห้มายอาญาและกฎห้มายอื�นที�
เกี�ยวข้อง	 เช้่น	 พื่ระราช้บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ์ี	 พื่ระราช้บัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์	เป็นต้น	
	 •	กระทำความผิู้ด้อาญาฐานอื�น	ซ้ึ�งจิำเปน็ตอ้งได้ร้บัความช่้วยเห้ลอืในการปรับเปลี�ยนพื่ฤตกิรรม	
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4.2 ลัักษณะผูู้้ให้คำปรึกษาท่�พึงประสูงค์ 
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคมในระบบศาลมีลักษณ์ะด้ังนี�
	 •	 ได้้รับการคัด้เลือกและแต่งตั�งจิากศาลอาญาได้้รับการอบรมการให้้คำปรึกษาจิากห้ลักสั้ตรที�ได้้รับการ
รับรองจิากศาล
	 •	มีจิิตอาสัา	
	 •	มีสัุขภาพื่กายแข็งแรงและสัุขภาพื่จิิตปกติ
	 •	ไม่มีภาวะสัมองเสัื�อม

5.บที่บาที่ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษา
		 ผู้้้ให้้คำปรึกษา	มีบทบาทห้ลัก	3	บทบาท	ได้้แก่	
 1) Facilitator	คือ	ผู้้้เอื�ออำนวยให้้เกิด้การเรียนร้้	สันับสันุนให้้เกิด้ความตระห้นัก	ความเข้าใจิตนเอง	
 2) Life-coach	 คือ	 ผู้้้ที�สัร้างแรงบันด้าลใจิ	 ช่้วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเลือกเส้ันทางเดิ้นชี้วิตที�มีเป้าห้มาย	
เป็นไปได้้	และนำไปสั้่ความสัำเร็จิ	
 3) Psychoeducator	คือ	ผู้้้ที�ให้้ความร้้เบื�องต้นเกี�ยวกับสัุขภาพื่จิิต
 
	 ทั�งนี�	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาไม่ใช้่ผู้้้พื่ิพื่ากษา	 จึิงไม่ได้้มีห้น้าที�ในการตัด้สัินใจิเกี�ยวกับคดี้	 และไม่ใช้่แพื่ทย์ห้รือ 
ผู้้้รักษา	 แต่สัามารถให้้ความร้้เกี�ยวกับสุัขภาพื่จิิตเบื�องต้นได้้	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องเตือนตนเองให้้ปฏิิบัติตนตาม
บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	และไม่ล�ำเสั้นห้รือสัำคัญตนผู้ิด้ในสัิ�งที�ไม่ใช้่บทบาทของตน
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9:00	-9:15	
(15	นาที)

9:15	-9:30	
(15	นาที)

9:30	-10:00
(30	นาที)

-

วีด้ิทัศน์
	“บทบาทและ
คุณ์ค่าของคลินิก 

จิิตสัังคม”

PowerPoint	
“ห้ัวข้ออภิปราย

บทบาทและคุณ์ค่า
ของคลินิกจิิต

สัังคม”

1.	วิทยากรสัร้างสััมพื่ันธภาพื่กับ 
ผู้้้เข้ารับการอบรม	โด้ยแนะนำตัว	
สัุ่มผู้้้เข้ารับการอบรมที�เป็น
ตัวแทนที�มีลักษณ์ะต่างกัน	เช้่น	
เพื่ศ	อายุ	ประมาณ์	5	คน	 
ให้้แนะนำตัวเอง	ภ้มิห้ลังสัั�นๆ	
บทบาทห้น้าที�กับศาลที�มีอย้่ใน
อด้ีตและปัจิจิุบัน	ความเข้าใจิ
บทบาทของคลินิกจิิตสัังคมและ
บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา

2.	แนะนำให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
ตั�งใจิด้้วีด้ิทัศน์	และจิะให้้อภิปราย
ตามประเด้็นที�กำห้นด้	จิากนั�น
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“บทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิต
สัังคม”

3.	วิทยากรสัุ่มถามและสัรุป
ประเด้็นจิากคำถามทีละคำถาม	
โด้ยใช้้	PowerPoint
“ห้ัวข้ออภิปรายบทบาทและ
คุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคม”
ประกอบการอภิปรายด้ังนี�
	 -	ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยประเภท
ใด้ที�ควรจิะได้้รับโอกาสับริการ

เพื่ื�อสัำรวจิภ้มิห้ลัง	ทัศนคติ	และ
ความร้้ความเข้าใจิเกี�ยวกับคลินิก
จิิตสัังคม	รวมทั�งการทำห้น้าที�ผู้้้ให้้
คำปรึกษาของผู้้้เข้ารับการอบรม	
วิทยากรเน้นสัร้างสััมพื่ันธภาพื่	
สัรุปประเด้็นสัำคัญ	และทัศนคติ
เช้ิงบวกจิากการสัุ่มถาม

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมีความร้้
ความเข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทและ
คุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคม

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลข้อม้ลจิากการด้้วีด้ิทัศน์
เกี�ยวกับคลินิกจิิตสัังคม	นำข้อม้ล
ด้ังกล่าวมาอภิปราย	และสัรุปเป็น
ประเด้็นสัำคัญ	ให้้วิทยากรถามผู้้้
เข้ารบัการอบรมและอภปิรายทลีะ
คำถาม	เริ�มจิากลักษณ์ะของ 
ผู้้้กระทำผู้ิด้	กฎห้มายที�เกี�ยวข้อง
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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10:00	–	10:15
(15	นาที)

PowerPoint	
“บทบาทและ

คุณ์ค่าของคลินิก 
จิิตสัังคม”	

คลินิกจิิตสัังคม	
	 -	มกีฎห้มายอะไรบ้างที�ศาล
สัามารถด้ำเนินการเพื่ื�อให้้มีผู้้้รับ
บริการในคลินิกจิิตสัังคม	 	
	 -	ท่านมีความเห้็นอย่างไรต่อ
การให้้โอกาสัจิำเลยในการแก้ไข
ปรับปรุงตัวแทนการจิำคุก	
	 -	คลินกิจิติสังัคมน่าจิะมลีกัษณ์ะ
ที�แตกต่างจิากการรายงานตัวต่อ
พื่นักงานคุมประพื่ฤติอย่างไรบ้าง
	 -	การมีคลินิกจิิตสัังคมจิะช้่วย
ให้้สัังคมได้้ประโยช้น์อะไรที�แตก
ต่างไปจิากการด้ำเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมปกติ

4.	วิทยากรบรรยายสัรุปในห้ัวข้อ	
“บทบาทและคุณ์ค่าของ 
คลินิกจิิตสัังคม”	โด้ยใช้้	Power-
Point	“บทบาทและคุณ์ค่าของ
คลินิกจิิตสัังคม”

ทัศนคติต่อกระบวนการของคลนิกิ
จิิตสังัคม	บทบาทและคุณ์ค่าของ
คลินิกจิิตสัังคม

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของ 
ห้ัวข้อนี�ตามวัตถุประสังค์

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	 ความสัอด้คล้องของเนื�อห้าที�อภิปรายกับวัตถุประสังค์ของ 
การเรียนร้้
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ที่ัศนคติแลัะจิริยธิรรม
ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษา

หัวขั้้อที่่� 2
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1.	 ตระห้นักร้้อคติของตนเอง	 ความสัำคัญของทัศนคติยอมรับและเข้าใจิตนเองและผู้้้อื�นได้้
อย่างไม่มีเงื�อนไข	
2.	พื่ัฒนาทัศนคติของตนเองในการยอมรับไม่ตัด้สัินตนเองและผู้้้อื�นด้้วยอคติ
3.	ระบุจิริยธรรมการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง	
4.	ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

เน้�อหา  

1. ที่ัศนคติการยอมรับการเขั้้าใจิตนเองแลัะผูู้้อ้�น
1) มนุษย์ทุกคนลั้วุนม่ควุามแตกต่างในท่�มาท่�ไป
 เริ�มจิากพื่ัฒนาตัวตนตั�งแต่อย้่ในครรภ์มารด้า
การอบรมบ่มเพื่าะจิากครอบครัว	 สัถานศึกษา	 ชุ้มช้น
และสัังคม	 ทำให้้มนุษย์เกิด้การเรียนร้้จินตกผู้ลึกเป็น
ประสับการณ์์ที�แตกต่างกัน	แต่สัิ�งที�มนุษย์มีเห้มือนกัน
คือศักยภาพื่ในตนเอง	มนุษย์ล้วนแต่มีความปรารถนา
ด้ีต่อตนเอง	 ต้องการความรัก	 การยอมรับ	 ความเป็น
สัว่นห้นึ�งของสังัคม	พื่ฤตกิรรมที�แสัด้งออกอาจิเกดิ้จิาก
การเรยีนร้แ้ละประสับการณ์ใ์นอด้ตีที�เปน็ไปเพืื่�อความ
อย้่รอด้	เช้่น	การมีพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	การก่อคด้ี	ทั�งนี�	
ความเช้ื�อมั�นในศกัยภาพื่ของมนษุย์จิะเปน็แรงผู้ลกัด้นั
ให้้มนุษย์เกิด้การตระห้นักร้้ถึงศักยภาพื่ของตน	 และ
พื่ร้อมจิะเปลี�ยนแปลงไปสั้่ทางที�ด้ี

2) อคติเกิดขึ�นได้อย่างไร
	 อคติเกิด้ขึ�นได้้จิากการตีความและตัด้สิันอย่าง
อัตโนมัติขาด้สัติและการใคร่ครวญที�ถ้กสัั�งสัมตาม

ประสับการณ์ชี์้วติ	การให้ค้วามห้มายประสับการณ์์และ
สัรปุตามความเข้าใจิที�มจีิำกัด้ของวุฒิภาวะ	ค่านยิมและ
กฎเกณ์ฑ์ข์องครอบครัวรวมทั�งกระบวนการห้ล่อห้ลอม
ทางสัังคม

3) อคติ ม่ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 อคติเพราะรักใคร่กัน (ฉัันทาคติ)	เช้่น	ฟื้ังเรื�อง
ของผู้้้รับคำปรึกษาแล้วร้้สัึกสังสัารมากเกินไป	จินมอง
ไมเ่ห็้นจิดุ้ออ่นที�เปน็สัาเห้ตใุห้ไ้ปกระทำผู้ดิ้	เช้น่	สังสัาร
ว่ายากจิน	ครอบครัวแตกแยก	ทำให้้ต้องใช้้สัารเสัพื่ติด้
ห้รอืลกัทรพัื่ย	์ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาควรช่้วยให้เ้กดิ้การสัำรวจิ
ปัญห้า	เยียวยา	และห้าแนวทางแก้ปัญห้าที�เห้มาะสัม
และไม่ผู้ิด้กฎห้มาย
 อคติเพราะไม่ชอบกัน (โทสูาคติ)	เช้่น	ผู้้้รับคำ
ปรึกษามีท่าทีต่อต้าน	 ห้รือไม่ร่วมมือในระยะแรก
อาจิเปน็เพื่ราะไมเ่ขา้ใจิเห้ตผุู้ลของการมารบัคำปรกึษา
ยงัไม่ทราบว่าศาลให้้โอกาสัในการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรม 
ผู้้ใ้ห้้คำปรึกษาต้องเปิด้ใจิกว้าง	พื่ยายามทำความเข้าใจิ
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ว่า	ผู้้ร้บัคำปรึกษายังมีความร้้สักึโกรธจิากการถก้จัิบกุม	
เครียด้กับปัญห้าที�รุมเร้า	 อีกทั�ง	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
ช้ัด้เจินในบทบาทตนเอง	 เข้าใจิเป้าห้มายแต่ละระยะ
ของการให้้คำปรึกษา	กระบวนการให้้คำปรึกษา	และ
ตกลงบริการให้้ช้ัด้เจิน
 อคตเิพราะรูไ้มถ่อ่งแท ้(โมหาคต)ิ	เช้น่	ผู้้รั้บคำ
ปรึกษาอาจิมีพื่ฤติกรรมคดี้ห้รือลักษณ์ะบางอย่างที�ไม่
ตรงกับค่านิยมของผู้้้ให้้คำปรึกษา	 อาจิมีรอยสััก	 กลิ�น
สัรุา	กลิ�นบหุ้รี�	แตง่กายไมเ่รยีบรอ้ย	ทา่ทดี้ไ้มอ่อ่นนอ้ม	
ห้รอืด้้ไมน่า่รกัในสัายตาผู้้ใ้ห้ญ	่อาจิทำให้ผู้้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา
ด้ว่นตดั้สันิ	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาตอ้งเปดิ้ใจิกวา้งและร้ท้นัอคติ	
พื่ยายามทำความเข้าใจิจิากสัิ�งที�เห้็น	 เพื่ื�อนำไปสั้่การ
สัำรวจิปัญห้า
 อคตเิพราะกลัวัุหรอ้เกรงใจิ (ภยาคติ)	เช้น่	กลวั
ผู้้้กระทำผู้ิด้	 ไม่กล้าสัำรวจิปัญห้า	 คิด้ว่าผู้้้กระทำผู้ิด้มี
อำนาจิห้รือมีความร้้มากกว่า	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาควรชั้ด้เจิน
ในบทบาทว่า	 มีห้น้าที�ช้่วยสัำรวจิปัญห้า	 เพื่ื�อปรับ
เปลี�ยนพื่ฤติกรรม	และแก้ไขปัญห้าช้ีวิตได้้ด้ียิ�งขึ�น

4) ทัศนคติท่�สูำคัญในการปรึกษา
	 คือการไม่ด้่วนตัด้สิันผู้้้อื�นด้้วยอคติ	 การเช้ื�อมั�น
ในศกัยภาพื่ของมนษุย	์และการยอมรบัความเป็นมนุษย์
ของแต่ละคนอย่างไม่มีเงื�อนไขที�เกิด้จิากอคติของผู้้้
ให้้การปรึกษา	

5) การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง 
	 ความร้ส้ักึนกึคดิ้และคา่นยิมของผู้้ใ้ห้ก้ารปรกึษา
ด้้วยการมีสัติ	การตระห้นักร้้อารมณ์์ที�เป็นปัจิจิุบันของ
ตนเองจิะช่้วยให้ผู้้้้ให้ก้ารปรึกษาละวางอคตขิองตนเอง
ได้้	 และสัามารถจิด้จิ่อกับการติด้ตามการสัื�อสัารของ
ผู้้้รับการปรึกษาจินสัามารถเข้าใจิที�มาและสัาเห้ตุของ

พื่ฤติกรรมที�สัร้างปัญห้าและเป็นที�มาของอคติของ 
ผู้้้ให้้การปรึกษาได้้

6) การยอมรบัแลัะไม่ตัดสูนิตนเองของผูู้ใ้ห้การปรกึษา
ม่ควุามสูำคัญ 
	 เพื่ราะเมื�อผู้้้ให้้การปรึกษามีความคุ้นช้ินในการ
ตัด้สัินตนเองแบบอัตโนมัติซ้ึ�งล้วนเกิด้จิากการขาด้
ความเขา้ใจิตนเอง	ความเขา้ใจิผู้้อ้ื�นและความเขา้ใจิการ
เปลี�ยนแปลงของโลกภายนอกที�กระทบต่อโลกภายใน
ของตนเองแล้ว	ก็มโีอกาสัที�จิะตัด้สิันผู้้อ้ื�นอย่างอัตโนมัติ
ด้้วย

7) ผูู้้ให้การปรึกษาสูามารถพัฒินาตนเองในการ
ตระหนกัรูอ้คติของตนเองด้วุยการฝึึกสูติ 
	 เมื�อมีสัติร้เ้ท่าทัน	ก็จิะเกิด้ปัญญาภายในสัามารถ
ละวางอคติที�เป็นอุปสัรรคต่อการให้้การปรึกษาได้้	
ยอมรบัความเป็นปจัิเจิกบุคคลของผู้้ร้บัการปรึกษาด้ว้ย
ความเขา้ใจิโด้ยไมต่ดั้สันิ	การตระห้นกัร้ด้้งักลา่วยงัเปน็
พื่ื�นฐานที�สัามารถช้่วยให้้ผู้้้รับการปรึกษาเข้าใจิตนเอง	
ยอมรับตนเองและละวางอคติของตนเองได้้ด้้วย

8) การยอมรบัอยา่งไมม่เ่ง้�อนไขไมไ่ดห้มายถงึวุา่ผูู้ใ้ห้
การปรึกษาเห็นด้วุยหร้อไม่เห็นด้วุยกับพฤติกรรม
แลัะทัศนคติของผูู้้รับการปรึกษา
	 ผู้้ใ้ห้ก้ารปรกึษายงัคงมคีวามคดิ้เห้น็ที�แตกต่างได้้
โด้ยยงัมีสัตแิละความเข้าใจิเห้ตแุละผู้ล
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2. จิริยธิรรมการให้คำปรึกษา
	 ผู้้ร้บัคำปรกึษาควรมจีิริยธรรมการให้ค้ำปรึกษา
ต่างๆ	ด้ังนี�	
	 1)	การรกัษาความลับ	โด้ยผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาต้องไม่
นำเรื�องของผู้้้รับคำปรึกษาไปเปิด้เผู้ย
	 2)	การใช้้คำที�เห้มาะสัมและสัุภาพื่ในการให้้คำ
ปรึกษา	
	 3)	การให้ค้ำปรึกษาในห้อ้งที�มคีวามเปน็สัว่นตัว
	 4)	การประชุ้มเกี�ยวกับกรณ์ีของผู้้้รับคำปรึกษา
ต้องมีความเป็นสั่วนตัว	ไม่เป็นที�โล่งห้รือที�สัาธารณ์ะ
	 5)	การจิดั้เกบ็ขอ้มล้เปน็ระบบเป็นความลบัและ
ง่ายต่อการค้นห้าข้อม้ล

3. บที่บาที่ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษา 
	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	มีบทบาทห้ลัก	3	บทบาท	
ได้้แก่	
 1) Facilitator	คือ	ผู้้เ้อื�ออำนวยให้เ้กดิ้การเรยีน
ร้้	 สันับสันุนให้้เกิด้ความตระห้นัก	 ความเข้าใจิตนเอง	
เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้รับคำปรึกษาสัำรวจิตนเองทั�งด้้านบวก
และด้้านลบ	 อะไรที�เป็นสัาเห้ตุของพื่ฤติกรรมต่างๆ	
อารมณ์์	 ความร้้สัึกนึกคิด้ค่านิยม	 ความคาด้ห้วังต่อ
ตนเองและผู้้อ้ื�น	อะไรที�ทำให้ผู้้ดิ้ห้วงัซ้ึ�งเช้ื�อมโยงกบัการ
กอ่คด้	ีความปรารถนาลกึ	ๆ 	ในจิติใจิ	เช้น่	ความรกั	การ
ยอมรบั	เสัรภีาพื่ในการคดิ้	การตดั้สันิใจิ	อยากได้ค้วาม
ร้้สัึกที�มั�นคง	ปลอด้ภัย	เพื่ื�อให้้เกิด้การพื่ัฒนาตนเองต่อ
ไป	การเป็นผู้้้เอื�ออำนวยต้องไม่เป็นผู้้้ที�สัั�งสัอน	แต่ต้อง
เป็นผู้้้ฟื้ังที�ด้ี	 มีการถามที�ทำให้้ผู้้้ฟัื้งร้้สัึกว่ามีพื่ลังช้ีวิต
และร้้สัึกว่าตนเองมีคุณ์ค่า	
 2) Life-coach	คือ	ผู้้้ที�สัร้างแรงบันด้าลใจิ	มี
การถามเพืื่�อให้้คิด้	 เลือกเส้ันทางเดิ้นช้ีวิตที�เจิาะจิง	 มี
เปา้ห้มายในการด้ำเนนิช้วีติเป็นไปได้แ้ละนำไปสั้ค่วาม

สัำเร็จิ	 เมื�อผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้ความผู้ิด้พื่ลาด้	ท้อถอย	
ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรให้้กำลังใจิ	 เป็นที�ปรึกษา	 แนะนำ
เทคนิค	วิธีการแก้ปัญห้า	ประคับประคองและผู้ลักด้ัน
ให้้สั้่จิุด้ห้มาย	
 3) Psychoeducator	คือ	ผู้้้ที�ให้้ความร้้เบื�อง
ต้นเกี�ยวกับสัุขภาพื่จิิต	 สัามารถคัด้กรองและประเมิน
ปญัห้าสัขุภาพื่จิติ	ให้ค้วามช้ว่ยเห้ลือผู้้ที้�มปัีญห้าสัขุภาพื่
จิิตเบื�องต้น	 ห้ากมีอาการรุนแรง	 เช้่น	 โรคจิิต	 โรคซ้ึม
เศร้า	 ความคิด้ฆ่่าตัวตาย	 อาการถอนสุัรารุนแรง	
สัามารถแนะนำสั่งต่อสัถานพื่ยาบาลเพื่ื�อบำบัด้ได้	้
สัามารถถ่ายทอด้และอธิบายเรื�องอาการต่างๆ	เพื่ื�อให้้
ผู้้้รับคำปรึกษาและญาติมีความเข้าใจิได้้	
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สูิ�งท่�ไม่ใช่บทบาทของผูู้้ให้คำปรึกษา
 1. ผูู้้ให้คำปรึกษาไม่ใช่ผูู้้พิพากษา	จิึงไม่ได้้มีห้น้าที�ในการตัด้สัินใจิเกี�ยวกับคด้ี	แต่มีห้น้าที�ช้่วยเห้ลือผู้้้รับ
คำปรกึษาให้ป้ฏิบิตัติามคำสัั�งของศาล	เห้น็ความสัำคญัของการเปลี�ยนแปลงตนเอง	และแกไ้ขปญัห้าอยา่งจิรงิจิงั
 2. ผูู้้ให้คำปรึกษาไม่ใช่แพทย์หร้อผูู้้รักษา	แต่สัามารถให้้ความร้้เกี�ยวกับสัุขภาพื่จิิตเบื�องต้นได้้	 เมื�อพื่บ
วา่ผู้้ร้บัคำปรกึษามปีญัห้าสัขุภาพื่จิิตที�จิำเปน็ตอ้งได้้รบัการบำบดั้รกัษา	สัามารถสัง่ผู้้ร้บัคำปรกึษา	เพื่ื�อพื่บบคุลากร
ทางการแพื่ทย์ตามสัิทธิการรักษาของผู้้้รับคำปรึกษา
 ผูู้ใ้ห้คำปรกึษาต้องเตอ้นตนเองให้ปฏิบิตัตินตามบทบาทของผูู้ใ้ห้คำปรกึษา แลัะไม่ลั�ำเสู้นหรอ้สูำคญัตน
ผู้ดิในสูิ�งท่�ไม่ใช่บทบาทของตน
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1.	วิทยากรนำผู้้้เข้ารับการอบรม
สัำรวจิตนเอง	โด้ยการทำสัมาธิ	
สัำรวจิความคาด้ห้วังของตนเองที�
มีต่อการเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา	โด้ย
ตั�งคำถามทีละคำถามด้ังนี�ว่า		
	 -	ต้องการให้้ตนเองเป็นอย่างไร
	 -	มีแรงบันด้าลใจิสัำห้รับการ
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาอย่างไร
 -	ความสัุขของการเป็นผู้้้ให้้
คำปรึกษาคืออะไร
	 -	ต้องการเห็้นผู้้ร้บัคำปรกึษา
เป็นอย่างไร
	 -	มุมมองของตนเองเกี�ยวกับ
ภาพื่ของผู้้้ให้้คำปรึกษาที�ด้ีเป็น
อย่างไร	
	 -	คาด้ห้วังอะไรจิากการอบรม
ครั�งนี�
	 จิากนั�น	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารบั
การอบรมแบ่งปันประสับการณ์์ 
และสัรุปประเด้็นสัำคัญที�ตรงกับ
วัตถุประสังค์และเนื�อห้า

10:30-10:45
(15	นาที)

-

-

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้สัำรวจิ
ความตั�งใจิและแรงบันด้าลใจิของ
ตนเองในการมาเป็นผู้้ใ้ห้้คำ
ปรกึษา	และช่้วยให้้ผู้้เ้ข้ารบัการ
อบรมได้้ทบทวนเป้าห้มายของ
การพื่ฒันาตนเอง	วทิยากรจิะต้อง
สัร้างบรรยากาศของความสังบ	ให้้
เวลาผู้้้เข้ารบัการอบรมได้้อย้ก่บั
ตนเอง	และสัำรวจิตนเองอย่าง
จิรงิจิงัอาจิให้้เวลาอย่างน้อย 
2-3	นาท	ีชี้�ช้วนให้้ผู้้เ้ข้ารบั
การอบรม	ได้้ถามคำถามกับ
ตนเองด้้วยคำถามที�วิทยากร
ถาม	เมื�อวิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมแบ่งปันประสับการณ์์	
วิทยากรต้องขมวด้ประเด้็น
สัำคัญของการพื่ัฒนาตนเองใน
บทบาทผู้้้ให้้คำปรึกษา	กระตุ้น
ความร้้สัึกเช้ิงบวก	และแรง
บันด้าลใจิของผู้้้เข้ารับการอบรม	
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้็นคุณ์ค่า
ของการเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
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3.	วิทยากรตั�งคำถามว่า	
	 -	 เมื�อได้้พื่้ด้ข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่น
ของตนเองร้้สัึกอย่างไรบ้าง
	 -	เมื�อได้้ยนิเพืื่�อนแนะนำตัวเอง
ด้้วยข้อดี้ห้รือจุิด้เด่้นร้้สัึกอย่างไร
บ้าง	
	 -	 เคยคิด้มาก่อนห้รือไม่ว่าทุก
คนมีข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่น
	 -	คนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันได้้ห้รือไม่
	 -	เช้ื�อห้รือไมว่า่ทกุคนในโลกใบ
นี�ล้วนแต่มข้ีอด้หี้รอืจิดุ้เด่้นอย้ใ่นตัว	
	 -	คิด้ว่าคนที�ร้ก้บัคนไม่ร้ว่้าตนเอง
มีข้อด้ีของตนเองจิะมีพื่ฤติกรรม
ต่างกันอย่างไรบ้าง
	 -	 เคยเห้็นข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่นใน
ตัวผู้้้ที�อย้่รอบข้างห้รือไม่	

10:45-11:00
(15	นาที)

-

-

2.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมทบทวน
ข้อด้ี	ห้รือจิุด้เด้่นของตนเอง	ให้้
เวลาประมาณ์	2-3	นาที	จิากนั�น
ให้้จิับค้่บอกข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่นกับ
เพื่ื�อนอย่างน้อยคนละ	3	ข้อ	และ
ให้้โอกาสัขอบคุณ์เพื่ื�อนที�แบ่งปัน
สัิ�งด้ีๆ	ให้้เวลาครั�งละ	2	นาที	
สัลับเวียนอีก	2-3	ครั�ง	 
(ประมาณ์ตามเวลาที�เห้มาะสัม)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้มอง
เห้็นและช้ื�นช้มคุณ์ค่าของเพื่ื�อน
มนุษย์ผู้่านการช้ื�นช้มผู้้้เข้ารับ
การอบรมด้้วยกัน	วิทยากรจิะใช้้
จิุด้นี�โยงมาถึงผู้้้รับคำปรึกษา	ซ้ึ�ง
เป็นผู้้้กระทำผู้ิด้และก่อคด้ี	ช้ี�ให้้
เห้็นมุมมองอีกมุมห้นึ�งว่า	ผู้้้รับคำ
ปรึกษาก็อาจิมีศักยภาพื่ห้รือ
คุณ์ค่าในตนเอง	ซ้ึ�งอาจิไม่เคย
ค้นพื่บห้รือเปิด้เผู้ยมาก่อน	และ
ห้ากผู้้้ให้้คำปรึกษาช้่วยเห้ลือให้้
ผู้้้รับคำปรึกษาเห้็นศักยภาพื่และ
คุณ์ค่าในตนเอง	จิะช้่วยให้้ผู้้้รับ
คำปรึกษาเกิด้ประสับการณ์์เช้ิง
บวกกับตนเอง	และพื่ร้อมจิะ
เปลี�ยนแปลงตนเองต่อไปทั�งนี�	
ท่าทีของวิทยากรที�ยอมรับความ
แตกต่างระห้ว่างบุคคลมีความ
สัำคัญต่อการปรับทัศนคติของผู้้้
เรียนให้้ยอมรับความแตกต่าง
ของเพื่ื�อนมนุษย์
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	 -	เมื�อมองเห็้นขอ้ด้ขีองเขาแล้ว
เกิด้ประสับการณ์์ในใจิที�แตกต่าง
จิากเด้ิมห้รือไม่	อย่างไร

4.	วิทยากรสัุ่มถามความคิด้เห้็นที�
เห้มือนกันและแตกต่างกันของ 
ผู้้้เข้ารับการอบรมทีละคำถาม	
สัรุปความเห้็นของผู้้้รับการอบรม
เป็นระยะ	

-

5.	วิทยากรสัุ่มถามผู้้้เข้ารับการ
อบรมเกี�ยวกับประสับการณ์์ที�มี
อคติทั�ง	4	ร้ปแบบ	ได้้แก่	อคติ
เพื่ราะรักใคร่กัน	อคติเพื่ราะไม่
ช้อบกัน	อคติเพื่ราะร้้ไม่ถ่องแท้	
อคติเพื่ราะกลัวห้รือเกรงใจิ	จิาก
นั�นบรรยายสัรุป	โด้ยใช้้	Power-
Point	“ทัศนคติ	การยอมรับ	การ
เข้าใจิตนเองและผู้้้อื�น”	วิทยากร
อาจิยกตัวอย่างของอคติแต่ละ
แบบกรณ์ีที�ผู้้้รับการอบรมยังไม่
เข้าใจิคำว่าอคติ

11:00-11:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมทด้ลอง
ได้้สัำรวจิและร้้เท่าทันความร้้สัึก
นึกคิด้ของตนเอง	และวิทยากร
บรรยายสัรุป

PowerPoint	
“ทัศนคติ	 
การยอมรับ 

การเข้าใจิตนเอง
และผู้้้อื�น”
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-6.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเล่า
ประสับการณ์์ที�เคยไปขอคำ
ปรึกษาจิากผู้้้อื�นสัั�น	ๆ	ให้้ยก
ตัวอย่าง	ลักษณ์ะของผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	ผู้ลที�ได้้ในระห้ว่างการได้้
รับคำปรึกษาและผู้ลที�ตามมา	
วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญ	เพื่ื�อ
เช้ื�อมโยงไปสั้่ทัศนคติของผู้้้ให้้คำ
ปรึกษากับลักษณ์ะของการ
ปรึกษาจิากกรณ์ีตัวอย่าง

7.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ตัด้สัิน
จิิตรกร”	ห้รือวีด้ิทัศน์อื�น	ๆ	ที�มี
ลักษณ์ะคล้ายกัน	คือกระตุ้น
ความร้้สัึกขัด้แย้งภายในจิิตใจิ

8.	วิทยากรสัอบถามความร้้สัึก
นึกคิด้ของ	ผู้้้เข้ารับการอบรม
กระตุน้ให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมแสัด้ง
ความคิด้เห้็นอย่างทั�วถึง	กรณ์ีที�ผู้้้
เข้ารับการอบรมมีความคิด้เห้็น
คล้อยตามกัน	เช้่น	เห้็นใจิจิิตรกร	
ร้้สัึกไม่เป็นธรรม	กรรมการรีบ
ด้่วนตัด้สัิน	วิทยากรก็ตั�งคำถาม
ให้้สัำรวจิลึกลงไป	ด้้วยคำถาม	
“แล้วคิด้ว่าการรีบด้่วนตัด้สัินของ
กรรมการมีผู้ลทางจิิตใจิต่อ
จิิตรกรอย่างไร	ผู้ลที�เกิด้ขึ�นจิาก
การด้่วนตัด้สัินเป็นอย่างไร

11:15-11:30	
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้็น
ตัวอย่างของการด้่วนตัด้สัิน	ช้ี�ให้้
เห้็นผู้ลกระทบ	และช้วนกัน
อภิปรายถึงสัาเห้ตุของการด้่วน
ตัด้สัิน	เช้ื�อมโยงมาถึงการด้่วน
ตัด้สัินผู้้้รับคำปรึกษาจิาก
พื่ฤติกรรมที�ก่อคด้ี	ห้ากผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาด้่วนตัด้สัิน	ผู้้้รับคำ
ปรึกษาจิะไม่เปิด้ใจิที�จิะช้่วยผู้้้รับ
คำปรึกษาค้นห้าศักยภาพื่และ
คุณ์ค่าที�มีอย้่ในตนเอง	วิทยากร
ควรเน้นถามความร้้สัึกของผู้้้เข้า
รับการอบรม	ให้้เวลาได้้สัำรวจิ
ความร้้สัึกของตนเอง	อย่าปล่อย
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเล่าเรื�อง
นอกประเด้็น

วีด้ิทัศน์
“ตัด้สัินจิิตรกร”

-
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9.	วิทยากรช้วนผู้้้เข้ารับการ
อบรมคิด้ในอีกมุมห้นึ�งด้้วยการตั�ง
คำถามว่า	“เพื่ราะอะไรกรรมการ
จิึงรีบด้่วนตัด้สัิน”	“ผู้ิด้ห้รือไม่ที�
เขารีบด้่วนตัด้สัิน	“ตัด้โอกาสั”	
“แล้วจิะด้ีกว่านี�	ถ้ากรรมการ....”	
วทิยากรค่อย	ๆ	ทยอยตั�งคำถาม	
เพื่ื�อให้้เกดิ้การคิด้อภปิรายอย่าง 
รอบด้้าน

10.	วทิยากรให้้ด้้วดิี้ทศัน์	“กราบ
รถก”้
ห้ลังจิากนั�นวิทยากรสัอบถาม
ความร้้สัึกของผู้้้รับการอบรมว่า	
	 -	ร้้สัึกอะไรบ้าง
	 -	มีความคิด้เห้็นต่อการกระ
ทำของน็อตอย่างไร
	 -	คิด้ว่าน็อตเป็นคนอย่างไร
	 -	ทำไมเขาจิึงมีพื่ฤติกรรมเช้่น
นั�น
จิากนั�นวิทยากรเล่าข้อม้ล 
ภ้มิห้ลังของน็อตตามใบข้อม้ล

11:30-11:45
(15	นาที)

วดิี้ทศัน์”กราบรถก”้	เป็นวดี้ทัิศน์
เห้ตุการณ์์จิริงที�สัามารถกระตุ้น
ความร้้สัึกด้้านลบของผู้้้ช้มที�มี 
ต่อน็อต	และเกิด้ความคิด้ตัด้สัิน
น็อตทันทีโด้ยอัตโนมัติเป็น 
สั่วนให้ญ่ซ้ึ�งจิะทำให้้กระตุ้นให้้
เกิด้การอภิปรายแลกเปลี�ยน
ความร้้สัึก	ความคิด้เห้็นได้้ด้ี

วิทยากรควรเน้นถามความ
ร้้สัึกและระวังการอภิปรายนอก
ประเด้็น	วิทยากรช้วนผู้้้เข้ารับ
การอบรมทำความเข้าใจิผู้้้
กระทำผู้ิด้ว่าการกระทำผู้ิด้เกิด้
จิากสัาเห้ตุใด้ได้้บ้างจิะมีวิธีการ
ฟื้้�นฟื้้ผู้้้กระทำผู้ิด้อย่างไรไม่ให้้
กระทำผู้ิด้ซ้�ำวิทยากรอาจิใช้้ 
วีด้ิทัศน์อื�นเห้ตุการณ์์กระทำผู้ิด้ 
ที�วิเคราะห้์	แล้วว่าสัามารถ

วีด้ิทัศน์
“กราบรถก้”

ใบข้อม้ล
“ภ้มิห้ลัง
ของน็อต”

-
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11.	วทิยากรเปิด้ประเด็้นอภปิราย
สัอบถามความร้้สัึกนึกคิด้ต่อผู้้้
กระทำผู้ิด้	ต่อเห้ยื�อ	ต่อสัังคม
คิด้ว่าผู้้้กระทำผู้ิด้	เห้ยื�อใครผู้ิด้	
ใครถ้ก	แต่ละฝึ่ายต้องการ
ความช้่วยเห้ลืออะไรบ้าง	จิากใคร	
วิทยากรทวนสัาระสัำคัญและ
กระตุ้นด้้วยคำถามให้้ผู้้้เรียนคิด้
ห้ลาย	ๆ	มุม	ห้ลาย	ๆ	ด้้าน

11:30-11:45
(15	นาที)

กระตุน้ให้ผู้้้ช้้มเกิด้ทัศนคติด้า้นลบ
และด้่วนตัด้สัินไปก่อน	 ทั� งนี�
วิทยากรควรจิะร้้ข้อม้ลในอีกด้้าน
ห้นึ�งของผู้้้กระทำผิู้ด้ที�จิะทำให้้ผู้้้
ช้มเปลี�ยนความร้้สักึไปทางบวกได้้
บ้าง

12.	วิทยากรเช้ื�อมโยงเข้ามาถึง
บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	
ช้วนให้้ใคร่ครวญโอกาสัที�จิะเกิด้
ความร้้สัึกนึกคิด้ในด้้านการด้่วน
ตัด้สัิน	(อคติ)	ที�จิะสั่งผู้ลต่อการ
ให้้คำปรึกษา	เพื่ื�อให้้เกิด้ความ
ตระห้นักร้้ทัศนคติของตนเอง	
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ทัศนคติ
และจิริยธรรมการให้้คำปรึกษา”	
เพื่ื�อสัรุปภาพื่รวมของจิริยธรรม
การให้้คำปรึกษา	และบทบาท
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	

13.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ห้ลับตา	อย้่ในความสังบ	ทบทวน
ประสับการณ์์ในอด้ีตที�เคยมีอคติ	
4	ร้ปแบบ	ได้้แก่	อคติเพื่ราะรัก
ใคร่กัน	อคติเพื่ราะไม่ช้อบกัน

เพื่ื�อสัรุปสัาระสัำคัญเกี�ยวกับ
ทัศนคติของผู้้้ให้้คำปรึกษาข้อ
สัำคัญ	คือ	การไม่ด้่วนตัด้สัินผู้้้รับ
คำปรึกษาจิากพื่ฤติกรรมที�ก่อคด้ี
เพื่ียงอย่างเด้ียว	และให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมร้้จิักตระห้นักถึงความ
ร้้สัึกซ้ึ�งอาจิเป็นอคติที�ทำให้้เกิด้
อุปสัรรคในการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนประสับการณ์์ที�เคยมีอคติ	
ตระห้นักร้้ถึงอคติ	และให้้อภัย
ตนเอง	จิะนำไปสั้่การตระห้นักร้้
อคติ	ซ้ึ�งมีโอกาสัเกิด้ขึ�นได้้ในการ
ปฏิิบัติห้น้าที�ผู้้้ให้้คำปรึกษา
 

11:45-12:00
(15	นาที)

วีด้ิทัศน์ 
“ทัศนคติและ

จิริยธรรมการให้้
คำปรึกษา”

-

-
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อคติเพื่ราะร้้ไม่ถ่องแท้	และอคติ
เพื่ราะกลัวห้รือเกรงใจิ	ทีละ
เห้ตุการณ์์	แล้วทำความร้้ตัวให้้
ช้ัด้ขึ�น	ให้้อภัยกับตนเองและ
เห้ตุการณ์์ที�ผู้่านมา	ค่อย	ๆ	ลืมตา

14.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
อย้่ในความสังบ	และทบทวนสัิ�งที�
ได้้เรียนร้้ด้้วยตนเองคร้่ห้นึ�ง	จิาก
นั�นขออาสัาสัมัคร	1-2	คน	สัรุป	
วิทยากรสัรุปเพื่ิ�มเติมตาม
วัตถุประสังค์ของการเรียนร้้	

-

เพื่ื�อสัรปุประเด้น็สัำคญัของห้วัขอ้
นี�ตามวัตถุประสังค์
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ใบขั้้อมูลั “ภูมิหลัังขั้องน็อต”

	 น็อตเติบโตในครอบครัวที�อบอุ่น	ใกล้ช้ิด้มารด้าซ้ึ�งเป็นคนเรียบร้อย	อบรม
สัั�งสัอนให้้ล้กเป็นคนด้ี	น็อตทำงานตั�งแต่เรียน	ร้้ว่าพื่่อแม่สั่งเรียนโรงเรียนเอกช้น
ที�มีช้ื�อเสัียงเพื่ื�อให้้ตนมีสัังคมด้ี	ขณ์ะที�พื่่อแม่เงินเด้ือนข้าราช้การ	ฐานะปานกลาง	
ห้ลงัเรียนจิบกท็ำงานห้าเลี�ยงตนเอง	ให้เ้งนิพื่อ่แม	่มคีวามช้อบมนิคิเ้ปอรต์ั�งแตเ่ด้ก็	
และเก็บเงินซ้ื�อรถเอง	วันเกิด้เห้ตุจิะรีบไปเป็นพื่ิธีกรงานแต่งงานเพื่ื�อน	ค้่กรณ์ีขับ
รถปาด้ห้นา้ช้นแลว้ห้นซี้ึ�งทำให้เ้ขาโกรธ	ลมืตวั	มคีา่นยิมและความคาด้ห้วงักบัคน
อื�นว่าเมื�อทำผู้ิด้ต้องรับผู้ิด้	จิึงน็อตห้ลุด้	สัติแตก	ด้ังเห้ตุการณ์์ที�เกิด้ขึ�น	ห้ลังเกิด้
เห้ตุสัำนึกผิู้ด้บำเพ็ื่ญประโยช้น์ด้้วยการไปให้้ความร้้กับเยาวช้นเรื�องกรณี์ของ
ตนเอง	ให้้ฝึึกอด้กลั�นไม่ใจิร้อน	ว้่วาม



กระบวนการให้คำปรึกษา
แลัะสูาธิิตการให้คำปรึกษา

หัวขั้้อที่่� 3
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1.	ระบุเป้าห้มาย	ห้ลักการ	กระบวนการ	และขั�นตอนการให้้คำปรึกษาได้้ถ้กต้อง
2.	ระบุลักษณ์ะ	และประโยช้น์ของเทคนิคต่าง	ๆ 	ในการให้้คำปรึกษาได้้	และสัามารถเลือกใช้้
อย่างเห้มาะสัม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

เน้�อหา 

1. เป้าหมายขั้องการให้คำปรึกษา คลัินิกจิิตสูังคม
ในระบบศาลั

เป้าหมายสูุดท้ายของการให้คำปรึกษา 
	 ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยไม่ก่อคด้ีซ้�ำ	สัามารถจิดั้การ
กบัความคิด้แยกแยะถก้ผิู้ด้	อย้ใ่นสัิ�งแวด้ล้อมที�ไม่เกี�ยวข้อง
กบัการกระทำผู้ดิ้และเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมไปในทาง
ที�ด้ีขึ�น
เป้าหมายระหวุ่างให้คำปรึกษา 
	 ปฏิบัิตติามเงื�อนไขของการประกันตัวและปฏิบัิติ
ตามคำพื่ิพื่ากษา

2. หลัักการขั้องการให้คำปรึกษาที่างจิิตสูังคม
	 1)	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษามีการพื่้ด้
คุยอย่างมีเป้าห้มาย	
	 2)	เป็นการสัื�อสัารเช้ิงบวก	เน้นสััมพื่ันธภาพื่ที�ด้ี
ระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา
	 3)	เปน็การสัื�อสัารสัองทาง	เพื่ื�อสัร้างความเข้าใจิ
ที�ตรงกัน
	 4)	การให้้คำปรกึษาไม่ใช่้การแนะแนว	ไม่ใช่้การ
แนะนำ	 ไม่ใช่้การสัั�งสัอน	 ไม่ใช่้การปลอบใจิ	 ไม่ใช้่การ

ตัด้สัินถ้กห้รือผู้ิด้	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาไม่ทำตนเสัมือนเป็น 
ผู้้้พื่ิพื่ากษา	ห้รือแพื่ทย์ผู้้้รักษา
	 5)	 การให้้คำปรึกษาเป็นการช่้วยให้้ผู้้้รับคำ
ปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญห้า

3. กระบวนการให้คำปรึกษา 
	 เป็นกระบวนการที�ด้ำเนินการต่อเนื�อง	 แบ่ง
กระบวนการเป็น	5	ขั�นตอน	ได้้แก่

1) การสูร้างสูมัพันธภาพแลัะการตกลังให้การบริการ 
	 การสัร้างสััมพื่ันธภาพื่เป็นกระบวนการแรกที�
ทำ ใ ห้้ ผู้้้รั บคำป รึกษา ร้้สัึ ก ผู่้อนคลาย 	 มีความ 
ไว้วางใจิ	จิากนั�นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาจิะประเมนิความเข้าใจิใน
การมารับบริการและตกลงบริการโด้ยการชี้�แจิง
วัตถุประสังค์ของการให้้คำปรึกษาและประโยช้น์ที�จิะ
ได้้รับจิากการให้้คำปรึกษา

2) การสูำรวุจิปัญหา สูาเหตุแลัะควุามต้องการของ
การรับคำปรึกษา 
	 ขั�นตอนนี�เป็นการทำความเข้าใจิกับปัญห้า	
สัาเห้ตทุี�นำไปสั้ก่ารกระทำความผิู้ด้	ความตอ้งการของ
ผู้้ร้บัคำปรกึษา	รวมถงึบรบิทของผู้้ร้บัคำปรกึษา	ปัจิจิยั
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นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่	
ปัจิจิัยปกป้อง

3) การวุางแผู้นแก้ไขปัญหาแลัะการจิดัการกับ
ปัญหา
	 เมื�อทำความเข้าใจิกับปัญห้าแล้ว	 จิากนั�นควร
จิดั้ลำด้บัความสัำคญัของปญัห้า	ช้ว่ยให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษา
มีทางเลือกในการแก้ไขปัญห้าและการวางแผู้นแก้ไขที�
เป็นร้ปธรรม	 สัามารถการนำไปปฏิิบัติในสัถานการณ์์
จิริงได้้	

4) การยุติการให้บริการ 
	 ขั�นตอนนี�ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
สัรุปประเด็้นสัำคัญที�พ้ื่ด้คุยกันระห้ว่างการให้้คำ
ปรกึษาและแนวทางแก้ไขปัญห้าตามที�ตกลงกันไว้	อาจิ
จิะเน้นย�ำเกี�ยวกับวัตถุประสังค์ของการให้้คำปรึกษา
เพื่ื�อให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาตระห้นกัถึงปัญห้าและปฏิบัิติตาม
คำสัั�งศาล	 ควรตกลงเรื�องการนัด้ห้มายครั�งต่อไปและ
ประเด้็นในการติด้ตามครั�งต่อไป

5) การบันทึกข้อมูลัการให้บริการ
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาควรบนัทกึปญัห้าสัำคัญของผู้้ร้บั
คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญห้าตามที�ได้	้พื่ด้้คุยกับ
ผู้้ร้บัคำปรกึษา	อาจิระบปุจัิจิยันำมากอ่น	ปัจิจิยักระตุ้น	
ปจัิจิยัที�ทำให้ป้ญัห้ายงัคงอย้	่ปจัิจิยัปกปอ้ง	(ถา้สัามารถ
ได้ข้้อมล้เพีื่ยงพื่อ)	เพื่ื�อสัร้างความเข้าใจิผู้้ร้บัคำปรึกษา
และเป็นการสั่งต่อข้อม้ลสัำห้รับการให้้คำปรึกษาครั�ง
ต่อไป

4. เที่คนิคพื้้�นฐานขั้องการให้คำปรึกษา
	 เทคนิคการให้้คำปรึกษาที�สัำคัญ	ได้้แก่	การฟื้ัง
อย่างใสั่ใจิ	 การสัื�อสัารด้้วยภาษากาย	 การถาม	 การ
สัำรวจิปัญห้า	 การทวนความ	 การสัรุปความ	 การ
สัะท้อนข้อม้ล	 การสัะท้อนความร้้สัึก	 การให้้กำลังใจิ	
เป็นต้น

 การฟังัอยา่งใสูใ่จิ :	เปน็เทคนคิพื่ื�นฐานที�สัำคญั
ที�สัุด้	 ต้องฝึึกฝึนให้้ช้ำนาญจินกลายเป็นทักษะซ้ึ�งเป็น
ประต้สั้่ความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา	 ที�จิะทำให้้ผู้้้ให้ ้
คำปรกึษามโีอกาสัได้ส้ัำรวจิเรื�องราว	เนื�อห้าสัาระ	รวม
ไปถึงมุมมอง	 แนวคิด้	 อารมณ์์ความร้้สัึก	 และจิุด้เด้่น
ของผู้้้รับคำปรึกษา	ขณ์ะฟื้ัง	ต้องมีสัติตั�งใจิฟื้ัง	สัังเกต
สัีห้น้าท่าทางน�ำเสัียง	คำพื่้ด้	และพื่ยายามจิับประเด้็น
ที�ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องการสัื�อสัาร	 เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษามี
ทกัษะการฟัื้งที�ด้จีิะช่้วยให้ต้ามเรื�องของผู้้ร้บัคำปรึกษา
ได้้ตลอด้	 จิับประเด็้นได้้เร็ว	 เข้าใจิอารมณ์์ความร้้สัึก	
และช้่วยให้้สัร้างสััมพื่ันธภาพื่ที�ด้ีกับผู้้้รับคำปรึกษา	
เนื�องจิากผู้้ร้บัคำปรกึษาจิะสัมัผู้สััได้ถ้งึการยอมรบั	และ
ความตั�งใจิด้ขีองผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา	ทำให้เ้กดิ้ความไวว้างใจิ
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การสู้�อสูารด้วุยภาษากาย:	 นอกจิากการสัื�อสัารทาง
วาจิาแล้ว	 การสัื�อสัารด้้วยภาษากายยังช่้วยให้้ผู้้้รับคำ
ปรกึษารับร้้ถงึความเข้าใจิและร้้สักึปลอด้ภัยที�จิะสัื�อสัาร
ในประเด้น็ที�อ่อนไห้ว	ซ้ึ�งอาจิไม่เคยเปิด้เผู้ยมาก่อน	การ
สัื�อสัารด้้วยภาษากายทำได้้ห้ลายวธิ	ีเช่้น	การแสัด้งสัหี้น้า
ที�บ่งบอกถงึการยอมรบัไม่ตัด้สันิ	รอยยิ�ม	การสับตา	การ
ทอด้สัายตา	การพื่ยกัห้น้า	การส่ัายห้น้า	เป็นต้น

 การถาม : การตั�งคำถามมีวัตถุประสังค์เพื่ื�อ
สัำรวจิข้อม้ลของผู้้้รับคำปรึกษา	 และช้่วยให้้เกิด้การ
ทำความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษาให้้มากขึ�น	 การถามที�ด้ี
เป็นผู้ลจิากการฟื้ังที�ด้ี	 เพื่ราะจิะช้่วยให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษา
ถามได้้ถ้กจิังห้วะ	 และใช้้คำถามที�กระตุ้นให้้ผู้้้รับคำ
ปรกึษาสัำรวจิตนเอง	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาสัามารถใช้ค้ำถาม
ปลายเปิด้	 ซ้ึ�งไม่ได้้กำห้นด้ขอบเขตของการตอบเมื�อ
ต้องการข้อม้ลที�ลึกขึ�น	ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้สัำรวจิ
ตนเองไปพื่ร้อมๆ	กัน	และอาจิใช้้คำถามปลายปิด้	ซ้ึ�ง
กำห้นด้ทิศทางการตอบไว้แล้ว	 เช้่น	 ใช้่ห้รือไม่ใช้่	 เมื�อ
ต้องการสัรุปความ	ทด้สัอบความเข้าใจิให้้ตรงกัน	

 การถามเพ้�อสูำรวุจิปัญหา :	ผู้้้รับคำปรึกษามา
พื่บผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาด้ว้ยปญัห้าที�เกี�ยวขอ้งกบัคด้	ีเช้น่	คดี้
ยาเสัพื่ติด้	แต่ปัญห้าที�ลึกลงไปไม่ได้้อย้่เพื่ียงแค่การก่อ
คด้ี	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องถามเพื่ื�อสัำรวจิไปถึงสัาเห้ตุของ
การก่อคด้ี	 เช้่น	 ปัญห้าติด้ยาเสัพื่ติด้	 ปัญห้าความขัด้
แย้งในครอบครัว	 ซ้ึ�งสั่งผู้ลให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีสั่วน
เกี�ยวข้องกับคด้ี	 การช่้วยเห้ลือทางจิิตสัังคมที�ได้้ผู้ลจิะ
ต้องจัิด้การที�ปัญห้าที�ลึกลงไป	จึิงจิะแก้ไขสัาเห้ตุที�แท้จิริง

 การทวุนควุาม:	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาใช้้คำพื่้ด้ที�อาจิ
แตกต่างไปกับคำพื่้ด้ของผู้้้รับคำปรึกษา	 แต่ยังคง
ใจิความเช่้นเด้ยีวกัน	เพื่ื�อช่้วยให้้การสันทนาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�อง	 ผู้้้รับคำปรึกษาได้้ทราบว่าผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ตดิ้ตามเรื�องราวของเขาอย้ไ่ม่เกดิ้ความเงยีบระห้ว่างการ
ให้้คำปรึกษานานจินเกินไปและยังคงอย้ใ่นประเด็้นเด้มิ
 
 การสูรปุควุาม: เป็นการประมวลประเด็้นสัำคญั
ของข้อม้ลที�ได้้	ไม่ว่าจิะเป็นเนื�อห้าเรื�องราว	ความร้้สัึก	
แนวคดิ้	มมุมอง	เป็นคำพื่ด้้ที�กระช้บัได้ใ้จิความ	เพื่ื�อช้ว่ย
ให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเห้็นภาพื่ช้ัด้ขึ�นในประเด้็นที�สัำคัญ

 การสูะท้ อนข้ อมู ลั : 	 เ ป็นการ ให้้ ข้ อม้ ล 
ยอ้นกลบัในประเด้น็ที�ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาเห้น็วา่สัำคญั	ห้รอื
ขอ้มล้ขดั้แยง้	ซ้ึ�งจิะช้ว่ยให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษาเริ�มเกดิ้ความ
ใคร่ครวญในปัญห้า	นำไปสั้่การสัำรวจิปัญห้าที�ลึกขึ�น

 การสูะท้อนควุามรู้สูึก:	 เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษา
สังัเกตคำพื่ด้้	น�ำเสัยีง	สัหี้นา้	ทา่ทางของผู้้ร้บัคำปรกึษา	
และฟื้งัอยา่งมสีัติ	จิะทำให้ผู้้้ใ้ห้ค้ำปรกึษารบัร้ค้วามร้สึ้ัก
ของผู้้ร้บัคำปรึกษาได้ดี้้	และสัามารถสัะท้อนความร้้สักึ
ของผู้้ร้บัคำปรกึษาได้อ้ยา่งเขา้ใจิ	ผู้้ร้บัคำปรกึษาสัมัผู้สัั
ได้้ถึงความเข้าใจิ	 ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาสัำรวจิตนเอง
ได้้ด้ียิ�งขึ�น	 การสัะท้อนอารมณ์์ความร้้สัึกด้้านลบของ
ผู้้้รับคำปรึกษาจิะช่้วยให้้เขาสัามารถเผู้ชิ้ญกับความ
ร้้สัึกดั้งกล่าวได้้อย่างมั�นคงและปลอด้ภัยขึ�น	 เกิด้
ประสับการณ์์ให้ม่ให้้เขากล้าสัำรวจิปัญห้าและสัาเห้ตุ
ของปญัห้าในระดั้บที�ลกึลงไป	ส่ัวนการสัะท้อนอารมณ์์
ความร้้สัึกด้้านบวกของผู้้้รับคำปรึกษาจิะช้่วยให้้เขาได้้
สััมผู้ัสัพื่ลังบวกในตวัของเขาซ้ึ�งเด้มิเขาอาจิจิะไม่เคยได้้
เรียนร้้ประสับการณ์์ด้้านนี�มาก่อน	 การสัะท้อนความ
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ร้้สัึกยังช่้วยให้้สััมพัื่นธภาพื่ระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษาและ
ผู้้ร้บัคำปรึกษามั�นคงขึ�น	ให้้ฝึึกสัะท้อนอารมณ์์ความร้้สักึ
ที�เกดิ้ขึ�นแบบปัจิจิบุนัในระห้ว่างกระบวนการปรกึษา

 การให้กำลัังใจิ: 	 เป็นการแสัด้งถึงความ 
เช้ื�อมั�นในศักยภาพื่ของผู้้้รับคำปรึกษาว่าจิะสัามารถ
พื่ัฒนาตนเองไปสั้่ห้นทางที�ด้ีกว่าเดิ้มได้้โด้ยสัะท้อน
ขอ้มล้ด้า้นบวกที�ผู้้้ให้ค้ำปรกึษาจัิบประเด้น็ได้จ้ิากผู้้ร้บั
คำปรึกษา	 ซึ้�งผู้้้รับคำปรึกษาสั่วนให้ญ่มักขาด้ความ
มั�นใจิที�จิะเปลี�ยนแปลง	ไมมั่�นใจิในศักยภาพื่ของตนเอง	
ห้รือไม่ได้้มองจิุด้ด้ีของตนเองมาก่อน	 การให้้กำลังใจิ
เปรยีบเสัมอืนกระจิกสัะทอ้นให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษามองเห้น็
ศักยภาพื่ของตนเอง	 เกิด้ความมั�นใจิว่าตนเองจิะ
สัามารถแก้ปัญห้าของตนเองด้้วยความสัามารถของ
ตนเองได้้

	 การใช้้เทคนิคมีใช้้แบบเทคนิคเช้ิงเด้ี�ยว	แต่สั่วน
ให้ญ่มกัจิะเปน็การใช้เ้ทคนคิที�เช้ื�อมโยงกนั	เช้น่	การฟื้งั
อย่างใสั่ใจิโด้ยมีการสัื�อสัารภาษากายไปพื่ร้อมกัน	การ
สัะทอ้นข้อมล้แลว้ตอ่ด้ว้ยการถามเพืื่�อสัำรวจิปญัห้าให้้
ลึกลงไป	การสัรุปความแล้วต่อด้้วยคำถามเพื่ื�อกระตุ้น
ให้้เกิด้แรงจิ้งใจิในการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรม	 การ
สัะท้อนความร้้สัึกแล้วต่อด้้วยการให้้กำลังใจิ	การทวน
ความแล้วต่อด้้วยการถาม	เป็นต้น
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาไม่ควรพื่ะวงว่าควรจิะใช้้เทคนิค
อะไร	แต่ควรสันใจิอารมณ์์ความร้้สัึกและสััมพื่ันธภาพื่
ระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา	 แต่ต้องฟัื้ง
อย่างใสั่ใจิและการสืั�อสัารภาษากายที�เป็นมิตรตลอด้
การให้บ้ริการให้ค้ำปรึกษาควรมีการถามอย่างมีทศิทาง	
มีเป้าห้มายและทำความเข้าใจิกับผู้้้รับคำปรึกษาด้้วย

การทวนความ	การสัรุปความห้รือการถามด้้วยคำถาม
ปิด้เป็นระยะ	
	 ควรสัะทอ้นความร้ส้ักึด้า้นลบเพื่ื�อช้ว่ยให้ผู้้้ร้บัคำ
ปรกึษาได้มี้โอกาสัระบายอารมณ์ท์ี�คบัขอ้งใจิ	อัด้อั�นใจิ
ภายใต้บรรยากาศที�ผู้้้ให้้ปรึกษารับฟัื้งอย่างใส่ัใจิทำให้้
เกดิ้อารมณ์ท์ี�มั�นคงปลอด้ภัยขึ�นซ้ึ�งเป็นโอกาสัที�ผู้้ใ้ห้ค้ำ
ปรกึษาจิะใช้เ้ทคนิคการถาม	การสัำรวจิปัญห้าให้ลึ้กซ้ึ�ง
ลงไปถึงปัญห้าและสัาเห้ตุของปัญห้าที�แท้จิริงได้้
	 ควรสัะท้อนข้อม้ลด้้านบวกและให้้กำลังใจิ	เพื่ื�อ
ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีกำลังใจิและมองเป็นความเป็น
ไปได้้ของการแก้ไขปัญห้าจิากพื่ลังและศักยภาพื่ของ
ตนเอง	
	 ควรฝึึกสัะท้อนข้อม้ลด้้วยการตั�งคำถามอย่างมี
ลำด้ับ	 มีทิศทางบวกเพืื่�อให้้อีกฝึ่ายห้นึ�งคิด้ใคร่ครวญ	
คน้ห้าคำตอบด้ว้ยตนเองเปน็วธิกีารสัะทอ้นขอ้มล้ยอ้น
กลบัอย่างสัร้างสัรรค์	เป็นการช่้วยลด้อคติของผู้้ส้ัะท้อน
ข้อม้ลย้อนกลับ	 และลด้แรงต้านทานของผู้้้รับการ
สัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับ
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1.	วิทยากรเช้ื�อมโยงการเรียนร้้
ห้ัวข้อที�แล้วเพื่ื�อเข้าสั้่การเรียนร้้
ห้ัวข้อให้ม่	เช้่น	ถามว่าเคยมีเรื�อง
ไม่สับายใจิแล้วต้องการปรึกษา
ใครสัักคนห้รือไม่	เขาทำอย่างไร	
เขามีลักษณ์ะอย่างไร	ผู้ลเป็น
อย่างไร	

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“ห้ลักการให้้คำปรึกษาและ
กระบวนการให้้คำปรึกษา”
และกระตุ้นถามผู้้้เข้ารับการ
อบรมเพื่ื�อให้้เช้ื�อมโยงกับ
ประสับการณ์์การให้้คำปรึกษา

3.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	 
“สัาธติการให้้คำปรึกษา	กรณี์ศึกษา 
:	นายเอ็กซ้์”	ซ้ึ�งมารับคำปรึกษาที�
คลินกิจิติสังัคมตามคำสัั�งศาล	ครั�งที�	1
ระห้ว่างที�เปิด้วีด้ิทัศน์	วิทยากร
ห้ยุด้เป็นระยะ	ๆ	เพื่ื�ออธิบาย
กระบวนการให้้คำปรึกษาและ
เทคนิคการให้้คำปรึกษา

13:00-13:05
(5	นาที)

-

13:05-13:20
(15	นาที)

13:20-14:35
(1	ช้ั�วโมง	
15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้
ทบทวนลกัษณ์ะที�พื่งึประสังค์ของ
ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาจิากประสับการณ์์
ตรงที�ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมเคยรบัคำ
ปรกึษาจิากผู้้อ้ื�น	ให้้วทิยากร
สัอบถามประสับการณ์์ของผู้้เ้ข้า
รบัการอบรมในการรบัคำปรกึษา	
แล้วเชื้�อมโยงมาถึงการทำงานใน
ฐานะผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้เรยีนร้้
ห้ลกัการให้้คำปรกึษาและ
กระบวนการให้้คำปรกึษาผู่้าน 
วดี้ทัิศน์จิากนั�น	วทิยากรสัรปุ
ประเด้น็สัำคญั	และเชื้�อมโยงห้ลัก
การกบัประสับการณ์์ของผู้้เ้ข้ารบั
การอบรมในกจิิกรรมก่อนห้น้า

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้เรยีนร้้
ห้ลกัการให้้คำปรกึษาและ
กระบวนการให้้คำปรกึษาผู่้าน
ตวัอย่างสัาธิต	วดี้ทัิศน์สัาธติจิะมี
คำอธบิายแทรก	กระบวนการให้้
คำปรึกษาจิะใช้้พื่ื�นห้ลังสัีน�ำตาล	
สั่วนเทคนิคและคำอธิบายอื�น	ๆ	
จิะใช้้พื่ื�นห้ลังสัีฟื้้า	วิทยากรต้อง

วีด้ิทัศน์	 
“ห้ลักการให้้ 
คำปรึกษาและ
กระบวนการ 
ให้้คำปรึกษา”

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้
คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา
:	นายเอ็กซ้์”
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4.	วิทยากรช้วนให้้ผู้้้รับการอบรม
สัรุปสัาระสัำคัญ	ด้ังนี�
	 -	ห้ลักการให้้คำปรึกษา
	 -	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
	 -	กระบวนการให้้คำปรึกษา
	 -	เทคนิคการให้้คำปรึกษา
โด้ยใช้้	PowerPoint
“สัรุปสัาระสัำคัญของการให้ ้
คำปรึกษา”	ประกอบการเรียนร้้	

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของห้ัวข้อ
นี�ตามวัตถุประสังค์

PowerPoint	
“สัรุปสัาระสัำคัญ

ของการให้้ 
คำปรึกษา”

14:35-14:45
(	10	นาที)

ศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มาก่อน	สัามารถ
อธิบายขั�นตอน	และการใช้้
เทคนิคการให้้คำปรึกษา	อธิบาย
ได้้ว่าเทคนิคนี�คืออะไร	ใช้้เทคนิค
นี�เพื่ื�ออะไร	เทคนิคนี�ช้่วยผู้้้รับคำ
ปรึกษาอย่างไรบ้าง	สัิ�งที�ควรเน้น
สัำห้รับผู้้้ให้้คำปรึกษามือให้ม่	คือ	
การรับฟื้ังเป็นทักษะพื่ื�นฐาน	การ
ให้้คำแนะนำโด้ยไม่รับฟื้ังเป็นสัิ�ง
ที�ไม่ควรทำอย่างยิ�งวิทยากรต้อง
ศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มาก่อนและใช้้
เอกสัาร	“คำอธิบายประกอบ
การสัาธติการให้้คำปรกึษา	กรณ์ี
ศกึษา	:	นายเอก็ซ์้”	เป็นตัวช้่วยใน
การทำความเข้าใจิ

เอกสัาร	 
“คำอธิบาย

ประกอบการสัาธติ
การให้้คำปรกึษา	

กรณ์ศีกึษา
:	นายเอก็ซ์้”



คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษา กรณ่ศกึษา : นายเอก็ซ์์” 

	 นายเอ็กซ้์	ช้ายไทยเช้ื�อสัายจิีน	อายุ	37	ปี	ร้ปร่างผู้อม	ผู้ิวคล�ำ	ผู้มสัั�น	สัวมชุ้ด้ลำลองพื่้ด้
เสัียงด้ังฟื้ังช้ัด้	มีกลิ�นแอลกอฮอล์	เรียนจิบ	ป.3	อ่านห้นังสัือไม่ค่อยออก	มีอาช้ีพื่รับเห้มาก่อสัร้าง
รายได้้ไม่แน่นอน	ราว	10,000	-	20,000	บาท	ต่อเด้ือน	มีภรรยา	อายุ	42	ปี	อย้่กินกันมา	10	ปี	
มีล้กช้าย	1	คน	อายุ	9	ปี	ล้กสัาว	2	คน	อายุ	7	ปี	และ	4	ปีตามลำด้ับ
	 ภรรยามักจิะติด้ตามนายเอ็กซ้์ออกไปรับงานนอกบ้าน	 ไม่ค่อยได้้อย้่ด้้แลล้ก	 ล้กอย้่ใน 
ความด้้แลของพ่ื่อตาและแม่ยาย	 นายเอ็กซ์้บอกว่าเลิกเสัพื่ยาบ้ามา	 2	 ปีแล้วให้้เห้ตุผู้ลว่าเพื่ราะ
มอีายมุากขึ�น	และเคยถก้จิบัคด้ยีาเสัพื่ติด้จินตดิ้คกุมาแล้ว	2	ครั�ง	ตอนนี�อยากใช้ช้้วีติกับครอบครวั
มากกว่า	ด้ื�มเห้ล้าขาววันละอย่างน้อย	1	ขวด้	เป็นประจิำทุกวันห้ลังเลิกงาน	ปริมาณ์การด้ื�มมาก
ขึ�นในช้่วง	2	ปีที�ผู้่านมาโด้ยด้ื�มกับล้กน้อง	เคยมีประวัติเลือด้ออกในกระพื่าะอาห้าร	ต้องเข้ารักษา
ตัวในโรงพื่ยาบาลประมาณ์	1	สััปด้าห้์ก่อนมีคด้ี	ช้่วงที�เมาสัุรา	 เคยมีทะเลาะวิวาททำร้ายภรรยา 
ต่อห้น้าล้กและพ่ื่อตาแม่ยาย	 แต่จิำเห้ตุการณ์์ไม่ได้้	 ภรรยามาเล่าให้้ฟัื้งห้ลังจิากสัร่างเมาแล้ว	
นอกจิากนี�ยังมีพื่ฤติกรรมสั้บบุห้รี�วันละ	15-20	มวน	มีภาระผู้่อนรถกระบะ	เด้ือนละ	10,000	บาท	
เห้ลืออีก	30	งวด้
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0:49		 สูร้างสูัมพันธภาพ 

0:58		 กล่าวทักทาย	แนะนำตัว	ระบุบทบาทของตนเองว่าเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคม	

1:10		 สัอบถามความเข้าใจิของการมาคลินิกจิิตสัังคมของผู้้้รับคำปรึกษา

1:30	 ตกลังบริการ

1:40		 แจิ้งบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	และวัตถุประสังค์ของการให้้คำปรึกษา

2:03	 สูำรวุจิปัญหา 

2:18		 สัำรวจิ	ทำความเข้าใจิปัญห้า	และสัถานการณ์์ของผู้้้รับคำปรึกษา

2:28			 ช้ี�แจิงข้อม้ลทั�วไปเกี�ยวกับการให้้คำปรึกษา	เช้่น	การเก็บข้อม้ลเป็นความลับ

2:46		 ช้ี�แจิงว่าการมารับคำปรึกษาไม่ใช้่การไต่สัวนห้รือการตัด้สัินคด้ี	เนื�องจิากผู้้้ให้้คำปรึกษา	

	 ไม่ใช้่ผู้้้พื่ิพื่ากษา

2:54			 ทวนสัอบความเข้าใจิ

3:04		 สัะท้อนความร้้สัึก	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัังเกตสีัห้น้าของผู้้้รับคำปรึกษาแล้วสัะท้อนออกมา 

	 เป็นความร้้สัึก

3:16		 สัำรวจิความร้้สัึกของผู้้้รับคำปรึกษาในช้่วงห้ลังถ้กจิับกุม	ซ้ึ�งเป็นภาวะวิกฤติทางจิิตใจิ

3:56		 สัำรวจิผู้ลกระทบในภาวะวิกฤต

4:25		 ให้้ข้อม้ลที�ช้่วยจิัด้การความร้้สัึกในภาวะวิกฤต	ช้ี�ให้้เห้็นว่าศาลให้้โอกาสั

4:51		 ถามเพื่ื�อสัำรวจิปัญห้าด้้านการเงิน

5:02		 สัะท้อนความร้้สัึก

5:17		 ให้้ข้อม้ลแก่ผู้้้รับคำปรึกษา

6:12		 สัำรวจิพื่ฤติกรรมคด้ีในอด้ีต	เพื่ื�อเช้ื�อมโยงกับความร้้สัึกในปัจิจิุบัน

6:47		 ถามเพื่ื�อสัำรวจิความร้้สัึกในปัจิจิุบัน	

7:45		 สัำรวจิพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ที�มีผู้ลต่อความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
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8:23	 ถามแรงบันด้าลใจิในการเลิกสัารเสัพื่ติด้	ล้กคือแรงบันด้าลใจิ

9:10		 ให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับเกี�ยวกับผู้ลกระทบจิากการด้ื�มสัุรา

9:45		 เช้ื�อมโยงพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุรากับการก่อคด้ี	ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวและผู้ลกระทบ

	 กับการทำงาน

10:31		 สัำรวจิสัาเห้ตุที�ยังห้ยุด้ด้ื�มสัุราไม่ได้้

11:05		 สัะท้อนพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุราที�เป็นปัจิจิุบัน	ไม่ตัด้สัินพื่ฤติกรรมของผู้้้รับคำปรึกษา

11:48		 บทบาท	 psychoeducator	 ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	 ช่้วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักถึง 

	 ภาวะติด้สัุราของตนเอง

12:38		 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแสัด้งความเข้าใจิภาวะติด้สัุราของผู้้้รับคำปรึกษา

13:23		 สัรปุประเด็้นสัาเห้ตุของภาวะติด้สัรุา	ให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาได้้สัำรวจิผู้ลกระทบจิากการด้ื�มสัุรา

13:56		 ทวนความ	เพื่ื�อทวนสัอบความเข้าใจิ

14:11		 สัำรวจิผู้ลกระทบด้้านอื�น	ๆ	จิากการด้ื�มสัุรา

14:54		 ทวนความเกี�ยวกับผู้ลกระทบด้้านการเงิน	 เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักถึงปัญห้า 

	 ของตนมากขึ�น

16:04		 สัรปุความ	โด้ยเช้ื�อมโยงสัาเห้ตุของการด้ื�มสัรุา	พื่ฤตกิรรมการดื้�มและผู้ลกระทบด้้านต่าง	ๆ

16:35		 ถามเพื่ื�อสัำรวจิผู้ลกระทบด้้านร่างกายจิากการด้ื�มสัุรา

17:03		 ถามเพื่ื�อเช้ื�อมโยงผู้ลกระทบด้้านร่างกายที�มีต่อครอบครัว

18:28		 ถามเพืื่�อให้้คิด้ถึงผู้ลกระทบทางจิิตใจิของคนในครอบครัวจิากพื่ฤติกรรมการด้ื�มสัุรา 

	 ของผู้้้รับคำปรึกษา	โด้ยเฉพื่าะผู้ลกระทบกับล้ก	

19:58		 ใส่ัใจิความร้้สักึของผู้้ร้บัคำปรกึษา	เนื�องจิากได้้ช้วนสัำรวจิผู้ลกระทบด้้านลบมาระยะห้นึ�งแล้ว

20:26		 ให้้ข้อม้ลเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักถึงความรับผู้ิด้ช้อบของตนเองต่อเป้าห้มาย 

	 ของการให้้คำปรึกษา
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20:59		 ช้ี�แจิงการปฏิิบัติตนในระยะสัั�น	ได้้แก่	ไม่ห้นีคด้ี	มารายงานตัวตามนัด้ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ

21:26		 ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้คดิ้วธิกีาร	เพื่ื�อห้ลีกเลี�ยงการก่อคดี้ซ้�ำ	ซึ้�งเกดิ้จิากการเมาสุัราแล้วขาด้สัติ

22.54	 วุางแผู้นแก้ไขปัญหาแลัะจิัดการกับปัญหา

23:26		 ให้้ทางเลือก	เพื่ื�อลด้ความเสัี�ยงการก่อคด้ีซ้�ำ

23:55		 ร่วมกันตั�งเป้าห้มายที�เป็นพื่ฤติกรรมที�พื่อทำได้้	เพื่ื�อลด้ความเสัี�ยงการก่อคดี้ระห้ว่างประกันตัว

24:16	 ถามเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเป็นผู้้้สัรุปสัาระสัำคัญของการให้้คำปรึกษา

24:52		 ผู้้ใ้ห้้คำปรึกษาย�ำเตือนการปรับพื่ฤตกิรรม	เพื่ื�อลด้ความเสัี�ยงการก่อคด้ซี้�ำระห้ว่างประกันตวั

25:33		 สัะท้อนความร้้สัึกด้้านบวก	เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีกำลังใจิ

25:54		 ผู้้ใ้ห้้คำปรึกษาย�ำเตือนการปรับพื่ฤตกิรรม	เพื่ื�อลด้ความเสัี�ยงการก่อคด้ซี้�ำระห้ว่างประกันตวั  

	 และถามเพื่ื�อค้นห้าศักยภาพื่ของผู้้้รับคำปรึกษา

26:54	 ให้้กำลังใจิ

27:45	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัรุปความเกี�ยวกับสัิ�งที�ยังเป็นปัญห้า	 ศักยภาพื่ของผู้้้รับคำปรึกษาและกำห้นด้ 

	 เป้าห้มายในการเพื่ิ�มทักษะการแก้ไขปัญห้าช้ีวิตสัำห้รับการให้้คำปรึกษาครั�งต่อไป

28:14		 ผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้กำลังใจิ	ทวนสัอบและตอกย�ำการไม่ก่อคด้ีซ้�ำระห้ว่างประกันตัว

30:06	 ยุติการให้คำปรึกษา นัดหมายครั�งต่อไป โดยให้พาภรรยามาด้วุย

30:31	 สัรุปเป้าห้มายการให้้คำปรึกษา	ทวนสัอบและตอกย�ำพื่ฤติกรรมการด้ื�มที�ปลอด้ภัย

31:00	 ลด้ความเสัี�ยงการก่อคด้ีซ้�ำ	ระห้ว่างประกันตัว

    -		 บันทึกข้อมูลั



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
ครั�งที่่� 1 : กรณ่ตนเอง

หัวขั้้อที่่� 4
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1.	 ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพืื่�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำ
ปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา 

การสูะที่้อน (Feedback) การฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สูร้างสูรรค์
	 จิากความเช้ื�อที�ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพื่
และสัามารถพัื่ฒนาในทิศทางบวก	 การฝึึกปฏิิบัตินับ
เป็นการพื่ฒันาทกัษะการให้ค้ำปรกึษาและพื่ฒันาความ
มั�นคงภายในของผู้้้ให้้คำปรึกษา	 การให้้คำปรึกษาที�ด้ี
จิะตอ้งเกดิ้สัมัพื่นัธภาพื่ที�ด้ใีนระด้บัจิิตวญิญาณ์ระห้วา่ง
ผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา	 ผู้้้ให้้คำปรึกษา 
สั่งผู้่านความปรารถนาด้ีไปกระตุ้นการยอมรับและ
ความห้วังในตัวผู้้ร้บัคำปรึกษา	ทำให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาเกิด้
การพื่ัฒนาเช่้นกัน	 ด้ังนั�นการสัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติจิึง
ต้องเป็นไปในร้ปแบบสัร้างสัรรค์	กล่าวคือ	เป็นการสั่ง
ผู้่านความปรารถนาดี้จิากผู้้้สัังเกตการณ์์ซ้ึ�งทำห้น้าที�
สัะทอ้น	(Feedback)	การฝึกึปฏิบิตัไิปสั้ผู่้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา 
โด้ยใช้้คำถามกระตุ้นให้้ผู้้้ ให้้คำปรึกษาได้้สัำรวจิ
ประสับการณ์์ภายในในระห้ว่างกระบวนการให้้คำปรึกษา 
รวมถงึสัิ�งที�ทำได้ดี้้น่าช้ื�นช้ม	และสัิ�งที�ต้องการพัื่ฒนาให้้

ด้ียิ�งขึ�น	 ซ้ึ�งเป็นการสัร้างบรรยากาศที�ปลอด้ภัย	 เปิด้
โอกาสัให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้ทบทวนตนเองอย่างตรงไป
ตรงมา	และมองเห้น็ศกัยภาพื่ของตนเอง	ทั�งนี�ผู้้ส้ัะทอ้น
การฝึึกปฏิิบัติสัามารถสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับโด้ยตรง
ได้้บ้าง	 แต่ควรให้้มีลักษณ์ะสัร้างสัรรค์พื่ัฒนาและ
สัะท้อนจิากพื่ฤติกรรมการปฏิิบัติที�เป็นปัจิจิุบัน
	 การเรยีนร้โ้ด้ยใช้ป้ระสับการณ์ต์รงของตนเองมี
ความสัำคัญเนื�องจิากว่าการให้้คำปรึกษาไม่ใช้่การ
แนะนำโด้ยใช้ม้มุมองของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาเปน็ตวัตั�ง	ผู้้ใ้ห้้
คำปรึกษาจิำเป็นต้องรับฟื้ังปัญห้าของผู้้้รับคำปรึกษา	
ทำความเข้าใจิปัญห้า	 ความเป็นมาเป็นไปของปัญห้า
และผู้ลกระทบ	 วิธีห้นึ�งที�จิะช่้วยผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้
ทำความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษาได้้ดี้คือการเรียนร้้โด้ยใช้้
ประสับการณ์์ตรงของตนเอง	 ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะได้้
รับโอกาสัฝึึกฝึนการให้้คำปรึกษาในบทบาทต่างกัน	
ได้้แก่	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษา	ผู้้ร้บัคำปรกึษา	และผู้้ส้ังัเกตการณ์	์
เมื�อได้ฝ้ึกึฝึนในบทบาทของผู้้ร้บัคำปรกึษา	ผู้้เ้ขา้รบัการ
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อบรมจิะได้น้ำประสับการณ์์ตรงของตนเองมาคลี�คลาย	
โด้ยผู้้้รับบทบาทผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะเป็นผู้้้สัำรวจิปัญห้า	
ซึ้�งผู้้ท้ี�นำปญัห้าจิากประสับการณ์์ตรงมาคลี�คลายจิะได้้
ทำความเข้าใจิปัญห้าของตนเอง	 มองเห็้นที�มา	 ผู้ล 
กระทบ	ความเป็นไปได้้	และอปุสัรรคของการเปลี�ยนแปลง
ตนเองด้้วยประสับการณ์์ที�เป็นจิริง	 มิใช่้เป็นเพีื่ยงการ
แสัด้งบทบาทจิากเรื�องสัมมต	ิรวมทั�งได้เ้รยีนร้ลั้กษณ์ะ

ของผู้้้ให้้คำปรึกษาจิากประสับการณ์์ที� เกิด้ขึ�นใน
ระห้ว่างฝึกึปฏิบัิตซิ้ึ�งจิะช่้วยให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาได้ส้ัำรวจิ
ตนเอง	และห้าทางออกร่วมกันรวมทั�งได้้เรียนร้้ว่าการ
ให้ค้ำปรึกษาที�มลีกัษณ์ะต่างกันได้ผู้้ลต่อผู้้ร้บัคำปรึกษา
ต่างกันซึ้�งจิะสัามารถนำประสับการณ์์ตรงไปใช้้ในการ
ให้้คำปรึกษาในสัถานการณ์์จิริงได้้อย่างเข้าใจิ

1.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนกลุ่มเท่ากับ
จิำนวนวิทยากร	ให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	ให้้วิทยากร
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้้	
PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ตีนเอง”	ประกอบ
 
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : นำประเด้็น
ที�ตนเองไม่สับายใจิ	พื่อจิะเปิด้เผู้ย
ได้้มารับคำปรึกษา	และเป็นเรื�อง
จิริงเท่านั�น
 

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ควรใช้้
เทคนิคต่าง	ๆ	อย่างมีทิศทางไป

15:00-15:05
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	วิทยากร
ต้องเน้นย�ำว่าผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาต้องนำเรื�องจิริงที�
เปิด้เผู้ยได้้มารับคำปรึกษา	ไม่ใช้่
เรื�องสัมมติ	ห้รือเรื�องของบุคคล
อื�น	เนื�องจิากต้องการให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้
ประสับการณ์์ตรงจิากการเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษา	จิะทำให้้ทราบ
ด้้วยตนเองว่าการให้้คำปรึกษา
ลักษณ์ะใด้ที�จิะช้่วยให้้เกิด้ความ
เข้าใจิตนเอง	เข้าใจิปัญห้า	และ
นำไปสั้่การแก้ปัญห้าที�แท้จิริง	
สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	
โด้ยมากผู้้้เข้ารับการอบรมจิะ
เข้าใจิผู้ิด้และเคยช้ินกับการเป็นผู้้้

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีตนเอง”
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ทางบวก	โด้ยเฉพื่าะการฟื้ังอย่าง
ใสั่ใจิ	(ยังไม่ต้องให้้คำแนะนำ)

 - สูมาชิกกลัุ่มท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้รับคำ
ปรึกษาและผู้้้ให้้คำปรึกษาทั�ง
ภาษาพื่้ด้และภาษากาย	ไม่ควร
จิด้รายละเอียด้ของการสันทนา	
แต่สันใจิ	ใสั่ใจิอย้่ที�การฝึึกปฏิิบัติ
และประสับการณ์์ภายในที�เกดิ้ขึ�น
กับตนเอง

แนะนำ	วิทยากรจิึงต้องเน้นย�ำว่า
บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาคือ
การรับฟื้ังและทำความเข้าใจิ	
กิจิกรรมนี�ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
แนะนำแนวทางแก้ไขปัญห้าแต่
อย่างใด้	สั่วนบทบาทของ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวน
ด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำ
ปรึกษาระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	
วุิทยากรกลัุ่มมีห้น้าที�
สัังเกตการณ์์	และสัามารถ
แทรกแซ้งกระบวนการให้้คำ
ปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่า	ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิาก
แนวทางที�ควรจิะเป็น	วิทยากร
กลุ่มจิะต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ
ที�ช้่วยให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทาง
พื่ัฒนาจิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
และพื่ึงเข้าใจิว่า	ผู้้้เข้ารับการ
อบรมสั่วนให้ญ่	ไม่เคยมี

-



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

สำหรัับศาลทั่ั�วไป 53

ประสับการณ์์ในการเรียนร้้การ
ให้้คำปรึกษาอย่างจิริงจิังมาก่อน	
วิทยากรกลุ่มต้องใจิเย็นในการ
ให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ

เพื่ื�อให้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
ได้้ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ
และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการฝึึก
ปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาก็จิะได้้ทบทวน
ขั�นตอนกระบวนการ	และ
เทคนิคที�ว่า	ก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่าง
ไรด้้วยประสับการณ์์ตรงใน
ฐานะผู้้้รับคำปรึกษา	ผู้้้เข้ารับ
การอบรมไม่จิำเป็นต้องท่อง
ห้รืออ่านห้รือใช้้คำถามทุก
คำถามในใบงานสัามารถปรับ
คำถามได้้ตามความเห้มาะสัม	
แต่ต้องช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
เห้็นแนวทางในการพื่ัฒนา
ตนเอง	วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�
กระตุ้นผู้้้เข้ารับกาอบรมให้้เกิด้
การถาม	เพื่ื�อสัะท้อนการฝึึก
ปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	และสัรปุ
ประเด้น็สัำคญัใน	การเรยีนร้้

2.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที

3.	ผู้้้สัังเกตการณ์์ถามคำถาม
ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาและผู้้รั้บคำปรกึษา
เกี�ยวกบัประสับการณ์์การสันทนา 
ตามลำด้ับตามแนวคำถามใน 
ใบงานที�	1	“แนวทางฝึึกสัะท้อน
ข้อม้ลกลบั	(Feedback)”	
วิทยากรกลุ่มเสันอแนะเพื่ิ�มเติม	

15:05-15:35
(30	นาที)

15:35-15:50	
(15นาที)

ใบงานที�	1
“แนวทาง
ฝึึกสัะท้อน
ข้อม้ลกลับ

(Feedback)”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

แนวที่างการจิัดกิจิกรรมการฝึึกปฏิิบัตินอกห้องเร่ยน
		 ฝึึกทักษะการฟัื้งอย่างใส่ัใจิ	 การสัื�อสัารภาษากายและทักษะอื�น	 ๆ	 อย่างตั�งใจิเพื่ิ�มขึ�นในการ 
ใช้้ช้ีวิตและการปฏิิบัติห้น้าที�การงานประจิำวัน	
การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ
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เพื่ื�อสัรุปห้ลักการให้้คำปรึกษา	
โด้ยเช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ัวข้อ
ก่อนห้น้ากับการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
วิทยากรต้องสัรุปประเด้็นสัำคัญ
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริงของผู้้้เข้า
รับการอบรมให้้ได้้ว่า	มีประเด้็น
ใด้ที�จิะนำไปสั้่การพื่ัฒนาทักษะ
การให้้คำปรึกษา	สั่วนให้ญ่ผู้้้เข้า
รับการอบรมจิะมีจิุด้อ่อนเรื�อง
การรับฟื้ัง	มักให้้คำแนะนำโด้ย
ยังไม่เข้าใจิปัญห้าอย่างถ่องแท้	
วิทยากรมีห้น้าที�ให้้ข้อม้ล
สัะท้อนกลับอย่างสัร้างสัรรค์

4.	รวมกลุ่มให้ญ่	แบ่งปัน
ประสับการณ์์	วิทยากรด้ำเนิน
รายการและสัรุป	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

-15:50-16:00
(10	นาที)

จิากการปฏิิบัติจิริง	เช้ื�อมโยงกับ
การอบรมในห้ัวข้อก่อนห้น้า



ใบงานที่่� 1 แนวที่างฝึึกสูะที่้อนขั้้อมูลักลัับ (Feedback)

คำช่�แจิง
1. ให้วุทิยากรกลัุม่แลัะผูู้้สูงัเกตการณ์ช่วุยกันตั�งคำถามกับผูู้ใ้หค้ำปรึกษาก่อน โดยเล้ัอกจิาก
ตัวุอย่างคำถามดังน่� แลัะให้ทวุนคำตอบเป็นระยะ 
ตััวอย่่างคำถามสำหรัับผู้้�สังเกตัการัณ์์ถามผู้้�ให�คำปรัึกษา
	 1)	 คุณ์เตรียมตัวเองอย่างไรก่อนการให้้คำปรึกษา
	 2)	 คุณ์สัร้างสััมพื่ันธภาพื่กับผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไร
	 3)	 การให้้คำปรึกษาครั�งนี�ช้่วยผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไรบ้าง
	 4)	 อะไรเป็นเรื�องยากในการให้้คำปรึกษาครั�งนี� 	 คุณ์จิัด้การกับสัิ�งนั�นอย่างไร 
		 	 ผู้ลเป็นอย่างไร
	 5)	 คุณ์ต้องการปรับปรุงอะไรห้รือไม่	อย่างไร
	 6)	 สัิ�งใด้ที�คุณ์ทำได้้ด้ี	มีความพื่อใจิ
 
2. จิากนั�นให้วุิทยากรกลัุ่มแลัะผูู้้สูังเกตการณ์ช่วุยกันตั�งคำถามกับผูู้้รับคำปรึกษาให้ทวุน 
คำตอบเป็นระยะ
	 1)	 การรับคำปรึกษาครั�งนี�มีผู้ลอย่างไรต่อคุณ์บ้าง
	 2)	 คุณ์ช้อบอะไรในการรับคำปรึกษาครั�งนี�
	 3)	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถให้้คำปรึกษาที�ด้ียิ�งขึ�นจิากเด้ิมได้้อย่างไรบ้าง	
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ระบบบริการคลัินิกจิิตสูังคม 
แผู้นที่่�นำที่าง (Roadmap)

การให้คำปรึกษา แลัะ Case Formulation

หัวขั้้อที่่� 5
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1	 อธิบายระบบการบริการคลินิกจิิตสัังคมของศาลอาญาได้้พื่อสัังเขป
2.	อธิบายแผู้นที�นำทาง	(roadmap)	การให้้คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคมของศาลอาญา
	 ได้้พื่อสัังเขป
3.	ทำประมวลปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับผู้้้รับการปรึกษาตามห้ลักการของ	case	formulation
	 เพื่ื�อวางแผู้นการปรึกษาตามแผู้นที�นำทางได้้พื่อสัังเขป
4.	ตระห้นักความสัำคัญของการบันทึกขอ้มล้	สัรุปรายงานและสัามารถบันทกึเพื่ื�อสัง่ตอ่ขอ้มล้
	 แผู้นการให้้คำปรึกษาในครั�งต่อไปได้้	
5.	ระบุแนวทางการสั่งต่อกับระบบบริการสัาธารณ์สัุขได้้อย่างถ้กต้อง	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

เนื�อห้า	

1. ระบบบริการ/ผู้ังไหลัการบริการขั้องคลัินิกจิิตสูังคม 
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2. แผู้นที่่�นำที่าง (Roadmap) ขั้องการให้
คำปรึกษาในคลัินิกจิิตสูังคม 

ระยะฝึากขังแลัะระยะก่อนพิจิารณา
 ช่วุงวุิกฤต : 	 ช้่วงแรกที� ถ้กจัิบด้ำเนินคดี้ 
เป็นช้่วงวิกฤตในชี้วิต	 ผู้้้รับคำปรึกษาอาจิมีความร้้สัึก
ห้วาด้กลัว	 วิตกกังวล	 อับอาย	 โกรธ	 เสัียสัมดุ้ลชี้วิต 
บางรายอาจิจิะมีภาวะถอนสัารเสัพื่ติด้
 เป้าหมายการให้คำปรึกษา	 คือ	 ไม่ห้นีคดี้ 
มารายงานตัว	ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ	ปรับตัวกับภาวะวิกฤตได้้

 ครั�งต่อ ๆ มา :	ผู้้้รับคำปรึกษาจิะต้องมาตาม
นัด้ตามระยะการฝึากขัง	 คือ	ทุก	 12	 วัน	 ระยะนี�ผู้้้ให้้ 
คำปรึกษาควรสัำรวจิปัญห้า	 ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
จิดั้การกบัปจัิจิยักระตุน้ได้	้ควรเสัรมิศกัยภาพื่ของผู้้ร้บั
คำปรึกษา	รวมถึงการห้าแห้ล่งสันับสันุน	บางรายอาจิ
ต้องได้้รับการบำบัด้รักษา	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรแนะนำ
การสั่งต่อเพื่ื�อบำบัด้รักษาต่อไป
 เป้าหมายการให้คำปรึกษา	 คือ	 ไม่ห้นีคด้ี	 มา
รายงานตัว	ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ
 
ระยะหลัังพิพากษา
	 ระยะนี�ผู้้้รับคำปรึกษาอาจิจิะเริ�มห้ย่อนยาน	
ช้ะล่าใจิ	 เนื�องจิากไม่ต้องจิำคุก	 สัามารถใช้้ช้ีวิตได้้ 
ตามปกติ	ระยะนี�	ผู้้้ให้้คำปรึกษาช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
ทบทวนและตั�งเป้าห้มายชี้วติ	ปรบัปรุงปจัิจัิยนำมาก่อน	
จิดั้การกบัปจัิจิยักระตุน้	จิดั้การกบัปจัิจิยัที�ทำให้้ปญัห้า
ยังคงอย้่และเสัริมปัจิจิัยปกป้อง
 เป้าหมายการให้คำปรึกษา	คือ	มารายงานตัว	
มีการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมในด้้านบวก	ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ

3. Case formulation 
 
 Case formulation คือ	 การทำความเข้าใจิ
ผู้้้รับคำปรึกษา	ในที�นี�ห้มายถึง	การทำความเข้าใจิที�มา
ที�ไปว่า	 มีปัจิจิัยอะไรบ้างที�นำพื่าให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
เข้าไปเกี�ยวข้องกับคด้ี	 และมีปัจิจัิยอะไรบ้างที�จิะมีผู้ล
ต่อการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	ด้ังนี�
 
 ปัจิจัิยท่�นำมาก่อน (Predisposing factors) 
เช้่น	การเลี�ยงด้้	พื่ัฒนาการ	ระด้ับสัติปัญญา	การศึกษา
บุคลิกภาพื่เด้ิม	ประวัติความเจิ็บป่วย	สััมพื่ันธภาพื่กับ
บุคคลอื�น	ครอบครัว	เพื่ื�อนฝึ้ง
 
 ปจัิจัิยกระตุน้ ( Precipitating factors) ผู้้ร้บั
คำปรึกษาสัามารถใช้้ช้ีวิตอย้่ได้้	 โด้ยไม่พื่ัวพื่ันกับคด้ี	
แม้ว่าจิะมีปัจิจัิยที�นำมาก่อน	 แต่เมื�อมีปัจิจัิยกระตุ้น	
เช้น่	ปญัห้าความสัมัพื่นัธใ์นครอบครวั	การถก้ช้กัจิง้จิาก
เพื่ื�อน	 ทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีสั่วนเกี�ยวข้องกับคด้ีได้้	
การห้าปัจิจิัยกระตุ้นจิะช่้วยให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาเข้าใจิ 
จิุด้เปลี�ยนของผู้้้รับคำปรึกษา	นำไปสั้่การให้้คำปรึกษา
ที�ตรงประเด้็น

 ปจัิจัิยท่�ทำให้ปญัหายังคงอยู ่(Perpetuating 
factors)	เมื�อผู้้ร้บัคำปรึกษาเข้ามาเกี�ยวข้องกับคดี้แล้ว	
มักมีปัจิจิัยที�ทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษายังอย้่ใกล้ความเสัี�ยง
กับการก่อคด้ีซ้�ำ	เช้่น	โด้ด้เด้ี�ยว	ไม่มีงานทำ	ถ้กตำห้นิ
ซ้�ำ	 ๆ	 ห้นี�สัิน	 ขาด้ทักษะช้ีวิต	 ทั�งนี�อาจิเป็นปัจิจิัยที� 
นำมาก่อน	ห้รือปัจิจิัยกระตุ้นที�ยังไม่คลี�คลายก็ได้้	ผู้้้ให้้
คำปรึกษามีห้น้าที�แปรเปลี�ยนปัจิจิัยเห้ล่านี�ให้้เป็น
ปัจิจิัยปกป้อง
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 ปัจิจัิยปกป้อง (Protective factors)	 เป็น
ปัจิจัิยสัำคัญที�จิะช้่วยเห้ลือให้้ผู้้้รับคำปรึกษาไม่ย้อน
กลับมากอ่คด้อีกี	และจิะช้ว่ยผู้ลกัด้นัให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษา
มีแนวทางการด้ำเนินช้ีวิตที�ด้ีขึ�น	 เช้่น	 ครอบครัวใสั่ใจิ
เพื่ื�อนฝึ้งรักใคร่	มีอาช้ีพื่	ขยันห้มั�นเพื่ียร	รับผู้ิด้ช้อบ

4. การบันที่ึกขั้้อมูลัการให้คำปรึกษา
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรบันทึกข้อม้ลที�ได้้จิากการให้้
คำปรึกษา	 เพื่ื�อทบทวนประเด้็นสัำคัญของการให้้คำ
ปรึกษา	 เป็นการบันทึกความก้าวห้น้าของการให้้คำ
ปรึกษา	และยงัมปีระโยช้นใ์นด้้านวชิ้าการและการวจัิิย	
ประเด้็นสัำคัญที�ควรบันทึก	ได้้แก่
 • ข้อมูลัทั�วุไป	 เช้่น	สัภาพื่ความเป็นอย้่	 ความ
สัมัพัื่นธ์ในครอบครัว	การศกึษา	การทำงาน	ภาวะเสัพื่
ตดิ้
 • ประเด็นสูำคัญจิากการให้คำปรึกษา	ผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาจิำเป็นต้องสัำรวจิปัญห้าโด้ยใช้ปั้จิจัิยตาม	case	
formulation	ได้้แก่	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	และปัจิจิัยปกป้อง	และควร
บันทึกข้อม้ลโด้ยใช้้ปัจิจัิยทั�งสัี�เป็นแนวทาง	 ผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาเองจิะสัามารถจัิบประเด้็นสัำคัญได้้ง่าย	 เลือก
ข้อม้ลที�จิำเป็นเพื่ื�อการบันทึก	 และกระช้ับเวลาการ
บันทึก
 • การให้คำปรึกษา	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องบันทึก
ข้อม้ลว่าได้้ให้้คำปรึกษาในประเด้็นใด้	อย่างไรบ้าง	นำ
มาสั้่การปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมของผู้้้รับคำปรึกษา
อย่างไรบ้าง	 และเช้ื�อมโยงกับเป้าห้มายของคลินิกจิิต
สัังคมอย่างไร	

 • แผู้นการให้คำปรึกษาในครั�งต่อไป	เช้่น	การ
สัำรวจิปัญห้าเพื่ิ�มเติม	 การให้้คำปรึกษาร่วมกับบุคคล
อื�นที�จิะมีสั่วนร่วมในการแก้ไขปัญห้า	

5. การสู่งต่อเพื้้�อบำบัดรักษาในระบบสูาธิารณสูุขั้ 
	 ห้ากผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา	พื่บวา่ผู้้รั้บคำปรกึษามคีวาม
ผู้ิด้ปกติทางจิิต	 เช้่น	 ประสัาทห้ลอน	 ห้วาด้ระแวง	
อารมณ์เ์ศร้า	ควบคุมอารมณ์ไ์ม่ได้	้มีความคิด้ฆ่า่ตัวตาย	
มีพื่ฤติกรรมก้าวร้าว	 มีภาวะติด้ห้รือถอนสัารเสัพื่ติด้	
สัามารถส่ังผู้้้รับคำปรึกษาไปรับการรักษาตามสัถาน
พื่ยาบาล	 ทั�งนี�	 ให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาเขียนเอกสัารสัรุป
อาการและวัตถุประสังค์ของการสั่งรักษาให้้ช้ัด้เจิน	ว่า	
เพื่ื�อรักษาอาการใด้	 และผู้้้รักษาจิะไม่มีสั่วนเกี�ยวข้อง
ตอ่คดี้	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาอาจิเข้าใจิผิู้ด้วา่	จิะต้องส่ังผู้้ร้บัคำ
ปรึกษามารักษาที�โรงพื่ยาบาลจิิตเวช้เท่านั�นและโรง
พื่ยาบาลจิิตเวช้จิะอนุเคราะห์้ค่ารักษา	 ซึ้�งเป็นความ
เข้าใจิที�ผู้ิด้	 ควรแนะนำให้้ผู้้้รับคำปรึกษาไปรักษาตาม
สัถานพื่ยาบาลที�มสีัทิธกิารรกัษาอย้	่ห้ากสัถานพื่ยาบาล
นั�นพื่ิจิารณ์าแล้วว่าเกินศักยภาพื่ของสัถานพื่ยาบาล	ก็
จิะสั่งผู้้้รับคำปรึกษาไปรักษาในสัถานพื่ยาบาลที�มี
ศักยภาพื่ต่อไป	
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1.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“ระบบบริการคลินิกจิิตสัังคมศาล
อาญา”	และบรรยายสัรุปใน
ห้ัวข้อ	ระบบบริการคลินิกจิิต
สัังคม	จิากนั�นบรรยายห้ัวข้อ
การบันทึกข้อม้ลการให้้คำปรึกษา	
และการสั่งต่อเพื่ื�อบำบัด้รักษาใน
ระบบสัาธารณ์สัุข	โด้ยใช้้	
PowerPoint	
“การบันทึกข้อม้ลและการสั่งต่อ”	
ประกอบการบรรยาย

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“แผู้นที�
นำทาง	(Roadmap)	การให้้
คำปรึกษาคลินิกจิิตสัังคม”

3.	วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญ
ที�ได้้จิากวีด้ิทัศน์	“แผู้นที�นำทาง	
(Roadmap)	การให้้คำปรึกษา	
คลนิิกจิติสังัคม	โด้ยใช้้	PowerPoint 
“แผู้นที�นำทาง	(Roadmap)	การ
ให้้คำปรึกษาคลินิกจิิตสัังคม”และ
ช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเช้ื�อมโยง
เนื�อห้าจิากวีด้ิทัศน์กับการ
ประสับการณ์์การปฏิบัิติงานการ
ให้้คำปรึกษาที�ผู่้านมา	

9:00-9:20
(20	นาที)

9:20-9:40
(20	นาที)

เพื่ื�อแนะนำระบบบริการ
คลินิกจิิตสัังคมศาลาอาญาการ
บันทึกข้อม้ลการให้้คำปรึกษา	
และการสั่งต่อเพื่ื�อบำบัด้รักษา 
ในระบบสัาธารณ์สัุข

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้การด้้แลผู้้้ให้้คำปรึกษาแต่ละ
ระยะ	ซ้ึ�งมีความแตกต่างกันทั�ง
สัภาวะทางจิิตใจิ	และเป้าห้มาย
ในแต่ละระยะ

	วีด้ิทัศน์
“ระบบบริการ
คลินิกจิิตสัังคม	
ศาลอาญา”

PowerPoint	
“การบันทึกข้อม้ล	
และการสั่งต่อ”

	วีด้ิทัศน์
“แผู้นที�นำทาง	
(Roadmap)

การให้้คำปรึกษา
คลินิกจิิตสัังคม”	

PowerPoint	
“แผู้นที�นำทาง
(Roadmap)

การให้้คำปรึกษา
คลินิกจิิตสัังคม”	
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4.	วิทยากรบรรยายตาม	Power-
Point	“Case	Formulation”	
และอธิบายเพื่ิ�มเติมเพื่ื�อให้้เกิด้
การประมวลข้อม้ลเพื่ื�อให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา
อย่างเป็นระบบ

5.	วิทยากรช้วนให้้ผู้้้รับการอบรม
ทำ	case	formulation	โด้ยใช้้
กรณ์ีศึกษานายเอ็กซ้์ประกอบ	
วิทยากรสัามารถเขียนแผู้นภ้มิ	
case	formulation	บนกระด้าน	
แล้วช้วนผู้้้รับการอบรมตั�ง
สัมมติฐานในแต่ละปัจิจิัย	
วิทยากรอาจิเริ�มยกตัวอย่างปัจิจิัย
บางปัจิจิัยก่อน	เพื่ื�อให้้ผู้้้รับการ
อบรมได้้เห้็นตัวอย่างการตั�ง
สัมมติฐาน	ห้ลังจิากนั�น	วิทยากร
มีห้น้าที�เช้ื�อมโยงปัจิจิัยแต่ละ
ปัจิจิัยเข้าห้ากัน
วิทยากรสัามารถใช้้	PowerPoint	
“ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	:	 
นายเอ็กซ้์	ประกอบการอธิบาย

9:40-10:00
(20	นาที)

10:00-10:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมี
แนวทางในการทำความเข้าใจิ
ผู้้้รับคำปรึกษาผู้่าน	“ปัจิจิัยทั�งสัี�”	
ได้้แก่	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัย
กระตุ้น	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคง
อย้่	และปัจิจิัยปกป้อง	ซ้ึ�งเป็น
แนวทางในการให้้คำปรึกษาใน
คลินิกจิิตสัังคม

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ลอง
ทำความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา	
ผู้่านกรณ์ีศึกษาเอกสัาร	
“ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา”	เป็น
เพื่ียงแนวทางในการอภิปราย	
วิทยากรและผู้้้เข้ารับการอบรม
อาจิช้วนกันอภิปรายข้อม้ลใน
ตัวอย่างสัาธิต	รวมทั�งแนวทาง
การสัำรวจิปัจิจิัยเพื่ิ�มเติม

PowerPoint	
“Case 

Formulation”

เอกสัาร	
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ี

ศึกษา	:
(นายเอ็กซ้์)”

PowerPoint
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:
(นายเอ็กซ้์)”



ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที่่�เก่�ยวขั้้องกับกรณ่ศึกษา : นายเอ็กซ์์

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	อ่านห้นังสัือไม่ค่อยออก
	 •	ขาด้ทักษะการแก้ปัญห้าช้ีวิต	เคยแก้ปัญห้าด้้วยการใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 •	ปัญห้าการเงิน
	 	ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 •	เพื่ื�อนร่วมงานและล้กน้องที�ช้วนกันด้ื�มสัุราเวลาเลิกงาน
	 •	ความเครียด้	จิัด้การปัญห้าการเงินไม่ได้้	ใช้้สัารเสัพื่ติด้/สัุราเพื่ื�อลด้ห้รือลืมความเครียด้
	 •	เมาสัุราแล้วคุมตนเองไม่ได้้	จินเกิด้เห้ตุทะเลาะวิวาท	
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องสัำรวจิในครั�งต่อไปว่า	ด้ื�มสัุราเพื่ราะอะไร	
	 •	ต้องการให้้ลืมความทุกข์เรื�องใด้เพื่ิ�มเติมอีก

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน62



ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	ปัญห้าการเงิน	ยังต้องผู้่อนรถกระบะ	
	 •	มีภาวะติด้สัุรา	
	 •	ภรรยาบ่นเรื�องการด้ื�มสัุราจินทะเลาะกัน
	 •	ยังคิด้ว่าสัุราจิำเป็น	ช้่วยให้้เข้าสัังคม	ช้่วยให้้ลืมทุกข์
	 •	มีแบบแผู้นการแก้ปัญห้า	คือใช้้สัุราบำบัด้ความทุกข์
	 	ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	รักครอบครัว	เป็นห้่วงอนาคตล้ก	ห้วังด้ีกับล้ก	อยากให้้ครอบครัวด้ีขึ�น	
	 •	ทำงานก่อสัร้าง	มีรายได้้	แม้ว่าการศึกษาจิะไม่สั้ง	แต่ก็พื่ยายามประกอบอาช้ีพื่สัุจิริต
	 •	เคยเลิกสัารเสัพื่ติด้ได้้
	 • 	 ภรรยาห้่วงใย	 ตามไปทำงานด้้วยเพื่ื�อด้้แลเวลาด้ื�มสัุรา	 ด้้แลเฝึ้าที� โรงพื่ยาบาล 
	 	 ในช้่วงที�ผู้่าตัด้กระเพื่าะอาห้าร
	 •	เป็นคนช้อบช้่วยเห้ลือคนอื�น
	 		 	ฯลฯ
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ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
ครั�งที่่� 2 : กรณ่ศึกษา

(เน้นการสูำรวจิปัญหา)

หัวขั้้อที่่� 6
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพื่ื�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำ
ปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่ 

1.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม
โด้ยมีสัมาช้ิกกลุ่มเท่า	ๆ	กัน	ตาม
ความเห้มาะสัม	มีวิทยากรกลุ่ม
ประจิำแต่ละกลุ่ม	ให้้วิทยากร 
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้้
PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีศึกษา”	ประกอบ

2.	เตรียมการฝึึกปฏิิบัติ	โด้ยให้้
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้รั้บคำปรกึษา :	สัวมบทบาท
เป็นนายเต้ย

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้ใ้ห้คำปรกึษา :	ให้้ตั�งคำถาม
เพื่ื�อสัำรวจิปัญห้าเท่านั�น	ไม่ให้้คำ
แนะนำ	สัามารถใช้้ทักษะอื�น	ๆ	
เพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิผู้้้รับคำ
ปรึกษาตามความเห้มาะสัมได้้

10:45-11:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษาจิากกรณ์ีศึกษาที�
วิทยากรเตรียมไว้ให้้	ซ้ึ�งมี
ลักษณ์ะเช้่นเด้ียวกับผู้้้รับคำ
ปรึกษาที�มาพื่บผู้้้ให้้คำปรึกษา
ครั�งแรกวิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้
สัวมบทบาทตามความเห้มาะสัม
สัามารถแต่งเติมข้อม้ลได้้	แต่ต้อง
อย้่ในเค้าของความเป็นจิริงและ
ไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้สัามารถให้้
คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	สั่วนผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาม ี
ห้น้าที�สัำรวจิปัญห้าโด้ยมากผู้้้เข้า
รับการอบรมจิะเข้าใจิผู้ิด้และ
เคยช้ินกับการเป็นผู้้้แนะนำ

PowerPoint 
“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ีศึกษา”

ใบงานที�	2
“ฝึึกปฏิิบัติ 

การให้้คำปรึกษา 
กรณ์ีศึกษา	:	 
นายเต้ย”
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 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็น
ผูู้้สูังเกตการณ์ 
	วิทยากรให้้ข้อม้ลกรณ์ีศึกษากับ
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา
โด้ยใช้้ข้อม้ลตามใบงานที�	2
“ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา		:	นายเต้ย”	 
วิทยากรซ้ักซ้้อมบทบาทของผู้้้ให้้
คำปรึกษาและผู้้้สัังเกตการณ์์

วิทยากรจิึงต้องเน้นย�ำว่า	
บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาคือ
การรับฟื้ังและทำความเข้าใจิ

กิจิกรรมนี�ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญห้า
แต่อย่างใด้	สั่วนบทบาทของ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษารวม
ทั�งรักษามารยาทในฐานะผู้้้
สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวนด้้วย
การสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำปรึกษา 
ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	

วทิยากรกลุม่มีห้น้าที�สังัเกตการณ์์ 
และสัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่า	 
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ยังห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนคิที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะ
ต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วย
ให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนาจิาก
การฝึึกปฏิบัิตจิิรงิ	และพื่งึเข้าใจิว่า 
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมส่ัวนให้ญ่ไม่เคยมี 

-

-
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11:00-11:30
(30	นาที)

3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
เข้าไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้และห้รือ	สัะเปะสัะปะ	
ห้รือผู้ิด้ห้ลักการ

-

4.	เมื�อห้มด้เวลาให้้วิทยากรกลุ่ม
และผู้้้สัังเกตการณ์์	ถามคำถามผู้้้
ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา
เกี�ยวกบัประสับการณ์์การสันทนา 
ตามลำด้ับ	ตามใบงานที�	1	
“แนวทางการสัะท้อนข้อม้ลย้อน
กลบั	(Feedback)”	และช้วนผู้้รั้บ
การอบรมค้นห้าปัจิจิัยตาม	case	
formulation	ปัจิจิัยที�ได้้จิากการ
อภิปรายอาจิมีความแตกต่างกัน

เพื่ื�อให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ได้้ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ	
และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการฝึึก
ปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาก็จิะได้้ทบทวนขั�น
ตอน	กระบวนการ	และเทคนิคที�
ว่า	ก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่างไรด้้วย

ใบงานที�	1
“แนวทางการ
สัะท้อนข้อม้ล

ย้อนกลับ 
	(Feedback)”

11:30-11:45
(15นาที)

ประสับการณ์์ในการเรียนร้้การให้้
คำปรึกษาอย่างจิริงจิังมาก่อน	
วิทยากรกลุ่มต้องใจิเย็นในการให้้
ข้อม้ลสัะท้อนกลับทั�งนี�ให้้ผู้้้เข้า 
รับการอบรมเปลี�ยนบทบาทจิาก
การฝึึกปฏิิบัติครั�งก่อน
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ในแต่ละกลุ่มขึ�นกับการสัำรวจิ
ปัญห้าของผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้
คำปรึกษาและการให้้ข้อม้ลของ
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา

ประสับการณ์์ตรงในฐานะผู้้ร้บัคำปรกึษา 
ผู้้้เข้ารับการอบรมไม่จิำเป็นต้องท่อง
ห้รืออ่านห้รือใช้้คำถามทุกคำถามใน
ใบงาน	สัามารถปรับคำถามได้้ตาม
ความเห้มาะสัม	แต่ต้องช้่วยให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมเห้็นแนวทางในการ
พื่ัฒนาตนเอง	วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�
กระตุ้นผู้้้เข้ารับการอบรมให้้เกิด้การ
ถาม	เพื่ื�อสัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	และสัรุปประเด้็นสัำคัญ
ในการเรยีนร้จ้ิากการฝึึกปฏิบัิตจิิรงิ	
เช้ื�อมโยงกบัการอบรมในห้วัข้อก่อนห้น้า

-5.	วิทยากรห้ลักให้้วิทยากรกลุ่ม
เสันอการเรียนร้้ในกลุ่มย่อยต่อ
กลุ่มให้ญ่	และเปิด้โอกาสัให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมแสัด้งความคิด้เห้็น
และสัอบถามเพื่ื�อความกระจิ่าง
จิากนั�นสัรุปสัาระสัำคัญของการ
ฝึึกปฏิิบัติและมีวิทยากรเขียน
สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้
ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

เพื่ื�อสัรุปห้ลักการให้้คำปรึกษา	โด้ย
เช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ัวข้อก่อนห้น้า
ทั�งห้มด้กับการฝึึกปฏิิบัติจิริงวิทยากร
ต้องสัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการฝึึก
ปฏิิบัติจิริงของผู้้้เข้ารับการอบรมให้้
ได้้ว่า	มีประเด้็นใด้ที�จิะนำไปสั้่การ
พื่ัฒนาทักษะการให้้คำปรึกษา	สั่วน
ให้ญ่ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะมีจิุด้อ่อน
เรื�องการรับฟื้ัง	มักให้้คำแนะนำโด้ย
ยังไม่เข้าใจิปัญห้าอย่างถ่องแท้	
วิทยากรมีห้น้าที�ให้้ข้อม้ลสัะท้อน
กลับอย่างสัร้างสัรรค์

11:45-12:00
(15	นาที)
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คำช่�แจิง
การฝึึกปฏิิบัติโดยสูวุมบทบาทสูมมุติ รอบลัะ 30 นาท่
	 •	ให้้ฝึึกปฏิิบัติโด้ยผู้้้รับคำปรึกษาสัวมบทบาทเป็นจิำเลยที�ศาลพื่ิพื่ากษาและสัั�งเข้า
คลินิกจิิตสัังคมให้้จิินตนาการตามว่าเป็นบุคคลนั�นตามข้อม้ลด้ังต่อไปนี�
	 •	ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาอาจิจิินตนาการรายละเอียด้เพื่ิ�มเติม
ขึ�นกับผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะสัำรวจิไปในประเด้็นใด้	ๆ	ในระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ
	 •	เมื�อห้มุนเวียนสัลับบทบาทในรอบถัด้ไปผู้้้ที�สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาจิะต้อง
จิินตนาการต่อตามข้อม้ลที�ได้้ฝึึกในรอบก่อนห้น้า

	 ด้ังนั�น	 ผู้้้ฝึึกปฏิิบัติที�เป็นผู้้้สัังเกตการณ์์แต่ละรอบจิะต้องตั�งใจิ	 มีสัมาธิจิด้จิ่อกับการฝึึกปฏิิบัติ
ของเพื่ื�อน	 และต้องจิด้จิำข้อม้ลที�สัำคัญที�จิะมีการสัรุปแต่ละรอบด้้วย	 ผู้้้ฝึึกปฏิิบัติเป็นผู้้้ให้้และผู้้้รับ 
คำปรึกษาต้องสัื�อสัารด้้วยเสัียงที�ด้ังพื่อที�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะได้้ยินอย่างช้ัด้เจินผู้้้สัังเกตการณ์์ก็ต้องเงียบ 
ไม่สั่งเสัียงรบกวนสัมาธิของเพื่ื�อนร่วมกลุ่มคนอื�น
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กรณ่ศึกษา
	 นายเต้ย	 (นามสัมมติ)	 ช้าย	 ไทย	 อายุ	 29	 ปี	 โสัด้	 เรียนจิบ	 ม.3	 ประกอบอาชี้พื่ 
ไม่แน่นอน	 รายได้้ไม่แน่นอน	 ครอบครัวประกอบอาช้ีพื่ปล้กผู้ลไม้	 เคยช้่วยงานครอบครัวเป็น
บางครั�ง	อย้่กับบิด้า	มารด้า	และน้องช้าย	1	คน	ละแวกชุ้มช้นที�อย้่อาศัยเป็นแห้ล่งแพื่ร่ระบาด้
ยาเสัพื่ติด้	
	 นายเต้ย	 เสัพื่ยาบ้าตั�งแต่อายุ	 15	 ปี	 มักจิะคบกับเพืื่�อนที�เสัพื่ยาแถวบ้าน	 เริ�มจิากเสัพื่
สััปด้าห้์ละครั�ง	ครั�งละประมาณ์	1	เม็ด้	โด้ยจิับกลุ่มเสัพื่กับเพื่ื�อน	ในช้่วง	3	ปีที�ผู้่านมา	เขาเสัพื่
ยาบา้เกอืบทกุวนั	ปรมิาณ์ที�ใช้ข้ึ�นอย้ก่บัจิำนวนเงนิที�ม	ีเสัพื่กบัเพื่ื�อนบา้ง	เสัพื่คนเด้ยีวที�บา้นบา้ง	
ในช้่วงห้นึ�งปีมานี�	บิด้ามารด้าบ่นเรื�องที�เขาไม่ไปทำงาน	ออกไปเสัพื่ยากับเพื่ื�อนบ่อยขึ�น	ช้่วงที�
ไมไ่ด้เ้สัพื่ก็นอนมาก	บางช้ว่งที�ไม่ค่อยมเีงินกห็้งุด้ห้งดิ้	ระบายอารมณ์	์และรบเรา้ขอเงนิกบัคนใน
ครอบครวัมากขึ�น	บดิ้ามารด้าทราบวา่นายเตย้เสัพื่ยาเสัพื่ตดิ้จิากคำบอกเลา่ของเพื่ื�อนบา้นและ
สัังเกตพื่ฤติกรรมของเขาเปลี�ยนไปมาก	เคยได้้ช้วนให้้ไปบำบัด้	แต่เขาปฏิิเสัธ
	 นายเต้ย	 กระทำความผู้ิด้ตามพื่ระราช้บัญญัติยาเสัพื่ติด้ให้้โทษ	พื่ระราช้บัญญัติจิราจิร
ทางบก	(เสัพื่ขับ)	ศาลมีคำพื่ิพื่ากษาให้้จิำคุก	4	เด้ือน	ปรับ	7,000	บาท	โทษจิำคุกให้้รอการ
ลงโทษ	2	ปี	และให้้เข้ารับการปรึกษาจิากคลินิกจิิตสัังคม
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ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
ครั�งที่่� 3 : กรณ่ศึกษา 
(เน้นการแก้ปัญหา)

หัวขั้้อที่่� 7



กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้
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1.	 ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพืื่�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำ
ปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

1.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม
โด้ยมีสัมาช้ิกกลุ่มเท่าๆกัน	ตาม
ความเห้มาะสัม	มีวิทยากรกลุ่ม
ประจิำแต่ละกลุ่ม	ให้้วิทยากร
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้้	
PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ีศึกษา”

2.	เตรียมการฝึึกปฏิิบัติ	โด้ยให้้
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้ร้บัคำปรกึษา :	สัวมบทบาท
เป็นนายเต้ย	

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา :	ครั�งนี�ให้้นำ
ข้อม้ลจิากการฝึึกปฏิิบัติครั�งที�	2

13:00-13:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษาจิากกรณ์ีศึกษาที�
วิทยากรเตรียมไว้ให้้	ซ้ึ�งมี
ลักษณ์ะเช้่นเด้ียวกับผู้้้รับคำ
ปรึกษาในครั�งต่อ	ๆ	มา	วิทยากร
เน้นย�ำ
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา
ให้้สัวมบทบาทตามความเห้มาะ
สัม	สัามารถแต่งเติมข้อม้ลได้้
แต่ต้องอย้่ในเค้าของความเป็น
จิริง	และไม่จิำเป็นต้องช้่วย
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ให้้สัามารถให้้คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	
สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้
คำปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิปัญห้า

PowerPoint
“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีศึกษา”

	ใบงานที�	2
“ฝึึกปฏิิบัติการ
ให้้คำปรึกษา
:	นายเต้ย”
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13:00-13:15
(15	นาที)

ที�เป็นการสัำรวจิปัญห้ามาวาง
แนวทางช้่วยเห้ลือผู้้้รับคำปรึกษา	

 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ 
วิทยากรเตรียมสัมาช้ิกในกลุ่ม
โด้ยให้้ข้อม้ลกรณ์ีศึกษาโด้ยย่อ	
และแจิกใบงานที�	2	 
“ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	:	
นายเต้ย”

ต่อจิากการให้้คำปรึกษา	และ
ร่วมกันห้าแนวทางแก้ไขปัญห้า	
สั่วนบทบาทของผู้้้สัังเกตการณ์์	
คือ	สัังเกตกระบวนการ	ขั�นตอน	
และเทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะผู้้้
สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวนด้้วย
การส่ังเสัยีงด้งั	ห้รอืแทรกระห้ว่าง
กระบวนการให้้คำปรกึษาระห้ว่าง
การฝึึกปฏิิบัติ	

วทิยากรกลุม่มีห้น้าที�สังัเกตการณ์์	
และสัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรกึษาได้้	ห้ากเห้็นว่า	ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนคิที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะ
ต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วย
ให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนา
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	และพื่ึง
เข้าใจิว่า	ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมส่ัวนให้ญ่ 
ไม่เคยมีประสับการณ์์ในการเรยีนร้้
การให้้คำปรึกษาอย่างจิริงจิังมา
ก่อน	วิทยากรกลุ่มต้องใจิเย็นใน
การให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับทั�งนี�	
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเปลี�ยน
บทบาทจิากการฝึึกปฏิบิตัคิรั�งก่อน
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3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	45	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
เข้าไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้และห้รือ	สัะเปะสัะปะ	ห้รือ
ผู้ิด้ห้ลักการ

4.	เมื�อห้มด้เวลาให้้วิทยากรกลุ่ม
และผู้้้สัังเกตการณ์์	ถามคำถามผู้้้
ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา
เกี�ยวกับประสับการณ์์การสันทนา	
ตามลำด้ับ	ตามใบงานที�	1	
“แนวทางการสัะท้อนข้อมล้ย้อนกลบั
(Feedback)”

13:15-14:00
(45	นาที)

14:00-14:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ได้้ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ	
และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการฝึึก
ปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาก็จิะได้้ทบทวน
ขั�นตอน	กระบวนการ	และเทคนคิ
ที�ว่า	ก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่างไรด้้วย
ประสับการณ์์ตรงในฐานะผู้้้รับ
คำปรึกษา	ผู้้้เข้ารับการอบรมไม่
จิำเป็นต้องท่องห้รืออ่านห้รือใช้้
คำถามทุกคำถามในใบงาน	
สัามารถปรับคำถามได้้ตามความ
เห้มาะสัม	แต่ต้องช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมเห้็นแนวทางในการ
พื่ัฒนาตนเอง	วิทยากรกลุ่ม
มีห้น้าที�กระตุน้ผู้้้เขา้รบัการอบรม
ให้้เกิด้การถาม	เพื่ื�อสัะท้อนการ
ฝึึกปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	และ	

ใบงานที�	1	
“แนวทางการ
สัะท้อนข้อม้ล

ย้อนกลับ
(Feedback)”

-
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5.	วทิยากรห้ลกัให้้วทิยากรในกลุม่
เสันอการเรียนร้้ในกลุ่มย่อยต่อ
กลุ่มให้ญ่	เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมแสัด้งความคิด้เห้็นและ
สัอบถามเพื่ื�อความกระจิ่างจิาก
นั�นสัรุปสัาระสัำคัญของการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	3	
และมีวิทยากรเขียนสัรุปประเด้็น
สัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้จิาก 
ผู้้้เข้ารับการอบรม

6.	วิทยากรห้ลักให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมทบทวนสัิ�งที�เรียนมา
ทั�งห้มด้	และสัรุปประเด้็นสัำคัญ
จิากการเรียน	รวมทั�งมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

14:15-14:30
(15	นาที)

14:30-14:45
(15	นาที)

สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	เช้ื�อมโยง
กับการอบรมในห้ัวข้อก่อนห้น้า

เพื่ื�อสัรุปห้ลักการให้้คำปรึกษา	
โด้ยเช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ัวข้อ
ก่อนห้น้าทั�งห้มด้กับการฝึึกปฏิบัิติ
จิริง	วิทยากรต้องสัรุปประเด้็น
สัำคัญจิากการฝึึกปฏิิบัติจิริงของ
ผู้้้เข้ารับการอบรมให้้ได้้ว่า	มี
ประเด้็นใด้ที�จิะนำไปสั้่การพื่ัฒนา
ทักษะการให้้คำปรึกษา	สั่วนให้ญ่
ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะมีจิุด้อ่อน
เรื�องการรับฟื้ัง	มักให้้คำแนะนำ
โด้ยยงัไม่เข้าใจิปัญห้าอย่างถ่องแท้ 
วิทยากรมีห้น้าที�ให้้ข้อม้ลสัะท้อน
กลับอย่างสัร้างสัรรค์

เพื่ื�อสัรุปและเช้ื�อมโยงประเด้็น
สัำคัญที�ได้้เรียนร้้จิากห้ลักสั้ตรนี�	

-

-

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการคุณ์ภาพื่ในการฝึึกปฏิิบัติและเนื�อห้าการอภิปราย



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8
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1.	สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรมอย่างมีสั่วนร่วม
2.	ประเมินผู้ลการอบรมอย่างมีสั่วนร่วม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

1.	แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
การให้้คำปรึกษาขึ�นพื่ื�นฐาน	ให้้
ผู้้้เข้ารับการอบรมทำแบบ
ประเมิน

2.	ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรมและประเมินผู้ลห้ลักสั้ตร

15:00-15:30
(30	นาที)

15:30-16:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	และประเมินห้ลักสั้ตร
วิทยากรควรให้้เวลาผู้้้เข้ารับการ
อบรมในการทำแบบประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้นำสัิ�ง
ที�ได้้ทบทวนจิากการทำแบบ
ประเมินมาสัรุปอีกครั�งห้นึ�ง

แบบประเมิน
การฝึึกอบรม

การให้้คำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน	

-
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน

1. ท่านคิดวุ่า ผูู้้กระทำผู้ิดต้องการโอกาสูในการเปลั่�ยนแปลังตนเองอย่างไร

2. ในฐานะผูู้้ให้คำปรึกษาจิะม่สู่วุนช่วุยเหลั้อให้ผูู้้รับคำปรึกษาเปลั่�ยนแปลังตนเองได้อย่างไรบ้าง
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3. ทักษะท่�สูำคัญของการให้คำปรึกษา ได้แก่อะไรบ้าง

4. การสูำรวุจิปัญหาแลัะปัจิจิัยท่�เก่�ยวุข้อง ได้แก่ ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน ปัจิจิัยกระตุ้น ปัจิจิัยท่�ทำให้
ปัญหาคงอยู่ แลัะปัจิจิัยปกป้อง ม่สู่วุนสูำคัญในการให้คำปรึกษาอย่างไร
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5. ท่านคิดวุ่าจิะนำสูิ�งท่�ได้เร่ยนรู้ไปพัฒินาตนเองได้อย่างไร



หลัักสููตรการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด

(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)



วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	 อธิบายความห้มายของภาวะเสัพื่ติด้	และเช้ื�อมโยงภาวะเสัพื่ติด้กับการก่อคด้ีได้้
2.	 ระบุเป้าห้มายของการให้้คำปรึกษาการจิัด้การกับภาวะเสัพื่ติด้	และบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
3.	 ค้นห้าตัวกระตุ้นภายนอก	ตัวกระตุ้นภายในที�ทำให้้เกิด้ภาวะเสัพื่ติด้	แรงต้าน	และปัจิจิัยปกป้อง	เพื่ื�อนำไป	
	 ประยุกต์ ใช้้ในการช้่วยเห้ลือผู้้้รับคำปรึกษา
4.	 อธบิายขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	และการให้้คำปรกึษาที�ห้มาะสัมกบัขั�นตอนการ	เปลี�ยนแปลงได้้ 
	 อย่างถ้กต้อง
5.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อสัร้างแรงจิ้งใจิให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักผู้ลกระทบของ	
	 พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ต่อการก่อคด้ีได้้อย่างถ้กต้อง
6.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาวางแผู้นในการปรับเปลี�ยน	พื่ฤติกรรมได้้อย่าง	
	 ถ้กต้อง
7.	 วเิคราะห์้การประมวลแผู้นที�นำทางของการให้้คำปรกึษา	บทบาทของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา	และ	case	formulation  
	 กับการให้้คำปรึกษา	เพื่ื�อปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมได้้พื่อสัังเขป
8.	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อสัำรวจิปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	และประเมินขั�นตอนการ
	 เปลี�ยนแปลง	โด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
9.	 อธิบายความห้มายและปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ลทางใจิได้้ถ้กต้อง
10.	 อธิบายความสััมพื่ันธ์ของบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้ที�เช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ีได้้ถ้กต้อง

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อ	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1		 ภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 2		 สัาธิตการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 3		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 4 	 บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 5 	 สัาธิตการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 6 	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 7		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	3

หัวุข้อท่� 8	 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล

ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการจิัดการภาวะเสูพื้ติด
(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)
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ตารางการฝึึกอบรม

9:00 -10:00น.

9:00 -12:00น.

10:15 - 12:00น. 13:00-14:00น. 15:15-16:00 น.

14:45-16:00น.

14:15-15:15 น.

13:00-14:30น.

วันที่่� 
2

วันที่่� 
1

หัวุข้อท่� 1
ภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 5 
สัาธิต

การให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 4
บาด้แผู้ลทางใจิ
กับภาวะเสัพื่ติด้	

หัวุข้อท่� 2 
สัาธิตการให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	1	

หัวุข้อท่� 6 
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรกึษา
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 3 
ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัต ิ

การให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	3

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยน
เรียนร้้และ
ประเมินผู้ล
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ภาวะเสูพื้ติด
หัวขั้้อที่่� 1
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1.	ระบุนยิาม	สัาเห้ตุของการเสัพื่ติด้	และอาการจิากการเสัพื่สัารเสัพื่ติด้บางช้นดิ้ได้้อย่างถ้กต้อง
2.	ตระห้นักว่าพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ในช้ีวิตประจิำวันเป็นเรื�องใกล้ตัว
3.	ระบุความเช้ื�อมโยงภาวะเสัพื่ติด้กับการก่อคด้ีได้้
4.	ตระห้นักถึงความสัำคัญของการสัำรวจิปัญห้าและสัาเห้ตุที�อย้่เบื�องห้ลังภาวะเสัพื่ติด้	
5.	 อธิบายความห้มายของตัวกระตุ้นภายนอก	 ตัวกระตุ้นภายใน	 แรงต้าน	 ปัจิจิัยปกป้องได้้
อย่างถ้กต้องและสัามารถนำไปประยุกต์ใช้้ได้้อย่างเห้มาะสัม
6.	อธบิายขั�นตอนเป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	และการให้ค้ำปรึกษาที�เห้มาะสัม
กับขั�นตอนได้้อย่างถ้กต้อง	
7.	ระบุแนวทางประเมินและสั่งต่อเพื่ื�อรับการบำบัด้รักษาที�เห้มาะสัมได้้

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 3 ชั�วโมง

เน้�อหา
ภาวะเสูพื้ติด

ควุามหมาย

	 ภาวะเสัพื่ติด้	 (addiction)	 ห้มายถึง	 ภาวะที�
บคุคลมพีื่ฤตกิรรมซ้�ำ	ๆ 	อยา่งใด้อยา่งห้นึ�ง	เดิ้มมักห้มาย
ถงึการติด้สัารเสัพื่ติด้	ซ้ึ�งผู้้เ้สัพื่มักเสัพื่สัารนั�นซ้�ำ	ๆ 	และ
เสัพื่ในปริมาณ์มากขึ�นเรื�อย	ๆ	เมื�อไม่ได้้เสัพื่มักร้้สัึกไม่
สัุขสับาย	จินต้องแสัวงห้าสัารนั�นมาเสัพื่จินได้้	ปัจิจิุบัน
ความห้มายของการเสัพื่ติด้ครอบคลุมถงึพื่ฤติกรรมซ้�ำ	ๆ  
จินกลายเป็นความเคยช้ิน	 จินขาด้พื่ฤติกรรมนั�นไม่ได้้	
เช้่น	การใช้้อินเตอร์เน็ต	การใช้้เทคโนโลยี	การซ้ื�อของ
ยี�ห้้อด้ัง	 อาจิรวมไปถึงสัิ�งที�เป็นนามธรรม	 เช้่น	 ความ
สัำเร็จิ	ความร้้สัึกมีตัวตนเห้นือกว่า	เป็นต้น

ทำไมจิึงเสูพ

	 ภาวะเสัพื่ติด้มีสัาเห้ตุมาจิากการรับมือกับปัญห้า
ช้ีวิตที�ไม่เห้มาะสัม	 อยากร้้อยากลอง	 ห้รือ	 เมื�อมีสัิ�ง
กระทบจิติใจิ	ไมว่า่จิะเปน็เรื�องครอบครวั	การเรยีน	การ
งาน	 จินทำให้้เกิด้ความทุกข์ที�ยังไม่สัามารถจัิด้การได้	้
การใช้้สัารเสัพื่ติด้ช่้วยให้้ผู้้้เสัพื่ลืมความทุกข์ห้รือมี
ความสัุขช้ั�วขณ์ะ	 แต่เมื�อห้มด้ฤทธิ�ยา	 ผู้้้เสัพื่ก็ยังต้อง
เผู้ชิ้ญกับปัญห้านั�นอย้่	 เพื่ราะสัารเสัพื่ติด้ไม่ได้้ช่้วยแก้
ปญัห้าที�แท้จิรงิ	ด้งันั�น	การสัำรวจิปญัห้าในผู้้ป่้วยใช้้สัาร
เสัพื่ติด้	จึิงควรสัำรวจิไปถึงปัญห้าที�นำมาสั้ภ่าวะเสัพื่ติด้	
ซึ้�งจิะช้่วยให้้ผู้้้เสัพื่ได้้ตระห้นักถึงปัญห้าที�แท้จิริง	 และ
เสัริมพื่ลังให้้เผู้ช้ิญปัญห้าได้้อย่างเห้มาะสัม
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ทำไมจิึงเสูพแลั้วุติด

	 ภาวะเสัพื่ติด้เริ�มจิากความอยากร้้อยากเห็้น
อยากทด้ลอง	 จิากนั�นจิงึใช้้เป็นครั�งคราว	 ไปจินใช้้บ่อย
ขึ�น	 และอย้่ในภาวะพื่ึ�งพื่าสัาร	 เมื�อผู้้้เสัพื่เสัพื่สัารแล้ว
เกิด้ความสัุขขึ�นช้ั�วขณ์ะ	ความสัุขปลอม	ๆ	นั�นจิะเป็น
แรงผู้ลักให้้ผู้้้เสัพื่กลับมาเสัพื่อีก	 ในเมื�อช้ีวิตจิริงยังแก้
ปญัห้าไมไ่ด้	้ผู้้เ้สัพื่มกัเอาตวัรอด้จิากความทกุขด้์้วยการ
ห้นีปัญห้า	เนื�องจิากไม่ร้้จิะจิัด้การกับปัญห้าอย่างไร	
	 การเสัพื่ซ้�ำยงัอาจิเกดิ้จิากตัวกระตุน้ภายนอกที�
มีผู้ลต่อผู้้้เสัพื่	 เช้่น	 เห้็นอุปกรณ์์ห้รือสัถานที�ที�เคยเสัพื่	
แล้วห้วนนึกถึงความสัุขช้ั�วครั�งช้ั�วคราวจิากการเสัพื่	
ทำให้้อยากเสัพื่ซ้�ำ	
	 การใช้้สัารเสัพื่ติด้ในระยะยาวจิะมีผู้ลต่อสัมอง	
เนื�องจิากการใช้้ยาเสัพื่ติด้	เช้่น	ยาบ้า	ยาไอซ้์	จิะมีผู้ล 
กระตุ้น	reward	system	ในสัมอง	คือสัารสัื�อประสัาท
ที�มีช้ื�อว่า	dopamine	จิะออกฤทธิ�บริเวณ์สัมองสั่วนที�
เกี�ยวข้องกับความพื่ึงพื่อใจิ	ทำให้้ผู้้้เสัพื่ร้้สัึกพื่ึงพื่อใจิ	มี
ความสุัข	 ผู้้้เสัพื่จึิงต้องการเสัพื่สัารนั�นอีก	 เมื�อเสัพื่ใน
ระยะเวลาที�ยาวนานขึ�น	 สัมองจิะมีการปรับตัว	 ทำให้้
เสัพื่ปริมาณ์เท่าเดิ้ม	ให้ค้วามสุัขความพึื่งพื่อใจิได้้ไม่เทา่
เด้มิ	ทำให้ผู้้้เ้สัพื่ตอ้งเพิื่�มปรมิาณ์สัารที�เสัพื่	เพื่ื�อให้ไ้ด้้ผู้ล
เท่าเด้มิ	และเมื�อห้ยดุ้ห้รอืลด้ปรมิาณ์การเสัพื่	ผู้้เ้สัพื่จิะ
ร้้สึักไม่สัุขสับาย	 อาจิเป็นความร้้สัึกห้งุด้ห้งิด้	 เซ้ื�องซ้ึม	
ห้มด้เรี�ยวแรง	ซ้ึ�งเป็นอาการตรงข้ามกบัฤทธิ�ของสัารนั�น
นั�นเอง
	 ความพื่ึงพื่อใจิความสัุขจิากการเสัพื่	และความ
ร้้สัึกไม่สัุขสับาย	 เมื�อลด้ห้รือห้ยุด้เสัพื่	 ซ้ึ�งเป็นผู้ลของ	
“สัมองติด้ยา”	มักทำให้ผู้้้เ้สัพื่เลิกเสัพื่สัารเสัพื่ติด้ได้้ยาก	
ห้ากไม่ได้้รับการจัิด้การกบัวธิกีารห้าความพื่งึพื่อใจิห้รือ

ความสัุขด้้วยวิธีอื�น	 และไม่ได้้จิัด้การกับความร้้สัึก 
ไม่สัุขสับาย
ตัวุกระตุ้น

	 ตัวกระตุ้น	 ห้มายถึง	 สัิ�งที�เกิด้ขึ�นซ้�ำๆร่วมกับ
การเตรียมตัว	การคาด้ห้วังห้รอืการใช้้ยาห้รือพื่ฤตกิรรม
เสัพื่ติด้	ซ้ึ�งอาจิจิะได้้แก่	คน	สัถานที�	 สัิ�งของ	อารมณ์์
ความร้้สัึกและช่้วงเวลา	 ซ้ึ�งเป็นสัาเห้ตุของการเกิด้
พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	

ตัวุกระตุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ค้อ
 1. ตัวุกระตุ้นภายนอก	ได้้แก่	สัิ�งที�พื่บเห้็น	สัิ�งที�
สััมผัู้สัภายนอกแล้วทำให้้คิด้ถึงและอยากใช้้ยาเสัพื่ติด้	
ห้รอืพื่ฤติกรรมการเสัพื่ติด้อื�น	ๆ 	กระตุน้ภายนอก	ได้้แก่	
สัิ�งของ	สัถานที�	เวลา	กิจิกรรม	สัารเสัพื่ติด้	อุปกรณ์ก์าร
เสัพื่	 สัถานการณ์์	 เช้่น	 ไปงานเลี�ยง	 งานบวช้	 การอย้่
บา้นคนเด้ยีว	ช้ว่งเวลา	เช้น่	ช้ว่งเงนิเด้อืนออก	ช้ว่งเวลา
เลกิงาน	บคุคล	เช้น่	เพื่ื�อนที�ใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้	ผู้้้ขาย	สัถาน
ที�	เช้่น	ร้านค้า	แห้ล่งค้ายา	ผู้ับ	บาร์	ฯลฯ
 2. ตัวุกระตุ้นภายใน	ห้มายถึง	ความร้้สัึกห้รือ
ภาวะต่าง	ๆ 	ที�เกิด้ขึ�นภายในจิิตใจิ	ซ้ึ�งความร้้สัึกเห้ล่านี�
มกักระตุน้ให้เ้กดิ้อาการอยากใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้ขึ�นห้รอืเกดิ้
พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	เช้่น	ความร้้สัึกโกรธ	ห้งุด้ห้งิด้	กลัว	
เบื�อห้น่าย	อิจิฉา	กระวนกระวาย	ละอาย	ตื�นเต้น	โด้ด้
เด้ี�ยว	เศร้า	เป็นต้น
	 ตัวกระตุ้นเป็นจิุด้เริ�มต้นของวงจิรที�จิะนำไปสั้่
การเกิด้พื่ฤติกรรม	 เนื�องจิากตัวกระตุ้นมีผู้ลให้้สัมอง
เกิด้อาการอยาก	 เนื�องจิากสัมองของคนเรามีทั�งสัมอง
สั่วนคิด้และสัมองสั่วนอยาก	 เมื�อสัารเสัพื่ติด้เข้าสั้่
รา่งกายจิะไปออกฤทธิ�ที�สัมองทำให้ส้ัมองสัว่นคดิ้แยล่ง
และสัติปัญญาในการยับยั�งชั้�งใจิแย่ลง	 ส่ัวนสัมองส่ัวน
อยากจิะมีความไวขึ�น	คือมคีวามอยากเสัพื่มากขึ�นและ
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เกิด้พื่ฤติกรรมการเสัพื่ตามมาในที�สัุด้	 ทั�งนี�	 ถ้าไม่มีตัว
กระตุ้นภายในที�แรงพื่อ	 ตัวกระตุ้นภายนอกก็กระตุ้น
ความอยากและพื่ฤติกรรมเสัพื่ไม่ได้้	 ผู้้้ให้้คำปรึกษา
จิำเป็นต้องสัำรวจิทั�งตัวกระตุ้นภายในและตัวกระตุ้น
ภายนอกของผู้้้รับคำปรึกษา	 เพื่ื�อร่วมกันห้าวิธีจิัด้การ
ตัวกระตุ้น

อาการจิากฤทธิ�ของสูารเสูพติดบางชนิด

สูุรา 
	 มีฤทธิ�กด้ประสัาท	สั่งผู้ลตั�งแต่ทำให้้ง่วง	ตัด้สัิน
ใจิได้้ช้้าลง	 มีปัญห้าการบังคับกล้ามเนื�อให้้ทำงาน
สััมพื่ันธ์กัน	 สัมองส่ัวนการเคลื�อนไห้วถ้กกด้	 ควบคุม
อารมณ์์ได้้แย่ลง	สัับสัน	ซ้ึม	กด้การห้ายใจิและการเต้น
ของห้ัวใจิ	 จินถึงเสัียช้ีวิต	 ขึ�นกับระด้ับแอลกอฮอล์ใน
กระแสัเลือด้	 นอกจิากนี�	 สุัรายังมีผู้ลต่อตับ	 ตับอ่อน	
กระเพื่าะอาห้าร	 และห้ัวใจิผู้้้ที�ติด้สัุราห้นักมักด้ื�มสัุรา
เป็นประจิำ	ห้รือด้ื�มตอนเช้้าห้ลงัตื�นนอนภายใน	30	นาที
 อาการเมาสูุรา	 ได้้แก่	 มีพื่ฤติกรรมที�ไม่เห้มาะ
สัม	เช้่น	ก้าวร้าว	อารมณ์์เปลี�ยนแปลงไปไม่คงที�	การ
ตัด้สัินใจิผู้ิด้พื่ลาด้	พื่้ด้ไม่ช้ัด้	พื่้ด้อ้อแอ้	เด้ินไม่มั�นคง	ตา 
กระตุก	เสัียความจิำห้รือความตั�งใจิ	โคม่าห้รือกึ�งโคม่า
 อาการถอนสูุรา	 ได้้แก่	 สัั�น	 ห้งุด้ห้งิด้	 กระสัับ
กระสั่าย	คลื�นไสั้อาเจิียน	เห้งื�อแตก	วิตกกังวล	ห้ลงผู้ิด้	
ภาพื่ห้ลอน	ร้ส้ักึเห้มอืนมแีมลงมาไตต่ามตวั	อาจิรนุแรง
ถึงช้ักเกร็งกระตุกทั�งตัว	และสัับสัน

ยาบ้า ยาไอซึ่์ หร้อสูารกระตุ้นอ้�นๆ
	 มีฤทธิ�กระตุ้นประสัาท	ทำให้้ร้้สัึกคึกคัก	ตื�นตัว	
ไมอ่อ่นเพื่ลยี	มีเรี�ยวมแีรง	ไมร่้ส้ักึอยากอาห้าร	ไมอ่ยาก

นอน	ไปจินถึง	กระสัับกระสั่าย	ห้งุด้ห้งิด้	และกระตุ้น
ให้้เกดิ้อาการทางจิติได้้	เช่้น	ห้แ้ว่วภาพื่ห้ลอน	ห้วาด้ระแวง	
 อาการเมาสูารกระตุ้น	 ได้้แก่	 หั้วใจิเต้นเร็วขึ�น
ห้รือช้้าลง	 ม่านตาขยาย	 ความด้ันโลห้ิตเพื่ิ�มขึ�นห้รือ
ลด้ลง	 เห้งื�อออกมากห้รือห้นาวสัั�น	 คลื�นไสั้	 อาเจิียน	
กระสับักระสัา่ยห้รอืเช้ื�องช้า้ลง	กลา้มเนื�อไม่มแีรง	การ
ห้ายใจิถ้กกด้	เจิ็บแน่นห้น้าอก	สัับสัน	ช้ัก	ห้มด้สัติ
 อาการถอนสูารกระตุน้	ได้แ้ก	่ห้งดุ้ห้งดิ้	ซ้มึเศรา้	
อ่อนเพื่ลีย	ห้มด้เรี�ยวแรง	กินมาก	นอนมาก

กัญชา
	 มีฤทธิ�กด้ประสัาท	 ห้ลอนประสัาท	 และกล่อม
ประสัาท	 ทำให้้เคลิบเคลิ�ม	 อารมณ์์ด้ี	 ร้้สัึกผู้่อนคลาย	
ห้ิว	 สั่วนอาการถอนกัญช้า	 ได้้แก่	 ห้งุด้ห้งิด้	 ไม่อยาก
อาห้าร	นอนไม่ห้ลับ	กระสัับกระสั่าย
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การเสูพติดอ้�น ๆ ในช่วุิตประจิำวุัน

	 มมุมองเกี�ยวกบัการเสัพื่ตดิ้ในปจัิจิบุนัขยายไปถงึ	“การเสูพตดิพฤตกิรรม”	ซ้ึ�งมแีรงเสัรมิด้้านบวก	ทำให้้
มีพื่ฤติกรรมบางอย่างซ้�ำ	 ๆ	 เช้่น	 เสัพื่ติด้เทคโนโลยี	 คนสั่วนให้ญ่ใช้้โทรศัพื่ท์วันละ	 1-4	 ช้ั�วโมง	 เฉลี�ยวันละ	 3	
ช้ั�วโมง	ห้ยิบโทรศัพื่ท์เฉลี�ยวันละ	39	ครั�ง	ข้อด้ีของโทรศัพื่ท์มือถือยุคปัจิจิุบันคือเพื่ิ�มช้่องทางการสัื�อสัาร	ลด้การ
ใช้้กระด้าษ	 ขณ์ะเดี้ยวกัน	 ก็ทำให้้คนส่ัวนให้ญ่เสัียเวลาไปกับการติด้ต่อเช้ื�อมโยงกันทางโทรศัพื่ท์จินการติด้ต่อ
เช้ื�อมโยงต่อห้น้าลด้ลง	บางสั่วนห้มกมุ่นกับความต้องการการยอมรับผู้่านทางยอด้	like	ห้รือ	comment	การ
ตอบสันองที�รวด้เร็วผู้่าน	 Line	ห้รือ	Messenger	 ซ้ึ�งตอบสันองความต้องการได้้รวด้เร็ว	ทำให้้แนวโน้มการใช้้
โทรศัพื่ท์มือถือมากขึ�นเรื�อย	ๆ	และขาด้ไม่ได้้	เมื�อขาด้การใช้้โทรศัพื่ท์มือถือ	จิะร้้สัึกกระวนกระวาย	ไม่มั�นใจิ	ไม่
ได้้รับการตอบสันอง	ขาด้การเช้ื�อมโยงกับบุคคลอื�น	ๆ 	ซ้ึ�งเป็นอาการตรงข้ามกับความร้้สัึกเมื�อใช้้โทรศัพื่ท์มือถือ
	 สัังเกตว่า	 ลักษณ์ะการเสัพื่ติด้พื่ฤติกรรมนี�	 แทบไม่ต่างกับการติด้สัารเสัพื่ติด้	 ผู้้้ใช้้มีแรงจิ้งใจิที�ทำให้้ทำ
พื่ฤติกรรมนั�นซ้�ำ	ๆ	และเกิด้การกระตุ้นสัมองสั่วนเด้ียวกัน	
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บที่บาที่คลัินิกจิิตสูังคมกับการจิัดการภาวะเสูพื้ติด

ควุามเก่�ยวุข้องกับคด่
	 1.	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ตดิ้ทำให้ผู้้้เ้สัพื่ควบคมุตนเอง
ได้้นอ้ย	อารมณ์ห์้งุด้ห้งดิ้ง่าย	และมอีาการทางจิติ	เสัี�ยง
ก่อคด้ี
	 2.	การเสัพื่	ครอบครอง	ซ้ื�อขาย	สัารเสัพื่ติด้บาง
ช้นดิ้	เช้น่	ยาบา้	ยาไอซ์้	ยาอ	ีกญัช้า	เปน็สัิ�งผู้ดิ้กฎห้มาย
	 3.	 การลงโทษด้้วยการปรับ	 คุมขัง	 ห้รือจิำคุก	
อาจิไม่ช้่วยแก้ปัญห้าได้้อย่างแท้จิริง	 เนื�องจิากผู้้้เสัพื่
ห้รือผู้้้เกี�ยวข้องกับคด้ีมักขาด้ทักษะช้ีวิตแก้ปัญห้าช้ีวิต
ด้ว้ยวธิทีี�ไมเ่ห้มาะสัม	การให้ค้ำปรกึษาและบำบดั้ฟื้้�นฟื้้
จิะเป็นแนวทางแก้ปัญห้าที�ตรงจิุด้
	 4.	พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้บางอย่างแลกมาด้ว้ยราคา
สันิคา้ที�สัง้เมื�อเทยีบกบัเศรษฐฐานะ	เช้น่	สันิคา้ยี�ห้อ้ด้งั	
โทรศัพื่ท์มือถือ	 ความอยากได้้ในสัิ�งของที�มีราคา	 เพื่ื�อ
ให้ไ้ด้ร้บัความสัขุจิากการใช้สิ้ั�งของ	ห้รอืการยอมรบัจิาก
การมีสัิ�งของ	 อาจินำไปสั้่พื่ฤติกรรมคด้ี	 เช้่น	 ลักขโมย	
ฉ้อโกง

เป้าหมายของการเปลั่�ยนแปลัง
	 ผู้้้เสัพื่มักเสัพื่สัารเสัพื่ติด้ห้รือพื่ฤติกรรมบาง
อย่าง	เพื่ื�อให้้ได้้รับความสัุข	ความเพื่ลิด้เพื่ลินใจิ	แต่ขั�น
ตอนการแสัวงห้าเพืื่�อให้้ได้้มาซึ้�งสัิ�งเสัพื่ติด้	 และฤทธิ�
ของการเสัพื่ติด้	 มีผู้ลต่อการพื่ัวพื่ันคด้ีทั�งสัิ�น	 การช้่วย
เห้ลือเพืื่�อให้้ผู้้้เสัพื่ลด้	 ละ	 เลิกพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	 จึิงมี
เปา้ห้มายที�การเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรมการห้าความสัขุ	
ช้ว่ยให้ผู้้้เ้สัพื่ห้าความสัขุด้ว้ยวธิทีี�เห้มาะสัม	เสัี�ยงตอ่การ
พื่ัวพัื่นกับคดี้น้อย	 มีแรงจิ้งใจิสัำห้รับการใช้้ชี้วิต	 เกิด้
ความภาคภ้มิใจิและยอมรับตนเอง	 โด้ยพื่ึ�งพื่าสัิ�ง
ภายนอกน้อยลง	 รวมไปถึงการนำครอบครัวมาช่้วย
เสัริมพื่ลัง	 ทั�งนี�	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะช้่วยให้้ผู้้้เสัพื่มีทาง
เลือกของชี้วิตมากขึ�น	 และเห็้นแนวโน้มของทางเลือก
ที�มีผู้ลด้ีต่อช้ีวิตของตนมากขึ�น
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ขั้ั�นตอนการเปลั่�ยนแปลังพื้ฤติกรรม (Stage of change)
	 ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	(stage	of	change)	เป็นทฤษฏิีขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม
ของ	Prochaska	&	DilClemante	อธิบายการเปลี�ยนแปลงของพื่ฤติกรรม	ตั�งแต่ขั�นที�ไม่ใสั่ใจิปัญห้า	จินถึงขั�น
ลงมือเปลี�ยนแปลงแก้ไขไปสั้่พื่ฤติกรรมให้ม่อย่างมั�นคง	แบ่งเป็น	6	ขั�นตอนตามทฤษฎีขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรมผู้้้ให้้คำปรึกษาควรวิเคราะห์้ว่าผู้้้เข้ามารับคำปรึกษาอย้่ในขั�นตอนใด้ของการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	
และผู้้้ให้้คำปรึกษาควรมีการตอบสันองที�เห้มาะสัมในขั�นตอนนั�น	 ๆ	 จิะทำให้้ผู้้้เข้ามารับคำปรึกษาขยับไปสั้่ขั�น
ตอนถัด้ไปได้้	จินไปสั้่การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมที�พื่ึ�งประสังค์ได้้อย่างคงทนถาวร

1. ขั�นเมินเฉัย (Pre-contemplation)
	 เป็นขั�นตอนก่อนการพื่ิจิารณ์าการเปลี�ยนแปลง	 ผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ตระห้นักว่าตนเองมีปัญห้าจิากการ
ใช้้สัารเสัพื่ติด้	มองไม่เห้็นผู้ลเสัียของการใช้้สัารเสัพื่ติด้	ไม่คิด้ว่าตนเองมีปัญห้าสัุขภาพื่
 การตอบสูนองท่�เหมาะสูม	 คือ	 การให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ	 (feedback)	 และการให้้ข้อม้ลความร้้ความ
เข้าใจิที�ถ้กต้อง	 (information)	 การให้้ข้อม้ลที�ได้้จิากการประเมินผู้้้เข้ารับการบำบัด้อย่างตรงไปตรงมา	 เน้น
เห้ตุผู้ลเป็นกลาง	ไม่ช้ี�นำห้รือครอบงำ	ห้รือข้่ให้้กลัว

Pre-Contemplation
เมินเฉย

ขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม

Contemplation
ลังเลใจ

Determination
ตัดสินในเปลี่ยนแปลง

Action
ลงมือเปลี่ยนแปลง

Maintenance
คงการเปลี่ยนแปลง

Relapse
กลับสู่พฤติกรรมเดิม
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2. ขั�นลัังเลัใจิ(Contemplation) 
	 ขั�นพื่ิจิารณ์าการเปลี�ยนแปลง	 ผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มยอมรับว่าการใช้้สัารเสัพื่ติด้มีผู้ลเสัีย	 เริ�มมองเห้็นผู้ล 
กระทบจิากการใช้ส้ัารเสัพื่ติด้	ผู้้ร้บัคำปรึกษาเริ�มพื่จิิารณ์าการเปลี�ยนแปลง	แตย่งัมคีวามลังเลใจิเนื�องจิากยังเห้น็
ว่าสัารเสัพื่ติด้มีคุณ์มากกว่าโทษ	
 การตอบสูนองท่�เหมาะสูม คอืการพื่ด้้คยุถงึข้อด้แีละข้อเสัยีของการเปลี�ยนแปลงและการไม่เปลี�ยนแปลงการ
ใช้้สัารเสัพื่ติด้(pros	&	cons)	โด้ยปกติ	ผู้้้ให้้คำปรึกษามักมองเห้็นข้อเสัียของการใช้้สัารเสัพื่ติด้	และข้อด้ีของเลิก
สัารเสัพื่ติด้	สั่วนผู้้้รับคำปรึกษามักมองเห้็นข้อด้ีของการใช้้สัารเสัพื่ติด้	และข้อเสัียของการเลิกสัารเสัพื่ติด้	ผู้้้ให้้
คำปรึกษาควรเป็นกลางและเปิด้โอกาสัให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตรวจิสัอบทั�ง	4	ประเด้็น

3. ขั�นตัดสูินใจิเปลั่�ยนแปลัง (Determination) 
	 ผู้้้รับคำปรึกษาตัด้สัินใจิห้ยุด้สัารเสัพื่ติด้อย่างจิริงจิัง	 ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักถึงปัญห้าและต้องการที� 
จิะเลิกสัารเสัพื่ติด้
 การตอบสูนองท่�เหมาะสูม	คอืให้ท้างเลือกในการเลิกสัารเสัพื่ติด้	(menu	of	options)	ไมค่วรมีทางเลือก
มากเกินจินสัับสัน	ห้รือน้อยเกินไปจินเห้มือนถ้กบังคับ	ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้เลือกอย่างอิสัระ	
(freedom	of	 choice)	 เน้นความรับผิู้ด้ช้อบในการเลือกของผู้้้รับบริการเอง	 (responsibility)	 และส่ังเสัริม
ศกัยภาพื่ในการกระทำได้ข้องผู้้ร้บับริการเอง	ทั�งนี�	การเลือกอย่างอิสัระไม่ได้แ้ปลว่าให้เ้ลือกอย่างไรก็ได้	้แตต่อ้ง
จิง้ใจิให้เ้ลือกแนวทางที�จิะทำให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาห้ยุด้สัารเสัพื่ติด้ได้	้ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาตอ้งช่้วยให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาสังัเกต
ตัวกระตุ้นภายในและภายนอก	รวมทั�งห้าแนวทางจิัด้การกับตัวกระตุ้น

4. ขั�นกระทำการเปลั่�ยนแปลัง (Action) 
	 ผู้้้รับคำปรึกษาจิะตื�นตัวต่อการเปลี�ยนแปลง	ลงมือห้ยุด้สัารเสัพื่ติด้	
 การตอบสูนองท่� เหมาะสูม	 คือ	 ส่ังเสัริมให้้ผู้้้รับคำปรึกษากระทำตามวิธีที�ตนเองเลือกอย่าง 
ต่อเนื�อง	(compliance	&	adherence)	มีความเข้าใจิในวิธีการ	ขจิัด้อุปสัรรคที�อาจิทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษากระทำ
ได้้ไม่ต่อเนื�อง

5. ขั�นคงไวุ้ซึ่ึ�งการเปลั่�ยนแปลัง (Maintenance)
	 ผู้้้รับคำปรึกษาสัารเสัพื่ติด้ได้้	 ความคิด้ค่อนข้างมั�นคง	 กระทำตามวิธีการที�ตนเองเลือกอย่างต่อเนื�อง	 มี
ความมั�นใจิว่าตนเองเลิกสัารเสัพื่ติด้ได้้
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 การตอบสูนองท่�เหมาะสูม	คือ	การป้องกันการกลับไปเสัพื่ซ้�ำ	การมีวิถีช้ีวิตที�สัมดุ้ล	ช้ีวิตที�มีคุณ์ค่า	การ
ออกกำลังกาย	 การบริห้ารเวลา	 การผู่้อนคลายความเครียด้	 การด้้แลสุัขภาพื่ตนเอง	 รับประทานอาห้ารที�มี
ประโยช้น์	การควบคุมสัิ�งที�ทำให้้อยากใช้้สัารเสัพื่ติด้	การห้มั�นสัังเกตสััญญาณ์ที�สัื�อถึงการกลับไปติด้ซ้�ำ	ผู้้้ให้้คำ
ปรกึษาตอ้งย�ำเตอืนผู้้้รับคำปรกึษาถงึการใช้ช้้วีติอยา่งไมป่ระมาท	เพื่ราะผู้้รั้บคำปรกึษาอาจิช้ะลา่ใจิ	และละเลย
การเฝึ้าระวังตัวกระตุ้น

6. ขั�นย้อนกลัับไปสูู่พฤติกรรมเดิม (Relapse)
	 ผู้้ร้บัคำปรกึษาอาจิกลบัไปใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้ได้้อกี	ผู้้ร้บัคำปรกึษาอาจิเริ�มตน้นำพื่าตนเองไปอย้ใ่นสัถานการณ์์
เสัี�ยง	 มีความเปราะบางทางอารมณ์์และจิิตใจิ	 เผู้ลอใจิไปใช้้สัารเสัพื่ติด้ซ้�ำ	 ผู้้้รับคำปรึกษาอาจิร้้สึักผู้ิด้	 ซ้�ำเติม
ตนเอง	ไม่เคารพื่นับถือตนเอง	ปฏิิเสัธตนเอง	
 การตอบสูนองท่�เหมาะสูม	คือ	ผู้้้รับคำปรึกษาจิำเป็นต้องให้้ความช้่วยเห้ลือ	และสัร้างความเข็มแข็งให้้
สัามารถเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมการเสัพื่	และด้ึงผู้้้รับคำปรึกษาให้้กลับไปสั้่ห้นทางแห้่งการห้ยุด้เสัพื่	(recovery	
process)	 โด้ยประคับประคอง	ให้้กำลังใจิ	การยอมรับความอ่อนแอของตนเอง	การสัารภาพื่ผู้ิด้	มองสัิ�งที�เกิด้
ขึ�นอย่างตรงไปตรงมา	การสัรุปบทเรียน	การมุ่งมั�นในการเลิกสัารเสัพื่ติด้ต่อไป
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แรงต้าน ( Resistance)
	 ผู้้ร้บัคำปรกึษาอาจิเกดิ้แรงตา้นการเปลี�ยนแปลง
ระห้ว่างการบำบัด้	 อาจิเกิด้จิากผู้้้รับคำปรึกษายังไม่
ตระห้นักในปัญห้า	 ขาด้ความมั�นใจิการเลิกเสัพื่	 ยัง
จิดั้การตวักระตุน้ภายในและภายนอกไมไ่ด้้	ยงัตดิ้ความ
สัุขจิากการเสัพื่	 ห้รือทุกข์ทรมานจิากภาวะถอน	 ผู้้้ให้้
คำปรึกษาตอ้งประเมินแรงต้าน	และจัิด้การกับแรงตา้น
โด้ยการให้้ข้อม้ลอย่างตรงไปตรงมา	ให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
ได้้ตระห้นักถึงผู้ลกระทบจิากการเสัพื่	เช้่น	การเข้ามา
ข้องเกี�ยวกับคด้ี	ซ้ึ�งมีผู้ลกระทบต่อการใช้้ช้ีวิต	มองห้า
ศักยภาพื่	ห้รือปัจิจิัยปกป้องในตัวผู้้้รับคำปรึกษา	ร่วม
กันห้าวิธีจิัด้การกับตัวกระตุ้นภายในและภายนอก	 สั่ง
เสัริมให้้ผู้้้รับคำปรึกษาห้าความสุัขอื�นทด้แทนการเสัพื่	
และห้ากมอีาการถอน	แสัด้งวา่ผู้้ร้บัคำปรึกษามอีาการ
ติด้ที�รุนแรง	สัามารถสั่งต่อยังสัถานบริการ	เพื่ื�อรักษา

การประเมินภาวะเสูพื้ติดแลัะการให้คำปรึกษา
	 1.	ประเมนิความรนุแรงของการตดิ้สัิ�งเสัพื่ตดิ้	และ
ประเมนิปญัห้าที�แทจ้ิรงิ	คือ	ปัญห้าที�ทำให้เ้กดิ้การเสัพื่	
	 2.	ห้มั�นสัำรวจิทัศนคติของผู้้้ให้้คำปรึกษา	
	 3.	ใจิเย็น	ๆ	ให้้โอกาสัผู้้้รับคำปรึกษาได้้สัำรวจิ
ทบทวนสัาเห้ตุของการเกิด้ภาวะเสัพื่ติด้
	 4.	มองห้าแรงจิ้งใจิ	ห้รือศักยภาพื่ในตัวผู้้้รับคำ
ปรึกษา
	 5.	 เมื�อพื่บอาการถอน	 ห้รืออาการทางจิิต	
สัามารถสั่งต่อเข้าสั้่ระบบบริการสัาธารณ์สัุข

การสู่งต่อยังสูถานพื้ยาบาลั
	 ห้ากผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา	พื่บวา่ผู้้รั้บคำปรกึษามคีวาม
ผู้ิด้ปกติทางจิิต	 เช้่น	 ประสัาทห้ลอน	 ห้วาด้ระแวง	
อารมณ์เ์ศร้า	ควบคุมอารมณ์ไ์ม่ได้	้มีความคิด้ฆ่า่ตัวตาย	
มีพื่ฤติกรรมก้าวร้าว	 มีภาวะติด้ห้รือถอนสัารเสัพื่ติด้
รุนแรง	 สัามารถส่ังผู้้้รับคำปรึกษาไปรับการรักษาตาม
สัถานพื่ยาบาล	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถประเมินภาวะ
เสัพื่ติด้ได้้โด้ยใช้้เครื�องมือ	 ASSIST-Lite	 ทั�งนี�	 ให้้ผู้้้ให้้
คำปรึกษาเขียนเอกสัารสัรุปอาการและวัตถุประสังค์
ของการสัง่รกัษาให้ช้้ดั้เจิน	วา่	เพื่ื�อรกัษาอาการใด้	และ
ผู้้้รักษาจิะไม่มีสั่วนเกี�ยวข้องต่อคด้ี	ผู้้้ให้้คำปรึกษาอาจิ
เข้าใจิผู้ิด้ว่า	 จิะต้องส่ังผู้้้รับคำปรึกษามารักษาที�โรง
พื่ยาบาลจิิตเวช้เท่านั�นและโรงพื่ยาบาลจิิตเวช้จิะ
อนุเคราะห์้ค่ารักษา	 ซึ้�งเป็นความเข้าใจิที�ผู้ิด้	 ควร
แนะนำให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษาไปรกัษาตามสัถานพื่ยาบาลที�
มีสัิทธิการรักษาอย้่	 ห้ากสัถานพื่ยาบาลนั�นพิื่จิารณ์า
แลว้วา่เกินศกัยภาพื่ของสัถานพื่ยาบาล	กจ็ิะส่ังผู้้ร้บัคำ
ปรึกษาไปรักษาในสัถานพื่ยาบาลที�มีศักยภาพื่ต่อไป	
ยกเว้นกรณ์ีที�ผู้้้รับคำปรึกษามีอาการทางจิิตรุนแรงจิน
ไมส่ัามารถควบคมุตนเอง	ไมร่บัร้ค้วามเปน็จิรงิของโลก
ภายนอก	และมีพื่ฤติกรรมที�เป็นอันตราย	ก็ให้ป้ระสัาน
สัถานพื่ยาบาลที�บริการจิิตเวช้	 ส่ังต่อแบบฉุกเฉิน
โด้ยตรงได้้
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1.	วิทยากรอธิบายภาพื่รวมของ
ห้ลักสั้ตรสัำห้รับผู้้้ให้้คำปรึกษา	
และห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	โด้ยใช้้	
PowerPoint	“ภาพื่รวมห้ลักสั้ตร
การให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะ
เสัพื่ติด้”	ประกอบ

9:00-9:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้มอง
เห้็นภาพื่รวมของห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษา	ตั�งแต่ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	เช้ื�อมโยง
มาถึงห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
การจัิด้การภาวะเสัพื่ตดิ้	เน้นการ
นำความร้้และทักษะจิากการ
อบรมห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน	รวมทั�งการปฏิิบัติ
งานในฐานะผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา	มา
ต่อยอด้ความร้้และทักษะการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้ในห้ลักสั้ตรนี�
วิทยากรต้องศึกษาห้ลักสั้ตรการ
ให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐานและ
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้มาก่อน	เพื่ื�อ
ให้้เข้าใจิภาพื่รวมของทั�งสัอง
ห้ลักสั้ตรจิึงจิะสัามารถเช้ื�อมโยง
แนวทางและกระบวนการเรียนร้้
ของห้ลักสั้ตรทั�งสัองได้้อย่าง 
มีคุณ์ภาพื่

PowerPoint	
“ภาพื่รวม
ห้ลักสั้ตร 

การให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะ

เสัพื่ติด้”
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2.	วิทยากรนำเข้าสั้่บทเรียนโด้ย
การเปิด้วดิี้ทศัน์	“ภาวะเสัพื่ติด้	1” 
และให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
เกี�ยวกับวีด้ิทัศน์โด้ยการตั�งคำถาม
อภิปรายทีละคำถาม	ด้ังนี�
	 •	เคยมีพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้อะไร
บ้าง	
	 •	ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือวันละกี�
ช้ั�วโมง	
	 •	ห้ยิบโทรศัพื่ท์มือถือช้ั�วโมง
ละกี�ครั�ง	
	 •	ทำอย่างไรเมื�อได้้ยินเสัียง
เตือนจิาก	Line	
	 •	ร้้สัึกอย่างไรเมื�ออย้่ใน
สัถานการณ์์ที�ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือไม่
ได้้
	 •	ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือเป็นสัิ�งแรก
ห้ลังตื�นนอนห้รือสัิ�งสัุด้ท้ายก่อน
นอนห้รือไม่	แล้วเช้ื�อมโยงมายัง
ตัวอย่างพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ในช้ีวิต
ประจิำวัน	เช้่น	โทรศัพื่ท์มือถือ	
เกม	การพื่นัน	การซ้ื�อของ	ขนม
ห้วาน	รวมทั�งสัารเสัพื่ติด้

9:15-9:30
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้เกี�ยวกับภาวะเสัพื่ติด้	โด้ย
อธิบายขอบเขตของภาวะเสัพื่ติด้
ที�รวมถึงพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ในช้ีวิต
ประจิำวันการตั�งคำถามอภิปราย
ทีละคำถามทีละประเด้็นจิะทำให้ ้
ผู้้้เข้าอบรมค่อย	ๆ	เกดิ้จินิตนาการ
ต่อยอด้จินเกิด้ความตระห้นักได้้
ว่าพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้เป็นเรื�องใกล้
ตัวของทุกคน

วีด้ิทัศน์	
“ภาวะเสัพื่ติด้	1”
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3.	วิทยากรเปิด้วดิี้ทศัน์
“การเสัพื่ติด้ของลก้ไก่”	และให้้
ผู้้เ้ข้ารับการอบรมอภปิรายเกี�ยว
กบัวีด้ทิศัน์	ว่าได้้เห็้นการ
เปลี�ยนแปลงของลก้ไก่อย่างไรบ้าง	
และเช้ื�อมโยงกบัพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้
ของคนอย่างไร

4.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ภาวะ
เสัพื่ติด้	2”	และให้้ผู้้้เข้ารับ 
การอบรมอภปิรายเกี�ยวกบัวดี้ทิศัน์ 
วิทยากรอธิบายเพื่ิ�มเติมเกี�ยวกับ
เนื�อห้าในวีด้ิทัศน์และสัรุป
ประเด้็นสัำคัญเพื่ิ�มเติมโด้ยใช้้	
PowerPoint	“ภาวะเสัพื่ติด้”

9:30-9:45
(15	นาที)

9:45-10:15
(30	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างภาวะเสัพื่ติด้ช้่วงแรก	ๆ	
ลก้ไก่จิะลงัเลเมื�อจิะด้ด้้สัารสัเีห้ลอืง 
เมื�อลองด้้ด้แล้ว	ทำให้้ล้กไก่ร้้สัึก
คกึคกัและเคลิ�มสุัข	เมื�อสัารสีั
เห้ลอืงห้มด้ฤทธิ�	ล้กไก่จิะเริ�ม
อ่อนเพื่ลีย	ไม่มีเรี�ยวแรงเริ�ม
แสัวงห้าและไม่ลังเลที�จิะด้้ด้สัาร
สัีเห้ลืองเพื่ื�อให้้ร้้สัึกคึกคักและ
เคลิ�มสัุข	สัังเกตว่าสัารสัีเห้ลือง
ปริมาณ์เท่าเด้ิม	ทำให้้ล้กไก่ร้้สัึก
คึกคักและเคลิ�มสัุขได้้น้อยลง	
และกินเวลาสัั�นลง	ในขณ์ะ
เด้ียวกัน	ล้กไก่จิะร้้สัึกอ่อนเพื่ลีย
และมีพื่ฤติกรรมแสัวงห้าสัารสัี
เห้ลืองมากขึ�น	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้เกี�ยวกับ
	 -	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้ที�มีต่อ
สัมอง	ทำให้้อารมณ์์เปลี�ยนแปลง
ไป	ห้งุด้ห้งิด้ง่าย	คุมตัวเองได้้
น้อย	รวมถึงมีอาการทางจิิต
	 -	ตัวกระตุ้น	ได้้แก่	ตัว
กระตุ้นภายใน	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ต้องย�ำว่า	ถ้าตัวกระตุ้น
ภายในไม่แรงพื่อ	ตัวกระตุ้น
ภายนอกก็กระตุ้นไม่ได้้

วีด้ิทัศน์	
“การเสัพื่ติด้
ของล้กไก่”

วีด้ิทัศน์	
“ภาวะเสัพื่ติด้	2”	

PowerPoint	
“ภาวะเสัพื่ติด้”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

97สำหรัับศาลทั่ั�วไป

	 -	ผู้้้ให้้คำปรึกษามีบทบาทใน
การสัำรวจิความรุนแรงของภาวะ
เสัพื่ติด้และปัญห้าช้ีวิตที�แท้จิริง	
จิึงจิะช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
สัามารถจิัด้การกับภาวะเสัพื่ติด้
และปัญห้าช้ีวิตอันนำไปสั้่ภาวะ
เสัพื่ติด้ได้้
	 -	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้	ได้้แก่	
สัุรา	ยาบ้า	กัญช้า

พื่กั10:15-10:30
(15	นาที)

- -

5.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ละคร
เรื�องข้ามสีัทนัด้ร”	ทลีะวดิี้ทศัน์	
เรยีงจิากวีด้ิทัศน์	A,	B,	C	,	D	
อภิปรายและสัรุปให้้จิบทีละวีด้ิ
ทัศน์จิึงจิะเปิด้ลำด้ับต่อไป	โด้ยให้้
สัรุปประเด้็น	ตัวกระตุ้นภายนอก	
ตัวกระตุ้นภายใน	แรงต้านการ
เปลี�ยนแปลง	และปัจิจิัยปกป้อง	

10:30	-11:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ตัวกระตุ้นภายนอก	ตัวกระตุ้น
ภายใน	แรงต้าน	และปัจิจิัย
ปกป้องจิากตัวอย่างวีด้ิทัศน์
ละครข้ามสัีทันด้ร	อภิปรายและ
สัรุปให้้จิบทีละตอนจิะช้่วยให้้ผู้้้
เข้าอบรมช้ัด้เจินทีละประเด้็น	
ห้ากเปิด้ทุกตอนแล้วอภิปราย
ตอนท้ายจิะเกิด้ความสัับสันมาก
A 
เหตุการณ์: พ่ื่อพื่บสัารเสัพื่ตดิ้
ของตวัละครห้ลกั	จึิงใช้้ความ	
รนุแรงทางคำพื่ด้้และอารมณ์์
ตัวุกระตุ้นภายนอก :	คำพื่ด้้ด้ถ้้ก	
คำด่้า	คำพื่ด้้ไล่ออกจิากบ้าน	กบั
ความรนุแรงทางอารมณ์์ของพ่ื่อ

วีด้ิทัศน์ 
“ละครเรื�อง 
ข้ามสัีทันด้ร	 
A,	B,	C,	D”	
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และเสัียงโทรศัพื่ท์จิากเพื่ื�อน
ตัวุกระตุ้นภายใน: ความร้้สัึกไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคง
ทางอารมณ์์	ความร้้สัึกน้อยใจิ
ปัจิจิัยปกป้อง:	ท่าทีของแม ่
ที�แสัด้งความไว้ใจิ	และพื่ร้อมจิะ
ให้้โอกาสั

B 
เหตุการณ์:	เพื่ื�อนยื�นสัารเสัพื่ติด้
ให้้ตัวละครห้ลัก
ตัวุกระตุ้นภายนอก:	สัารเสัพื่ติด้
ที�เพื่ื�อนยื�นให้้	คำพื่้ด้ท้าทายจิุด้
เปราะบาง	(เช้่น	ความสััมพื่ันธ์ใน
ครอบครัว)
ปัจิจิัยปกป้อง:	ความคิด้ที�ยังอย้่
ในกรอบศีลธรรม
ตัวละครจิะเสัพื่ห้รือไม่	ขึ�นกับว่า	
ตัวกระตุ้นภายนอกจิะกระตุ้นตัว
กระตุ้นภายในได้้มากเพื่ียงใด้	
และปัจิจิัยปกป้องในตัวเข้มแข็ง
มากพื่อห้รือไม่

C 
เหตุการณ์:	ตวัละครห้ลกักำลังจิะ
ไปโรงเรยีน	มเีพื่ื�อนคนห้นึ�งช้วนไป
เรยีน	อกีคนห้นึ�งช้วนโด้ด้เรยีน
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ตัวุกระตุ้นภายนอก:	คำพื่ด้้	
ท้าทายจิดุ้เปราะบาง	(เช่้น	ความ
สัมัพื่นัธ์ในครอบครวั)	
ตัวุกระตุ้นภายใน:	ความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคงทาง
อารมณ์์	ความร้ส้ักึน้อยใจิ
แรงต้าน:	เกดิ้จิากความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเองที�จิะเช้ญิกับจิดุ้
เปราะบาง	ตวักระตุน้ภายนอก
แรงมาก	และอาจิติด้ความสัขุจิาก
การเสัพื่
ปัจิจิัยปกป้อง:	การมคีนรอบข้าง
พื่ยายามทำความเข้าใจิ	ให้้กำลัง
ใจิ	และช่้วยเห้ลอื

D 
เหตุการณ์:	ตวัละครห้ลกักำลังทิ�ง
สัารเสัพื่ตดิ้ลงชั้กโครก	แต่เกิด้
ความลงัเล
ตัวุกระตุ้นภายนอก:	อปุกรณ์์ที�
เกี�ยวข้องกับสัารเสัพื่ตดิ้
ตัวุกระตุ้นภายใน:	ความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคงทาง
อารมณ์์	ความร้ส้ักึน้อยใจิ
แรงต้าน:	เกดิ้จิากความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเองที�จิะเช้ญิกับจิดุ้
เปราะบาง	และอาจิตดิ้ความสัขุ
จิากการเสัพื่
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ปัจิจิัยปกป้อง:	ความเช้ื�อมั�นและ
กำลังใจิจิากครอบครัวจิาก
เห้ตุการณ์์นี�	จิะเห้็นว่า	ปัจิจิัย
ปกป้องที�เข้มแข็งพื่อจิะช้่วย
จิัด้การกับตัวกระตุ้นภายในและ
แรงต้านได้้

ขอให้้วทิยากรเปิด้วีด้ิทัศน์และ
อภปิรายประเด้น็สัำคญัทีละคลปิ	
ขอให้้ช้วนผู้้้เข้ารบัการอบรม
อภปิรายประเด้น็สัำคญัที�เกี�ยวข้อง
กบัภาวะเสัพื่ตดิ้เท่านั�น	ไม่ควร
อภปิรายห้รอืเล่าเรื�องย่อของ
ละครห้รอืวจิิารณ์์นกัแสัด้ง	เพื่ราะ
ทำให้้เสัยีเวลาและห้ลงประเด้น็

6.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	 
“Stage	of	Change”	ให้้วิทยากร
ช้วนผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
เช้ื�อมโยงกับการให้้คำปรึกษาผู้้้รับ
คำปรึกษาที�มีภาวะเสัพื่ติด้จิากนั�น
วิทยากรบรรยายสัรุปโด้ยใช้้	 
PowerPoint		“Stage	of	Change”

11:00-11:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้เรยีนร้้
เกี�ยวกับขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรมของ	Prochaska	&	
DilClemante	ตั�งแต่ขั�นที�ไม่
ใสั่ใจิปัญห้า	จินถงึขั�นลงมอื
เปลี�ยนแปลงแก้ไขไปสั้่พื่ฤติกรรม
ให้ม่อย่างมั�นคง	และการตอบ
สันองที�เห้มาะสัมในแต่ละขั�น	

วีด้ิทัศน์ 
“Stage	of	
Change”

PowerPoint	
“Stage	of	
Change”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมสีัว่นรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้

101สำหรัับศาลทั่ั�วไป

7.	วิทยากรบรรยายเกี�ยวกบัการ
ประเมนิความรุนแรงของภาวะ
เสัพื่ตดิ้	การแปลผู้ลการประเมนิ
โด้ยเครื�องมอื	ASSIST-Lite	ฉบบั
ภาษาไทย	และการส่ังต่อเพื่ื�อ
บำบัด้รกัษาโด้ยใช้้	PowerPoint	
“การส่ังต่อเพืื่�อบำบดั้รกัษาใน
ระบบสัาธารณ์สัขุ”	ประกอบการ
บรรยาย

8.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการเรียน	
เพื่ื�อทวนสัอบความเข้าใจิและ
อธิบายเพื่ิ�มเติม	

11:30-11:45
(15	นาที)

11:45-12:00
(15	นาที)

เพื่ื�อแนะนำเครื�องมอื	ASSIST-Lite 
ฉบบัภาษาไทย	ซึ้�งใช้้ประเมนิ
ภาวะเสัพื่ตดิ้เป็นเกณ์ฑ์์ส่ังต่อเพื่ื�อ
บำบดั้รกัษาในระบบสัาธารณ์สัขุ	

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของ
ห้ัวข้อนี�ตามวัตถุประสังค์

เอกสัาร 
“ASSIST-Lite
ฉบับภาษาไทย”
PowerPoint
“การสั่งต่อเพื่ื�อ
บำบัด้รักษา
ในระบบ

สัาธารณ์สัุข”

-
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แบบคดักรองการใช้สูารเสูพื้ตดิ ASSIST-Lite
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สูาธิิตการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 2
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1.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพืื่�อสัร้างแรงจิ้งใจิให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักถึง 
ผู้ลกระทบของพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ต่อการก่อคด้ีได้้อย่างถ้กต้อง
2.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพืื่�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาวางแผู้นในการปรับเปลี�ยน
พื่ฤติกรรมได้้อย่างถ้กต้อง
3.	วิเคราะห้์การประมวลแผู้นที�นำทางของการให้้คำปรึกษา	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	และ	
case	formulation	กับการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมได้้พื่อสัังเขป

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่ 

1.	วิทยากรทบทวนเนื�อห้าที�เกี�ยวกบั
การให้้คำปรึกษา	ด้ังนี�	
	 •	แผู้นที�นำทางของการให้้ 
คำปรึกษา	ในคลินิกจิิตสัังคม	
	 •	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
ในคลินิกจิิตสัังคม	
	 •	ห้ลักการของการให้้คำปรกึษา
ทางจิิตสัังคม
	 •	กระบวนการให้้คำปรึกษา	
	 •	เทคนิคการให้้คำปรึกษา
	 •	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
โด้ยใช้้	PowerPoint	“ความร้้
พื่ื�นฐานของการให้้คำปรกึษา”	และ 
PowerPoint	“	Stage	of	Change”
ประกอบการบรรยาย

13:00-13:15
(15	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนการให้้คำปรึกษาในแต่
ระยะของผู้้้รับคำปรึกษา	บทบาท
ผู้้้ให้้คำปรึกษา	ห้ลักการของการ
ให้้คำปรึกษา	กระบวนการ	และ
เทคนิคการให้้คำปรึกษา	ซ้ึ�งเป็น
เนื�อห้าจิากการอบรมห้ลักสั้ตร
การให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	
ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะต้องนำ
ความร้้นี�มาบ้รณ์าการกับความร้้
เกี�ยวกับภาวะเสัพื่ติด้	เพื่ื�อให้้
สัามารถให้้คำปรึกษากับผู้้้ที�มี
ภาวะเสัพื่ติด้ได้้ตามระยะของ
การให้้คำปรึกษา

PowerPoint	
“ความร้้พื่ื�นฐาน
ของการให้้คำ

ปรึกษา”

PowerPoint	
“Stage	of	
Change”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด106

2.	วิทยากรเปิด้วิด้ีทัศน์	“สัาธิต
การให้้คำปรึกษาเพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้กรณ์ศีกึษา	:	นายเปรยีว 
ครั�งที�	1”	วทิยากรห้ยดุ้เป็นระยะๆ 
เพื่ื�ออธิบายบทบาทผู้้้ให้้คำปรึกษา
และกระบวนการให้้คำปรึกษา	
โด้ย	เน้นกระบวนการให้้คำ
ปรกึษาเมื�อพื่บผู้้รั้บคำปรกึษาครั�ง
แรกคือ	เน้นการสัร้างแรงจิ้งใจิ	
และประเมินขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

13:15-14:15
	(1	ช้ั�วโมง)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเรียนร้้
การให้้คำปรึกษาและการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ผู้่านกรณ์ีศึกษา	
วิทยากรช้ี�ประเด้็น	ด้ังนี�	
-	การเตรยีมตวัของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
และสัถานที�ให้้คำปรึกษา
•	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	
•	เป้าห้มายการให้้คำปรึกษาตาม
แผู้นที�นำทาง
•	กระบวนการให้้คำปรึกษา
•	เทคนิคการให้้คำปรึกษา	
•	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
•	แรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง
•	บาด้แผู้ลใจิที�เช้ื�อมโยงกับ
พื่ฤตกิรรมเสัพื่ตดิ้และการก่อคดี้	

วีด้ิทัศน์สัาธิตจิะมีคำอธิบาย
แทรก	คำอธิบายในกรอบ 
สัีน�ำตาลที�แสัด้งกระบวนการให้้
คำปรึกษา	สั่วนสัีน�ำเงินแสัด้งราย
ละเอียด้การให้้	คำปรึกษา	
วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มา
ก่อน	และต้องเช้ื�อมโยงความร้้
จิากห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน	กับความร้้ใน
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

วีด้ิทัศน์
“	สัาธิตการให้้คำ

ปรึกษา 
เพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา
:	นายเปรียว
ครั�งที�	1”

เอกสัาร 
“คำอธิบาย
ประกอบการ
สัาธิตการให้้
คำปรึกษา
กรณ์ีศึกษา	:	 
นายเปรียว
ครั�งที�	1
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3.วิทยากรทบทวนห้ลักการทำ	
case	formulation	และช้วนเข้า
การอบรมทำ	case	formulation	
ของกรณ์ีศึกษาในกลุ่มให้ญ่	
โด้ยใช้้	PowerPoint	“Case	
Formulation”	ประกอบ

14:15-14:30
(15	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้ทำ 
ความเข้าใจิที�มาที�ไปของกรณ์ี
ศกึษา	โด้ยนำปัจิจัิยที�นำมาก่อน	
ปัจิจิยักระตุน้	ปัจิจิยัที�ทำให้้ปัญห้า
คงอย้	่และปัจิจัิยปกป้องมาอธิบาย 
วทิยากรสัามารถใช้้เอกสัาร	
“ตวัอย่างการอภิปรายปัจิจิยัที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ศีึกษา	กรณ์ีนาย
เปรียว”	เป็นแนวทางในการ
อภปิรายได้้

PowerPoint	
“Case	 

Formulation”

เอกสัาร
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	
นายเปรียว”



คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษา
กรณ่ศึกษา นายเปร่ยว ครั�งที่่� 1
 
	 นายเปรียว	อาย	ุ20	ปี	สัถานภาพื่โสัด้	กระทำความผู้ดิ้พื่ระราช้บญัญัตยิาเสัพื่ตดิ้ให้้โทษ	มีเมท
แอมเฟื้ตามีนในครอบครอง	 ได้้รับการปล่อยช้ั�วคราว	 และศาลสัั�งให้้มาพื่บผู้้้รับคำปรึกษาที� 
คลนิกิจิติสังัคม
	 บดิ้ามารด้าของเปรยีวแยกทางกนั	เมื�อเปรียวอายุ	14	ปี	จิากนั�น	เปรยีวเริ�มออกจิากบ้านไป
อย้บ้่านเพื่ื�อน	และเสัพื่สัารเสัพื่ติด้กบัเพืื่�อนมาเรื�อย	ๆ	จินถ้กด้ำเนินคด้	ีก่อนห้น้านี�	ไม่เคยถ้กด้ำเนนิ
คด้มีาก่อน
	 ปัจิจิบุนั	เปรยีวอาศยัอย้กั่บมารด้า	ห่้างเห้นิกบัมารด้าและพีื่�สัาว	ส่ัวนบิด้ามคีรอบครวัให้ม่
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0:53	 สูร้างสูัมพันธภาพ โดยผูู้้ให้คำปรึกษาแนะนำตัวุเอง

1:24	 สัอบถามข้อม้ลทั�วไป	ทวนสัอบความเข้าใจิเกี�ยวกับคด้ี	 	

	 และวัตถุประสังค์การเข้าคลินิกจิิตสัังคม

1:50	 ตกลังบริการแลัะแจิ้งวุัตถุประสูงค์ของคลัินิก

2:05	 สูำรวุจิปัญหา เริ�มจิากสูอบถามข้อมูลัเก่�ยวุกับคด่

2:45	 เช้ื�อมโยงคด้ีกับการมารับบริการคลินิกจิิตสัังคม

2:55	 สัำรวจิปัญห้าภาวะเสัพื่ติด้

	 ภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ตระห้นักถึงปัญห้า

3:03	 สัำรวจิปัจิจิัยที�นำมาก่อนและปัจิจิัยกระตุ้น

3:16	 สัำรวจิปฏิิกิริยาและการรับมือกับภาวะวิกฤต 

	 ภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ตระห้นักถึงปัญห้า

	 มีแรงต้าน	ห้ลีกเลี�ยงการสัำรวจิตนเองในระด้ับลึก

4:06	 สัำรวจิภาวะวิกฤต	ใช้้ภาวะวิกฤตสัร้างความตระห้นัก

	 ถึงปัญห้าจิากคด้ี	สัำรวจิปัจิจิัยปกป้อง

4:36	 แรงต้านจิากการให้้คำปรึกษา	ผู้้้รับคำปรึกษาไม่ได้้สันใจิ 

	 คำถาม	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องถามซ้�ำ

5:00	 ย�ำวัตถุประสังค์อีกครั�ง	สัร้างความตระห้นักให้้มากขึ�น

	 ช้ี�ให้้เห้็นผู้ลด้ีจิากการเข้ากระบวนการคลินิกจิิตสัังคม

	 ผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มตระห้นักถึงปัญห้า

5:40	 ทวนสัอบความเข้าใจิ

5:48	 ถามรายละเอียด้ในสัิ�งที�ยังไม่ช้ัด้ให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

5:56	 ถามถึงแรงจิ้งใจิในการเปลี�ยนแปลง

ขั�นเมินเฉย:
pre-contemplation

-

-

-

-

-
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			6:20	 สัำรวจิสัาเห้ตุที�ใช้้สัารเสัพื่ติด้	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	และปัจิจิัย

	 	 กระตุ้น)	ถามซ้�ำ	เพื่ราะตอนนี�เริ�มตระห้นักมากขึ�นแล้ว

			6:35	 สัำรวจิปัญห้าครอบครวัและข้อมล้ทั�วไปที�อาจิมผีู้ลต่อการเสัพื่ติด้  

	 	 (ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	และปัจิจิัยกระตุ้น)

			7:42	 ถามรายละเอียด้ในสัิ�งที�ยังไม่ช้ัด้ให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�นเพื่ื�อนำไปสั้่

	 	 การสัำรวจิตนเองให้้ลึกขึ�น	

	 8:00	 ภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มเปลี�ยนไป	เริ�มลังเลกับ

	 	 พื่ฤติกรรมเสัพื่

			8:39	 สัำรวจิผู้ลกระทบที�มีต่อจิิตใจิของผู้้้รับคำปรึกษา		 	 	

	 	 (บาด้แผู้ลทางใจิ)

			8:56	 เช้ื�อมโยงบาด้แผู้ลทางใจิกับการแก้ปัญห้าที�นำสั้่ภาวะเสัพื่ติด้

	 9:55	 สัำรวจิความสัมัพื่นัธ์เช้งิบวกระห้ว่างครอบครวัและผู้้ร้บัคำปรกึษา

	 10:32	 ถามถึงปริมาณ์และความถี�ของการเสัพื่

	 10:50	 บทบาท	psychoeducator	ช้ี�ให้เ้ห้น็ผู้ลกระทบที�มตีอ่รา่งกาย

	 11:06	 สัำรวจิปัจิจิยัเรื�องเพื่ื�อน	ซ้ึ�งอาจิเป็นส่้ัปัจิจิยัที�นำมาก่อน  

	 	 ห้รือปัจิจิัยกระตุ้น

	 11:34	 สัำรวจิผู้ลกระทบทางจิิตใจิ	(บาด้แผู้ลทางใจิ)

	 12:02	 ประเมินแรงจ้ิงใจิในการเปลี�ยนแปลงอีกครั�ง	ห้ลงัจิากเริ�ม

	 	 เห็้นผู้ลกระทบแล้ว

	 12:19	 ผู้้้รบัคำปรกึษาเห้น็ผู้ลกระทบมากขึ�น	เริ�มอยากเปลี�ยนแปลงตวัเอง

	 13:05	 สัรุปความ	แล้วถามทวน

			13:48	 สัำรวจิพื่ฤติกรรมเสัพื่ของคนในครอบครัวซ้ึ�งเป็นบาด้แผู้ลใจิ

ขั�นเมินเฉย:
pre	-	contemplation

ขั�นลังเลใจิ:
contemplation
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	14:04	 สัำรวจิตัวกระตุ้นภายนอก	(แม่บ่น)	และตัวกระตุ้นภายใน	

	 (น้อยใจิ)

	14:40	 สัำรวจิพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุราของแม่	ประเมินตัวกระตุ้น

	 และการเปลี�ยนแปลงห้ลังด้ื�มสัุรา

	15:11	 สัำรวจิผู้ลกระทบของการด้ื�มสัุราของแม่ที�มีต่อจิิตใจิของ

	 ผู้้้รับคำปรึกษา

	15:23	 สัำรวจิตัวกระตุ้นของแม่	

	15:45	 กระตุ้นให้้คิด้ในมุมมองของแม่

	16:11	 สัรุปความ

	16:28	 ผู้้้รับคำปรึกษาพื่้ด้ถึงบาด้แผู้ลทางใจิ	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน)

	17:00	 สัรุปความ	สัะท้อนให้้เห้็นว่าห้นีปัญห้า

	17:24	 สัรุปความ

	17:43	 สัำรวจิปัจิจิัยในตัวแม่เช้ื�อมโยงมาถึงตัวผู้้้รับคำปรึกษา

	17:58	 สัังเกตอวจินภาษา	อารมณ์์ความร้้สัึกของเปรียวท�ี�ผู้่าน

	 ภาษากาย

	18:19	 กระตุ้นให้้สัำรวจิผู้ลกระทบของการเสัพื่

	18:40	 ถามถึงข้อด้ีของการเสัพื่

	19:00	 เช้ื�อมโยงให้้เห้็นแบบแผู้นของผู้้้เสัพื่ว่าช้่วยให้้ลืมความทุกข์ 

	 และท้าทายว่าจิริงห้รือไม่

	19:42	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแสัด้งความเข้าใจิเปรียว	โด้ยการสัรุปความ

	 และสัะท้อนความร้้สัึก

	20:00	 ถามถึงเป้าห้มายในการเปลี�ยนแปลงตัวเอง

ขั�นลังเลใจิ:
contemplation
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		20:15	 เริ�มมีเป้าห้มายและตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลงมากขึ�น

		20:40	 สัำรวจิปัจิจิัยปกป้องให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

		21:16	 สัำรวจิผู้ลกระทบต่อการเสัพื่ที�มีต่อครอบครัว

		22:07	 ชวุนตั�งเป้าหมายท่�ตัวุผูู้้รับคำปรึกษาเอง

		22:52	 เปลี�ยนวิธีคิด้ให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเป็นผู้้้ให้้กำลังใจิผู้้้อื�น

		24:50	 สัะท้อนความสััมพัื่นธ์เชิ้งบวกของแม่กับผู้้้รับคำปรึกษา	 

	 (เป็นพื่ลังให้้แก่กัน)

		25:08	 ให้้สัังเกตปฏิิกิริยาของเปรียว	เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษาถามว่า

	 เปรียวเป็นพื่ลังให้้คุณ์แม่ไห้ม

		25:19	 คำถามของผู้้้ให้้คำปรึกษามีผู้ลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง

	 ของเปรียว	ขอให้้สัังเกตต่ออย่างละเอียด้

		25:30	 ความสััมพื่ันธ์เช้ิงบวกเป็นพื่ลังให้้ปรับพื่ฤติกรรม	(ตัด้สัินใจิ	 	

	 ช้ัด้เจินขึ�นอีก)

		25:49	 ถามเพื่ื�อกำห้นด้เป้าห้มายช้ีวิตที�เฉพื่าะเจิาะจิง	สัีห้น้าท่าทาง	

	 ของผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มจิริงจิังมากขึ�น

		26:26	 บทบาท	life-coach	สัะท้อนพื่ลงับวก	ในตวัผู้้รั้บคำปรกึษา

		27:04	 กำห้นด้เป้าห้มายระยะสัั�นในช้่วง	12	วัน

		27:36	 ถามถงึการจิดั้การกบัตัวกระตุ้น	โด้ยนำสั้พ่ื่ฤตกิรรมที�จิะทำจิรงิ

		28:05	 ให้้ลองซ้้อมพื่้ด้กับแม่	ลองทำจิริง	(ถ้าไม่เคยทำ	สัุด้ท้ายจิะทำ	

	 ไม่ถ้กห้รือไม่ได้้ทำ)	สัังเกตสัีห้น้าท่าทางมีปฏิิกิริยาที�ช้ัด้เจิน

		29:47	 สัำรวจิประสับการณ์์ภายในจิิตใจิ	 เช้่น	 ความร้้สัึก	 มุมมอง	 

		 ความคาด้ห้วัง	ในระด้ับที�ลึกขึ�น

 

ขั�นตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลง:
determination
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	30:28	 “บอกอะไรกับตัวเอง”	คือการตั�งเป้าห้มายกับตัวเองสัังเกต		

	 ภาษากาย	สัะท้อนการตระห้นักถงึปญัห้าและความตั�งใจิในการ

	 เปลี�ยนแปลงตนเอง

		31:05	 นำสัิ�งที�สัังเกตเห้็นจิากภาษากายมาถามความร้้สัึกในปัจิจิุบัน

		31:35	 ช้ี�ให้้เห้็นความเป็นไปได้้ของการเปลี�ยนแปลงและสัิ�งขัด้ขวาง		

	 การเปลี�ยนแปลง	คือ	การตัด้สัินตัวเอง

		32:13	 สัะท้อนปัจิจิัยปกป้อง	(ครอบครัว)	เปลี�ยนปัจิจิัยที�ทำให้้

	 ปัญห้าคงอย้่เป็นปัจิจิัยปกป้อง

		33:00	 กลับมาถามถึงเป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลงห้ลังจิากผู้้้รับ 

	 คำปรึกษาได้้เห้็นปัจิจิัยปกป้องที�มากขึ�น

		33:18	 ถามถึงการจิัด้การตัวกระตุ้นอีกครั�ง

		34:20	 ช้ี�ให้้เห้็นว่าผู้้้รับคำปรึกษาเองก็เป็นพื่ลังให้้แม่

		34:55	 ผู้ลของการให้ค้ำปรกึษา	ทำให้เ้ปรยีวสัามารถห้ลดุ้จิากปมในใจิ

	 เรื�องพื่่อได้้แล้ว

		35:07	 ทบทวนการจิัด้การตัวกระตุ้น

		35:37	 เตรียมความพื่ร้อม	เมื�อเจิออุปสัรรค	ให้้กำลังใจิ

		35:52	 ทวนความเพื่ื�อตอกย�ำความมุ่งมั�นสัำคัญมาก

		36:13	 กระตุ้นให้้ห้าวิธีป้องกันการเสัพื่ด้้วยตนเองอย่างเป็นร้ปธรรม

		36:51	 สัะท้อนความร้้สัึก	(กังวล)

		36:09	 ให้้ประเมินความเสัี�ยง

		37:29	 ให้้ห้าทางเลือกอื�นเพื่ื�อฟื้้�นฟื้้ตัวเอง

  

ขั�นตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลง:
determination
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		39:31	 เปรียวสัามารถระบุกจิิกรรมที�จิะฟ้ื้�นฟ้ื้ความสััมพัื่นธ์กับแม่ได้้เอง	 

 เป็นผู้ลลัพื่ธ์ของการให้้คำปรึกษา	“จิากขั�นตอนไม่ตระห้นัก

	 สั้่ขั�นตอนวางแผู้นกระทำ”

		39:46	 บทบาท	life-coach	เสัริมพื่ลังใจิก่อนจิบการให้้คำปรึกษา

		40:16	 ย�ำวัตถุประสังค์ของคลินิกจิิตสัังคม

		40:29	 ถามทวนความเข้าใจิของการให้้ความปรึกษาและช้่วยให้้เห้็น

	 ความเป็นไปได้้ของการปรับพื่ฤติกรรม

		41:07	 ช้ี�ให้้เห้็นพื่ลังที�มีอย้่ในตัวเอง

		41:30	 ยุติการให้คำปรึกษา แลัะให้การบ้านเพ้�อป้องกันการเสูพซึ่�ำ

		42:01	 บันทึกข้อมูลั -



ตวัอย่างการอภิปรายปัจิจิยัท่ี่�เก่�ยวข้ั้องกบักรณ่ศกึษา : นายเปร่ยว

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	ความสััมพื่ันธ์ห้่างเห้ินกับคนในครอบครัว
	 •	ขาด้ที�พื่ึ�งทางจิิตใจิ
	 •	ขาด้ทักษะการแก้ปัญห้าช้ีวิต
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 พื่อ่แมเ่ลิกกัน	ห้ลังจิากนั�นอย้ก่บัแม่ซ้ึ�งติด้สุัรา	ทำให้ร้้ส้ักึว่าชี้วติไม่อบอุน่	ขาด้พ่ื่อ	และนอ้ยใจิ
ช้ีวิต	จิึงออกจิากบ้านไปห้าเพื่ื�อน	และใช้้สัารเสัพื่ติด้	ฯลฯ

ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	ว่างงาน
	 •	ติด้เพื่ื�อนที�เคยใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 •	แม่เมาสัุรา	แล้วดุ้ด้่า	ใช้้อารมณ์์
	 •	ญาติพื่ี�น้องมีทัศนคติที�ไม่ด้ีกับนายเปรียว	เพื่ราะนายเปรียวใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	พื่่อแม่มาประกันตัว	และให้้กำลังใจิ	
	 •	เคยทำงานมาก่อน
	 •	อยากเลิกเกเร
	 ฯลฯ
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ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 3
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อสัำรวจิปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	และประเมิน
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติ	และฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

1.	วิทยากรให้้ผู้้้เรียนแบ่งกลุ่ม
ย่อย	จิำนวนเท่า	ๆ	กัน	ตามความ
เห้มาะสัมกับจิำนวนวิทยากรกลุ่ม	
โด้ยให้้มีวิทยากรประจิำกลุ่มทุก
กลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึกปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา :	สัวมบทบาท
เป็นนางด้าว
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน 
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา	

14:45	-15:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาและการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิากกรณ์ี
ศึกษาที�วิทยากรเตรียมไว้ให้้	ซ้ึ�งมี
ลักษณ์ะเช้่นเด้ียวกับผู้้้รับคำ
ปรึกษาที�มาพื่บผู้้้ให้้คำปรึกษา
ครั�งแรก	วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้
สัวมบทบาทตามความเห้มาะสัม	
สัามารถปรับเพื่ศให้้ตรงกับเพื่ศ
ตนเอง	และแต่งเติมข้อม้ลได้้	แต่
ต้องอย้่ในเค้าของความเป็นจิริง	
และไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้
สัามารถให้้คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	

ใบงานที�	1
“กรณ์ีศึกษา
:	นางด้าว 

รับคำปรึกษาที�
คลินิกจิิตสัังคม	

ครั�งที�	1	
(เอกสัารสัำห้รับ 
ผู้้้สัวมบทบาท

เป็นผู้้้รับ 
คำปรึกษา 

และวิทยากร)”
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2.	วิทยากรอธิบายผู้้้รับคำปรึกษา
เกี�ยวกับเรื�องราวของกรณ์ีศึกษา	
เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติที�ได้้
รับโด้ยแยกอธิบายผู้้้ทำห้น้าที�
แต่ละบทบาทออกจิากกัน

สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	
และประเมินภาวะเสัพื่ติด้	ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
สัามารถอ่านข้อม้ลเบื�องต้นของ
ผู้้้รับคำปรึกษาที�เตรียมไว้ให้้ก่อน
เริ�มให้้คำปรึกษา	โด้ยมากผู้้้เข้า
รับการอบรมจิะเข้าใจิผู้ิด้และ
เคยช้ินกับการเป็นผู้้้แนะนำ	
วิทยากรจิึงต้องเน้นย�ำว่าบทบาท
ของผู้้้ให้้คำปรึกษาคือการรับฟื้ัง
และทำความเข้าใจิ	ภาวะเสัพื่ติด้	
ได้้แก่	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน
ตัวกระตุ้นภายใน	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคง
อย้่	ปัจิจิัยปกป้อง	ขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	และแรง
ต้าน	กิจิกรรมนี�ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้
สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ต้องแนะนำแนวทางแก้ไขปัญห้า
แต่อย่างใด้	สั่วนบทบาทของ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวน
ด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำปรกึษา

ใบงานที�	2
“กรณ์ีศึกษา
นางด้าว	

รับคำปรึกษาที�
คลินิกจิิตสัังคม	

ครั�งที�	1	
	(เอกสัารสัำห้รบั
ผู้้้สัวมบทบาท

เป็นผู้้้ให้้ 
คำปรึกษา)”
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15:00-15:30
(30	นาที)

ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	วิทยากร
กลุ่มมีห้น้าที�สัังเกตการณ์์	และ
สัามารถแทรกแซ้งกระบวนการให้้
คำปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่า
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ยังห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะ
ต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วย
ให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนาจิาก
การฝึึกปฏิิบัติจิริง

3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
เข้าไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้	สัะเปะสัะปะ	ห้รือผู้ิด้ 
ห้ลักการ

-

15:30-15:45
	(15	นาที)

4.	วทิยากรประจิำกลุม่นำอภิปราย
ในกลุ่มย่อยในประเด้็นต่อไปนี�
 
	 	-	Case	formulation:
ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัย
ปกป้อง

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันค้นห้า
ภาวะเสัพื่ติด้	วิเคราะห้์ปัจิจิัยที�
นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้	่ปัจิจัิยปกป้อง	
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)	

เอกสัาร 
"ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ี
ศึกษา	:	นางด้าว”
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	 -	ภาวะเสัพื่ติด้:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน

	 -	ทักษะการให้้คำปรึกษา

แรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง	
และแนวทางการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	วิทยากรสัามารถใช้้	
“ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	กรณ์ี
นางด้าว”	เป็นแนวทางในการ
อภิปรายได้้	ห้ลังเสัร็จิสัิ�นการฝึึก
ปฏิิบัติ	ให้้วิทยากรแจิกใบงานที�	
3	แก่ผู้้้เข้ารับการอบรม	เพื่ื�อใช้้
ประกอบการอภิปราย

-

-15:45-16:00
(15	นาที)

5.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
เสันอความเห้็นของกลุ่มย่อยแลก
เปลี�ยนในกลุ่มให้ญ่	และวิทยากร
ห้ลักสัรุปประเด้็นสัำคัญเกี�ยวกับ
กระบวนการให้้คำปรึกษา	การ
ประเมินภาวะเสัพื่ติด้	และช้วนผู้้้
เข้ารับการอบรมทำ	case	
formulation	ของกรณ์ีตัวอย่าง	
จิากนั�นวิทยากรสัรุป	case	
formulation	และมีวิทยากรเขียน
สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้ที�
ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

ให้้วทิยากรกลุม่ย่อยสัรุปในกลุม่
ให้ญ่	เพื่ื�อสัรปุประเด้น็	และ
กระช้บัเวลา	อาจิให้้ผู้้เ้ข้ารบัการ
อบรมแลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเตมิได้้



ใบงานที่่� 1
กรณ่ศึกษา : นางดาว
รับคำปรึกษาที่่�คลัินิกจิิตสูังคม ครั�งที่่� 1
(เอกสูารสูำหรับผูู้้สูวุมบทบาทเป็นผูู้้รับคำปรึกษาแลัะวุิทยากร)
	 นางด้าว	อาย	ุ30	ป	ีกระทำความผู้ดิ้ในคด้มียีาเสัพื่ตดิ้ให้โ้ทษ	(เมทแอมเฟื้ตามนี)	ไวใ้นครอบ
ครองโด้ยไม่ได้้รับอนุญาต	ศาลสัั�งให้้พื่บผู้้้ให้้คำปรึกษาที�คลินิกจิิตสัังคม	

	 วยัเด้ก็	ด้าวอาศยัอย้ก่บัพื่อ่	แม	่และพื่ี�ช้าย	มฐีานะยากจิน	พื่อ่เปน็คนเกบ็กด้มอีาช้พีื่รบัจ้ิาง
ทั�วไป	แมเ่ปน็คนเจิา้อารมณ์	์มอีาช้พีื่รับจิา้งทำความสัะอาด้ตามบา้น	พื่อ่แมข่องด้าวมักมปีากเสัยีง
กันเวลาที�พื่่อเมาสัุรา	และมักทุบตีทำร้ายร่างกายแม่	ด้าวมองว่า	พื่่อแม่เอาแต่ทะเลาะกัน	 ไม่ได้้
สันใจิด้าว	ด้าวมักน้อยใจิแม่ที�แม่รกัพื่ี�มากกว่าจินมีปากเสีัยงกันบ่อย	ๆ 	ห้ลังจิบการศึกษาช้ั�น	ม.ต้น
แล้วก็ตัด้สัินใจิไม่เรียนต่อ	เพื่ราะไม่ช้อบวิช้าคำนวณ์	และเริ�มมีผู้้้ช้ายมาติด้พื่ัน	

	 ด้าวสัมัครงานทำงานในโรงงานย้อมผู้้า	เพื่ราะอยากมีรายได้้เป็นของตัวเองไม่อยากพื่ึ�งพื่า
ใคร	แต่ลึก	ๆ	ก็ร้้สัึกน้อยใจิแม่	เวลาที�กลับจิากโรงงาน	แม่มักตะคอกด้าว	และพื่้ด้ประช้ด้ประช้ัน
เรื�องที�ด้าวมีผู้้้ช้ายมาติด้พื่ัน	ด้าวมักระบายอารมณ์์ด้้วยการกลับบ้านด้ึก	และเริ�มใช้้เมทแอมเฟื้ตา
มีนกับเพื่ื�อนช้าย

	 ด้าวมีบุตร	2	คนกับสัามีคนแรกที�เลิกรากันไปแล้ว	สั่วนสัามีคนปัจิจิุบันอายุ	18	ปี	ติด้เมท
แอมเฟื้ตามีนขั�นรุนแรง	แม่ของด้าวจิึงไม่ยอมรับและไม่ให้้ด้าวกลับมาอย้่บ้าน

	 ด้าวอาศัยอย้่กับสัามีคนให้ม่	 ซ้ึ�งบ้านของสัามีประกอบอาชี้พื่ทำโรงงานรองเท้า	 ข้อดี้ของ
ด้าว	คือ	ขยัน	รับผู้ิด้ช้อบ	ด้าวช้่วยทางบ้านสัามีทำงาน	โด้ยมีรายได้้เฉลี�ยต่อวัน	500	บาท	ห้รือ
เด้ือนละ	15,000	บาท	บางครั�งด้าวก็เสัพื่ยาเสัพื่ติด้	เพื่ราะสัามีให้มต่ดิ้เมทแอมเฟื้ตามนีห้นกัมาก	
และมกัจิะถก้สัามทีำร้ายร่างกายบ่อย	ๆ	เมื�อมปีากเสัยีงกัน
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ใบงานที่่� 2
กรณ่ศึกษา นางดาว
รับคำปรึกษาที่่�คลัินิกจิิตสูังคม ครั�งที่่� 1
(เอกสูารสูำหรับผูู้้สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา)

	 นางด้าว	อาย	ุ30	ปี	ด้าวกระทำความผิู้ด้ในคดี้มยีาเสัพื่ตดิ้ให้โ้ทษ	(เมทแอมเฟื้ตามนี)	ไวใ้นครอบ
ครองโด้ยไม่ได้้รับอนุญาต	ศาลสัั�งให้้พื่บผู้้้ให้้คำปรึกษาที�คลินิกจิิตสัังคม

	 ด้าวมีสัามี	2	คน	และมีบุตร	2	คนด้้วยกันกับสัามีเก่าที�เลิกรากันไปแล้ว

	 ปัจิจิุบันด้าวอาศัยอย้่กับสัามีคนให้ม่	สัามีอายุ	18	ปี	ติด้เมทแอมเฟื้ตามีนขั�นรุนแรง

	 ข้อด้ีของด้าว	 คือ	 ขยัน	 รับผู้ิด้ช้อบ	 ด้าวทำงานที�บ้านของสัามีให้ม่ซึ้�งทำโรงงานผู้ลิตรองเท้า 
มีรายได้้เฉลี�ยต่อวัน	500	ห้รือเด้ือนละ	15,000	บาท
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ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที่่�เก่�ยวขั้้องกับกรณ่ศึกษา : นางดาว

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	 ฐานะยากจิน
	 •	 พื่่อเก็บกด้	ด้ื�มสัุรา
	 •	 แม่เจิ้าอารมณ์์
	 •	 พื่่อแม่ทะเลาะกัน	ทำให้้ด้าวเห้็นภาพื่ความรุนแรงตั�งแต่เด้็กและถ้กละเลย
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 ด้าวน้อยใจิที�แม่ตะคอกและประช้ด้ประช้ันที�ด้าวมีผู้้้ช้ายมาติด้พื่ัน	ด้าวจิึงกลับบ้านด้ึก 
เพื่ื�อห้ลีกเลี�ยงการเจิอห้น้าแม่	และใช้้ยาบ้ากับเพื่ื�อนช้ายเพื่ื�อระบายอารมณ์์

ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	 สัามีติด้ยาบ้า
	 •	 ถ้กสัามีทำร้ายร่างกาย
	 •	 แม่ไม่ยอมรับ	และห้่างเห้ินกับแม่
	 •	 ยังจิัด้การกับอารมณ์์ด้้านลบไม่ได้้
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	 ขยัน	รับผู้ิด้ช้อบ
	 •	 รักล้ก
	 •	 ตั�งใจิเลิกยาบ้า
	 ฯลฯ
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บาดแผู้ลัที่างใจิกับภาวะเสูพื้ติด
หัวขั้้อที่่� 4
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1.	อธิบายความห้มายและปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ลทางใจิได้้ถ้กต้อง
2.	อธิบายความสััมพื่ันธ์ของบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้ที�เช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ี
ได้้ถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา

1. ความหมายขั้องบาดแผู้ลัที่างใจิ
	 บาด้แผู้ลทางใจิเป็นปฏิิกิริยาที�ตอบสันองต่อประสับการณ์์ที�ถ้กคุกคามห้รือ
ทำรา้ยอารมณ์แ์ละจิติใจิ	ยงัคงฝึงัไวใ้นความทรงจิำ	ไมส่ัามารถเผู้ช้ญิห้นา้และจิดั้การ
กับความทรงจิำนั�นได้้	บาด้แผู้ลทางใจิมีผู้ลกระทบต่อสัุขภาพื่กาย	จิิต	สัังคม	และ
จิิตวิญญาณ์อย่างยาวนาน	ทำให้้ร้้สัึกเสัียขวัญ	เจิ็บปวด้	ห้วั�นไห้ว	ห้วาด้กลัว	โห้ยห้า	
รวมถึงขาด้ความมั�นคงในจิิตใจิ	
	 บาด้แผู้ลทางใจิไม่จิำเป็นต้องเกิด้จิากภัยพื่ิบัติห้รือเห้ตุการณ์์รุนแรงเสัมอไป	
แต่อาจิเกิด้จิากเห้ตุการณ์์ในช้ีวิตประจิำวัน	เช้่น	ถ้กตำห้นิ	ถ้กละเลย	ถ้กแกล้ง
 ประสูบการณ์ท่�คุกคามสูะเท้อนขวุัญม่ได้ 2 รูปแบบ ดังน่�
	 (1)	 แบบรุนแรง	 รวด้เร็ว	 กระทบกับความปลอด้ภัยของช้ีวิต	 เช้่น	ภัยพื่ิบัติ	
การถ้กข่มขืน	ถ้กปล้น	การทำร้ายร่างกายอย่างโห้ด้ร้ายรุนแรง
	 (2)	แบบค่อยเป็นค่อยไป	เรื�อรัง	สัะสัม	เช้่น	ความรุนแรงในครอบครัวที�ไม่มี
บาด้แผู้ลภายนอก	การใช้ว้าจิาทำร้ายจิิตใจิ	การปล่อยปละละเลย	การถ้กเพืื่�อนแกล้ง
โด้ยไม่ได้้รับความช้่วยเห้ลือ	ไม่มีใครเข้าใจิ
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2. ปฏิิกิริยาตอบสูนองต่อบาดแผู้ลัที่างใจิ
	 ผู้้้รับคำปรึกษาที�ต้องเผู้ช้ิญกับบาด้แผู้ลทางใจิจิะแสัด้งอาการได้้	ด้ังนี�
	 -	ช้็อก	ปฏิิเสัธ	ไม่ยอมเช้ื�อ
	 -	สัับสัน	ไม่มีสัมาธิ
	 -	โกรธ	ห้งุด้ห้งิด้ง่าย	อารมณ์์เปลี�ยนแปลงเร็ว
	 -	วิตกกังวล	และ	ห้วาด้กลัว
	 -	ร้้สัึกผู้ิด้และละอาย
	 -	แยกตัวจิากคนอื�น	ไม่ไว้ใจิคน
	 -	ร้้สัึกเศร้าและห้มด้ห้วัง
	 -	ร้้สัึกเห้มือนตัด้ขาด้จิากคนอื�น	ห้รือ	เฉยช้า
	 -	มีความลำบากที�จิะสััมผู้ัสัอารมณ์์ด้้านบวก
	 -	มีความคิด้และความเช้ื�อทางลบต่อตนเองและคนอื�น	ๆ
	 เมื�อผู้้้รับคำปรึกษาเผู้ชิ้ญกับบาด้แผู้ลทางใจิจิะมีปฏิิกิริยาตอบสันองต่อ
บาด้แผู้ลทางใจิได้้	3	ร้ปแบบ	ได้้แก่	สั้้	ห้นี	ห้รือตัวแข็ง	ช้ะงักงัน	ซ้ึ�งเป็นการตัด้ความ
ร้้สัึกออกจิากสัถานการณ์์ในขณ์ะนั�นห้รือ	 “ใจิลอย”	 ออกไปอย่างสัิ�นเช้ิง	 อาจิ
แสัด้งออกด้้วยอาการอารมณ์์ห้รือระด้ับอารมณ์์เปลี�ยนอย่างทันที	 เกิด้อารมณ์์
ทว่มท้นขึ�นมาทนัท	ีทำตามคำสัั�งไม่ได้	้แสัด้งท่าทางเห้มอืนเปน็เด้ก็มากกวา่เด้มิมาก	
ไม่ตอบสันอง	เห้ม่อมองไปข้างห้น้า	ใจิลอย	ปวด้ศีรษะขึ�นมาทันที	เป็นต้น
	 นอกจิากนี�	 บาด้แผู้ลทางใจิยังทำให้้เกิด้ภาวะวิตกกังวลสัะเทือนขวัญ	 เช่้น	
ความทรงจิำของเห้ตุการณ์์ร้ายกลับมารบกวนแม้จิะพื่ยายามไม่คิด้ถึงเรื�องนั�น	
พื่ยายามเลี�ยงสิั�งที�จิะเตือนใจิให้้คิด้ถึงเห้ตุการณ์์ร้าย	 ตื�นตัว	 ระแวด้ระวังเกินควร	
ทำให้้มีปัญห้าความสััมพื่ันธ์กับผู้้้อื�น	การทำงานห้รือสัิ�งสัำคัญอื�น	ๆ	ในช้ีวิต
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3. ความเช้�อมโยงระหว่างบาดแผู้ลัที่างใจิกับภาวะเสูพื้ติด
	 ผู้้้รับคำปรึกษาที�จิัด้การกับบาด้แผู้ลทางใจิยังไม่ได้้	ความร้้สัึกช้็อก	ตระห้นก	
ผู้วา	เศร้า	เจิบ็ปวด้	เปน็ต้น	จิะเป็นตัวกระตุน้ภายในที�จิะทำให้เ้กิด้ภาวะเสัพื่ติด้	ผู้้ร้บั
คำปรกึษาอาจิใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้	เพื่ื�อช้ว่ยให้ต้นเองห้นไีปจิากความเจิบ็ปวด้	ห้นัเห้ความ
สันใจิไปจิากอารมณ์์ที�รบกวน	ห้ายจิากอาการวิตกกังวลสัะเทือนขวัญได้ช้้ั�วคร้ซ่้ึ�งเป็น
วธิหี้นึ�งที�จิะห้ลีกเลี�ยงความทรงจิำที�เจิบ็ปวด้	ทำให้ร้้สึ้ักเฉยช้าตอ่ความร้สึ้ักเจิบ็ปวด้
ที�ทนไม่ได้้	ทำให้้เกิด้การเสัพื่ติด้โด้ยไม่ร้้ตัว	ด้ังภาพื่	

	 เมื�อห้มด้ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้	 อาการวิตกกังวลสัะเทือนขวัญก็มักจิะกำเริบ
ห้นักกวา่เดิ้ม	ในทางตรงข้าม	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้สัง่ผู้ลให้ค้วามสัามารถในการตัด้สันิ
ใจิ	 การควบคุมพื่ฤติกรรมลด้ลง	 เพื่ิ�มพื่ฤติกรรมเสัี�ยงต่อการทำผู้ิด้กฎห้มาย	 คนมี
ความเปราะบางมีโอกาสัถ้กกระทำมากขึ�น	 เพิื่�มโอกาสัที�จิะมีอุบัติเห้ตุห้รือเผู้ช้ิญ
เห้ตุการณ์์ร้ายอื�นอีก	 เมื�อต้องห้ยุด้ใช้้สัารเสัพื่ติด้	 อาการวิตกกังวลสัะเทือนขวัญ
กำเริบและอาจิรุนแรงขึ�น	เนื�องจิากชี้วติยุง่ยากซั้บซ้อ้นขึ�น	และทำให้ก้ารฟื้้�นตัวยาก
ยิ�งขึ�นกว่าเด้ิม

ช็อก

ผวา

เศร้า เจ็บปวด

ตระหนก

ตัวกระตุ้นภายใน

เหตุการณ์ภายนอก
กระทบ (CUE)

เสพเพื่อลืม เสพติดไม่รู้ตัว เสี่ยงก่อคดี
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4. การเย่ยวยาบาดแผู้ลัที่างใจิ
	 ใช้้ห้ลักสัร้างความปลอด้ภัย	 (safety)	 สัร้างทักษะการเผู้ช้ิญปัญห้า	 (coping)	 และสัร้างความมั�นคง 
(stabilization)	ซ้ึ�งมีวิธีการ	ด้ังนี�

1. สูร้างควุามปลัอดภัย	 ให้้ตระห้นักร้้สัถานการณ์์ที�คุกคามและ/ห้รือไม่ปลอด้ภัย	 ร้้จิักและฝึึกห้ลีกเลี�ยง	 ร้้จิัก
และฝึึกวิธีรับมือ
	 –	ลด้	ละ	เลิก	พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้
	 –	เพื่ิ�มทักษะการจิัด้การกับอารมณ์์	ลด้ความเสัี�ยงทำร้ายตัวเอง
	 –	ลด้พื่ฤติกรรมเสัี�ยงด้้วยการเพื่ิ�มการด้้แลและป้องกันตัวเอง
	 –	ปล่อยวางความสััมพื่ันธ์ที�เป็นอันตรายในอด้ีต	เช้่น	ความรุนแรงในครอบครัว	ห้าตัวช้่วย
	 –	ห้าวิธีการบวกให้ม่	เพื่ื�อลด้อาการที�เข้ามากระทบจิิตใจิ
2. บูรณาการช่วุยเหลั้อเย่ยวุยาบาดแผู้ลัทางใจิ	 ภาวะสัะเทือนขวัญ	 เข้ากันกับการบำบัด้การเสัพื่สัารเสัพื่ติด้	 
ให้้ตระห้นักร้้ความเช้ื�อมโยงกัน	เช้่น	เสัพื่ยาเพื่ื�อห้ลีกเลี�ยงภาพื่น่ากลัวในอด้ีต
3. เน้นศกัยภาพของควุามเป็นมนษุย์	 ฟ้ื้�นฟื้จ้ิติใจิบนพื่ื�นฐานความคิด้	 ความห้วังด้้านบวก	 เพื่ื�ออนาคตที�ด้กีว่า 
ไม่สัำรวจิประสับการณ์์สัะเทือนขวญัซ้�ำ	ๆ	
4. เน้นควุามรู้สูึกนึกคิด พฤติกรรม	สััมพื่ันธภาพื่ระห้ว่างบุคคล	(ผู้้้รับคำปรึกษาที�มีประสับการณ์์เป็นเห้ยื�อมัก
จิะไม่ไว้ใจิผู้้้อื�น	 สัับสันในการมีความสััมพื่ันธ์กับคนอื�น	 กลัวตกเป็นเห้ยื�ออีก)	 การสันับสันุนทางสัังคม	 (กรณ์ีมี
ความจิำเป็นจิริง	เช้่น	ขัด้สันทางการเงิน	อาช้ีพื่การงาน	การศึกษา)
5. แสูดงออกซึ่ึ�งควุามเข้าใจิ	ความเมตตา	ให้้กำลังใจิ	ห้ลีกเลี�ยงการใช้้คำพื่้ด้ท้าทาย	ตำห้นิ	
6. จิัดสูมดุลัระหวุ่างควุามใกลั้ชิด	แต่ยังคงรักษาระยะห้่างกับผู้้้รับคำปรึกษา
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1.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“เปียโน”	
แสัด้งตัวอย่างความรุนแรงใน
ครอบครัว	จิากนั�น	วิทยากรตั�ง
คำถามและช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปราย	ด้ังนี�
	-	เห้็นพื่ฤติกรรมของพื่่อ	และ
ปฏิิกิริยาของล้ก	แล้วมีความร้้สัึก
อย่างไร	
	-	คิด้ว่าล้กร้้สัึกอย่างไร	
	-	ถ้าเกิด้เห้ตุการณ์์เช้่นนี�ทุกวัน	
เด้็กคนนี�จิะมีทางออกอย่างไรบ้าง

2.	วิทยากรบรรยายสัรุปเกี�ยวกับ
ความห้มาย	ประเภท	และ
ปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ล
ทางใจิโด้ยใช้้	PowerPoint	 
“บาด้แผู้ลทางใจิ”	ประกอบ

9:00-9:08	
(8	นาที)

9:08-9:16
(8	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างความรุนแรงใน
ครอบครัว	และทำให้้เกิด้
บาด้แผู้ลทางใจิ	การตั�งคำถาม
และอภิปรายจิะช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมได้้ตระห้นักถึงผู้ลกระ
ทบจิากความรุนแรง	และ
บาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งอาจิด้้เป็น
เรื�องเล็กน้อย	แต่สัามารถเกิด้ขึ�น
ได้้ในช้ีวิตประจิำวัน	และมีผู้ล 
กระทบได้้จิริง

เพื่ื�อสัรุปความร้้จิากการด้้วีด้ิทัศน์	
และการอภิปรายเกี�ยวกับ 
ความห้มาย	ประเภท	และ
ปฏิิกิริยาตอบสันองต่อ 
บาด้แผู้ลทางใจิ

วีด้ิทัศน์	
“เปียโน”

PowerPoint	
“บาด้แผู้ล
ทางใจิ”

9:16-9:24
(8	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ตระห้นักถึงความสััมพื่ันธ์ระห้ว่าง
บาด้แผู้ลทางใจิและภาวะเสัพื่ติด้	
ซ้ึ�งเช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ี	ความ
สััมพื่ันธ์นี�จิะพื่บได้้บ่อยในผู้้้รับ 
คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคม	
การตระห้นักถึงความสััมพื่ันธ์นี�

บทบนัทกึเสัยีง
“ช้วีติคนตดิ้ยา”

3.	วิทยากรเปิด้บทบันทึกเสัียง	
“ช้ีวิตคนติด้ยา”	จิากนั�นวิทยากร
ช้วนผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
ความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	ด้ังนี�
	-	บาด้แผู้ลทางใจิในบทบันทึก
เสัียงเกิด้จิากอะไร
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9:24-9:34
(10	นาที)

จิะพื่บได้้บ่อยในผู้้ร้บัคำปรกึษา
ของคลนิกิจิติสังัคม	การตระห้นกั
ถงึความสัมัพื่นัธ์นี�	จิะช่้วยให้้ผู้้ใ้ห้้ 
คำปรกึษามีทิศทางในการสัำรวจิ
ปัญห้า	และช่้วยเห้ลอืผู้้ร้บัคำ
ปรกึษาได้้ตรงจุิด้มากขึ�น

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างความสััมพื่ันธ์ระห้ว่าง
บาด้แผู้ลทางใจิและภาวะเสัพื่ติด้	
ซ้ึ�งเช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ีได้้
ช้ัด้เจินมากขึ�น	และเพื่ื�อกระตุ้น
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ลองมอง
ห้าแนวทางช้่วยเห้ลือเยียวยาผู้้้ได้้
รับบาด้แผู้ลทางใจิ

บทบนัทกึเสัยีง
“บาด้แผู้ลทางใจิ
จิากการถ้กล่วง

ละเมดิ้ 
ทางเพื่ศ”

PowerPoint
“บาด้แผู้ลทางใจิ

กบัภาวะ
เสัพื่ตดิ้”

	-	สัามารถเยยีวยาบาด้แผู้ลทางใจิ
ด้้วยวธิใีด้ได้้บ้าง
	-	บาด้แผู้ลทางใจิเกี�ยวข้องกับ
ภาวะเสัพื่ตดิ้และการก่อคด้ไีด้้
อย่างไร

4.	วิทยากรเปิด้บทบันทึกเสัียง
“บาด้แผู้ลทางใจิจิากการถ้กล่วง
ละเมิด้ทางเพื่ศ”	จิากนั�นวิทยากร
ช้วนผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
ความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	ด้ังนี�
	-	บาด้แผู้ลทางใจิในบทบันทึก
เสัียงเกิด้จิากอะไร	ต่างจิาก
บาด้แผู้ลทางใจิในบันทึกเสัียง
ก่อนห้น้าอย่างไร
	-	ปฏิิกิริยาต่อบาด้แผู้ลทางใจิ
เป็นอย่างไร
	-	บาด้แผู้ลทางใจิเกี�ยวข้องกบั
ภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ไีด้้
อย่างไร
	-	ผู้้้ที�มีบาด้แผู้ลทางใจิต้องการ
ความช้่วยเห้ลืออย่างไรบ้าง
วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญของ
บาด้แผู้ลทางใจิต่อการก่อคด้ี	โด้ย
ใช้้	PowerPoint	“บาด้แผู้ลทาง
ใจิกับการก่อคด้ี”	ประกอบการ
บรรยาย
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9:34	-	9:50
(16	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทำความเข้าใจิกรณ์ศีกึษา	นาย
เปรยีว ซึ้�งเป็นกรณ์สีัาธติการให้้คำ
ปรกึษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	
โด้ยใช้้สั่วนห้นึ�งของวีด้ิทัศน์ที�นาย
เปรียวมารับคำปรึกษา	ครั�งที�	1	
แต่ตัด้มาเฉพื่าะสั่วนที�ผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาสัำรวจิและเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิของนายเปรียว	
วิทยากรต้องช้ี�ให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมเห้็นที�มาของบาด้แผู้ลทาง
ใจิ	คือ	พื่่อแม่แยกทางกัน	ทำให้้
นายเปรียวมองว่า	ช้ีวิตไม่อบอุ่น	
ห้ลังจิากนั�น	แม่เมาสัุรา	และใสั่
อารมณ์์กับนายเปรียว	นายเปรียว
มีวิธีเผู้ช้ิญปัญห้าโด้ยการออกจิาก
บ้านไปห้าเพื่ื�อน	และใช้้สัารเสัพื่
ติด้	จิากนั�นวิทยากรตั�งคำถาม
และช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปรายว่า	ผู้้้ให้้คำปรึกษา
เยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิของ 
นายเปรียวได้้อย่างไร

วดี้ทัิศน์	 
“บาด้แผู้ลทางใจิ
ของนายเปรยีว

เอกสัาร
“คำอธบิาย 

ประกอบวดี้ทัิศน์
บาด้แผู้ลทางใจิ
ของนายเปรยีว”

 

5.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“บาด้แผู้ลทางใจิของนายเปรียว”	
จิากนั�น	วิทยากรช้วนผู้้้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายความสััมพื่ันธ์
ระห้ว่างบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะ
เสัพื่ติด้	และการเยียวยาจิิตใจิโด้ย
ผู้้้ให้้คำปรึกษา



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมส่ีัวนรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้
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6.	วิทยากรบรรยายสัรุปเกี�ยวกับ
ความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	และการ
เยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ	โด้ยใช้้
PowerPoint	“การเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ”	ประกอบ

9:50	-	10:00	
(10	นาที)

PowerPoint
	“การเยยีวยา

บาด้แผู้ลทางใจิ”

เพื่ื�อสัรุปความร้้จิากการด้้วีด้ิทัศน์	
และการอภิปรายเกี�ยวกับความ
สััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ลทางใจิ
กับภาวะเสัพื่ติด้	และการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งเน้นสัร้าง
ความปลอด้ภัย	(safety)
สัร้างทักษะการเผู้ช้ิญปัญห้า	
(coping)	และสัร้างความมั�นคง	
(stabilization)



บที่บันที่ึกเสู่ยง
“ช่วิตคนติดยา”

	 “ฉันสังสััยตลอด้เวลาว่าแม่รักฉันไห้ม	แม่ไม่เคยกอด้ฉันเลย	ทำไมแม่ต้องให้้ทุกสัิ�งทุกอย่างกับพื่ี�
ช้ายของฉัน	ฉันอยากได้้อะไร	ก็ต้องรอพื่ี�ช้ายโละของให้้ก่อน	ทำไมแม่ตีแต่ฉัน	แต่ไม่ตีพื่ี�ช้าย	แม่บอกว่า
พื่ี�ช้ายไม่แข็งแรงเห้มือนฉัน	พื่อฉันป่วย	แม่ก็บอกว่าฉันใจิเสัาะ	ฉันออกจิากบ้านไปห้าความรัก	ใครก็ได้้
ที�เอาเห้ล้าให้้ฉันด้ื�ม	 เอายาบ้าให้้ฉันด้้ด้	 มันทำให้้ห้ายปวด้ใจิ	 ฉันคิด้ว่าผู้้้ช้ายที�ห้ยิบยื�นสัิ�งเห้ล่านี�ให้้ฉัน	
เพื่ราะเขารักฉัน	แล้วฉันก็ถ้กจิับมานี�แห้ละ”

บที่บันที่ึกเสู่ยง
“บาดแผู้ลัที่างใจิจิากการถูกลั่วงลัะเมิดที่างเพื้ศ”

	 “ห้น้ห้อบล้ก	2	คน	ห้นีจิากผู้ัวคนแรก	เขาไปเสัพื่ยาแล้วมาทุบตีห้น้	ห้น้ให้้โอกาสัเขา	2	ครั�งก็
พื่อแล้ว
	 ห้น้ด้ีใจิที�ผู้ัวให้ม่ไม่รังเกียจิห้น้	 เขาพื่้ด้กับห้น้ด้ี	 ไม่ใช้้คำห้ยาบคาย	 วันห้นึ�งห้น้ขึ�นรถแท็กซ้ี� 
แล้วเขาพื่าไปที�บ้าน	เขาพื่าพื่วกเขาอีก	5	คนมารุมข่มขืนห้น้	ห้น้กราบวิงวอนขอให้้ปล่อยห้น้เถอะ	ห้น้
มลีก้มผีู้วัแล้ว	พื่วกเขาไม่ฟัื้ง	ข่มข้ด้่้วยว่าถ้าไปบอกคนอื�นห้รอืไปแจ้ิงตำรวจิ	เขาจิะปล่อยคลปิในโซ้เช้ยีล
	 ห้น้เก็บตัวอย้่ในห้้อง	ไม่พื่้ด้กับใคร	ไม่กล้าเล่าให้้ใครฟื้ัง	โทษแต่ตัวเอง	ฝึันร้าย	แขนขาช้า	ห้น้ใช้้
เวลา	2	เด้ือนกว่าจิะร้้สัึกอารมณ์์ด้ีขึ�น	มีคนแนะนำให้้ห้น้เล่นพื่นันออนไลน์	ช้่วงแรกเล่นแล้วได้้	ห้น้ด้ีใจิ
ที�ได้้เป็นผู้้้ช้นะ	ห้น้เริ�มติด้พื่นันจินต้องยืมเงินจิากญาติมาเล่น	ห้น้ต้องบอกผู้ัวว่าห้น้เป็นห้นี�	ผู้ัวห้น้ช้วน
ห้น้แช้ทห้ลอกผู้้้ช้ายเป็นแฟื้นให้้โอนเงินมาให้้	 เขาตัด้ต่อภาพื่ให้้	 เวลาห้น้ห้ลอกผู้้้ช้ายได้้	ห้น้จิะร้้สัึกว่า 
ห้น้ช้นะ”
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คำอธิิบายประกอบว่ดิที่ัศน์
“บาดแผู้ลัที่างใจิขั้องนายเปร่ยว”

วุ่ดิทัศน์ท่� 1

	 พื่อ่แมแ่ยกทางกนั	ทำให้เ้ปรยีวร้ส้ักึไมอ่บอุน่	จิงึใช้ว้ธิหี้นจีิากสัถานการณ์	์ไปอย้ก่บัเพื่ื�อน	และ

ช้วนกันเสัพื่สัารเสัพื่ติด้

วุ่ดิทัศน์ท่� 2

	 เปรียวมีอารมณ์เ์ศร้าอย้ลึ่ก	ๆ 	จิากบาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งเกิด้จิากความร้้สักึว่าครอบครัวแตกแยก

ไม่อบอุ่นผู้้้ให้้คำปรึกษาสัร้างบรรยากาศให้ผู้้้รับคำปรึกษาร้้สัึกปลอด้ภัย	 (safety)	 ที�จิะระลึกถึง

บาด้แผู้ลทางใจิในอด้ีต

วุ่ดิทัศน์ท่� 3

	 บาด้แผู้ลทางใจิที�พื่บว่าแม่อย้่ในสัภาพื่เมา	บ่น	 เกิด้บาด้แผู้ลช้้า	ๆ	ร้้สัึกเบื�อ	 รำคาญ	น้อยใจิ	

อยากห้นี

วุ่ดิทัศน์ท่� 4

	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาช่้วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเข้าใจิว่าแม่ก็มีบาด้แผู้ลทางใจิและใช้้การด้ื�มสุัราเพืื่�อลด้

ความทุกข์ใจิเช้่นเด้ียวกับที�ผู้้้รับคำปรึกษาใช้้วิธีออกจิากบ้านไปอย้่กับเพื่ื�อนและเสัพื่สัารเสัพื่ติด้

วุ่ดิทัศน์ท่� 5

	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาช้่วยผู้้้รับคำปรึกษาเปลี�ยนวิธีการเผู้ช้ิญปัญห้าให้ม่	(coping)	ไม่ห้นีปัญห้า

วุ่ดิทัศน์ท่� 6

	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาสันับสันุนวิธกีารเผู้ชิ้ญปัญห้าให้ม่โด้ยลองฝึกึซ้อ้มการพื่ด้้กับแม่ด้ว้ยความเข้าใจิ

วุ่ดิทัศน์ท่� 7

	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาฝึกึสัื�อสัารเพืื่�อเผู้ชิ้ญปญัห้าแบบให้ม่อยา่งช้า้	ๆ 	(stabilization)
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สูาธิิตการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 2

หัวขั้้อที่่� 5



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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	 อธิบายกระบวนการให้ค้ำปรึกษาเพืื่�อจิดั้การกับภาวะเสัพื่ติด้	จิากกรณี์ศกึษาซ้ึ�งเปน็การ
ติด้ตามความก้าวห้น้าในการให้้คำปรึกษา	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่ 

1.วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“สัาธิต
การให้้คำปรึกษาเพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ตดิ้	กรณี์ศึกษา	ครั�งที�	2” 
พื่ร้อมทั�งอธิบายกระบวนการให้้ 
คำปรึกษาเป็นระยะ	ๆ	โด้ยเน้น
การติด้ตามความก้าวห้น้าในการ
ให้้คำปรึกษา	

วิทยากรบริห้ารเวลาตามความ
เห้มาะสัม	โด้ยตั�งคำถามตาม
ประเด้็นข้างท้ายโด้ยผู้สัมผู้สัาน
กับการห้ยุด้อธิบายเป็นระยะ
-	การเตรียมตัวของผู้้้ให้้คำปรึกษา
และสัถานที�ให้้คำปรึกษา

10:15	-12:00
(1	ช้ั�วโมง
	45	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเรียนร้้
การให้้คำปรึกษาและการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ผู้่านกรณ์ีศึกษา	

วีด้ิทัศน์สัาธิตจิะมีคำอธิบาย
แทรก	คำอธิบายในกรอบ 
สัีน�ำตาลจิะแสัด้งกระบวนการให้้
คำปรึกษา	สั่วนสัีน�ำเงินจิะแสัด้ง
รายละเอียด้การให้้คำปรึกษา
วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�
อย่างละเอียด้มาก่อน	และต้อง
เช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ลักสั้ตรการ
ให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้ 
คำปรึกษา 

เพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา	:
นายเปรียว 
ครั�งที�	2”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมสีัว่นรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้
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10:15	-12:00
(1	ช้ั�วโมง
	45	นาที)	

-	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
-	เป้าห้มายการให้้คำปรึกษาตาม
แผู้นที�นำทาง	(การให้้คำปรึกษา
ครั�งนี�มีการติด้ตามความก้าวห้น้า
จิากครั�งก่อนอย่างไร	ผู้้้ให้้ 
คำปรึกษามีวิธีสัำรวจิปัญห้า 
ที�ลึกลงไปได้้อย่างไร	และมี
แนวทางช้่วยเห้ลือผู้้้ให้้คำปรึกษา
ตามแผู้นที�นำทางอย่างไร)
-	กระบวนการให้้คำปรึกษา
-	เทคนิคการให้้คำปรึกษา	
-	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
-	แรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง
-	บาด้แผู้ลใจิที�เช้ื�อมโยงกับ
พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี

เอกสัาร 
“คำอธิบาย

ประกอบการสัาธิต
การให้้คำปรึกษา	 
กรณ์ีศึกษา	:
นายเปรียว
ครั�งที�	2”



คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษา
กรณ่ศึกษา : นายเปร่ยว ครั�งที่่� 2

ข้อมูลัจิากการให้คำปรึกษาครั�งท่� 1
 เปรียววางแผู้นเลิกสัารเสัพื่ติด้	กลบัมาอย้ท่ี�บา้น	เพื่ื�อฟื้้�นฟื้ร่้างกายและความสัมัพัื่นธก์บัมารด้า	
ช้่วยให้้มารด้าเลิกด้ื�มสัุรา
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เวลัา ขั้ั�นตอน
การเปลั่�ยนแปลังพื้ฤติกรรมกระบวนการ แลัะที่ักษะ

ขั�นลงมือทำ:	action	
ของภาวะติด้ยาบ้า
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		0:32	 สูร้างสูัมพันธภาพ 

		0:39	 ให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับด้้านบวกเกี�ยวกับภาษากาย

		0:50	 ประเมินความเปลี�ยนแปลงและติด้ตามความก้าวห้น้า 

	 ในช้่วง	12	วันที�ผู้่านมา	

		1:19	 ทบทวนเป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลงตนเอง	 เพื่ื�อไม่ให้้ 

 กลับไปเสัพื่ซ้�ำ

		1:43	 ประเมินความเปลี�ยนแปลงและติด้ตามความก้าวห้น้า

	 ในช้่วง	12	วันที�ผู้่านมา	ให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้สัำรวจิตัวเอง

		2:05	 ประเมินการด้ื�มสัุราของแม่	ซ้ึ�งเป็นตัวกระตุ้นพื่ฤติกรรม

	 เสัพื่ของผู้้้รับคำปรึกษา

		2:23	 ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้สัำรวจิความเปลี�ยนแปลงเช้ิงบวก

	 ในด้้านอื�น	ๆ

		3:30	 ถามถึงการด้ื�มสัุรา	และการจิัด้การตัวกระตุ้นภายนอก	

	 (เพื่ื�อน)

		4:03	 ถามถึงปฏิิสััมพื่ันธ์กับแม่

		4:35	 สั่งเสัริมให้้แสัด้งความร้้สัึกด้ี	ๆ	ซ้ึ�งกันและกัน	บทบาท	

	 psychoeducator	ในการสัอนวิธีสัื�อสัาร	เพื่ื�อเสัริมสัร้าง

	 ความเข้าใจิซ้ึ�งกันและกัน

		5:07	 สัำรวจิและสัะท้อนปัจิจิัยปกป้อง	(กำลังใจิ)	ซ้ึ�งทำให้้

	 เกิด้การเปลี�ยนแปลงทางบวกของแม่	และผู้้้รับคำปรึกษา

		6:00	 ถามถึงมุมมองของคนรอบข้างต่อการเปลี�ยนแปลงของ

	 ผู้้้รับคำปรึกษา	ซ้ึ�งเป็นประเด้็นเด้ิมที�ผู้้้รับคำปรึกษากังวล
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		6:14	 ทวนสัอบความเขา้ใจิของผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาและผู้้ร้บัคำปรกึษา

	 ให้้ตรงกัน

		6:28	 ประเมนิการจิดั้การกบัตวักระตุ้นภายนอก	(คำสับประมาท)

		7:10	 ประเมินการจิัด้การกับตัวกระตุ้นภายใน	(ความร้้สัึกท้อ)	

		7:23	 ประเมนิการจิดั้การกบัตวักระตุน้ภายนอก	(เพื่ื�อนกลุ่มเด้มิ)

		8:06	 บทบาท	psychoeducator	ให้ค้วามร้เ้กี�ยวกบัโทษของสัรุา	

	 และประเมนิการเปลี�ยนแปลงเพื่ื�อปอ้งกนัการกลบัไปด้ื�มสัรุา

	 ซ้�ำในจิังห้วะที�เห้มาะสัม

		8:45	 ประเมินการจิัด้การกับตัวกระตุ้นภายนอก	(แม่ด้ื�มสัุรา)

		8:56	 “ด้ื�มนาน	ๆ	ที”	แสัด้งว่า	ผู้้้รับคำปรึกษากำลังประมาท

		9:05	 บทบาท	Psychoeducator	ให้ค้วามร้เ้กี�ยวกบัภาวะตดิ้สุัรา

		9:50	 เตือนสัติและย�ำเตือนเป้าห้มายระยะสัั�นตามแผู้นที�นำทาง	

	 (roadmap)

10:00	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสันับสันุนให้้กระทำได้้ต่อเนื�อง	เน้นย�ำว่า	

	 อย่าประมาท	เพื่ื�อป้องกันการเสัพื่ซ้�ำ

10:20	 ประเมินความสััมพื่ันธ์อื�นในครอบครัว

11:32	 บทบาท	 psychoeducator	 เกี�ยวกับความสัำคัญของ 

	 สัายสััมพื่ันธ์ในครอบครัว

11:50	 บทบาท	facilitator	เปดิ้โอกาสัให้ส้ัำรวจิปจัิจัิยปกป้อง	และ

	 เสัริมพื่ลังใจิในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	ย�ำเรื�องโอกาสั

	 และกำลงัใจิที�ได้้รบั	เพื่ราะเป็นสัิ�งที�ผู้้ร้บัคำปรกึษามองว่าขาด้

12:10	 ถามเพื่ื�อสัำรวจิผู้ลกระทบด้้านบวกของการมีงานทำ
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	13:30	 บทบาท	facilitator	เปิด้โอกาสัให้้สัำรวจิว่าทำไมแม่ด้ื�มสัุรา	

	 น้อยลง	ซ้ึ�งเป็นผู้ลจิากความสััมพื่ันธ์ที�ด้ีขึ�น

	13:57	 ถามเพื่ื�อช้วนให้้เปรียวคิด้ถึงสัาเห้ตุที�แม่ด้ื�มลด้ลง	

	 เพื่ราะเปรียวกลับมาอย้่บ้าน

	14:25	 ประเมินความสัมัพัื่นธ์ที�ด้ขีึ�นกับแม่	วา่มีผู้ลต่อความร้้สักึและ

	 พื่ลังในการเปลี�ยนแปลงตนเองอย่างไรบ้าง	ผู้้้รับคำปรึกษา

	 ยอมรับและลด้ความคาด้ห้วังที�มีต่อแม่

	16:32	 เสัริมปัจิจิัยปกป้อง	(กำลังใจิ)

	17:02	 ประเมินความคาด้ห้วังของแม่ที�มต่ีอผู้้ร้บัคำปรึกษา	ซ้ึ�งจิะนำ

	 ไปสั้่เป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

	17:23	 เจิาะลกึเปา้ห้มายของการเปลี�ยนแปลง	ซ้ึ�งนำไปสั้พ่ื่ฤตกิรรม

	 ที�จิะทำได้้จิริง	(ไม่ใช้่วิมานที�อย้่ในอากาศ)

	18:02	 บทบาท	facilitator	เปิด้โอกาสัให้้สัำรวจิวิธีการรับมือกับ

	 ปัญห้าให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

	18:36	 ย�ำเตือนเป้าห้มายระยะสัั�น	 (ในปัจิจุิบัน)	 ได้้แก่	 ไม่ยุ่งกับ 

	 สัารเสัพื่ติด้	ฟื้้�นฟื้้ตัวเองและครอบครัว

	18:58	 บทบาท	facilitator	ช้วนให้้สัำรวจิอุปสัรรคต่อ	การเปลี�ยนแปลง	

	 สังัเกตภาษากายของผู้้ร้บัคำปรกึษาว่า	เริ�มมท่ีาทสีัำรวจิที�จิรงิจิงั

	19:21	 บทบาท	facilitator	ช้วนให้้สัำรวจิแรงบนัด้าลใจิสัำห้รับการ	

	 เปลี�ยนแปลง

	19:29	 ตั�งคำถามให้้ผู้้รั้บคำปรึกษาเปรียบเทียบก่อนและห้ลงัเปลี�ยนแปลง

	 พื่ฤติกรรม	ว่ามีการเปลี�ยนแปลงในทางที�ด้ีขึ�นอย่างไรบ้าง
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	21:10	 ช้ี�ให้้เห้น็ผู้ลกระทบต่อการถก้จัิบด้ำเนนิคด้กีารเสัพื่สัารเสัพื่ติด้

	21:48	 เสัริมปัจิจัิยปกป้องที�มีอย้่ในตัวผู้้้รับคำปรึกษา	 (กำลังใจิ 

	 ในการปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรม)	และปัจิจิัยปกป้องที�อย้่	

	 รอบตัว	(ความสััมพื่ันธ์ที�ด้ี)

	23:00	 สัรุปความ		(สัรุปการเปลี�ยนแปลงใน	12	วันที�ผู้่านมา)

	23:22	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาประเมินการจิัด้การกับตัวกระตุ้นภายนอก	

	 (เพืื่�อนกลุ่มเดิ้ม)	 และสัำรวจิความเสัี�ยงต่อการเสัพื่ซ้�ำให้ ้

	 ช้ัด้ขึ�น	โด้ยใช้้สัถานการณ์์สัมมติ

23:23	 ขอให้สูนใจิการสูำรวุจิการจิัดการกับควุามเสู่�ยงต่อการ

 เสูพซึ่�ำในสูถานการณ์ต่างๆ

24:36	 สัำรวจิความเสัี�ยงตอ่การเสัพื่ซ้�ำให้ช้้ดั้ขึ�นจิากสัถานการณ์ท์ี�

	 เกิด้ขึ�นจิริง

24:26	 ในท่�สูุดก็พบควุามเสู่�ยงท่�เปร่ยวุไม่ตระหนักมาก่อน

 ค้อการด้�มสูุราในงานเลั่�ยงสูังสูรรค์

25:26	 กระตุน้ให้้ผู้้ร้บัคำปรกึษาตระห้นกัถงึความเสัี�ยงต่อการเสัพื่ซ้�ำ

25:38	 เช้ื�อมโยงการด้ื�มสัุรากับการเผู้ลอไปใช้้สัารเสัพื่ติด้

25:57	 ผู้้้รับคำปรึกษายังประมาท

26:11	 ช้ี�ให้้เห้น็สัถานการณ์์เสัี�ยงต่อการดื้�มสุัราและการเสัพื่ซ้�ำ

26:38	 บทบาท psychoeducator ให้ควุามรู้กับเปร่ยวุ

 วุ่าสูุราเป็นประตูสูู่การไปเสูพยาบ้าได้

26:50	 ช้ว่ยให้้ตระห้นกัถงึความสัำคญัของการไมใ่ห้เ้สัพื่ซ้�ำ	เพื่ราะ

	 มีคด้ี
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 27:44	 ประเมินการจิัด้การกับตัวกระตุ้น	(เพื่ื�อนช้วน)	และ	 	

	 สัถานการณ์์เสัี�ยง	(งานสัังสัรรค์)	โด้ยใช้้สัถานการณ์์สัมมติ

	28:55	 ซ้้อมรับมือกับสัถานการณ์์เสัี�ยง

	28:55	 การซึ่้อมรับม้อกับสูถานการณ์เสู่�ยงต่างๆ ม่ควุามสูำคัญ

 แลัะจิำเป็นมาก

	30:05	 เน้นความสัำคัญของการยืนกระต่ายขาเด้ียว

	30:35	 ให้้สัังเกตปฏิิกิริยาแรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลงของเปรียว	

	 และวิธีการของผู้้้ให้้คำปรึกษากับแรงต้าน

31:56	 ย�ำเตือนเป้าห้มายระยะสัั�น

33:14	 สัร้างแรงจิ้งใจิจิากการที�ศาลให้้โอกาสั	และถามทวนสัอบ

	 ความเข้าใจิเกี�ยวกับเป้าห้มายระยะสัั�น

33:35	 สัำรวจิอุปสัรรคของการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	และความ

	 เสัี�ยงต่อการกลับไปเสัพื่ซ้�ำ

33:55	 สัะท้อนและเตือนให้้ระวังความประมาท

34:44	 ถามถึงช้ีวิตความเป็นอย้่	 เพื่ื�อช้่วยสัำรวจิเป้าห้มายและ 

	 การวางแผู้นให้้เป็นร้ปธรรม

35:46	 จิ้งใจิโด้ยใช้้การบวช้เป็นเป้าห้มายให้้เลิกด้ื�มสัุรา

37:40	 จิ้งใจิให้้เลิกด้ื�มสัุรา

37:51	 ผู้้้รับคำปรึกษายังมีแรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง	คิด้ห้าเห้ตุ	

	 ผู้ลเข้าข้างตนเอง

38:17	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาพื่ยายามทา้ทายผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาให้ต้ระห้นกัถงึ
	 ปัญห้าการด้ื�มสัุรามากขึ�น	โด้ยไม่ตำห้นิห้รือแสัด้งท่าทีเป็น
	 ศัตร้กับผู้้้รับคำปรึกษา
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	38:50	 บทบาท	psychoeducator	เกี�ยวกับภาวะติด้สัุรา

	39:50	 บทบาท	psychoeducator	เกี�ยวกบัภาวะตดิ้สัรุา	และโทษ

	 ของสัุราที�มีต่อร่างกาย

	40:10	 สัะท้อนความเสัี�ยงต่อการกลับไปด้ื�มสัุราของแม่จิาก

	 พื่ฤติกรรมของผู้้้รับคำปรึกษา	กลิ�นสัุราของผู้้้รับคำปรึกษา

	 อาจิกระตุ้นให้้แม่อยากด้ื�ม

	40:30	 สังัเกตภาษากายของผู้้ร้บัคำปรกึษาว่า	มท่ีาทตีระห้นกัมากขึ�น	

	41:08	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้มุมมองอีกด้้านห้นึ�งว่ากลิ�นสัุราจิาก	

	 การด้ื�มของผู้้้รับคำปรึกษาสัามารถกระตุ้นความอยากด้ื�ม

	 ของแม่ได้้

	41:20	 ให้้ข้อม้ลความเสัี�ยงจิากการด้ื�มสัุราที�มีต่อคด้ี

	42:18	 สัรุปความเกี�ยวกับความเสัี�ยงของการด้ื�มสัุราต่อการก่อคด้ี	

	 และการใช้้สัารเสัพื่ติด้อื�น

	43:03	 ย�ำเรื�องความประมาท

	43:18	 จิ้งใจิโด้ยใช้้เป้าห้มายและบุคคลที�มีความสัำคัญกับ

	 ผู้้้รับคำปรึกษา

	44:06	 ทวนสัอบความเข้าใจิ

	44:16	 ขั�นตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	:	Determinatiion		

	 ของภาวะติด้สัุรา	“เราไม่ต้องไปพื่ึ�งมันเราก็อย้่ได้้	ไม่ตาย”		

	 แสัด้งว่า	ตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

	44:29	 จิ้งใจิให้้เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมโด้ยใช้้แม่

	44:52	 สัรุปความ	และให้้กำลังใจิ
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คำแนะนำสูำหรับวิที่ยากร
	 •	วิทยากรควรช้ี�ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมสัังเกตภาษากายของนายเปรียว	จิะสัังเกตเห้็นอารมณ์์ความร้้สัึกซ้ึ�ง
แสัด้งออกมาทางสัีห้น้าท่าทาง	
	 •	วิทยากรควรช้ี�ให้เ้ห็้นว่า	ถ้าผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาพื่อใจิและเช้ื�อผู้้ร้บัคำปรึกษาว่า	สัามารถเลิกสัารเสัพื่ติด้ได้จ้ิริง	
โด้ยไม่ได้้สัำรวจิภาวะเสัพื่ติด้ให้้ลึกซ้ึ�ง	จิะห้ลุด้ประเด้็นภาวะเสัพื่ติด้ที�ผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ได้้บอก	จิะสัังเกตว่าใน
ช้่วงแรกของการให้้คำปรึกษา	ผู้้้รับคำปรึกษาบอกว่าเลิกยาบ้าได้้แล้ว	แต่เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษาสัำรวจิภาวะติด้สัุรา	
เนื�องจิากเห็้นว่าจิะทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษาอย้่ในสัถานการณ์์เสัี�ยงที�จิะวนกลับไปใช้้ยาบ้า	 จิะพื่บว่าผู้้้รับคำปรึกษา
ยังไม่ตระห้นักถึงปัญห้าจิากการด้ื�มสัุรา	ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิึงให้้คำปรึกษาและจิ้งใจิให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักและ
ตัด้สัินใจิเลิกสัุรา

-

145สำหรัับศาลทั่ั�วไป

	45:13 ยตุบิรกิาร นดัหมาย แลัะถามข้อมลูัสูะท้อนกลับัเก่�ยวุกับ 

 การให้คำปรึกษา

45:54	 ย�ำเตือนว่าอย่าประมาท

			-	 บันทึกข้อมูลัการให้คำปรึกษา



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 2

หัวขั้้อที่่� 6
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยการใช้้เทคนิคต่างๆ	ของการให้้คำปรึกษาได้้อย่างเห้มาะสัม	
2.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยเน้นติด้ตามความก้าวห้น้าของการให้้คำปรึกษา	และค้นห้าบาด้แผู้ล
ทางใจิที�เช้ื�อมโยงกับภาวะเสัพื่ติด้	
3.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อช้่วยเห้ลือให้้ปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมเพื่ื�อลด้	ละ	เลิกภาวะเสัพื่ติด้	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	วิทยากรทบทวนขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเพื่ื�อนำ
ผู้้้รับการอบรมสั้่การให้้คำปรึกษา
เพื่ื�อขยับขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม

2.	วทิยากรให้้ผู้้เ้รียนแบ่งกลุ่มย่อย 
(กลุ่มเด้ิม)	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้ใ้ห้คำปรกึษา : สัวมบทบาท
เป็นนางด้าว
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา

13:00-13:05
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาและการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิากกรณ์ี
ศึกษาที�วิทยากรเตรียมไว้ให้้	โด้ย
เป็นการให้้คำปรกึษาในครั�งต่อมา 
วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้ร้บัคำปรกึษาให้้สัวม
บทบาทตามความเห้มาะสัม	
สัามารถแต่งเติมข้อม้ลได้้	แต่ต้อง
อย้่ในเค้าของความเป็นจิริง	และ
ไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้ให้้คำปรกึษาให้้สัามารถให้้
คำปรกึษาได้้สัำเร็จิ	สั่วนผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษามหี้น้าที�
สัำรวจิปัญห้า

ใบงานที�	3	 
“กรณ์ีศึกษา	:

นางด้าว
รับคำปรึกษาที�
คลินิกจิิตสัังคม	

ครั�งที�	2”
(เอกสัารสัำห้รับ
ผู้้้สัวมบทบาท
ผู้้้รับคำปรึกษา
และวิทยากร)
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- สูมาชิกท่�เหลัอ้เป็นผูู้้สูงัเกตการณ์ 
: ไม่เข้าไปรบกวนในการสันทนา
ระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับ
คำปรึกษา	(ควรสัลับบทบาทกันใน
กลุ่มเพื่ื�อให้้ได้้ฝึึกปฏิิบัติทุกคน)

3.	วทิยากรอธบิายกับผู้้รั้บคำปรกึษา
เกี�ยวกับเรื�องราวของกรณ์ีศึกษา	
เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมตทิี�ได้้รบั

ประเมินภาวะเสัพื่ติด้	และการ
เปลี�ยนแปลงจิากการให้้คำปรึกษา
ครั�งก่อนห้น้า	ให้้ผู้้้สัวมบทบาท
เป็น	ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัำรวจิ
บาด้แผู้ลใจิที�เกี�ยวข้องกับภาวะ
เสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	โด้ย
สัามารถอ่านข้อม้ลเบื�องต้นของ
ผู้้้รับคำปรึกษาที�เตรียมไว้ให้้
ก่อนเริ�มให้้คำปรกึษา	ส่ัวนบทบาท
ของผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวน
ด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำปรกึษา 
ทั�งนี�	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
เปลี�ยนบทบาทการเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	ผู้้้รับคำปรึกษา	และ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	เพื่ื�อให้้มีโอกาสั
ได้้ฝึึกปฏิิบัติอย่างทั�วถึง	

ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	วิทยากร
กลุ่มมีห้น้าที�สัังเกตการณ์์	และ
สัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรกึษาได้้	ห้ากเห้น็ว่าผู้้ส้ัวม
บทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รือ
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13:05-13:35
(30	นาที)

-4.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะ
ไม่ไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้	สัะเปะสัะปะ	ห้รือผู้ิด้ 
ห้ลักการ

เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะต้อง
ให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วยให้้
กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนาจิาก
การฝึึกปฏิิบัติจิริง	

13:35-13:45
(10	นาที)

5.	วทิยากรประจิำกลุม่นำอภิปราย
ในกลุ่มย่อยในประเด้็นต่อไปนี�
	 -	Case	formulation:	ปัจิจิัย
ที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ทีทำให้้ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัย
ปกป้อง		
	 -	ภาวะเสัพื่ติด้:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน	
บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	การจิัด้การแรงต้าน
การเปลี�ยนแปลง
	 -	ทักษะการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	ภาวะ
เสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ลกับ
ภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า

-
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13:45:14:00
(15	นาที)

-6.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
แลกเปลี�ยนกรณี์ศึกษาในกลุม่
ให้ญ่	วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	ภาวะ
เสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ลกับ
ภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า



ใบงานที่่� 3
กรณ่ศึกษา นางดาว
รับคำปรึกษาที่่�คลัินิกจิิตสูังคม ครั�งที่่� 2

(เอกสูารสูำหรับผูู้้สูวุมบทบาทเป็นผูู้้รับคำปรึกษาแลัะวุิทยากร)
	 ด้าวมารบัคำปรกึษาที�คลนิกิจิติสังัคมตามคำสัั�งศาลเป็นครั�งที�สัอง	โด้ยยอมรบักบัผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
วา่ยังกลับไปเสัพื่เมทแอมเฟื้ตามีนอย้	่ห้ลังออกจิากคลินกิให้ค้ำปรึกษาครั�งที�แล้ว	ด้าวตั�งใจิว่าจิะเลิก
เสัพื่เมทแอมเฟื้ตามีน	เพื่ราะไม่อยากพัื่วพื่นักบัคดี้อกี	และร้ส้ักึขอบคุณ์ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาที�มทีา่ทเีมตตา
ด้าว	ด้าวร้้ด้วีา่	ตนเองทำในสัิ�งที�ไมถ่ก้ต้องที�กลบัไปเสัพื่ซ้�ำ	ร้้สักึผู้ดิ้	วันที�ไมไ่ด้เ้สัพื่จิะร้้สักึห้ด้ห้้	่ห้งุด้ห้งดิ้
ไมม่เีรี�ยวแรง	จิงึเกดิ้ความร้สึ้ักอยากเสัพื่	พื่ยายามเบนความสันใจิจิากความอยากเสัพื่ด้ว้ยการทำงาน
ให้ไ้ด้ม้ากขึ�น	ฟัื้งเพื่ลง	แตเ่มื�อสัามเีสัพื่เมทแอมเฟื้ตามีน	แลว้มอีาการคลุม้คลั�งอาละวาด้	ช้วนทะเลาะ
ทำให้้ด้าวห้มด้กำลังใจิที�ปรับพื่ฤติกรรม	จิึงเสัพื่ยาเพื่ื�อลด้ความอึด้อัด้ใจิ
	 ด้าวเล่าอีกว่า	สัามีมักพื่าเพื่ื�อนมาปาร์ตี�และเสัพื่เมทแอมเฟื้ตามีนที�บ้าน	โด้ยให้้ด้าวเป็นผู้้้ซ้ื�อ
ด้าวร้้สัึกว่าถ้กเอาเปรียบ	แต่ไม่มีทางเลือก	อยากกลับไปอย้่บ้าน	แม่ก็ไม่ยอมรับ	ด้่าว่าด้้วยถ้อยคำ
รุนแรงทำให้้ด้าวเสัียใจิ	ด้าวมีภาพื่ที�แม่ด้่าว่าตั�งแต่ด้าวยังเด้็ก	ๆ	และภาพื่ที�พื่่อแม่ด้้แลพื่ี�ช้ายโด้ยทิ�ง
ให้ด้้าวทำงานบ้านฝัึงอย้ใ่นหั้ว	อีกทั�ง	พื่ี�ช้ายของด้าวก็เป็นเอเย่นต์ขายและเสัพื่เมทแอมเฟื้ตามีน	และ
มีอารมณ์์รุนแรงเช้่นกัน
	 วันนี�	ด้าวออกจิากบ้านด้้วยความกลัวว่าจิะถ้กตำรวจิจิับ	เพื่ราะระแวงว่าตนเองจิะถ้กห้มาย
ห้ัวจิากตำรวจิเนื�องจิากเคยถ้กจิับมาแล้ว	ด้าวร้้สัึกสัับสันในช้ีวิต	ไม่ร้้จิะห้าทางออกอย่างไร	แต่ไม่มี
ความคิด้ฆ่่าตัวตาย
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ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 3

หัวขั้้อที่่� 7
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยการใช้้เทคนิคต่างๆ	ของการให้้คำปรึกษาได้้อย่างเห้มาะสัม	
2.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยเน้นติด้ตามความก้าวห้น้าของการให้้คำปรึกษา	และค้นห้า
บาด้แผู้ลทางใจิที�เช้ื�อมโยงกับภาวะเสัพื่ติด้	
3.	ฝึึกปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาเพื่ื�อช่้วยเห้ลอืให้้ปรบัเปลี�ยนพื่ฤตกิรรมเพื่ื�อลด้	ละ	เลิกภาวะเสัพื่ตดิ้

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 45 นาที่่ 

เน้�อหากิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	วิทยากรทบทวนขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเพื่ื�อนำ
ผู้้้รับการอบรมสั้่การให้้คำปรึกษา
เพื่ื�อขยับขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม
2.	วทิยากรให้้ผู้้เ้รียนแบ่งกลุ่มย่อย 
(กลุ่มเด้ิม)	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้ใ้ห้คำปรกึษา : สัวมบทบาท
เป็นนางด้าว
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา 

14:15-14:20
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาและการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิากกรณ์ี
ศึกษาที�วิทยากรเตรียมไว้ให้้	โด้ย
เป็นการให้้คำปรึกษาในครั�งต่อ
มา	วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้สัวบทบาท
ตามความเห้มาะสัม	สัามารถแต่ง
เติมข้อม้ลได้้	แต่ต้องอย้่ในเค้า
ของความเป็นจิริง	และไม่จิำเป็น
ต้องช้่วยผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้
คำปรกึษาให้้สัามารถให้้คำปรึกษา
ได้้สัำเร็จิ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้ให้้คำปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิ

-
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ปัญห้า	ประเมินภาวะเสัพื่ติด้	
และการเปลี�ยนแปลงจิากการให้้
คำปรกึษาครั�งก่อนห้น้า	ให้้ผู้้ส้ัวม
บทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาสัำรวจิ
บาด้แผู้ลใจิที�เกี�ยวข้องกับภาวะ
เสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	โด้ย
สัามารถอ่านข้อม้ลเบื�องต้นของ
ผู้้รั้บคำปรกึษาที�เตรยีมไว้ให้้ก่อน
เริ�มให้้คำปรึกษา	สั่วนบทบาท
ของผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนคิของการให้้คำปรกึษา	รวม
ทั�งรักษามารยาทในฐานะผู้้้
สังัเกตการณ์์ต้องไม่รบกวนด้้วย
การส่ังเสัยีงด้งั	ห้รอืแทรกระห้ว่าง
กระบวนการให้้คำปรกึษาทั�งนี�	ให้้
ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เปลี�ยน
บทบาทการเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา	
ผู้้ร้บัคำปรกึษา	และผู้้ส้ังัเกตการณ์์ 
เพื่ื�อให้้มโีอกาสัได้้ฝึึกปฏิบัิตอิย่าง
ทั�วถึง	

ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	วทิยากร
กลุม่มหี้น้าที�	สังัเกตการณ์์ และ
สัามารถแทรกแซ้งกระบวนการให้้
คำปรกึษาได้้	ห้ากเห็้นว่า	ผู้้ส้ัวม
บทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษายังห้ลง
ทาง	ใช้้กระบวนการห้รอืเทคนคิที�

-คำปรึกษาครั�งก่อน	จิากนั�น	
สัำรวจิปัญห้าเพื่ิ�มเติมและร่วม
กันห้าแนวทางจิัด้การภาวะเสัพื่
ติด้	โด้ยใช้้ขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเป็น
แผู้นที�นำทาง
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา	
(ควรสัลับบทบาทกันในกลุ่มเพื่ื�อ
ให้้ได้้ฝึึกปฏิิบัติทุกคน)

3.	วิทยากรอธิบายกับผู้้้รับคำ
ปรึกษาเกี�ยวกับเรื�องราวของ
กรณ์ีศึกษา	เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำ
ปรึกษาทำความเข้าใจิเกี�ยวกับ
บทบาทสัมมติที�ได้้รับนางด้าว
มารับคำปรึกษา	ครั�งต่อมา	โด้ย
ใช้้ข้อมล้จิากการให้้คำปรกึษาครั�ง
ก่อนจิากนั�น	สัำรวจิปัญห้าเพื่ิ�ม
เติมและร่วมกันห้าแนวทาง
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้โด้ยใช้้ขั�น
ตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม
เป็นแผู้นที�นำทางสัมาช้ิกกลุ่มที�
เห้ลอืเป็นผู้้ส้ังัเกตการณ์์	ไม่เข้าไป
รบกวนในการสันทนาระห้ว่างผู้้้
ให้้คำปรกึษาและผู้้ร้บัคำปรกึษา
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-

-

-

14:15-14:20
(5	นาที)

14:20-14:50
(30	นาที)

	(ควรสัลับบทบาทกันในกลุ่มเพื่ื�อ
ให้้ได้้ฝึึกปฏิิบัติทุกคน)

4.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่ไป
รบกวนการสันทนา	วิทยากรกลุ่ม
สัามารถแทรกแซ้ง	ช้ี�แนะระห้ว่าง
ปฏิิบัติได้้ตามเห้็นสัมควร	กรณ์ีที�
การฝึึกปฏิิบัติสัะดุ้ด้สัะเปะสัะปะ	
ห้รอืผู้ดิ้ห้ลกัการ

เบี�ยงเบนไปจิาก	แนวทางที�ควร
จิะเป็น	วทิยากรกลุม่จิะต้องให้้
ข้อมล้สัะท้อนกลบัที�ช่้วยให้้กลุ่ม
ได้้เห้น็แนวทางพื่ฒันาจิากการ
ฝึึกปฏิบัิตจิิรงิ	

14:50-15:00
(10	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	
ภาวะเสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ล
กับภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า

5.	วทิยากรประจิำกลุม่นำ
อภปิรายในกลุ่มย่อยในประเด้็น
ต่อไปนี�

-	Case	formulation:	ปัจิจิัยที�
นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัยที�
ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัยปกป้อง

-	ภาวะเสัพื่ติด้:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน	
บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
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15:00-15:15
(15	นาที)

6.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
แลกเปลี�ยนกรณ์ีศึกษาในกลุ่ม
ให้ญ่	วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการ
อบรม

-

พื่ฤติกรรม	การจิัด้การกับแรง
ต้านการเปลี�ยนแปลง

-	ทักษะการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	
ภาวะเสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ล
กับภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8
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สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 45 ชั�วโมง

1.	วิทยากรแนะนำวีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	กรณ์ีศึกษา
นายเปรียว:	ห้ลังศาลพื่ิพื่ากษา”	
สัำห้รับให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ศึกษาด้้วยตนเอง	วิทยากรอาจิ
เปิด้วีด้ิทัศน์ให้้ผู้้้รับการอบรมได้้ด้้
เป็นตัวอย่าง	และช้ี�ประเด้็นสัำคัญ
ในการติด้ตามความก้าวห้น้าห้ลัง
ศาลพื่ิพื่ากษา

15:15-15:25	
(10	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเรียนร้้
การให้้คำปรึกษาและการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ผู้่านกรณ์ีศึกษา
เน้นประเด้็นการให้้คำปรึกษา
ห้ลงัศาลพื่พิื่ากษา	ผู้้ร้บัคำปรกึษา
อาจิจิะเริ�มห้ย่อนยาน	ช้ะล่าใจิ	
เนื�องจิากไม่ต้องจิำคุก	ผู้้้ให้้ 
คำปรึกษาช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
ทบทวนและตั�งเป้าห้มายช้ีวิต	
ปรับปรุงปัจิจิัยนำมาก่อน	จิัด้การ
กบัปัจิจัิยกระตุน้	จิดั้การกบัปัจิจิยั
ที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่และเสัริม
ปัจิจิัยปกป้อง	วีด้ิทัศน์สัาธิตจิะมี
คำอธิบายแทรก	คำอธิบายใน
กรอบสันี�ำตาลจิะแสัด้งกระบวนการ 
ให้้คำปรึกษา	สั่วนสัีน�ำเงินจิะ
แสัด้งรายละเอยีด้การให้้คำปรึกษา

วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการให้้คำ

ปรึกษา
เพื่ื�อจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา	:
นายเปรียว
ห้ลังศาล
พื่ิพื่ากษา”

เอกสัาร 
“คำอธิบาย
ประกอบ
การสัาธิต

การให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา	:
นายเปรียว

ห้ลังศาลพื่ิพื่ากษา”
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2.	แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรม

3.	ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรม

15:25-15:45
(20	นาที)

15:45-16:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	วิทยากรควรให้้เวลาผู้้้เข้า
รับการอบรมในการทำแบบ
ประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้นำสัิ�ง
ที�ได้้ทบทวนจิากการทำแบบ
ประเมนิมาสัรปุอกีครั�งห้นึ�ง

แบบประเมิน
การฝึึกอบรม

ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะ

เสัพื่ติด้

-



เวลัา ขั้ั�นตอน
การเปลั่�ยนแปลังพื้ฤติกรรมกระบวนการ แลัะที่ักษะ

คำอธิิบายการสูาธิิตการให้คำปรึกษา
กรณ่ศึกษา : นายเปร่ยว หลัังศาลัพื้ิพื้ากษา

ขั�นกลับไปเสัพื่ซ้�ำ	:	relapse
ของภาวะติด้ยาบ้า
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	0:22	 สูร้างสูัมพันธภาพ

	0:36	 ทวนสัอบความเข้าใจิเกี�ยวกบัการตดั้สันิของศาล	และ	 	

	 อธิบายให้้ผู้้้รับคำปรึกษาฟื้ังเกี�ยวกับความห้มาย

	 ของคำพื่ิพื่ากษา

	1:27	 อธิบายความห้มาย	“รอลงอาญา”

	2:13	 ผู้้้รับคำปรึกษามักไม่เข้าใจิภาษากฎห้มายผู้้้ให้้คำปรึกษา 

 ต้องอธิบายให้้กระจิ่างว่าต้องทำตัวอย่างไร

	2:55	 เน้นย�ำป้าห้มาย	“ไม่ก่อคด้ีซ้�ำ”

	3:06	 ทวนสัอบความเข้าใจิ	และย�ำการไม่ก่อคด้ีซ้�ำ

	4:08	 ตกลังบริการ

	 ช้ี�แจิงวัตถุประสังค์การให้้คำปรึกษาในระยะห้ลังศาล	

	 พื่ิพื่ากษา

	4:27	 ทบทวนการให้ค้ำปรึกษาในครั�งก่อน	ทบทวนเป้าห้มายจิาก

	 การให้้คำปรึกษาครั�งก่อน

	4:52	 ประเมินภาวะเสัพื่ติด้ในปัจิจิุบัน

	5:09	 ประเมินการจิัด้การกับตัวกระตุ้นภายนอก	(เพื่ื�อนช้วน)

	5:37	 ประเมินขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

	5:44	 ผู้้้รับคำปรึกษากลับไปเสัพื่ซ้�ำ	

	6:18	 สัะท้อนว่าผู้้ร้บัคำปรึกษายังเห็้นข้อดี้ของการใช้ส้ัารเสัพื่ติด้

	6:34	 ถามเพื่ื�อให้้ฉุกคิด้ถึงความเสัี�ยงที�จิะกลับไปเสัพื่ซ้�ำ



เวลัา ขั้ั�นตอน
การเปลั่�ยนแปลังพื้ฤติกรรมกระบวนการ แลัะที่ักษะ

ขั�นกลับไปเสัพื่ซ้�ำ	:	relapse
ของภาวะติด้ยาบ้า

ขั�นคงการเปลี�ยนแปลง	:
maintenance
ของภาวะติด้สัุรา
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	7:03	 จิะจิัด้การกับตัวกระตุ้นอย่างไร

	7:13	 โยงจิากตัวกระตุ้นภายนอกมาที�ตัวกระตุ้นภายใน

	7:27	 ห้าแนวทางแก้ปัญห้านำสั้่วิธีปฏิิบัติที�ช้ัด้เจินและทำได้้จิริง

	8:16	 ประเมินพื่ฤติกรรมเสัพื่สัุรา

	8:54	 บทบาท	psychoeducator	การด้ื�มสัุราจิะเสัี�ยงต่อการใช้้	

	 สัารเสัพื่ติด้อื�นและเสัี�ยงก่อคด้ี	สัังเกตว่าผู้้้รับคำปรึกษายัง	

	 ประมาท

	9:36	 ถามพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุราของแม่	เพื่ื�อสัำรวจิว่ายังเป็น	 	

	 ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่	ห้รือว่ากลายเป็นปัจิจิัย	

	 ปกป้องแล้ว

	9:44	 บทบาท	life-coach	ถามถึงเป้าห้มายของช้ีวิตและ	 	

	 แนวทางที�จิะไปถึงเป้าห้มายนั�นอย่างเป็นร้ปธรรม

	10:45	 ถามถึงกิจิกรรมที�ทำได้้จิริงในปัจิจิุบัน

	12:33	 ประเมินสัิ�งที�อาจิเป็นตัวกระตุ้นภายนอก

	13:09	 ผู้้้รับคำปรึกษาเลิกด้ื�มสัุรา	ไม่ได้้กลับไปด้ื�มซ้�ำ

	13:42	 ให้้ข้อม้ลเพื่ื�อจิ้งใจิไม่ให้้กลับไปด้ื�มสัุราซ้�ำ

	14:06	 ถามถงึสัิ�งที�อาจิทำให้้กลบัไปเสัพื่สัารเสัพื่ตดิ้ห้รอืด้ื�มสุัรา

	14:39	 สัำรวจิความเปลี�ยนแปลงในทางที�ด้ีขึ�นห้ลังเลิกเสัพื่	เพื่ื�อ	

	 ช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้ประเมินตนเอง	ช้่วยให้้เห้็นผู้ลด้ี

	 ของการปรับเปลี�ยน	พื่ฤติกรรม	และเป็นแนวทางสัำห้รับ

	 การเปลี�ยนแปลงที�ด้ีขึ�นต่อไป

	16:33	 เสัริมปัจิจิัยปกป้อง



เวลัา ขั้ั�นตอน
การเปลั่�ยนแปลังพื้ฤติกรรมกระบวนการ แลัะที่ักษะ

ขั�นคงการเปลี�ยนแปลง	:
maintenance
ของภาวะติด้สัุรา

-
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	17:33	 ใช้้การเปลี�ยนแปลงเช้ิงบวกมาเป็นแรงจิ้งใจิและสัร้าง	

	 ความเช้ื�อมั�นในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมต่อไป

	17:48	 สัรุปความ

	17:58	 เสัริมกำลังใจิ

	18:33	 ย�ำเป้าห้มายระยะห้ลังศาลพื่ิพื่ากษา

	18:51	 สัะท้อนข้อม้ลเช้งิบวก	เสัริมกำลงัใจิเสัรมิปัจิจิยัปกป้อง

	21:33	 ยุติการให้้บริการ	ย้�าประเด้็นสัำคัญของการปฏิิบัติตน

	 ไม่ให้้ประมาท

			-		 บันทึกข้อม้ลการให้้คำปรึกษา
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาการจิัดการภาวะเสูพื้ติด

1. ภาวุะเสูพติดเก่�ยวุข้องกับการก่อคด่ได้อย่างไร

2. การให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดแตกต่างจิากการให้คำปรึกษาทั�วุไปอย่างไร
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3. การให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดม่เป้าหมายอย่างไร

4. ทัศนคติสูำหรับการให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดม่สู่วุนสูำคัญกับการให้ 
คำปรึกษาอย่างไร
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5. การค้นหาบาดแผู้ลัทางใจิม่ควุามสูำคัญอย่างไร

6. ท่านคิดวุ่าจิะนำสูิ�งท่�ได้เร่ยนรู้ไปพัฒินาตนเองได้อย่างไร



หลัักสููตร 
การให้คำปรึกษาครอบครัว

(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)



วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	 ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคมได้้อย่างถ้กต้อง
2.	 ระบุความสัำคัญและบทบาทของครอบครัวต่อเป้าห้มายของการให้้คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคมได้้อย่าง 
ถ้กต้องและครอบคลุม	
3.	 ประเมิน	และ	สัะท้อนปัญห้า	ความคาด้ห้วัง	ความสััมพื่ันธ์	ตลอด้จินการสัื�อสัารภายในครอบครัวได้้อย่าง	
ถ้กต้องและเห้มาะสัม
4.	 สัามารถระบุเป้าห้มาย	วัตถุประสังค์	ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว	และเลือกใช้้ทักษะต่างๆ	
ได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
5.	 สัามารถฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม	
6.	 สัามารถประเมนิความสัมัพื่นัธข์องบาด้แผู้ลทางใจิกบัการเสัพื่สัารเสัพื่ตดิ้และการกอ่คด้จีิากการให้ค้ำปรกึษา
ครอบครัวได้้พื่อสัังเขป

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อ	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1	 การให้้คำปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคม	

หัวุข้อท่� 2		 การประเมินสัภาพื่ครอบครัว

หัวุข้อท่� 3		 ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 4		 การสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	(Circular	Questioning)	

หัวุข้อท่� 5		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 6	 การเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิด้้วยการให้้คำปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 7		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 8		 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล

ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว
(สูำหรับศาลัที่ั�วไป)
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ตารางการฝึึกอบรม

9:00-10:00 น.

9:00-10:30 น.

10:15-12:00 น.

10:45-12:00 น.

13:00-14:45 น.

13:00-15:00 น.

15:00-16:00 น.

15:00-16:00 น.

วันที่่� 
1

วันที่่� 
2

หัวุข้อท่� 1
การให้้คำปรึกษา
ครอบครัวใน
คลินิกจิิตสัังคม

หัวุข้อท่� 5 
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว
ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 2 
การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว

หัวุข้อท่� 6 
การเยียวยาบาด้แผู้ล
ทางใจิด้้วยการให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 3
ห้ลักการและวิธีการ

ให้้คำปรึกษาครอบครัว	

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 4
การสััมภาษณ์์
โด้ยใช้้ทักษะ

การถามวนเป็นวง
 (Circular	Questioning)

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยนเรียนร้้
และประเมินผู้ล
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การให้คำปรึกษาครอบครัว
ในคลัินิกจิิตสูังคม

 

หัวขั้้อที่่� 1
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1.	 อธิบายความสัำคัญและบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกันการกระทำผู้ิด้ซ้�ำผู่้าน
กระบวนการให้้คำปรึกษาได้้พื่อสัังเขป
2.	ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาในการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างถ้กต้อง	
3.	ระบุความแตกต่างระห้ว่างการให้้คำปรึกษารายบุคคลกับการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้
พื่อสัังเขป
4.	ระบุประเด้็นสัำคัญของการประเมินครอบครัวได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 

เน้�อหา

ความสูำคัญขั้องการให้คำปรึกษาครอบครัว  
	 ครอบครัวเป็นสัังคมแรกที�ผู้้้รับคำปรึกษาได้้ใช้้
ช้วีติด้ว้ย	เปน็สังัคมที�มผีู้ลตอ่คา่นยิมความเช้ื�อ	ลกัษณ์ะ
นิสััยใจิคอ	แบบแผู้นการรับมือกับปัญห้า	ความเช้ื�อมั�น
ในตนเอง	รวมทั�งเป็นแห้ล่งปล้กฝึังคุณ์ธรรมให้้กับผู้้้รับ
คำปรึกษาเมื�อสัำรวจิปัญห้าของผู้้้รับคำปรึกษามักจิะ
พื่บว่า	ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวมีสั่วนเกี�ยวกับปัจิจิัย 
ที�นำมากอ่น	ปจัิจิยักระตุน้	ห้รอืปจัิจัิยที�ทำให้ป้ญัห้าคง
อย้	่ซึ้�งทำให้้ผู้้รั้บคำปรกึษามวีธิจัีิด้การกบัปญัห้าช้วีติได้้
ไมด่้เีทา่ที�ควร	จินทำให้้มีพื่ฤติกรรมคดี้	ในขณ์ะเด้ยีวกนั	
ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวยังเป็นปัจิจิัยปกป้องให้้กับ
ผู้้้รับคำปรึกษา	สัามารถเป็นแรงผู้ลักด้ันในทางบวกให้้
เกิด้การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมในทางที�ด้ีขึ�น	 ผู้้้ให้้ 

คำปรึกษาต้องช่้วยให้้ครอบครัวได้้ประเมินตนเองและ
สัมาชิ้กในครอบครวั	มองเห้น็จิดุ้แขง็และจิดุ้เปราะบาง	
คา่นยิมและกฎของครอบครวัที�มผีู้ลตอ่ความสัมัพื่นัธใ์น
ครอบครัว	 รวมทั�ง	 รับทราบและเข้าใจิเป้าห้มายของ
คลินิกจิิตสัังคมในแต่ละระยะที�ผู้้้รับคำปรึกษามาพื่บผู้้้
ให้้คำปรึกษา	 นอกจิากนี�ยังต้องช้่วยให้้ครอบครัวได้้
ตระห้นกัถึงความสัำคญัของความสัมัพื่นัธใ์นครอบครวั 
วา่มสีัว่นช้ว่ยปอ้งกนัการกอ่คด้ซี้�ำ	และเปน็พื่ลงัให้ผู้้้ร้บั
คำปรึกษาเกิด้การแก้ไขปัญห้าช้ีวิตได้้ด้ียิ�งขึ�น	ด้้วยการ
ผู้่านกระบวนการให้้คำปรึกษาก็จิะช่้วยเปลี�ยนแปลง
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย่้กลายเป็นปัจิจิัยปกป้องให้้
มากที�สัุด้



บที่บาที่ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษาครอบครัว 
	 ผู้้้ ให้้คำปรึกษาครอบครัว	 มีบทบาทห้ลัก 
3	บทบาท	ได้้แก่
 1. Facilitator	 คือ	 ผู้้้เอื�ออำนวยให้้เกิด้การ 
เรียนร้้	 สันับสันุนให้้เกิด้ความตระห้นัก	 ความเข้าใจิ
ตนเอง	 เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้รับคำปรึกษาสัำรวจิตนเองทั�ง
ด้้านบวกและด้า้นลบ	อะไรที�เปน็สัาเห้ตุของพื่ฤติกรรม
ต่างๆ	อารมณ์์	ความร้้สัึกนึกคิด้	ค่านิยม	ความคาด้ห้วัง
ตอ่ตนเองและผู้้อ้ื�น	อะไรที�ทำให้ผู้้ดิ้ห้วงัซ้ึ�งเช้ื�อมโยงกบั
การก่อคด้ี	ความปรารถนาลึก	ๆ 	ในจิิตใจิ	เช้่น	ความรัก	
การยอมรับ	เสัรีภาพื่ในการคิด้	การตัด้สัินใจิ	อยากได้้
ความร้ส้ักึที�มั�นคง	ปลอด้ภยั	และเอื�ออำนวยให้เ้กดิ้การ
สัำรวจิความสััมพัื่นธ์ระห้ว่างผู้้้ ให้้คำปรึกษาและ
ครอบครัว	เพื่ื�อให้ไ้ด้มี้โอกาสัสัื�อสัารกันด้้วยความเข้าใจิ	
ยอมรับกันมากขึ�น	ได้้ปรับช้่องทางสัื�อและรับภาษารัก
ระห้ว่างกัน	 เกิด้การพื่ัฒนาความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
ที�กระช้บัแนน่แฟื้น้	สัามคัคกีนัมากขึ�น	ซ้ึ�งจิะเปน็ปจัิจิยั
ปกปอ้งสัำห้รบัผู้้ร้บัคำปรกึษา	การเป็นผู้้เ้อื�ออำนวยต้อง
ไมเ่ปน็ผู้้ท้ี�สัั�งสัอน	แตต่อ้งเปน็ผู้้ฟั้ื้งที�ด้	ีมกีารถามที�ทำให้้
ผู้้้ฟื้ังร้้สัึกว่ามีความปลอด้ภัยที�เปิด้เผู้ยความร้้สัึก	ความ
คิด้ของตนเองให้้กับสัมาช้ิกในครอบครัวได้้รับฟื้ัง	 เพื่ื�อ
ปรับความเข้าใจิกัน	 จินสัามารถสััมผู้ัสัพื่ลังชี้วิตของ
ครอบครัวร่วมกัน	 เกิด้ความสััมพัื่นธ์ในครอบครัวที�
มั�นคง	 และต่างก็ร้้สัึกว่าตนเองมีคุณ์ค่า	 เป็นสั่วนห้นึ�ง
ของครอบครัว

 2. Life-coach	คือ	ผู้้้ที�สัร้างแรงบันด้าลใจิ	มี
การถามเพื่ื�อให้้คิด้	 เลือกเสั้นทางเด้ินช้ีวิตที�เจิาะจิง	 
มเีป้าห้มายในการด้ำเนินชี้วติและเป็นไปได้แ้ละนำไปสั้่
ความสัำเร็จิ	เมื�อผู้้ร้บัคำปรึกษาและครอบครัวเกิด้ความ
ผู้ิด้พื่ลาด้	ท้อถอย	ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรให้้กำลังใจิ	เป็นที�
ปรึกษา	 ร่วมกันห้าวิธีการแก้ปัญห้า	 ประคับประคอง
และผู้ลักด้ันให้้สั้่จิุด้ห้มาย	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถนำ
พื่ลงัของครอบครัวซ้ึ�งเป็นปัจิจัิยที�มผีู้ลต่อการเปลี�ยนแปลง
มาเป็นแรงผู้ลักดั้นให้้ผู้้้รบัคำปรกึษาเกิด้การเปลี�ยนแปลง
ในทางที�ด้ีขึ�นได้้

 3. Psychoeducator	คือ	ผู้้้ที�ให้้ความร้้เกี�ยว
กบัสัขุภาพื่จิติเบื�องตน้แกผู่้้ร้บัคำปรกึษาและครอบครวั	
สัามารถคัด้กรองและประเมินปัญห้าสุัขภาพื่จิิต	 ให้้
ความช่้วยเห้ลือผู้้้ที�มีปัญห้าสัุขภาพื่จิิตเบื�องต้น	 ห้ากมี
อาการรุนแรง	เช้่น	โรคจิิต	โรคซ้ึมเศร้า	ความคิด้ฆ่่าตัว
ตาย	อาการถอนสัรุารนุแรง	มภีาวะเสัพื่ตดิ้ระด้บัรนุแรง	
รวมถงึมภีาวะสัะเทอืนขวญัจิากการได้้รบับาด้แผู้ลทาง
ใจิ	โด้ยสัามารถแนะนำสั่งต่อสัถานพื่ยาบาลเพื่ื�อให้้เข้า
ถึงการบำบัด้ได้้	 สัามารถถ่ายทอด้และอธิบายเรื�อง
อาการต่างๆ	 เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัวมี
ความเขา้ใจิธรรมช้าตพิื่ฤตกิรรมของผู้้ท้ี�มปีญัห้าสัขุภาพื่
จิิตได้้	ไม่ตำห้นิซ้�ำเติม
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สูิ�งที่่�ไม่ใช่บที่บาที่ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษา
 1. ผูู้้ให้คำปรึกษาไม่ใช่ผูู้้พิพากษา	 จิึงไม่ได้้มีสัิทธิ�ขาด้ในการตัด้สัินใจิเกี�ยวกับคด้ี	 แต่มีห้น้าที�ช้่วยเห้ลือ
ผู้้้รับคำปรึกษาให้้ปฏิิบัติตามคำสัั�งของศาล	เห้็นความสัำคัญของการเปลี�ยนแปลงตนเอง	และแก้ไขปัญห้าอย่าง
จิริงจิัง
 2. ผูู้้ให้คำปรึกษาไม่ใช่แพทย์หร้อผูู้้รักษา	แต่สัามารถให้้ความร้้เกี�ยวกับสัุขภาพื่จิิตเบื�องต้นได้้	 เมื�อพื่บ
วา่ผู้้ร้บัคำปรึกษามีปญัห้าสุัขภาพื่จิติที�จิำเป็นต้องได้้รับการบำบัด้รักษา	สัามารถส่ังผู้้ร้คัำปรึกษา	เพื่ื�อพื่บบุคลากร
ทางการแพื่ทย์ตามสัิทธิการรักษาของผู้้้รับคำปรึกษา
 3. ผูู้้ให้คำปรึกษาไม่ใช่สูมาชิกครอบครัวุ	จิึงไม่มีสัิทธิ�ก้าวก่ายเรื�องสั่วนตัวของสัมาช้ิกในครอบครัวที�ไม่
เกี�ยวข้องกับการป้องการกันการก่อคด้ีซ้�ำ
 ผูู้ใ้ห้คำปรกึษาตอ้งเตอ้นตนเองใหป้ฏิบิตัตินตามบทบาทของผูู้ใ้หค้ำปรกึษา แลัะไมล่ั�ำเสูน้หรอ้สูำคญั
ตนผู้ิดในสูิ�งท่�ไม่ใช่บทบาทของตน

ความแตกต่างระหว่างการให้คำปรึกษารายบุคคลัแลัะครอบครัว
 การให้คำปรกึษารายบคุคลั: ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาจิะทำการสัำรวจิปัญห้าและร่วมกนัห้าแนวทางแก้ไขปัญห้ากบั
ผู้้ร้บัคำปรกึษา	การให้้คำปรกึษารายบคุคลอาจินำประเด้น็ของครอบครวัมาเป็นส่ัวนห้นึ�งของการให้้คำปรกึษากไ็ด้้ 
 การให้คำปรึกษาครอบครัวุ:	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาจิะตอ้งทำงานกบัผู้้ร้บัคำปรกึษา	ครอบครวัของผู้้ร้บัคำปรกึษา	
และความสััมพัื่นธ์ระห้ว่างผู้้้รับคำปรึกษากับคนในครอบครัว	 การเปลี�ยนแปลงที�เกิด้จิากการให้้คำปรึกษา
ครอบครัวจิะเกิด้กบัสัมาชิ้กครอบครัวและเกิด้การเรียนร้้การจัิด้การความสัมัพัื่นธท์ี�เกดิ้ขึ�นในกระบวนการให้ค้ำ
ปรึกษา	ด้ังภาพื่

การให้คำปรึกษารายบุคคล

ผู้ให้คำปรึกษา

ความสัมพันธ์

ผู้รับคำปรึกษา คนในครอบครัว

ผู้ให้คำปรึกษา

ความสัมพันธ์

ผู้รับคำปรึกษา คนในครอบครัว

การให้คำปรึกษาครอบครัว

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว172



	 ด้ังนั�น	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะต้องนำทักษะการให้้ 
คำปรกึษาขั�นพื่ื�นฐานมาผู้นวกกบัการประเมนิครอบครวั 
และทักษะการให้้คำปรึกษาครอบครัว	 เพื่ื�อให้้ผู้้้ให้้ 
คำปรึกษาสัามารถนำครอบครัวมาเป็นปัจิจิัยในการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมของผู้้้รับคำปรึกษา

การประเมินสูภาพื้ครอบครัว 
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาสัามารถประเมนิสัภาพื่ครอบครวั
ตามประเด้็นต่าง	ๆ	ด้ังนี�	

1. ควุามสูัมพันธ์ในครอบครัวุ
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องสัำรวจิและทำความเข้าใจิ
เข้าใจิความสััมพื่ันธ์ของสัมาช้ิกในครอบครัวว่าเป็น
อย่างไร	เช้่น
	 •	ขัด้แย้ง	ทิ�มแทงกัน
	 •	ห้่างเห้ิน	ต่างคนต่างอย้่
	 •	แนบแน่น	เห้นียวห้นึบ	ยึด้ติด้กันอย่างมาก	
จินขาด้ความเป็นตัวของตัวเอง
	 •	ใกล้ช้ิด้	อบอุ่นกำลังด้ี	ยอมรับความคิด้เห้็นที�
แตกต่างและรสันิยมสั่วนบุคคลได้้
	 •	ถ้กแทรกแซ้งจิากเครือญาติ
2. การรับม้อกับปัญหาของสูมาชิกในครอบครัวุ
	 เมื�อเกิด้สัถานการณ์์ตึงเครียด้	 ห้รืออย้่ในภาวะ
วิกฤต	ผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัวมักมีวิธีการรับมือ
กับปัญห้า	เพื่ื�อพื่ยายามปกป้องตนเองห้รือคิด้ว่าจิะคง
ความสััมพื่ันธ์ไว้ได้้	 แม้ว่าจิะทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษาห้รือ
ครอบครัวร้้สัึกด้้อยค่า	และห้มด้พื่ลังก็ตาม	การรับมือ
กับปัญห้ากระทบกับสัมดุ้ลของครอบครัวมีได้้	 4	
ลกัษณ์ะ	ด้ังนี�
 • ยอมตาม (Placating)	ผู้้้รับคำปรึกษาจิะให้้
ความสัำคัญกับผู้้้อื�นมาก	พื่ยายามทำให้้ผู้้้อื�นพื่อใจิ	ใน

ขณ์ะที�ให้ค้วามสัำคญักบัตนเองลด้ลง	เกบ็กด้ความร้ส้ักึ
ห้รือความต้องการของตนเองไว้	
 • โทษผูู้้อ้�น (Blaming)	 ผู้้้รับคำปรึกษาจิะให้้
ความสัำคัญกับตนเองมากที�สัุด้	 คอยจิับผู้ิด้และตัด้สัิน
ผู้้อ้ื�น	 คาด้ห้วังมากกับผู้้อ้ื�น	 เมื�อผู้ดิ้ห้วังกจ็ิะตำห้นิผู้้อ้ื�น	
มองด้ผู้้วิเผู้นิแล้ว	 การรบัมอืด้้วยวธินีี�เห้มอืนการแสัด้ง
อำนาจิ	แต่ลกึ	ๆ	แล้ว	การรบัมอืด้้วยวธินีี�แสัด้งว่าพึื่�งพื่งิ
ความสุัขจิากผู้้้อื�นมาก	 จึิงต้องการให้้ผู้้้อื�นทำตามที�ตน
คาด้ห้วงั
 • เจ้ิาเหตผุู้ลั (Super-reasonable)	การรบัมอื
ด้ว้ยวิธนีี�เป็นการรับมือด้ว้ยเห้ตุผู้ล	โด้ยไม่สันใจิอารมณ์์
ความร้้สัึก	อาจิเปรียบเทียบได้้ว่า	ใช้้สัมอง	แต่ไม่ได้้ใช้้
ห้วัใจิ	ให้ค้วามสัำคญักบัสัิ�งที�อย้ร่อบตัวมากกว่าอารมณ์์
ความร้ส้ักึของตนเองและคนในครอบครวั	จึิงทำให้ข้าด้
ความเข้าใจิอารมณ์์ความร้้สัึก	ใช้้เห้ตุผู้ลเอาช้นะความ
ร้้สัึกของสัมาช้ิกครอบครัว	
 • เฉัไฉั (Irrelevant)	 มีลักษณ์ะห้ลีกเลี�ยง
อารมณ์ค์วามร้้สักึที�อย้ภ่ายใน	พื่ยายามมองว่าทกุอยา่ง
ไมใ่ช่้ปญัห้า	ห้ลีกห้นีการรับร้้อารมณ์ด์้า้นลบ	เช้น่	ความ
เจิ็บปวด้	 บางครั�งอาจิมีพื่ฤติกรรมไม่ตรงกับอารมณ์์
ความร้้สัึกข้างใน	เช้่น	ร้้สัึกเจิ็บปวด้	แต่ห้ัวเราะง่าย	พื่้ด้
เล่นบ่อย	ๆ	เพื่ื�อห้ลีกห้นีความร้้สัึกนั�น	ทำตัวแยกออก
จิากปัญห้าของครอบครัวการรับมือกับปัญห้าที�เห้มาะ
สัม	คือ	การที�สัมาชิ้กครอบครัวใช้้สัติในการเผู้ชิ้ญปัญห้า	
สัื�อสัารกันได้้ในระนาบเด้ียวกัน	ไม่มีใครอย้่เห้นือ	ห้รือ
อย้่ใต้อำนาจิใคร	และไม่แยกตัวออกจิากครอบครัว
3. ภาษารักของครอบครัวุ 
	 ภาษารักของครอบครัวสัามารถสัื�อสัารได้้	5	วิธี	
ด้ังนี�	
 • การสู้�อภาษารักด้วุยการบริการ (Acting 
Service)	พื่ฤติกรรมบรกิารเป็นการแสัด้งความรกั	เช่้น	
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ทำอาห้ารให้้คนในครอบครัวรับประทาน	 ขับรถพื่า
คนในบ้านไปเที�ยว	 ซั้กผู้้ารีด้ผู้้า	 ล้างจิาน	 ทำความ
สัะอาด้บ้านให้้
 • การสู้�อภาษารักด้วุยคำพูด (Word of  
Affirmation)	 เช้่น	บางครอบครัวสัื�อภาษารักกันแต่
กลายเป็นคำตำห้นิ	 เช้่น	 “ไปไห้นมา	 กลับกี�โมง”	 ซ้ึ�ง
เจิตนาจิะสัื�อความรกัวา่เปน็ห้ว่ง	แตค่นรบัสัารเขา้ใจิว่า
นั�นคอืความห้มายว่า	“ไม่รกั”	ซ้ึ�งบางครอบครวักส็ัามารถ
สัื�อสัารภาษารักด้้วยคำพื่ด้้ตรงไปตรงมา	เช่้น	“เป็นห่้วง
เวลาที�กลบับ้านด้กึ	อยากให้้โทรศพัื่ท์มาบอกก่อน” 

ครอบครัวไม่เคยกอด้เพื่ื�อแสัด้งความรกัความห้ว่งใย	แต่
บางครอบครัวมีการกอด้กันเป็นประจิำ
 • การสู้�อสูารดวุ้ยของขวุญั (Receiving Gifts) 
คือ	การให้้ของขวัญแก่ผู้้้รับ	ซ้ึ�งการให้้นั�นก็ควรที�จิะให้้
ตรงตามความต้องการของผู้้้รับด้้วยเช่้นกัน	 ไม่ได้้อย้่ที�
ราคาของ	ไม่จิำเป็นต้องซ้ื�อของแพื่งแล้วเบียด้เบียนตัว
เองด้้วยการก้้ห้นี�ยืมสัินเพื่ื�อซื้�อของขวัญนั�น	 ห้ลาย
ครอบครัวที�ล้กทำการ์ด้ให้้พื่่อแม่ในวันพื่่อวันแม่ก็เป็น
ของขวัญที�มีคุณ์ค่าทางจิิตใจิต่อพื่่อแม่มาก	พื่่อแม่อาจิ
จิะซ้ื�อเสัื�อผู้า้ห้รอืของเลน่ที�ราคาพื่อสัมควรแตเ่ปน็ของ
ที�ล้กช้อบ
 4. ต้นทุนของครอบครัวุ	เช้่น	จิุด้แข็ง	ความรัก	
ความผู้้กพื่ัน	ความทรงจิำด้ี	ๆ 	ร่วมกัน	ความไว้เนื�อเช้ื�อ
ใจิ	การกลา้บอกความตอ้งการของสัมาช้กิในครอบครวั	
กล้าปฏิิเสัธ	 การได้้รับการศึกษา	 การมีประสับการณ์์
ช้วีติ	การมคีณุ์ธรรม	การมปัีจิจัิยสัี�เพื่ยีงพื่อแก่การยงัชี้พื่	
สัมาช้ิกในครอบครัวมีสัุขภาพื่ทางกายและทางใจิที�ด้ี	
เป็นต้น

 5. จิุดเปราะบางของครอบครัวุ	 เช่้น	 การใช้้
อารมณ์์รุนแรง	การไม่สัื�อสัาร	การสัื�อสัารด้้วยอารมณ์์
ลบ	การไม่รบัฟื้งัความต้องการซ้ึ�งกนัและกนั	ความแตก
ต่างระห้ว่างค่านิยมของพื่่อแม่	ปัญห้าสัุขภาพื่	ปัญห้า

 • การสู้�อภาษารักด้วุยช่วุงเวุลัาท่�ม่คุณค่า 
(Quality Time)	ได้้แก่	การใช้้เวลาร่วมกัน	ซ้ึ�งไม่ว่า
จิะเปน็ช่้วงเวลาที�สัั�นห้รอืยาวกส็ัามารถที�จิะสัื�อสัารด้้วย
ภาษารกัต่อกันได้เ้พื่ราะ	“คนที�อย้ต่รงห้นา้สัำคญัที�สัดุ้”	
บางครอบครัวอาจิไม่มีเวลาได้้พื่้ด้คุยกัน	 แต่อาจิจิะใช้้
ช้่องทางผู้่านโทรศัพื่ท์	ห้รือทางอินเตอร์เน็ท	ในการสั่ง
ข้อความห้รือการเขียนข้อความเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ถึงกัน
 • การสู้�อสูารด้วุยการสูมัผู้สัู (Physical Touch) 
เช้่น	การกอด้	การห้อม	การจิับมือ	การนั�งช้ิด้กัน	บาง
ครอบครัวไม่คุ้นเคยกับการสัื�อสัารด้้วยการสััมผู้ัสั	 เช้่น	
แม่ไม่อุ้มล้ก	เพื่ราะกลัวอุ้มแล้วติด้มือ	ห้รือบาง
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รายได้	้คุณ์ธรรมของสัมาชิ้กในครอบครัวบกพื่ร่อง	ขาด้
สัิทธิทางสัังคม	 ไม่มีที�พื่ึ�งทางใจิ	 อย้่ในแวด้วงของ
อบายมุขและการใช้้สัารเสัพื่ติด้	 ความห้่างเห้ินต่างคน
ต่างอย้่	ความไม่สัามัคคีกัน	เป็นต้น

6. บทบาทของสูมาชิกในครอบครัวุ	 สัมาชิ้กใน
ครอบครัวมีห้น้าที�อย่างไรบ้าง	 สั่งผู้ลกับความสััมพัื่นธ์
อย่างไร	สัามารถทำตามบทบาทห้น้าที�ได้้เต็มที�ห้รือไม่	
เช้่น	 สัมาช้ิกในครอบครัวทำห้น้าที�ของตนได้้ด้ี	 ความ
สัมัพัื่นธ์ราบรื�น	ห้รือ	แมข่ี�บน่มาก	พ่ื่อจัิด้การไม่ได้	้ห้รือ	
พื่อ่เผู้ด็้จิการ	ไมร่บัฟื้งัความเห้น็ของคนในบ้าน	ห้รือ	พื่อ่
แม่เปราะบาง	ล้กเป็นผู้้้นำครอบครัว	เป็นต้น
7. ทักษะการแก้ปัญหา	 สัมาชิ้กในครอบครัวมี
ประสับการณ์์ในการแก้ปัญห้าทั�งในอด้ีตและปัจิจิุบัน
ห้รือไม่	 มากน้อยเพื่ียงใด้	 แก้ปัญห้าอย่างไรเห้มาะสัม
ห้รือไม่
8. ควุามคาดหวุังของครอบครัวุ	ผู้้้รับคำปรึกษาคาด้
ห้วังอะไรกับสัมาชิ้กในครอบครัว	 และสัมาชิ้กใน
ครอบครัวโด้ยเฉพื่าะคนสัำคัญของผู้้ร้บัคำปรึกษา	คาด้
ห้วังให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเป็นอย่างไร	ความคาด้ห้วังนี�ตรง
ห้รือไม่ตรงกันอย่างไร

9. ควุามหวัุงของครอบครัวุ	ความห้วงัเปน็สัิ�งที�ห้วงัผู้ล
ในเชิ้งบวก	 และเป็นเป้าห้มายร่วมกันของสัมาชิ้กใน
ครอบครัวมีความห้วังในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม
ของผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไร	 มากน้อยเพื่ียงใด้	 มีความ
เปน็ไปได้ม้ากน้อยเพื่ยีงใด้	ผู้้ร้บัคำปรึกษารบัร้แ้ละร้ส้ักึ
อย่างไรกับความห้วังของครอบครัว
10. ค่านิยมแลัะกฎของครอบครัวุ	 ครอบครัวเป็น
แห้ล่งปล้กฝัึงความเช้ื�อ	 ซ้ึ�งมีผู้ลต่อพื่ฤติกรรมของ
สัมาช้ิกในครอบครัว	 ค่านิยมของแต่ละครอบครัวอาจิ
แตกต่างกันตามเช้ื�อช้าติ	ภ้มิภาค	ห้รือกระแสัสัังคมใน
แต่ละยุค	บางครอบครัวมีค่านิยมว่า	สัามีเป็นผู้้้ทำงาน
ห้าเงินเข้าบ้าน	 ภรรยาเป็นผู้้้ทำงานบ้าน	 นอกจิากนี�	
ครอบครัวจิะมีกฎของครอบครัว	 ซ้ึ� งสัมาช้ิกใน
ครอบครัวต้องทำตาม	 เช้่น	 เป็นพื่ี�ต้องเสัียสัละให้้น้อง	
เด้ก็ห้า้มเถยีงผู้้ใ้ห้ญ	่แมต่อ้งด้แ้ลลก้ให้ส้ัขุสับาย	เปน็ตน้	
กฎของครอบครัวอาจิไม่ใช่้ข้อตกลงที�เป็นลายลักษณ์์
อักษร	 แต่อาจิมาจิากพื่ฤติกรรมร่วมกันของคนใน
ครอบครัว
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1.	วทิยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	“ภาพื่รวม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว”
จิากนั�นวิทยากรบรรยายสัรุป
โด้ยใช้้		PowerPoint	“ภาพื่รวม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว”	
ประกอบ

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“ภาษารักของแม่”	และให้้
ผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปรายเกี�ยว
กับภาษารักที�ปรากฏิใน
วีด้ิทัศน์	วิทยากรตั�งคำถามและ
ช้วนผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย	
ด้ังนี�	
	 -	เห้็นภาษารักอะไรบ้าง
	 -	ภาษารักที�ไม่ตรงกันระห้ว่าง
แม่และล้ก	สั่งผู้ลกับความสััมพื่ันธ์

9:00-9:30
(30	นาที)

9:30-10:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจิภาพื่รวมการให้้คำปรึกษา
ครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคม	โด้ย
เน้นความสัำคัญของการให้้
คำปรึกษาครอบครัว	บทบาท
ของผู้้้ให้้คำปรึกษาครอบครัว	
ความแตกต่างระห้ว่างการให้้คำ
ปรึกษารายบุคคลกับการให้้คำ
ปรึกษา	และประเด้็นสัำคัญของ
การประเมินสัภาพื่ครอบครัว	
ได้้แก่	ความสััมพื่ันธ์	การรับมือ
กับปัญห้าของสัมาช้ิกครอบครัว	
ภาษารัก	ต้นทุน	จิุด้เปราะบาง	
ทกัษะการแก้ปัญห้า	ความคาด้ห้วัง	
ความห้วัง	ค่านิยม	และกฎของ
ครอบครัว	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างของภาษารักผู้่านวีด้ิทัศน์	
“ภาษารักของแม่”	แม่ในวีด้ิทัศน์
สัื�อภาษารักอย่างห้นึ�ง	ซ้ึ�งไม่เคย
เปิด้เผู้ยให้้ล้กรับร้้	ล้กรับร้้แต่
ความเย็นช้า	และมองว่าแม่ไม่
ใสั่ใจิความต้องการของล้ก	ล้กมา
ค้นพื่บความจิริงว่าแม่รักล้ก	เมื�อ
แม่เสัียช้ีวิตแล้ว	เมื�อด้้วีด้ิทัศน์จิบ	
ให้้วทิยากรตั�งคำถาม

วีด้ิทัศน์	
“ภาพื่รวมการให้้

คำปรึกษา
ครอบครัว”	

PowerPoint
	“ภาพื่รวมการ
ให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”

วีด้ิทัศน์	
“ภาษารักของแม่”

วีด้ิทัศน์	
“ห้่วงใย

 
PowerPoint	
“ภาษารักของ
ครอบครัว”
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ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมสีัว่นรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้
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อย่างไรบ้าง
	 -	ทำอย่างไร	จิึงจิะสัื�อภาษารัก
ให้้ตรงกันวิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
เรื�อง	“ห้่วงใย”	วิทยากรคำถาม
และช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปราย	ด้ังนี�	
	 -	เห้็นภาษารักอะไรบ้าง
	 -	คิด้ความเข้าใจิภาษารักใน
ครอบครัวจิะมีประโยช้น์ต่อการ
ให้้คำปรึกษาอย่างไรและสัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	โด้ยใช้้	Power-
Point	“ภาษารักของครอบครัว”	
ประกอบ

และช้วนอภิปรายตามประเด้็น	
สั่วนวีด้ิทัศน์	“ห้่วงใย”	เป็น
ตัวอย่างของภาษารักของคนใน
ครอบครัว	ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะ
เห้็นภาษารักในร้ปแบบต่าง	ๆ	
ซ้ึ�งเป็นพื่ลังของครอบครัว	จิาก
นั�น	วิทยากรตั�งคำถาม	และช้วน
อภิปรายตามประเด้็น	ขอให้้
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	ตั�งคำถาม	
และสัรุปประเด้็นทีละวีด้ิทัศน์	
จิากนั�น	สัรุปประเด้็นสัำคัญของ
ภาษารักโด้ยใช้้	PowerPoint	
“ภาษารัก”	ประกอบ



ประเมินสูภาพื้ครอบครัว
หัวขั้้อที่่� 2
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	 ประเมินและวิเคราะห้์สัภาพื่ครอบครัวและความสััมพื่ันธ์ของคนในครอบครัวได้้อย่าง
มีทิศทางพื่อสัังเขป

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

1.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครวั”	จิากนั�นวทิยากร
ตั�งประเด้็นคำถามให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายเกี�ยวกับวีด้ิทัศน์ด้ัง
กล่าว	ด้ังนี�
-	ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
-	วิธีรับมือกับปัญห้าของสัมาช้ิก
ในครอบครัว
-	ภาษารักของครอบครัว
-	ต้นทุนของครอบครัว
-	จิุด้เปราะบางของครอบครัว
-	บทบาทของสัมาช้ิกในครอบครัว
-	ทักษะการแก้ปัญห้า
-	ความคาด้ห้วังของครอบครัว
-	ความห้วังของครอบครัว
-	ค่านิยมและกฎของครอบครัว

10:15-10:45
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเข้าใจิ
วิธีการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	ผู้่านการสัำรวจิ
ความสัมัพื่นัธ์ในครอบครวั	และ
ประเด้น็สัำคัญที�เกี�ยวข้อง	
วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มา
ก่อน	และสัามารถใช้้คำอธิบาย
ประกอบการสัาธิตการประเมิน
สัภาพื่ครอบครัวมาเป็นตัวช้่วยใน
การทำความเข้าใจิ

วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการ

สััมภาษณ์์เพื่ื�อ
ประเมิน 

สัภาพื่ครอบครัว”

เอกสัาร 
“คำอธิบาย
ประกอบการ	

สัาธิต
การสััมภาษณ์์
เพื่ื�อประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	
น้องด้ีด้ี”
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2.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่า	ๆ	กัน
กับจิำนวนวิทยากรกลุ่ม	โด้ยให้้มี
วิทยากรประจิำกลุ่มทุกกลุ่มเป็นพื่ี�
เลี�ยงในการฝึึกปฏิบิติัการสัมัภาษณ์์ 
โด้ยใช้้เทคนิคพื่ื�นฐานการให้้
คำปรึกษา	การฟื้ัง	การสัื�อสัาร
ด้้วยภาษากาย	การตั�งคำถาม
การทวนความ	การสัรุปความ	
การสัะท้อนข้อม้ล	การสัะท้อน
ความร้้สัึก	และการให้้กำลังใจิ	
โด้ยให้้ผู้้้เข้าร่วมอบรมเลือก
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : เล่าเรื�อง
ครอบครัวของตนเอง
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ฝึึกทักษะ
การตั�งคำถามการอย่างเด้ียว	
ครอบคลุมความสััมพื่ันธ์ใน
ครอบครัว	การรับมือกับปัญห้า	
ภาษารัก	ต้นทุน	จิุด้เปราะบาง	
ความคาด้ห้วัง	ความห้วัง	ค่านิยม	
และกฎของครอบครัว เน้นการ
ประเมินครอบครัวุโดยไม่ม่การ
แนะนำหร้อให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูงัเกตการณ์ : ไม่เข้าไปรบกวนใน
การสันทนาระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา

10:45-11:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	วิทยากรต้อง
เน้นย�ำว่าผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับ
คำปรึกษาต้องนำเรื�องจิริงของ
ครอบครัวที�เปิด้เผู้ยได้้มารับ 
คำปรึกษา	ไม่ใช้้เรื�องสัมมติ	ห้รือ
เรื�องของบุคคลอื�น	เนื�องจิาก
ต้องการให้้ผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้ประสับการณ์์
ตรงจิากการเป็นผู้้้รับคำปรึกษา	
สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้ ้
คำปรึกษามีห้น้าที�ประเมินสัภาพื่
ครอบครัว	กิจิกรรมนี�เน้นให้้ผู้้้ให้้
คำปรึกษาได้้สัำรวจิลักษณ์ะของ
ครอบครัว	ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
แนะนำแนวทางแก้ไขปัญห้าแต่
อย่างใด้	สั่วนบทบาทของผู้้้
สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และทักษะ
ของการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	รวมทั�งรักษา
มารยาทในฐานะผู้้้สัังเกตการณ์์	
ต้องไม่รบกวนด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	
ห้รือแทรกระห้ว่างกระบวนการ
ให้้คำปรกึษาระห้ว่างการฝึึก
ปฏิิบัติ

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ
การประเมิน 

สัภาพื่ครอบครัว”

-
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และผู้้้รับคำปรึกษา	โด้ยให้้ผู้้้
สัังเกตการณ์์จิด้บันทึก	สัังเกต
ประเด้็นคำถามที�เห้มาะสัม/
ไม่เห้มาะสัม	และข้อเสันอแนะที�
เพื่ิ�มเติม	วิทยากรสัามารถใช้้
	PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติการ
ประเมินสัภาพื่ครอบครัว”	
ประกอบการอธิบายแนวทางการ
ฝึึกปฏิิบัติก่อนเริ�มฝึึกปฏิิบัติจิริง

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มสัอบถาม
ผู้้้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม	ตาม
ใบงานที�	1	“การประเมนิสัภาพื่
ครอบครวั”
วิทยากรประจิำกลุ่มนำอภิปราย
เกี�ยวกบัการฝึึกปฏิบิตักิารสัมัภาษณ์์
โด้ยให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์และผู้้้สัวม
บทบาทผู้้้รับคำปรึกษาสัะท้อน
และแลกเปลี�ยนการฝึึกปฏิิบัติการ
ให้้คำปรึกษาของผู้้เ้ข้ารับการอบรม
ที�สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา	
อย่างสัร้างสัรรค์	ให้้คำปรึกษาของ
ผู้้้เข้ารับการอบรมที�สัวมบทบาท
เป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาอย่างสัร้างสัรรค์

3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที

10:45-11:00
(15	นาที)

11:30-11:45
(15	นาที)

11:00-11:30
(30	นาที)

วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�สังัเกตการณ์์	
และสัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่าผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รอืทักษะ
ที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทางที�ควร
จิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะต้องให้้
ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วยให้้กลุ่ม
ได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนาจิากการฝึึก
ปฏิิบัติจิริง

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญที�ได้้จิาก
การประเมินสัภาพื่ครอบครัว	
วิทยากรสัามารถใช้้ใบงานที�	1	
“การประเมินสัภาพื่ครอบครัว”	
เป็นแนวทางในการนำอภิปราย	
ใบงานนี�จิะไม่แจิกให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรม	เนื�องจิากพื่บว่าผู้้้เข้ารับ
การอบรมมักอ่านตามใบงานแล้ว
ตั�งคำถาม	โด้ยไม่ได้้ให้้ความ
สันใจิกับกระบวนการฝึึกปฏิิบัติ
เท่าที�ควรสันใจิกับกระบวนการ
ฝึึกปฏิบัิตเิท่าที�ควร

-

-

ใบงานที�	1	
“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”	
(สัำห้รับวิทยากร

ประจิำกลุ่ม
เท่านั�น)
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5.	วิทยากรห้ลักนำผู้้้เข้ารับการ
อบรมรวมกลุ่มให้ญ่	โด้ยวิทยากร
ประจิำกลุ่มแลกเปลี�ยนแบ่งปัน
ประสับการณ์์ที�แต่ละกลุ่มได้้ฝึึก
ปฏิิบัติ	มีวิทยากรห้ลักด้ำเนิน
รายการและสัรุปประเด้็นสัำคัญ	
และมีวิทยากรเขียนสัรุปประเด้็น
สัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้จิาก
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรม	และกล่าวเช้ื�อม
โยงการประเมินสัภาพื่ครอบครัว
อย้่ในขั�นตอนการสัำรวจิปัญห้า	
สัาเห้ตุ	และความต้องการของทั�ง
ผู้้้รับคำปรึกษาและสัมาช้ิก
ครอบครัวซ้ึ�งเป็นขั�นตอนสัำคัญ
ของกระบวนการให้้คำปรึกษา

11:45-12:00	
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	ทักษะ	และวิธี
การตั�งคำถามที�ใช้้ในกาสััมภาษณ์์
เพื่ื�อให้้ได้้ข้อม้ลที�สัำคัญของ
ครอบครัวได้้อย่างเห้มาะสัม	
พื่ร้อมทั�งสัรุปประเด้็นจิุด้แข็งที�
ผู้้้เข้ารับการอบรมทำได้้ด้ี	และ	
จิุด้อ่อนที�จิะนำไปสั้่การพื่ัฒนา
ทักษะการให้้คำปรึกษาต่อไป

-



คำอธิิบายประกอบการสูาธิิต
การสูัมภาษณ์เพื้้�อประเมินสูภาพื้ครอบครัว 
กรณ่ศึกษา : น้องด่ด่
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	0:27	 ผู้้้สััมภาษณ์์บอกวัตถุประสังค์ของการสััมภาษณ์์

	0:31	 สัร้างสััมพื่ันธภาพื่ด้้วยการสัร้างบรรยากาศเป็นกันเอง

	0:41	 ตั�งคำถามสัำรวจิข้อม้ลทั�วไป	เช้่นจิำนวนคนในครอบครัว

	0:50	 ถามข้อม้ลเฉพื่าะ	เช้่น	อายุ	อาช้ีพื่ของสัมาช้ิกครอบครัวแต่ละคนเพื่ื�อให้้ได้้ข้อม้ล	โครงสัรา้ง

	 ครอบครัวเบื�องต้น

	1:32	 ประเมินความสััมพื่ันธ์และข้อม้ลการใช้้ช้ีวิตประจิำวันระห้ว่างผู้้้ถ้กสััมภาษณ์์กับพื่่อแม่

	1:59	 ประเมินการเผู้ช้ิญปัญห้ากับความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว

	2:08	 ถามเพื่ื�อทวนสัอบความขัด้แย้งของความสััมพื่ันธ์ที�สันิทกับพื่่อแม่	แต่เมื�อมีปัญห้ากลับไม่

	 ปรึกษาพื่่อแม่

	2:18	 ถามจิุด้เริ�มต้นของความห้่างเห้ินกับพื่่อแม่	

	3:47	 ถามสัาเห้ตุที�มีสั่วนเกี�ยวข้องกับความสััมพื่ันธ์และความร้้สัึกของผู้้้ถ้กสััมภาษณ์์

	4:01	 สัะท้อนความร้้สัึกอึด้อัด้ใจิ

	4:27	 ประเมินความร้้สักึเมื�อผู้้ถ้ก้สัมัภาษณ์์ตอ้งเผู้ชิ้ญกับสัถานการณ์ท์ี�สัมาชิ้กในครอบครวัมีความ

	 ต้องการที�ไม่ตรงกัน

	4:58	 สัะท้อนความร้้สัึก

	5:10	 สัำรวจิวิธีการจิัด้การของพื่่อแม่

	6:01	 ประเมินความกล้าที�จิะบอกความต้องการของตนเองกับพื่่อแม่เพื่ื�อคลี�คลายความขัด้แย้ง

	 ในใจิ
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6:32	 สัำรวจิแนวทางการรับมือกับปัญห้า	ถ้าไม่เป็นอย่างที�ตั�งใจิไว้

7:05	 ตั�งคำถามเพื่ื�อท้าทายให้้คิด้วิธีรับมือกับปัญห้าในมุมอื�นบ้าง

7:28	 ถามให้้คิด้ในมุมของพื่่อแม่

7:47	 สัำรวจิต้นทุนของครอบครัวในการจิัด้การกับเห้ตุการณ์์กับความขัด้แย้งทางความคิด้

9:04	 ประเมินใกล้ช้ิด้ห้รือความห้่างของความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างสัมาช้ิกครอบครัวโด้ย	ใช้้ระยะห้่าง	

	 ของมือเป็นตัวเปรียบเทียบ

10:34	 ถามเพื่ื�อระบุบุคคลที�มีบทบาทผู้้้นำทางความคิด้และการตัด้สัินใจิในบ้าน	

12:10	 ถามสัภาพื่การสัื�อสัารในครอบครัวเมื�อมีความเห้็นห้รือความต้องการที�ต่างกัน

12:33	 ถามการสัื�อภาษารักในครอบครัว

12:39	 ภาษารักคือการกอด้

13:09	 ถามให้้เห้็นมุมมองภาษารักของแม่คือความเป็นห้่วงเป็นใย

14:00	 ภาษารักคือการบริการ

14:30	 ภาษารักคือการใช้้เวลาด้้วยกัน

15:03	 สัรุปภาพื่รวมของความสััมพื่ันธ์และภาษารักในครอบครัว	

16:13	 สัะท้อนต้นทุนของครอบครัว	ซ้ึ�งเกิด้จิากความสััมพื่ันธ์ที�ด้ี	และช้ี�ให้้เห้็นความเป็นไปได้้ของ	

	 ทางออกที�ลงตัวกับสัมาช้ิกในครอบครัวทุกคน



ก็จิะสัามารถเข้าใจิปัญห้า	 ความต้องการของผู้้้ถ้ก
สััมภาษณ์์	 เข้าใจิสัาเห้ตุจิากความคาด้ห้วังที�ไม่ตรงกัน
ของครอบครัว	และสัามารถทำให้้ผู้้้ถ้กสััมภาษณ์์เข้าใจิ
ความต้องการของตนเองและครอบครัวรวมทั�งจิุด้แข็ง
ของครอบครัวได้้	 ซ้ึ�งจิะเป็นฐานสัำคัญที�จิะสัามารถ 
ไปจัิด้การความขัด้แย้งในครอบครัวอย่างเห้มาะสัม 
ได้้ต่อไป

 สูรุป	 ระห้ว่างการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมินสัภาพื่
ครอบครวัของผู้้ถ้ก้สััมภาษณ์	์ให้ใ้ช้ก้รอบการตั�งคำถาม
เพื่ื�อสัำรวจิโครงสัร้างของครอบครัว	 ความสััมพื่ันธ์
ระห้ว่างสัมาชิ้กครอบครัว	 วิธีการเผู้ชิ้ญปัญห้าของ
สัมาชิ้กครอบครัว	 การสัื�อสัารภาษารักของครอบครัว	
ความคาด้ห้วังของสัมาช้ิกครอบครัวที�มีต่อกัน	ค่านิยม
และกฎเกณ์ฑ์์ของครอบครัว	ต้นทุนและจิุด้เปราะบาง
ของครอบครวัเปน็ตน้	โด้ยผู้้ส้ัมัภาษณ์ใ์ช้ท้กัษะพื่ื�นฐาน
ของการให้ค้ำปรึกษา	ได้แ้ก่	การฟัื้งอย่างตั�งใจิ	การถาม
อย่างมีทิศทาง	มีเป้าห้มาย	การทวนความ	การสัะท้อน
ความร้้สึัก	 การสัรุปความ	 การให้้มองในแง่มุมอื�น	 
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ใบงานที่่� 1 
การประเมินสูภาพื้ครอบครัว

วุิทยากรสูอบถามผูู้้เข้ารับการอบรมในกลัุ่ม ตามประเด็นดังน่� 

1.	สัมาช้ิกครอบครัวอย้่กันกี�คน	ใครบ้าง	
2.	ความสััมพื่ันธ์ของครอบครัวผู้้้ถ้กสััมภาษณ์์เป็นอย่างไร
3.	บทบาทของแต่ละคนในครอบครัวเป็นอย่างไร	ใครมีบทบาทที�สัำคัญในครอบครัว
4.	มีปัญห้า/ความขัด้แย้งอะไรที�เกิด้ขึ�นในครอบครัว
5.	อะไรที�เป็นต้นทุนของครอบครัว
6.	อะไรที�เป็นจิุด้เปราะบางของครอบครัว
7.	วิธีการในการจิัด้การกับความขัด้แย้ง/ปัญห้าที�ผู้่านมาของครอบครัว	มีข้อด้ี/ข้อเสัียอย่างไร
8.	ภาษารักในครอบครัวเป็นอย่างไร
9.	ความคาด้ห้วังของครอบครัวเป็นอย่างไร
10.	ความห้วังของครอบครัวเป็นอย่างไร
11.	ค่านิยมและกฎของครอบครัวเป็นอย่างไร
12.	มีการสัื�อสัารกันอย่างไรที�ประสับความสัำเร็จิ	ห้รือไม่ประสับความสัำเร็จิอย่างไร
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หลัักการแลัะวิธิ่การ
ให้คำปรึกษาครอบครัว

หัวขั้้อที่่� 3
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1.	 ระบหุ้ลกัการ	 วธิกีาร	 กระบวนการและทกัษะที�ใช้้ในการให้้คำปรกึษาครอบครวัได้้อย่างถ้ก
ต้อง	
2.	ระบคุวามแตกตา่งระห้วา่งการให้ค้ำปรกึษาแบบครอบครวั	และการให้ค้ำปรกึษารายบคุคล
ได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

เน้�อหา

1. เป้าหมายขั้องการให้คำปรึกษา 
ในคลัินิกจิิตสูังคม 
 1.1 เป้าหมายระหวุ่างให้คำปรกึษา	คือ	ปฏิบิติั
ตามเงื�อนไขของการประกันตวัและของคลินกิจิติสังัคม
และปฏิิบัติตามคำพื่ิพื่ากษา
 1.2 เป้าหมายสูุดท้าย	 คือ	 ไม่ก่อคดี้ซ้�ำมี
พื่ฤติกรรมด้า้นบวก	ห้ลีกเลี�ยงปจัิจิยัที�จิะทำให้ก่้อคด้ซี้�ำ	
คือ	 การจิัด้การกับความคิด้แยกแยะถ้กผู้ิด้	 การอย้่ใน
สัิ�งแวด้ล้อมที�ไม่เกี�ยวข้องกับการกระทำผู้ิด้

2. เป้าหมายขั้องการให้คำปรึกษาครอบครัว 
	 ผู้้้ให้้การปรึกษาไม่ได้้มุ่งที�จิะทำให้้เกิด้การ
เปลี�ยนแปลงเฉพื่าะผู้้ท้ี�ถก้ระบวุา่มปีญัห้าเทา่นั�น	แต่จิะ
ช้่วยให้้ทั�งครอบครัวทำห้น้าที�ได้้อย่างเห้มาะสัมและ
ตอบสันองความตอ้งการของสัมาช้กิในครอบครวัแตล่ะ
คนได้้อย่างกลมกลืน	 เป้าห้มายเห้ล่านี�จิะเป็นจิริงได้้ก็
ต่อเมื�อมีการช้่วยเห้ลือให้้ครอบครัวปรับเปลี�ยนความ
สััมพื่ันธ์ให้้สัมดุ้ลลงตัว	 การช้่วยให้้ครอบครัวทำห้น้าที�
ได้อ้ยา่งเห้มาะสัม	ปรบัตวักับปญัห้าและความเครยีด้ที�
เกิด้ขึ�นได้้	ช้่วยให้้ครอบครัวปฏิิบัติห้น้าที�อย่างยืด้ห้ยุ่น

มากขึ�น	และตอบสันองความต้องการของสัมาชิ้กแต่ละ
คนได้อ้ยา่งกลมกลนื	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาจิงึมหี้นา้ที�ด้งึความ
สััมพื่ันธ์ที�ด้ีของครอบครัวมาเป็นปัจิจิัยปกป้องในการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรมของผู้้ร้บัคำปรกึษา	ซ้ึ�งจิะนำไป
สั้่การป้องกันการก่อคด้ีซ้�ำ

3. หลัักการให้คำปรึกษาครอบครัว

3.1 ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกลัาง (Neutrality) 
	 ผู้้ร้บัคำปรึกษาและสัมาชิ้กในครอบครัวตอ้งการ
ผู้้้ให้้คำปรึกษาที�เป็นกลาง	 ไม่เข้าข้างฝึ่ายใด้ฝึ่ายห้นึ�ง	
เป็นมิตร	 ยอมรับและไม่ตัด้สิัน	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรใช้้
เวลากับผู้้้รับคำปรึกษาและสัมาชิ้กในครอบครัวที�มา
รับคำปรึกษาอย่างทั�วถึง	ถามคำถามเด้ียวกันห้รือใกล้
เคยีงกันกบัผู้้ร้บัคำปรึกษาและสัมาชิ้กในครอบครัว	ซ้ึ�ง
นอกจิากจิะทำให้้มองเห็้นมุมมองของแต่ละฝ่ึายแล้ว	
ยังทำให้้สัมาช้ิกที�เข้ารับคำปรึกษาครอบครัวได้้รับ
ความสัำคัญ	 ไม่ถ้กละเลย	 เกิด้ความร้้สัึกมีตัวตนใน
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ครอบครัว	 และเกิด้ความร้้สัึกมีสั่วนร่วมในการแก้
ปัญห้า	 ร่วมปรับพื่ฤติกรรมของตนเองเพื่ื�อบรรลุเป้า
ห้มายที�ได้้มีสั่วนร่วมในการกำห้นด้ร่วมกันด้้วย

3.2 ให้คำปรึกษาอย่างม่สูมมติฐาน  (Hypothesis)
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาตอ้งมสีัมมตฐิานห้รอืแผู้นที�ในการ
สัำรวจิปัญห้า	 เพื่ื�อให้้เข้าใจิความห้มายของพื่ฤติกรรม
ของสัมาช้ิกในครอบครัว	 เป็นแนวทางสัำห้รับการตั�ง
คำถามและห้าแนวทางแก้ปัญห้า	ทำให้้เกิด้มุมมองเช้ิง
ระบบกับครอบครัว	 ผู้้้รับคำปรึกษาอาจิมีลักษณ์ะบาง
ประการ	เช้่น	เพื่ศ	อายุ	เช้ื�อช้าติ	ค่านิยม	ความเช้ื�อ	ที�
แตกต่างกับผู้้้ให้้คำปรึกษา	 ผู้้้ให้้คำปรึกษามีห้น้าที�ตั�ง
คำถามและสัำรวจิว่าลักษณ์ะดั้งกล่าวส่ังผู้ลต่อพื่ฤติกรรม
และความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวอย่างไร	ผู้้้ให้้คำปรึกษา
มหี้นา้ที�สัำรวจิปัจิจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผู้้ร้บัคำปรึกษาและ
ครอบครัว	 ได้้แก่	 ปัจิจัิยที�นำมาก่อน	 ปัจิจิัยกระตุ้น	
ปจัิจัิยที�ทำให้ปั้ญห้าคงอย้	่และปัจิจิยัปกป้อง	ซ้ึ�งจิะช่้วย
ให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาเข้าใจิที�มาที�ไปของพื่ฤติกรรมผู้้้รับคำ
ปรึกษา	และความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
	 ผู้้ร้บัคำปรกึษาและสัมาช้กิครอบครวัมกัมภีาวะ
วิกฤตห้รือมีเรื�องยุ่งยากใจิ	 ผู้้้รับคำปรึกษาควรมีท่าที
สังบ	ใจิเยน็	ห้นกัแนน่	และมั�นคง	จิะช้ว่ยผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา
ได้้ใสั่ใจิความร้้สัึก	 รับฟื้ังข้อม้ล	 ตั�งคำถามเพื่ื�อการ

ประเมนิสัภาพื่ครอบครวัได้ร้อบด้า้น	และยงัช่้วยให้ผู้้้ร้บั
คำปรกึษาพื่รอ้มที�จิะสัำรวจิปัญห้าอยา่งจิรงิจัิง	อารมณ์์
ห้รือความวิตกกังวลที�เกิด้ขึ�นจิากการประเมินสัภาพื่
ครอบครวัจิะเปน็ตวัช้ว่ยนำทางให้เ้กดิ้การสัำรวจิปัญห้า
ที�แท้จิริง	 สัำรวจิต้นทุนของครอบครัว	 ซึ้�งเป็นปัจิจัิย
ปกป้องของผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัวโด้ยปรับวิธี
การสัื�อสัารและภาษารักให้้เข้าใจิตรงกัน	จิากนั�น	ผู้้้ให้้
คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษาต้องร่วมกันกำห้นด้เป้า
ห้มายสัำห้รับการปรับเปลี� ยนความสััมพื่ันธ์ ใน
ครอบครัวให้้เป็นไปในทางที�ด้ีขึ�น	 เป้าห้มายด้ังกล่าว
ต้องเป็นเป้าห้มายของครอบครัวด้้วย	
	 การนำสัมมติฐานมาใช้้เป็นเครื�องมือในการให้้
คำปรึกษาครอบครัว	 เพื่ื�อตรวจิสัอบว่าในระห้ว่างการ
สัำรวจิสัภาพื่ครอบครวันั�นเปน็ไปตามสัมมตุฐิานที�ตั�งไว้
ห้รอืไม	่ห้ากไมเ่ปน็ตามนั�น	กต็อ้งปรบัห้รอืตั�งสัมมตุฐิาน
ให้ม	่เพื่ื�อปรบัมุมมองของผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาตรงกบัสัมาชิ้ก
ครอบครวัที�เขา้กระบวนการให้ค้ำปรกึษาครอบครวั	จิน
กระทั�งเกดิ้การเปลี�ยนแปลงในครอบครวัอยา่งมทีศิทาง
ไปในทางเด้ียวกัน	 กล่าวโด้ยสัรุป	 การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องมีทัศนคติแบบนักสัำรวจิ	
นักวิทยาศาสัตร์ที�ต้องตั�งคำถาม	 ตั�งสัมมุติฐานและ
แสัวงห้าคำตอบว่าตรงกับสัมมุติฐานที�ตั�งไว้ห้รือไม่	
อยา่งไร	เช้น่	ตั�งสัมมตุฐิานวา่ผู้้ร้บัคำปรกึษามพีื่ฤตกิรรม
ตดิ้การพื่นนัจินเป็นห้นี�	มคีด้ฉีอ้โกง	เกดิ้จิากต้องการได้้
เงินมาก	 ๆ	 เพื่ื�อมาซื้�อสัิ�งของมีค่าให้้คนในครอบครัว
เป็นการสัื�อความรักและต้องการได้้ความรักตอบ	 แต่
เมื�อสัำรวจิไปแล้วพื่บว่าครอบครัวไม่ได้้ต้องการความ
รักที�เป็นสัิ�งของ	 โด้ยเฉพื่าะที�ได้้มาจิากการกระทำผู้ิด้
กฎห้มาย	แตค่รอบครัวคาด้ห้วังให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาตั�งใจิ
เรียน	 ใช้้จ่ิายอย่างร้้จิักคุณ์ค่าของเงิน	 ซ้ึ�งสัะท้อนว่ามี
ความตรงกับสัมมุติฐานที�ผู้้้ให้้คำปรึกษาตั�งไว้บางสั่วน	
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แตก็่มขีอ้มล้บางส่ัวนที�ไมต่รงกับสัมมุติฐานที�ตั�งไว้	และ
เป็นข้อม้ลสัำคัญที�จิะต้องสัะท้อนให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้
เข้าใจิและปรับความคาด้ห้วังให้้ตรงกัน	 ถ้าผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาไม่ได้้ตั�งสัมมุติฐานใด้	ๆ	ไว้เลย	ก็อาจิจิะทำให้้
การสัำรวจิทำไปเรื�อย	ๆ	ไม่มีโครงความคิด้ที�จิะเป็นที�
ยดึ้	ที�ตรวจิสัอบ	ทำให้ก้ารให้ค้ำปรึกษาอาจิจิะเสีัยเวลา
มากเกนิควร	ผู้ลที�ได้ไ้มก่ระช้บั	ประเด้น็แกป้ญัห้าขาด้
ความเจิาะจิง

3.3 ให้คำปรึกษาโดยใช้คำถามวุนเป็นวุง
(Circularity)
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาตั�งคำถามให้ส้ัมาชิ้กในครอบครวั
แต่ละคนได้้เกิด้มุมมองเกี�ยวกับความเช้ื�อ	 พื่ฤติกรรม	
และความสัมัพัื่นธ	์ผู้า่นคำถามและคำตอบของสัมาชิ้ก
ในครอบครัว	ซ้ึ�งมีผู้ลกระตุ้นอารมณ์์ความร้้สัึก	ความ
คิด้	 และพื่ฤติกรรมของสัมาช้ิกในครอบครัวคนอื�นๆ	
คล้ายกับการถามเช้ื�อมโยงเป็นวงกลมกับสัมาชิ้กใน
ครอบครัวที�มารับคำปรึกษา	 ซ้ึ�งจิะช้่วยให้้ผู้้้รับคำ
ปรกึษามองเห้น็รป้แบบและความสัมัพื่นัธใ์นครอบครวั
ได้้ชั้ด้เจินยิ�งขึ�น	 การถามห้มุนวนเป็นวงจิะล้อไปกับ
ทิศทางของขั�นตอนกระบวนการให้้คำปรึกษา	 ตั�งแต่
สััมพื่ันธภาพื่	ตกลงบริการ	สัำรวจิปัญห้า	สัาเห้ตุและ
ความต้องการ	การวางแผู้นแก้ไขปัญห้า	และยุติบริการ	
โด้ยช่้วยให้ส้ัมาชิ้กครอบครัวมีสัว่นร่วมตลอด้การให้ค้ำ
ปรึกษาครอบครัวในแต่ละครั�งนั�น	ๆ

4. Case formulation
 Case formulation	 คือ	 การทำความเข้าใจิ
ผู้้้รับคำปรึกษา	ในที�นี�ห้มายถึง	การทำความเข้าใจิที�มา
ที�ไปวา่	มีปัจิจัิยอะไรบ้างที�นำพื่าให้ผู้้้ร้บัคำปรึกษาเข้าไป
เกี�ยวข้องกับคด้ี	และมีปัจิจิัยอะไรบ้างที�จิะมีผู้ลต่อการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	ด้ังนี�

4.1 ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน (Predisposing factors)		
	 เช้น่	การเลี�ยงด้	้พัื่ฒนาการ	ระด้บัสัติปัญญา	การ
ศกึษาบคุลกิภาพื่เด้มิ	ประวตัคิวามเจิบ็ปว่ย	สัมัพื่นัธภาพื่
กับบุคคลอื�น	ครอบครัว	เพื่ื�อนฝึ้ง

4.2 ปัจิจิัยกระตุ้น (Precipitating factors)
	 ผู้้้รับคำปรึกษาสัามารถใช้้ช้ีวิตอย้่ได้้	 โด้ยไม่
พื่ัวพัื่นกับคดี้	 แม้ว่าจิะมีปัจิจัิยที�นำมาก่อน	 แต่เมื�อมี
ปัจิจิัยกระตุ้น	 เช้่น	 ปัญห้าความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว	
การถ้กช้ักจ้ิงจิากเพืื่�อน	 ทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีสั่วน
เกี�ยวข้องกับคด้ีได้้	 การห้าปัจิจิัยกระตุ้นจิะช้่วยให้้ผู้้้ให้้
คำปรึกษาเข้าใจิจิุด้เปลี�ยนของผู้้้รับคำปรึกษา	 นำไปสั้่
การให้้คำปรึกษาที�ตรงประเด้็น



191สำหรัับศาลทั่ั�วไป

4.3 ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหายังคงอยู่
(Perpetuating factors)
	 เมื�อผู้้้รับคำปรึกษาเข้ามาเกี�ยวข้องกับคด้ีแล้ว	
มักมีปัจิจัิยที�ทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษายังอย้่ใกล้ความเสัี�ยง
กับการก่อคด้ีซ้�ำ	เช้่น	ห้่างเห้ินกับครอบครัว	โด้ด้เด้ี�ยว	
ไม่มีงานทำ	ถ้กตำห้นิซ้�ำ	ๆ 	ห้นี�สัิน	ขาด้ทักษะช้ีวิต	ทั�งนี�
อาจิเป็นปัจิจิัยที�นำมาก่อน	 ห้รือปัจิจิัยกระตุ้นที�ยังไม่
คลี�คลายก็ได้้	ผู้้้ให้้คำปรึกษามีห้น้าที�แปรเปลี�ยนปัจิจิัย
เห้ล่านี�ให้้เป็นปัจิจิัยปกป้อง
 
4.4 ปัจิจิัยปกป้อง (Protective factors)
	 เปน็ปจัิจิยัสัำคญัที�จิะช้ว่ยเห้ลอืให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษา
ไม่ย้อนกลับมาก่อคด้ีอีก	 และจิะช้่วยผู้ลักด้ันให้้ผู้้้รับ 
คำปรึกษามีแนวทางการด้ำเนินช้ีวิตที�ด้ีขึ�น	 เช่้น	
ครอบครัวใส่ัใจิ	เพื่ื�อนฝึง้รกัใคร่	มีอาช้พีื่	ขยนัห้มั�นเพื่ยีร	
รบัผู้ดิ้ช้อบ
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องประเมินครอบครัวว่ามีสั่วน
เกี�ยวข้องกับปัจิจิัยเห้ล่านี�อย่างไร	 ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	
และปัจิจิัยกระตุ้นสั่งผู้ลกับการก่อคด้ีอย่างไร	 ปัจิจัิยที�
ทำให้้ปัญห้าคงอย้่ขัด้ขวางการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม
อย่างไร	 และจิะทำอย่างไรให้้ปัจิจัิยเห้ล่านี�เปลี�ยนเป็น
ปัจิจิัยปกป้อง

5. กระบวนการให้คำปรึกษา
	 เป็นกระบวนการที�ด้ำเนินการต่อเนื�องแบ่ง
กระบวนการเป็น	5	ขั�นตอน	ได้้แก่
  
5.1 การสูร้างสูมัพนัธภาพแลัะการตกลังให้การบรกิาร
	 การสัร้างสััมพัื่นธภาพื่เป็นกระบวนการแรกที�
ทำให้้ผู้้้รับคำปรึกษาร้้สัึกผู้่อนคลาย	 มีความไว้วางใจิ	
จิากนั�นผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาจิะประเมนิความเขา้ใจิในการมา
รับบริการและตกลงบริการโด้ยการชี้�แจิงวัตถุประสังค์
ของการให้้คำปรึกษาและประโยช้น์ที�จิะได้้รับจิากการ
ให้ค้ำปรึกษา	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาตอ้งชี้�ให้เ้ห้น็ถงึความสัำคัญ
ของการเชิ้ญสัมาชิ้กครอบครัวมารับคำปรึกษาร่วมกัน
กับผู้้้รับคำปรึกษา	
  
5.2 การสูำรวุจิปัญหา สูาเหตุแลัะควุามต้องการ
ของการรับคำปรึกษา
	 ขั�นตอนนี�เป็นการทำความเข้าใจิกับปัญห้า	
สัาเห้ตุที�นำไปสั้่การกระทำความผิู้ด้ความต้องการของ
ผู้้้รับคำปรึกษา	ปัจิจิัยนำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่	 และปัจิจิัยปกป้อง	 รวมทั�ง
ประเมินสัภาพื่ครอบครัว	 เพื่ื�อให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาเข้าใจิ
ปัญห้าที�แท้จิรงิของผู้้ร้บัคำปรกึษาและครอบครัว	ส่ัวนผู้้ร้บั 
คำปรึกษาและครอบครัวจิะได้้ตระห้นักถงึความสัำคัญ 
ของปัญห้า	อนัจิะนำไปสั้ก่ารวางแผู้นแก้ไขปัญห้าร่วมกัน

5.3 การวุางแผู้นแก้ไขปัญหาแลัะการจิดัการกบัปัญหา
	 เมื�อทำความเข้าใจิกับปัญห้าแล้ว	 จิากนั�นควร
จิดั้ลำด้บัความสัำคญัของปญัห้า	ช้ว่ยให้ผู้้้ร้บัคำปรกึษา
และครอบครัวมีทางเลือกในการแก้ไขปัญห้า	 โด้ยนำ
ปัจิจัิยปกป้อง	 ซึ้�งเป็นต้นทุนของครอบครัวมาเป็นตัว
ช้ว่ยปรบัเปลี�ยนความสัมัพื่นัธใ์นครอบครวัให้เ้ปน็ไปใน
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ทางที�ดี้ยิ�งขึ�น	 และช้่วยให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้การ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	 การวางแผู้นแก้ไขปัญห้าต้อง
มีวิธีการที�เป็นร้ปธรรม	 สัามารถการนำไปปฏิิบัติใน
สัถานการณ์์จิริงได้้

5.4 การยุติการให้บริการ
	 ขั�นตอนนี�ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
และครอบครัวสัรุปประเด้็นสัำคัญที�พื่้ด้คุยกันระห้ว่าง
การให้้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญห้าตามที�ตกลง
กนัไว้	อาจิจิะเน้นย�ำเกี�ยวกับวัตถุประสังค์ของการให้ค้ำ
ปรึกษาเพืื่�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัวตระห้นัก
ถึงปัญห้าและปฏิิบัติตามคำสัั�งศาล	ควรตกลงเรื�องการ
นัด้ห้มายครั�งต่อไปและประเด็้นในการติด้ตามครั�งต่อ
ไป	 ห้ากต้องเช้ิญสัมาช้ิกครอบครัวมารับการให้้คำ
ปรกึษาในครั�งตอ่ไป	ควรตกลงบริการกับผู้้ร้บัคำปรึกษา
ให้้รับทราบก่อน

5.5 การบันทึกการให้บริการ
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาควรบันทึกปัญห้าสัำคัญและ
แนวทางแก้ไขปัญห้าตามที�ได้้พื่้ด้คุยกับผู้้้รับคำปรึกษา
และครอบครัว	ควรระบุปจัิจิยันำมาก่อน	ปจัิจัิยกระตุน้	
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่	 และปัจิจิัยปกป้อง	 เพื่ื�อ
สัร้างความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัว	รวมทั�ง
เปน็การสัง่ตอ่ขอ้มล้สัำห้รบัการให้ค้ำปรกึษาครั�งต่อไป	

6. ที่ักษะการให้การปรึกษาครอบครัว
6.1 การสูร้างควุามสูัมพันธ์กับครอบครัวุ
	 ผู้้้ให้้การปรึกษาต้องมีความสััมพื่ันธ์ที�ด้ีกับ
ครอบครัว	 สัร้างความคุ้นเคย	 ให้้การยอมรับในตัว
สัมาช้กิแตล่ะคนและรบัร้ใ้นประสับการณ์ท์ี�เขาม	ีไมว่า่
จิะเปน็เรื�องที�มคีวามสุัข	ความทุกข	์ความลำบาก	ความ
เจิ็บปวด้	ห้รือความปลื�มปีติที�เกิด้ขึ�นในครอบครัว	

6.2 การสูร้างข้อตกลังเบ้�องต้น
	 เป็นการตกลงเกี�ยวกับการให้้การปรึกษา	 เช่้น	
สัถานที�	ระยะเวลาในการพื่บกนัแตล่ะครั�ง	ใครตอ้งเขา้
รว่มในชั้�วโมงให้ก้ารปรกึษาบา้ง	พื่บกนักี�ครั�ง	ระยะเวลา
นานเท่าใด้	

6.3 การตั�งเป้าหมายในการให้คำปรึกษา
	 โด้ยให้ค้รอบครัวร่วมกันกำห้นด้เป้าห้มายให้ต้รง
กันเป็นระยะ	 โด้ยเฉพื่าะเป้าห้มายตามแผู้นที�นำทาง	
(roadmap)	ช้่วยให้้ครอบครัวตั�งเป้าห้มายให้้ได้้ตั�งแต่
เริ�มตน้การให้ก้ารปรกึษา	โด้ยช้ว่ยให้ค้รอบครวัปรกึษา
ห้ารือตั�งเป้าห้มายร่วมกันให้้ได้้	 แม้จิะเป็นการยาก
เพื่ราะในระยะแรกครอบครัวมกัมคีวามขัด้แยง้กนัมาก	
แตก่ารพื่ยายามตกลงกนัจิะทำให้ค้รอบครวัเรยีนร้บ้าง
สัิ�งบางอย่างเพิื่�มขึ�น	 ผู้้้ให้้การปรึกษาต้องกระตุ้นให้้
ครอบครวัคดิ้เป้าห้มายเอง	ไม่ใช่้เป็นผู้้ค้ดิ้แทนครอบครัว 
แต่เป้าห้มายครอบครัวต้องสัอด้คล้องกับที�ผู้้้ให้้การ
ปรึกษาประเมิน	 แต่ถ้าไม่ไปด้้วยกันกับที�ผู้้้ให้้การ
ปรึกษาประเมิน	ก็ควรวิเคราะห้์ให้้ช้ัด้เจิน	และอธิบาย
ให้้ครอบครัวเข้าใจิ	 ว่าปัญห้าที�สัำคัญกว่าและจิำเป็น
ต้องแก้ไขก่อน
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หลัักสูำคัญในการตั�งเป้าหมาย
	 •	 ครอบครัวร่วมกับผู้้้รับคำปรึกษากำห้นด้ 
เป้าห้มาย	 มีภาพื่ของเป้าห้มายที�เป็นภาพื่เด้ียวกันซ้ึ�ง
เป้าห้มายนั�นควร	เป็นเป้าห้มายที�ช้ัด้เจิน	เป็นร้ปธรรม
ห้รือเป็นพื่ฤติกรรมที�สัังเกตห้รือวัด้ได้้	 และเป็น 
เป้าห้มายที�เป็นไปได้้	
	 •	มกีารเรยีงลำด้บัความสัำคญัของเปา้ห้มาย	ซ้ึ�ง
เป้าห้มายใด้ควรทำอย่างรีบด้่วน	และเป้าห้มายอะไรที�
สัามารถรอได้้	

6.4 การตั�งคำถาม
	 การตั�งคำถามเป็นสัิ�งสัำคัญในกระบวนการให้ค้ำ
ปรึกษา	ซ้ึ�งคำถามแต่ละแบบจิะให้้ข้อม้ล
ที�แตกต่างกัน	คือ	

	 6.4.1	 การัถามคำถามแบบเส�นตัรัง	 (linear	
question)	 เป็นการห้าข้อม้ล	 ข้อเท็จิจิริงว่าเกิด้อะไร
ขึ�น	ที�ไห้น	เช้่น	“สััปด้าห้์ที�ผู้่านมามีปัญห้าอะไรเกิด้ขึ�น
บ้าง”
	 6.4.2	การัถามวนเป็นวง	(circular	question) 
เปน็การตั�งคำถามประเด็้นเดี้ยวกันหั้วข้อเดี้ยวกันวนไป
กับทุกคน	 เพื่ื�อให้้เข้าใจิ	 เช้ื�อมโยงความสััมพัื่นธ์กันใน
ครอบครัว	3	ด้้านห้ลักๆ	คือ	
	 •	 รับร้้	 เข้าใจิความความคิด้	 ความร้้สัึกของ
แต่ละบุคคล
	 •	 เข้าใจิความสััมพื่ันธ์ของสัมาช้ิกในครอบครัว
ที�มีต่อกัน
	 •	 ความแตกต่างของปฏิิสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
ระห้ว่างช้่วงเวลาในอด้ีตกับปัจิจิุบัน

ผู้ให้คำปรึกษา

ผู้รับคำปรึกษา คนในครอบครัว

คุณได้ฟังคำตอบ
แล้วคุณรู้สึกอย่างไร

คำถาม 2

คำถาม 2
ตอบคำถาม

คำถาม 1

แล้วคุณมี
ความคิดเห็น
อย่างไรกับ
คำถาม 1
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6.5 การทำให้ตรงประเด็น
 ผู้้ใ้ห้ก้ารปรกึษาตอ้งรบัฟื้งัขอ้มล้	และตอบสันอง
กบัคนในเวลาเดี้ยวกัน	ซ้ึ�งสัมาชิ้กแต่ละคนมีขอ้มล้	และ
ประสับการณ์ท์ี�มากมายที�ตอ้งการให้ผู้้้ใ้ห้ค้ำปรึกษารับ
ร้้	 และห้ลายครั�งที�ข้อม้ลต่างๆ	 เป็นข้อม้ลรายละเอียด้
ปลีกย่อย	ไม่ตรงประเด้็น	ด้ังนั�นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องจิับ
ประเด็้นที�สัำคัญ	 แยกแยะประเด็้นปัญห้า	 พ้ื่ด้ถึง
ประเด้็นปัญห้าอย่างชั้ด้เจิน	 ตรงไปตรงมากับสัมาชิ้ก 
ทุกคน	เพื่ื�อให้้ทุกคนเข้าใจิตรงกันว่า	“ตอนนี�เราจิะคุย
ปัญห้าเรื�องอะไร”	 ถ้ามีการพ้ื่ด้คุยออกนอกประเด็้น 
ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาต้องทักทว้งและนำทุกคนกลับสั้ป่ระเด็้น
ปัญห้าเด้ิม	

6.6 การทำให้กระจิ่าง 
	 ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวเป็นความสััมพื่ันธ์
แบบ	“พื่ึ�งพื่ิงกัน”	ซ้ึ�งสัมาช้ิกแต่ละต่างอาศัยอีกคนให้้	
“เติม”	 สัิ�งที�ตนเองขาด้ให้้เต็ม	 ด้ังนั�นการแสัด้งความ
ร้ส้ักึที�แท้จิรงิห้รอืการสัื�อสัารกนัอยา่งกระจิา่งช้ดั้จิงึเปน็
สัิ�งที�ยาก	เพื่ราะต่างฝึ่ายมักเกรงใจิ	ถ้าแสัด้งความร้้สัึก
ตรงไปตรงมา	อาจิทำให้อ้กีฝึา่ยโกรธ	เสัยีใจิ	ผู้ดิ้ห้วงั	ไม่
รกั	ทำให้ส้ัมาช้กิในครอบครวัไมก่ลา้ที�จิะบอกความคดิ้	
ความร้ส้ักึ	ความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา	ห้นา้ที�ของ
ผู้้้ให้้คำปรึกษาคือ	ทำให้้ความคิด้	ความร้้สัึก	ความคาด้
ห้วังที�ซ้่อนเร้นอย้่นั�นกระจิ่างซ้ึ�งการทำให้้กระจ่ิางๆ	 มี
ประโยช้น์	คือ
	 •	 ผู้้้พื่้ด้มีความเข้าใจิกับความร้้สัึก	 ความคิด้	
ความคาด้ห้วังของตนเอง
	 •	 ผู้้้ฟื้ังก็มีความชั้ด้เจินว่าตนเองต้องการอะไร
และเข้าใจิอีกฝึ่ายต้องการบอกอะไร	 มีความคาด้ห้วัง	
ความร้้สัึกอย่างไร

6.7 วุิธ่จิัดการกับควุามรู้สูึก
 ช้่วยให้้สัมาช้ิกร้้สัึกปลอด้ภัยที�จิะเล่าความร้้สัึก
ของตน	ไม่ว่าจิะเป็นความร้้สัึกที�ด้ี	เช้่น	รัก	พื่อใจิ	ห้รือ
ความร้้สัึกไม่ด้ี	 เช้่น	 โกรธ	 เกลียด้	ห้รือเสัียใจิก็ตาม	ผู้้้
ให้ก้ารปรกึษาตอ้งทำให้บ้รรยากาศในห้อ้งมคีวามสังบ	
ทั�งผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาและคนที�นั�งอย้ค่วรมีทา่ทตีั�งใจิฟัื้ง	ไม่
ตัด้สัินว่าว่าฝึ่ายใด้ผิู้ด้	 ฝ่ึายใด้ถ้ก	 เพื่ราะความร้้สัึกที�
แต่ละคนถ่ายทอด้ออกมานั�นเป็นผู้ลจิากการมองปัญห้า
ของแต่ละคน	 ซึ้�งผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องช้่วยให้้ทุกคน
ยอมรับความร้้สักึทั�งบวกและลบ	และพื่ยายามให้้ความ
สัำคัญกับความร้้สัึกในแง่บวกเพืื่�อด้ึงเอาความร้้สัึกที�ด้ี
มาเป็นแรงจิ้งใจิให้้เกิด้การเปลี�ยนแปลง

6.8 การควุบคุมควุามขัดแย้ง
	 ความรุนแรงอาจิเกิด้ขึ�นในการให้้การปรึกษา
ครอบครัวมากกว่าให้้การปรึกษาเฉพื่าะบุคคล	 เพื่ราะ
มีการเผู้ชิ้ญห้น้ากันระห้ว่างบุคคลที�มีความขัด้แย้งกัน	
ความร้้สัึกโกรธบุคคลที�อย่้ตรงห้น้าย่อมเกิด้ขึ�นอย่าง
ห้ลีกเลี�ยงไม่ได้้	ผู้้้ให้้การปรึกษาต้องควบคุมอารมณ์์ทั�ง
ตนเอง	 และทุกคนในห้้องในคำปรึกษาให้้เป็นไปอย่าง
พื่อเห้มาะ	 คือให้้แสัด้งอารมณ์์ได้้แต่ต้องไม่รุนแรงจิน
เกิด้ความก้าวร้าวทำร้ายร่างกายห้รือทำลายสัิ�งของ	
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6.9 การทำหน้าท่�อย่างเป็นกลัาง
	 ไม่ทำให้้ใครร้้สัึกถ้กตำห้นิ	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาไม่ตัด้สัินไม่ลำเอียงเข้าข้างฝึ่ายใด้ฝึ่ายห้นึ�งไม่ทอด้ทิ�งคนใด้คน
ห้นึ�งให้้นั�งนิ�งในห้้องให้้คำปรึกษา	ให้้ความสัำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน
 
6.10 การมองภาพใหม่ 
	 เปน็การเปลี�ยนความคดิ้และอารมณ์์ที�เผู้ชิ้ญอย้	่เพื่ราะบคุคลจิะปรบัตวักบัปญัห้าได้ด้้ขึี�นเมื�อเขามองปญัห้า
ในแง่มุมที�ด้ีกว่าเด้ิม	โด้ยทั�วไปครอบครัวจิะมองปัญห้าในแง่มุมที�แตกต่างกันขึ�นอย้่กับประสับการณ์์ในอด้ีต	แต่
สัว่นให้ญ่จิะมองปญัห้าในแงล่บจิงึทำให้เ้กดิ้ความร้สึ้ักห้มด้ห้วงัและห้าทางออกไมไ่ด้	้การมองปญัห้าในแงม่มุให้ม่	
คือ	 การทำให้้ครอบครัวห้ันมามองปัญห้าในแง่มุมให้ม่ที�ไม่เคยมองมาก่อน	 เพื่ื�อให้้เกิด้การเปลี�ยนแปลงใน
พื่ฤติกรรมที�ง่ายขึ�นกว่าเด้ิม	ตัวอย่างการมองมุมให้ม่	เช้่น	

มุมมองเดิม 
“มองการกระทำของแม่วุ่าชอบเข้ามายุ่งเร้�องสู่วุนตัวุ”

มองมุมใหม่
“แม่เป็นห่วุงลัูก จิึงคอยซึ่ักถามเร้�องสู่วุนตัวุลัูก”
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1.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“การให้้
คำปรึกษาครอบครัว”	วิทยากร
อธิบายสัรุปประเด้็น	ด้ังนี�
	 •	ห้ลักการของการให้้คำ
ปรึกษาทางจิิตสัังคม
	 •	กระบวนการให้้คำปรึกษา	
	 •	ทักษะการให้้คำปรึกษา
	 •	ความแตกต่างระห้ว่างการให้้
คำปรึกษารายบุคคลและ
ครอบครัว

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“สัาธติการให้ค้ำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ศีกึษา	:	นายเอก็ซ์้	และภรรยา”
ระห้ว่างที�เปิด้วีด้ิทัศน์วิทยากร
ห้ยุด้เป็นระยะ	ๆ	เพื่ื�ออธิบาย
	 -	กระบวนการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว
	 -	ทักษะที�ใช้้การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	เน้นการอธิบายทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)
	 -	บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้
คำปรึกษา

13:00-13:15
	(15	นาที)

13:15-14:00
(45	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ห้ลักการ	กระบวนการ	ทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัว	
พื่ร้อมทั�งเปรียบเทียบความแตก
ต่างระห้ว่างการให้้คำปรึกษาราย
บุคคลและการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ห้ลักการให้้คำปรึกษาครอบครัว
และกระบวนการให้้คำปรึกษา
ผู้่านตัวอย่างสัาธิต	วิทยากร
อธิบายได้้ว่าทักษะนี�คืออะไร
	ใช้้เพื่ื�ออะไร	ช้่วยผู้้้รับคำปรึกษา
อย่างไร	บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้
คำปรึกษาว่ากำลังทำห้น้าที�อะไร	
สัิ�งที�ควรเน้นสัำห้รบัผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา 
คือ	การรับฟื้ัง	การถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)	วิทยากร
ต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มาก่อน	และ
สัามารถใช้้คำอธิบายประกอบการ
สัาธิตการใช้้คำปรึกษามาเป็นตัว
ช้่วยในการทำความเข้าใจิ	เพื่ื�อให้้

วีด้ิทัศน์
“การให้้คำ
ปรึกษา

ครอบครัว”

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	:	 
นายเอ็กซ้์	

และภรรยา”

เอกสัาร 
“คำอธิบาย
ประกอบการ
สัาธิตการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว	

กรณ์ีศึกษา	:	
นายเอ็กซ้์	และ

ภรรยา”
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14:00-14:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารับการอบรมได้้ทบทวน 
ห้ลักการทำ	case	formulation	
	 •	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	 
(Predisposing	factors)
	 •	ปัจิจิัยกระตุ้น
(Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	
(Perpetuating	factors)
	 •	ปัจิจิัยปกป้อง
	(Protective	factors)

วทิยากรใช้้	“ตวัอย่างการอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	:
นายเอ็กซ้์	และภรรยา”
เป็นแนวทางในการอภิปราย

3.	วิทยากรทบทวนห้ลักการทำ	
case	formulation	โด้ยใช้้กรณ์ี
นายเอ็กซ้์และภรรยา	เป็น
ตัวอย่างการทบทวน	ด้ังนี�
	 •	ปัญห้าของนายเอ็กซ้์และ	
	 ครอบครัวคืออะไร
	 •	Case	formulation
	 •	ปัจิจิัยนำมาก่อน 
	 (Predisposing	factors)
	 •	ปัจิจิัยกระตุ้น 
	 (Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่		
	 (Perpetuating	factors)
	 •	ปัจิจิัยปกป้อง	(Protective		
	 factors)
	 •	ครอบครัวของนายเอ็กซ้์มี
สั่วนช้่วยทำให้้นายเอ็กซ้์จิะ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมได้้อย่างไร
โด้ยใช้้	PowerPoint		“Case	
Formulation	กรณี์ศกึษา	:	 
นายเอก็ซ์้และภรรยา”	ประกอบ
และวทิยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญ 
ทีละคำถาม
 

PowerPoint	
“Case

Formulation	
กรณ์ีศึกษา	:	 
นายเอ็กซ้์และ

ภรรยา”

เอกสัาร 
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ 
กรณ์ีศึกษา	:	 
นายเอ็กซ้์

และภรรยา”
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14:30-14:45
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้แลก
เปลี�ยนเรียนร้้ร่วมกันเกี�ยวกับ
กรณ์ีศึกษา	นายเอ็กซ้์และภรรยา	
อภปิรายกระบวนการให้้คำปรึกษา
ครอบครวั	ทักษะการให้้คำปรกึษา
ครอบครวัที�ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาใช้้	และ
มีความเข้าใจิความแตกต่าง
ระห้ว่างการให้้คำปรกึษารายบุคคล
กบัครอบครวัได้้อย่างถ้กต้อง	อีกทั�ง
ผู้้้เข้ารับการอบรมสัามารถ
วิเคราะห้์วีด้ิทัศน์สัาธิตครอบครัว
นายเอ็กซ้์และภรรยาว่ามีประเด้็น
ปัญห้าอะไรบ้าง	ครอบครัวมีสั่วน
ช่้วยในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรม
ของนายเอ็กซ้์ได้้อย่างไร	และ
สัามารถนำข้อม้ลที�ได้้จิาก	case	
formulation	มาเป็นตัวช้่วยใน
การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

4.	วิทยากรนำผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้อภิปรายเกี�ยวกับห้ลักการ
และวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
ด้ังนี�
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาใช้้กระบวนการ
ให้้คำปรึกษาอะไรบ้าง
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาใช้้ทักษะการ
ให้้คำปรึกษาอะไรบ้าง
	 •	ความแตกต่างระห้ว่างการให้้
คำปรึกษารายบุคคลกับครอบครัว
เป็นอย่างไรให้้วิทยากรใช้้	
PowerPoint	“ประเด้็นอภิปราย
ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”	ประกอบการ
อภิปรายทีละคำถาม

PowerPoint	
“ประเด้็น

อภิปรายห้ลักการ
และวิธีการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว”



คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษา 
กรณ่ศึกษา : นายเอ็กซ์์ แลัะภรรยา 

	 นายเอ็กซ้์	ช้ายไทยเช้ื�อสัายจิีน	อายุ	37	ร้ปร่างผู้อมผู้ิวคล�ำ	ผู้มสัั�น	สัวมชุ้ด้ลำลอง	พื่้ด้เสัียงด้ังฟื้ังช้ัด้	มีกลิ�น
แอลกอฮอล์	เรยีนจิบป.3	อ่านห้นังสัอืไม่ค่อยออก	มีอาช้พีื่รบัเห้มาก่อสัร้าง	รายได้้ไม่แน่นอน	ราว	10,000	-20,000	
บาทต่อเด้อืน	มีภรรยา	อาย	ุ42	ปี	อย้ก่นิกนัมา	10	ปี	มีลก้ช้าย	1	คน	อาย	ุ9	ปี	ลก้สัาว	2	คน	อาย	ุ7	ปี	และ	4	ปี 
ตามลำด้ับ
	 ภรรยามักจิะติด้ตามนายเอ็กซ์้ออกไปรับงานนอกบ้าน	ไมค่อ่ยได้อ้ย้ด่้แ้ลลก้	ล้กอย้ใ่นความด้แ้ลของพ่ื่อตา
และแม่ยาย	นายเอ็กซ้์	บอกว่าเลิกเสัพื่ยาบ้ามา	2	ปีแล้ว	ให้้เห้ตุผู้ลว่าเพื่ราะมีอายุมากขึ�น	และเคยถ้กจิับคด้ียา
เสัพื่ติด้จินติด้คุกมาแล้ว	2	ครั�ง	ตอนนี�อยากใช้้ช้ีวิตกับครอบครัวมากกว่า	ด้ื�มเห้ล้าขาว	วันละอย่างน้อย	1	ขวด้	
เป็นประจิำทุกวันห้ลังเลิกงาน	
	 ปริมาณ์การด้ื�มมากขึ�นในช้่วง	2	ปีที�ผู้่านมาโด้ยด้ื�มกับล้กน้อง	เคยมีประวัติเลือด้ออกในกระเพื่าะอาห้าร	
ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพื่ยาบาลประมาณ์	1	สััปด้าห้์	ก่อนมีคด้ี	ช้่วงที�เมาสัุรา	เคยมีทะเลาะวิวาททำร้ายภรรยา
ต่อห้น้าล้กและพื่่อตา	 แม่ยาย	 แต่จิำเห้ตุการณ์์ไม่ได้้	 ภรรยามาเล่าให้้ฟื้ังห้ลักจิากสัร่างเมาแล้ว	 นอกจิากนี�ยังมี
พื่ฤติกรรมสั้บบุห้รี�วันละ	15-20	มวน	มีภาระผู้่อนรถกระบะ	เด้ือนละ	10,000	บาท	เห้ลืออีก	30	งวด้
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0:45	 สัร้างสััมพื่ันธภาพื่กับทั�งสัามี	(ผู้้้รับคำปรึกษาที�เป็นผู้้้ต้องห้า)	และภรรยา

1:03	 สัำรวจิสัภาพื่การณ์์ของสัามี	ในรอบ	12	วันที�ผู้่านมาว่าตรงกับที�ได้้ตกลงไว้เมื�อการให้้ 

	 คำปรึกษาครั�งก่อนห้รือไม่	อย่างไร

1:13	 ถามด้้วยคำถามเปิด้	เพื่ื�อให้้สัามีได้้บอกสัาเห้ตุของความเครียด้เพื่ิ�มเติม

1:29	 ทวนความและใช้้คำถามปิด้	เพื่ื�อทวนสัอบข้อม้ลให้้ช้ัด้เจิน

1:49	 Circular	question	:	ถามภรรยาในประเด้็นเด้ียวกัน	คือ	สัภาพื่การณ์์ของสัามีในช้่วง 

	 12	วันที�ผู้่านมา

2:23	 ทวนความ	เพื่ื�อทวนสัอบข้อม้ล

2:45	 ทวนความ	และถามความรับร้้พื่ฤติกรรมทำร้ายภรรยาเวลาที�สัามีเมาในช้่วงที�ผู้่านมา

3:23	 ถามความร้้สัึกของสัามีเมื�อทราบพื่ฤติกรรมทำร้ายภรรยาในช้่วงที�สัร่างเมาแล้ว

3:33	 Circular	question	:	ถามคำถามเด้ียวกันเพื่ื�อตรวจิสัอบการรับร้้ความร้้สัึกผู้ิด้ของสัามี

4:10	 ถามความคิด้อยากเลิกด้ื�มสัุราของสัามี	เป็นการประเมินขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง

4:17	 Circular	question	:	ถามความรับร้้ของภรรยาต่อความคิด้อยากเลิกด้ื�มสัุราของสัามี

4:37	 Circular	question	:	ถามภรรยาถึงความต้องการอยากให้้สัามีเลิกด้ื�มสัุรา

4:44	 ถามภรรยาถึงสัาเห้ตุที�ต้องการให้้สัามีเลิกด้ื�ม	เพื่ื�อให้้สัามีได้้ยินผู้ลกระทบของการด้ื�มสัุรา	

	 ที�มีต่อครอบครัว

5:04	 Circular	question	:	ถามสัามว่ีาได้้ยนิผู้ลกระทบของการด้ื�มสัรุาที�มต่ีอครอบครวั	ใน 

	 มมุมองของภรรยาห้รือไม่	อย่างไร

5:11	 สัะท้อนความร้ส้ักึทรมานทางกายของสัามซี้ึ�งปรากฏิต่อห้น้า	เพืื่�อแสัด้งความเข้าใจิความทุกข์	

 ทรมานของผู้้้รับคำปรึกษา

5:31	 บทบาท	psychoeducator	สัะท้อนความร้้สัึกและให้้ข้อม้ลเพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิความ

	 ทรมานจิากอาการถอนสัุราให้้ทั�งสัามีและภรรยาเข้าใจิตรงกัน
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6:21	 ถามผู้ลกระทบจิากการด้ื�มสัุรา	เพื่ื�อให้้สัามีได้้อธิบายให้้ภรรยาฟื้ังและเข้าใจิ

6:56	 ถามเพื่ื�อทำความกระจิ่างความร้้สัึกเบื�องลึกภายใต้พื่ฤติกรรมทำร้ายภรรยา

7:14	 Circular	question	:	ถามภรรยาว่าได้้ยินความร้้สัึกรักของสัามีห้รือไม่	เพื่ื�อเสัริมการสัื�อ 

	 ภาษารักระห้ว่างกัน

7:19	 Circular	question	:	ถามภรรยาว่าได้้ยินความร้้สัึกรักของสัามีห้รือไม่	ให้้สัังเกต

	 ภาษากายของภรรยา

7:22	 ถามย�ำกับภรรยาในประเด้็นเด้ิม	และให้้บอกเห้ตุผู้ลที�เช้ื�อว่าสัามีรัก	บทบาท	facilitator		

	 เปิด้โอกาสัให้้ภรรยาได้้พื่้ด้ถึงสั่วนด้ีของสัามี

8:11	 Circular	question	:	ถามสัามีว่าได้้ยินความด้ีที�ภรรยามองเห้็นห้รือไม่	เพื่ื�อให้้สัามีได้้มอง	

	 เห้็นสั่วนด้ีของตนเองด้้วย

9:08	 สัะท้อนความร้้สัึกรักครอบครัว	แม้ว่าสัามีจิะด้ื�มสัุรา

9:19	 ถามสัำรวจิสัาเห้ตุที�ทำให้้สัามีต้องด้ื�มสัุรา	เพื่ื�อให้้ภรรยาได้้ฟื้ังและเข้าใจิสัามีเพื่ิ�มเติม

10:41	 บทบาท	facilitator	สันับสันุนให้้ทั�งสัามีและภรรยาได้้สัื�อสัารปัญห้าทุกข์ใจิที�ยังไม่เคยได้้

	 คุยกันมาก่อน

11:18	 สัามีได้้บอกความคาด้ห้วังบทบาทของตนเองที�มีต่อล้ก

12:00	 บทบาท	facilitator	ให้้สัามีได้้ระบายความร้้สัึกผู้ิด้

12:45	 ทวนความ	เช้ื�อมโยงความคาด้ห้วังที�ด้ีซ้ึ�งขัด้แย้งกับความร้้สัึกผู้ิด้จิากพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุรา

12:54	 Circular	question	:	ถามภรรยาถึงความคาด้ห้วังบทบาทของสัามีที�มีต่อล้ก

13:00	 ภรรยาได้้บอกความคาด้ห้วังบทบาทของสัามีที�ต้องแบบอย่างที�ด้ีให้้กับล้ก

13:14	 ผู้้ใ้ห้้คำปรึกษาสัื�อสัารกบัค่้สัมรสัทางบวก	โด้ยสัะท้อนความร้ส้ักึห่้วงใยของภรรยาที�อย้ภ่ายใต้	

 ความคาด้ห้วังที�มีต่อสัามี

13:47	 สัรุปความ	เช้ื�อมโยงความร้้สัึกกับพื่ฤติกรรมของภรรยา
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14:16	 ถามสัามีเพื่ื�อสัำรวจิสัาเห้ตุของความทุกข์ใจิเพื่ิ�มขึ�น	เพื่ื�อให้้เกิด้ความเข้าใจิระห้ว่างสัามี	

	 และภรรยาให้้ลึกขึ�น

15:30	 สัรปุความ	เช้ื�อมโยงสัาเห้ตขุองการดื้�มสัรุาเพื่ื�อห้ลกีเลี�ยงความเครยีด้จิากการ	เผู้ชิ้ญปัญห้า

	 จิัด้การรายรับรายจิ่ายในครอบครัว	จินทำให้้เกิด้ปัญห้าให้ม่	คือติด้สัุรา

16:50	 สัรุปความต้องการของสัามีและภรรยาที�ตรงกัน	คือ	การเลิกด้ื�มสัุราของสัามี

17:00	 ถามเพื่ื�อให้้สัามีและภรรยาช้่วยกันสัำรวจิอุปสัรรคที�ขัด้ขวางการเลิกด้ื�มสัุรา

17:29	 Circular	question	:	ถามมุมมองของภรรยาที�มีต่อสัามี	(สัามีมองว่าตนเองไม่เข้มแข็ง)

17:54	 ภรรยาสัะท้อนภาพื่ที�มองว่าสัามีต้องการเลิกด้ื�มสัุรา	แต่ขาด้การสันับสันุน	ซ้ึ�งเป็นมุมมอง	

	 ด้้านบวก

18:07	 สัะท้อนข้อม้ลความเข้มแข็งในอด้ีตของสัามีที�สัามารถเลิกยาบ้าได้้

18:41	 Circular	question	:	ถามภรรยาถึงการรับร้้ความเข้มแข็งของสัามี

19:02	 ทวนความ	ย�ำมุมมองของภรรยาที�มองความเป็นไปได้้ที�สัามจีิะเลกิด้ื�มสัรุาได้้	เพื่ื�อให้้กำลังใจิ	

 สัามี

19:14	 บทบาท	psychoeducator	ให้้ความร้้เรื�องความจิำเป็นต้องบำบัด้รักษากับแพื่ทย์	เพื่ื�อลด้	

	 ความทรมานจิากการถอนสัุรา

20:32	 บทบาท	life-coach

21:17	 วางแผู้นสั่งต่อเพื่ื�อบำบัด้ภาวะติด้สัุรา

21:29	 สัอบถามความสัมคัรใจิของทั�งสัองฝ่ึาย	เพื่ื�อให้้มคีวามรบัผู้ดิ้ช้อบต่อการแก้ไขปัญห้าครอบครัว

	 ของตนเอง

21:44	 บทบาท	life-coach	ถามเพื่ื�อให้้เช้ื�อมั�นในตนเอง

22:16	 สัรุปความ	วางแผู้นแก้ไขปัญห้าเร่งด้่วนก่อน	คือบำบัด้ภาวะติด้สัุรา

22:27	 การแก้ไขปัญห้าระยะต่อไปคือการจิดั้การกบัความเครยีด้	การวางแผู้นด้้านการเงินของครอบครวั
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23:52	 บทบาท	facilitator	ให้้ภรรยาสัรุปสัิ�งที�ได้้จิากการให้้คำปรึกษาครั�งนี�

24:30	 บทบาท	life-coach	แนะนำให้้ภรรยาปรับคำพื่้ด้ในเช้ิงบวก

24:51	 บทบาท	facilitator	ให้้สัามีสัรุปสัิ�งที�ได้้จิากการให้้คำปรึกษาครั�งนี�

25:14	 บทบาท	life-coach	ให้้กำลังใจิครอบครัวและกำห้นด้การวางแผู้นช้ีวิตต่อไป	

25:29	 Circular	question	:	สัอบถามความห้วังต่อการเปลี�ยนแปลงที�ด้ีขึ�นของทั�งภรรยาและสัามี

25:50	 ยุติบริการและนัด้ห้มายครั�งต่อไป

			-	 บันทึกข้อม้ล



ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที่่�เก่�ยวขั้้องกับกรณ่ศึกษา :
นายเอ็กซ์์ แลัะภรรยา

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	ระด้ับการศึกษาไม่สั้ง
	 •	ขาด้ทักษะการแก้ปัญห้าช้ีวิต	เคยแก้ปัญห้าด้้วยการใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 •	ปัญห้าการเงิน
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 •	เพื่ื�อนร่วมงานและล้กน้องที�ช้วนกันด้ื�มสัุราเวลาเลิกงาน
	 •	ความเครียด้	จิัด้การปัญห้าการเงินไม่ได้้	ใช้้สัารเสัพื่ติด้/สัุราเพื่ื�อลด้ห้รือลืมความเครียด้
	 •	เมาสัุราแล้วคุมตนเองไม่ได้้	จินเกิด้เห้ตุทะเลาะวิวาท	
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องสัำรวจิในครั�งต่อไปว่า	 ด้ื�มสัุราเพื่ราะอะไร	 ต้องการให้้ลืมความทุกข์เรื�อง
ใด้เพื่ิ�มเติมอีก

ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	ปัญห้าการเงิน	ยังต้องผู้่อนรถกระบะ	
	 •	มีภาวะติด้สัุรา	
	 •	ภรรยาบ่นเรื�องการด้ื�มสัุราจินทะเลาะกัน
	 •	ยังคิด้ว่าสัุราจิำเป็น	ช้่วยให้้เข้าสัังคม	ช้่วยให้้ลืมทุกข์
	 •	มีแบบแผู้นการแก้ปัญห้า	คือใช้้สัุราบำบัด้ความทุกข์
	 ฯลฯ
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ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	รักครอบครัว	เป็นห้่วงอนาคตล้ก	ห้วังด้ีกับล้ก	อยากให้้ครอบครัวด้ีขึ�น	
	 •	ทำงานก่อสัร้าง	มีรายได้้	แม้ว่าการศึกษาจิะไม่สั้ง	แต่ก็พื่ยายาม
ประกอบอาช้ีพื่สัุจิริต
	 •	เคยเลิกสัารเสัพื่ติด้ได้้
	 •	ภรรยาห้่วงใย	ตามไปทำงานด้้วยเพื่ื�อด้้แลเวลาด้ื�มสัุรา	ด้้แลเฝึ้าที�รพื่.ในช้่วงที�ผู้่าตัด้
กระเพื่าะอาห้าร
	 •	เป็นคนช้อบช้่วยเห้ลือคนอื�น
	 ฯลฯ



ฝึึกปฏิิบัติการสูัมภาษณ ์
โดยใช้ที่ักษะการถามวนเป็นวง 

(Circular Questioning)

หัวขั้้อที่่� 4
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	 ใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	(circular	questioning)	ในการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้
อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา

ที่ักษะการถามวนเป็นวง
(Circular Questioning) 
	 เป็นการถามโด้ยผู้้้ให้้คำปรึกษาตั�งคำถามให้้
สัมาชิ้กในครอบครัวแต่ละคนได้้เกิด้มุมมองเกี�ยวกับ
ความเช้ื�อ	 พื่ฤติกรรม	 และความสััมพื่ันธ์	 ผู่้านคำถาม
และคำตอบของสัมาช้ิกในครอบครัว	 ซ้ึ�งมีผู้ลกระตุ้น 
อารมณ์ค์วามร้สึ้ัก	ความคดิ้	และพื่ฤตกิรรมของสัมาช้กิ
ในครอบครัวคนอื�นๆ	 คล้ายกับการถามเช้ื�อมโยงเป็น
วงกลมกบัสัมาช้กิในครอบครวัที�มารบัคำปรกึษา	ซ้ึ�งจิะ
ช่้วยให้้ผู้้ร้บัคำปรึกษามองเห็้นรป้แบบและความสัมัพัื่นธ์
ในครอบครัวได้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น	 การถามวนเป็นวงจิะ 
ลอ้ไปกบัทศิทางของขั�นตอนกระบวนการให้ค้ำปรกึษา	
ตั�งแต่สััมพื่ันธภาพื่	ตกลงบริการ	สัำรวจิปัญห้า	สัาเห้ตุ
และความต้องการ	การวางแผู้นแก้ไขปัญห้า	และยตุบิรกิาร 
โด้ยช้่วยให้้สัมาชิ้กครอบครัวมีสั่วนร่วมตลอด้การให้ ้
คำปรึกษาครอบครัวในแต่ละครั�งนั�น	ๆ
 

	 ทกัษะการถามวนเป็นวง	(Circular	questioning)
เปน็การตั�งคำถามประเด็้นเดี้ยวกันหั้วข้อเดี้ยวกันวนไป
กับทุกคน	 เพื่ื�อให้้เข้าใจิ	 เช้ื�อมโยงความสััมพัื่นธ์กันใน
ครอบครัว	3	ด้้านห้ลักๆ	คือ	
	 •	 รับร้้	 เข้าใจิความความคิด้	 ความร้้สัึกของ
แต่ละบุคคล
	 •	 เข้าใจิความสััมพื่ันธ์ของสัมาช้ิกในครอบครัว
ที�มีต่อกัน
	 •	 ความแตกต่างของปฏิิสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
ระห้ว่างช้่วงเวลาในอด้ีตกับปัจิจิุบัน
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1.	วิทยากรบรรยายเรื�องทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)	ว่ามีลกัษณ์ะอย่างไร 
แตกต่างกับคำถามทั�วไปอย่างไร	
และนำมาใช้้ประโยช้น์ในการให้้
คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างไร	
โด้ยใช้้	PowerPoint	“ทักษะการ
ถามวนเป็นวง	(Circular 
Questioning)”	ประกอบ	จิาก
นั�น	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ทักษะ
การถามวนเป็นวง	(Circular	
Questioing)”

15:00-15:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้การสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทักษะการ
ถามเป็นวง	(circular	questioning)
ได้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น	โด้ยวิทยากรจิะ
สัรุปตัวอย่างคำพื่้ด้	และทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)	วิทยากรต้องศึกษา
วีด้ิทัศน์มาก่อน	สัามารถใช้้
คำอธิบายประกอบวีด้ิทัศน์เป็น
ตัวช้่วยในการเตรียมตัวได้้

	PowerPoint	
“ทักษะการถาม

วนเป็นวง
		(Circular 

Questioning)”

	วีด้ิทัศน์
	“ทักษะการถาม

วนเป็นวง		
(Circular 

Questioning)”

	เอกสัาร 
“คำอธิบาย

ประกอบวีด้ิทัศน์	
ทักษะการถาม

วนเป็นวง
	(Circular 

Questioning)	
กรณ์ีศึกษา	:
นายมิวสัิค

และครอบครัว”
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15:15-15:20
(5	นาที)

15:20-15:35
(15	นาที)

-

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาครอบครวั 
โด้ยเฉพื่าะการสััมภาษณ์์โด้ยใช้้
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)
ได้้อย่างถ้กต้องโด้ยวิทยากร
เน้นย�ำว่าผู้้้ให้้คำปรึกษาฝึึกใช้้
ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)
ในการประเมินสัภาพื่ครอบครัว
ของผู้้้รับคำปรึกษา	สั่วนผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา	และ
บุคคลในครอบครัวให้้ทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติให้้
เลือกบทบาทสัมมติระห้ว่างสัามี
และภรรยาห้รือพื่ี�และน้องเพื่ียง
บทบาทเด้ียว	ระห้ว่างการฝึึก
ปฏิิบัติให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์คอย
สัังเกตกระบวนการ	ทักษะของ
การให้้คำปรึกษาครอบครัว	รวม
ทั�งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	โด้ยการไม่สั่งเสัียง
ด้ัง	ไม่แทรกระห้ว่างให้้คำปรึกษา

2.	วิทยากรให้้ผู้้้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย	
จิำนวนเท่า	ๆ	กันตามความเห้มาะ
สัมกับจิำนวนวิทยากรประจิำกลุ่ม	
โด้ยให้้มีวิทยากรประจิำกลุ่มทุก
กลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึกปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
สูวุมบทบาทเป็นผูู้้รับคำปรึกษา
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
สูวุมบทบาทเป็นบุคคลัใน
ครอบครัวุ 
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกกลัุ่มท่�เหลั้อเป็น
ผูู้้สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	และผู้้้รับคำปรึกษา	
วิทยากรนำผู้้้รับคำปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติที�ได้้
รับ	โด้ยใช้้	PowerPoint	“การฝึึก
ปฏิิบัติ		Circular	Questioning”

3.	ฝึึกปฏิบิติัใช้้เวลา	15	นาที

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ

ทักษะการ
ถามวนเป็นวง
	(Circular	

Questioning)”

ใบงานที�	2
“ฝึึกปฏิิบัติการ
สััมภาษณ์์โด้ยใช้้
ทักษะการถาม 

วนเป็นวง
(Circular	

Questioning)”
(แจิกผู้้้รับคำ

ปรึกษา	บุคคลใน
ครอบครัว	และ

วิทยากร 
ประจิำกลุ่ม)

15:35-15:45
(10	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรม	ทบทวน 
ทำความเข้าใจิ	และสัะท้อนความ
คดิ้เห้น็	ในการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับ

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำผู้้้เข้ารับ
การอบรมแต่ละกลุ่มอภิปราย
เกี�ยวกับการฝึึกปฏิิบัติการใช้้

-
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15:45-16:00
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญตาม
วัตถุประสังค์ของห้ัวข้อนี�

5.	วทิยากรประจิำกลุม่แลกเปลี�ยน
ประเด้็นสัำคัญจิากการฝึึกปฏิิบัติ
การใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)	ในกลุ่ม
ให้ญ่	วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุปสัาระ
สัำคัญ	และมีวิทยากรเขียนสัรุป
ประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้
จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

-

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	questioning)	ในการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัวในกลุ่ม
ย่อย

การฝึึกการสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทกัษะ 
การถามเป็นวง	(circular	
questioning)	ในการให้้คำปรกึษา
ครอบครัวโด้ยวิทยากรกลุ่ม
มีห้น้าที�ต้องกระตุ้นให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี�ยน	สัะท้อน
การฝึึกปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	



คำอธิิบายประกอบว่ดิที่ัศน์
ที่ักษะการถามวนเป็นวง (Circular Questioning) 
กรณ่ศึกษา : นายเอ็กซ์์ แลัะภรรยา
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วุ่ดิทัศน์ท่� 1	 ถามวนไปที�ภรรยาในประเด็้นการใช้ชี้้วติของสัามีในช่้วง	12	วันที�ผู้า่นมาเพืื่�อสัร้างสัมัพัื่นธภาพื่ 
	 	 	 และเช้ื�อมโยงภรรยาสั้่กระบวนการปรึกษาครอบครัว
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 2 	 ถามวนเพื่ื�อเช้ื�อมโยงความเข้าใจิของภรรยาต่อความร้้สัึกผู้ิด้ของสัามีที�ด้ื�มสัุราเมาและ
	 	 	 ทำร้ายภรรยา
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 3	 ถามวนไปที�ภรรยาเพื่ื�อทวนสัอบความรับร้้ความต้องการเลิกสัุราของสัามีว่า	ตรงกัน 
	 	 	 ห้รือไม่อย่างไร
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 4	 ถามวนทั�งสัามีและภรรยาเพื่ื�อให้้รับร้้ความรักที�มีต่อกัน	ซ้ึ�งเป็นปัจิจิัยปกป้องของครอบครัว
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 5	 ถามวนประเด้็นความคาด้ห้วังต่อบทบาทความเป็นพื่่อ	เพื่ื�อปรับความคาด้ห้วังให้้ตรงกัน
  

วุ่ดทิศัน์ท่� 6	 ถามวนไปที�ภรรยาถงึมมุมองต่อความเข้มแข็งของสัาม	ีเพื่ื�อประเมนิต้นทุนของครอบครวัเพื่ิ�มเตมิ
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 7	 ถามวนทั�งสัามีและภรรยาต่อประเด้็นความคาด้ห้วังต่อการเปลี�ยนแปลงที�ด้ีขึ�น



ใบงานที่่� 2
ฝึึกปฏิิบัติการสูัมภาษณ์โดยใช้ที่ักษะการถามวนเป็นวง
(Circular Questioning) 

ผูู้้รับคำปรึกษา	 	 1.	สัามี		 	อายุ	35	ปี	
	 	 	 	 2.	ภรรยา	อายุ	23	ปี
ควุามสูัมพันธ์ 
	 เมื�อก่อนมีเวลาอย้่ร่วมกัน	แต่เมื�ออย้่กันไปสัักพื่ักสัามีและภรรยาต่างคนต่างทำงานนอกบ้าน
ทั�งค้่	และช้่วงเวลาเลิกงานไม่ตรงกัน	ทำให้้ไม่ค่อยได้้ใช้้เวลาร่วมกัน	สััมพื่ันธ์เริ�มห้่างเห้ิน	เฉยช้ากัน
มากขึ�น	 ต่างคนต่างมีโลกสั่วนตัวของตนเอง	 ทำให้้ช้่วงห้ลังไม่ค่อยได้้คุยกัน	 เวลามีปัญห้าจิะพื่้ด้คุย
กนัผู่้านไลน	์โด้ยตอบกนัสัั�นๆ	อกีทั�งสัามเีห้น็วา่ภรรยาเริ�มตดิ้เพื่ื�อน	กลบับา้นด้กึ	ทำให้ก้ลบัมาทะเลาะ
กนัมากขึ�น	จิงึอยากให้้ภรรยาลาออกจิากงานมาอย้บ่า้นเปน็แมบ้่าน	แตภ่รรยาไมอ่ยากลาออก	เพื่ราะ
อยากทำงานและช้ว่ยสัามหี้าเงินมาด้้แลครอบครวั	สัามแีละภรรยามารบัคำปรกึษา	เพื่ราะอยากปรบั
ความสััมพื่ันธ์ให้้ด้ีขึ�น
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ผูู้้รับคำปรึกษา	 	 1.	พื่ี�		 อายุ	18	ปี	
	 	 	 	 2.	น้อง		 อายุ	16	ปี
ควุามสูัมพันธ์ 
	 พื่ี�และนอ้งอย้บ่า้นเด้ยีวกนั	พื่อ่แมเ่ลี�ยงและโตมาด้ว้ยกนัตั�งแตเ่ด้ก็	แตม่ลีกัษณ์ะนสิัยัแตกตา่ง
กัน	พื่ี�เป็นคนคุยเก่ง	อัธยาศัยด้ี	มีค่านิยมว่า	เป็นพื่ี�ต้องด้้แลน้อง	จิึงมักถามไถ่เรื�องราวของน้องด้้วย
ความเป็นห้่วงเสัมอ	เช้่น	กินข้าวห้รือยัง	ไปไห้นมา	กลับบ้านเมื�อไร	สั่วนน้องเป็นคนเก็บตัว	มีโลก
สั่วนตัวสั้ง	พื่้ด้น้อย	ไม่ค่อยช้อบสัุงสัิงกับใคร	พื่ี�น้องค้่นี�มักมีเรื�องไม่เข้าใจิกันเสัมอ	พื่ี�ช้อบแสัด้งความ
รักด้้วยการบริการ	เช้่น	จิัด้โต๊ะนั�งทำงานให้้	แต่น้องร้้สัึกรำคาญ	เพื่ราะไม่ช้อบให้้ใครมายุ่งพื่ื�นที�สั่วน
ตัว	และมักห้าของไม่เจิอ	เวลาพื่ี�มาจิัด้โต๊ะ	ทำให้้มีปากเสัียงกัน	บางครั�ง	พื่ี�ซ้ื�อขนมมาให้้	เพื่ราะคิด้
ว่าน้องช้อบ	 แต่น้องมองว่าถ้กบังคับให้้กิน	 จิึงมีเรื�องน้อยใจิกันบ่อย	พื่ี�และน้องค้่นี�มารับคำปรึกษา	
เพื่ราะไม่อยากทะเลาะกัน
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ฝึึกปฏิิบัต ิ
การให้คำปรึกษาครอบครัว ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 5
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1.	ใช้้ทักษะการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างเห้มาะสัม
2.	นำข้อมล้ที�ได้้มาวเิคราะห์้	พื่ร้อมทั�งห้าแนวทางในการวางแผู้นแก้ปัญห้า	และให้้การช่้วยเห้ลอื
ได้้อย่างเห้มาะสัม	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาจิะต้องสัำรวจิปัญห้าของผู้้ร้บัคำปรึกษา	และสัมาชิ้กครอบครัวว่ามีผู้ลกระทบกับความร้้สักึ
นึกคิด้อย่างไร	และความสััมพื่ันธ์ของสัมาช้ิกในครอบครัวเป็นอย่างไร	รวมทั�งสัำรวจิปัจิจิัยปกป้องซ้ึ�งจิะเป็นพื่ลัง
ผู้ลักด้ันให้้เกิด้การเปลี�ยนแปลงร่วมกันของครอบครัว

การให้คำปรึกษา
รายบุคคล

พฤติกรรม
ความรู้สึก

มุมมอง
ความคาดหวัง

พฤติกรรม
ความรู้สึก

มุมมอง
ความคาดหวัง

ผู้ให้คำปรึกษา

ความสัมพันธ์

ปัจจัยปกป้อง

พลังบวก

พลัง / เป้าหมายที่มีร่วมกัน 

พลังบวก

ผู้รับคำปรึกษา คนในครอบครัว



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่าๆกัน
ตามความเห้มาะสัมกับจิำนวน
วิทยากรกลุ่ม	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : สัวม
บทบาทเป็นนายมิวสัิค
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2
เป็นบุคคลัในครอบครัวุ : สัวม
บทบาทเป็นพื่่อห้รือแม่ของนาย
มิวสัิค
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็น
ผูู้้สูังเกตการณ์ : ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้
คำปรึกษา	และผู้้้รับคำปรึกษา	
วิทยากรนำผู้้้รับคำปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติ
ที�ได้้รับ

2.	ฝึึกปฏิิบัติ	ใช้้เวลา	30	นาที

9:00-9:15
(15	นาที)

9:15-9:45
	(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษครอบครัว	
วิทยากรเน้นย�ำว่า	ผู้้้ให้้คำปรึกษา
มีห้น้าที�ในการสัำรวจิปัญห้า	
ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
วิเคราะห้์จิุด้แข็ง	จิุด้อ่อนของ
ครอบครัว	สั่วนผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้ทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติ	
ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	ให้้
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คอยสัังเกต
กระบวนการ	และทักษะของการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัว	รวมทั�ง
รักษามารยาทในฐานะผู้้้
สัังเกตการณ์์	โด้ยการไม่สั่งเสัียง
ด้ัง	ไม่พื่้ด้แทรกระห้ว่างให้้
คำปรึกษา

ใบงานที�	3
	“ฝึึกปฏิิบัติการ
ให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	

กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิค

และครอบครัว”	
	(แจิกเฉพื่าะ
ผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำ

ปรึกษา	บุคคลใน
ครอบครัว	และ

วิทยากร 
ประจิำกลุ่ม)

-
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9:45-10:00
(15	นาที)

10:00-10:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	และให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมได้้สัะท้อนความคิด้เห้็น	
เกี�ยวกับกระบวนการ	และทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัวที�
เห้มาะสัม	โด้ยวิทยากรกลุม่มีห้น้าที�
ต้องกระตุ้นให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แลกเปลี�ยน	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติ
อย่างสัร้างสัรรค์	และวทิยากรกลุม่
สัรปุความสัำคญั

ให้้วทิยากรกลุม่ย่อยสัรปุในกลุม่ให้ญ่ 
เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	และกระช้ับ
เวลา	อาจิให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเติมได้้	
จิากนั�นวิทยากรห้ลักสัรุป
ประเด้็นสัำคัญอีกครั�ง

3.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำผู้้้เข้ารับ
การอบรมอภิปรายเกี�ยวกับการ
สััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมินสัภาพื่
ครอบครัว	ตามใบงานที�	1	การ
ประเมินสัภาพื่ครอบครัว	รวมทั�ง
สัะท้อนความคิด้เห้็นการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
พื่ร้อมทั�งสัรุปสัาระสัำคัญ

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำเสันอ
ประเด้็นสัำคัญและความคิด้เห้็น
จิากการฝึึกปฏิิบัติกลุ่มย่อย	เพื่ื�อ
แลกเปลี�ยนกับผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้	และวทิยากรห้ลกับรรยาย
สัรุปประเด้็นสัำคัญเกี�ยวกับ
กระบวนการให้้คำปรกึษาครอบครัว 
โด้ยใช้้	PowerPoint	“สัรุปการให้้
คำปรกึษาครอบครวั”	ประกอบ
การบรรยาย	และมีวิทยากรเขียน
สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้ ้
ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

ใบงานที�	1
“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”

PowerPoint	
“สัรุปการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว”

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ



ใบงานที่่� 3
ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษาครอบครัว
กรณ่ศึกษา : นายมิวสูิคแลัะครอบครัว 

 
	 นายมิวสัิค	ช้าย	ไทยอายุ	16	ปี	นักเรียน	กำลังศึกษา	ม.4	ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างด้ี	บิด้า	
นายบอล	อายุ	 37	ปี	 มารด้า	นางบุ�ม	 อายุ	 34	ปี	 ทำธุรกิจิโรงพื่ิมพื่์	 นายมิวสัิคมีน้องสัาวห้นึ�งคน	 
ช้ื�อมายด้์	อายุ	14	ปี	เรียนอย้่ช้ั�นม.2

	 นายมิวสัิค	 เริ�มเสัพื่กัญช้ากับเพื่ื�อนเมื�ออายุ	14	ปี	จินอายุ	16	ปี	 เริ�มร้้สัึกว่าเสัพื่กัญช้าแล้ว 
ไม่เคลิ�ม	 จิึงลองเสัพื่ยาบ้า	 ระยะห้ลังเสัพื่ยาบ้าและกัญช้าในห้้องเกือบทุกวัน	 ไม่ค่อยออกนอกบ้าน	
ระยะห้ลังใช้้จิ่ายเงินเพื่ิ�มขึ�น	มีบุคลิกภาพื่ที�เปลี�ยนไป	นายมิวสัิคพื่ยายามปกปิด้ไม่ให้้พื่่อแม่ทราบว่า
ตนเองเสัพื่ยาบ้าและกัญช้า

	 ครั�งนี�ถ้กจิับคด้ีมียาเสัพื่ติด้ประเภทยาบ้าไว้ในครอบครอง	 และศาลสัั�งให้้เข้ารับคำปรึกษา	 
จิากการตรวจิสัอบประวัติก่อนการถ้กด้ำเนินคด้ีไม่พื่บประวัติการกระทำผู้ิด้ในคด้ีอื�น
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	 พื่่อบอลกับแม่บุ�มมีล้กคนแรก	 คือนายมิวสัิค	 ในระห้ว่างที�นางบุ�มเป็นนักเรียนชั้�นม.6	 และ
นายบอลเป็นนักศึกษาช้ั�นปีที�สัอง	 ทั�งสัองไม่ได้้เตรียมตัวที�จิะมีบุตร	 ครอบครัวของบอลยอมรับบุ�ม
เข้ามาเป็นสัะใภ้และให้้ช้่วยธุรกิจิของครอบครัว	 โด้ยให้้บอลเรียนต่อจินจิบปริญญาตรี	สั่วนบุ�มเมื�อ
คลอด้บุตรแล้วก็ไปเรียนต่อ	กศน.	จินจิบม.6	ช้่วงห้ลังคลอด้บุ�มมีภาวะซ้ึมเศร้าประมาณ์สัามเด้ือน	
ไม่ค่อยได้้สันใจิเลี�ยงล้ก	ไม่ได้้ให้้นมล้ก	ห้งุด้ห้งิด้	ทะเลาะกับสัามีบ่อย	มิวสัิคเป็นเด้็กร้องไห้้เก่ง	ไม่
ค่อยนอน	ห้ลังจิากบุ�มห้ายเศร้า	อารมณ์์เริ�มสั้่ภาวะปกติ	การทะเลาะกับสัามีลด้ลง	ต่อมาทั�งสัองมี
ล้กสัาวคนที�สัอง	มายด้์ซ้ึ�งเป็นเด้็กที�เลี�ยงง่าย	ยิ�มเก่ง	การทำธุรกิจิเริ�มอย้่ตัว	มั�นคงขึ�น

	 มิวสัิคมักจิะถ้กตีบ่อย	 เวลาแย่งของเล่นกับน้อง	 พื่่อและแม่มักจิะเปรียบเทียบว่ามายด้์เลี�ยง
ง่ายกว่า	เช้ื�อฟื้ังมากกว่า	ไปโรงเรียนง่ายกว่า	ไม่ด้ื�อ	ไม่ร้องเห้มือนมิวสัิค	ในครอบครัวมีค่านิยมว่าพื่ี�
ต้องเสัียสัละให้้น้อง	ผู้ลการเรียนของมิวสัิคสั้้มายด้์ไม่ได้้

	 มิวสัิคช้อบวาด้ร้ป	งานปั�นมากกว่าการเรียนห้นังสัือในห้้องเรียน	บางครั�งไม่กล้าบอกผู้ลการ
สัอบกลางภาคกับพื่่อแม่	จินพื่่อแม่ต้องทวงและถ้กตำห้นิ

	 ช้ว่งวัยเด็้ก	พ่ื่อแม่เคยพื่าไปเที�ยวสัวนสัตัว์และช้ายทะเลกันทั�งครอบครัวเป็นความทรงจิำที�มี
ความสัุขของมิวสัิค
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การเย่ยวยาบาดแผู้ลัที่างใจิ
ด้วยการให้คำปรึกษาครอบครัว

หัวขั้้อที่่� 6
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• รู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่า
• ค่านิยมครอบครัวพี่ต้อง
  เสียสละให้น้อง
• รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับ
 เรื่องเรียน

• ทำให้ลืมความทุกข์
• รู้สึกผิด ยิ่งทุกข์
• ไม่รู้ว่าเสี่ยงต่อการถูกจับ

• เปิดโอกาสให้ครอบครัว
 ได้สื่อสาร
• ให้ครอบครัวเข้าใจซึ่กันและกัน
• ครอบครัวให้กำลังใจกัน
• เยียวยาจิตใจซึ่งกันและกัน

• พลังวิกฤติเป็นโอกาส
• ปรับบทบาทและ
 ความสัมพันธ์
 ในครอบครัว

บาดแผลทางใจ
(สะสมความรู้สึกในชีวิตประจำวัน)

• น้อยเนื้อต่ำใจ
• โกรธ
• ช่วงวัยรุ่น อยากรู้ อยากลอง

เสพสารเสพติด

ถูกจับ มีคดี

การให้คำปรึกษาครอบครัว

ครอบครัวเติบโตในทางบวก

1.	อธิบายความสััมพื่ันธ์ของบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	และการก่อคด้ีได้้	
2.	ระบุความสัำคัญของครอบครัวต่อการเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิได้้
3.	ระบุวธิกีารให้ค้ำปรึกษาครอบครัวเพืื่�อสัำรวจิและเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิของผู้้ร้บัคำปรึกษา
ได้้พื่อสัังเขปและถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

ครอบครัวกับการเย่ยวยาบาดแผู้ลัที่างใจิ
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาสัามารถใช้ค้วามสัมัพื่นัธใ์นครอบครวัเปน็พื่ลงัในการเยยีวยาบาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งมแีนวทาง
การให้้คำปรึกษา	ด้ังนี�
	 (1)	ทำความเขา้ใจิด้ว้ยกนั	พื่รอ้มกนั	ครอบครวัเคยร้ห้้รอืไมว่า่ผู้้ร้บัคำปรกึษามบีาด้แผู้ลใจิในระด้บัรนุแรง
จินต้องใช้้สัารเสัพื่ติด้เพื่ื�อบรรเทาห้รือห้ลีกเลี�ยงความทุกข์ใจิ
	 (2)	ช้่วยกันเยียวยาจิิตใจิซ้ึ�งกันและกัน	ให้้อภัยกันและกัน
	 (3)	 เสัริมพื่ลังของผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัวให้้มีความศรัทธา	 เชื้�อมันว่าชี้วิตของพื่วกเขาจิะด้ีขึ�นได้้
ด้้วยการสัร้างความปลอด้ภัยในครอบครัวด้้วยกันซ้ึ�งเป็นปราการด้่านแรกของการฟื้้�นคืนสัภาพื่
	 (4)	สัร้างความห้วังของครอบครัวด้้วยกัน
	 (5)	เน้นจิุด้แข็งของผู้้้รับคำปรึกษาและครอบครัว
	 (6)	เน้นปัจิจิุบันและเป้าห้มายกับการค้นห้าโอกาสัเพื่ื�อสัร้างอนาคต

สูรุปการให้คำปรึกษาครอบครัวเพื้้�อเย่ยวยาบาดแผู้ลัที่างใจิ
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	วิทยากรทบทวนเนื�อห้าเรื�อง
บาด้แผู้ลทางใจิ	โด้ยใช้้	Power-
Point	“บาด้แผู้ลทางใจิ”	
ประกอบการบรรยาย

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“สัาธติการให้ค้ำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”และห้ยุด้อธิบายเพื่ิ�ม
ตามความเห้มาะสัมกับเวลาและ
สัถานการณ์์จิากนั�นสัรุปกรณ์ี
ศึกษาด้้วย	PowerPoint	
“ครอบครัวกับการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ”

10:45-11:00
(15	นาที)

11:00–11:45
(45	นาที)

เพื่ื�อป้พื่ื�นฐานความร้้เกี�ยวกับ
บาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งจิะนำไป
สั้่การเช้ื�อมโยงระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิและครอบครัว	ทั�งประเด้็น
ที�ครอบครัวมีสั่วนทำให้้เกิด้
บาด้แผู้ลทางใจิ	ขณ์ะเด้ียวกัน
ครอบครัวก็มีบทบาทในการ
เยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้เกี�ยวกับบทบาทของครอบครัว
ในการเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ	
และกระบวนการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	ซ้ึ�งนำไปสั้่การเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิผู่้านการช้มวดี้ทัิศน์ 
วิทยากรสัามารถห้ยุด้วีด้ิทัศน์
เป็นช้่วง	ๆ	โด้ยสัังเกตจิาก
ปฏิิกิริยาของผู้้้เรียนว่ายังจิด้จิ่อ
กับการช้มวีด้ิทัศน์ห้รือไม่	มี
ภาษากายที�แสัด้งความสังสัยัไม่
กระจ่ิางห้รือไม่	วิทยากรสัามารถ
ห้ยุด้และตั�งคำถามเพื่ื�อทวนสัอบ
ความเข้าใจิของผู้้้เรียนและ
กระตุ้นความสันใจิของผู้้้เรียน	
เป็นระยะ	จิากนั�น	จิึงบรรยาย
สัรุปประเด้็นสัำคัญ

PowerPoint	
	“บาด้แผู้ล
ทางใจิ”

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว 

ด้้วยการให้้ 
คำปรึกษา
ครอบครัว	

กรณ์ีศึกษา	:	 
นายมิวสัิค

และครอบครัว”
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วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์มา
ก่อน	สัามารถใช้้คำอธิบาย
ประกอบการสัาธิตเป็นตัวช้่วยใน
การศึกษาได้้

	เอกสัาร 
“คำประกอบการ
สัาธิตการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ
ด้้วยการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิค

และครอบครัว”

PowerPoint	
 “ครอบครัวกับ
การเยียวยา

บาด้แผู้ลทางใจิ”

3.	วิทยากรบรรยายสัรุป	 
case	formulation	จิาก	
“สัาธิตการเยียวยาบาด้แผู้ลใจิ
ด้้วยการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”	โด้ยการวิเคราะห้์
ปัจิจิัย	ด้ังนี�
	 •	ปัจิจิัยนำมาก่อน
(Predisposing	factors)
	 •	ปัจิจิัยกระตุ้น
(Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	
(Perpetuating	factors)

11:45–12:00
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของกรณ์ี
ศึกษา	โด้ยการเช้ื�อมโยง	case	
formulation	กับการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิโด้ยครอบครัว

PowerPoint	
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ 
กรณ์ีศึกษา	:	 

นายมิวสัิคและ
ครอบครัว”
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	 •	ปัจิจิัยปกป้อง	(Protective	
factors)	
และใช้้	PowerPoint	“ตัวอย่าง
การอภิปรายปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”

เอกสัาร 
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ี

ศึกษา	:	
	นายมิวสัิค	

และครอบครัว”	

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมของกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ
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0:51	 สัร้างสััมพื่ันธภาพื่และตกลงบริการ

1:22	 ถามอารมณ์์ความร้้สัึกของผู้้้รับคำปรึกษา	เพื่ื�อสัร้างบรรยากาศปลอด้ภัยผู้่อนคลาย

1:50	 ขั�นตอนเริ�มสัำรวจิสัภาพื่ครอบครัวโด้ยประเมนิความรบัร้ปั้ญห้าของล้กในมมุมองของพ่ื่อแม่	

2:45	 สัำรวจิความร้้สัึกและสัะท้อนความร้้สัึกของพื่่อแม่เมื�อทราบว่าล้กมีคด้ี

3:05	 สัำรวจิการเริ�มเสัพื่สัารเสัพื่ติด้	เพื่ื�อประเมินว่าผู้้้รับคำปรึกษามีความกล้าเปิด้เผู้ยพื่ฤติกรรม

	 เสัพื่ติด้กับพ่ื่อแม่ห้รือไม่	 และเพืื่�อประเมินปฏิิกิริยาของพื่่อแม่ต่อการรับทราบพื่ฤติกรรม 

	 ของล้ก

4:07	 ทวนความจิุด้เริ�มต้นของการเสัพื่สัารเสัพื่ติด้	คือ	อยากลอง	และถามสัำรวจิต่อ

5:35	 ถามสัำรวจิสัาเห้ตุที�เสัพื่ซ้�ำ	ทั�ง	ๆ	ที�ร้้ว่ามีโอกาสัถ้กจิับ

6:08	 สัะท้อนความร้้สัึกของแม่	เพื่ื�อแสัด้งความใสั่ใจิอารมณ์์ความร้้สัึก	ไม่ทอด้ทิ�งแม่

6:26	 Circular	question	ถามความเข้าใจิของล้กต่อความร้้สัึกของแม่	เพื่ื�อเช้ื�อมโยงความสััมพื่ันธ์

	 ระห้ว่างแม่กับล้ก

6:50	 Circular	question	:	ถามผู้ลกระทบต่อความร้้สัึกของล้ก	เมื�อทราบว่าแม่เสัียใจิ	เพื่ื�อเช้ื�อม	

	 ความเข้าใจิความร้้สัึกซ้ึ�งกันและกันมากขึ�น

7:12	 ทวนความ	เพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิต่อความร้้สัึกขัด้แย้งของล้กที�ร้้สัึกผู้ิด้แต่ยังคงมีพื่ฤติกรรม	

	 เสัพื่สัารเสัพื่ติด้

7:20	 Circular	question	:	ถามพื่่อเพื่ื�อทวนสัอบความเข้าใจิที�มีต่อล้ก

7:30	 คำตอบของพื่่อแสัด้งว่าพื่่อยังไม่เข้าใจิล้ก

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิต
การเย่ยวยาบาดแผู้ลัใจิด้วยการให้คำปรึกษาครอบครัว
กรณ่ศึกษา : นายมิวสูิค แลัะครอบครัว
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7:54	 ถามความร้้สัึกของพื่่อในปัจิจิุบัน	เพื่ื�อให้้พื่่อได้้สัำรวจิความร้้สัึกของตัวเอง

8:16	 ทวนความร้้สัึกของพื่่อที�โทษตัวเอง	แต่ภาษากายเป็นอารมณ์์โกรธ

8:36	 บทบาท	facilitator	บอกให้้พื่่อฟื้ังล้กมากขึ�น	เพื่ื�อให้้ล้กกล้าเปิด้เผู้ยความร้้สัึกของตัวเอง	

	 กับพื่่อแม่

9:00	 บทบาท	facilitator	สัร้างบรรยากาศที�ปลอด้ภัยเพื่ื�อให้้ล้กกล้าเปิด้เผู้ยความรับร้้	 	

	 ของตนเองที�มีต่อพื่่อแม่

9:17	 ทวนความ	ความร้้สัึกที�คิด้ว่าได้้รับการปฏิิบัติไม่เท่าเทียมกับน้อง

9:36	 ถามเพื่ื�อสัำรวจิประสับการณ์์ที�รับร้้ความไม่เท่าเทียม

10:02	 บทบาท	facilitator	ให้้ล้กได้้บอกความร้้สัึกที�เก็บไว้ในใจิกับแม่โด้ยตรง

10:44	 บทบาท	facilitator	ให้้ลก้ได้้บอกจุิด้ตั�งต้นของความร้ส้ักึโกรธที�มต่ีอพ่ื่อแม่ได้้อย่างเปิด้เผู้ย

11:27	 ถามเพืื่�อให้้ลก้ได้้บรรยายความร้้สักึที�ถก้พ่ื่อแม่ทำร้ายจิติใจิ	(จิดุ้เริ�มต้นของบาด้แผู้ลทางใจิ)

12:10	 บทบาท	facilitator	ให้้ล้กได้้สัื�อสัารความร้้สัึกกับพื่่อโด้ยตรงอย่างเปิด้เผู้ย

12:20	 Circular	question	:	ถามพื่่อถึงการรับร้้ความร้้สัึกของล้ก

12:30	 พื่่อยังไม่เข้าใจิความร้้สัึกของล้ก

12:40	 ทวนความร้้สัึกสังสััยของพื่่อ	เพื่ื�อให้้พื่่อได้้ทำความเข้าใจิตัวเอง

12:51	 บทบาท	facilitator	กระตุ้นให้้ล้กบอกความร้้สัึกเพื่ิ�มเติม

13:04	 ล้กรวบรวมความกล้าในการสัื�อสัารความร้้สัึกที�เก็บไว้ภายใน

13:21	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาตอบสันองด้้วยการฟื้ังอย่างตั�งใจิ	(active	listening)

13:55	 บทบาท	facilitator	ถามเพื่ื�อให้้ล้กบอกสัิ�งที�ต้องการให้้พื่่อแม่ทราบ

14:21	 ลก้สัื�อสัารความร้ส้ักึและความต้องการกบัแม่ก่อน	เนื�องจิากแม่ใช้้การสัมัผัู้สัสัื�อภาษารกักบัลก้

15:02	 สัะท้อนความร้้สัึกน้อยใจิ	และถามช้่วงเวลาจิุด้ตั�งต้นของความร้้สัึกน้อยใจิของล้กเพื่ื�อให้้ 

	 พื่่อแม่เข้าใจิ
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15:34	 เช้ื�อมโยงความร้้สัึกน้อยใจิกับพื่ฤติกรรมเสัพื่สัารเสัพื่ติด้

15:58	 เช้ื�อมโยงพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้เพื่ื�อให้้ลืมความร้้สัึกน้อยเนื�อต�ำใจิ

16:28	 ถามความต้องการ	ความเข้าใจิและการปลอบใจิจิากพื่่อแม่ที�มีต่อล้ก

17:03	 Circular	question	:	ถามพื่่อแม่ว่าได้้ยินความต้องการของล้กว่าอะไรบ้าง

17:15	 แม่คิด้ว่าที�ผู้่านมาได้้ตอบสันองความต้องการของล้กแล้ว

17:45	 สัะท้อนความร้้สัึกของแม่	เพื่ื�อลด้แรงต้านทานที�จิะเข้าใจิล้ก

18:03	 ถามแม่ซ้�ำเพื่ื�อประเมินระด้ับแรงต้านทาน

18:04	 Circular	question	:	ถามความเข้าใจิของพื่่อต่อความต้องการของล้ก

19:14	 ถามด้้วยคำถามที�ท้าทาย	เพื่ื�อจิัด้การกับแรงต้านทานของพื่่อและแม่

19:27	 บทบาท	facilitator	ให้้แม่มองห้น้าล้ก	เพื่ื�อให้้มีปฏิิสััมพื่ันธ์ต่อกัน

19:33	 สัรุปความ	เช้ื�อมโยงสัาเห้ตุที�ของการเสัพื่สัารเสัพื่ติด้เพื่ื�อให้้ลืมความร้้สัึกน้อยใจิ	คิด้ว่า

	 พื่่อแม่ไม่รัก	รักน้องมากกว่า

20:07	 ถามเพื่ื�อตรวจิสัอบความเข้าใจิของพื่่อแม่อีกครั�ง

22:10	 ให้้พื่่อแม่ได้้บอกความห้มายของการรักล้กเท่ากัน	เพื่ื�อปรับมุมมองให้้ตรงกัน

22:39	 พื่่อเริ�มเข้าใจิและยอมรับ

23:08	 ถามความร้้สัึกของพื่่อแม่	เมื�อล้กออกนอกบ้าน

23:31	 แม่เริ�มเข้าใจิล้กมากขึ�น

23:50	 ถามความรับร้้ของล้กถึงความร้้สัึกเป็นห้่วงของพื่่อแม่

24:03	 ล้กไม่เคยรับร้้ความร้้สัึกห้่วงใยของพื่่อแม่มาก่อน

24:26	 Circular	question	:	ถามความร้้สัึกของล้กเมื�อทราบว่าพื่่อแม่เป็นห้่วง

24:39	 ล้กเริ�มเข้าใจิพื่่อแม่

25:03	 ช้ี�ให้้เห้็นข้อด้ีของการถ้กจิับครั�งนี�ที�พื่่อแม่ได้้รับฟื้ังและมีโอกาสัช้่วยเห้ลือเยียวยาจิิตใจิล้ก
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27:33	 เปิด้โอกาสัให้้ล้กได้้บอกความต้องการอื�น	ๆ	ที�ไม่เคยได้้บอกพื่่อแม่มาก่อน

28:15	 Circular	question	:	ถามความรับร้้ของพื่่อแม่ต่อความต้องการด้้านการเรียนของล้ก

29:56	 ถามความเช้ื�อมั�นของแม่ต่อการเปลี�ยนแปลงในทางที�ด้ีขึ�นของล้ก

30:44	 สัำรวจิความร้้สัึกของแม่	เพื่ื�อให้้ล้กได้้เข้าใจิความร้้สัึกของแม่จิะได้้ไม่เข้าใจิผู้ิด้ไปเอง

31:24	 สัรุปจิุด้แข็งของครอบครัว	สัาเห้ตุของความไม่เข้าใจิกันในครอบครัวและเป้าห้มายการ	

	 เปลี�ยนแปลงร่วมกัน

32:07	 ยุติบริการ

			-	 บันทึกข้อม้ล



ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที่่�เก่�ยวขั้้องกับกรณ่ศึกษา :
นายมิวสูิค แลัะครอบครัว

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	 มิวสัิคร้้สึักห้่างเห้ิน	 เห้มือนตัวคนเด้ียว	 ไม่ได้้รับการด้้แล	 ถ้กตำห้นิ	 มองว่าพื่่อแม่ไม่ใสั่ใจิ
ความร้้สัึก	ไม่เข้าใจิความลำบาก	คิด้ว่าพื่่อแม่รักน้องมากกว่า	เพื่ราะพื่่อแม่ช้มแต่น้อง	ให้้น้องก่อน	
	 •	 พื่่อไม่มีเวลาให้้	ไม่ค่อยได้้ใกล้ช้ิด้กัน
	 •	 แม่คิด้ว่าให้้ความรักกับมิวสัิคมากพื่อแล้ว	และด้ีที�สัุด้เท่าที�แม่จิะทำได้้แล้ว	แต่ยังไม่พื่อใน
มุมมองของมิวสัิค	เพื่ราะเกิด้การเปรียบเทียบกับน้อง
	 •	 พื่่อแม่ไม่ทราบความต้องการที�แท้จิริง
	 •	 มวิสัคิร้ส้ักึผู้ดิ้เวลาใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้	แต่ไมก่ลา้บอกพื่อ่แม	่ทำให้พ้ื่อ่แมไ่มท่ราบมากอ่นวา่มวิสัคิ
ใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 •	 มวิสิัคมีบาด้แผู้ลทางใจิ	เพื่ราะร้ส้ักึว่าตนเองถก้ละเลย	เมื�อเพื่ื�อนช้วน	จึิงลองใช้ส้ัารเสัพื่ติด้	
ทำให้้ร้้สัึกเคลิ�ม	และลืมความทุกข์ใจิได้้
	 ฯลฯ
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ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	 มิวสัิคร้้สัึกสัับสันในตัวเอง	รักพื่่อแม่	แต่ก็โกรธ	เศร้า	น้อยใจิ	คิด้ว่าพื่่อแม่รักน้องมากกว่า
	 •	 พื่่อแม่โทษตัวเอง	และสั่งผู้่านความผู้ิด้ห้วังไปยังมิวสัิค
	 •	 พื่่อแม่บอกว่ารักล้กเท่ากัน	แต่เป็นมุมมองของพื่่อแม่	มิวสัิคยังไม่ร้้สัึกเช้ื�อตามที�พื่่อแม่พื่้ด้
	 •	 ขาด้การสั่งภาษารักที�เข้าใจิกัน
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	 มิวสัิคพื่อทราบถึงผู้ลกระทบของการใช้้สัารเสัพื่ติด้	 แต่ยังตระห้นักไม่มากพื่อในช่้วงแรก	
เพื่ราะยงัไมท่ราบวธิจีิดั้การปญัห้า	ขณ์ะนี�ร้ส้ักึผู้ดิ้	เริ�มอยากเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรม	เพื่ราะอยากเปน็
เด้็กด้ี	อยากมีครอบครัวที�อบอุ่น	อยากตั�งใจิเรียน	อยากทำให้้พื่่อแม่มีความสัุข
	 •	 พื่่อแม่รักมิวสัิค	 เริ�มตระห้นักถึงปัญห้าความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว	 พื่ร้อมจิะรับฟื้ังความ
ต้องการ	และให้้กำลังใจิมิวสัิคในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	ทำให้้มิวสัิคได้้มีประสับการณ์์และมุม
มองให้ม่กับความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
	 •	 มิวสัิคทราบความต้องการของตัวเอง	ว่า	ช้อบศิลปะ	มีความสัุขกับการทำงานศิลปะ
	 •	 เมื�อมกีารสัื�อสัารกันในครอบครัว	และได้ส่้ังภาษารัก	มวิสัคิเริ�มเห้น็ทางเลือกที�ด้กีวา่การใช้้
สัารเสัพื่ติด้
	 ฯลฯ
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ฝึึกปฏิิบัติ
การให้คำปรึกษาครอบครัว ครั�งที่่� 2

หัวขั้้อที่่� 7
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการเลือกใช้้ทักษะต่างๆ	ของการให้้คำปรึกษาครอบครัวอย่างเห้มาะสัม	
2.	นำข้อม้ลที�ได้้มาวิเคราะห้์	พื่ร้อมทั�งห้าแนวทางในการวางแผู้นแก้ปัญห้า	และให้้การ 
ช้่วยเห้ลือได้้อย่างเห้มาะสัม	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 2 ชั�วโมง

1.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่าๆกัน
ตามความเห้มาะสัมกับจิำนวน
วิทยากรกลุ่ม	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : สัวม
บทบาทเป็นนายมิวสัิค
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2
เป็นบุคคลัในครอบครัวุ : สัวม
บทบาทเป็นพ่ื่อห้รือแม่นายมิวสัคิ	
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : 
ให้้คำปรึกษาครอบครัวต่อจิาก
การให้้คำปรึกษาครั�งก่อน	
 สูมาชิกท่�เหลัอ้เป็นผูู้สู้งัเกตการณ์ : 
ไม่เข้าไปรบกวนในการสันทนา

13:00-13:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษครอบครัว	
วิทยากรเน้นย�ำว่า	ผู้้้ให้้คำปรึกษา
มีห้น้าที�ในการสัำรวจิปัญห้า	
ความสัมัพื่นัธ์ในครอบครวัวเิคราะห์้
จิุด้แข็ง	จิุด้อ่อนของครอบครัว	
รวมทั�งบาด้แผู้ลทางใจิของผู้้ร้บัคำ
ปรกึษา	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาให้้ทำความเข้าใจิ
เกี�ยวกับบทบาทสัมมติ	ระห้ว่าง
การฝึึกปฏิิบัติ	ให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์	
คอยสัังเกตกระบวนการ	และ
ทักษะของการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	รวมทั�งรักษามารยาท
ในฐานะผู้้้สัังเกตการณ์์	โด้ยการ
ไม่สั่งเสัียงด้ัง	ไม่พื่้ด้แทรก
ระห้ว่างให้้คำปรึกษา

ใบงานที�	3	
“ฝึึกปฏิิบัติ 

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	

กรณ์ีศึกษา	:
นายมิวสัิค

และครอบครัว”	
	(แจิกเฉพื่าะ
ผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำ

ปรึกษา	บุคคลใน
ครอบครัว

และวิทยากร
ประจิำกลุ่ม)
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ระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา	และผู้้้รับ
คำปรึกษา	วิทยากรนำผู้้้รับคำ
ปรึกษาและบุคคลในครอบครัวมา
ทำความเข้าใจิเกี�ยวกับบทบาท
สัมมติที�ได้้รับ

3.	วิทยากรประจิำกลุ่มสัอบถาม
ผู้้้เข้ารับการอบรมในกลุ่มตาม 
ใบงานที�	1	“การประเมินสัภาพื่
ครอบครัว”	วิทยากรประจิำกลุ่ม
นำอภิปรายเกี�ยวกับการฝึึกปฏิิบัติ
การสััมภาษณ์์โด้ยให้้ผู้้ส้ังัเกตการณ์์
และผู้้้สัวมบทบาทผู้้้รับคำปรึกษา	
สัะท้อนและแลกเปลี�ยนการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาของผู้้้เข้า
รับการอบรมที�สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้ให้้คำปรึกษาอย่างสัร้างสัรรค์	
รวมทั�งสัรุปประเด้็นสัำคัญจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ

2.	ฝึึกปฏิิบัติ	ระยะเวลา	45	นาที -

14:00-14:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	และให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมได้้สัะท้อนความคิด้เห้็น	
เกี�ยวกับกระบวนการ	และทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัว	โด้ย
วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�ต้องกระตุ้น
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแลกเปลี�ยน	
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	และวิทยากรกลุ่ม
สัรุปความสัำคัญ

ใบงานที�	1
“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำเสันอ
ประเด้็นสัำคัญและความคิด้เห้็น
จิากการฝึึกปฏิิบัติกลุ่มย่อย	เพื่ื�อ
แลกเปลี�ยนกับผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้	จิากนั�น	วิทยากรห้ลัก
สัรุปประเด้็นสัำคัญของให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว	และมีวิทยากร

14:15-15:00
(45	นาที)

ให้้วิทยากรประจิำกลุ่มสัรุป
ในกลุ่มให้ญ่	เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	
และกระช้ับเวลา	อาจิให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเติมได้้
จิากนั�น	วิทยากรห้ลักสัรุป
ประเด้็นสัำคัญอีกครั�ง

-

13:15-14:00
	(45	นาที)
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เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8
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การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการแบบประเมิน	และการสัรุปประเด้็นของผู้้้เข้าร่วมอบรมจิากกิจิกรรมยืนเป็นวงกลม

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

1.	แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว	ให้้
ผู้้้เข้ารับการอบรม

2.	ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรม

15:00-15:30
(30	นาที)

15:30-16:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	และประเมินห้ลักสั้ตร
วิทยากรควรให้้เวลาผู้้้เข้ารับการ
อบรมในการทำแบบประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
นำสัิ�งที�ได้้ทบทวนจิากการทำ
แบบประเมินมาสัรุปอีกครั�งห้นึ�ง

แบบประเมินการ
ฝึึกอบรม

ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว

-
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาครอบครัว

1. การให้คำปรึกษาครอบครัวุแตกต่างจิากการให้คำปรึกษารายบุคคลัอย่างไร

2. หลัักการแลัะทักษะท่�สูำคัญในการให้คำปรึกษาครอบครัวุค้ออะไรบ้าง



หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว238

3. ครอบครัวุม่สู่วุนสูำคัญในการเย่ยวุยาบาดแผู้ลัทางใจิอย่างไรบ้าง

4. ครอบครัวุม่สู่วุนสูำคัญในการป้องกันการก่อคด่ซึ่�ำอย่างไรบ้าง



หลัักสููตรแกนกลัางการให้คำปรึกษา
(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)



หลัักสููตร
การให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน

(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)



วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	 ระบุสัาเห้ตุและปัจิจิัยเสัี�ยงที�ทำให้้เด้็กและเยาวช้นกระทำความผู้ิด้ได้้พื่อสัังเขป
2.	 ระบุความเจิ็บป่วยทางจิิตเวช้ที�พื่บได้้ในเด้็กและเยาวช้นที�กระทำความผู้ิด้ได้้
3.	 อธิบายความต้องการและความสัำคัญของการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อช้่วยเห้ลือเด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้
4.	 ระบุบทบาทและคุณ์ค่าของคลินิกจิิตสัังคมที�มีต่อสัังคม
5.	 เข้าใจิ	ยอมรับตนเองและความแตกต่างระห้ว่างเพื่ื�อนมนุษย์	
6.	 ร้้เท่าทันและสัามารถจิัด้การกับอคติของตนเองที�จิะเป็นอุปสัรรคต่อการให้้คำปรึกษาได้้เห้มาะสัม
7.	 ระบุเป้าห้มาย	ห้ลักการ	กระบวนการ	และขั�นตอนของการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง
8.	 ระบุลักษณ์ะและประโยช้น์ของเทคนิคการให้้คำปรึกษา	และสัมารถเลือกใช้้เทคนิคได้้อย่างเห้มาะสัม
9.	 อธิบายระบบบริการคลินิกจิิตสัังคมของศาลเยาวช้นและครอบครัว	แผู้นที�นำทางการให้้คำปรึกษา
	 และ	case	formulation	ได้้พื่อสัังเขป
10.	ระบุแนวทางการสั่งต่อกับระบบบริการสัาธารณ์สัุขได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
11.	สัามารถฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษารายบุคคลได้้อย่างถ้กต้องเห้มาะสัม

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อวิช้า	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1		 จิิตสัังคมของเด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้

หัวุข้อท่� 2		 ทัศนคติและจิริยธรรมของผู้้้ให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 3		 กระบวนการให้้คำปรึกษาและสัาธิตการให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 4		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	1	:	กรณ์ีตนเอง

หัวุข้อท่� 5	 ระบบบริการคลินิกจิิตสัังคม	แผู้นที�นำทาง	(Roadmap)	การให้้คำปรึกษา
	 	 	 และ	Case	Formulation

หัวุข้อท่� 6	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	2	:	กรณ์ีศึกษา	(เน้นการสัำรวจิปัญห้า)

หัวุข้อท่� 7	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครั�งที�	3	:	กรณ์ีศึกษา	(เน้นการแก้ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 8	 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล

ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการอบรมผูู้้ให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน
(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)

สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว 241



ตารางการฝึึกอบรม

9:00-10:15 น.

9:00-10:30 น.

10:30-12:00 น.

10:45-12:00 น.

13:00-14:45 น.

13:00-14:45 น.

15:00-16:00 น.

15:00-16:00 น.

วันที่่� 
1

วันที่่� 
2
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หัวุข้อท่� 5 
ระบบบริการ
คลินิกจิิตสัังคม	
แผู้นที�นำทาง 
(Roadmap)

การให้้คำปรึกษาและ	
Case	Formulation

หัวุข้อท่� 6 
ฝึึกปฏิิบัติ 

การให้้คำปรึกษา
ครั�งที�	2	 

:	กรณ์ีศึกษา
(เน้นการสัำรวจิ

ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัติการ 
ให้้คำปรึกษา 

ครั�งที�	3 
:	กรณ์ีศึกษา
(เน้นการแก้ไข

ปัญห้า)

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยนเรียนร้้
และประเมินผู้ล

หัวุข้อท่� 1
จิิตสัังคมของเด้็กและ
เยาวช้นที�กระทำผู้ิด้

หัวุข้อท่� 2 
ทศันคติและจิริยธรรม
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	

หัวุข้อท่� 3
กระบวนการ

ให้้คำปรึกษาและสัาธิต
การให้้คำปรึกษา

หัวุข้อท่� 4
ฝึึกปฏิิบัติการให้้
คำปรึกษาครั�งที�	1

:	กรณ์ีตนเอง



จิิตสูังคมขั้อง
เด็กแลัะเยาวชนที่่�กระที่ำผู้ิด

หัวขั้้อที่่� 1
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1.	ระบุสัาเห้ตุและปัจิจิัยเสัี�ยงที�ทำให้้เด้็กและเยาวช้นกระทำความผู้ิด้ได้้พื่อสัังเขป
2.	ระบุความเจิ็บป่วยทางจิิตเวช้ที�พื่บได้้ในเด้็กและเยาวช้นที�กระทำความผู้ิด้ได้้
3.	อธิบายความต้องการและความสัำคัญของการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อช้่วยเห้ลือเด้็ก
และเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

เน้�อหา 

จิิตสูังคมขั้องเยาวชนที่่�กระที่ำผู้ิด
	 ห้ากจิะเขา้ใจิสัภาพื่ปัญห้าของเยาวช้นเพื่ื�อนำไป
สั้ก่ารบำบดั้	แกไ้ข	ฟ้ื้�นฟ้ื้	แบบรายบคุคลนั�น	จิำเปน็ตอ้ง
เข้าใจิถงึเห้ตปัุจิจิยัที�ส่ังผู้ลต่อการกระทำผู้ดิ้ของเยาวช้นนั�น 
ซ้ึ�งจิากการทบทวนการวิจิัย	พื่บว่าไม่ได้้เกิด้จิากปัจิจิัย
เด้ี�ยว	ยิ�งมีปจัิจัิยเสัี�ยงมากยิ�งมีโอกาสัเกิด้การก่อคดี้และ
มพีื่ฤติกรรมรุนแรง	มีห้ลายการศึกษาบ่งช้ี�วา่มีผู้ลทวีค้ณ์
จิากการมีปฏิิสััมพื่ันธ์ระห้ว่างห้ลายปัจิจิัยเสัี�ยงร่วมกัน	
มกีารศกึษาพื่บว่าเด้ก็อาย	ุ10	ปีที�ใช้ช้้วีติอย้ก่บั	6	ปัจิจิยั
เสัี�ยงห้รอืมากกว่ามโีอกาสัเกดิ้คดี้รนุแรงเมื�ออาย	ุ18	ปี	
เป็น	10	เท่าของเด้็กที�อย้่กับปัจิจิัยเสัี�ยงเด้ียว	อย่างไร
กต็ามพื่บมเียาวช้นจิำนวนมากที�มหี้ลายปจัิจิยัเสัี�ยง	แต่
ก็ไม่เคยก่อคด้ี	 ด้ังนั�นการสัร้างเสัริมปัจิจัิยปกป้องเพืื่�อ
ลด้และกำจิัด้ปัจิจิัยเสัี�ยงจิึงเป็นกลยุทธ์ที�สัำคัญยิ�ง
 

ปัจิจิัยปกป้อง 4 ยุทธศาสูตร์หลััก	ประกอบด้้วย	
	 1.	การลด้ปัจิจิัยเสัี�ยง
	 2.	การลด้ปฏิิกิริยาล้กโซ้่ด้้านลบ
	 3.	 การสัร้างความร้้สัึกมีคุณ์ค่าและความมั�นใจิ
ในตนเอง
	 4.	 การเปิด้เส้ันทางเลือกห้รือโอกาสัของชี้วิตที�
ห้ลากห้ลาย	 ซ้ึ�งการออกแบบกิจิกรรมสัำห้รับบำบัด้	
แก้ไข	ฟื้้�นฟื้้เด้็ก	เยาวช้น	ต้องเห้มาะสัมกับขั�นตอนการ
พื่ัฒนาตามอายุและสัภาพื่ปัญห้ารายบุคคลของเด้็ก	
เยาวช้นกลุ่มที�กระทำความผู้ิด้
 ปัจิจิัยการกระทำผู้ิดของเด็กแลัะเยาวุชน
แบ่งเป็น	
 1. ปัจิจิัยทางช่วุวุิทยา (Biological)
 2. ปัจิจิัยทางจิิตใจิ (Psychological)
 3. ปัจิจิัยทางสูังคม (Social)
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1. ปัจิจิัยทางช่วุวุิทยา

	 •	เพื่ศช้ายมีโอกาสักระทำผู้ิด้มากกว่าเพื่ศห้ญิง	
	 •	ลกัษณ์ะทางกายภาพื่	ที�สัมัพัื่นธ์กบัการกระทำ
ผู้ดิ้ได้้สัง้พื่บว่ามลีกัษณ์ะขากรรไกรยื�น	ห้น้าผู้ากสัง้	ห้น้า
ไมส่ัมมาตร	ฟื้นัไมด่้	ีตาช้ดิ้กนัและเบา้ตาลกึ	แขนขายาว	
จิม้กผู้ิด้ปกติ	อวัยวะเพื่ศให้ญ่	
	 •	 พื่ันธุกรรม:	 ไม่มียีนเด้ียวที�ระบุความเป็น
อาช้ญากร	พัื่นธกุรรมมสีัว่นเกี�ยวขอ้งกบัพื่ฤติกรรมและ
พื่บความเช้ื�อมโยงกับพื่ันธุกรรมสัมาธิสัั�น	
	 •	ฮอร์โมน:	ระดั้บฮอร์โมนเพื่ศช้าย	(testosterone) 
สั้ง	พื่บเกี�ยวข้องกับพื่ฤติกรรมความรุนแรง	
	 •	 ความผู้ิด้ปกติของสัมอง:	มีความผู้ิด้ปกติของ
สัมองส่ัวนห้น้า	(frontal	lobe)	และส่ัวนขมบั	(temporal	
lobe)	
	 •	สัารสัื�อประสัาท:	ระด้ับ	Serotonin	ต�ำ	ระด้ับ	
Dopamine	สั้ง

2. ปัจิจิัยทางจิิตใจิ

	 พื่ื�นอารมณ์์คอืลกัษณ์ะพื่ื�นฐานทางอารมณ์์ของเด้ก็	
ซ้ึ�งสังัเกตได้ต้ั�งแต่แรกเกิด้	ปัจิจิยัทางพื่ื�นอารมณ์ท์ี�ทำให้้
เด้ก็มีโอกาสัเสัี�ยงในการเกิด้ปญัห้าพื่ฤตกิรรมได้ม้าก	คือ	
เด้ก็เลี�ยงยาก	(difficult	child)	นอกจิากนี�ยงัพื่บลักษณ์ะ
ที�มีความเสัี�ยงในการกระทำผู้ิด้ได้้มาก	 ได้้แก่	 การมี
พื่ฤติกรรมก้าวร้าว	 การขาด้ทักษะการเข้าสัังคม	 การ
ขาด้ทกัษะการปรบัตวั	การขาด้การยบัยั�งชั้�งใจิ	การขาด้
ความมั�นใจิในตนเอง	และปัญห้าสัุขภาพื่จิิต	
	 จิากการวิจิยัความชุ้กโรคทางจิติเวช้ของเยาวช้น
ในสัถานแรกรับเด้็กและเยาวช้นของไทย	 โด้ยกรม
สัขุภาพื่จิติ	ในปี	2558	ในสัถานแรกรับ	14	แห้ง่	เยาวช้น
จิำนวน	600	คน	อายุระห้ว่าง	12-18	ปี	พื่บเป็นโรคจิิต
เวช้อย่างน้อย	1	โรค	ร้อยละ	91.4	ซ้ึ�งสั้งกว่าเยาวช้น
ไทย	4	เท่า	ป่วยตั�งแต่	2	ภาวะขึ�นไป	พื่บร้อยละ	79.2	
ซ้ึ�งกลุม่โรคทางจิติเวช้ที�พื่บคอื	1)	กลุม่โรคความผู้ดิ้ปกติ
จิากการใช้้สัารเสัพื่ติด้	ร้อยละ	83.9	ได้้แก่	ภาวะเสัพื่	
(abuse)	ยาบ้า	บุห้รี�	สัุรา	ภาวะติด้	 (dependence)	
ยาบา้	กญัช้า	สัรุา	บหุ้รี�	2)	กลุม่โรคด้ื�อเกเรตอ่ตา้น	รอ้ย
ละ	33.9	ได้้แก่	โรคเกเรต่อต้าน	(conduct	disorder)	
โรคด้ื�อตอ่ตา้น	(oppositional	defiant	disorder)	โรค
สัมาธิสัั�น	(ADHD)	3)	กลุ่มโรควิตกกังวล	ร้อยละ	11.1	
ได้้แก่	 โรควิตกกังวลทั�วไป	 (generalized	 anxiety	
disorder)	โรคย�ำคิด้ย�ำทำ	(obsessive	compulsive	
disorder)	 ภาวะป่วยทางจิิตจิากเห้ตุการณ์์รุนแรง	
(post-traumatic	stress	disorder)	4)	กลุม่โรคปญัห้า
อารมณ์์	 ร้อยละ	 10.3	 ได้้แก่	 โรคซึ้มเศร้าเรื�อรัง 
(dysthymic	 disorder)	 โรคซึ้มเศร้า	 (major	 
depressive	disorder)	โรคอารมณ์์แปรปรวน	
	 จิากการศึกษานี�พื่บว่าเยาวช้นสั่วนมากเริ�มใช้้
สัารเสัพื่ติด้ตั�งแต่อายุ	11-12	ปี	นอ้ยที�สัดุ้เริ�มใช้เ้มื�ออายุ	



หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน246

7-9	ป	ีส่ัวนมากจิบการศกึษาช้ั�นประถมศกึษา	ถก้จิบัด้ำเนนิคด้หี้ลงัจิากไมไ่ปโรงเรยีน	
1-3	ปี	สั่วนมากระด้ับสัติปัญญาอย้่ในเกณ์ฑ์์ปกติ	และร้อยละ	80	ไม่เคยซ้�ำช้ั�นเรียน	
ด้งันั�นงานสัง่เสัริมปอ้งกนัปญัห้าสัารเสัพื่ตดิ้และการกระทำผู้ดิ้กฎห้มายในเด้ก็จิำเปน็
ตอ้งเริ�มในระดั้บประถมศึกษา	นอกจิากนี�ปจัิจัิยครอบครัวและสัิ�งแวด้ล้อมที�มคีวาม
เสัี�ยงสัง้	เพื่ิ�มโอกาสัการกระทำผู้ดิ้ทางกฎห้มาย	ได้้แก	่สัถานะพื่อ่แม	่แยก/ห้ยา่/ตาย	
ร้อยละ	61.5	สัมาช้ิกครอบครัวใช้้สัารเสัพื่ติด้	มีคด้ีความผู้ิด้	ร้อยละ	20	ในละแวก
บ้านมีอาช้ญากรรมบ่อย	 ร้อยละ	 63.7	 เคยถ้กกระทำรุนแรง	 ล่วงละเมิด้ทางเพื่ศ 
ร้อยละ	14.5
 โรคทางจิิตเวุช	 คือ	 กลุ่มอาการความผิู้ด้ปกติทางความคิด้	 อารมณ์์ห้รือ
พื่ฤตกิรรมซ้ึ�งมคีวามต่อเนื�อง	ส่ังผู้ลทำให้บุ้คคลนั�นเกิด้ความทุกขท์รมาน	ห้รือมคีวาม
บกพื่ร่องในกิจิวัตรต่างๆ

โรคทางจิิตเวุชของเยาวุชนผูู้้กระทำผู้ิดคด่อาญา
1) กลัุ่มโรคควุามผู้ิดปกติจิากการใช้สูารเสูพติด (Substance use disorder)
	 ความผิู้ด้ปกติจิากการใช้้สัารเสัพื่ติด้และจิากพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	 เป็นโรคจิิต
เวช้และความผู้ดิ้ปกตทิางพื่ฤติกรรมที�เป็นผู้ลจิากการใช้้สัารห้รือยาที�ออกฤทธิ�ต่อจิติ
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ประสัาทเป็นห้ลัก	 ห้รือจิากพื่ฤติกรรมเฉพื่าะที�ได้้รับ
รางวัลห้รือแรงเสัริมซ้�ำ	ๆ
	 ความผิู้ด้ปกติจิากการใช้ส้ัารเสัพื่ติด้	ได้้แก่	ภาวะ
ใช้้สัารเสัพื่ติด้อย่างอันตราย	 (episode	 of	 harmful	
substance	use)	ความผู้ิด้ปกติพื่ฤติกรรมใช้้สัารเสัพื่
ติด้	(substance	use	disorder)	ได้้แก่	การใช้้สัารเสัพื่
ติด้อย่างอันตราย	(harmful	substance	use)	ภาวะ
ตดิ้สัารเสัพื่ตดิ้	(substance	dependence)	และความ
ผู้ิด้ปกติที�เกิด้จิากสัารเสัพื่ติด้	 (substance-induced	
disorders)	 ได้้แก่	ภาวะเมาสัารเสัพื่ติด้	 (substance	
intoxication)	 ภาวะขาด้ห้รือถอนพิื่ษสัารเสัพื่ติด้	 
(substance	withdrawal)	 และโรคจิติเวช้จิากการใช้้
สัารเสัพื่ติด้	(substance-induced	mental	disorders)
 ภาวุะสูมองตดิยา	คอื	ภาวะที�สัมองในส่ัวนที�คดิ้
ด้ว้ยความมีเห้ตุผู้ล	(prefrontal	cortex)	เกดิ้ความเสีัย
สัมดุ้ลกับสัมองสั่วนอยาก	(brain	reward	pathway)	
ที�ทำห้น้าที�ควบคุมอารมณ์์และความอยาก	 ก่อให้้เกิด้
แรงกระตุน้จินนำพื่าไปส่้ัความอยากสัารเสัพื่ตดิ้	จิำเปน็
ต้องห้าเพืื่�อนำมาเสัพื่	 เมื�อเสัพื่แล้วจิะมีความสุัข	 ห้าก
สัารเสัพื่ติด้ไปกระตุ้นสัมองแบบเรื�อรัง	 จิะทำให้้สัมอง
เกิด้การเปลี�ยนแปลงขึ�น	 เนื�องจิากสัมองสั่วนอยากจิะ
ด้ื�อตอ่สัิ�งกระตุน้เรา้ที�ให้ค้วามสัขุใจิตามธรรมช้าต	ิทำให้้
ผู้้้เสัพื่ติด้ยาเกิด้ความเบื�อห้น่าย	 แต่สัมองสั่วนอยากนี�
จิะไวต่อสัารเสัพื่ติด้	ทำให้เ้กดิ้พื่ฤติกรรมห้มกมุน่ตอ่การ
เสัพื่ยา	ผู้ลที�ตามมา	คือ	สัมองส่ัวนคดิ้แยล่ง	ทำอะไรไป
ตามความอยาก	ขาด้ความยบัยั�งช้ั�งใจิ	ซึ้มเศร้าแปรปรวน 
สัติปัญญาแย่ลง	กลายเป็นโรคจิิตเวช้ในที�สัุด้
การรักษาภาวะสัมองติด้ยา
	 •	 การใช้้ยาในรายที�จิำเป็น	 เช้่น	 กรณ์ีมีอาการ
ถอน	มีอาการทางจิติเวช้จิากการใช้ส้ัารเสัพื่ติด้	เปน็ต้น	
	 •	การบำบัด้ทางจิิตใจิ	เช้่น	การสััมภาษณ์์เพื่ื�อ

เสัรมิสัรา้งแรงจิง้ใจิ	(motivational	Interviewing	ห้รอื	
MI)	การบำบัด้รักษาผู้้้ติด้สัารเสัพื่ติด้แบบกายจิิตสัังคม
บำบัด้	 (Matrix	 Program)	 การบำบัด้ทางความคิด้
พื่ฤติกรรม	(cognitive	behavioral	therapy)	เป็นต้น	
	 •	 การปรับสัิ�งแวด้ล้อม	 การด้้แลช้่วยเห้ลือทาง
สัังคม	ชุ้มช้น	
	 •	 การป้องกันการเสัพื่ซ้�ำและการติด้ตามด้้แล
อย่างต่อเนื�อง	

2) โรคพฤติกรรมด้�อต่อต้าน (Oppositional 
defiant disorder) 
	 จิากผู้ลสัำรวจิของกรมสุัขภาพื่จิิตปี	 2559	 ใน
เด้็กอายุ	13-17	ปี	พื่บโรคด้ื�อต่อต้านร้อยละ	2	ในขณ์ะ
ที�การวิจิัยโรคทางจิิตเวช้ของเยาวช้นในสัถานแรกรับ
เด้็กและเยาวช้นของไทยปี	2558	พื่บเยาวช้นเป็นกลุ่ม
โรคด้ื�อเกเรต่อต้าน	สั้งถึงร้อยละ	33.9	สั่วนให้ญ่พื่บใน
เพื่ศช้ายมากกว่าเพื่ศห้ญิง	โด้ยมีอาการ	6	เด้ือนขึ�นไป	
ด้ังนี�	 แสัด้งอารมณ์์ฉุนเฉียวตลอด้เวลา	 โทษห้รือโยน
ความผิู้ด้ให้้คนอื�นบ่อยๆ	 เถียงห้รือช้วนผู้้้อื�นทะเลาะ	
ทา้ทาย	ฝ่ึาฝึน้คำสัั�งและกฎเกณ์ฑ์	์ห้งดุ้ห้งดิ้และอารมณ์์
เสัียง่าย	 ตั�งใจิทำให้้คนอื�นรำคาญ	 โกรธและไม่พื่อใจิ
บ่อย	ๆ	เจิ้าคิด้เจิ้าแค้น	อาฆ่าตพื่ยาบาท	
 แนวุทางการแก้ไข
	 •	การสัรา้งความสัมัพื่นัธท์ี�ด้กีบัเด้ก็	พ่ื่อแม	่ผู้้ด้้แ้ล
ต้องเข้าใจิ	รับฟื้ัง	ให้้เวลาและเอาใจิใสั่เด้็กเยาวช้น
	 •	การปรบัพื่ฤตกิรรม	เสัรมิแรงบวกเมื�อเด้ก็เยาวช้น
ทำพื่ฤตกิรรมที�ด้	ีและพ่ื่อแม่ผู้้ด้้แ้ลเป็นแบบอย่างที�ด้ี	
	 •	การเลี�ยงด้แ้ละการฝึึกวินยัให้้ลก้อย่างสัม�ำเสัมอ 
ควรกำห้นด้กฎในครอบครัวที�มีเห้ตุผู้ลและช้ัด้เจิน	
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3) โรคสูมาธสิูั�น (Attention deficit/hyperactivity 
disorder)
	 จิากการวิจิัยความชุ้กของโรคสัมาธิสัั�นและ
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องของวัยรุ่นในศ้นย์แรกรับเด้็กและ
เยาวช้นช้ายบา้นเมตตา	ในวยัรุน่ช้าย	11-18	ป	ีระห้วา่ง 
ปี	2555	-	2556	จิำนวน	275	คนพื่บว่าเป็นโรคสัมาธิ
สัั�นร้อยละ	 12.5	 สั้งกว่าในเด้็กและวัยรุ่นทั�วไปซ้ึ�งพื่บ 
ร้อยละ	5.4	
	 อาการของโรคสัมาธิสัั�น	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	
“ซ้นเกินไป	ใจิลอย	รอคอยไม่ได้้”	เกิด้ก่อนอายุ	12	ปี	
มอีาการมากกว่าห้รอืเท่ากบั	2	สัถานที�	เช่้น	บ้าน	โรงเรยีน	
ฯลฯ	สั่งผู้ลกระทบ	(dysfunction)	เช้่น	ผู้ลการเรียน	
การเขา้สังัคม	เปน็ตน้	และไมไ่ด้้เกดิ้จิากปญัห้าการเลี�ยง
ด้้	คุณ์ภาพื่การศึกษา	สัื�อต่าง	ๆ	

การช่วุยเหลั้อเด็กสูมาธิสูั�น
	 •	การรักษาด้้วยยา	 เพื่ื�อเพื่ิ�มสัมาธิ	นิ�งขึ�น	ช้่วย
การควบคุมตนเอง	
	 •	 การปรับพื่ฤติกรรม	 เน้นการลด้สัิ�งเร้า	 เพื่ิ�ม
สัมาธิ	เพื่ิ�มการควบคุมตนเอง	
	 •	การช้ว่ยเห้ลือทางสังัคม	ด้า้นการศกึษา	อาชี้พื่
และการปรับสัิ�งแวด้ล้อมที�เห้มาะสัม

4) กลัุ่มโรควุิตกกังวุลั (Anxiety disorder)
	 อาการโรควิตกกังวล	 ได้้แก่	 วิตกกังวลมากเกิน
ไปเกี�ยวกับเห้ตุการณ์์ในช้ีวิต	อย่างน้อย	6	เด้ือน	ร้้สัึก
ยากที�จิะควบคุมความวิตกกังวล	มีอาการอย่างน้อย	3	
ใน	6	ข้อต่อไปนี�	กระสัับกระสั่าย	อ่อนเพื่ลีย	ไม่มีสัมาธิ	
ห้งุด้ห้งดิ้	ปวด้ตงึกลา้มเนื�อ	มคีวามผู้ดิ้ปกตขิองการนอน	
นอนห้ลับยาก

แนวุทางการรักษา
	 การให้้ความร้้เรื�องโรคและอาการ	 การด้้แล
ตนเองเบื�องตน้	การยอมรบัตวัเอง	การทำจิติบำบดั้	การ
ฝึึกผู่้อนคลายเครียด้	ทำกลุม่บำบัด้	และการรับประทาน
ยาตามแพื่ทย์สัั�ง	
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5) โรคเคร่ยดภายหลัังภยันตราย หร้อภาวุะป่วุย
ทางจิิตจิากเหตุการณ์รุนแรง (Post-traumatic 
stress disorder)
	 สัภาวะป่วยทางจิิตใจิเมื�อเผู้ช้ิญกับเห้ตุการณ์์ที�
กระทบกระเทือนจิิตใจิอย่างร้ายแรง	 เช้่น	 ภัยพื่ิบัติ	
สังคราม	การจิลาจิล	การฆ่าตกรรม	การปล้นฆ่า่	ข่มขืน	
เปน็ต้น	ซ้ึ�งคนที�เผู้ชิ้ญอย้กั่บเห้ตุการณ์น์ั�นๆรอด้ชี้วติมา
ได้	้ห้รือผู้้ท้ี�สัญ้เสัยีบคุคลอนัเปน็ที�รกัในเห้ตุการณ์์	ทำให้้
เกดิ้ความเครยีด้ทางด้า้นจิติใจิช้นดิ้รุนแรงมากจินทกุข์
ทรมาน	 ส่ังผู้ลให้้เกิด้ความบกพื่ร่องในห้น้าที�การงาน
และการใช้้ช้ีวิตประจิำวันต่างๆ	ตามมา	

อาการของโรคเคร่ยดภายหลัังภยันตราย
	 •	อาการเครียด้เฉียบพื่ลัน	(acute	stress	
disorder)	ช้่วง	1	เด้ือนแรก
	 •	 โรคเครียด้ภายห้ลังภยันตราย	ระยะมากกว่า	
1	 เด้ือน	 ได้้แก่	 เห้็นภาพื่เห้ตุการณ์์ผูุ้ด้ขึ�นมา	 ฝึันซ้�ำๆ	
พื่ยายามห้ลีกเลี�ยงเห้ตุการณ์์	 อาการตื�นตัว	 ตกใจิง่าย	
กระสัับกระสั่าย	 ไม่มีสัมาธิ	 นอนไม่ห้ลับ	 มีการ
เปลี�ยนแปลงอารมณ์ใ์นเช้งิลบ	ไมม่คีวามสุัข	อาจิคิด้ฆ่า่
ตัวตาย	ห้รือ	พื่ึ�งสัารเสัพื่ติด้	

แนวุทางการรักษา
	 การให้้ความร้้เรื�องโรคและอาการ	 การด้้แล
ตนเองเบื�องตน้	การยอมรบัตัวเอง	การทำจิิตบำบดั้	การ
ฝึึกผู่้อนคลายเครียด้	ทำกลุม่บำบัด้	และการรับประทาน
ยาตามแพื่ทย์สัั�ง	

6) โรคซึ่ึมเศร้า (Depression disorder)
	 อาการของโรคซ้ึมเศร้า	ประกอบด้้วยอาการด้ัง
ต่อไปนี�	5	ข้อขึ�นไป	เป็นเกือบตลอด้เวลา	นานกว่า	2	
สััปด้าห้์	ได้้แก่	ร้้สัึกแย่	เศร้า	ห้งุด้ห้งิด้ห้รือสัิ�นห้วัง	ไม่
สันใจิห้รือมีความสุัขเวลาทำอะไร	 นอนห้ลับยากห้รือ
นอนมากเกินไป	เบื�ออาห้ารห้รือกินมากกว่าปกติ	ร้้สัึก
เห้นื�อยล้า	 ไม่ค่อยมีเรี�ยวแรง	ร้้สัึกแย่กับตัวเอง	จิด้จิ่อ
กบัอะไรได้ย้าก	พื่ด้้ห้รอืทำอะไรช้า้ห้รอืกระวนกระวาย
มาก	คิด้อยากตายห้รืออยากทำร้ายตนเอง	

 วุิธ่การดูแลัผูู้้ป่วุยซึ่ึมเศร้า 
	 การเข้าใจิ	 รับฟื้ัง	 ให้้โอกาสัผู้้้ป่วยระบายความ
ร้้สัึก	 การรับประทานยาตามแพื่ทย์สัั�ง	 การออกกำลัง
กาย	การเปลี�ยนบรรยากาศ	ห้มั�นสังัเกตอาการ	ปอ้งกนั
และเฝึ้าระวังการทำร้ายตนเอง	
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7) กลัุ่มอาการทางจิิต (Psychosis)
	 อาการทางจิิต	(psychosis)	คือ	อาการบกพื่ร่องด้้านการรับร้้ความเป็นจิริง	
(reality	 testing)	 อย่างช้ัด้เจินและมีการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	 แสัด้งออกเป็น 
กลุ่มอาการด้้านบวก	 (positive	 symptoms)	 เช้่น	 อาการห้ลงผู้ิด้	 (delusions)	
อาการประสัาทห้ลอน	 (hallucinations)	 ความคิด้ไม่เป็นระบบ	 (disorganized	
thinking)	 ซ้ึ�งสั่วนให้ญ่แสัด้งออกมาเป็นการพื่้ด้ไม่ปะติด้ปะต่อ	 พื่ฤติกรรมสัับสัน
อย่างมาก	 (disorganized	 behavior)	 และมีประสับการณ์์ต้องยอมตามและถ้ก
ควบคุม	(passivity	and	control)	ส่ัวนกลุม่อาการด้า้นลบ	(negative	symptoms)	
เช้่น	อารมณ์์ทื�อห้รือไร้อารมณ์์	(blunted	or	flat	affect)	ขาด้ความกระตือรือร้น	
(avolition)	และมกีารเคลื�อนไห้วผู้ดิ้ปกตทิี�มาจิากจิติใจิ	(psychomotor	disturbances) 
อาการทางจิิตเห้ล่านี�อาจิเกิด้ได้้จิากห้ลายภาวะ	เช้่น	อาการทางจิิตจิากปัญห้าทาง
ร่างกาย
	 อาการทางจิิตจิากการใช้้สัารเสัพื่ติด้	 โรคจิิตเภท	โรคซ้ึมเศร้าที�มีอาการทาง
จิิตร่วมด้้วย	โรคอารมณ์์แปรปรวนที�มีอาการทางจิิตร่วมด้้วย	เป็นต้น	

 การรักษาอาการทางจิิต 
	 ควรสัง่พื่บแพื่ทยเ์พื่ื�อทำการวนิจิิฉยัแยกโรคและให้ก้ารรกัษาที�เห้มาะสัม	โด้ย
พื่ิจิารณ์าให้้ยาเพื่ื�อรักษาอาการทางจิิต	ให้้การด้้แลบำบัด้ด้้านจิิตสัังคม	และติด้ตาม
การรักษาอย่างต่อเนื�อง	
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3. ปัจิจิัยทางสูังคม

ปัจิจิัยเสู่�ยง

ปัจิจิัยเสู่�ยง

ปัจิจิัยเสู่�ยง

ปัจิจิัยปกป้อง

ปัจิจิัยปกป้อง

ปัจิจิัยปกป้อง

-	ความสััมพื่ันธ์กับพื่่อแม่ผู้้้ปกครองไม่ด้ี
-	วินัยเข้มไปห้ย่อนไป	ไม่คงเสั้นคงวา
-	ขาด้การแนะนำจิากผู้้้ให้ญ่
-	ผู้้้ปกครองไม่ยุ่งเกี�ยว	ไม่มีสั่วนร่วม
-	มีพื่่อแม่ผู้้้ปกครองที�ต่อต้านสัังคม
-	บ้านแตกสัาแห้รกขาด้
-	แยกจิากพื่่อแม่	ถ้กทอด้ทิ�ง
-	ยากจิน	รายได้้น้อย	ฐานะทางสัังคมต�ำ
-	ถ้กพื่่อแม่ผู้้้ปกครองรังแก
-	ความขัด้แย้งในครอบครัว

-	มีทัศนคติและพื่ฤติกรรมไม่ด้ีต่อโรงเรียน
-	มีความล้มเห้ลวในการเรียน	การศึกษา

-	ขาด้ความสััมพื่ันธ์กับสัังคม
-	มกีลุม่เพื่ื�อนมพีื่ฤตกิรรมต่อต้านสังัคม	กระทำผู้ดิ้ 
เป็นสัมาช้ิกแก๊ง

-	มีสััมพื่ันธภาพื่ที�อบอุ่นกับผู้้้ปกครองและผู้้้ให้ญ่ 
คนอื�น	ๆ	ช้่วยเห้ลือเกื�อก้ล
-	ผู้้้ปกครองประเมินเพื่ื�อนในทางบวก
-	มีการติด้ตามกำกับจิากผู้้้ปกครอง

-	มีสั่วนร่วมในการทำกิจิกรรมของโรงเรียน

-	มีกลุ่มเพื่ื�อนที�มีพื่ฤติกรรมอย้่ในกฏิเกณ์ฑ์์

ปัจิจิัยเสู่�ยงแลัะปัจิจิัยปกป้อง: ครอบครัวุ

ปัจิจิัยเสู่�ยงแลัะปัจิจิัยปกป้อง: สูถานศึกษา

ม่กลัุ่มเพ้�อนท่�ม่พฤติกรรมอยู่ในกฏิเกณฑ์์
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ปัจิจิัยเสู่�ยงด้านชุมชน
	 •	เพื่ื�อนบ้านมีคด้ี	ยุ่งเกี�ยวกับสัารเสัพื่ติด้
	 •	เพื่ื�อนบ้าน	ชุ้มช้นไร้ระเบียบ	

	 การด้แ้ลเยาวช้นที�กระทำผิู้ด้	จิำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจิถึงเห้ตุปัจิจิยัทางชี้ววทิยา	จิติใจิ	และสังัคม	เพื่ื�อ
เชื้�อมโยงกับความเป็นมาเป็นไปในแต่ละบุคคลถึงปัจิจัิยที�นำมาก่อน	 (predisposing	 factors)	 ปัจิจัิยกระตุ้น	
(precipitating	 factors)	 ปัจิจัิยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	 (perpetuating	 factors)	 และปัจิจิัยปกป้อง	 
(protectivefactors)	 ทั�งนี�เพื่ื�อการวางแผู้นการบำบัด้	 แก้ไข	 ฟื้้�นฟื้้เด้็ก	 และเยาวช้นให้้ตรงตามสัภาพื่ปัญห้า 
รายบุคคล	เพื่ื�อคืนเยาวช้นที�ด้ีกลับสั้่ครอบครัวและสัังคม	



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	วิทยากรสัร้างสััมพื่ันธภาพื่กับ 
ผู้้้เข้ารับการอบรม	โด้ยแนะนำตัว	
สัุม่ผู้้้เข้ารับการอบรมที�เป็นตัวแทน
ที�มีลักษณ์ะต่างกัน	เช้่น	เพื่ศ	อายุ	
ประมาณ์	5	คน	ให้้แนะนำตัวเอง	
เล่าประสับการณ์์เกี�ยวกับการได้้
ทำงานกับเด้็กเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้	
และแรงบันด้าลใจิในการเป็นผู้้้ให้้
คำปรึกษา

9:00-9:10
(10	นาที)	

-เพื่ื�อสัำรวจิภ้มิห้ลัง	ทัศนคติ	
เช้ื�อมโยงเข้าสั้่เนื�อห้าและแรง
บันด้าลใจิที�มาทำงานกับเด้็ก
เยาวช้นกลุ่มเป้าห้มาย	วิทยากร
เน้นสัร้างสััมพื่ันธภาพื่	สัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	และทัศนคติเช้ิง
บวกจิากการสัุ่มถาม
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2.	วทิยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	“เด้ก็	ม.1 
ยิงเพื่ื�อนด้ับ”	จิากนั�น	วิทยากร 
นำผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย	
ด้ังนี�
	 •	ร้้สัึกอย่างไรกับข่าวนี�
	 •	คิด้ว่าสัาเห้ตุการกระทำผู้ิด้
ของเด้็กรายนี�คืออะไร
	 •	สัภาพื่จิิตใจิของเด้็กรายนี�
เป็นอย่างไร
	 •	เด้็กรายนี�มีโอกาสักระทำผู้ิด้
ซ้�ำห้รือไม่	เพื่ราะเห้ตุใด้
	 •	จิะป้องกันการก่อคด้ีซ้�ำได้้
อย่างไร
	 •	กระบวนการยุติธรรมจิะมี
สั่วนช้่วยเห้ลือเด้็กรายนี�และสัังคม
ได้้อย่างไร	ควรเป็นห้น้าที�ใครใน
กระบวนการยุติธรรม

3.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์ 
“การบรรยายห้ัวข้อจิิตสัังคมของ
เด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้”	
โด้ยแพื่ทย์ห้ญิงสัลักจิิต	แสังสัิน	
จิิตแพื่ทย์เด้็กและวัยรุ่น	นาทีที�	
0:01-13:25	ซ้ึ�งมีเนื�อห้าเกี�ยวกับ
ปัจิจิัยทางช้ีวภาพื่และปัจิจิัยทาง
จิิตใจิที�มีผู้ลต่อการกระทำผู้ิด้ของ
เด้็กและเยาวช้น	จิากนั�นให้้
วิทยากรช้วนผู้้้รับการอบรมแลก

9:10-9:22
(12	นาที)

9:22-9:40	
(18	นาที)

เพื่ื�อนำเข้าสั้่บทเรียนโด้ยใช้้ 
วีด้ิทัศน์เป็นสัื�อให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมได้้ลองตั�งสัมมติฐานเกี�ยว
กับปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับการก่อ
คด้ี	และมองห้าประเด้็นสัำห้รับ
การให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมีความ
ร้้พื่ื�นฐานเกี�ยวกับปัจิจิัยทาง
ช้ีวภาพื่และปัจิจิัยทางจิิตใจิที�มี
ผู้ลต่อการกระทำผู้ิด้ของเด้็กและ
เยาวช้น	วิทยากรสัามารถใช้้
โอกาสันี�เช้ิญช้วนผู้้้รับการอบรม
ให้้ตระห้นักถึงความสัำคัญของ
การสัำรวจิปัจิจิัยต่าง	ๆ	ซ้ึ�งมี
ความสัำคัญในการให้้คำปรึกษา	
ตลอด้จินเช้ื�อมโยงกับการให้ ้

วีด้ิทัศน์ 
“เด้็ก	ม.	1	ยิง
เพื่ื�อนด้ับ”

วีด้ิทัศน์
“การบรรยาย
ห้ัวข้อจิิตสัังคม
ของเด้็กและ
เยาวช้นที� 
กระทำผู้ิด้”

(นาทีที�
0:01-13:25)
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9:40-10:15
(35	นาที)

เปลี�ยนประสับการณ์ใ์ห้ค้ำปรกึษา
เด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้	และ
ช้วนตั�งสัมมติฐานเกี�ยวกับปัจิจิัย
ทางช้ีวภาพื่และปัจิจิัยทางจิิตใจิที�
มีผู้ลต่อการกระทำผู้ิด้นั�น

4.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“การบรรยายห้ัวข้อจิิตสัังคมของ
เด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้”	
โด้ยแพื่ทย์ห้ญิงสัลักจิิต	แสังสัิน	
จิิตแพื่ทย์เด้็กและวัยรุ่น	นาทีที�	
13:30-43:01	ซ้ึ�งมีเนื�อห้าเกี�ยว
กับโรคจิิตเวช้ที�พื่บได้้ในเด้็กและ
เยาวช้นที�กระทำผู้ิด้	จิากนั�นให้้
วิทยากรช้วนผู้้้รับการอบรม
อภิปรายในประเด้็นการค้นห้า
โรคทางจิิตเวช้ซ้ึ�งเป็นปัจิจิัยเสัี�ยง
ต่อการก่อคด้ีของเด้็กและเยาวช้น
มีความสัำคัญต่อการช้่วยเห้ลือ
เด้็กและเยาวช้นอย่างไร

คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคม	ซ้ึ�ง
มีบทบาทในการสัำรวจิและห้า
แนวทางจิัด้การกับปัจิจิัยเห้ล่านี�

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมีความร้้
พื่ื�นฐานเกี�ยวกับ	โรคจิิตเวช้ที�พื่บ
บ่อยในเด้็กและเยาวช้นที�กระทำ
ผู้ิด้	วิทยากรสัามารถเช้ื�อมโยงกับ
การสั่งต่อเพื่ื�อรักษาในระบบ
สัาธารณ์สัุขในห้ัวข้อที�	5

วดี้ทัิศน์
“การบรรยาย
ห้วัข้อจิิตสังัคม
ของเด้ก็และ

เยาวช้นที�กระทำ
ผู้ดิ้”

(นาทีที�
13:30-43:01)

-

5.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“การบรรยายห้ัวข้อจิิตสัังคมของ
เด้็กและเยาวช้นที�กระทำผู้ิด้”	
โด้ยแพื่ทย์ห้ญิงสัลักจิิต	แสังสัิน	
จิิตแพื่ทย์เด้็กและวัยรุ่น	นาทีที�	
43:16-49:09	ซ้ึ�งมีเนื�อห้าเกี�ยวกับ
ปัจิจิัยทางสัังคมที�มีผู้ลต่อการ

10:15-10:30	
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมมคีวามร้้
พื่ื�นฐานเกี�ยวกับปัจิจิัยทางสัังคม
ที�มีผู้ลต่อการกระทำผู้ิด้ของเด้็ก
และเยาวช้น	วิทยากรสัามารถใช้้
โอกาสันี�เช้ิญช้วนผู้้้รับการอบรม
ให้้ตระห้นักถึงความสัำคัญของ
การสัำรวจิปัจิจิัย

วดี้ทัิศน์
	“การบรรยาย
ห้วัข้อจิิตสังัคม
ของเด้ก็และ

เยาวช้นที�กระทำ
ผู้ดิ้”

(นาทีที�
43:16-49:09)
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กระทำผู้ิด้ของเด้็กและเยาวช้น	
จิากนั�นให้้วิทยากรช้วนผู้้้รับการ
อบรมอภิปรายในประเด้็นต่าง	ๆ	
ด้ังนี�
	 •	การค้นห้าปัจิจิัยเสัี�ยงต่อ
การกระทำผู้ิด้และปัจิจิัยปกป้อง
ของเด้็กและเยาวช้นจิะเป็น
ประโยช้น์ในการวางแผู้นฟื้้�นฟื้้
อย่างไร
	 •	การเข้าใจิสัาเห้ตุการกระทำ
ผู้ิด้ของเด้็กและเยาวช้นอย่างรอบ
ด้้านมีความสัำคัญต่อการให้้คำ
ปรึกษาอย่างไร

ต่าง	ๆ	ซ้ึ�งมีความสัำคัญในการให้้
คำปรึกษา	ตลอด้จินเช้ื�อมโยงกับ
การให้้คำปรึกษาในคลินิกจิิต
สัังคม	ซ้ึ�งมีบทบาทในการสัำรวจิ
และห้าแนวทางจิัด้การกับปัจิจิัย
เห้ล่านี�

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	ความสัอด้คล้องของเนื�อห้าที�อภิปรายกับวัตถุประสังค์ของการ
เรียนร้้
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ที่ัศนคติแลัะจิริยธิรรม
ขั้องผูู้้ให้คำปรึกษา

หัวขั้้อที่่� 2
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1.	 ตระห้นักร้้อคติของตนเอง	 ความสัำคัญของทัศนคติยอมรับและเข้าใจิตนเองและผู้้้อื�นได้้
อย่างไม่มีเงื�อนไข	
2.	พื่ัฒนาทัศนคติของตนเองในการยอมรับไม่ตัด้สัินตนเองและผู้้้อื�นด้้วยอคติ
3.	ระบุจิริยธรรมการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง	
4.	ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

เน้�อหา 
 
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ในเนื�อห้าของหั้วข้อที�	 2	 ทัศนคติและจิริยธรรมของผู้้้ให้้คำปรึกษา	 ห้ลักสั้ตรการให้ ้
คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	(สัำห้รับศาลทั�วไป)
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1.	วิทยากรนำผู้้้เข้ารับการอบรม
สัำรวจิตนเอง	โด้ยการทำสัมาธิ	
สัำรวจิความคาด้ห้วังของตนเองที�
มีต่อการเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา	โด้ย
ตั�งคำถามทีละคำถามด้ังนี�ว่า
-	ต้องการให้้ตนเองเป็นอย่างไร
-	มีแรงบันด้าลใจิสัำห้รับการเป็น
ผู้้้ให้้คำปรึกษาอย่างไร	
-	ความสัุขของการเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาคืออะไร
-	ต้องการเห้็นผู้้้รับคำปรึกษาเป็น
อย่างไร
-	มุมมองของตนเองเกี�ยวกับภาพื่
ของผู้้้ให้้คำปรึกษาที�ด้ีเป็นอย่างไร	
-	คาด้ห้วังอะไรจิากการอบรมครั�ง
นี�จิากนั�น	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมแบ่งปันประสับการณ์์	และ
สัรุปประเด้็นสัำคัญที�ตรงกับ
วัตถุประสังค์และเนื�อห้า

10:30-10:45
(15	นาที)

-เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้สัำรวจิ
ความตั�งใจิและแรงบันด้าลใจิของ
ตนเองในการมาเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา 
และช่้วยให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้
ทบทวนเป้าห้มายของการพื่ฒันา
ตนเอง	วทิยากรจิะต้องสัร้าง
บรรยากาศของความสังบ	ให้้เวลา
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้อย้ก่บัตนเอง	
และสัำรวจิตนเองอย่างจิรงิจัิงอาจิ
ให้้เวลาอย่างน้อย	2-3	นาท	ีชี้�ช้วน
ให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรม	ได้้ถาม
คำถามกับตนเองด้้วยคำถามที�
วทิยากรถาม	เมื�อวทิยากรให้้ผู้้เ้ข้า
รบัการอบรมแบ่งปันประสับการณ์์ 
วทิยากรต้องขมวด้ประเด้น็สัำคญั
ของการพื่ัฒนาตนเองในบทบาท
ผู้้้ให้้คำปรึกษา	กระตุ้นความร้้สัึก
เช้ิงบวก	และแรงบันด้าลใจิของ 
ผู้้้เข้ารับการอบรม	ให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมเห้็นคุณ์ค่าของการ 
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
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3.	วิทยากรตั�งคำถามว่า	
	 -	 เมื�อได้้พื่้ด้ข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่น
ของตนเองร้้สัึกอย่างไรบ้าง
	 -	เมื�อได้้ยนิเพืื่�อนแนะนำตัวเอง
ด้้วยข้อดี้ห้รือจุิด้เด่้นร้้สัึกอย่างไร
บ้าง	
	 -	 เคยคิด้มาก่อนห้รือไม่ว่าทุก
คนมีข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่น
	 -	คนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันได้้ห้รือไม่

10:45-11:00
(15นาที)

-

-

2.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมทบทวน
ข้อด้ี	ห้รือจิุด้เด้่นของตนเอง	ให้้
เวลาประมาณ์	2-3	นาที	จิากนั�น
ให้้จิับค้่บอกข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่นกับ
เพื่ื�อนอย่างน้อยคนละ	3	ข้อ	และ
ให้้โอกาสัขอบคุณ์เพื่ื�อนที�แบ่งปัน
สัิ�งด้ีๆ	ให้้เวลาครั�งละ	2	นาที	
สัลับเวียนอีก	2-3	ครั�ง	 
(ประมาณ์ตามเวลาที�เห้มาะสัม)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้มอง
เห้็นและช้ื�นช้มคุณ์ค่าของเพื่ื�อน
มนุษย์ผู้่านการช้ื�นช้มผู้้้เข้ารับ
การอบรมด้้วยกัน	วิทยากรจิะใช้้
จิุด้นี�โยงมาถึงผู้้้รับคำปรึกษา	ซ้ึ�ง
เป็นผู้้้กระทำผู้ิด้และก่อคด้ี	ช้ี�ให้้
เห้็นมุมมองอีกมุมห้นึ�งว่า	ผู้้้รับคำ
ปรึกษาก็อาจิมีศักยภาพื่ห้รือ
คุณ์ค่าในตนเอง	ซ้ึ�งอาจิไม่เคย
ค้นพื่บห้รือเปิด้เผู้ยมาก่อน	และ
ห้ากผู้้้ให้้คำปรึกษาช้่วยเห้ลือให้้
ผู้้้รับคำปรึกษาเห้็นศักยภาพื่และ
คุณ์ค่าในตนเอง	จิะช้่วยให้้ผู้้้รับ
คำปรึกษาเกิด้	ประสับการณ์์ 
เช้ิงบวกกับตนเอง	และพื่ร้อมจิะ
เปลี�ยนแปลงตนเองต่อไปทั�งนี�	
ท่าทีของวิทยากรที�ยอมรับความ
แตกต่างระห้ว่างบุคคลมีความ
สัำคัญต่อการปรับทัศนคติของผู้้้
เรียนให้้ยอมรับความแตกต่าง
ของเพื่ื�อนมนุษย์
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	 -	เช้ื�อห้รือไมว่า่ทกุคนในโลกใบ
นี�ล้วนแต่มข้ีอด้หี้รอืจิดุ้เด่้นอย้ใ่นตัว	
	 -	คิด้ว่าคนที�ร้ก้บัคนไม่ร้ว่้าตนเอง
มีข้อด้ีของตนเองจิะมีพื่ฤติกรรม
ต่างกันอย่างไรบ้าง
	 -	 เคยเห้็นข้อด้ีห้รือจิุด้เด้่นใน
ตัวผู้้้ที�อย้่รอบข้างห้รือไม่	
	 -	เมื�อมองเห็้นขอ้ด้ขีองเขาแล้ว
เกิด้ประสับการณ์์ในใจิที�แตกต่าง
จิากเด้ิมห้รือไม่	อย่างไร

4.	วิทยากรสัุ่มถามความคิด้เห้็นที�
เห้มือนกันและแตกต่างกันของผู้้้
เขา้รบัการอบรมทลีะคำถาม	สัรปุ
ความเห้็นของผู้้้รับการอบรมเป็น
ระยะ	

-

5.	วิทยากรสัุ่มถามผู้้้เข้ารับการ
อบรมเกี�ยวกับประสับการณ์์ที�มี
อคติทั�ง	4	ร้ปแบบ	ได้้แก่	อคติ
เพื่ราะรักใคร่กัน	อคติเพื่ราะไม่
ช้อบกัน	อคติเพื่ราะร้้ไม่ถ่องแท้	
อคติเพื่ราะกลัวห้รือเกรงใจิ	จิาก
นั�นบรรยายสัรุป	โด้ยใช้้	Power-
Point	“ทัศนคติ	การยอมรับ	การ
เข้าใจิตนเองและผู้้้อื�น”	วิทยากร
อาจิยกตัวอย่างของอคติแต่ละ
แบบกรณ์ีที�ผู้้้รับการอบรมยังไม่
เข้าใจิคำว่าอคติ

11:00-11:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมทด้ลอง
ได้้สัำรวจิและร้้เท่าทันความร้้สัึก
นึกคิด้ของตนเอง	และวิทยากร
บรรยายสัรุป

PowerPoint	
“ทัศนคติการ
ยอมรับ	การ
เข้าใจิตนเองและ
ผู้้้อื�น”
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6.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเล่า
ประสับการณ์์ที�เคยไปขอคำปรกึษา
จิากผู้้้อื�นสัั�น	ๆ	ให้้ยกตัวอย่าง	
ลักษณ์ะของผู้้้ให้้คำปรึกษา	ผู้ลที�
ได้้ในระห้ว่างการได้้รับคำปรึกษา
และผู้ลที�ตามมา	วิทยากรสัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	เพื่ื�อเช้ื�อมโยงไปสั้่
ทัศนคติของผู้้้ให้้คำปรึกษากับ
ลักษณ์ะของการปรึกษาจิากกรณ์ี
ตัวอย่าง

7.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ตัด้สัิน
จิิตรกร”	ห้รือวีด้ิทัศน์อื�น	ๆ	ที�มี
ลักษณ์ะคล้ายกัน	คือกระตุ้น
ความร้้สัึกขัด้แย้งภายในจิิตใจิ

8.	วิทยากรสัอบถามความร้้สัึก
นกึคดิ้ของ	ผู้้เ้ข้ารับการอบรมกระตุ้น
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแสัด้งความ
คิด้เห้็นอย่างทั�วถึง	กรณ์ีที�ผู้้้เข้ารับ
การอบรมมีความคิด้เห้็นคล้อย
ตามกัน	เช้่น	เห้็นใจิจิิตรกร	ร้้สัึก
ไม่เป็นธรรม	กรรมการรีบด้่วน
ตัด้สัิน	วิทยากรก็ตั�งคำถามให้้
สัำรวจิลึกลงไป	ด้้วยคำถาม	
“แล้วคิด้ว่าการรีบด้่วนตัด้สัินของ
กรรมการมีผู้ลทางจิิตใจิต่อ
จิิตรกรอย่างไร	ผู้ลที�เกิด้ขึ�นจิาก
การด้่วนตัด้สัินเป็นอย่างไร

11:15-11:30	
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้็น
ตัวอย่างของการด้่วนตัด้สัิน	ช้ี�ให้้
เห้น็ผู้ลกระทบ	และช้วนกันอภปิราย
ถึงสัาเห้ตุของการด้่วนตัด้สัิน	
เช้ื�อมโยงมาถึงการด้่วนตัด้สัิน
ผู้้้รับคำปรึกษาจิากพื่ฤติกรรม 
ที�ก่อคด้ี	ห้ากผู้้้ให้้คำปรึกษา 
ด้่วนตัด้สัิน	ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะไม่
เปิด้ใจิที�จิะช้่วยผู้้้รับคำปรึกษา
ค้นห้าศักยภาพื่และคุณ์ค่าที�มีอย้่
ในตนเอง	วิทยากรควรเน้นถาม
ความร้้สัึกของผู้้้เข้ารับการอบรม	
ให้้เวลาได้้สัำรวจิความร้้สัึกของ
ตนเอง	อย่าปล่อยให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมเล่าเรื�องนอกประเด้็น

-

-

วีด้ิทัศน์
“ตัด้สัินจิิตรกร”
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9.	วทิยากรช้วนผู้้้เข้ารบัการอบรม
คดิ้ในอกีมมุห้นึ�งด้้วยการตั�งคำถามว่า 
“เพื่ราะอะไรกรรมการจิึงรีบด้่วน
ตัด้สัิน”	“ผู้ิด้ห้รือไม่ที�เขารีบด้่วน
ตัด้สัิน	“ตัด้โอกาสั”	“แล้วจิะด้ี
กว่านี�	ถ้ากรรมการ....”	วิทยากร
ค่อย	ๆ	ทยอยตั�งคำถาม	เพื่ื�อให้้
เกดิ้การคดิ้อภปิรายอย่างรอบด้้าน

10.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“รวบวยัรุน่มั�วสัมุเสัพื่สัารเสัพื่ติด้” 
จิากนั�นวิทยากรสัอบถามความ
ร้้สัึกผู้้้เข้ารับการอบรม	ด้ังนี�
	 -	ด้้วีด้ิทัศน์นี�แล้วร้้สัึกอย่างไร
	 -	คิด้อย่างไรกับเยาวช้นที�ไป
ร่วมงานสัังสัรรค์นี�	โด้ยเฉพื่าะใน
ข่วงที�มีการแพื่ร่ระบาด้ของ
โรคโควิด้-19
	 -	ถ้าศาลสัั�งให้้เยาวช้นเห้ล่านี�
มารับคำปรึกษาจิากท่าน	ทัศนคติ
อะไรที�อาจิเป็นอุปสัรรคสัำห้รับ
การให้้คำปรึกษา
	 -	จิะลด้ช้่องว่างเพื่ื�อให้้
เยาวช้นไว้วางใจิต่อการให้้
คำปรึกษาได้้อย่างไร

11:30-11:45
(15	นาที)

วีด้ิทัศน์	“รวบวัยรุ่นมั�วสัุมสัาร
เสัพื่ติด้”	เป็นวีด้ิทัศน์ที�กระตุ้น
ความร้้สัึกด้้านลบ	และทำให้้เกิด้
ความคิด้อัตโนมัติที�จิะตัด้สัิน
เยาวช้นผู้้้กระทำผู้ิด้ได้้ง่าย	ขอให้้
วิทยากรนำความคิด้อัตโนมัตินั�น
มาเป็นประเด้็นสัำคัญในการ
อภิปราย

วีด้ิทัศน์
“รวบวยัรุน่มั�วสัมุ

สัารเสัพื่ตดิ้”
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11.	วิทยากรเช้ื�อมโยงเข้ามาถึง
บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	
ช้วนให้้ใคร่ครวญโอกาสัที�จิะเกิด้
ความร้้สัึกนึกคิด้ในด้้านด้่วน
ตัด้สัิน	(อคติ)	ที�จิะสั่งผู้ลต่อการ
ให้้คำปรึกษา	เพื่ื�อให้้เกิด้ความ
ตระห้นักร้้ทัศนคติของตนเอง	
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ทัศนคติ
และจิริยธรรมการให้้คำปรึกษา”	
เพื่ื�อสัรุปภาพื่รวมของจิริยธรรม
การให้้คำปรึกษา	และบทบาท
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา	

12.	ให้้ผู้้เ้ข้ารับการอบรมได้้
ห้ลบัตา	อย้่ในความสังบ	ทบทวน
ประสับการณ์์ในอด้ีตที�เคยมีอคติ	
4	ร้ปแบบ	ได้้แก่	อคติเพื่ราะรัก
ใคร่กัน	อคติเพื่ราะไม่ช้อบกัน
อคติเพื่ราะร้้ไม่ถ่องแท้	และอคติ
เพื่ราะกลัวห้รือเกรงใจิ	ทีละ
เห้ตุการณ์์	แล้วทำความร้้ตัวให้้
ช้ัด้ขึ�น	ให้้อภัยกับตนเองและ
เห้ตุการณ์์ที�ผู้่านมา	ค่อย	ๆ	ลืมตา

เพื่ื�อสัรุปสัาระสัำคัญเกี�ยวกับ
ทัศนคติของผู้้้ให้้คำปรึกษาข้อ
สัำคัญ	คือ	การไม่ด้่วนตัด้สัินผู้้้รับ
คำปรึกษาจิากพื่ฤติกรรมที�ก่อคด้ี
เพื่ียงอย่างเด้ียว	และให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมร้้จิักตระห้นักถึงความ
ร้้สัึกซ้ึ�งอาจิเป็นอคติที�ทำให้้เกิด้
อุปสัรรคในการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนประสับการณ์์ที�เคยมีอคติ	
ตระห้นักร้้ถึงอคติ	และให้้อภัย
ตนเอง	จิะนำไปสั้่การตระห้นักร้้
อคติ	ซ้ึ�งมีโอกาสัเกิด้ขึ�นได้้ในการ
ปฏิิบัติห้น้าที�ผู้้้ให้้คำปรึกษา
 

11:45-12:00
(15	นาที)

-	วีด้ิทัศน์	
“ทัศนคติและ

จิริยธรรมการให้้
คำปรึกษา”

-
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13.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
อย้่ในความสังบ	และทบทวนสัิ�งที�
ได้้เรียนร้้ด้้วยตนเองคร้่ห้นึ�ง	จิาก
นั�นขออาสัาสัมัคร	1-2	คน	สัรุป	
วิทยากรสัรุปเพื่ิ�มเติมตาม
วัตถุประสังค์ของการเรียนร้้	

11:45-12:00
(15	นาที)

-เพื่ื�อสัรปุประเด้น็สัำคญัของห้วัขอ้
นี�ตามวัตถุประสังค์



กระบวนการให้คำปรึกษา 
แลัะสูาธิิตการให้คำปรึกษา

หัวขั้้อที่่� 3
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1.	ระบุเป้าห้มาย	ห้ลักการ	กระบวนการและขั�นตอนการให้้คำปรึกษาได้้ถ้กต้อง	
2.	ระบุลักษณ์ะ	และประโยช้น์ของเทคนิคต่างๆในการให้้คำปรึกษา	และสัามารถเลือกใช้้
อย่างเห้มาะสัม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

เน้�อหา 

	 อา่นรายละเอียด้ได้ท้ี�เนื�อห้าของหั้วขอ้ที�	3	กระบวนการให้ค้ำปรึกษาและสัาธิตการให้ค้ำปรึกษาห้ลักสัต้ร
การให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	(สัำห้รับศาลทั�วไป)

1.	วิทยากรเช้ื�อมโยงการเรียนร้้
ห้ัวข้อที�แล้วเพื่ื�อเข้าสั้่การเรียนร้้
ห้ัวข้อให้ม่	เช้่น	ถามว่าเคยมีเรื�อง
ไม่สับายใจิแล้วต้องการปรึกษา
ใครสัักคนห้รือไม่	เขาทำอย่างไร
เขามีลักษณ์ะอย่างไร	ผู้ลเป็น
อย่างไร

13:00-13:05
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนลักษณ์ะที�พื่ึงประสังค์
ของผู้้้ให้้คำปรึกษาจิากประสับการณ์์
ตรงที�ผู้้้เข้ารับการอบรมเคยรับ 
คำปรึกษาจิากผู้้้อื�น	ให้้วิทยากร
สัอบถามประสับการณ์์ของผู้้้เข้า
รับการอบรมในการรับคำปรึกษา	
แล้วเช้ื�อมโยงมาถึงการทำงานใน
ฐานะผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา

-



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน268

13:20-14:35
(1	ช้ั�วโมง	
15	นาที)

13:05-13:20
(15	นาที)

2.	วทิยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	“ห้ลกัการ
ให้้คำปรึกษาและกระบวนการให้้ 
คำปรึกษา”	และกระตุ้นถามผู้้้เข้า
รับการอบรมเพื่ื�อให้้เช้ื�อมโยงกับ
ประสับการณ์์การให้้คำปรึกษา

3.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการให้้คำปรึกษา	กรณ์ี
ศกึษานายเปรยีว	ครั�งที�	1”	ซ้ึ�งมารับ
คำปรึกษาที�คลินิกจิิตสัังคมตาม
คำสัั�งศาล	ครั�งที�	1	ระห้ว่างที�เปิด้
วีด้ิทัศน์	วิทยากรห้ยุด้เป็นระยะๆ	
เพื่ื�ออธิบายกระบวนการให้้
คำปรึกษาและเทคนิคการให้้
คำปรึกษา	ให้้วิทยากรช้ี�แจิงผู้้้เข้า
อบรมว่าแม้นายเปรียวอายุ	20	ปี	
แต่พื่ฤติกรรมเสัพื่มีมาตั�งแต่อายุ	
14	ปี	ขอให้้คิด้ว่าเป็นกรณ์ีที�ถ้ก
จิับตั�งแต่อายุน้อยกว่า	18	ปี

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ห้ลักการให้้คำปรึกษาและ
กระบวนการให้้คำปรึกษาผู้่าน 
วีด้ิทัศน์	จิากนั�น	วิทยากรสัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	และเช้ื�อมโยง
ห้ลักการกับประสับการณ์์ของ 
ผู้้้เข้ารับการอบรมในกิจิกรรม
ก่อนห้น้า

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ห้ลักการให้้คำปรึกษาและ
กระบวนการให้้คำปรึกษาผู้่าน
ตัวอย่างสัาธิต	คลิปวีด้ีโอสัาธิต
จิะมีคำอธิบายแทรก	ขั�นตอน
การให้้คำปรึกษาจิะใช้้พื่ื�นห้ลัง
สัีน�ำตาล	สั่วนเทคนิคและคำ
อธิบายอื�นๆ	จิะใช้้พื่ื�นห้ลังสัีฟื้้า	
วิทยากรต้องศึกษาคลิปวีด้ีโอนี�
มาก่อน	สัามารถอธิบายขั�นตอน	
และการใช้้เทคนคิการให้้คำปรกึษา 
อธิบายได้้ว่าเทคนิคนี�คืออะไร	ใช้้
เทคนิคนี�เพื่ื�ออะไร	เทคนิคนี�ช้่วย
ผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไรบ้าง	สัิ�งที�
ควรเน้นสัำห้รับผู้้้ให้้คำปรึกษา
มือให้ม่	คือการรับฟื้ังเป็นทักษะ
พื่ื�นฐานการให้้คำแนะนำโด้ยไม่
รับฟื้ังเป็นสัิ�งที�ไม่ควรทำอย่างยิ�ง

วีด้ิทัศน์
“ห้ลักการให้้คำ
ปรึกษาและ
กระบวนการ 
ให้้คำปรึกษา”

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้
คำปรึกษา
กรณ์ีศึกษา
นายเปรียว	
ครั�งที�	1”	

เอกสัาร
คำอธิบาย

ประกอบการ
สัาธิตการให้้
คำปรึกษา
กรณ์ีศึกษา	: 
นายเปรียว
ครั�งที�	1
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14:35-14:45
(10	นาที)

4.	วิทยากรช้วนให้้ผู้้้รับการอบรม
สัรุปสัาระสัำคัญ	ด้ังนี�
	 •	ห้ลักการให้้คำปรึกษา
	 •	บทบาทของผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา
	 •	กระบวนการให้้คำปรึกษา
	 •	เทคนิคการให้้คำปรึกษา	
โด้ยใช้้	PowerPoint	“สัรุปสัาระ
สัำคัญของการให้้คำปรึกษา”	มา
ประกอบการเรียนร้้

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของ
ห้ัวข้อนี�ตามวัตถุประสังค์

PowerPoint	
“สัรุปสัาระ

สัำคัญของการให้้
คำปรึกษา”
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0:53	 สูร้างสูัมพันธภาพ โดยผูู้้ให้คำปรึกษาแนะนำตัวุเอง

1:24	 สัอบถามข้อมล้ทั�วไป	ทวนสัอบความเข้าใจิเกี�ยวกบัคด้แีละวัตถุประสังค์การเข้าคลนิกิจิิตสังัคม

1:50	 ตกลังบริการแลัะแจิ้งวุัตถุประสูงค์ของคลัินิก

2:07	 สูำรวุจิปัญหา เริ�มจิากสูอบถามข้อมูลัเก่�ยวุกับคด่

2:45	 เช้ื�อมโยงคด้ีกับการมารับบริการคลินิกจิิตสัังคม

2:55	 สัำรวจิปัญห้าภาวะเสัพื่ติด้	ภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ตระห้นักถึงปัญห้า

3:07	 สัำรวจิปัจิจิัยที�นำมาก่อนและปัจิจิัยกระตุ้น

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษา
กรณ่ศึกษา : นายเปร่ยว ครั�งที่่� 1

กรณ์ีศึกษา
	 นายเปรียว	 อายุ	 20	 ปี	 สัถานภาพื่โสัด้	 กระทำความผู้ิด้พื่ระราช้บัญญัติยาเสัพื่ติด้ให้้โทษ 
มีเมทแอมเฟื้ตามีนในครอบครอง	 ได้้รับการปล่อยช้ั�วคราว	 และศาลสัั�งให้้มาพื่บผู้้้รับคำปรึกษาที� 
คลินิกจิิตสัังคม
	 บิด้ามารด้าของเปรียวแยกทางกัน	เมื�อเปรียวอายุ	14	ปี	จิากนั�น	เปรียวเริ�มออกจิากบ้านไป
อย้่บ้านเพื่ื�อน	และเสัพื่สัารเสัพื่ติด้กับเพื่ื�อนมาเรื�อย	ๆ 	จินถ้กด้ำเนินคด้ี	ก่อนห้น้านี�	ไม่เคยถ้กด้ำเนิน
คด้ีมาก่อน
	 ปัจิจิบุนั	เปรยีวอาศยัอย้กั่บมารด้า	ห่้างเห้นิกบัมารด้าและพีื่�สัาว	ส่ัวนบิด้ามคีรอบครวัให้ม่	
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3:16	 สัำรวจิปฏิิกิริยาและการรับมือกับภาวะวิกฤตภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษายังไม่ตระห้นัก

	 ถึงปัญห้า	มีแรงต้าน	ห้ลีกเลี�ยงการสัำรวจิตนเองในระด้ับลึก

4:06	 สัำรวจิภาวะวิกฤต	ใช้้ภาวะวิกฤตสัร้างความตระห้นักถึงปัญห้าจิากคด้ี	สัำรวจิปัจิจิัยปกป้อง

4:36	 แรงต้านจิากการให้้คำปรึกษา	ผู้้้รับคำปรึกษาไม่ได้้สันใจิคำถาม	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องถามซ้�ำ

5:00	 ย�ำวัตถปุระสังค์อกีครั�ง	สัร้างความตระห้นกัให้้มากขึ�น	ชี้�ให้้เห็้นผู้ลด้จีิากการเข้ากระบวนการ

	 คลินิกจิิตสัังคมผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มตระห้นักถึงปัญห้า

5:40	 ทวนสัอบความเข้าใจิ

5:48	 ถามรายละเอียด้ในสัิ�งที�ยังไม่ช้ัด้ให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

5:56	 ถามถึงแรงจิ้งใจิในการเปลี�ยนแปลง

6:20	 สัำรวจิสัาเห้ตุที�ใช้้สัารเสัพื่ติด้	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	และปัจิจิัยกระตุ้น)	ถามซ้�ำ	เพื่ราะตอนนี�	 	

	 เริ�มตระห้นักมากขึ�นแล้ว

6:35	 สัำรวจิปัญห้าครอบครัวและข้อม้ลทั�วไปที�อาจิมีผู้ล	ต่อการเสัพื่ติด้	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน

	 และปัจิจิัยกระตุ้น)

7:42	 ถามรายละเอียด้ในสัิ�งที�ยังไม่ช้ัด้ให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�นเพื่ื�อนำไปสั้่การสัำรวจิตนเองให้้ลึกขึ�น

	 ภาษากายของผู้้้รับคำปรึกษาเริ�มเปลี�ยนไป	เริ�มลังเลกับพื่ฤติกรรมเสัพื่

8:39	 สัำรวจิผู้ลกระทบที�มีต่อจิิตใจิของผู้้้รับคำปรึกษา	(บาด้แผู้ลทางใจิ)

8:56	 เช้ื�อมโยงบาด้แผู้ลทางใจิกับการแก้ปัญห้าที�นำสั้่ภาวะเสัพื่ติด้

9:55	 สัำรวจิความสััมพื่ันธ์เช้ิงบวกระห้ว่างครอบครัวและผู้้้รับคำปรึกษา

10:32	 ถามถึงปริมาณ์และความถี�ของการเสัพื่

10:50	 บทบาท	psychoeducator	ช้ี�ให้้เห้็นผู้ลกระทบที�มีต่อร่างกาย

11:06	 สัำรวจิปัจิจิัยเรื�องเพื่ื�อน	ซ้ึ�งอาจิเป็นปัจิจิัยที�นำมาก่อนห้รือปัจิจิัยกระตุ้น

11:34	 สัำรวจิผู้ลกระทบทางจิิตใจิ	(บาด้แผู้ลทางใจิ)
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12:02	 ประเมินแรงจิ้งใจิในการเปลี�ยนแปลงอีกครั�ง	ห้ลังจิากเริ�มเห้็นผู้ลกระทบแล้ว

12:19	 ผู้้้รับคำปรึกษาเห้็นผู้ลกระทบมากขึ�น	เริ�มอยากเปลี�ยนแปลงตัวเอง

13:05	 สัรุปความ	แล้วถามทวน

13:48	 สัำรวจิพื่ฤติกรรมเสัพื่ของคนในครอบครัว	ซ้ึ�งเป็นบาด้แผู้ลทางใจิ

14:04	 สัำรวจิตัวกระตุ้นภายนอก	(แม่บ่น)	และตัวกระตุ้นภายใน	(น้อยใจิ)

14:40	 สัำรวจิพื่ฤติกรรมด้ื�มสัุราของแม่	ประเมินตัวกระตุ้น	และการเปลี�ยนแปลงห้ลังด้ื�มสัุรา

15:11	 สัำรวจิผู้ลกระทบของการด้ื�มสัุราของแม่ที�มีต่อจิิตใจิของผู้้้รับคำปรึกษา

15:27	 สัำรวจิตัวกระตุ้นของแม่	

15:45	 กระตุ้นให้้คิด้ในมุมมองของแม่

16:11	 สัรุปความ

16:31	 ผู้้้รับคำปรึกษาพื่้ด้ถึงบาด้แผู้ลทางใจิ	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน)

17:00	 สัรุปความ	สัะท้อนให้้เห้็นว่าห้นีปัญห้า

17:24	 ทวนความ

17:43	 สัำรวจิปัจิจิัยในตัวแม่เช้ื�อมโยงมาถึงตัวผู้้้รับคำปรึกษา

18:19	 กระตุ้นให้้สัำรวจิผู้ลกระทบของการเสัพื่

18:40	 ถามถึงข้อด้ีของการเสัพื่

19:00	 เช้ื�อมโยงให้้เห้็นแบบแผู้นของผู้้้เสัพื่ว่าช้่วยให้้ลืมความทุกข์	และท้าทายว่าจิริงห้รือไม่

19:42	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแสัด้งความเข้าใจิเปรียว	โด้ยการสัรุปความและสัะท้อนความร้้สัึก

20:00	 ถามถึงเป้าห้มายในการเปลี�ยนแปลงตัวเอง

20:13	 เริ�มมีเป้าห้มายและตัด้สัินใจิเปลี�ยนแปลงมากขึ�น

20:40	 สัำรวจิปัจิจิัยปกป้องให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

21:16	 สัำรวจิผู้ลกระทบต่อการเสัพื่ที�มีต่อครอบครัว
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22:07	 ช้วนตั�งเป้าห้มายที�ตัวผู้้้รับคำปรึกษาเอง

22:56	 เปลี�ยนวิธีคิด้ให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเป็นผู้้้ให้้กำลังใจิผู้้้อื�น

24:50	 สัะท้อนความสััมพื่ันธ์เช้ิงบวกของแม่กับผู้้้รับคำปรึกษา	(เป็นพื่ลังให้้แก่กัน)

25:10	 ให้้สัังเกตปฏิิกิริยาของเปรียว	เมื�อผู้้้ให้้คำปรึกษาถามว่า	เปรียวเป็นพื่ลังให้้คุณ์แม่ไห้ม

25:20	 คำถามของผู้้้ให้้คำปรึกษามีผู้ลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของเปรียว	ขอให้้สัังเกตต่อ

	 อย่างละเอียด้

25:30	 ความสััมพื่ันธ์เช้ิงบวกเป็นพื่ลังให้้ปรับพื่ฤติกรรม	(ตัด้สัินใจิช้ัด้เจินขึ�นอีก)

25:49	 ถามเพื่ื�อกำห้นด้เป้าห้มายช้วีติที�เฉพื่าะเจิาะจิง	สีัห้น้าท่าทางของผู้้ร้บัคำปรกึษาเริ�มจิรงิจิงัมากขึ�น

26:26	 บทบาท	life-coach	สัะท้อนพื่ลังบวกในตัวผู้้้รับคำปรึกษา

27:06	 กำห้นด้เป้าห้มายระยะสัั�นในช้่วง	12	วัน

27:36	 ถามถึงการจิัด้การกับตัวกระตุ้น	โด้ยนำสั้่พื่ฤติกรรมที�จิะทำจิริง

28:07	 ให้้ลองซ้้อมพื่้ด้กับแม่	ลองทำจิริง	(ถ้าไม่เคยทำสัุด้ท้ายจิะทำไม่ถ้กห้รือไม่ได้้ทำ)

	 สัังเกตสัีห้น้าท่าทาง	มีปฏิิกิริยาที�ช้ัด้เจิน

29:47	 สัำรวจิประสับการณ์์ภายในจิิตใจิ	เช่้น	ความร้ส้ักึ	มมุมอง	ความคาด้ห้วงั	ในระด้บัที�ลกึขึ�น

30:28	 “บอกอะไรกบัตัวเอง”	คอืการตั�งเป้าห้มายกบัตวัเองสังัเกตภาษากาย	สัะท้อนการตระห้นกั

	 ถงึปัญห้าและความตั�งใจิในการเปลี�ยนแปลงตนเอง

31:05	 นำสัิ�งที�สัังเกตเห้็นจิากภาษากายมาถามความร้้สัึกในปัจิจิุบัน

31:35	 ช้ี�ให้้เห้็นความเป็นไปได้้ของการเปลี�ยนแปลง	และสัิ�งขัด้ขวางการเปลี�ยนแปลง	คือ

`	 การตดั้สันิตวัเอง

32:15	 สัะท้อนปัจิจิัยปกป้อง	(ครอบครัว)	เปลี�ยนปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่เป็นปัจิจิัยปกป้อง

33:00	 กลับมาถามถึงเป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลง	ห้ลังจิากผู้้้รับคำปรึกษาได้้เห้็นปัจิจิัยปกป้อง 

	 ที�มากขึ�น
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33:20	 ถามถึงการจิัด้การตัวกระตุ้นอีกครั�ง

34:20	 ช้ี�ให้้เห้็นว่าผู้้้รับคำปรึกษาเองก็เป็นพื่ลังให้้แม่

35:07	 ทบทวนการจิัด้การตัวกระตุ้น

35:37	 เตรียมความพื่ร้อม	เมื�อเจิออุปสัรรค	ให้้กำลังใจิ

35:52	 ทวนความเพื่ื�อตอกย�ำความมุ่งมั�นสัำคัญมาก

36:13	 กระตุ้นให้้ห้าวิธีป้องกันการเสัพื่ด้้วยตนเองอย่างเป็นร้ปธรรม

36:51	 สัะท้อนความร้้สัึก	(กังวล)

37:03	 ให้้ประเมินความเสัี�ยง

37:29	 ให้้ห้าทางเลือกอื�นเพื่ื�อฟื้้�นฟื้้ตัวเอง

39:49	 บทบาท	life-coach	เสัริมพื่ลังใจิก่อนจิบการให้้คำปรึกษา

40:19	 ย�ำวัตถุประสังค์ของคลินิกจิิตสัังคม

40:31	 ถามทวนความเข้าใจิของการให้้ความปรึกษาและช้่วยให้้เห้็นความเป็นไปได้้ของการปรับ

	 พื่ฤติกรรม

41:07	 ช้ี�ให้้เห้็นพื่ลังที�มีอย้่ในตัวเอง

41:30	 ยุติการให้คำปรึกษา แลัะให้การบ้านเพ้�อป้องกันการเสูพซึ่�ำ

42:01	 บันทึกข้อมูลั



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
ครั�งที่่� 1 : กรณ่ตนเอง

หัวขั้้อที่่� 4
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	 ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพืื่�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำ
ปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา 
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	 4	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	ครั�งที�	 1:	กรณ์ีตนเอง	ห้ลักสั้ตร 
การให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	(สัำห้รับศาลทั�วไป)

1.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนกลุ่มเท่ากับ
จิำนวนวิทยากร	ให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	ให้้วิทยากร
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้้	
PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ีตนเอง”	ประกอบ
 
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : 
นำประเด้็นที�ตนเองไม่สับายใจิ	
พื่อจิะเปิด้เผู้ยได้้มารับคำปรึกษา	
และเป็นเรื�องจิริงเท่านั�น

15:00-15:05
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	วิทยากร
ต้องเน้นย�ำว่าผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาต้องนำเรื�องจิริงที�
เปิด้เผู้ยได้้มารับคำปรึกษา	ไม่ใช้่
เรื�องสัมมติ	ห้รือเรื�องของบุคคล
อื�น	เนื�องจิากต้องการให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้
ประสับการณ์์ตรงจิากการเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษา	จิะทำให้้ทราบ
ด้้วยตนเองว่าการให้้คำปรึกษา
ลักษณ์ะใด้ที�จิะช้่วยให้้เกิด้ความ
เข้าใจิตนเอง	เข้าใจิปัญห้า	และ
นำไปสั้่การแก้ปัญห้าที�แท้จิริง

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีตนเอง”
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 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ควรใช้้
เทคนิคต่างๆ	อย่างมีทิศทางไป	
ทางบวก	โด้ยเฉพื่าะการฟื้ังอย่าง
ใสั่ใจิ	(ยังไม่ต้องให้้คำแนะนำ)

 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูงัเกตการณ์ : ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้รับคำ
ปรึกษาและผู้้้ให้้คำปรึกษาทั�ง
ภาษาพื่้ด้และภาษากาย	ไม่ควร
จิด้รายละเอียด้ของการสันทนา	
แต่สันใจิ	ใสั่ใจิอย้่ที�การฝึึกปฏิิบัติ
และประสับการณ์์ภายในที�เกิด้
ขึ�นกับตนเอง

สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	
โด้ยมากผู้้้เข้ารับการอบรมจิะ
เข้าใจิผู้ิด้และเคยช้ินกับการเป็น
ผู้้้แนะนำ	วิทยากรจิึงต้องเน้นย�ำ
ว่าบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาคือ
การรับฟื้ังและทำความเข้าใจิ	
กิจิกรรมนี�ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
แนะนำแนวทางแก้ไขปัญห้าแต่
อย่างใด้	สั่วนบทบาทของผู้้้
สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะผู้้้
สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวนด้้วย
การสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำ
ปรึกษาระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	
วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�
สัังเกตการณ์์	และสัามารถ
แทรกแซ้งกระบวนการให้้คำ
ปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่า	ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิาก
แนวทางที�ควรจิะเป็น	วิทยากร
กลุ่มจิะต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ

-
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เพื่ื�อให้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
ได้้ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ
และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการ
ฝึึกปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้ร้บัคำปรกึษากจ็ิะได้้ทบทวน
ขั�นตอนกระบวนการ	และเทคนคิ
ที�ว่า	ก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่างไรด้้วย
ประสับการณ์์ตรงในฐานะผู้้้รับ
คำปรึกษา	ผู้้้เข้ารับการอบรมไม่
จิำเป็นต้องท่องห้รืออ่านห้รือใช้้
คำถามทุกคำถามในใบงาน	
สัามารถปรับคำถามได้้ตาม
ความเห้มาะสัม	แต่ต้องช้่วยให้้ 
ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้็นแนวทาง
ในการพื่ัฒนาตนเอง	วิทยากร
กลุ่มมีห้น้าที�

2.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที

3.	ผู้้้สัังเกตการณ์์ถามคำถาม
ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาและผู้้รั้บคำปรกึษา
เกี�ยวกบัประสับการณ์์การสันทนา 
ตามลำด้ับตามแนวคำถามใน 
ใบงานที�	1	“แนวทางฝึึกสัะท้อน
ข้อม้ลกลับ	(Feedback)”	
วิทยากรกลุ่มเสันอแนะเพื่ิ�มเติม	

15:05-15:35
(30	นาที)

15:35-15:50	
(15	นาที)

ใบงานที�	1	
“แนวทางฝึึก

สัะท้อนข้อม้ลกลับ	
(Feedback)”

-

ที�ช้่วยให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทาง
พื่ัฒนาจิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
และพื่ึงเข้าใจิว่า	ผู้้้เข้ารับการ
อบรมสั่วนให้ญ่	ไม่เคยมี	
ประสับการณ์์ในการเรียนร้้การ
ให้้คำปรึกษาอย่างจิริงจิังมาก่อน	
วิทยากรกลุ่มต้องใจิเย็นในการให้้
ข้อม้ลสัะท้อนกลับ
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แนวที่างการจิัดกิจิกรรมการฝึึกปฏิิบัตินอกห้องเร่ยน
		 ฝึึกทักษะการฟื้ังอย่างใสั่ใจิ	 การสัื�อสัารภาษากายและทักษะอื�น	 ๆ	 อย่างตั�งใจิเพื่ิ�มขึ�นในการใช้้ช้ีวิตและ
การปฏิิบัติห้น้าที�การงานประจิำวัน	
การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว 279

เพื่ื�อสัรุปห้ลักการให้้คำปรึกษา	
โด้ยเช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ัวข้อ
ก่อนห้น้ากับการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
วิทยากรต้องสัรุปประเด้็นสัำคัญ
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริงของผู้้้เข้า
รับการอบรมให้้ได้้ว่า	มีประเด้็น
ใด้ที�จิะนำไปสั้่การพื่ัฒนาทักษะ
การให้้คำปรึกษา	สั่วนให้ญ่ผู้้้เข้า
รับการอบรมจิะมีจิุด้อ่อนเรื�อง
การรับฟื้ัง	มักให้้คำแนะนำโด้ย
ยังไม่เข้าใจิปัญห้าอย่างถ่องแท้	
วิทยากรมีห้น้าที�ให้้ข้อม้สัะท้อน
กลับอย่างสัร้างสัรรค์

4.	รวมกลุ่มให้ญ่	แบ่งปัน
ประสับการณ์์	วิทยากรด้ำเนิน
รายการและสัรุป	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรยีนร้ท้ี�ได้้จิากผู้้เ้ข้ารับการอบรม

-15:50-16:00
(10	นาที)

กระตุ้นผู้้้เข้ารับการอบรมให้้เกิด้
การถาม	เพื่ื�อสัะท้อนการฝึึก
ปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	และ
สัรุปประเด้็นสัำคัญใน	การเรียน
ร้้จิากการปฏิิบัติจิริง	เช้ื�อมโยง
กับการอบรมในห้ัวข้อก่อนห้น้า



ใบงาน แนวที่างฝึึกสูะที่้อนขั้้อมูลักลัับ (Feedback)

คำช่�แจิง
1. ให้วุทิยากรกลัุม่แลัะผูู้้สูงัเกตการณ์ช่วุยกันตั�งคำถามกับผูู้ใ้หค้ำปรึกษาก่อน โดยเล้ัอกจิาก
ตัวุอย่างคำถามดังน่� แลัะให้ทวุนคำตอบเป็นระยะ 
ตััวอย่่างคำถามสำหรัับผู้้�สังเกตัการัณ์์ถามผู้้�ให�คำปรัึกษา
	 1)	 คุณ์เตรียมตัวเองอย่างไรก่อนการให้้คำปรึกษา
	 2)	 คุณ์สัร้างสััมพื่ันธภาพื่กับผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไร
	 3)	 การให้้คำปรึกษาครั�งนี�ช้่วยผู้้้รับคำปรึกษาอย่างไรบ้าง
	 4)	 อะไรเป็นเรื�องยากในการให้้คำปรึกษาครั�งนี� 	 คุณ์จิัด้การกับสัิ�งนั�นอย่างไร 
		 	 ผู้ลเป็นอย่างไร
	 5)	 คุณ์ต้องการปรับปรุงอะไรห้รือไม่	อย่างไร
	 6)	 สัิ�งใด้ที�คุณ์ทำได้้ด้ี	มีความพื่อใจิ
 
2. จิากนั�นให้วุิทยากรกลัุ่มแลัะผูู้้สูังเกตการณ์ช่วุยกันตั�งคำถามกับผูู้้รับคำปรึกษาให้ทวุนคำ
ตอบเป็นระยะ
	 1)	 การรับคำปรึกษาครั�งนี�มีผู้ลอย่างไรต่อคุณ์บ้าง
	 2)	 คุณ์ช้อบอะไรในการรับคำปรึกษาครั�งนี�
	 3)	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัามารถให้้คำปรึกษาที�ด้ียิ�งขึ�นจิากเด้ิมได้้อย่างไรบ้าง	
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ระบบบริการคลัินิกจิิตสูังคม
แผู้นที่่�นำที่าง (Roadmap)

การให้คำปรึกษา แลัะ Case Formulation

หัวขั้้อที่่� 5
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1.	อธิบายระบบการบริการคลินิกจิิตสัังคมของศาลอาญาได้้พื่อสัังเขป
2.	อธิบายแผู้นที�นำทาง	(roadmap)	การให้้คคำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคมของศาลอาญาได้้
พื่อสัังเขป	
3.	ทำประมวลปัจิจัิยที�เกี�ยวข้องกับผู้้ร้บัการปรึกษาตามห้ลักการของ	case	formulation	เพื่ื�อ
วางแผู้นการปรึกษาตามแผู้นที�นำทางได้้พื่อสัังเขป
4.	ตระห้นกัความสัำคญัของการบนัทกึขอ้มล้	สัรปุรายงานและสัามารถบนัทกึเพื่ื�อสัง่ตอ่ขอ้มล้
แผู้นการให้้คำปรึกษาในครั�งต่อไปได้้
	5.	ระบุแนวทางการสั่งต่อกับระบบบริการสัาธารณ์สัุขได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่
เน้�อหา 

1. ระบบบริการ/ผู้ังไหลัการบริการขั้องคลัินิกจิิตสูังคม
	 พื่ระราช้บัญญตัศิาลเยาวช้นและครอบครวัและวิธพิีื่จิารณ์าคดี้เยาวช้นและครอบครัว	พื่.ศ.	2553	มาตรา	73	
กล่าวถึงการฟื้้�นฟื้้เด็้กและเยาวช้นผู้้้กระทำผิู้ด้	 กรณี์ปล่อยช้ั�วคราว	 ไว้ว่า	 “การมอบตัวเด็้กห้รือเยาวช้นให้้แก่ 
ผู้้ด้้แ้ลตามวรรคห้นึ�งห้รอืการปลอ่ยช้ั�วคราวห้ากปรากฏิตอ่	ศาลว่าเด้ก็ห้รอืเยาวช้นมคีวามจิำเปน็ตอ้งเขา้รบัการ
บำบัด้รักษา	ห้รือรับคำปรึกษาแนะนำห้รือเข้าร่วมกิจิกรรมบำบัด้ใด้	ๆ	ให้้ศาลมีอำนาจิกำห้นด้มาตรการเช้่นว่า
นั�นด้้วยก็ได้้”	 เด้็กและเยาวช้นผู้้้กระทำผิู้ด้จิึงมีโอกาสัได้้รับคำปรึกษาจิากผู้้้ให้้คำปรึกษาของคลินิกจิิตสัังคมใน
ระยะต่าง	ๆ	ตามแผู้นภาพื่

ระยะก่อนพิพากษา

ระยะหลังพิพากษา

ขั้นสอบสวน
รอพิจารณา

ผู้ต้องหารับคำปรึกษา

จำเลยรับคำปรึกษา

ปล่อย
ชั่วคราว

ผู้ต้องหา

จำเลย รอการลงโทษ
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2. แผู้นที่่�นำที่าง (Roadmap) ขั้องการให้
คำปรึกษาในคลัินิกจิิตสูังคม
	 อา่นรายละเอยีด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้วัขอ้ที�	5	ระบบ
บรกิารคลินกิจิติสังัคม	แผู้นที�นำทาง	(Roadmap)	การ
ให้้คำปรึกษา	และ	Case	Formulation	ห้ลักสั้ตรการ
ให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	(สัำห้รับศาลทั�วไป)

3. Case Formulation
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของหั้วข้อที�	 5	
ระบบบริการคลินิกจิิตสัังคม	 แผู้นที�นำทาง	 (Road-
map)	 การให้้คำปรึกษา	 และ	 Case	 Formulation	
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	 (สัำห้รับศาล
ทั�วไป)

4. การบันที่ึกขั้้อมูลัการให้คำปรึกษา
	 อา่นรายละเอยีด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้วัขอ้ที�	5	ระบบ
บริการคลินิกจิิตสัังคม	 แผู้นที�นำทาง	 (Roadmap)	 
การให้้คำปรึกษา	และ	Case	Formulation	ห้ลักสั้ตร
ให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	(สัำห้รับศาลทั�วไป)

5. แนวที่างการดำเนินงานตามบันที่ึกขั้้อตกลัง
ความร่วมม้อ เร้�องการเพื้ิ�มประสูิที่ธิิภาพื้ขั้องการ
ดำเนินกระบวนการยุติธิรรม ด้านคด่เด็ก เยาวชน
แลัะครอบครัวที่่�เก่�ยวขั้้องกับการสูาธิารณสูุขั้
	 จิาก	“บันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเรื�องการเพื่ิ�ม
ประสิัทธภิาพื่ของการด้ำเนินกระบวนการยุตธิรรม	ด้า้น
คด้ีเด้็ก	 เยาวช้นและครอบครัวที�เกี�ยวข้องกับการ
สัาธารณ์สุัข”	มีการลงนามเมื�อวนัที�	5	กุมภาพื่นัธ	์2563	
ระห้ว่างสัำนักงานศาลยุติธรรม	 และ	 กระทรวง
สัาธารณ์สัขุ	 วัตถุประสังค์เพื่ื�อให้้กระบวนการยุติธรรม
ด้้านคด้ีเด้็ก	 เยาวช้นและครอบครัว	 ด้ำเนินไปอย่างมี
ประสัทิธภิาพื่	ให้บ้คุคลที�เกี�ยวขอ้งในคด้ทีี�อาจิมปีญัห้า
ด้า้นสุัขภาพื่จิติ	จิติเวช้	และสัารเสัพื่ตดิ้	ได้ร้บัการตรวจิ
ประเมิน	 บำบัด้รักษา	 และฟื้้�นฟื้้	 ไม่เป็นอันตรายต่อ
ตนเองและสัังคม	 สัามารถด้ำรงช้ีวิตภายในครอบครัว	
และสัังคมได้้อย่างปกติสัุข	และได้้รับการคุ้มครอง	เพื่ื�อ
ให้้การวินิจิฉัยชี้�ขาด้คดี้ของศาลเป็นไปโด้ยเที�ยงธรรม
ยิ�งขึ�น	
	 แนวทางการด้ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความรว่มมอื	เรื�องการเพื่ิ�มประสัทิธภิาพื่ของการด้ำเนนิ
กระบวนการยตุธิรรม	ด้้านคด้เีด้ก็	เยาวช้นและครอบครวั
ที�เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สุัข	 มีวัตถุประสังค์เพืื่�อให้้
ห้น่วยงานของกระทรวงสัาธารณ์สุัข	 และสัำนักงาน 
ศาลยุติธรรม	 ใช้้เป็นแนวทางในการด้ำเนินงานตาม
กระบวนการยตุธิรรมด้้านคด้เีด้ก็	เยาวช้น	และครอบครวั	
	 การบริห้ารจิัด้การ	 มีการช้ี�แจิงนโยบายระด้ับ 
ผู้้้บริห้าร	และการขยายผู้ลในระด้ับจิังห้วัด้	โด้ยแต่งตั�ง
คณ์ะกรรมการระด้ับจิังห้วัด้	 ช้ื�อ	 “คณ์ะกรรมการเพื่ิ�ม
ประสัิทธิภาพื่การด้ำเนินกระบวนการยุติธรรมด้้านคด้ี
เด้็ก	 เยาวช้น	 และครอบครัว	 ที�เกี�ยวข้องกับการ
สัาธารณ์สัุข	 จิังห้วัด้…”	 (พื่ยสั.)	 องค์ประกอบคณ์ะ



ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ตามกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

หมายเหตุ : แบบ ผค.๓ และแบบ ผค. ๒ ใช้สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ศาลรับฟ้อง

นักจิตวิทยาประจำศาลประเมินสภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอศาลพิจารณา
จำเป็นต้องส่งแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น ให้ประสานสอบถามที่ศูนย์พึ่งได้ OSCC

เพื่อประเมินความสามารถของโรงพยาบาลที่จะรองรับการประเมิน

ศาล มีคำสั่งให้ส่งตัวเด็ก/เยาวชน/บุคคลอื่นตามกฎหมาย
ไปประเมิน/ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์

ศูนย์พึ่งได้ OSCC รับเรื่อง สศ.๑
และประสานการตรวจกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี ศาลพิจารณาพิพากษาคดี
และสำนักงาน/สำนักอำนวยการประจำศาล

มีหนังสือถึงแจ้งคำสั่งศาลให้รักษาบำบัดไปยังโรงพยาบาล

ศาลมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง/ยุติการรักษา
และสำนักงาน/สำนักอำนวยการประจำศาล มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาล

สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โรงพยาบาล ส่ง
รายงานผลการตรวจประเมิน

วินิจฉัย (แบบ สศ. ๒)
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่

ได้รับตัวจากศาล

รพ.สธ. สามารถทำได้

สถาบัน/โรงพยาบาลมีหนังสือสรุปผลการรักษาแจ้งศาล
(แบบ สศ. ๓) - ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่รับผู้ป่วยคดีไว้

หรือทุก ๑๘๐ วัน เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รพ.สธ. สามารถทำได้
-ด้านจิตเวช ส่งโรงพยาบาบ

สังกัดกรมสุขภาพจิต
-ด้านยาเสพติด ส่งโรงพยาบาล

สังกัดกรมการแพทย์
ให้บริการทางการแพทย์และ

รายงานตามแบบ สศ. ๓ /
แบบ ผ.ค.๒ - ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่รับผู้ป่วยคดีไว้ หรือ

ทุก ๑๘๐ วัน เว้นแต่ศาล
จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

เกินขีดความสามารถของ รพ.สธ.

การตรวจประเมินทางร่างกาย/จิต/สารเสพติด

โรงพยาบาลรับตัวเข้ารับการรักษา บำบัด ฟื้นฟู
ด้านจิตเวช และด้านยาเสพติ

-ด้านจิตเวช ส่งโรงพยาบาบ
สังกัดกรมสุขภาพจิต

-ด้านยาเสพติด ส่งโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์

ดำเนินการตามหนังสือนำส่ง
และรายงานตามแบบ สศ. ๒/

แบบ ผค.๑ - ภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับตัวจากศาล

เกินขีดความสามารถของ รพ.สธ.
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กรรมการ	 อาทิ	 ผู้้้พิื่พื่ากษาและเจ้ิาห้น้าที�ที�เกี�ยวข้อง
ประจิำศาลเยาวช้นและครอบครัวประจิำจัิงห้วดั้	ตำรวจิ 
อยัการสัำนกังานคด้เียาวช้นและครอบครวั	นายแพื่ทย์
สัาธารณ์สุัขจัิงห้วัด้	 ผู้้้อำนวยการโรงพื่ยาบาล	 แพื่ทย์	
(กมุารแพื่ทย์	จิติแพื่ทย์	นติแิพื่ทย์	ห้รอืแพื่ทย์ผู้้เ้กี�ยวข้อง)	
เจิ้าห้น้าที�งานศ้นย์พื่ึ�งได้้	 นิติกรประจิำโรงพื่ยาบาล
สัถานพื่ินิจิและคุ้มครองเด้็กและเยาวช้น	

บทบาทหน้าท่�ของคณะกรรมการ พยสู.
 1.	กำห้นด้แนวทาง	และวางแผู้นการด้ำเนนิงาน	
เพื่ื�อให้้สัอด้คล้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
	 2.	 สันับสันุนการด้ำเนินการตามพื่ันธกิจิของ
แต่ละห้น่วยงานซ้ึ�งกันและกัน	
	 3.	สันบัสันนุและพื่ฒันาการจิดั้ระบบบรกิารและ
วชิ้าการ	ในการด้ำเนนิกระบวนการยตุธิรรมด้า้นคดี้เด็้ก	
เยาวช้น	และครอบครัว	ที�เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สัุข
	 4.	 ติด้ตามประเมินผู้ลการด้ำเนินงาน	 รายงาน
ผู้ล	และแก้ไขข้อขัด้ข้องในแต่ละพื่ื�นที�
	 5.	 ปฏิิบัติห้น้าที�อื�นๆ	 ตามที�ได้้รับมอบห้มาย 
ขั�นตอนการด้ำเนินงาน	
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ศูนย์พึ่งได้ OSCC รับเรื่อง สศ.๑
และประสานการตรวจกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี ศาลพิจารณาพิพากษาคดี
และสำนักงาน/สำนักอำนวยการประจำศาล
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และสำนักงาน/สำนักอำนวยการประจำศาล มีหนังสือแจ้งโรงพยาบาล

สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โรงพยาบาล ส่ง
รายงานผลการตรวจประเมิน

วินิจฉัย (แบบ สศ. ๒)
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่

ได้รับตัวจากศาล

รพ.สธ. สามารถทำได้

สถาบัน/โรงพยาบาลมีหนังสือสรุปผลการรักษาแจ้งศาล
(แบบ สศ. ๓) - ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่รับผู้ป่วยคดีไว้

หรือทุก ๑๘๐ วัน เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รพ.สธ. สามารถทำได้
-ด้านจิตเวช ส่งโรงพยาบาบ

สังกัดกรมสุขภาพจิต
-ด้านยาเสพติด ส่งโรงพยาบาล

สังกัดกรมการแพทย์
ให้บริการทางการแพทย์และ

รายงานตามแบบ สศ. ๓ /
แบบ ผ.ค.๒ - ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่รับผู้ป่วยคดีไว้ หรือ

ทุก ๑๘๐ วัน เว้นแต่ศาล
จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

เกินขีดความสามารถของ รพ.สธ.

การตรวจประเมินทางร่างกาย/จิต/สารเสพติด

โรงพยาบาลรับตัวเข้ารับการรักษา บำบัด ฟื้นฟู
ด้านจิตเวช และด้านยาเสพติ

-ด้านจิตเวช ส่งโรงพยาบาบ
สังกัดกรมสุขภาพจิต

-ด้านยาเสพติด ส่งโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์

ดำเนินการตามหนังสือนำส่ง
และรายงานตามแบบ สศ. ๒/

แบบ ผค.๑ - ภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับตัวจากศาล

เกินขีดความสามารถของ รพ.สธ.
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เกณฑ์์การพิจิารณาสู่งต่อเข้าระบบสูาธารณสูุข
	 1.	มปีระวตักิารรกัษาโรคทางกาย/ทางจิิตเวช้	ห้รอื	 มอีาการผู้ดิ้ปกตทิี�อาจิมาจิากความเจิบ็ป่วยทางกาย/
จิติเวช้	
	 2.	มีประวัติป่วยเป็นโรคทางสัมอง	เช้่น	ลมช้ัก	สัมาธิสัั�น	ห้รือมีร่องรอยบาด้แผู้ลทางศีรษะช้ัด้เจิน	
	 3.	มีอาการทางจิิต	เช้่น	ห้้แว่ว	ประสัาทห้ลอน	ห้ลงผู้ิด้	คุมตนเองไม่ได้้	ห้รือ	มีอาการถอน/	อาการเมาสัาร
เสัพื่ติด้อย่างรุนแรง	
	 4.	ซ้ึมเศร้า	คิด้อยากตาย	เคยทำร้ายตนเอง	วางแผู้นฆ่่าตัวตาย	ห้รือมีร่องรอยการทำร้ายตนเอง	
	 5.	มีประวัติพื่ัฒนาการช้้า	มีปัญห้าด้้านสัติปัญญา	มีประวัติสังสััยป่วยเป็นสัมาธิสัั�น	
	 6.	พื่ฤติการณ์์แห้่งคด้ีโห้ด้ร้าย	ผู้ิด้วิสััย	เกินวัย	
	 7.	กระทำผู้ิด้ซ้�ำด้้วยข้อห้าที�รุนแรงมากขึ�น	ห้รือกระทำผู้ิด้ซ้�ำตั�งแต่ครั�งที�	3	ขึ�นไป	

	 การด้ำเนินงานตามแนวทางการด้ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เรื�องการเพื่ิ�มประสัิทธิภาพื่
ของการด้ำเนินกระบวนการยุติธรรม	ด้้านคด้ีเด้็ก	เยาวช้นและครอบครัวที�เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สัุข	จิำเป็น
ต้องอาศยัความร่วมมอืในการทำงานของห้ลายภาคส่ัวน	ไม่ว่าจิะเป็นบคุลากรด้้านยตุธิรรม	ด้้านสัาธารณ์สัขุ	รวมถงึ
ภาคสังัคม	เพื่ื�อให้้เด้ก็	เยาวช้น	ครอบครวัที�อย้ใ่นกระบวนการยตุธิรรมได้้รบัความคุม้ครองและด้แ้ลอย่างเห้มาะสัม	
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“แผู้นที�
นำทาง	(Roadmap)	การให้้คำ
ปรึกษาคลินิกจิิตสัังคม”	จิากนั�น	
วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญที�ได้้
จิากวีด้ิทัศน์	“แผู้นที�นำทาง	
(Roadmap)	การให้้คำปรึกษา
คลนิิกจิติสังัคม”	โด้ยใช้้	PowerPoint 
“แผู้นที�นำทาง	(Roadmap) 
การให้้คำปรึกษาคลินิกจิิตสัังคม”	
และช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
เช้ื�อมโยงเนื�อห้าจิากวีด้ิทัศน์กับ
การประสับการณ์์การปฏิิบัติงาน
การให้้คำปรึกษาที�ผู้่านมา	

2.	วิทยากรบรรยายตาม	Power-	
Point	“Case	Formulation”	และ
อธิบายเพื่ิ�มเติมเพื่ื�อให้้เกิด้การ
ประมวลข้อม้ลเพื่ื�อให้้ผู้้้รับการ
อบรมเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษาอย่าง
เป็นระบบ	จิากนั�น	วิทยากรช้วน
ให้้ผู้้้รับการอบรมทำ	case	
formulation	โด้ยใช้้กรณ์ีศึกษา
นายเปรียวประกอบ	วิทยากร
สัามารถ	เขยีนแผู้นภมิ้	case	
formulation	บนกระด้าน	แล้ว
ช้วนผู้้้รับการอบรมตั�งสัมมติฐาน

9:00-9:20
(20	นาที)

9:20-9:50
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้การด้้แลผู้้้ให้้คำปรึกษาแต่ละ
ระยะ	ซ้ึ�งมีความแตกต่างกันทั�ง
สัภาวะทางจิิตใจิ	และเป้าห้มาย
ในแต่ละระยะ	การให้้คำปรึกษา
ที�ด้ีต้องมีเป้าห้มายและทิศทาง	
จิึงต้องมีแผู้นที�นำทางที�ช้ัด้เจิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมี
แนวทางในการทำความเข้าใจิ
ผู้้้รับคำปรึกษาผู้่านปัจิจิัยที�นำมา
ก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัยที�ทำให้้
ปัญห้าคงอย้่	และปัจิจิัยปกป้อง	
ซ้ึ�งเป็นแนวทางในการให้้
คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคมและ
มีตัวอย่างให้้ได้้ลองวิเคราะห้์
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องผู้่านกรณ์ีศึกษา
เอกสัาร	“ตัวอย่างการอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา”	
เป็นเพื่ยีงแนวทางในการอภิปราย

วีด้ิทัศน์	 
“แผู้นที�นำทาง	
(Roadmap)	

การให้้คำปรึกษา
คลินิกจิิตสัังคม”	

PowerPoint	
“แผู้นที�นำทาง	
(Roadmap)	

การให้้คำปรึกษา
คลินิกจิิตสัังคม”

PowerPoint	
“Case	 

Formulation”

เอกสัาร
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	
นายเปรียว”
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วีด้ิทัศน์	
“การบรรยาย
ห้ัวข้อ	แนวทาง
การด้ำเนินงาน
ตามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมอื
เรื�อง	การเพื่ิ�ม

ประสัิทธิภาพื่ของ
การด้ำเนิน
กระบวนการ

ยุติธรรมด้้านคด้ี
เด้็ก	เยาวช้น	 
และครอบครัว 
ที�เกี�ยวข้องกับ 

การสัาธารณ์สัุข”

9:50-10:25
(35	นาที)

ในแต่ละปัจิจิัย	วิทยากรอาจิเริ�ม
ยกตัวอย่างปัจิจิัยบางปัจิจิัยก่อน	
เพื่ื�อให้้ผู้้้รับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างการตั�งสัมมติฐาน	ห้ลัง
จิากนั�น	วทิยากรมหี้น้าที�เช้ื�อมโยง
ปัจิจิัยแต่ละปัจิจิัยเข้าห้ากัน

3.	วิทยากรเกริ�นเรื�องบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือเรื�อง	การเพื่ิ�ม
ประสัิทธิภาพื่ของการด้ำเนิน
กระบวนการยุติธรรมด้้านคด้ีเด้็ก	
เยาวช้น	และครอบครัวที�
เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สัุข	ซ้ึ�ง
นำไปอย้่การกำห้นด้วิธีการสั่งต่อ
และการจิัด้ระบบบริการคลินิกจิิต
สัังคมของศาลเด้็ก	เยาวช้นและ
ครอบครัวให้้เป็นไปในแนวทาง
เด้ียวกันทั�วประเทศ
จิากนั�น	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์การ
บรรยายห้ัวข้อ	แนวทางการ
ด้ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเรื�อง	การเพื่ิ�ม
ประสัิทธิภาพื่ของการ	ด้ำเนิน
กระบวนการยุติธรรมด้้านคด้ีเด้็ก	
เยาวช้น	และครอบครัวที�	
เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สัุข	โด้ย
แพื่ทย์ห้ญิงสัลักจิิต	แสังสัิน	
(ความยาว	27	นาที)	ให้้วิทยากร

วิทยากรและผู้้้เข้ารับการอบรม
อาจิช้วนกันอภิปรายข้อม้ลใน
ตัวอย่างสัาธิต	รวมทั�งแนวทาง
การสัำรวจิปัจิจิัยเพื่ิ�มเติม

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมทราบ
แนวทางการด้ำเนนิงานตาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือเรื�อง	
การเพื่ิ�มประสัทิธภิาพื่ของการ
ด้ำเนนิกระบวนการยตุธิรรมด้้าน
คด้เีด้ก็	เยาวช้น	และครอบครวัที�
เกี�ยวข้องกับการสัาธารณ์สัขุ	และ
สัามารถนำแนวทางนี�ไปในการส่ัง
ต่อเด้ก็และเยาวช้น	เพื่ื�อรบัการ
รกัษาในระบบบรกิารสัาธารณ์สัขุ
ได้้อย่างเห้มาะสัม
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การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรมและเนื�อห้าการอภิปราย
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ห้ยุด้สัรุปเป็นช้่วง	ๆ	โด้ยเฉพื่าะ
เกณ์ฑ์์การสั่งต่อ	การประสัานงาน
กับนักจิิตวิทยาประจิำศาลเพื่ื�อทำ
บันทึกการสั่งต่อตามแบบบันทึกที�
กำห้นด้	การใช้้ประโยช้น์ในการ
ช้่วยเห้ลือเด้็กและเยาวช้นต่อ
เนื�องตามข้อม้ลที�บันทึกตามแบบ
ฟื้อร์มของห้น่วยงานสัังกัด้
กระทรวงสัาธารณ์สัุขค้่เครือข่าย

4.	วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญ
ของการเรียนร้้ตามวัตถุประสังค์

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของการ
เรียนร้้ตามวัตถุประสังค์

10:25-10:30
(5	นาที)

-



ตวัอย่างการอภปิรายปัจิจิยัท่ี่�เก่�ยวข้ั้องกบักรณศ่กึษา : นายเปร่ยว

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	ความสััมพื่ันธ์ห้่างเห้ินกับคนในครอบครัว
	 •	ขาด้ที�พื่ึ�งทางจิิตใจิ
	 •	ขาด้ทักษะการแก้ปัญห้าช้ีวิต
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 พื่่อแม่เลิกกัน	 ห้ลังจิากนั�นอย้่กับแม่ซ้ึ�งติด้สัุรา	 ทำให้้ร้้สัึกว่าชี้วิตไม่อบอุ่น	 ขาด้พื่่อและน้อยใจิ
ช้ีวิต	จิึงออกจิากบ้านไปห้าเพื่ื�อน	และใช้้สัารเสัพื่ติด้	ฯลฯ

ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	ว่างงาน
 •	ติด้เพื่ื�อนที�เคยใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 •	แม่เมาสัุรา	แล้วดุ้ด้่า	ใช้้อารมณ์์
	 •	ญาติพื่ี�น้องมีทัศนคติที�ไม่ด้ีกับนายเปรียว	เพื่ราะนายเปรียวใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	 พื่่อแม่มาประกันตัว	และให้้กำลังใจิ	
	 •	เคยทำงานมาก่อน
	 •	อยากเลิกเกเร
	 ฯลฯ
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ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษาครั�งที่่� 2 :
กรณ่ศึกษา (เน้นการสูำรวจิปัญหา)

หัวขั้้อที่่� 6



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว 303

1.	ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพื่ื�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิค
การให้้คำปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม
โด้ยมีสัมาช้ิกกลุ่มเท่า	ๆ	กัน	ตาม
ความเห้มาะสัม	มีวิทยากรกลุ่ม
ประจิำแต่ละกลุ่มให้้วิทยากร
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ย 
ใช้้	PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีศึกษา”	ประกอบ

10:45-11:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษาจิากกรณ์ีศึกษาที�
วทิยากรเตรยีมไว้ให้้	ซึ้�งมลีกัษณ์ะ
เช้่นเด้ียวกับผู้้้รับคำปรึกษา 
ที�มาพื่บผู้้้ให้้คำปรึกษาครั�งแรก	
วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้สัวม
บทบาทตามความเห้มาะสัม
สัามารถแต่งเติมข้อม้ลได้้	แต่ต้อง
อย้่ในเค้าของความเป็นจิริงและ
ไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้สัามารถให้้
คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	สั่วนผู้้้สัวม

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ีศึกษา”
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10:45-11:00
(15	นาที)

2.	เตรียมการฝึึกปฏิิบัติ	โด้ยให้้

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา :  
สัวมบทบาทเป็นนายบอย

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา	:	ให้้ตั�งคำถาม
เพื่ื�อสัำรวจิปัญห้าเท่านั�น	ไม่ให้้คำ
แนะนำ	สัามารถใช้้ทักษะอื�น	ๆ	
เพืื่�อแสัด้งความเข้าใจิผู้้ร้บัคำปรกึษา
ตามความเห้มาะสัมได้้

 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ 
วิทยากรให้้ข้อม้ลกรณ์ีศึกษากับ
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา
โด้ยใช้้ข้อม้ลตามใบงาน	
“ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา	:	นายบอย”

วิทยากรซ้ักซ้้อมบทบาทของผู้้้ให้้
คำปรึกษาและผู้้้สัังเกตการณ์์

บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษามีห้น้า
ที�สัำรวจิปัญห้าโด้ยมากผู้้้เข้ารับ
การอบรมจิะเข้าใจิผู้ิด้และเคยช้ิน
กับการเป็นผู้้้แนะนำวิทยากรจิึง
ต้องเน้นย�ำว่า	บทบาทของผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาคือการรับฟื้ังและทำความ
เข้าใจิ

กจิิกรรมนี�ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้ส้ัวมบทบาท
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องแนะนำ
แนวทางแก้ไขปัญห้าแต่อย่างใด้	
สั่วนบทบาทของผู้้้สัังเกตการณ์์	
คือสัังเกตกระบวนการ	ขั�นตอน	
และเทคนิคของการให้้คำปรึกษา
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวนด้้วย
การสั่งเสัียงด้ังห้รือแทรกระห้ว่าง
กระบวนการให้้คำปรึกษาระห้ว่าง
การฝึึกปฏิบิตั	ิวทิยากรกลุม่มีห้น้าที�
สังัเกตการณ์์	และสัามารถแทรกแซ้ง
กระบวนการให้้คำปรึกษาได้้	ห้ากเห็้น
ว่าผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
ยังห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะต้อง
ให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วยให้้
กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนาจิาก
การฝึึกปฏิิบัติจิริงและ

ใบงานที�	2
“	ฝึึกปฏิิบัติ 

การให้้คำปรกึษา
กรณ์ีศึกษา	: 
นายบอย”
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พื่ึงเข้าใจิว่า	ผู้้้เข้ารับการอบรม
สั่วนให้ญ่ไม่เคยมีประสับการณ์์ใน
การเรียนร้้การให้้คำปรึกษาอย่าง
จิริงจิังมาก่อน	วิทยากรกลุ่มต้อง 
ใจิเย็นในการให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ
ทั�งนี�ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเปลี�ยน
บทบาทจิากการฝึึกปฏิิบัติครั�งก่อน

3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
เข้าไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้	สัะเปะสัะปะ	ห้รือผู้ิด้ 
ห้ลักการ

11:00-11:30
(30	นาที)

-

เพื่ื�อให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้เพื่ื�อให้้ผู้้้
สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการสัะท้อน
การฝึึกปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	
รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้
ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ

ใบงานที�	1
“แนวทางการ
สัะท้อนข้อม้ล
ย้อนกลับ 

(Feedback)”

4.เมื�อห้มด้เวลาให้้วิทยากรกลุ่ม
และผู้้้สัังเกตการณ์์	ถามคำถาม
ผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา
เกี�ยวกับประสับการณ์์การสันทนา	
ตามลำดั้บ	ตามใบงานที�	1	“แนวทาง
การสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับ	
(Feedback)”

11:30-11:45
(15	นาที)
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และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการ 
ฝึึกปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาก็จิะได้้ทบทวน 
ขั�นตอน	กระบวนการ	และ
เทคนิคที�ว่า	ก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่างไร
ด้้วยประสับการณ์์ตรงในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษา	ผู้้้เข้ารับการ
อบรมไม่จิำเป็นต้องท่องห้รืออ่าน
ห้รือใช้้คำถามทุกคำถามในใบ
งาน	สัามารถปรับคำถามได้้ตาม
ความเห้มาะสัม	แต่ต้องช้่วยให้้ 
ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้น็แนวทางใน
การพื่ฒันาตนเอง	วทิยากรกลุม่
มหี้น้าที�กระตุน้ผู้้้เข้ารบัการอบรม
ให้้เกดิ้การถาม	เพื่ื�อสัะท้อนการ
ฝึึกปฏิบัิตอิย่างสัร้างสัรรค์	และ
สัรปุประเด้น็สัำคญัในการเรยีนร้้
จิากการฝึึกปฏิิบตัจิิรงิ	เชื้�อมโยง
กบัการอบรมในห้วัข้อก่อนห้น้า

เพื่ื�อสัรุปห้ลักการให้้คำปรึกษา	
โด้ยเช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ัวข้อ
ก่อนห้น้าทั�งห้มด้กับการฝึึก
ปฏิิบัติจิริง	วิทยากรต้องสัรุป
ประเด้็นสัำคัญจิากการฝึึกปฏิิบัติ
จิริงของผู้้้เข้ารับการอบรมให้้ได้้
ว่า	มีประเด้็นใด้ที�จิะนำไปสั้่การ
พื่ัฒนาทักษะการให้้คำปรึกษา

4.	วิทยากรห้ลักให้้วิทยากรกลุ่ม
นำเสันอการเรียนร้้ในกลุ่มย่อยต่อ
กลุ่มให้ญ่	และเปิด้โอกาสัให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมแสัด้งความคิด้เห้็น
และสัอบถามเพื่ื�อความกระจิ่าง
จิากนั�นสัรุปสัาระสัำคัญของการ
ฝึึกปฏิิบัติและมีวิทยากรเขียน
สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้

11:45-12:00
(15	นาที)

-
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สั่วนให้ญ่ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะมี
จิุด้อ่อนเรื�องการรับฟื้ัง	มักให้้คำ
แนะนำโด้ยยังไม่เข้าใจิปัญห้า
อย่างถ่องแท้วิทยากรมีห้น้าที�ให้้
ข้อม้ลสัะท้อนกลับอย่าง
สัร้างสัรรค์

ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม	และ
ช้วนผู้้้รับการอบรมค้นห้าปัจิจิัย
ตาม	case	formulation	ปัจิจิัย
ที�ได้้จิากการอภิปรายอาจิมีความ
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มขึ�นกับ
การสัำรวจิปัญห้าของผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาและ
การให้้ข้อม้ลของผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษา

-

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการคุณ์ภาพื่ในการฝึึกปฏิิบัติและเนื�อห้าการอภิปราย
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ใบงานที่่� 2 ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษากรณ่ศึกษา : : บอย

คำช้ี�แจิง
  
การฝึึกปฏิิบัติโดยสูวุมบทบาทสูมมุติ รอบลัะ 30 นาท่
	 •	 ให้้ฝึึกปฏิิบัติโด้ยผู้้้รับคำปรึกษาสัวมบทบาทเป็นจิำเลยที�ศาลพื่ิพื่ากษาและสัั�งเข้าคลินิก
จิิตสัังคม	ให้้จิินตนาการตามว่าเป็นบุคคลนั�นตามข้อม้ลกรณ์ีศึกษา
	 •	 ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาอาจิจิินตนาการรายละเอียด้เพื่ิ�มเติมขึ�นกับผู้้้ให้้ 
คำปรึกษาจิะสัำรวจิไปในประเด้็นใด้	ๆ	ในระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ
	 •	 เมื�อห้มุนเวียนสัลับบทบาทในรอบถัด้ไป	 ผู้้้ที�สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาจิะต้อง
จิินตนาการต่อตามข้อม้ลที�ได้้ฝึึกในรอบก่อนห้น้า	 สัมมุติสัถานการณ์์ว่าเป็นการให้้คำปรึกษา 
ผู้้้ต้องห้ารายเด้ิมอย่างต่อเนื�อง	
	 ด้งันั�น	ผู้้ฝ้ึกึปฏิบิตัทิี�เป็นผู้้ส้ังัเกตการณ์แ์ตล่ะรอบจิะตอ้งตั�งใจิ	มสีัมาธจิิด้จิอ่กบัการฝึกึปฏิบิตัิ
ของเพืื่�อน	 และต้องจิด้จิำข้อม้ลที�สัำคัญที�จิะมีการสัรุปแต่ละรอบด้้วยผู้้้ฝึึกปฏิิบัติเป็นผู้้้ให้้และ 
ผู้้ร้บัการปรกึษาตอ้งสืั�อสัารด้ว้ยเสีัยงที�ด้งัพื่อที�ผู้้ส้ังัเกตการณ์จ์ิะได้ย้นิอยา่งช้ดั้เจิน	ผู้้ส้ังัเกตการณ์์
ก็ต้องเงียบ	ไม่สั่งเสัียงรบกวนสัมาธิของเพื่ื�อนร่วมกลุ่มคนอื�น

กรณ่ศึกษา
	 บอย	อายุ	 13	ปีเศษ	นักเรียนช้ั�นม.2	กระทำผู้ิด้ในข้อห้าพื่รากเด้็กอายุไม่เกินสัิบห้้าปีไป
เสัยีจิากบิด้ามารด้า	ผู้้ป้กครองห้รือผู้้ด้้้แลเพืื่�อการอนาจิารและกระทำช้ำเราเด็้กอายุไม่เกนิสับิห้้าปี
ซึ้�งมิใช้ภ่ริยาห้รือสัามีของตน	โด้ยเด็้กนั�นจิะยินยอมห้รือไม่กต็าม	ผู้้พ้ื่พิื่ากษาสัั�งเข้าคลินกิจิติสังัคม
พื่บผู้้้ให้้คำปรึกษาเพื่ื�อช้่วยเห้ลือทางด้้านจิิตใจิและแก้ไขปรับปรุงพื่ฤติกรรมของเยาวช้น
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	 บอยใช้้ช้ีวิตแบบวัยรุ่นทั�ว	 ๆ	 ไป	 ไปเรียนห้นังสัือ	 ไม่ค่อยขยันเรียนเท่าไรนัก	 แต่ก็ไม่มี
พื่ฤตกิรรมเกเรที�โรงเรยีน	ไปเรยีนห้นงัสืัอทกุวนัตามปกต	ิมักจิะใช้เ้วลาวา่งไปกบัการเล่นเกมสั	์เลน่
อินเตอร์เน็ท	ห้าเพื่ื�อนในเฟื้ซ้บุ๊ก	พื่่อและย่าเตือนให้้ตั�งใจิเรียน	บอยก็รับคำพื่อผู้่าน	ๆ	ไป	บอยได้้
ร้้จิักกับมิวอายุ	13	ปีเท่า	ๆ 	กัน	ซ้ึ�งเป็นผู้้้เสัียห้ายในคด้ีนี�ทางเฟื้ซ้บุ๊ก	ห้ลังจิากพื่้ด้คุยถ้กคอกัน	ก็นัด้
ไปเจิอกันที�ห้้างสัรรพื่สัินค้าใกล้บ้าน	 ห้ลังจิากนั�นบอยก็ช้วนมิวไปเที�ยวที�บ้านซึ้�งอย้่ห้่างจิากบ้าน
เช้่าที�มิวพื่ักกับแม่เพื่ียงแค่	5	ซ้อย	วันที�มิวไปเที�ยวบ้านบอยนั�น	แม่ของมิวและเพื่ื�อนรุ่นพื่ี�ของมิวก็
ตามไปด้้วย	ย่าของบอยก็ให้้การต้อนรับ	ออกไปตลาด้กับแม่ของมิวเพื่ื�อห้าซ้ื�ออาห้ารมาทำกินกัน
ในบ้าน	 ระห้ว่างนั�นเพื่ื�อนรุ่นพื่ี�ของมิวก็ออกไปซ้ื�อถุงยางอนามัยที�ร้านห้น้าปากซ้อยแล้วเอามาให้้
มิวแล้วตนเองก็นั�งด้้ทีวีในห้้องนั�งเล่น	 สั่วนมิวช้วนบอยเข้าไปในห้้องและเปิด้ย้ท้ปคลิปการมี 
เพื่ศสััมพื่นัธ์	เด้ก็ทั�งสัองด้้แลว้เกดิ้อารมณ์ท์างเพื่ศ	แลว้ก็มกีารรว่มเพื่ศกนัโด้ยมวิให้บ้อยสัวมถุงยาง
อนามัยก่อน	 ใช้้เวลาไม่นานนัก	 เมื�อย่าของบอยและแม่กลับมา	 ก็พื่บว่าเด้็กทั�งสัามคนนั�งด้้ทีวีกัน	
ห้ลังจิากกินอาห้ารกลางวันเสัร็จิเรียบร้อยมิวกับเพื่ื�อนรุ่นพื่ี�ก็กลับไป	 ถัด้จิากนั�นห้นึ�งสััปด้าห้์มิวก็ 
ช้วนบอยไปเที�ยวที�บ้าน	 แม่ของมิวก็อย้่บ้านด้้วย	 มิวบอกให้้แม่ไปห้าซื้�อของมาเลี�ยงต้อนรับบอย	
ระห้ว่างที�แม่ไม่อย้่บ้าน	 ทั�งสัองคนก็ช้วนกันเข้าห้้องและเปิด้คลิปย้ท้ปที�กระตุ้นอารมณ์์ทางเพื่ศ	
แล้วก็มีเพื่ศสััมพัื่นธ์กันอีก	 โด้ยมิวเตรียมถุงยางอนามัยมาด้้วย	 เมื�อแม่กลับมาถึงบ้าน	 ก็ช้วนกัน 
กนิอาห้ารแลว้บอยกล็ากลบัไปเมื�อเวลาสัมควร	ทั�งค้ย่งัคยุตดิ้ตอ่ทางเฟื้ซ้บุก๊สักัพัื่กห้นึ�ง	มิวกบ็ลอ็ก
เฟื้ซ้บุ๊กไป		
	 วันที�ตำรวจิแจ้ิงข้อกล่าวห้าและมาเชิ้ญตัวไปโรงพัื่ก	 พื่่ออย้่บ้านด้้วย	 ทุกคนในบ้านก็ด้้งงๆ	
เมื�อไปถึงโรงพื่ัก	 แม่ของมิวซ้ึ�งเป็นผู้้้ที�แจิ้งความมีอารมณ์์โกรธ	 ไม่พื่อใจิอย่างมาก	 มีการต่อว่าพื่่อ
และย่าของบอยที�ไม่อบรมสัั�งสัอนล้ก	พื่่อของบอยห้ลังจิากห้ายงงก็โกรธและตบห้น้าบอย	และห้ัน
ไปต่อว่าแม่ของมิวที�ด้้แลล้กไม่ด้ี	ย่ายืนร้องไห้้	พื่นักงานสัอบสัวนแยกผู้้้เกี�ยวข้องทั�งห้มด้คนละมุม	
และแยกสัอบปากคำ
	 พื่่อของบอยอายุ	 47	ปี	 ทำงานรับเห้มาก่อสัร้างขนาด้ย่อม	 เลิกกับแม่ของบอยซ้ึ�งปัจิจิุบัน
อาย	ุ36	ปี	ตั�งแต่ที�บอยอายุได้้ห้นึ�งขวบ	บอยอย้ใ่นความด้แ้ลของย่าเป็นส่ัวนให้ญ่	แม่มาเยี�ยมนาน	ๆ	
ครั�ง	สั่วนให้ญ่ติด้ต่อพื่้ด้คุยทางโทรศัพื่ท์	พื่่อของบอยมีภรรยาให้ม่	พื่ักอย้่บ้านเด้ียวกัน	บอยเข้ากับ
แม่เลี�ยงได้้	พื่่อไม่มีล้กกับแม่เลี�ยง
	 นับจิากวันนั�น	บอยและมิวก็ไม่ได้้เจิอกันอีก	แม่ของมิวพื่ามิวย้ายบ้าน



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษาครั�งที่่� 3 : 
กรณ่ศึกษา (เน้นการแก้ปัญหา)

หัวขั้้อที่่� 7
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการสัื�อสัารเพื่ื�อความเข้าใจิระห้ว่างผู้้้สั่งและผู้้้รับสัารโด้ยใช้้เทคนิคการให้้
คำปรึกษาได้้เห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติและฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

1.	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม
โด้ยมีสัมาช้ิกกลุ่มเท่า	ๆ	กัน	ตาม
ความเห้มาะสัม	มีวิทยากรกลุ่ม
ประจิำแต่ละกลุ่ม	ให้้วิทยากร
แนะนำการฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้้
PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติ	
กรณ์ีศึกษา”

13:00-13:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษาจิากกรณ์ีศึกษาที�
วิทยากรเตรียมไว้ให้้	ซ้ึ�งมีลกัษณ์ะ
เช่้นเด้ยีวกับผู้้ร้บัคำปรกึษาในครั�ง
ต่อ	ๆ	มา	วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้
สัวมบทบาทตามความ
เห้มาะสัม	สัามารถแต่งเติม 
ข้อม้ลได้้	

PowerPoint
“การฝึึกปฏิิบัติ
กรณ์ีศึกษา”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน312

แต่ต้องอย้่ในเค้าของความเป็น
จิริง	และไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาให้ ้
คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	สั่วนผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษามีห้น้า
ที�สัำรวจิปัญห้าต่อจิากการให้้คำ
ปรึกษา	และร่วมกันห้าแนวทาง
แก้ไขปัญห้า	สั่วนบทบาทของ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวน
ด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำ
ปรึกษาระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	
วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�
สัังเกตการณ์์	และสัามารถ
แทรกแซ้งกระบวนการให้้
คำปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่า	ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนิคที�เบี�ยงเบนไปจิาก
แนวทางที�ควรจิะเป็น	วิทยากร
กลุ่มจิะต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับ
ที�ช้่วยให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทาง
พื่ัฒนาจิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	
และพื่ึงเข้าใจิว่า	ผู้้้เข้ารับการ 

2. เตร่ยมการฝึึกปฏิิบัต	ิโด้ยให้้

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา :	สัวม
บทบาทเป็นนายบอย	

 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา :	ให้้นำ
ข้อม้ลจิากการฝึึกปฏิิบัติครั�งที�	2	
ที�เป็นการสัำรวจิปัญห้า	มาวาง
แนวทางช้่วยเห้ลือผู้้้รับคำปรึกษา	

 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์ 
วิทยากรเตรียมสัมาช้ิกในกลุ่ม	
โด้ยให้้ข้อม้ลกรณ์ีศึกษาโด้ยย่อ	
และแจิกใบงานที�	2	“ฝึึกปฏิิบัติ
การให้้คำปรึกษากรณ์ีศึกษา	:	
นายบอย”

13:00-13:15
(15	นาที)

ใบงานที�	2
“ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
กรณ์ีศึกษา	:
นายบอย”
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อบรมสั่วนให้ญ่	ไม่เคยมี
ประสับการณ์์ในการเรียนร้้การ
ให้้คำปรึกษาอย่างจิริงจิังมาก่อน	
วิทยากรกลุ่มต้องใจิเย็นในการให้้
ข้อม้ลสัะท้อนกลับ

ทั�งนี�	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
เปลี�ยนบทบาทจิากการฝึึกปฏิบิตัิ 
ครั�งก่อน

2.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	45	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
เข้าไปรบกวนการสันทนา	
วิทยากรกลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	
ช้ี�แนะระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็น
สัมควร	กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติ
สัะดุ้ด้	สัะเปะสัะปะ	ห้รือผู้ิด้ 
ห้ลักการ

3.	เมื�อห้มด้เวลาให้้วิทยากรกลุ่ม
และผู้้้สัังเกตการณ์์	ถามคำถาม
ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาและผู้้รั้บคำปรกึษา
เกี�ยวกบัประสับการณ์์การสันทนา 
ตามลำด้ับ	ตามใบงานที�	1	
“แนวทางการสัะท้อนข้อม้ลย้อน
กลับ	(Feedback)”

เพื่ื�อให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์ได้้ฝึึกการ
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	รวมทั�งเปิด้โอกาสัให้้
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
ได้้ทบทวนขั�นตอน	กระบวนการ	
และเทคนิคที�ตนเองใช้้ในการ
ฝึึกปฏิิบัติ	สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาก็จิะได้้ทบทวน 
ขั�นตอน	กระบวนการ	และ
เทคนิคที�ว่าก่อให้้เกิด้ผู้ลอย่างไร

ใบงานที�	1
	“แนวทางการ
สัะท้อนข้อม้ล
ย้อนกลับ	

(Feedback)”

-13:15-14:00
(45	นาที)

14:00-14:15
(15	นาที)
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-

ด้้วยประสับการณ์์ตรงในฐานะ
ผู้้้รับคำปรึกษา	ผู้้้เข้ารับการ
อบรมไม่จิำเป็นต้องท่องห้รืออ่าน
ห้รือใช้้คำถามทุกคำถามใน
ใบงาน	สัามารถปรับคำถามได้้
ตามความเห้มาะสัม	แต่ต้องช้่วย
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเห้็น
แนวทางในการพื่ัฒนาตนเอง	
วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�กระตุ้น 
ผู้้้เข้ารับการอบรมให้้เกิด้การถาม	
เพื่ื�อสัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	และสัรุปประเด้็น
สัำคัญในการเรียนร้้จิากการฝึึก
ปฏิิบัติจิริง	เช้ื�อมโยงกับการ
อบรมในห้ัวข้อก่อนห้น้า

เพื่ื�อสัรปุห้ลกัการให้้คำปรกึษา	
โด้ยเช้ื�อมโยงความร้จ้ิากหั้วข้อ
ก่อนห้น้าทั�งห้มด้กับการฝึึกปฏิบัิติ
จิรงิ	วทิยากรต้องสัรปุประเด้น็
สัำคญัจิากการฝึึกปฏิบัิตจิิรงิของ 
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมให้้ได้้ว่า	มี
ประเด้น็ใด้ที�จิะนำไปสั้ก่ารพื่ฒันา
ทกัษะการให้้คำปรกึษา	ส่ัวนให้ญ่
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมจิะมจีิดุ้อ่อน
เรื�องการรบัฟัื้ง	มกัให้้คำแนะนำ
โด้ยยงัไม่เข้าใจิปัญห้าอย่าง
ถ่องแท้	วทิยากรมหี้น้าที�ให้้ข้อมล้
สัะท้อนกลับอย่างสัร้างสัรรค์

4.	วิทยากรห้ลักให้้วิทยากรกลุ่ม
ในเสันอการเรียนร้้ในกลุ่มย่อย
ต่อกลุ่มให้ญ่	เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมแสัด้งความคิด้เห้็น
และสัอบถามเพื่ื�อความกระจิ่าง
จิากนั�นสัรุปสัาระสัำคัญของการ
ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา
ครั�งที�	3	และมีวิทยากรเขียน
สัรุปประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้
ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

14:15-14:30
(15	นาที)



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการคุณ์ภาพื่ในการฝึึกปฏิิบัติและเนื�อห้าการอภิปราย
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เพื่ื�อสัรุปและเช้ื�อมโยงประเด้็น
สัำคัญที�ได้้เรียนร้้จิากห้ลักสั้ตรนี�

5.	วิทยากรห้ลักให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมทบทวนสัิ�งที�เรียนมา
ทั�งห้มด้	และสัรุปประเด้็นสัำคัญ
จิากการเรียน	รวมทั�งมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

14:30-14:45
(15	นาที)

-



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากแบบประเมิน	และการสัรุปประเด้็นของผู้้้เข้าร่วมอบรมจิากกิจิกรรมยืนเป็นวงกลม
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	1.	สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรมอย่างมีสั่วนร่วม
	2.	ประเมินผู้ลการอบรมอย่างมีสั่วนร่วม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

1.แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
การให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	ให้ ้
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมทำแบบประเมิน

2.ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรมและประเมินผู้ลห้ลักสั้ตร

15:00-15:30
(30	นาที)

15:30-16:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม 
ได้้ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	และประเมินห้ลักสั้ตร
วิทยากรควรให้้เวลาผู้้้เข้ารับการ
อบรมในการทำแบบประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้นำสัิ�ง
ที�ได้้ทบทวนจิากการทำแบบ
ประเมินมาสัรุปอีกครั�งห้นึ�ง

แบบประเมินการ
ฝึึกอบรมการให้้

คำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน

-
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน

1. ท่านคิดวุ่า ผูู้้กระทำผู้ิดต้องการโอกาสูในการเปลั่�ยนแปลังตนเองอย่างไร

2. ในฐานะผูู้้ให้คำปรึกษาจิะม่สู่วุนช่วุยเหลั้อให้ผูู้้รับคำปรึกษาเปลั่�ยนแปลังตนเองได้อย่างไรบ้าง



สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว 319

3. ทักษะท่�สูำคัญของการให้คำปรึกษา ได้แก่อะไรบ้าง

4. การสูำรวุจิปัญหาแลัะปัจิจิัยท่�เก่�ยวุข้อง ได้แก่ ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน ปัจิจิัยกระตุ้น ปัจิจิัยท่�ทำให้
ปัญหาคงอยู่ แลัะปัจิจิัยปกป้องม่สู่วุนสูำคัญในการให้คำปรึกษาอย่างไร
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5. ท่านคิดวุ่าจิะนำสูิ�งท่�ได้เร่ยนรู้ไปพัฒินาตนเองได้อย่างไร



หลัักสููตรการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด

(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)



ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการจิัดการภาวะเสูพื้ติด
(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	 อธิบายความห้มายของภาวะเสัพื่ติด้และเช้ื�อมโยงภาวะเสัพื่ติด้กับการก่อคด้ีได้้
2.	 ระบุเป้าห้มายของการให้้คำปรึกษาการจิัด้การกับภาวะเสัพื่ติด้และบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
3.	 ค้นห้าตัวกระตุ้นภายนอก	ตัวกระตุ้นภายในที�ทำให้้เกิด้ภาวะเสัพื่ติด้	รวมถึงแรงต้านและปัจิจิัยปกป้องเพื่ื�อ	
	 นำไปประยุกต์ใช้้ในการช้่วยเห้ลือผู้้้รับคำปรึกษา
4.	 อธิบายขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมและการให้้คำปรึกษาที�ห้มาะสัมกับขั�นตอนการ	เปลี�ยนแปลงได้้	
	 อย่างถ้กต้อง
5.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อสัร้างแรงจิ้งใจิให้้ผู้้้รับคำปรึกษาตระห้นักผู้ลกระทบของ	
	 พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ต่อการก่อคด้ีได้้อย่างถ้กต้อง
6.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาวางแผู้นในการปรับเปลี�ยน	 พื่ฤติกรรมได้้ 
	 อย่างถ้กต้อง
7.	 วเิคราะห์้การประมวลแผู้นที�นำทางของการให้้คำปรกึษา	บทบาทของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา	และ	case	formulation  
	 กับการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมได้้พื่อสัังเขป
8.	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาเพืื่�อสัำรวจิปัจิจัิยที�เกี�ยวข้องกับพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	 และประเมินขั�นตอนการ 
	 เปลี�ยนแปลง	โด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
9.	 อธิบายความห้มายและปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ลทางใจิได้้ถ้กต้อง
10.		อธิบายความสััมพื่ันธ์ของบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้ที�เช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ีได้้ถ้กต้อง

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อ	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1		 ภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 2		 สัาธิตการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 3		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 4 	 บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 5 	 สัาธิตการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 6 	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 7		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ครั�งที�	3

หัวุข้อท่� 8	 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล
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ตารางการฝึึกอบรม

9:00 -10:00น.

9:00 -12:00น.

10:15 - 12:00น. 13:00-14:00น. 15:15-16:00 น.

14:45-16:00น.

14:15-15:15 น.

13:00-14:30น.

วันที่่� 
2

วันที่่� 
1

หัวุข้อท่� 1
ภาวะเสัพื่ติด้

หัวุข้อท่� 5 
สัาธิต

การให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 4
บาด้แผู้ลทางใจิ
กับภาวะเสัพื่ติด้	

หัวุข้อท่� 2 
สัาธิตการให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	1	

หัวุข้อท่� 6 
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรกึษา
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	3

หัวุข้อท่� 3 
ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัต ิ

การให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้

ครั�งที�	3

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยน
เรียนร้้และ
ประเมินผู้ล
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ภาวะเสูพื้ติด
หัวขั้้อที่่� 1
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1.	ระบุนยิาม	สัาเห้ตุของการเสัพื่ติด้	และอาการจิากการเสัพื่สัารเสัพื่ติด้บางช้นดิ้ได้้อย่างถ้กต้อง
2.	ตระห้นักว่าพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ในช้ีวิตประจิำวันเป็นเรื�องใกล้ตัว
3.	ระบุความเช้ื�อมโยงภาวะเสัพื่ติด้กับการก่อคด้ีได้้
4.	ตระห้นักถึงความสัำคัญของการสัำรวจิปัญห้าและสัาเห้ตุที�อย้่เบื�องห้ลังภาวะเสัพื่ติด้	
5.	 อธิบายความห้มายของตัวกระตุ้นภายนอก	 ตัวกระตุ้นภายใน	 แรงต้าน	 ปัจิจิัยปกป้องได้้
อย่างถ้กต้อง	และสัามารถนำไปประยุกต์ใช้้ได้้อย่างเห้มาะสัม
6.	อธบิายขั�นตอนเป้าห้มายของการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	และการให้ค้ำปรึกษาที�เห้มาะสัม
กับขั�นตอนได้้อย่างถ้กต้อง	
7.	ระบุแนวทางประเมินและสั่งต่อเพื่ื�อรับการบำบัด้รักษาที�เห้มาะสัมได้้

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 3 ชั�วโมง 

เน้�อหา 
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	 1	 ภาวะเสัพื่ติด้	 ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการจัิด้การภาวะ 
เสัพื่ติด้	(สัำห้รับศาลทั�วไป)



กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด326

1.	วิทยากรอธิบายภาพื่รวมของ
ห้ลักสั้ตรสัำห้รับผู้้้ให้้คำปรึกษา	
และห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	โด้ยใช้้	
PowerPoint	“ภาพื่รวมห้ลักสั้ตร
การให้้คำปรึกษาการจิัด้การภาวะ
เสัพื่ติด้”	ประกอบ

9:00-9:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้มอง
เห้็นภาพื่รวมของห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษา	ตั�งแต่ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	เช้ื�อมโยง
มาถึงห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
การจัิด้การภาวะเสัพื่ตดิ้	เน้นการ
นำความร้้และทักษะจิากการ
อบรมห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา
ขั�นพื่ื�นฐาน	รวมทั�งการปฏิบัิตงิาน
ในฐานะผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา	มาต่อยอด้
ความร้้และทักษะการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ในห้ลักสั้ตรนี�
วิทยากรต้องศึกษาห้ลักสั้ตรการ
ให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐานและ
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้มาก่อน	เพื่ื�อ
ให้้เข้าใจิภาพื่รวมของทั�งสัอง
ห้ลักสั้ตรจิึงจิะสัามารถเช้ื�อมโยง
แนวทางและกระบวนการเรียนร้้
ของห้ลักสั้ตรทั�งสัองได้้อย่าง 
มีคุณ์ภาพื่

PowerPoint	
“ภาพื่รวม

ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะ
เสัพื่ติด้”
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2.	วิทยากรนำเข้าสั้่บทเรียนโด้ย
การเปิด้วดี้ทิศัน์		“ภาวะเสัพื่ตดิ้	1” 
และให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
เกี�ยวกับวีด้ิทัศน์โด้ยการตั�งคำถาม
อภิปรายทีละคำถาม	ด้ังนี�
	 •	เคยมีพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้อะไร
บ้าง	
	 •	ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือวันละกี�
ช้ั�วโมง	
	 •	ห้ยิบโทรศัพื่ท์มือถือช้ั�วโมง
ละกี�ครั�ง	
	 •	ทำอย่างไรเมื�อได้้ยินเสัียง
เตือนจิาก	Line	
	 •	ร้้สัึกอย่างไรเมื�ออย้่ใน
สัถานการณ์์ที�ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือไม่
ได้้
	 •	ใช้้โทรศัพื่ท์มือถือเป็นสัิ�งแรก
ห้ลังตื�นนอนห้รือสัิ�งสัุด้ท้ายก่อน
นอนห้รือไม่	แล้วเช้ื�อมโยงมายัง
ตัวอย่างพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ในช้ีวิต
ประจิำวัน	เช้่น	โทรศัพื่ท์มือถือ	
เกม	การพื่นัน	การซ้ื�อของ	ขนม
ห้วาน	รวมทั�งสัารเสัพื่ติด้

9:15-9:30
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้เ้กี�ยวกับภาวะเสัพื่ติด้	โด้ยอธิบาย
ขอบเขตของภาวะเสัพื่ตดิ้ที�รวมถึง
พื่ฤตกิรรมเสัพื่ตดิ้ในช้วีติประจิำวนั
การตั�งคำถามอภปิรายทีละคำถาม
ทีละประเด้็นจิะทำให้ผู้้้เ้ข้าอบรม
ค่อย	ๆ	เกดิ้จินิตนาการต่อยอด้จิน
เกดิ้ความตระห้นกัได้้ว่าพื่ฤตกิรรม
เสัพื่ตดิ้เป็นเรื�องใกล้ตัวของทกุคน

วีด้ิทัศน์	
“ภาวะเสัพื่ติด้	1”
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3.	วิทยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	“การเสัพื่
ตดิ้ของลก้ไก่”	และให้้ผู้้เ้ข้ารบัการ
อบรมอภิปรายเกี�ยวกบัวดิี้ทศัน์	 
ว่าได้้เห็้นการเปลี�ยนแปลงของ
ลก้ไก่อย่างไรบ้าง	และเช้ื�อมโยงกบั
พื่ฤตกิรรมเสัพื่ตดิ้ของคนอย่างไร

4.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ภาวะ 
เสัพื่ติด้	2”	และให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมอภปิรายเกี�ยวกบัคลปิวดิี้ทศัน์ 
วิทยากรอธิบายเพื่ิ�มเติมเกี�ยวกับ
เนื�อห้าในวีด้ิทัศน์และสัรุปประเด้็น
สัำคญัเพื่ิ�มเติมโด้ยใช้้	PowerPoint
“ภาวะเสัพื่ติด้”

9:30-9:45
(15	นาที)

9:45-10:15
(30	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างภาวะเสัพื่ติด้ช้่วงแรก	ๆ	
ลก้ไก่จิะลงัเลเมื�อจิะด้ด้้สัารสัเีห้ลอืง 
เมื�อลองด้้ด้แล้ว	ทำให้้ล้กไก่ร้้สัึก
คกึคกัและเคลิ�มสุัข	เมื�อสัารสีั
เห้ลอืงห้มด้ฤทธิ�	ล้กไก่จิะเริ�ม
อ่อนเพื่ลีย	ไม่มีเรี�ยวแรง	เริ�ม
แสัวงห้าและไม่ลังเลที�จิะด้้ด้สัาร
สัีเห้ลืองเพื่ื�อให้้ร้้สัึกคึกคักและ
เคลิ�มสัุข	สัังเกตว่าสัารสัีเห้ลือง
ปริมาณ์เท่าเด้ิม	ทำให้้ล้กไก่ร้้สัึก
คึกคักและเคลิ�มสัุขได้้น้อยลง	
และกินเวลาสัั�นลง	ในขณ์ะ
เด้ียวกัน	ล้กไก่จิะร้้สัึกอ่อนเพื่ลีย
และมีพื่ฤติกรรมแสัวงห้าสัารสัี
เห้ลืองมากขึ�น	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้เกี�ยวกับ
	 -	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้ที�มีต่อ
สัมอง	ทำให้้อารมณ์์เปลี�ยนแปลงไป 
ห้งุด้ห้งิด้ง่าย	คุมตัวเองได้้น้อย	
รวมถึงมีอาการทางจิิต
	 -	ตวักระตุน้	ได้้แก่	ตัวกระตุน้
ภายใน	ตวักระตุน้ภายนอก	ต้องย�ำ
ว่า	ถ้าตัวกระตุ้นภายในไม่แรงพื่อ	
ตัวกระตุ้นภายนอกก็กระตุ้นไม่ได้้

วีด้ิทัศน์	
“การเสัพื่ติด้
ของล้กไก่”

วีด้ิทัศน์	
“ภาวะเสัพื่ติด้	2”	

PowerPoint	
“ภาวะเสัพื่ติด้”
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	 -	ผู้้้ให้้คำปรึกษามีบทบาทใน
การสัำรวจิความรุนแรงของภาวะ
เสัพื่ติด้และปัญห้าช้ีวิตที�แท้จิริง	
จิงึจิะช่้วยให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาสัามารถ
จิัด้การกับภาวะเสัพื่ติด้และปัญห้า
ช้ีวิตอันนำไปสั้่ภาวะเสัพื่ติด้ได้้
	 -	ฤทธิ�ของสัารเสัพื่ติด้	ได้้แก่	
สัุรา	ยาบ้า	กัญช้า

พื่กั10:15-10:30
(	15	นาที)

- -

5.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ละคร
เรื�องข้ามสัทีนัด้ร”	ทลีะวดี้ทิศัน์	
เรียงจิากวีด้ิทัศน์	A,	B,	C	,	D	
อภิปรายและสัรุปให้้จิบทีละ 
วีด้ิทัศน์จิึงจิะเปิด้ลำด้บัต่อไป	 
โด้ยให้้สัรปุประเด้น็	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน	 
แรงต้านการเปลี�ยนแปลง	และ
ปัจิจิัยปกป้อง	

10:30	-11:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ตัวกระตุ้นภายนอก	ตัวกระตุ้น
ภายใน	แรงต้าน	และปัจิจิัย
ปกป้องจิากตัวอย่างวีด้ิทัศน์
ละครข้ามสัีทันด้ร	อภิปรายและ
สัรุปให้้จิบทีละตอนจิะช้่วยให้้ผู้้้
เข้าอบรมช้ัด้เจินทีละประเด้็น	
ห้ากเปิด้ทุกตอนแล้วอภิปราย
ตอนท้ายจิะเกิด้ความสัับสันมาก
A 
เหตุการณ์: พ่ื่อพื่บสัารเสัพื่ตดิ้
ของตวัละครห้ลกั	จึิงใช้้ความ	
รนุแรงทางคำพื่ด้้และอารมณ์์
ตัวุกระตุ้นภายนอก :	คำพื่ด้้ด้ถ้้ก	
คำด่้า	คำพื่ด้้ไล่ออกจิากบ้าน	กบั
ความรนุแรงทางอารมณ์์ของพ่ื่อ

วีด้ิทัศน์ 
“ละครเรื�อง
ข้ามสัีทันด้ร	 
A,	B,	C,	D”	
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และเสัียงโทรศัพื่ท์จิากเพื่ื�อน
ตัวุกระตุ้นภายใน: ความร้้สัึกไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคง
ทางอารมณ์์	ความร้้สัึกน้อยใจิ
ปัจิจิัยปกป้อง:	ท่าทีของแม ่
ที�แสัด้งความไว้ใจิ	และพื่ร้อมจิะ
ให้้โอกาสั

B 
เหตุการณ์:	เพื่ื�อนยื�นสัารเสัพื่ติด้
ให้้ตัวละครห้ลัก
ตัวุกระตุ้นภายนอก:	สัารเสัพื่ติด้
ที�เพื่ื�อนยื�นให้้	คำพื่้ด้ท้าทายจิุด้
เปราะบาง 
 (เช่้น	ความสััมพื่นัธ์ในครอบครวั)
ปัจิจิัยปกป้อง:	ความคิด้ที�ยังอย้่
ในกรอบศีลธรรม
ตัวละครจิะเสัพื่ห้รือไม่	ขึ�นกับว่า	
ตัวกระตุ้นภายนอกจิะกระตุ้นตัว
กระตุ้นภายในได้้มากเพื่ียงใด้	
และปัจิจิัยปกป้องในตัวเข้มแข็ง
มากพื่อห้รือไม่

C 
เหตุการณ์:	ตวัละครห้ลกักำลังจิะ
ไปโรงเรยีน	มเีพื่ื�อนคนห้นึ�งช้วนไป
เรยีน	อกีคนห้นึ�งช้วนโด้ด้เรยีน
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ตัวุกระตุ้นภายนอก:	คำพื่ด้้	
ท้าทายจิดุ้เปราะบาง	(เช่้น	ความ
สัมัพื่นัธ์ในครอบครวั)	
ตัวุกระตุ้นภายใน:	ความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคงทาง
อารมณ์์	ความร้ส้ักึน้อยใจิ
แรงต้าน:	เกดิ้จิากความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเองที�จิะเผู้ช้ญิกับจิดุ้
เปราะบาง	ตวักระตุน้ภายนอก
แรงมาก	และอาจิติด้ความสัขุจิาก
การเสัพื่
ปัจิจิัยปกป้อง:	การมคีนรอบข้าง
พื่ยายามทำความเข้าใจิ	ให้้กำลังใจิ 
และช่้วยเห้ลอื

D 
เหตุการณ์:	ตวัละครห้ลกักำลังทิ�ง
สัารเสัพื่ตดิ้ลงชั้กโครก	แต่เกิด้
ความลงัเล
ตัวุกระตุ้นภายนอก:	อปุกรณ์์ที�
เกี�ยวข้องกับสัารเสัพื่ตดิ้
ตัวุกระตุ้นภายใน:	ความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเอง	ความไม่มั�นคงทาง
อารมณ์์	ความร้ส้ักึน้อยใจิ
แรงต้าน:	เกดิ้จิากความร้ส้ักึไม่
มั�นใจิในตนเองที�จิะเผู้ช้ญิกับจิดุ้
เปราะบาง	และอาจิตดิ้ความสัขุ
จิากการเสัพื่
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ปัจิจิัยปกป้อง:	ความเช้ื�อมั�นและ
กำลังใจิจิากครอบครัวจิาก
เห้ตุการณ์์นี�	จิะเห้็นว่า	ปัจิจิัย
ปกป้องที�เข้มแข็งพื่อจิะช้่วย
จิัด้การกับตัวกระตุ้นภายในและ
แรงต้านได้้

ขอให้้วทิยากรเปิด้วดี้ทัิศน์และ
อภปิรายประเด้น็สัำคญัทลีะคลปิ	
ขอให้้ช้วนผู้้เ้ข้ารับการอบรม
อภปิรายประเด้น็สัำคญัที�เกี�ยวข้อง
กบัภาวะเสัพื่ตดิ้เท่านั�น	ไม่ควร
อภปิรายห้รือเล่าเรื�องย่อของละคร
ห้รอืวจิิารณ์์นกัแสัด้ง	เพื่ราะทำให้้
เสัยีเวลาและห้ลงประเด้น็

6.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	 
“Stage	of	Change”	ให้้วิทยากร
ช้วนผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปราย
เช้ื�อมโยงกับการให้้คำปรึกษาผู้้้รับ
คำปรึกษาที�มีภาวะเสัพื่ติด้จิากนั�น
วิทยากรบรรยายสัรุปโด้ยใช้้	 
PowerPoint		“Stage	of	Change”

11:00-11:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้เ้กี�ยวกบัขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรมของ	Prochaska	&	
DilClemante	ตั�งแต่ขั�นที�ไม่
ใสั่ใจิปัญห้า	จินถงึขั�นลงมอื
เปลี�ยนแปลงแก้ไขไปสั้่พื่ฤติกรรม
ให้ม่อย่างมั�นคง	และการตอบ
สันองที�เห้มาะสัมในแต่ละขั�น	

วีด้ิทัศน์ 
“Stage	of	
Change”

PowerPoint	
“Stage	of	
Change”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมสีัว่นรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้

333สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

7.	วทิยากรบรรยายเกี�ยวกบัการ
ประเมนิความรุนแรงของภาวะ
เสัพื่ตดิ้	การแปลผู้ลการประเมนิ
โด้ยเครื�องมอื	ASSIST-Lite	ฉบบั
ภาษาไทย	และการส่ังต่อเพื่ื�อ
บำบดั้รกัษาโด้ยใช้้	PowerPoint	
“การส่ังต่อเพื่ื�อบำบดั้รกัษาใน
ระบบสัาธารณ์สัขุ”	ประกอบการ
บรรยาย

8.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการเรียน	
เพื่ื�อทวนสัอบความเข้าใจิและ
อธิบายเพื่ิ�มเติม

11:30-11:45
(15	นาที)

11:45-12:00
(15	นาที)

เพื่ื�อแนะนำเครื�องมอื	ASSIST-Lite 
ฉบับภาษาไทย	ซึ้�งใช้้ประเมนิ
ภาวะเสัพื่ตดิ้เป็นเกณ์ฑ์์ส่ังต่อเพื่ื�อ
บำบดั้รกัษาในระบบสัาธารณ์สัขุ	

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของ
ห้ัวข้อนี�ตามวัตถุประสังค์

เอกสัาร
“ASSIST-Lite
ฉบับภาษาไทย”

PowerPoint
“การสั่งต่อเพื่ื�อ
บำบัด้รักษา
ในระบบ

สัาธารณ์สัุข”

-



สูาธิิตการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 2



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

335สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

1.	อธบิายห้ลักการและวธิกีารให้ค้ำปรกึษาเพืื่�อสัร้างแรงจิง้ใจิให้ผู้้้รั้บคำปรกึษาตระห้นักถงึผู้ล 
กระทบของพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้ต่อการก่อคด้ีได้้อย่างถ้กต้อง
2.	 อธิบายห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาเพืื่�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาวางแผู้นในการปรับเปลี�ยน
พื่ฤติกรรมได้้อย่างถ้กต้อง
3.	วิเคราะห้์การประมวลแผู้นที�นำทางของการให้้คำปรึกษา	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	และ	
case	formulation	กับการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อปรับเปลี�ยนพื่ฤติกรรมได้้พื่อสัังเขป

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่ 

1.	วิทยากรทบทวนเนื�อห้าที�เกี�ยวกบั
การให้้คำปรึกษา	ด้ังนี�	
	 •	แผู้นที�นำทางของการให้้ 
คำปรึกษา	ในคลินิกจิิตสัังคม	
	 •	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
ในคลินิกจิิตสัังคม	
	 •	ห้ลักการของการให้้คำ
ปรกึษาทางจิิตสัังคม
	 •	กระบวนการให้้คำปรึกษา	
	 •	เทคนิคการให้้คำปรึกษา
	 •	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
โด้ยใช้้	PowerPoint	“ความร้้
พื่ื�นฐานของการให้้คำปรกึษา”และ	
PowerPoint	“	Stage	of	Change”
ประกอบการบรรยาย

13:00-13:15
(15	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนการให้้คำปรึกษาในแต่
ระยะของผู้้้รับคำปรึกษา	บทบาท
ผู้้้ให้้คำปรึกษา	ห้ลักการของการ
ให้้คำปรึกษา	กระบวนการ	และ
เทคนิคการให้้คำปรึกษา	ซ้ึ�งเป็น
เนื�อห้าจิากการอบรมห้ลักสั้ตร
การให้้คำปรึกษาขั�นพื่ื�นฐาน	
ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะต้องนำ
ความร้้นี�มาบ้รณ์าการกับความร้้
เกี�ยวกับภาวะเสัพื่ติด้	เพื่ื�อให้้
สัามารถให้้คำปรึกษากับผู้้้ที�มี
ภาวะเสัพื่ติด้ได้้ตามระยะของ
การให้้คำปรึกษา

PowerPoint	
“ความร้้พื่ื�นฐาน
ของการให้้คำ

ปรึกษา”

PowerPoint	
“Stage	of	
Change”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด336

2.	วิทยากรเปิด้วิด้ีทัศน์	“สัาธิต
การให้้คำปรึกษาเพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้กรณ์ีศึกษา:นาย
เปรียว	ครั�งที�	1”	วิทยากรห้ยุด้
เป็นระยะๆ	เพื่ื�ออธิบายบทบาทผู้้้
ให้้คำปรึกษาและกระบวนการให้้
คำปรึกษา	โด้ย	เน้นกระบวนการ
ให้้คำปรึกษาเมื�อพื่บผู้้รั้บคำปรึกษา
ครั�งแรกคอื	เน้นการสัร้างแรงจ้ิงใจิ
และประเมนิขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรมให้้วิทยากรช้ี�แจิงผู้้้เข้า
อบรมว่าแม้นายเปรยีว	อายุ	20	ปี	
แต่พื่ฤตกิรรมเสัพื่มีมาตั�งแต่อายุ	
14	ปี	ขอให้้คิด้ว่าเป็นกรณ์ีที�ถ้ก
จิับตั�งแต่อายุน้อยกว่า	18	ปี	และ
ให้้วิทยากรทำความเข้าใจิว่าการ
ช้มสัาธิตครั�งนี�ต่างกับที�ได้้ช้มใน
ห้ลักสั้ตรพื่ื�นฐานด้้วยความเข้าใจิ
ที�มีระด้ับลึกซ้ึ�งขึ�น	มีความร้้เรื�อง
ภาวะเสัพื่ตดิ้	วงจิรการปรบัเปลี�ยน
พื่ฤติกรรม	ตัวกระตุ้นภายนอก	
ตัวกระตุ้นภายในที�จิะเป็นได้้ทั�ง
ปัจิจิัยกระตุ้น	และอาจิจิะเป็น
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้ายังคงอย้่

13:15-14:15
	(1	ช้ั�วโมง)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเรียนร้้
การให้้คำปรึกษาและการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ผู้่านกรณ์ีศึกษา	
วิทยากรช้ี�ประเด้็น	ด้ังนี�	
-	การเตรยีมตวัของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
และสัถานที�ให้้คำปรึกษา
•	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา	
•	เป้าห้มายการให้้คำปรึกษาตาม
แผู้นที�นำทาง
•	กระบวนการให้้คำปรึกษา
•	เทคนิคการให้้คำปรึกษา	
•	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
•	แรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง
•	บาด้แผู้ลใจิที�เช้ื�อมโยงกับ
พื่ฤตกิรรมเสัพื่ตดิ้และการก่อคดี้	

วดิี้ทศัน์สัาธติจิะมคีำอธบิายแทรก 
คำอธิบายในกรอบสัีน�ำตาลที�
แสัด้งกระบวนการให้้คำปรึกษา	
สั่วนสัีน�ำเงินแสัด้งรายละเอียด้
การให้้คำปรึกษา	วิทยากรต้อง
ศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มาก่อน	และต้อง
เช้ื�อมโยงความร้้จิากห้ลักสั้ตรการ
ให้้คำปรกึษาขั�นพื่ื�นฐาน	กับความร้้
ในห้ลกัสัต้รการให้้คำปรกึษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้

วีด้ิทัศน์
“	สัาธิต

การให้้คำปรึกษา
เพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา	:
นายเปรียว
ครั�งที�	1”

เอกสัาร	
“คำอธิบาย
ประกอบ
การสัาธิต

การให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา	:	
นายเปรียว
ครั�งที�	1”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมของกิจิกรรม	 ความสัอด้คล้องของเนื�อห้าที�วิเคราะห้์กับวัตถุประสังค์ของ
การเรียนร้้
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3.	วิทยากรทบทวนห้ลักการทำ	
case	formulation	และช้วน 
ผู้้้เข้ารับการอบรมทำ	case	
formulation	ของกรณ์ีศึกษาใน
กลุ่มให้ญ่	โด้ยใช้้	PowerPoint	 
“Case	Formulation”	ประกอบ

14:15-14:30
(15	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทำความเข้าใจิที�มาที�ไปของกรณ์ี
ศึกษา	โด้ยนำปัจิจิัยที�นำมาก่อน	
ปัจิจิยักระตุน้	ปัจิจิยัที�ทำให้้ปัญห้า
คงอย้	่และปัจิจิยัปกป้อง	มาอธบิาย 
วิทยากรสัามารถใช้้เอกสัาร	
“ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	กรณ์ี
นายเปรียว”	เป็นแนวทางในการ
อภิปรายได้้

PowerPoint	
“Case	 

Formulation”

เอกสัาร	
“ตัวอย่าง 

การอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวขอ้ง
กับกรณ์ีศึกษา	:	
นายเปรียว”



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 3



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

339สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

1.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อสัำรวจิปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับพื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้	และประเมิน
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงโด้ยใช้้เทคนิคการให้้คำปรึกษาได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
2.	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติ	และฝึึกรับฟื้ังการสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับได้้อย่างสัร้างสัรรค์

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

1.วิทยากรให้้ผู้้้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย	
จิำนวนเท่า	ๆ	กัน	ตามความ
เห้มาะสัมกับจิำนวนวิทยากรกลุ่ม	
โด้ยให้้มีวิทยากรประจิำกลุ่มทุก
กลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึกปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1
เป็นผูู้รั้บคำปรกึษา : สัวมบทบาท
เป็นนางสัาวตุ๊กติ�ก
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็น 
ผูู้้สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษา 
2.	วิทยากรอธิบายผู้้้รับคำปรึกษา
เกี�ยวกับเรื�องราวของกรณ์ีศึกษา	
เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาทำความ

14:45	-15:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาและการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิากกรณ์ี
ศึกษาที�วิทยากรเตรียมไว้ให้้	ซ้ึ�งมี
ลกัษณ์ะเช่้นเดี้ยวกับผู้้รั้บคำปรึกษา
ที�มาพื่บผู้้้ให้้คำปรึกษาครั�งแรก	
วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้ร้บัคำปรกึษาให้้สัวมบทบาทตาม
ความเห้มาะสัม	สัามารถปรบัเพื่ศ
ให้้ตรงกบัเพื่ศตนเอง	และแต่งเตมิ
ข้อมล้ได้้	แต่ต้องอย้ใ่นเค้าของ
ความเป็นจิรงิ	และไม่จิำเป็นต้อง
ช่้วยผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา
ให้้สัามารถให้้คำปรกึษาได้้สัำเร็จิ	
ส่ัวนผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
มหี้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	และประเมิน

ใบงานที�	1
“กรณ์ีศึกษา	:	
นางสัาวตุ๊กติ�ก	
รับคำปรึกษาที�
คลินิกจิิตสัังคม	

ครั�งที�	1”	
(เอกสัารสัำห้รับ
ผู้้้สัวมบทบาท

เป็นผู้้้รับ
คำปรึกษาและ

วิทยากร)
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เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติที�ได้้	
โด้ยแยกอธิบายผู้้้ทำห้น้าที� 
แต่ละบทบาทออกจิากกัน

เสัพื่ตดิ้	ผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้
คำปรกึษาสัามารถอ่านข้อมล้เบื�อง
ต้นของผู้้ร้บัคำปรกึษาที�เตรยีมไว้
ให้้ก่อนเริ�มให้้คำปรกึษา	โด้ยมาก
ผู้้เ้ข้ารับการอบรมจิะเข้าใจิผู้ดิ้และ
เคยช้นิกับการเป็นผู้้แ้นะนำ	
วทิยากรจึิงต้องเน้นย�ำว่าบทบาท
ของผู้้ใ้ห้้คำปรกึษาคือการรบัฟัื้ง
และทำความเข้าใจิ	ภาวะเสัพื่ตดิ้	
ได้้แก่	ปัจิจิยัที�นำมาก่อน	ตัวกระตุน้
ภายใน	ตวักระตุน้ภายนอก	ปัจิจัิย
ที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้	่ปัจิจัิยปกป้อง	
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรม 
และแรงต้าน	กจิิกรรมนี�ไม่ได้้เน้น
ให้้ผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
ต้องแนะนำแนวทางแก้ไขปัญห้า 
แต่อย่างใด้	สั่วนบทบาทของ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คอื	สังัเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และเทคนคิ
ของการให้้คำปรกึษา	รวมทั�ง
รกัษามารยาทในฐานะผู้้ส้ังัเกตการณ์์ 
ต้องไม่รบกวนด้้วยการส่ังเสัยีงด้งั	
ห้รอืแทรกระห้ว่างกระบวนการให้้
คำปรกึษาระห้ว่างการฝึึกปฏิบัิติ	
วทิยากรกลุม่มีห้น้าที�สังัเกตการณ์์	
และสัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรกึษาได้้	ห้ากเห็้นว่า	ผู้้ส้ัวม
บทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษายัง

ใบงานที�	2	
“กรณ์ีศึกษา	:	
นางสัาวตุ๊กติ�ก
รับคำปรึกษาที�
คลินิกจิิตสัังคม	

ครั�งที�	1”
	(เอกสัารสัำห้รับ
ผู้้้สัวมบทบาท

เป็นผู้้ใ้ห้้ 
คำปรกึษา)
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3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้ส้ังัเกตการณ์์จิะไม่เข้า 
ไปรบกวนการสันทนา	วิทยากร
กลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	ช้ี�แนะ
ระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็นสัมควร	
กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติสัะดุ้ด้	สัะเปะ
สัะปะห้รือผู้ิด้ห้ลักการ

15:00-15:30
(30	นาที)

ห้ลงทางใช้้กระบวนการห้รือ
เทคนคิที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะ
ต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วย
ให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนา
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง	

-

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำ
อภิปรายในกลุ่มย่อย	ในประเด้็น
ต่อไปนี�
	 -	Case	formulation	:
ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	
ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัย
ปกป้อง
	 -	ภาวะเสัพื่ติด้:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน
	 -	ทักษะการให้้คำปรึกษา

15:30-15:45
	(	15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันค้นห้าภาวะเสัพื่
ติด้	วิเคราะห้์ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	
ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัยที�ทำให้้
ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัยปกป้อง	ขั�น
ตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	
(Stage	of	change)	แรงต้านต่อ
การเปลี�ยนแปลง	และแนวทาง
การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	
วิทยากรสัามารถใช้้

เอกสัาร	 
“ตัวอย่าง

การอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้อง
กับกรณ์ีศึกษา	: 
นางสัาวตุ๊กติ�ก”
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5.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
เสันอความเห้็นของกลุ่มย่อยแลก
เปลี�ยนในกลุ่มให้ญ่	และวิทยากร
ห้ลักสัรุปประเด้็นสัำคัญเกี�ยวกับ
กระบวนการให้้คำปรึกษา	การ
ประเมินภาวะเสัพื่ติด้	และช้วน
ผู้้้เข้ารับการอบรมทำ	case	
formulation	ของกรณ์ีตัวอย่าง	
จิากนั�นวิทยากรสัรุป	case	
formulation	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

15:45-16:00	
(15	นาที)

เอกสัาร	“ตัวอย่างการอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	
กรณ์ีนางสัาวตุ๊กติ�ก”	เป็น
แนวทางในการอภิปรายได้้

ให้้วิทยากรกลุ่มย่อยสัรุปในกลุ่ม
ให้ญ่	เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	และ
กระช้ับเวลา	อาจิให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมแลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเติมได้้

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ



ใบงานที่่� 1
กรณ่ศึกษา : นางสูาวตุ�กติ�ก
(เอกสูารสูำหรับผูู้้สูวุมบทบาทเป็นผูู้้รับคำปรึกษา)

 ตุ๊กติ�ก	อายุ	15	ปี	ถ้กจิับจิากการงานปาร์ตี�ยา	ด้้วยข้อห้ากระทำความผู้ิด้มียาเสัพื่ติด้ให้้โทษ	

(ยาไอซ้์)	ไว้ในครอบครองโด้ยไม่ได้้รับอนุญาต	

	 ตุก๊ติ�กออกจิากบ้าน	มาอย้ก่บัแฟื้นได้้ห้นึ�งป	ีห้ลังจิากที�ห้นเีรยีนออกไปเที�ยวตามห้า้งกับเพื่ื�อน

ตั�งแต่	ม.2	ทางโรงเรียนเรียกผู้้้ปกครองไปพื่บเพื่ื�อแจิ้งว่าตุ๊กติ�กขาด้เรียนบ่อยสั่งงานไม่ครบ	พื่่อแม่

โกรธมาก	ลงโทษตบห้น้าตุ๊กติ�กต่อห้น้าคร้	ห้ลังจิากนั�นเธอก็ห้นีออกจิากบ้านไปอย้่กับแฟื้น	และไม่

ไปโรงเรียนอีก	

	 พื่่อของตุ๊กติ�ก	มีอาช้ีพื่รับจิ้างทั�วไป	ด้ื�มสัุราเป็นประจิำ	เมื�อเมา	ก็จิะอาละวาด้	ทะเลาะตบตี

กับแม่	ตั�งแต่ตุ๊กติ�กจิำความได้้	เวลาพื่่อสัร่างเมาก็อารมณ์์ด้ี	พื่้ด้น้อย	ไม่โต้เถียงกับแม่ที�เป็นคนขี�บ่น	

เจิ้าอารมณ์์	ตุ๊กติ�กมีพื่ี�ช้ายห้นึ�งคน	มีนิสััยช้อบรังแกน้อง	เอาเปรียบน้อง	ห้นีเรียน	ไปค้างบ้านเพื่ื�อน

บ่อย	ๆ	แม่ค่อนข้างโอ�ล้กช้าย	สั่วนพื่่อห้่างเห้ินกับล้กทั�งสัองคน	

	 ตุ๊กติ�กเบื�อที�บ้าน	และเบื�อการเรียน	เรียนห้ลาย	ๆ	วิช้าไม่ร้้เรื�อง	ไม่ร้้ว่าจิะถามใคร	ถามคร้ก็

ถก้ครด้้	ุเมื�อเริ�มเรยีนช้ั�นม.1	มเีพื่ื�อนผู้้ช้้ายทั�งรุน่เดี้ยวกันและรุน่พื่ี�มาจิบี	ขี�นม.2	เริ�มมแีฟื้น	แฟื้นช้วน

ให้้ลองเสัพื่ยาบ้า	 ตุ๊กติ�กอยากให้้แฟื้นรักจิึงเสัพื่ยาตามที�แฟื้นช้วน	 เมื�อถ้กพื่่อแม่ตบห้น้าที�โรงเรียน	

จิึงห้นีไปอย้่กับแฟื้น	ช้่วยพื่่อแม่แฟื้นขายอาห้ารตามสัั�งบ้าง	แต่ไม่ได้้ช้่วยประจิำ	และได้้ไปร่วมงาน

ปาร์ตี�ยาพื่ร้อมกับแฟื้นห้ลายครั�ง
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ใบงานที่่� 2
กรณ่ศึกษา : นางสูาวตุ�กติ�ก
(เอกสูารสูำหรับผูู้้สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา)

 ตุ๊กติ�ก	อายุ	15	ปี	ถ้กจิับจิากการงานปาร์ตี�ยา	ด้้วยข้อห้ากระทำความผู้ิด้มียาเสัพื่ติด้ให้้โทษ

(ยาไอซ้์)	ไว้ในครอบครองโด้ยไม่ได้้รับอนุญาต

	 ตุ๊กติ�กห้นีเรียนไปเที�ยวห้้างกับเพื่ื�อนห้ลายครั�ง	แล้วห้นีไปอย้่กับแฟื้นได้้	1	ปีแล้ว	ขณ์ะนั�นตุ๊ก

ติ�กตอนเรียนอย้่ช้ั�น	ม.	2	จิากนั�นไม่ได้้กลับไปเรียนห้นังสัืออีก

	 ตุ๊กติ�กช้่วยพื่่อแม่แฟื้นขายอาห้ารตามสัั�งบ้าง	แต่ไม่ได้้ช้่วยประจิำ

	 แฟื้นของตุ๊กติ�กช้วนให้้เสัพื่ยาบ้า	และไปร่วมงานปาร์ตี�ยากับแฟื้นห้ลายครั�ง

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด344



ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที่่�เก่�ยวขั้้องกับกรณ่ศึกษา :
นางสูาวตุ�กติ�ก

ปัจิจิัยท่�นำมาก่อน
	 •	พื่่อด้ื�มสัุรา	เวลาเมาสัุราจิะทำร้ายร่างกายแม่
	 •	แม่ขี�บ่น	เจิ้าอารมณ์์
	 •	พื่ี�ช้ายรังแก	เอาเปรียบตุ๊กติ�ก
	 •	มีปัญห้าการเรียน
		 ฯลฯ

ปัจิจิัยกระตุ้น
	 พื่อ่แมใ่ช้ค้วามรุนแรงต่อห้น้าคนนอกครอบครัว	ทำให้ตุ้ก๊ติ�กร้ส้ักึเจิบ็ปวด้และไม่สัามารถพื่ึ�งพื่า
คนในครอบครวัได้้	จิงึห้นอีอกจิากบา้นไปอย้ก่บัแฟื้น	แลว้ใช้ส้ัารเสัพื่ตดิ้เพื่ื�อบรรเทาความร้ส้ักึวา้เห้ว่
และเพื่ื�อให้้แฟื้นยอมรับ	ฯลฯ

ปัจิจิัยท่�ทำให้ปัญหาคงอยู่
	 •	สัามียังใช้้สัารเสัพื่ติด้
	 •	ขาด้ที�ยึด้เห้นี�ยวด้้านอารมณ์์
	 ฯลฯ

ปัจิจิัยปกป้อง
	 •	ช้่วยพื่่อแม่แฟื้นทำงานบ้าง
		 ฯลฯ
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บาดแผู้ลัที่างใจิกับภาวะเสูพื้ติด
หัวขั้้อที่่� 4
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1.	อธิบายความห้มายและปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ลทางใจิได้้ถ้กต้อง
2.	อธบิายความสัมัพื่นัธข์องบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ตดิ้ที�เช้ื�อมโยงกบัการกอ่คด้ไีด้ถ้ก้ตอ้ง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 

1.วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“เปียโน”	
แสัด้งตัวอย่างความรุนแรงใน
ครอบครัว	จิากนั�น	วิทยากรตั�ง
คำถามและช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปราย	ด้ังนี�
	-	เห้็นพื่ฤติกรรมของพื่่อ	และ
ปฏิิกิริยาของล้ก	แล้วมีความร้้สัึก
อย่างไร	
	-	คิด้ว่าล้กร้้สัึกอย่างไร	
	-	ถ้าเกิด้เห้ตุการณ์์เช้่นนี�ทุกวัน	
เด้็กคนนี�จิะมีทางออกอย่างไรบ้าง

9:00-9:08	
(8	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างความรุนแรงใน
ครอบครัว	และทำให้้เกิด้
บาด้แผู้ลทางใจิ	การตั�งคำถาม
และอภิปรายจิะช้่วยให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมได้้ตระห้นกัถึงผู้ลกระทบ
จิากความรุนแรง	และบาด้แผู้ล
ทางใจิ	ซ้ึ�งอาจิด้้เป็นเรื�องเล็กน้อย	
แต่สัามารถเกิด้ขึ�นได้้ในช้ีวิต
ประจิำวนั	และมผีู้ลกระทบได้้จิรงิ

วีด้ิทัศน์	
“เปียโน”

เน้�อหา 
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของหั้วข้อที�	 4	 บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	 ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษา 
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	(สัำห้รับศาลทั�วไป)
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9:16-9:26
(10	นาที)

9:26-9:34
(8	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ตระห้นักถึงความสััมพื่ันธ์ระห้ว่าง
บาด้แผู้ลทางใจิและภาวะเสัพื่ติด้	
ซ้ึ�งเช้ื�อมโยงกับการก่อคด้ี	
ความสััมพื่ันธ์นี�จิะพื่บได้้บ่อยใน
ผู้้รั้บคำปรกึษาของคลินกิจิติสังัคม 
การตระห้นักถึงความสััมพื่ันธ์นี�	
จิะช้่วยให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษา 
มีทิศทางในการสัำรวจิปัญห้า	
และช้่วยเห้ลือผู้้้รับคำปรึกษาได้้
ตรงจิุด้มากขึ�น

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญเกี�ยวกับ
บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	
โด้ยเช้ื�อมโยงจิากกรณ์ีศึกษา
นางสัาวตุ๊กติ�ก

-

PowerPoint
“บาด้แผู้ลทางใจิ
กบัภาวะเสัพื่ตดิ้”

3.	วิทยากรนำผู้้้รับการอบรม
อภปิรายกรณ์ศึีกษานางสัาวตุ๊กติ�ก 
ซ้ึ�งใช้้ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษา
ในห้ัวข้อที�	3	ในประเด้็นต่างๆ
ด้ังนี�
-	บาด้แผู้ลทางใจิของนางสัาวตุก๊ติ�ก
เกิด้จิากสัาเห้ตุใด้บ้าง									
-ปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ล
ทางใจิเป็นอย่างไร	สั้้	ห้นี	ห้รือ
ทำอะไรไม่ถ้ก	
-	บาด้แผู้ลทางใจิของนางสัาวตุก๊ติ�ก
นำไปสั้่การใช้้สัารเสัพื่ติด้ได้้
อย่างไร

4.	วิทยากรสัรุปประเด้็นสัำคัญ
เกี�ยวกับบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะ
เสัพื่ติด้	โด้ยใช้้	PowerPoint	
“บาด้แผู้ลทางใจิกบัภาวะเสัพื่ติด้”
-	โด้ยเช้ื�อมโยงกับกรณ์ีนางสัาว
ตุ๊กติ�กศกึษา

2.	วิทยากรบรรยายสัรุปเกี�ยวกับ
ความห้มาย	ประเภท	และ
ปฏิิกิริยาตอบสันองต่อบาด้แผู้ล
ทางใจิโด้ยใช้้	PowerPoint	 
“บาด้แผู้ลทางใจิ”	ประกอบ

9:08-9:16
(8	นาที)

เพื่ื�อสัรปุความร้จ้ิากการด้้วดี้ทัิศน์	
และการอภปิรายเกี�ยวกับความ
ห้มาย	ประเภท	และปฏิกิริยิาตอบ
สันองต่อบาด้แผู้ลทางใจิ

PowerPoint	
“บาด้แผู้ล
ทางใจิ”
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9:34	-	9:50
(16	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้ทำความ
เข้าใจิกรณ์ีศึกษา	นายเปรียว	ซ้ึ�ง
เป็นกรณ์ีสัาธิตการให้้คำปรึกษา
การจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	โด้ยใช้้
สั่วนห้นึ�งของวีด้ิทัศน์ที�นายเปรียว
มารับคำปรึกษา	ครั�งที�	1	แต่ตัด้มา
เฉพื่าะสั่วนที�ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัำรวจิ
และเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิของ
นายเปรียว	วิทยากรต้องช้ี�ให้้ผู้้้เข้า
รับการอบรมเห้็นที�มาของบาด้แผู้ล
ทางใจิ	คอื	พ่ื่อแม่แยกทางกัน	ทำให้้
นายเปรียวมองว่า	ช้ีวิตไม่อบอุ่น	
ห้ลังจิากนั�น	แม่เมาสัุรา	และใสั่
อารมณ์์กับนายเปรียว	นายเปรียว
มีวิธีเผู้ช้ิญปัญห้าโด้ยการออกจิาก
บ้านไปห้าเพื่ื�อน	และใช้้สัารเสัพื่ติด้	
จิากนั�นวิทยากรตั�งคำถามและช้วน
ผู้้้เข้ารับการอบรมอภิปรายว่า	ผู้้้ให้้
คำปรึกษาเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ
ของนายเปรียวได้้อย่างไร

วดี้ทัิศน์ 
“บาด้แผู้ล

ทางใจิของนาย
เปรยีว”

เอกสัาร
“คำอธบิาย 

ประกอบวดี้ทัิศน์
บาด้แผู้ลทางใจิ
ของนายเปรยีว”

 

5.	วทิยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	“บาด้แผู้ล
ทางใจิของนายเปรยีว”	จิากนั�น	
วทิยากรช้วนผู้้้เข้ารบัการอบรม
อภปิรายความสัมัพัื่นธ์ระห้ว่าง
บาด้แผู้ลทางใจิกบัภาวะเสัพื่ติด้	
และการเยียวยาจิิตใจิโด้ยผู้้ใ้ห้้คำ
ปรกึษา
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ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมของกิจิกรรม	 ความสัอด้คล้องของเนื�อห้าที�วิเคราะห้์กับวัตถุประสังค์ของ
การเรียนร้้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด350

6.	วิทยากรบรรยายสัรุปเกี�ยวกับ
ความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	และการ
เยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ	โด้ยใช้้
PowerPoint	“การเยียวยาบาด้
แผู้ลทางใจิ”	ประกอบ

9:50	-	10:00	
(10	นาที)

PowerPoint	 
“การเยยีวยา

บาด้แผู้ลทางใจิ”

เพื่ื�อสัรุปความร้้จิากการด้้วีด้ิทัศน์	
และการอภิปรายเกี�ยวกับความ
สััมพื่ันธ์ระห้ว่างบาด้แผู้ลทางใจิ
กับภาวะเสัพื่ติด้	และการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งเน้นสัร้าง
ความปลอด้ภัย	(safety)	สัร้าง
ทักษะการเผู้ช้ิญปัญห้า	(coping)	
และสัร้างความมั�นคง 
(stabilization)



คำอธิิบายประกอบว่ดิที่ัศน์
“บาดแผู้ลัที่างใจิขั้องนายเปร่ยว”

วุ่ดิทัศน์ท่� 1
	 พื่อ่แมแ่ยกทางกนั	ทำให้เ้ปรยีวร้ส้ักึไมอ่บอุน่	จิงึใช้ว้ธิหี้นจีิากสัถานการณ์	์ไปอย้ก่บัเพื่ื�อน	และ
ช้วนกันเสัพื่สัารเสัพื่ติด้
วุ่ดิทัศน์ท่� 2
	 เปรียวมีอารมณ์เ์ศร้าอย้ลึ่ก	ๆ 	จิากบาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งเกิด้จิากความร้้สักึว่าครอบครัวแตกแยก
ไม่อบอุ่นผู้้้ให้้คำปรึกษาสัร้างบรรยากาศให้้ผู้้้รับคำปรึกษาร้้สัึกปลอด้ภัย	 (safety)	 ที�จิะระลึกถึง
บาด้แผู้ลทางใจิในอด้ีต
วุ่ดิทัศน์ท่� 3
	 บาด้แผู้ลทางใจิที�พื่บว่าแม่อย้่ในสัภาพื่เมา	บ่น	 เกิด้บาด้แผู้ลช้้า	ๆ	ร้้สัึกเบื�อ	 รำคาญ	น้อยใจิ	
อยากห้นี
วุ่ดิทัศน์ท่� 4
	 ผู้้้ ให้้คำปรึกษาช้่วยให้้ผู้้้ รับคำปรึกษาเข้าใจิว่าแม่ก็มีบาด้แผู้ลทางใจิและใช้้การ 
ด้ื�มสุัราเพืื่�อลด้ความทุกข์ใจิเช่้นเดี้ยวกับที�ผู้้้รับคำปรึกษาใช้้วิธีออกจิากบ้านไปอย้่กับเพืื่�อนและเสัพื่
สัารเสัพื่ติด้
วุ่ดิทัศน์ท่� 5
	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาช้่วยผู้้้รับคำปรึกษาเปลี�ยนวิธีการเผู้ช้ิญปัญห้าให้ม่	(coping)	ไม่ห้นีปัญห้า
วุ่ดิทัศน์ท่� 6
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาสันับสันุนวิธกีารเผู้ชิ้ญปัญห้าให้ม่โด้ยลองฝึกึซ้อ้มการพื่ด้้กับแม่ด้ว้ยความเข้าใจิ
วุ่ดิทัศน์ท่� 7
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาให้ผู้้้รั้บคำปรกึษาฝึกึสัื�อสัารเพืื่�อเผู้ชิ้ญปญัห้าแบบให้ม่อยา่งช้า้	ๆ 	(stabilization)
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สูาธิิตการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 2

หัวขั้้อที่่� 5
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353สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

	 อธิบายกระบวนการให้ค้ำปรึกษาเพืื่�อจิดั้การกับภาวะเสัพื่ติด้	จิากกรณี์ศกึษาซ้ึ�งเปน็การ
ติด้ตามความก้าวห้น้าในการให้้คำปรึกษา	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่ 

1.วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“สัาธิต
การให้้คำปรึกษาเพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ตดิ้	กรณี์ศกึษานายเปรยีว 
ครั�งที�	2”	พื่ร้อมทั�งอธิบาย
กระบวนการให้้คำปรึกษาเป็น
ระยะ	ๆ	โด้ยเน้นการติด้ตามความ
ก้าวห้น้าในการให้้คำปรึกษา	

วิทยากรบริห้ารเวลาตามความ
เห้มาะสัม	โด้ยตั�งคำถามตาม
ประเด้็นข้างท้ายโด้ยผู้สัมผู้สัาน
กับการห้ยุด้อธิบายเป็นระยะ
-	การเตรียมตัวของผู้้้ให้้คำปรึกษา
และสัถานที�ให้้คำปรึกษา
-	บทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา
-	เป้าห้มายการให้้คำปรึกษาตาม
แผู้นที�นำทาง	(การให้้คำปรึกษา

10:15	-12:00
(1	ช้ั�วโมง
45	นาท)ี	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเรียนร้้
การให้้คำปรึกษาและการจิัด้การ
ภาวะเสัพื่ติด้ผู้่านกรณ์ีศึกษา	

วดี้ทัิศน์สัาธติจิะมคีำอธบิายแทรก 
คำอธิบายในกรอบสัีน�ำตาล 
จิะแสัด้งกระบวนการให้้คำปรกึษา 
สั่วนสัีน�ำเงินจิะแสัด้งรายละเอียด้
การให้้คำปรึกษาวิทยากรต้อง
ศึกษาวีด้ิทัศน์นี�อย่างละเอียด้มา
ก่อน	และต้องเช้ื�อมโยงความร้้
จิากห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาขั�น
พื่ื�นฐาน	กับความร้้ในห้ลักสั้ตร
ภาวะเสัพื่ติด้

วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้ 
คำปรึกษา 

เพื่ื�อจิัด้การกับ
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา	: 
นายเปรียว	 
ครั�งที�	2”

เอกสัาร
“คำอธิบาย
ประกอบ 
การสัาธิต 

การให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา	: 
นายเปรียว
ครั�งที�	2”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมส่ีัวนรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้
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ครั�งนี�มีการติด้ตามความก้าวห้น้า
จิากครั�งก่อนอย่างไร	ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
มีวิธีสัำรวจิปัญห้าที�ลึกลงไปได้้
อย่างไร	และมีแนวทางช้่วยเห้ลือ
ผู้้้ให้้คำปรึกษาตามแผู้นที�นำทาง
อย่างไร)
	 -	กระบวนการให้้คำปรึกษา
	 -	เทคนิคการให้้คำปรึกษา	
	 -	ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม	(Stage	of	change)
	 -	แรงต้านต่อการเปลี�ยนแปลง
	 -	บาด้แผู้ลใจิที�เช้ื�อมโยงกับ
พื่ฤติกรรมเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 2 

หัวขั้้อที่่� 6
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาการจััดการภาวะเสูพติด356

1.	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยการใช้้เทคนิคต่างๆ	ของการให้้คำปรึกษาได้้อย่างเห้มาะสัม	
2.	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยเน้นติด้ตามความก้าวห้น้าของการให้้คำปรึกษาและค้นห้า
บาด้แผู้ลทางใจิที�เช้ื�อมโยงกับภาวะเสัพื่ติด้	
3.	ฝึึกปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาเพื่ื�อช่้วยเห้ลอืให้้ปรบัเปลี�ยนพื่ฤตกิรรมเพื่ื�อลด้	ละ	เลิกภาวะเสัพื่ตดิ้

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

1.	วิทยากรทบทวนขั�นตอน 
การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเพื่ื�อ
นำผู้้้รับการอบรมสั้่การให้้คำ
ปรึกษาเพื่ื�อขยับขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

2.	วทิยากรให้้ผู้้เ้รียนแบ่งกลุ่มย่อย 
(กลุ่มเด้ิม)	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1
เป็นผูู้ร้บัคำปรกึษา : สัวมบทบาท
เป็นนางสัาวตุ๊กติ�ก 
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ให้้คำปรกึษา

13:00-13:15	
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาและการ
จิดั้การภาวะเสัพื่ตดิ้จิากกรณี์
ศกึษาที�วทิยากรเตรยีมไว้ให้้	โด้ย
เป็นการให้้คำปรกึษาในครั�งต่อมา	
วทิยากรเน้นย�ำผู้้ส้ัวมบทบาทเป็น
ผู้้รั้บคำปรกึษาให้้สัวมบทบาทตาม
ความเห้มาะสัม	สัามารถแต่งเตมิ
ข้อมล้ได้้	แต่ต้องอย้ใ่นเค้าของ
ความเป็นจิรงิ	และไม่จิำเป็นต้อง
ช่้วยผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา
ให้้สัามารถให้้คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	ส่ัวน
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษา
มหี้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	ประเมนิ
ภาวะเสัพื่ตดิ้	และการเปลี�ยนแปลง

-
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นางสัาวตุ๊กติ�กซ้ึ�งมารับคำปรึกษา	
ครั�งที�	2	โด้ยใช้้ข้อม้ลจิากการให้้
คำปรึกษาครั�งก่อนจิากนั�น	สัำรวจิ
ปัญห้าเพื่ิ�มเติมและร่วมกันห้า
แนวทางจิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	โด้ย
ใช้้ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรมเป็นแผู้นที�นำทาง 
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูงัเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวนใน
การสันทนาระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
และผู้้้รับคำปรึกษา	(ควรสัลับ
บทบาทกันในกลุ่มเพื่ื�อให้้ได้้ฝึึก
ปฏิิบัติทุกคน)

3.	วิทยากรอธิบายกับผู้้้รับ
คำปรกึษาเกี�ยวกับเรื�องราวของ
กรณ์ีศึกษา	เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษา
ทำความเข้าใจิเกี�ยวกับบทบาท
สัมมติที�ได้้รับ

13:00-13:15	
(15	นาที)

จิากการให้้คำปรึกษาครั�งก่อน
ห้น้า	ให้้ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาสัำรวจิบาด้แผู้ลใจิที�
เกี�ยวข้องกับภาวะเสัพื่ตดิ้และการ
ก่อคด้	ีโด้ยสัามารถอ่านข้อม้ลเบื�อง
ต้นของผู้้ร้บัคำปรึกษาที�เตรยีมไว้ให้้
ก่อนเริ�มให้้คำปรึกษา	สั่วนบทบาท
ของผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และ
เทคนิคของการให้้คำปรึกษา
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะ
ผู้้้สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวน
ด้้วยการสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรก
ระห้ว่างกระบวนการให้้คำปรกึษา
ทั�งนี�	ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
เปลี�ยนบทบาทการเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	ผู้้้รับคำปรึกษา	และผู้้้
สัังเกตการณ์์	เพื่ื�อให้้มีโอกาสัได้้
ฝึึกปฏิิบัติอย่างทั�วถึง	
ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	วิทยากร
กลุ่มมีห้น้าที�สัังเกตการณ์์	และ
สัามารถแทรกแซ้งกระบวนการ
ให้้คำปรึกษาได้้	ห้ากเห้็นว่าผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษายัง
ห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการ	ห้รือ
เทคนคิที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วิทยากรกลุ่มจิะ
ต้องให้้ข้อม้ลสัะท้อนกลับที�ช้่วย

-
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4.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่ไป
รบกวนการสันทนา	วิทยากรกลุ่ม
สัามารถแทรกแซ้ง	ช้ี�แนะระห้ว่าง
ปฏิิบัติได้้ตามเห้็นสัมควร	กรณ์ีที�
การฝึึกปฏิิบัติสัะดุ้ด้	สัะเปะสัะปะ	
ห้รือผู้ิด้ห้ลักการ

5.	วทิยากรประจิำกลุม่นำอภปิราย
ในกลุ่มย่อยในประเด้็นต่อไปนี�
	 -	Case	formulation	:	ปัจิจิัย
ที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	ปัจิจิัย
ปกป้อง		
	 -	ภาวะเสัพื่ติด้	:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน	
บาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	
ขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรม 
การจิดั้การแรงต้านการเปลี�ยนแปลง
	 -	ทักษะการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	
ภาวะเสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ล
กับภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า

13:15-13:45	
(30	นาที)

13:45-14:00	
(15	นาที)

ให้้กลุ่มได้้เห้็นแนวทางพื่ัฒนา
จิากการฝึึกปฏิิบัติจิริง

-

-
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6.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
แลกเปลี�ยนกรณี์ศึกษาในกลุม่ให้ญ่ 
วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุปประเด้็น
สัำคัญ	และมีวิทยากรเขียนสัรุป
ประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้
จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

14:00-14:15	
(15	นาที)

-เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	
ภาวะเสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ล
กับภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า



ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษา
การจิัดการภาวะเสูพื้ติด ครั�งที่่� 3

หัวขั้้อที่่� 7
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1.	ฝึึกปฏิิบตักิารให้ค้ำปรกึษาโด้ยการใช้เ้ทคนคิตา่ง	ๆ 	ของการให้ค้ำปรกึษาได้อ้ยา่งเห้มาะสัม	
2.	 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาโด้ยเน้นติด้ตามความก้าวห้น้าของการให้้คำปรึกษาและค้นห้า
บาด้แผู้ลทางใจิที�เช้ื�อมโยงกับภาวะเสัพื่ติด้	
3.	ฝึึกปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาเพื่ื�อช่้วยเห้ลอืให้้ปรบัเปลี�ยนพื่ฤตกิรรมเพื่ื�อลด้	ละ	เลิกภาวะเสัพื่ตดิ้	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 45 นาที่่ 

1.	วิทยากรทบทวนขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเพื่ื�อนำ
ผู้้้รับการอบรมสั้่การให้้คำปรึกษา
เพื่ื�อขยับขั�นตอนการเปลี�ยนแปลง
พื่ฤติกรรม
2.	วิทยากรให้้ผู้้้เรียนแบ่งกลุ่ม
ย่อย	(กลุ่มเด้ิม)	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : สัวม
บทบาทเป็นนางสัาวตุ๊กติ�ก
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ให้้คำปรกึษา 
นางสัาวตุ๊กติ�กซ้ึ�งมารับคำปรึกษา	
ครั�งที�	3	โด้ยให้้ใช้้ข้อม้ลจิากการ
ให้้คำปรึกษาครั�งก่อน

14:15-14:20
(5	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาและการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้จิากกรณ์ี
ศึกษาที�วิทยากรเตรียมไว้ให้้	โด้ย
เป็นการให้้คำปรกึษาในครั�งต่อมา 
วิทยากรเน้นย�ำผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้สัวม
บทบาทตามความเห้มาะสัม	
สัามารถแต่งเติมข้อม้ลได้้แต่ต้อง
อย้่ในเค้าของความเป็นจิริง	และ
ไม่จิำเป็นต้องช้่วยผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาให้้สัามารถให้้
คำปรึกษาได้้สัำเร็จิ	สั่วน
ผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้

-
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14:15-14:20
(5	นาที)

คำปรึกษามีห้น้าที�สัำรวจิปัญห้า	
ประเมินภาวะเสัพื่ติด้	และการ
เปลี�ยนแปลงจิากการให้้คำปรึกษา
ครั�งก่อนห้น้าให้้ผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัำรวจิบาด้แผู้ลใจิ
ที�เกี�ยวข้องกับภาวะเสัพื่ติด้และ
การก่อคด้ี	โด้ยสัามารถอ่านข้อม้ล
เบื�องต้นของผู้้้รับคำปรึกษาที�
เตรยีมไว้ให้้ก่อนเริ�มให้้คำปรกึษา 
สั่วนบทบาทของผู้้้สัังเกตการณ์์	
คือ	สัังเกตกระบวนการ	ขั�นตอน	
และเทคนิคของการให้้คำปรึกษา	
รวมทั�งรักษามารยาทในฐานะผู้้้
สัังเกตการณ์์	ต้องไม่รบกวนด้้วย
การสั่งเสัียงด้ัง	ห้รือแทรกระห้ว่าง
กระบวนการให้้คำปรกึษาทั�งนี�	ให้้ผู้้้
เข้ารับการอบรมได้้เปลี�ยนบทบาท
การเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา	ผู้้ร้บัคำปรึกษา 
และผู้้ส้ังัเกตการณ์์	เพื่ื�อให้้มีโอกาสั
ได้้ฝึึกปฏิิบัติอย่างทั�วถึงระห้ว่าง
การฝึึกปฏิบิตั	ิวทิยากรกลุม่มีห้น้าที�
สังัเกตการณ์์	และสัามารถแทรกแซ้ง
กระบวนการให้้คำปรึกษาได้้	ห้ากเห็้น
ว่าผู้้ส้ัวมบทบาทเป็นผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
ยงัห้ลงทาง	ใช้้กระบวนการ	ห้รอื
เทคนคิที�เบี�ยงเบนไปจิากแนวทาง
ที�ควรจิะเป็น	วทิยากรกลุม่จิะต้อง
ให้้ข้อมล้

-จิากนั�น	สัำรวจิปัญห้าเพื่ิ�มเติมและ
ร่วมกันห้าแนวทางจิัด้การภาวะ
เสัพื่ติด้	โด้ยใช้้ขั�นตอนการ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรมเป็นแผู้นที�
นำทาง
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็น 
ผูู้้สูังเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำ
ปรกึษาและผู้้้รับคำปรึกษา	(ควร
สัลับบทบาทกันในกลุ่มเพื่ื�อให้้ได้้
ฝึึกปฏิิบัติทุกคน)

3.	วิทยากรอธบิายกบัผู้้รั้บคำปรึกษา
เกี�ยวกับเรื�องราวของกรณ์ีศึกษา	
เพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกบับทบาทสัมมติที�ได้้รบั
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14:20-14:50
(30	นาที)

14:50	-15:00
(10	นาที)

สัะท้อนกลบัที�ช่้วยให้้กลุ่มได้้เห้น็
แนวทางพื่ฒันาจิากการฝึึกปฏิบัิติ
จิรงิ	

-

-

4.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที	
ระห้ว่างนี�ผู้้้สัังเกตการณ์์จิะไม่
ไปรบกวนการสันทนา	วิทยากร
กลุ่มสัามารถแทรกแซ้ง	ช้ี�แนะ
ระห้ว่างปฏิิบัติได้้ตามเห้็นสัมควร
กรณ์ีที�การฝึึกปฏิิบัติสัะดุ้ด้	สัะเปะ
สัะปะ	ห้รือผู้ิด้ห้ลักการ

5.	วทิยากรประจิำกลุม่นำอภิปราย
ในกลุ่มย่อยในประเด้็นต่อไปนี�
	 -	Case	formulation:	ปัจิจิัย
ที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้	่ปัจิจัิยปกป้อง
	 -	ภาวะเสัพื่ติด้:	ตัวกระตุ้น
ภายนอก	ตัวกระตุ้นภายใน	
บาด้แผู้ลทางใจิกบัภาวะเสัพื่ตดิ้	ขั�น
ตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม	
การจิัด้การกับแรงต้านการ
เปลี�ยนแปลง
	 -	ทักษะการให้้คำปรึกษา

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	ภาวะ
เสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ลกับ
ภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า
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การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ
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-6.	วิทยากรประจิำกลุ่มต่าง	ๆ	
แลกเปลี�ยนกรณ์ศึีกษาในกลุม่ให้ญ่ 
วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุปประเด้็น
สัำคัญ	และมีวิทยากรเขียนสัรุป
ประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้
จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

15:00-15:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	ช้่วยกันวิเคราะห้์
กระบวนการให้้คำปรึกษากรณ์ี
ติด้ตามผู้ลในครั�งต่อ	ๆ	มา	ภาวะ
เสัพื่ติด้	บาด้แผู้ลใจิที�มีผู้ลกับ
ภาวะเสัพื่ติด้และการก่อคด้ี	
ตลอด้จินอภิปรายเกี�ยวกับ
แนวทางการจิัด้การปัญห้า



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8
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กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 45 นาที่่ 

1.	วิทยากรแนะนำวีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการให้้คำปรึกษาเพื่ื�อ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	กรณ์ีศึกษา
นายเปรียว	:	ห้ลังศาลพื่ิพื่ากษา”	
สัำห้รับให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ศึกษาด้้วยตนเอง	วิทยากรอาจิ
เปิด้วีด้ิทัศน์ให้้ผู้้้รับการอบรมได้้ด้้
เป็นตัวอย่าง	และช้ี�ประเด้็นสัำคัญ
ในการติด้ตามความก้าวห้น้าห้ลัง
ศาลพื่ิพื่ากษา

15:15-15:25
(10	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมเรยีนร้้
การให้้คำปรกึษาและการจัิด้การ
ภาวะเสัพื่ตดิ้ผู่้านกรณ์ศีกึษา	เน้น
ประเด้น็การให้้คำปรกึษาห้ลงัศาล
พื่พิื่ากษา	ผู้้ร้บัคำปรกึษาอาจิจิะ
เริ�มห้ย่อนยาน	ช้ะล่าใจิ	เนื�องจิาก
ไม่ต้องจิำคกุ	ผู้้ใ้ห้้คำปรึกษาช่้วย
ให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาทบทวนและตั�ง
เป้าห้มายชี้วติ	ปรบัปรงุปัจิจัิยนำ
มาก่อน	จัิด้การกบัปัจิจิยักระตุน้	
จิดั้การกบัปัจิจิยัที�ทำให้้ปัญห้ายัง
คงอย้แ่ละเสัรมิปัจิจัิยปกป้อง
วดิี้ทศัน์สัาธติจิะมคีำอธบิายแทรก	
คำอธบิายในกรอบสันี�ำตาลจิะ
แสัด้งกระบวนการให้้คำปรกึษา	
ส่ัวนสันี�ำเงนิจิะแสัด้งรายละเอยีด้
การให้้คำปรกึษา

วีด้ิทัศน์	 
“สัาธิตการให้้ 
คำปรึกษาเพื่ื�อ

จิัด้การ 
ภาวะเสัพื่ติด้	
กรณ์ีศึกษา	: 
นายเปรียว	 

ห้ลงัศาลพื่พิื่ากษา”

เอกสัาร
“คำอธิบายประกอบ

การสัาธิต 
การให้้คำปรึกษา	
กรณ์ีศึกษา	: 
นายเปรียว

ห้ลงัศาลพื่พิื่ากษา”
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การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
จิากแบบประเมินการฝึึกอบรม	และการสัรุปประเด้็นของผู้้้เข้าร่วมอบรมจิากกิจิกรรมยืนเป็นวงกลม
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2.	แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาการ
จิัด้การภาวะเสัพื่ติด้	ให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรม

3.	ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรม

15:25-15:45
(20	นาที)

15:45-16:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	วิทยากรควรให้้เวลา
ผู้้้เข้ารับการอบรมในการทำแบบ
ประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
นำสัิ�งที�ได้้ทบทวนจิากการ
ทำแบบประเมินมาสัรุปอีก
ครั�งห้นึ�ง

แบบประเมิน
การฝึึกอบรม

ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษา 
การจิัด้การ 
ภาวะเสัพื่ติด้

-
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาการจิัดการภาวะเสูพื้ติด

1. ภาวุะเสูพติดเก่�ยวุข้องกับการก่อคด่ได้อย่างไร

2. การให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดแตกต่างจิากการให้คำปรึกษาทั�วุไปอย่างไร
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3. การให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดม่เป้าหมายอย่างไร

4. ทัศนคติสูำหรับการให้คำปรึกษาการจิัดการภาวุะเสูพติดม่สู่วุนสูำคัญกับการให้ 
คำปรึกษาอย่างไร
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5. การค้นหาบาดแผู้ลัทางใจิม่ควุามสูำคัญอย่างไร

6. ท่านคิดวุ่าจิะนำสูิ�งท่�ได้เร่ยนรู้ไปพัฒินาตนเองได้อย่างไร



หลัักสููตร
การให้คำปรึกษาครอบครัว

(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)



วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ
1.	ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคมได้้อย่างถ้กต้อง
2.	 ระบุความสัำคัญและบทบาทของครอบครัวต่อเป้าห้มายของการให้้คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคมได้้อย่างถ้ก
ต้องและครอบคลุม	
3.	ประเมิน	และ	สัะท้อนปัญห้า	ความคาด้ห้วัง	ความสััมพื่ันธ์	ตลอด้จินการสัื�อสัารภายในครอบครัวได้้อย่าง	ถ้ก
ต้องและเห้มาะสัม
4.	สัามารถระบุเป้าห้มาย	วัตถุประสังค์	ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว	และเลือกใช้้ทักษะต่างๆ	ได้้
อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม
5.	สัามารถฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างถ้กต้องและเห้มาะสัม	
6.	สัามารถประเมนิความสััมพื่นัธข์องบาด้แผู้ลทางใจิกบัการเสัพื่สัารเสัพื่ตดิ้และการกอ่คด้จีิากการให้ค้ำปรกึษา
ครอบครัวได้้พื่อสัังเขป

ระยะเวลัาฝึึกอบรม 2 วัน 
ห้ัวข้อ	ประกอบด้้วย

หัวุข้อท่� 1	 การให้้คำปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคม	

หัวุข้อท่� 2		 การประเมินสัภาพื่ครอบครัว

หัวุข้อท่� 3		 ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 4		 การสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	(Circular	Questioning)	

หัวุข้อท่� 5		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 6	 การเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิด้้วยการให้้คำปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 7		 ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 8		 แลกเปลี�ยนเรียนร้้และประเมินผู้ล

ขั้้อมูลัที่ั�วไปขั้องหลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว
(สูำหรับศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว)

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว372



ตารางการฝึึกอบรม

9:00-10:00 น.

9:00-10:30 น.

10:15-12:00 น.

10:45-12:00 น.

13:00-14:45 น.

13:00-15:00 น.

15:00-16:00 น.

15:00-16:00 น.

วันที่่� 
1

วันที่่� 
2

หัวุข้อท่� 1
การให้้คำปรึกษา

ครอบครัว 
ในคลินิกจิิตสัังคม

หัวุข้อท่� 5 
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว
ครั�งที�	1

หัวุข้อท่� 2 
การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว

หัวุข้อท่� 6 
การเยียวยาบาด้แผู้ล
ทางใจิด้้วยการให้้

คำปรึกษาครอบครัว

หัวุข้อท่� 3
ห้ลักการและวิธีการ

ให้้คำปรึกษาครอบครัว	

หัวุข้อท่� 7
ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	ครั�งที�	2

หัวุข้อท่� 4
การสััมภาษณ์์
โด้ยใช้้ทักษะ

การถามวนเป็นวง	
(Circular

Questioning)

หัวุข้อท่� 8
แลกเปลี�ยนเรียนร้้
และประเมินผู้ล
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การให้คำปรึกษาครอบครัว
ในคลัินิกจิิตสูังคม

หัวขั้้อที่่� 1



375สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

1.	 อธิบายความสัำคัญและบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกันการกระทำผิู้ด้ซ้�ำผู่้าน
กระบวนการให้้คำปรึกษาได้้พื่อสัังเขป
2.	ระบุบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษาในการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างถ้กต้อง	
3.	ระบุความแตกต่างระห้ว่างการให้้คำปรึกษารายบุคคลกับการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้
พื่อสัังเขป
4.	ระบุประเด้็นสัำคัญของการประเมินครอบครัวได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	1	การให้้คำปรึกษาครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคม	ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษาครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ภาพื่รวม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว”
จิากนั�นวิทยากรบรรยายสัรุป
โด้ยใช้้		PowerPoint	“ภาพื่รวม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว”	
ประกอบ

2.วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ภาษารัก
ของแม่”	และให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายเกี�ยวกับภาษารักที�
ปรากฏิในวีด้ิทัศน์	วิทยากรตั�ง
คำถามและช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปราย	ด้ังนี�	
	 -	เห้็นภาษารักอะไรบ้าง
	 -	ภาษารักที�ไม่ตรงกันระห้ว่าง
แม่และล้ก	สั่งผู้ลกับความสััมพื่ันธ์
อย่างไรบ้าง

9:00-9:30
(30	นาที)

9:30-10:00
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจิภาพื่รวมการให้้คำปรึกษา
ครอบครัวในคลินิกจิิตสัังคม	โด้ย
เน้นความสัำคัญของการให้้
คำปรึกษาครอบครัว	บทบาท
ของผู้้้ให้้คำปรึกษาครอบครัว	
ความแตกต่างระห้ว่างการให้้คำ
ปรึกษารายบุคคลกับการให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว	และประเด้็น
สัำคัญของการประเมินสัภาพื่
ครอบครัว	ได้้แก่	ความสััมพื่ันธ์	
การรับมือกับปัญห้าของสัมาช้ิก
ครอบครัว	ภาษารัก	ต้นทุน	 
จิุด้เปราะบาง	ทกัษะการแก้ปัญห้า	
ความคาด้ห้วงั	ความห้วัง	ค่านิยม	
และกฎของครอบครัว	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เห้็น
ตัวอย่างของภาษารักผู้่านวีด้ิทัศน์	
“ภาษารักของแม่”	แม่ในวีด้ิทัศน์
สัื�อภาษารักอย่างห้นึ�ง	ซ้ึ�งไม่เคย
เปิด้เผู้ยให้้ล้กรับร้้	ล้กรับร้้แต่
ความเย็นช้า	และมองว่าแม่ไม่
ใสั่ใจิความต้องการของล้ก	ล้กมา
ค้นพื่บความจิริงว่าแม่รักล้ก	เมื�อ
แม่เสัียช้ีวิตแล้ว	เมื�อด้้วีด้ิทัศน์จิบ	
ให้้วทิยากรตั�งคำถาม

วีด้ิทัศน์	
“ภาพื่รวมการ 
ให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”	

PowerPoint
	“ภาพื่รวมการ
ให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”

วีด้ิทัศน์	
“ภาษารักของแม่”

วีด้ิทัศน์	
“ห้่วงใย”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสังัเกตการมสีัว่นรว่มของกจิิกรรม	ความสัอด้คลอ้งของเนื�อห้าที�วเิคราะห้ก์บัวตัถปุระสังคข์องการ
เรียนร้้
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	 -	ทำอย่างไร	จิึงจิะสัื�อภาษารัก
ให้้ตรงกัน	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
เรื�อง	“ห้่วงใย”	วิทยากรคำถาม
และช้วนผู้้้เข้ารับการอบรม
อภิปราย	ด้ังนี�	
	 -	เห้็นภาษารักอะไรบ้าง
	 -	คิด้ความเข้าใจิภาษารักใน
ครอบครัวจิะมีประโยช้น์ต่อการ
ให้้คำปรึกษาอย่างไรและสัรุป
ประเด้็นสัำคัญ	โด้ยใช้้	Power-
Point	“ภาษารัก”	ประกอบ

9:30-10:00
(30	นาที)

และช้วนอภิปรายตามประเด้็น	
สั่วนวีด้ิทัศน์	“ห้่วงใย”	เป็น
ตัวอย่างของภาษารักของคนใน
ครอบครัว	ผู้้้เข้ารับการอบรมจิะ
เห้็นภาษารักในร้ปแบบต่าง	ๆ	
ซึ้�งเป็นพื่ลงัของครอบครวั	จิากนั�น	
วิทยากรตั�งคำถาม	และช้วน
อภิปรายตามประเด้็น	ขอให้้
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	ตั�งคำถาม	
และสัรุปประเด้็นทีละวีด้ิทัศน์	
จิากนั�น	สัรุปประเด้็นสัำคัญของ
ภาษารักโด้ยใช้้	PowerPoint	
“ภาษารัก”	ประกอบ

PowerPoint	
“ภาษารัก”



การประเมินสูภาพื้ครอบครัว
หัวขั้้อที่่� 2



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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	 ประเมินและวิเคราะห้์สัภาพื่ครอบครัวและความสััมพื่ันธ์ของคนในครอบครัวได้้อย่าง
มีทิศทางพื่อสัังเขป

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	2	การประเมินสัภาพื่ครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)

1.วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครวั”	จิากนั�นวทิยากร
ตั�งประเด้็นคำถามให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมอภิปรายเกี�ยวกับวีด้ิทัศน์ด้ัง
กล่าว	ด้ังนี�
-	ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
-	วิธีรับมือกับปัญห้าของสัมาช้ิก
ในครอบครัว
-	ภาษารักของครอบครัว
-	ต้นทุนของครอบครัว
-	จิุด้เปราะบางของครอบครัว
-	บทบาทของสัมาช้ิกในครอบครัว
-	ทักษะการแก้ปัญห้า
-	ความคาด้ห้วังของครอบครัว
-	ความห้วังของครอบครัว
-	ค่านิยมและกฎของครอบครัว

10:15-10:45
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมเข้าใจิ
วิธีการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	ผู้่านการสัำรวจิ
ความสัมัพื่นัธ์ในครอบครวั	และ
ประเด้น็สัำคัญที�เกี�ยวข้อง	
วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มา
ก่อน	และสัามารถใช้้คำอธิบาย
ประกอบการสัาธิตการประเมิน
สัภาพื่ครอบครัวมาเป็นตัวช้่วยใน
การทำความเข้าใจิ

วีด้ิทัศน์	
“สัาธิตการ

สััมภาษณ์์เพื่ื�อ
ประเมิน 

สัภาพื่ครอบครัว”

เอกสัาร
“คำอธิบาย
ประกอบ
การสัาธิต 

การสััมภาษณ์์ 
เพื่ื�อประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	
น้องด้ีด้ี”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว380

2.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่า	ๆ	กัน
กับจิำนวนวิทยากรกลุ่ม	โด้ยให้้มี
วิทยากรประจิำกลุ่มทุกกลุ่มเป็นพื่ี�
เลี�ยงในการฝึึกปฏิบิติัการสัมัภาษณ์์ 
โด้ยใช้้เทคนิคพื่ื�นฐานการให้้
คำปรึกษา	การฟื้ัง	การสัื�อสัาร
ด้้วยภาษากาย	การตั�งคำถาม
การทวนความ	การสัรุปความ	
การสัะท้อนข้อม้ล	การสัะท้อน
ความร้้สัึก	และการให้้กำลังใจิ	
โด้ยให้้ผู้้้เข้าร่วมอบรมเลือก
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : เล่าเรื�อง
ครอบครัวของตนเอง
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : ฝึึกทักษะ
การตั�งคำถามการอย่างเด้ียว	
ครอบคลุมความสััมพื่ันธ์ใน
ครอบครัว	การรับมือกับปัญห้า	
ภาษารัก	ต้นทุน	จิุด้เปราะบาง	
ความคาด้ห้วัง	ความห้วัง	ค่านิยม	
และกฎของครอบครัว เน้นการ
ประเมินครอบครัวุโดยไม่ม่การ
แนะนำหร้อให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูงัเกตการณ์ :	ไม่เข้าไปรบกวนใน
การสันทนาระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา

10:45-11:00
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิิบัติการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	วิทยากรต้อง
เน้นย�ำว่าผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้รับ
คำปรึกษาต้องนำเรื�องจิริง
ของครอบครัวที�เปิด้เผู้ยได้้มา
รับคำปรึกษา	ไม่ใช้้เรื�องสัมมติ	
ห้รือเรื�องของบุคคลอื�น	เนื�องจิาก
ต้องการให้้ผู้้้สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษาเกิด้ประสับการณ์์
ตรงจิากการเป็นผู้้้รับคำปรึกษา	
สั่วนผู้้้สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษามีห้น้าที�ประเมินสัภาพื่
ครอบครัว	กิจิกรรมนี�เน้นให้้ผู้้้ให้้
คำปรึกษาได้้สัำรวจิลักษณ์ะของ
ครอบครัว	ไม่ได้้เน้นให้้ผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้ให้้คำปรึกษาต้อง
แนะแนวทางแก้ไขปัญห้าแต่
อย่างใด้	สั่วนบทบาทของ 
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คือ	สัังเกต
กระบวนการ	ขั�นตอน	และทักษะ
ของการสััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมิน
สัภาพื่ครอบครัว	รวมทั�งรักษา
มารยาทในฐานะผู้้้สัังเกตการณ์์	
ต้องไม่รบกวนด้้วยการส่ังเสัยีงด้งั	
ห้รอืแทรกระห้ว่างกระบวนการ
ให้้คำปรกึษาระห้ว่างการฝึึกปฏิบิตัิ	
วทิยากรกลุม่มหี้น้าที�สังัเกตการณ์์

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ
การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”

-



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้
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และผู้้้รับคำปรึกษา	โด้ยให้้ผู้้้
สัังเกตการณ์์จิด้บันทึก	สัังเกต
ประเด้็นคำถามที�เห้มาะสัม/
ไม่เห้มาะสัม	และข้อเสันอแนะที�
เพื่ิ�มเติม	วิทยากรสัามารถใช้้
	PowerPoint	“การฝึึกปฏิิบัติการ
ประเมนิสัภาพื่ครอบครวั”	ประกอบ
การอธิบายแนวทางการฝึึกปฏิิบัติ
ก่อนเริ�มฝึึกปฏิิบัติจิริง

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มสัอบถาม
ผู้้้เข้ารับการอบรมในกลุ่ม	ตามใบ
งานที�	1	“การประเมนิสัภาพื่
ครอบครวั”	วิทยากรประจิำกลุ่ม
นำอภิปรายเกี�ยวกับการฝึึกปฏิิบัติ
การสััมภาษณ์์โด้ยให้้ผู้้ส้ังัเกตการณ์์
และผู้้้สัวมบทบาทผู้้้รับคำปรึกษา	
สัะท้อนและแลกเปลี�ยนการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาของผู้้้เข้า
รับการอบรมที�สัวมบทบาทเป็น
ผู้้้ให้้คำปรึกษา	อย่างสัร้างสัรรค์	
ให้้คำปรึกษาของผู้้้เข้ารับการ
อบรมที�สัวมบทบาทเป็นผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาอย่างสัร้างสัรรค์

3.	ฝึึกปฏิิบัติใช้้เวลา	30	นาที

10:45-11:00
(15	นาที)

11:30-11:45
(15	นาที)

11:00-11:30
(30	นาที)

และสัามารถแทรกแซ้ง
กระบวนการให้้คำปรึกษาได้้	
ห้ากเห้็นว่าผู้้้สัวมบทบาทเป็น 
ผู้้้ให้้คำปรึกษายังห้ลงทางใช้้
กระบวนการห้รือทักษะที�เบี�ยง
เบนไปจิากแนวทางที�ควรจิะเป็น	
วิทยากรกลุ่มจิะต้องให้้ข้อม้ล
สัะท้อนกลับที�ช้่วยให้้กลุ่มได้้เห้็น
แนวทางพื่ัฒนาจิากการฝึึก
ปฏิิบัติจิริง

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญที�ได้้จิาก
การประเมินสัภาพื่ครอบครัว	
วิทยากรสัามารถใช้้ใบงานที�	1	
“การประเมินสัภาพื่ครอบครัว”	
เป็นแนวทางในการนำอภิปราย	
ใบงานนี�จิะไม่แจิกให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรม	เนื�องจิากพื่บว่าผู้้้เข้ารับ
การอบรมมักอ่านตามใบงานแล้ว
ตั�งคำถาม	โด้ยไม่ได้้ให้้ความ
สันใจิกับกระบวนการฝึึกปฏิิบัติ
เท่าที�ควรสันใจิกับกระบวนการ
ฝึึกปฏิบัิตเิท่าที�ควร

-

ใบงานที�	1	
“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”	
(สัำห้รับวิทยากร

ประจิำกลุ่ม
เท่านั�น)



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว382

5.	วิทยากรห้ลักนำผู้้้เข้ารับการ
อบรมรวมกลุ่มให้ญ่	โด้ยวิทยากร
ประจิำกลุ่มแลกเปลี�ยนแบ่งปัน
ประสับการณ์์ที�แต่ละกลุ่มได้้ฝึึก
ปฏิิบัติ	มีวิทยากรห้ลักด้ำเนิน
รายการและสัรุปประเด้็นสัำคัญ	
และมีวิทยากรเขียนสัรุปประเด้็น
สัำคญัในการเรยีนร้้ที�ได้้จิาก
ผู้้เ้ข้ารบัการอบรม	และกล่าวเช้ื�อม
โยงการประเมินสัภาพื่ครอบครวั
อย้ใ่นขั�นตอนการสัำรวจิปัญห้า	
สัาเห้ต	ุและความต้องการของทั�ง
ผู้้ร้บัคำปรึกษาและสัมาชิ้ก
ครอบครวัซ้ึ�งเป็นขั�นตอนสัำคญั
ของกระบวนการให้้คำปรกึษา

11:45-12:00	
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	ทักษะ	และวิธี
การตั�งคำถามที�ใช้้ในการสัมัภาษณ์์
เพื่ื�อให้้ได้้ข้อม้ลที�สัำคัญของ
ครอบครัวได้้อย่างเห้มาะสัม	
พื่ร้อมทั�งสัรุปประเด้็นจิุด้แข็งที�
ผู้้้เข้ารับการอบรมทำได้้ด้ี	และ	
จิุด้อ่อนที�จิะนำไปสั้่การพื่ัฒนา
ทักษะการให้้คำปรึกษาต่อไป

-



หลัักการแลัะวิธิ่การ
ให้คำปรึกษาครอบครัว

หัวขั้้อที่่� 3



หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว384

1.	ระบหุ้ลกัการ	วิธกีาร	กระบวนการ	และทกัษะที�ใช้้ในการให้้คำปรกึษาครอบครวัได้้อย่างถ้กต้อง	
2.	ระบคุวามแตกตา่งระห้วา่งการให้้คำปรกึษาแบบครอบครวั	และการให้ค้ำปรกึษารายบคุคล
ได้้อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 45 นาที่่

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้เนื�อห้าได้้ในห้ัวข้อที�	 3	 ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษาครอบครัว	 ห้ลักสั้ตรการให้ ้
คำปรึกษาครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)
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385สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

13:00-13:15
	(15	นาที)

13:15-14:00
(45	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้เรยีนร้้
ห้ลกัการ	กระบวนการ	ทกัษะการ
ให้้คำปรกึษาครอบครวั	พื่ร้อมทั�ง
เปรยีบเทียบความแตกต่างระห้ว่าง
การให้้คำปรกึษารายบุคคลและ
การให้้คำปรกึษาครอบครวั

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้ห้ลักการให้้คำปรึกษาครอบครัว
และกระบวนการให้้คำปรึกษา
ผู้่านตัวอย่างสัาธิต	วิทยากร
อธิบายได้้ว่าทักษะนี�คืออะไร	
ใช้้เพื่ื�ออะไร	ช้่วยผู้้้รับคำปรึกษา
อย่างไร	บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้
คำปรึกษาว่ากำลังทำห้น้าที�อะไร	
สัิ�งที�ควรเน้นสัำห้รับผู้้้ให้้คำ
ปรึกษาคือ	การรับฟื้ังการถามวน
เป็นวง	(circular	questioning)
วิทยากรต้องศึกษาวีด้ิทัศน์นี�มา
ก่อน	และสัามารถใช้้คำอธิบาย
ประกอบการสัาธิตการใช้้คำ
ปรึกษามาเป็นตัวช้่วยในการ
ทำความเข้าใจิ

1.	วทิยากรเปิด้วดิี้ทศัน์	 
“การให้้คำปรึกษาครอบครวั”	
วทิยากรอธบิายสัรุปประเด็้น	ด้งันี�
	 •	ห้ลักการของการให้้คำปรกึษา
ทางจิติสังัคม
	 •	กระบวนการให้้คำปรึกษา	
	 •	ทักษะการให้้คำปรกึษา
	 •	ความแตกต่างระห้ว่างการให้้
คำปรกึษารายบคุคลและครอบครวั

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา:	นายมิวสัิคและ
ครอบครัว”	ระห้ว่างที�เปิด้วีด้ิทัศน์
วิทยากรห้ยุด้เป็นระยะ	ๆ	เพื่ื�อ
อธิบาย
	 -	กระบวนการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว
	 -	ทักษะที�ใช้้การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	เน้นการอธิบายทักษะ
การถามวนเป็นวง
(circular	questioning)
	 -	บทบาทห้น้าที�ของผู้้้ให้้
คำปรึกษา

วีด้ิทัศน์
“การให้้คำ
ปรึกษา

ครอบครัว”

	วีด้ิทัศน์
“สัาธิตการให้้ 
คำปรึกษา
ครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิคและ
ครอบครัว”

เอกสัาร
“คำอธิบาย
ประกอบ 
การสัาธิต 

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิคและ
ครอบครัว”
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14:00-14:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ทบทวนห้ลกัการทำ	case	formu-
lation	
	 •	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	
(Predisposing	factors)
	 •	ปัจิจิัยกระตุ้น
(Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	
(Perpetuating	factors)
	 •	ปัจิจิัยปกป้อง
(Protective	factors)
วิทยากรใช้้เอกสัาร	“ตัวอย่างการ
อภิปรายปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับกรณ์ี
ศึกษา	:	นายมิวสัิคและครอบครัว”	
เป็นแนวทางในการอภิปราย

3.	วทิยากรทบทวนห้ลักการทำ	
case	formulation	โด้ยใช้้กรณี์
นายมวิสัคิและครอบครัว	เป็น
ตวัอย่างการทบทวน	ด้งันี�
	 •	.ปัญห้าของนายมิวสัคิและ	
	 ครอบครัวคืออะไร
	 •	Case	formulation
	 •	ปัจิจัิยนำมาก่อน 
	 (Predisposing	factors)
	 •	ปัจิจัิยกระตุ้น 
	 (Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจัิยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้	่	
	 (Perpetuating	factors)
	 •	ปัจิจัิยปกป้อง 
	 (Protective	factors)
	 •	ครอบครัวของนายมวิสัคิ 
มส่ีัวนช่้วยทำให้้นายมิวสัคิจิะ
เปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรมได้้อย่างไร
โด้ยใช้้	PowerPoint		“ตวัอย่าง
การอภปิรายปัจิจิยัที�เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ศีกึษา	:	นายมวิสัคิ	และ
ครอบครัว”	ประกอบ	และวิทยากร
สัรปุประเด้น็สัำคญัทลีะคำถาม

PowerPoint	
“ตวัอย่างการ

อภปิรายปัจิจิยัที�
เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิค 

และครอบครัว

เอกสัาร 
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ 
กรณ์ีศึกษา	:	

นายมิวสัิคและ
ครอบครัว
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387สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

14:30-14:45
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้แลก
เปลี�ยนเรียนร้้ร่วมกันเกี�ยวกับ
กรณ์ีศึกษา	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัวอภิปรายกระบวนการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัว	ทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัวที�ผู้้้ให้้
คำปรึกษาใช้้	และมีความเข้าใจิ
ความแตกต่างระห้ว่างการให้้คำ
ปรึกษารายบุคคลกับครอบครัว
ได้้อย่างถ้กต้อง	อีกทั�งผู้้้เข้ารับ
การอบรมสัามารถวิเคราะห้์นาย
มิวสัิคและครอบครัวว่ามีประเด้็น
ปัญห้าอะไรบ้าง	ครอบครัวมีสั่วน
ช่้วยในการเปลี�ยนแปลงพื่ฤตกิรรม
ของนายมิวสัิคได้้อย่างไร	และ
สัามารถนำข้อม้ลที�ได้้จิาก	case	
formulation	มาเป็นตัวช้่วยใน
การเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

4.	วิทยากรนำผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้อภิปรายเกี�ยวกับห้ลักการ
และวธิกีารให้้คำปรึกษาครอบครวั	
ด้งันี�
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาใช้้กระบวนการ
ให้้คำปรึกษาอะไรบ้าง
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาใช้้ทักษะการ
ให้้คำปรึกษาอะไรบ้าง
	 •	ความแตกต่างระห้ว่างการให้้
คำปรึกษารายบุคคลกบัครอบครวั
เป็นอย่างไรให้้วิทยากรใช้้	
PowerPoint	“ประเด้็นอภิปราย
ห้ลักการและวิธีการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”	ประกอบการ
อภิปรายทีละคำถาม

PowerPoint	
“ประเด้็น

อภิปรายห้ลักการ
และวิธีการ
ให้้คำปรึกษา
ครอบครัว”



การสูัมภาษณ์โดยใช ้
ที่ักษะการถามวนเป็นวง

(Circular Questioning)

หัวขั้้อที่่� 4



389สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

	 ใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	(circular	questioning)	ในการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้
อย่างถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	 4	 การสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	 (Circular	
Questioning)	ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.วิทยากรบรรยายเรื�องทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)	ว่ามีลกัษณ์ะอย่างไร 
แตกต่างกับคำถามทั�วไปอย่างไร	
และนำมาใช้้ประโยช้น์ในการให้้
คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างไร	
โด้ยใช้้	PowerPoint	“ทักษะการ
ถามวนเป็นวง	(Circular	 
Questioning)”	ประกอบ	จิากนั�น 
วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์	“ทักษะการ
ถามวนเป็นวง	(Circular	 
Questioning)”

15:00-15:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียน
ร้้การสััมภาษณ์์โด้ยใช้้ทักษะการ
ถามเป็นวง	(circular	questioning)
ได้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น	โด้ยวิทยากรจิะ
สัรุปตัวอย่างคำพื่้ด้	และทักษะ
การถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)	วิทยากรต้องศกึษา
วีด้ิทัศน์มาก่อน	สัามารถใช้้
คำอธิบายประกอบวีด้ิทัศน์เป็น
ตัวช้่วยในการเตรียมตัวได้้

	PowerPoint	
“ทักษะการถาม

วนเป็นวง
	(Circular	

Questioning)”

	วีด้ิทัศน์
	“ทักษะการถาม

วนเป็นวง	
(Circular	

Questioning)”

	“คำอธิบาย
ประกอบวีด้ิทัศน์	
ทักษะการถาม

วนเป็นวง
(Circular	

Questioning) 
กรณ์ีศึกษา	:
นายมิวสัิค

และครอบครัว”
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15:15-15:20
(5	นาที)

15:20-15:35
(15	นาที)

-

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิบัิตกิารให้้คำปรกึษาครอบครวั 
โด้ยเฉพื่าะการสััมภาษณ์์โด้ยใช้้	
ทักษะการถามวนเป็นวง	(circular	
questioning)	ได้้อย่างถ้กต้อง
โด้ยวทิยากรเน้นย�ำว่าผู้้ใ้ห้้คำปรึกษา
ฝึึกใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)
ในการประเมินสัภาพื่ครอบครัว
ของผู้้้รับคำปรึกษา	สั่วนผู้้้สัวม
บทบาทเป็นผู้้้รับคำปรึกษา	และ
บุคคลในครอบครัวให้้ทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติให้้
เลือกบทบาทสัมมติระห้ว่างสัามี
และภรรยาห้รือพื่ี�และน้องเพื่ียง
บทบาทเด้ยีว	ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ
ให้้ผู้้้สัังเกตการณ์์คอยสัังเกต
กระบวนการ	ทักษะของการให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว	รวมทั�งรักษา
มารยาทในฐานะผู้้้สัังเกตการณ์์
 โด้ยการไม่สั่งเสัียงด้ัง	ไม่แทรก
ระห้ว่างให้้คำปรึกษา

2.	วิทยากรให้้ผู้้้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย	
จิำนวนเท่า	ๆ	กันตามความเห้มาะ
สัมกับจิำนวนวิทยากรประจิำกลุ่ม	
โด้ยให้้มีวิทยากรประจิำกลุ่มทุก
กลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึกปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นบุคคลัในครอบครัวุ 
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกกลัุ่มท่�เหลั้อเป็น
ผูู้้สูังเกตการณ์:	ไม่เข้าไปรบกวน
ในการสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	และผู้้้รับคำปรึกษา	
วิทยากรนำผู้้้รับคำปรึกษาและ
บุคคลในครอบครัวมาทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติที�ได้้
รับ	โด้ยใช้้	PowerPoint	“การฝึึก
ปฏิิบัติ	Circular	Questioning”

3.	ฝึึกปฏิบิติัใช้้เวลา	15	นาที

PowerPoint	
“การฝึึกปฏิิบัติ	

การถามวนเป็นวง	
Circular	

Questioning”

ใบงานที�	2
	ฝึึกปฏิิบัติการ
สััมภาษณ์์โด้ยใช้้
ทักษะการถาม 

วนเป็นวง
(Circular	

Questioning)
(แจิกผู้้้รับคำ

ปรึกษา	บุคคลใน
ครอบครัว	และ
วิทยากรประจิำ

กลุ่ม)

15:35-15:45
(10	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรม	ทบทวน 
ทำความเข้าใจิ	และสัะท้อนความ
คดิ้เห้น็	ในการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับ

4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำผู้้้เข้ารับ
การอบรมแต่ละกลุ่มอภิปราย
เกี�ยวกับการฝึึกปฏิิบัติการใช้้

-
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15:45-16:00
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญตาม
วัตถุประสังค์ของห้ัวข้อนี�

วิทยากรประจิำกลุ่มแลกเปลี�ยน
ประเด้็นสัำคัญจิากการฝึึกปฏิิบัติ
การใช้้ทักษะการถามวนเป็นวง	
(circular	questioning)	ในกลุ่ม
ให้ญ่	วิทยากรกลุ่มให้ญ่สัรุปสัาระ
สัำคัญ	และมีวิทยากรเขียนสัรุป
ประเด้็นสัำคัญในการเรียนร้้ที�ได้้
จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

-

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ

ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	questioning)	ในการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัวในกลุ่ม
ย่อย

การฝึึกการสััมภาษณ์์โด้ยใช้้
ทักษะการถามวนเป็นวง
(circular	questioning)	ในการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัวโด้ย
วิทยากรกลุ่มมีห้น้าที�ต้องกระตุ้น
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแลกเปลี�ยน	
สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติอย่าง
สัร้างสัรรค์	



คำอธิิบายประกอบว่ดิที่ัศน์
ที่ักษะการถามวนเป็นวง (Circular Questioning)
กรณ่ศึกษา: นายมิวสูิค แลัะครอบครัว
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วุ่ดิทัศน์ท่� 1	 ใช้้คำถามวนประเด็้นสัำรวจิความร้้สัึกของสัมาชิ้กครอบครัวทุกคนต่อพื่ฤติกรรมการใช้ ้
	 	 	 สัารเสัพื่ติด้ของมิวสิัค	เพื่ื�อให้้	(1)	สัมาชิ้กครอบครัวเข้าใจิความร้้สักึของกันและกัน	(2)	ประเมิน
	 	 	 ระด้ับความเข้าใจิที�มีต่อกัน
   

วุ่ดิทัศน์ท่� 2			 ใช้้คำถามวนกับพื่่อของมิวสัิคเพื่ื�อประเมินและกระตุ้นความเข้าใจิความร้้สัึกของมิวสัิคที�มี
	 	 	 ต่อพื่่อแม่ซ้ึ�งเป็นสัาเห้ตุนำไปสั้่การไปเสัพื่สัารเสัพื่ติด้
  

วุ่ดิทัศน์ท่� 3		 ใช้้คำถามวนไปที�แม่ของมิวสัิคประเด้็นความเข้าใจิความต้องการของล้ก
   

วุ่ดิทัศน์ท่� 4		 ใช้้คำถามวนไปที�พื่่อของมิวสัิคประเด้็นความเข้าใจิความต้องการของล้ก

   

วุ่ดิทัศน์ท่� 5		 ใช้้คำถามวนไปที�มิวสัิคเพื่ื�อสัำรวจิความร้้สัึกเมื�อทราบว่าพื่่อแม่เป็นห้่วง

  

วุ่ดิทัศน์ท่� 6		 ใช้้คำถามวนไปที�พื่่อแม่ประเด้็นความเข้าใจิต่อความต้องการด้้านการเรียนของล้กและ 
	 	 	 ความเช้ื�อมั�นต่อการเปลี�ยนแปลงในที�ด้ีขึ�นของล้ก



ใบงานที่่� 2
ฝึึกปฏิิบัติการสูัมภาษณ์โดยใช้ที่ักษะการถามวนเป็นวง
(Circular Questioning) 

ผูู้้รับคำปรึกษา	 	 1.	พื่ี�		 อายุ	18	ปี	
	 	 	 	 2.	น้อง		 อายุ	16	ปี
ควุามสูัมพันธ์ 
	 พื่ี�และนอ้งอย้บ่า้นเด้ยีวกนั	พื่อ่แมเ่ลี�ยงและโตมาด้ว้ยกนัตั�งแตเ่ด้ก็	แตม่ลีกัษณ์ะนสิัยัแตกตา่ง
กัน	พื่ี�เป็นคนคุยเก่ง	อัธยาศัยด้ี	มีค่านิยมว่า	เป็นพื่ี�ต้องด้้แลน้อง	จิึงมักถามไถ่เรื�องราวของน้องด้้วย
ความเป็นห้่วงเสัมอ	เช้่น	กินข้าวห้รือยัง	ไปไห้นมา	กลับบ้านเมื�อไร	สั่วนน้องเป็นคนเก็บตัว	มีโลก
สั่วนตัวสั้ง	พื่้ด้น้อย	ไม่ค่อยช้อบสัุงสัิงกับใคร	พื่ี�น้องค้่นี�มักมีเรื�องไม่เข้าใจิกันเสัมอ	พื่ี�ช้อบแสัด้งความ
รักด้้วยการบริการ	เช้่น	จิัด้โต๊ะนั�งทำงานให้้	แต่น้องร้้สัึกรำคาญ	เพื่ราะไม่ช้อบให้้ใครมายุ่งพื่ื�นที�สั่วน
ตัว	และมักห้าของไม่เจิอ	เวลาพื่ี�มาจิัด้โต๊ะ	ทำให้้มีปากเสัียงกัน	บางครั�ง	พื่ี�ซ้ื�อขนมมาให้้	เพื่ราะคิด้
ว่าน้องช้อบ	 แต่น้องมองว่าถ้กบังคับให้้กิน	 จิึงมีเรื�องน้อยใจิกันบ่อย	พื่ี�และน้องค้่นี�มารับคำปรึกษา	
เพื่ราะไม่อยากทะเลาะกัน

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว394



ฝึึกปฏิิบัต ิ
การให้คำปรึกษาครอบครัว ครั�งที่่� 1

หัวขั้้อที่่� 5
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1.	ใช้้ทักษะการให้้คำปรึกษาครอบครัวได้้อย่างเห้มาะสัม
2.	 นำข้อม้ลที�ได้้มาวิเคราะห้์	 พื่ร้อมทั�งห้าแนวทางในการวางแผู้นแก้ปัญห้า	 และให้้การช้่วย
เห้ลือได้้อย่างเห้มาะสัม	

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 30 นาที่่

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�	5	ฝึึกปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	ครั�งที�	1	 
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)
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1.วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่าๆกันตาม
ความเห้มาะสัมกับจิำนวนวิทยากร
กลุ่ม	โด้ยให้้มีวิทยากรประจิำกลุ่ม
ทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึกปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้้รับคำปรึกษา : สัวมบทบาท
เป็นนายท็อป
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นบคุคลัในครอบครัวุ : สัวม
บทบาทเป็นพื่่อของนายท็อป
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
เป็นผูู้้ให้คำปรึกษา
 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็น
ผูู้้สูังเกตการณ์: ไม่เข้าไปรบกวนใน
การสันทนาระห้ว่างผู้้้ให้้คำปรึกษา	
และผู้้รั้บคำปรึกษา	วทิยากรนำผู้้้รบั
คำปรึกษาและบุคคลในครอบครัว 
มาทำความเข้าใจิเกี�ยวกับบทบาท
สัมมติที�ได้้รับ

ฝึึกปฏิิบัติ	ใช้้เวลา	30	นาที

9:00-9:15
(15	นาที)

9:15	-9:45
	(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาครอบครวั 
วิทยากรเน้นย�ำว่า	ผู้้้ให้้คำปรึกษา
มีห้น้าที�ในการสัำรวจิปัญห้า	
ความสััมพื่ันธ์ในครอบครัว
วิเคราะห้์จิุด้แข็ง	จิุด้อ่อนของ
ครอบครัว	สั่วนผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำปรึกษาให้้ทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติ	
ระห้ว่างการฝึึกปฏิิบัติ	ให้้
ผู้้้สัังเกตการณ์์	คอยสัังเกต
กระบวนการ	และทักษะของการ
ให้้คำปรึกษาครอบครัว	รวมทั�ง
รกัษามารยาทในฐานะผู้้ส้ังัเกตการณ์์ 
โด้ยการไม่สั่งเสัียงด้ัง	ไม่พื่้ด้
แทรกระห้ว่างให้้คำปรึกษา

ใบงานที�	3
“ฝึึกปฏิิบัติ 

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	

กรณ์ีศึกษา	:	
นายท็อป

และครอบครัว”	
	(แจิกเฉพื่าะ
ผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้้รับคำ

ปรึกษา	บุคคลใน
ครอบครัว	และ
วิทยากรประจิำ

กลุ่ม)

-
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9:45	-10:00
(15นาที)

10:00	-10:30
(30	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ	และให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมได้้สัะท้อนความคิด้เห้็น	
เกี�ยวกับกระบวนการ	และทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัวที�
เห้มาะสัม	โด้ยวิทยากรกลุ่ม
มีห้น้าที�ต้องกระตุ้นให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี�ยน	สัะท้อน
การฝึึกปฏิิบัติอย่างสัร้างสัรรค์	
และวทิยากรกลุม่สัรุปความสัำคญั

ให้้วิทยากรกลุ่มย่อยสัรุปใน
กลุ่มให้ญ่	เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	และ
กระช้ับเวลา	อาจิให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมแลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเติมได้้	
จิากนั�นวิทยากรห้ลักสัรุป
ประเด้็นสัำคัญอีกครั�ง

วิทยากรประจิำกลุ่มนำผู้้้เข้ารับ
การอบรมอภิปรายเกี�ยวกับการ
สััมภาษณ์์เพื่ื�อประเมินสัภาพื่
ครอบครัว	ตามใบงานที�	1	“การ
ประเมินสัภาพื่ครอบครัว”	รวมทั�ง
สัะท้อนความคิด้เห้็นการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
พื่ร้อมทั�งสัรุปสัาระสัำคัญ

วิทยากรประจิำกลุ่มนำเสันอ
ประเด้็นสัำคัญและความคิด้เห้็น
จิากการฝึึกปฏิิบัติกลุ่มย่อย	เพื่ื�อ
แลกเปลี�ยนกับผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้	และวิทยากรห้ลัก
บรรยายสัรุปประเด้็นสัำคัญเกี�ยว
กับกระบวนการให้้คำปรึกษา
ครอบครัว	โด้ยใช้้	PowerPoint	
“สัรุปการให้้คำปรกึษาครอบครวั”
ประกอบการบรรยาย	และมี
วิทยากรเขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญ
ในการเรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับ
การอบรม

ใบงานที�	1
	“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”

PowerPoint	
“สัรุปการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว”

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ



ใบงานที่่� 3
ฝึึกปฏิิบัติการให้คำปรึกษาครอบครัว
กรณ่ศึกษา: นายที่็อปแลัะครอบครัว
สูำหรับผูู้้สูวมบที่บาที่เป็นผูู้้รับคำปรึกษา

	 นายทอ็ป	อาย	ุ16	ป	ีถก้จิบักมุด้ว้ยขอ้ห้าขบัรถจิกัรยานยนตช์้นผู้้อ้ื�นบาด้เจิบ็สัาห้สััด้ว้ยความ
ประมาท	ขับรถโด้ยไม่มีใบอนุญาต	และตรวจิปัสัสัาวะพื่บเมทแอมเฟื้ตามีน	
	 เห้ตุเกิด้เวลา	22	นาฬิิกาโด้ยประมาณ์	นายท็อปและพื่วกขี�รถจิักรยานยนต์แข่งกับพื่วก	เมื�อ
ถงึด้า่นตรวจิความเรว็ของตำรวจิ	กพ็ื่ยายามห้กัรถเลี�ยวกลบั	รถแฉลบออกขา้งทางไปช้นช้ายวยักลาง
คนที�เด้นิบนฟุื้ตบาทล้มลง	รถก้ช้้พีื่นำส่ัง	พื่บว่ามกีระด้ก้ห้น้าแข้งขวาหั้กและห้น้าอกกระแทก	มีเลอืด้
ออกในช้่องอกด้้านขวา	
	 ศาลให้้นายท็อปเข้ารับการปรึกษา	นายท็อปมากับพื่่อแม่เพื่ื�อรับการปรึกษาครั�งที�	2
	 นายท็อป	เป็นล้กช้ายคนเล็ก	ห้ลังเรียนจิบม.	3	ก็ไม่ได้้เรียนต่อ	บอกพื่่อแม่ว่าไม่อยากเรียน	
เรียนไม่ร้้เรื�อง	มีพื่ี�สัาวห้นึ�งคนช้ื�อ	กิฟื้ท์	อายุ	19	ปี	ห้ลังเรียนจิบม.6	ก็ทำงานที�ร้าน	7-11	มาตลอด้	
พีื่�สัาวทำงานรับผู้ดิ้ช้อบด้	ีกำลงัสันใจิที�จิะเรยีนต่อทางด้า้นการค้าปลกี	พื่ี�นอ้งตอนเด็้กกส็ันทิกนั	เลน่
ด้้วยกันบ้าง	ท็อปมักจิะซ้น	แกล้งพื่ี�	เล่นแรง	ระยะห้ลังพื่ี�จิึงไม่เล่นด้้วย	พื่ี�สัาวเรียนได้้เกรด้	3	ไม่เคย
ตกซ้�ำช้ั�น	รับผู้ิด้ช้อบการเรียนและช้่วยงานบ้านด้ี	ท็อปเรียนเกรด้	2-3	ซ้น	พื่้ด้เร็ว	เล่นแรง	เก็บของ
ไมเ่ป็นที�	ตดิ้เพื่ื�อน	รบเร้าขอให้้พื่่อแม่ซ้ื�อรถมอเตอร์ไซ้คใ์ห้้	บอกว่าจิะได้้ไปรับสัง่พื่ี�สัาวที�ตอ้งเข้างาน
เป็นกะ	พื่่อแม่เพื่ิ�งซ้ื�อรถให้้ประมาณ์	6	เด้ือน	ระยะแรกก็ช้่วยรับสั่งพื่ี�สัาวด้ี	ระยะห้ลังเริ�มกลับบ้าน
ด้ึก	โทรให้้พื่ี�สัาวห้ารถกลับเอง	อ้างว่าติด้ธุระ	แต่งรถกับเพื่ื�อน
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	 พื่่อของท็อป	ช้ื�อ	ห้นุ่ย	อายุ	45	ปี	เป็นช้่างทาสัี	เวลาเลิกงานก็มักจิะด้ื�มสัุรากับเพื่ื�อนร่วมงาน	
เวลาเมาก็จิะทะเลาะกับแม่ของท็อป	ช้ื�อ	แนน	อาย	ุ40	ป	ีทำงานขายส้ัมตำ	ข้าวเห้นียวไก่ยา่งที�ตลาด้	
เป็นคนพื่้ด้เสัียงด้ัง	 ปากไว	 แต่ใจิอ่อนกับล้ก	 ตามใจิล้ก	 ทั�งพื่่อและแม่ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจิใสั่ล้ก	
เนื�องจิากต่างคนต่างทำงาน	ไม่มีความเข้าใจิเรื�องการให้้เวลาและการพื่้ด้คุยกันในครอบครัว	พื่่อกับ
แม่ไม่เคยร้้ว่าท็อปใช้้สัารเสัพื่ติด้กับเพื่ื�อน	 และไม่เคยสันใจิว่าท็อปมีพื่ฤติกรรมแข่งรถมอเตอร์ไซ้ค์
บนถนนกบัเพื่ื�อน	เขา้ใจิวา่ไปรบักฟิื้ทเ์ขา้ทำงานและเลกิงาน	กฟิื้ทก์ไ็มไ่ด้บ้อกพื่อ่แมว่า่ทอ็ปไมไ่ด้ร้บั
สั่งมาห้ลายเด้ือนแล้ว	คิด้ว่าจิัด้การปัญห้าของตนเองได้้

หลัักสููตรการให้คำปรึกษาครอบครัว400



การเย่ยวยาบาดแผู้ลัที่างใจิ
ด้วยการให้คำปรึกษาครอบครัว

หัวขั้้อที่่� 6
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1.	อธิบายความสััมพื่ันธ์ของบาด้แผู้ลทางใจิกับภาวะเสัพื่ติด้	และการก่อคด้ีได้้	
2.	ระบุความสัำคัญของครอบครัวต่อการเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิได้้
3.	ระบุวธิกีารให้ค้ำปรึกษาครอบครัวเพืื่�อสัำรวจิและเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิของผู้้ร้บัคำปรึกษา
ได้้พื่อสัังเขปและถ้กต้อง

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง 15 นาที่่

เน้�อหา
	 อ่านรายละเอียด้ได้้ที�เนื�อห้าของห้ัวข้อที�6	 การเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิด้้วยการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
ห้ลักสั้ตรการให้้คำปรึกษาครอบครัว	(สัำห้รับศาลทั�วไป)



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

403สำหรัับศาลเยาวชนและครัอบครััว

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	วิทยากรทบทวนเนื�อห้าเรื�อง
บาด้แผู้ลทางใจิ	โด้ยใช้้	Power-
Point	“บาด้แผู้ลทางใจิ”	
ประกอบการบรรยาย

2.	วิทยากรเปิด้วีด้ิทัศน์
“สัาธติการให้ค้ำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”และห้ยุด้อธิบายเพื่ิ�ม
ตามความเห้มาะสัมกับเวลาและ
สัถานการณ์์จิากนั�นสัรุปกรณ์ี
ศึกษาด้้วย	PowerPoint	
“ครอบครัวกับการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิ”

10:45-11:00
(15	นาที)

11:00–11:45
(45	นาที)

เพื่ื�อป้พื่ื�นฐานความร้้เกี�ยวกับ
บาด้แผู้ลทางใจิ	ซ้ึ�งจิะนำไป
สั้่การเช้ื�อมโยงระห้ว่างบาด้แผู้ล
ทางใจิและครอบครัว	ทั�งประเด้็น
ที�ครอบครัวมีสั่วนทำให้้เกิด้
บาด้แผู้ลทางใจิ	ขณ์ะเด้ียวกัน
ครอบครัวก็มีบทบาทในการ
เยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้เรียนร้้
เกี�ยวกับบทบาทของครอบครัวใน
การเยียวยาบาด้แผู้ลทางใจิ	และ
กระบวนการให้้คำปรึกษาครอบครัว 
ซ้ึ�งนำไปสั้่การเยียวยาบาด้แผู้ล 
ทางใจิผู่้านการช้มวดี้ทัิศน์	วทิยากร
สัามารถห้ยุด้วีด้ิทัศน์เป็นช้่วง	ๆ	
โด้ยสัังเกตจิากปฏิิกิริยาของผู้้้เรียน
ว่ายงัจิด้จ่ิอกบัการช้มวดี้ทัิศน์ห้รือไม่ 
มีภาษากายที�แสัด้งความสังสัยัไม่
กระจ่ิางห้รือไม่	วิทยากรสัามารถ
ห้ยุด้และตั�งคำถามเพื่ื�อทวนสัอบ
ความเข้าใจิของผู้้้เรียนและกระตุ้น
ความสันใจิของผู้้้เรียน	เป็นระยะ	
จิากนั�น	จิึงบรรยายสัรุปประเด้็น

PowerPoint	
	“บาด้แผู้ล
ทางใจิ”

วีด้ิทัศน์
“สัาธิต

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว 

กรณ์ีศึกษา	:
	นายมิวสัิค

และครอบครัว”
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สัำคัญ	วทิยากรต้องศกึษาวีด้ทัิศน์
มาก่อน	สัามารถใช้้คำอธบิาย
ประกอบการสัาธติเป็นตวัช่้วยใน
การศึกษาได้้

เอกสัาร
“คำประกอบ 
การสัาธิต 
การเยียวยา
บาด้แผู้ลใจิ
ด้้วยการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	: 
นายมิวสัิค

และครอบครัว”

PowerPoint	
	“ครอบครัวกบัการ
เยยีวยาบาด้แผู้ล

ทางใจิ”

3.วิทยากรบรรยายสัรุป	 
case	formulation	จิาก	
“สัาธิตการเยียวยาบาด้แผู้ลใจิ
ด้้วยการให้้คำปรึกษาครอบครัว	
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”	โด้ยการวิเคราะห้์
ปัจิจิัย	ด้ังนี�
	 •	ปัจิจิัยนำมาก่อน
(Predisposing	factors)

11:45–12:00
(15	นาที)

เพื่ื�อสัรุปประเด้็นสัำคัญของกรณ์ี
ศึกษา	โด้ยการเช้ื�อมโยง	case	
formulation	กับการเยียวยา
บาด้แผู้ลทางใจิโด้ยครอบครัว	
วิทยากรใช้้เอกสัาร	“ตัวอย่าง
การอภิปรายปัจิจิัยที�เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”	เป็นแนวทางในการ
บรรยายสัรุป

-	PowerPoint	
“ตัวอย่างการ

อภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับ
กรณ์ีศึกษา	:	

นายมิวสัิค	และ
ครอบครัว”
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	 •	ปัจิจิัยกระตุ้น
	 (Precipitating	factors)
	 •	ปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่		
	 (Perpetuating	factors)
	 •	ปัจิจิัยปกป้อง
	 (Protective	factors)
	 และใช้้	PowerPoint	
“ตัวอย่างการอภิปรายปัจิจิัยที�
เกี�ยวข้องกับกรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิค	และครอบครัว”

เอกสัาร 
“ตัวอย่าง 

การอภิปราย
ปัจิจิัยที�เกี�ยวข้อง
กับกรณ์ีศึกษา	:	

	นายมิวสัิค	
และครอบครัว”	

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมของกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ



ฝึึกปฏิิบัติ
การให้คำปรึกษาครอบครัว ครั�งที่่� 2

หัวขั้้อที่่� 7



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 
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1.	ฝึึกปฏิิบัติการเลือกใช้้ทักษะต่างๆ	ของการให้้คำปรึกษาครอบครัวอย่างเห้มาะสัม
2.	 นำข้อม้ลที�ได้้มาวิเคราะห์้	 พื่ร้อมทั�งห้าแนวทางในการวางแผู้นแก้ปัญห้า	 และให้้การ 
ช้่วยเห้ลือได้้อย่างเห้มาะสัม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 2 ชั�วโมง

1.	วิทยากรให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มย่อย	จิำนวนเท่าๆกัน
ตามความเห้มาะสัมกับจิำนวน
วิทยากรกลุ่ม	โด้ยให้้มีวิทยากร
ประจิำกลุ่มทุกกลุ่ม	โด้ยให้้ฝึึก
ปฏิิบัติด้ังนี�
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 1 
เป็นผูู้รั้บคำปรกึษา : สัวมบทบาท
เป็นนายมิวสัิค
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 2 
เป็นบุคคลัในครอบครัวุ : สัวม
บทบาทเป็นพื่่อห้รือแม่นายมิวสัิค
 - ผูู้้เข้ารับการอบรมคนท่� 3 
สูวุมบทบาทเป็นผูู้้ให้คำปรึกษา : 
ให้้คำปรึกษาครอบครัวต่อจิาก
การให้้คำปรึกษาครั�งก่อน

13:00-13:15
(15	นาที)

เพื่ื�อให้้ผู้้เ้ข้ารบัการอบรมได้้ฝึึก
ปฏิบิตักิารให้้คำปรกึษาครอบครวั	
วทิยากรเน้นย�ำว่า	ผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา
มหี้น้าที�ในการสัำรวจิปัญห้า	
ความสัมัพื่นัธ์ในครอบครวั	
วเิคราะห์้จิดุ้แข็ง	จุิด้อ่อนของครอบ
ครวั	รวมทั�งบาด้แผู้ลทางใจิของ
ผู้้ร้บัคำปรกึษา	ส่ัวนผู้้้สัวมบทบาท
เป็นผู้้ร้บัคำปรกึษาให้้ทำความ
เข้าใจิเกี�ยวกับบทบาทสัมมติ	
ระห้ว่างการฝึึกปฏิบัิติ	
ให้้ผู้้ส้ังัเกตการณ์์	คอยสังัเกต
กระบวนการ	และทกัษะของการให้้
คำปรกึษาครอบครวั	รวมทั�งรกัษา
มารยาทในฐานะผู้้ส้ังัเกตการณ์์	
โด้ยการไม่ส่ังเสีัยงด้งั	ไม่พื่ด้้แทรก
ระห้ว่างให้้คำปรกึษา

ใบงานที�	3	
“ฝึึกปฏิิบัติ

การให้้คำปรึกษา
ครอบครัว

กรณ์ีศึกษา	:	
นายมิวสัิค

และครอบครัว”	
	(แจิกเฉพื่าะ

ผู้้ส้ัวมบทบาทเป็น
ผู้้้รับคำปรึกษา	

บุคคลใน
ครอบครัว

และวิทยากร
ประจิำกลุ่ม)
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2.	ฝึึกปฏิิบัติ	ใช้้เวลา	45	นาที

3.	วทิยากรประจิำกลุม่สัอบถาม
ผู้้้เข้ารับการอบรมในกลุ่มตามใบ
งานที�	1	“การประเมินสัภาพื่
ครอบครัว”	วิทยากรประจิำกลุ่ม
นำอภิปรายเกี�ยวกับการฝึึกปฏิิบัติ
การสัมัภาษณ์์โด้ยให้้ผู้้ส้ังัเกตการณ์์
และผู้้้สัวมบทบาทผู้้้รับคำปรึกษา	
สัะท้อน	และแลกเปลี�ยนการฝึึก
ปฏิิบัติการให้้คำปรึกษาของผู้้้เข้า
รับการอบรมที�สัวมบทบาทเป็น 
ผู้้้ให้้คำปรึกษาอย่างสัร้างสัรรค์
รวมทั�งสัรุปประเด้็นสัำคัญจิาก
การฝึึกปฏิิบัติ

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลทักษะและข้อม้ลจิากการ
ฝึึกปฏิิบัติ	และให้้ผู้้้เข้ารับการ
อบรมได้้สัะท้อนความคิด้เห้็น	
เกี�ยวกับกระบวนการ	และทักษะ
การให้้คำปรึกษาครอบครัว	โด้ย
วิทยากรประจิำกลุ่มมีห้น้าที�
กระตุ้นให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแลก
เปลี�ยน	สัะท้อนการฝึึกปฏิิบัติ
อย่างสัร้างสัรรค์	และวิทยากร
กลุ่มสัรุปความสัำคัญ

 - สูมาชิกท่�เหลั้อเป็นผูู้้
สูังเกตการณ์:	ไม่เข้าไปรบกวนใน
การสันทนาระห้ว่างผู้้ใ้ห้้คำปรกึษา 
และผู้้้รับคำปรึกษา	วิทยากรนำ
ผู้้้รับคำปรึกษาและบคุคลใน
ครอบครวัมาทำความเข้าใจิเกี�ยวกบั
บทบาทสัมมติที�ได้้รับ

13:15-14:00
	(45	นาที)

14:00-14:15
(	15	นาที	)

-

ใบงานที�	1
“การประเมิน

สัภาพื่ครอบครัว”



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

การประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากการสัังเกตการมีสั่วนร่วมในกิจิกรรม	และคุณ์ภาพื่การฝึึกปฏิิบัติ
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4.	วิทยากรประจิำกลุ่มนำเสันอ
ประเด้็นสัำคัญและความคิด้เห้็น
จิากการฝึึกปฏิิบัติกลุ่มย่อย	เพื่ื�อ
แลกเปลี�ยนกับผู้้้เข้ารับการอบรม
ทั�งห้มด้	จิากนั�น	วิทยากรห้ลัก
สัรุปประเด้็นสัำคัญของให้้คำ
ปรึกษาครอบครัว	และมีวิทยากร
เขียนสัรุปประเด้็นสัำคัญในการ
เรียนร้้ที�ได้้จิากผู้้้เข้ารับการอบรม

ให้้วิทยากรประจิำกลุ่มสัรุป
ในกลุ่มให้ญ่	เพื่ื�อสัรุปประเด้็น	
และกระช้ับเวลา	อาจิให้้ผู้้้เข้ารับ
การอบรมแลกเปลี�ยนเพื่ิ�มเติมได้้	
จิากนั�น	วิทยากรห้ลักสัรุป
ประเด้็นสัำคัญอีกครั�ง

14:15-15:00
(45	นาที)

-



แลักเปลั่�ยนเร่ยนรู้แลัะประเมินผู้ลั
หัวขั้้อที่่� 8



เวลัา กิจิกรรม คำอธิิบาย สู้�อการเร่ยนรู้

ประเมินผู้ลัการเร่ยนรู้
	 จิากแบบประเมิน	และการสัรุปประเด้็นของผู้้้เข้าร่วมอบรมจิากกิจิกรรมยืนเป็นวงกลม
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สัรุปประเด้็นสัำคัญจิากการอบรม

วัตถุประสูงค์ เพื้้�อให้ผูู้้เขั้้ารับการอบรมสูามารถ 

ระยะเวลัา 1 ชั�วโมง

กิจิกรรม/รูปแบบการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน 

1.	แจิกแบบประเมินการฝึึกอบรม
การให้้คำปรึกษาครอบครัว
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรม

2.	ยืนเป็นวงกลมและให้้ผู้้้เข้าร่วม
อบรมสัรุปประเด้็นที�ได้้จิากการ
อบรม

15:00–15:30
(30	นาที)

15:30–16:00
	(30	นาที)	

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
ประมวลสัาระสัำคัญจิากการ
อบรม	และประเมินห้ลักสั้ตร
วิทยากรให้้เวลาผู้้้เข้ารับการ
อบรมในการทำแบบประเมิน

เพื่ื�อให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมได้้
นำสัิ�งที�ได้้ทบทวนจิากการ
ทำแบบประเมินมาสัรุปอีกครั�ง
ห้นึ�ง

แบบประเมินการ
ฝึึกอบรม

ห้ลักสั้ตรการให้้
คำปรึกษา
ครอบครัว

-
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แบบประเมินการฝึึกอบรมการให้คำปรึกษาครอบครัว

1. การให้คำปรึกษาครอบครัวุแตกต่างจิากการให้คำปรึกษารายบุคคลัอย่างไร

2. หลัักการแลัะทักษะท่�สูำคัญในการให้คำปรึกษาครอบครัวุค้ออะไรบ้าง
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3. ครอบครัวุม่สู่วุนสูำคัญในการเย่ยวุยาบาดแผู้ลัทางใจิได้อย่างไร

4. ครอบครัวุม่สู่วุนสูำคัญในการป้องกันการก่อคด่ซึ่�ำได้อย่างไร
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5. ท่านคิดวุ่าจิะนำสูิ�งท่�ได้เร่ยนรู้ไปพัฒินาตนเองได้อย่างไร
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 นโยบายเวุ้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) 
เนื�องจิากสัถานการณ์แ์พื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19	ทำให้ม้กีารปรบัรป้แบบ
การทำงานให้้สัอด้คล้องกับนโยบายด้ังกล่าว	 โด้ยมุ่งผู้ลสััมฤทธิ�ตามเป้า
ห้มายเดิ้ม	 การให้้คำปรึกษาในคลินิกจิิตสัังคมของศาลเป็นงานห้นึ�งซ้ึ�ง
สัามารถปรับร้ปแบบจิากการให้้คำปรึกษาแบบเผู้ช้ิญห้น้าเป็นการให้้คำ
ปรึกษาผู้่านระบบสัื�อสัารทางไกล	 เพื่ื�อให้้กระบวนการให้้คำปรึกษายัง
ด้ำเนินต่อไปได้้	 และยังเป็นทางเลือกของการให้้คำปรึกษาในอนาคต	 ซ้ึ�ง
สัอด้คล้องกับนโยบายของศาลในการนำระบบสัื�อสัารทางไกลผู้่านจิอภาพื่	
(video	conference)	มาอำนวยความสัะด้วก	เช้่น	การรายงานตัวต่อศาล	
โด้ยเฉพื่าะกรณ์ีผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยมีความยากลำบากในการเด้ินทาง
	 ข้อเสันอแนะสัำห้รับการจิัด้บริการให้้คำปรึกษาผู้่านระบบสัื�อสัาร
ทางไกล	ได้้แก่	

ผู้่านสัีห้น้าท่าทางได้้	 เห้มาะกับผู้้้รับคำปรึกษาที�มี
อุปกรณ์์สัื�อสัารที�ใช้้จิอภาพื่ได้้และมีระบบสัื�อสัารทาง
ไกลที�เสัถียรเพื่ียงพื่อ	

2. การบริหารจิัดการ
ใช้อุปกรณ์สู้�อสูารหร้อหมายเลัขโทรศัพท์ของศาลั
เท่านั�น
	 ไมใ่ช้้อปุกรณ์ส์ัื�อสัารห้รอืห้มายเลขโทรศพัื่ทส์ัว่น
ตัวเด้็ด้ขาด้	 ทั�งนี�	 เพื่ื�อความโปร่งใสัของการให้้บริการ	

1. ลัักษณะการให้บริการ
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาและผู้้ร้บัคำปรกึษาจิะไมเ่ห้น็ห้นา้
กัน	 แต่ได้้ยินเสัียง	 ผู้้้รับคำปรึกษาอาจิร้้สัึกปลอด้ภัยที�
ไมต่อ้งเผู้ชิ้ญห้นา้	และอาจิเห้มาะสัำห้รับผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษา
ที�คุ้นเคยการใช้้โทรศัพื่ท์	 แต่ไม่คุ้นเคยการใช้้ระบบ
จิอภาพื่	ห้รือไม่มอีปุกรณ์ส์ัื�อสัารที�ใช้จ้ิอภาพื่ได้้	ส่ัวนขอ้
จิำกัด้	 คือ	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะไม่สัามารถสัังเกตสัีห้น้า
ทา่ทางของผู้้้รับคำปรึกษาด้ว้ย	ต้องใช้ท้กัษะการสังัเกต
และการอ่านความร้้สัึกผู้่านคำพื่้ด้และน�ำเสัียง	รวมทั�ง	
การส่ังผู่้านความร้้สัึกไปยังผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะทำได้้ผู่้าน
การพื่้ด้	แต่ไม่สัามารถสั่งความร้้ทางสัีห้น้าท่าทางได้้
การให้คำปรึกษาผู้่านจิอภาพ
	 ผู้้้รับให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำปรึกษาจิะได้้ยิน
เสัียงและเห้็นห้น้ากัน	สัามารถสัังเกตและสั่งความร้้สัึก



ภาคผู้นวก 421

เป็นการยืนยันตัวตนของผู้้้ให้้คำปรึกษาว่าด้ำเนินการ
โด้ยห้น้าที�ที�ศาลมอบห้มาย	 ป้องกันการแอบอ้างแล้ว
ทำให้้ผู้้้ต้องห้าห้รือจิำเลยเสัียห้าย	 ป้องกันการรุกล�ำ
ความเปน็สัว่นตวัของผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาและผู้้ร้บัคำปรกึษา	
รวมทั�ง	เพืื่�อคงความสัมัพัื่นธ์ระห้ว่างผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาและ
ผู้้้รับคำปรึกษาในร้ปแบบของการให้้คำปรึกษาของ
คลนิกิจิติสังัคมในระบบศาลเทา่นั�น	ไมใ่ช้ค่วามสัมัพื่นัธ์
สั่วนตัว	

ควุรใช้ application ท่�เข้าถึงง่าย
	 เนื�องจิากผู้้้รับคำปรึกษาต้องใช้้	 application	
เด้ียวกัน

ผูู้้ให้คำปรึกษาอยู่ในสูถานท่�ท่�เหมาะสูม  
 สัำห้รับให้ค้ำปรึกษา	เช้น่	เปน็ส่ัวนตัว	เงยีบ	ไมม่ี
เสัียงรบกวน	

ม่ขั�นตอนย้นยันตัวุตน
 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาและผู้้ร้บัคำปรึกษา	โด้ยเทยีบกับ
เลขบัตรประช้าช้น	คด้ี	พื่ฤติการณ์์แห้่งคด้ี	ป้องกันการ
ให้้บริการผู้ิด้คน

เตร่ยมระบบแลัะอุปกรณ์สู้�อสูารให้พร้อม  
 ก่อนเริ�มการให้้คำปรึกษา	 เช้่น	 ตรวจิสัอบ
สััญญาณ์สัื�อสัาร	 ตรวจิสัอบคุณ์ภาพื่ของอุปกรณ์์และ
ปริมาณ์แบตเตอรี�	

ผูู้้ให้คำปรึกษาควุรใช้ท่�เสู่ยบหูฟัังแลัะท่�วุางอุปกรณ์
สู้�อสูาร
	 เพื่ื�อให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้ยินเสัียงที�ช้ัด้เจิน	 ลด้
ภาระในการถืออุปกรณ์์สัื�อสัาร	 ช่้วยให้้ผู้้้ให้้คำปรึกษา
อย้่กับที�และมีสัมาธิจิด้จิ่ออย้่กับการให้้คำปรึกษา

กรณ่ให้คำปรึกษาแบบม่จิอภาพ
	 ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาควรตั�งจิอภาพื่ให้ใ้บห้น้าของผู้้ร้บั
คำปรกึษาอย้ใ่กลเ้คยีงกบักลอ้งห้น้าของอปุกรณ์ส์ัื�อสัาร	
เพื่ื�อลด้ความคลาด้เคลื�อนของปฏิิสััมพื่ันธ์ทางสัายตา	

3. การให้คำปรึกษา
	 •	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาแนะนำตนเอง	และทวนสัอบชื้�อ
นามสักุลของผู้้้รับคำปรึกษา
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษายังคงบทบาท	3	บทบาท	ได้้แก่	
facilitator,	life-coach	และ	psychoeducator
	 •	ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องรักษาจิริยธรรมของผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา	 โด้ยเฉพื่าะการรักษาความลับของผู้้้รับคำ
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ปรึกษา	ไม่นำผู้้้ที�ไม่เกี�ยวข้องเข้ามานั�งฟื้ังข้อม้ลการให้้
คำปรึกษา	 ไม่นำภาพื่และเสัียงของผู้้้รับคำปรึกษาไป
เผู้ยแพื่ร่
	 •	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรึกษาต้องใช้้ทักษะการสังัเกตและการ
ฟื้งัเป็นพิื่เศษ	เพื่ื�อประเมินภาษาพื่ด้้และภาษากายของ
ผู้้้รับคำปรึกษา	 เช้่น	 เนื�อห้า	 น�ำเสัียง	 สัีห้น้าท่าทาง	
เนื�องจิากการให้้คำปรึกษาผู้่านระบบสัื�อสัารทางไกล	
อาจิทำให้้ประเมนิภาษาพ้ื่ด้และภาษากายได้้ยากขึ�น	โด้ย
เฉพื่าะผู้้้ให้้คำปรึกษาที�มีปัญห้าทางสัายตา	 การได้้ยิน	
ต้องฝึึกฝึนความไวและความแม่นยำของการประมวล
ภาพื่และเสีัยงที�ได้้รับกับการถอด้รหั้สัจิากอวจินภาษา
เป็นความเข้าใจิอารมณ์์ความร้้สึักและความคิด้
	 •	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษายงัใช้ก้ระบวนการให้ค้ำปรกึษา	
ได้้แก่	การสัร้างสััมพื่ันธภาพื่และการตกลงบริการ	การ
สัำรวจิปัญห้า	การวางแผู้นแก้ไขและจัิด้การปัญห้า	การ
ยุติการให้้บริการ	และการบันทึกข้อม้ล
	 •	 ผู้้้ให้้คำปรึกษายังคงประเมินผู้้้รับคำปรึกษา
โด้ยใช้แ้ผู้นที�นำทาง	(roadmap)	ของการให้ค้ำปรึกษา
ในคลินิกจิิตสัังคม	 และปัจิจัิยที�เกี�ยวข้องกับผู้้้รับคำ
ปรึกษา	ได้้แก่	ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	ปัจิจิัยกระตุ้น	ปัจิจิัย
ที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	และปัจิจิัยปกป้อง

	 •	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาและผู้้ร้บัคำปรกึษาควรวางแผู้น
แก้ไขและจิัด้การปัญห้า	 โด้ยคำนึงถึงบริบทและ
สัถานการณ์ใ์นขณ์ะให้ค้ำปรึกษา	แนวทางแก้ไขปัญห้า
ตอ้งสัอด้คลอ้งและไมข่ดั้ตอ่นโยบายของภาครฐัในขณ์ะ
นั�น

 การให้คำปรึกษาแบบเผู้ชิญหน้าแลัะการให้
คำปรึกษาผู้่านระบบสู้�อสูารทางไกลั พอสูรุปได้ดัง
ตาราง
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ตารางเปร่ยบเที่่ยบการให้คำปรึกษาแบบเผู้ชิญหน้า
กับการให้คำปรึกษาผู้่านระบบสู้�อสูารที่างไกลั

การสัังเกตสัีห้น้า
ท่าทางและ
อารมณ์์ความร้้สัึก

การสับตา

การสัมัผัู้สั

อุปกรณ์์สัื�อสัาร
และห้มายเลข
โทรศัพื่ท์

การยืนยันตัวตน
ของผู้้้ให้้ 
คำปรึกษาและ
ผู้้้รับคำปรึกษา

สัังเกตสัีห้น้าท่าทางและ
อารมณ์์ความร้้สัึกได้้ช้ัด้

สับตาและสัื�อสัารโด้ย 
ใช้้สัายตาได้้

สัื�อสัารด้้วยการสััมผู้ัสัได้้

ไมต่อ้งการ

มีขั�นตอนยืนยันตัวตนของผู้้้
ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำ
ปรึกษา

สัังเกตสัีห้น้าท่าทางและ
อารมณ์์ความร้้สัึกได้้ยาก
กว่าการให้้คำปรึกษาแบบ
เผู้ช้ิญห้น้า

ต้องจิัด้ให้้กล้องและ
จิอภาพื่ผู้้้รับคำปรึกษาอย้่
ใกล้กัน	จิึงจิะสัื�อสัารโด้ยใช้้
สัายตาได้้

สัื�อสัารด้้วยการสััมผู้ัสั
ไม่ได้้

ใช้้อุปกรณ์์สัื�อสัารห้รือ
ห้มายเลขโทรศัพื่ท์
ของศาลเท่านั�น

มีขั�นตอนยืนยันตัวตนของผู้้้
ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำ
ปรึกษา

ไม่เห้็นสัีห้น้าท่าทาง	แต่ยัง
สัังเกตอารมณ์์ความร้้สัึกได้้
จิากน�ำเสัียงและคำพื่้ด้

สับตาและสัื�อสัารโด้ย 
ใช้้สัายตาไม่ได้้

สัื�อสัารด้้วยการสััมผู้ัสั
ไม่ได้้

ใช้้อุปกรณ์์สัื�อสัารห้รือ
ห้มายเลขโทรศัพื่ท์
ของศาลเท่านั�น

มีขั�นตอนยืนยันตัวตนของผู้้้
ให้้คำปรึกษาและผู้้้รับคำ
ปรึกษา

การบริหารจิัดการ

ลัักษณะการให้บริการ

ประเด็็น การให้้คำำาปรึกษาแบบ
เผชิิญห้น้า

การให้้คำำาปรึกษาผ่านระบบสื่่�อสื่ารทางไกล

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
จอภาพ

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
โทรศััพท์
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การให้คำปรึกษา

ความเร็วในการสั่ง
ข้อม้ล

บทบาทผู้้้ให้้คำ
ปรึกษา

จิรยิธรรม

ทกัษะ

ห้อ้งให้ค้ำปรึกษา

Facilitator,	life-coach	
และ	psychoeducator

รักษาจิริยธรรมโด้ยทั�วไป
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา

ต้องใช้้ทักษะการสัังเกต
และการฟื้ัง

ผู้้้ให้้คำปรึกษาและ 
ผู้้้รับคำปรึกษาควร 
อย้่ในสัถานที�เงียบสังบ	
เป็นสั่วนตัว	ไม่มีเสัียง
รบกวน

Facilitator,	life-coach	
และ	psychoeducator

รักษาจิริยธรรมโด้ยทั�วไป
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา
ไม่นำผู้้้ที�ไม่เกี�ยวข้อง 
เข้า	มานั�งฟื้ังข้อม้ล 
การให้้คำปรึกษา	
ไม่นำภาพื่ของผู้้้รับ 
คำปรึกษาไปเผู้ยแพื่ร่

ต้องใช้้ทักษะการสัังเกต
และการฟื้ังเป็นพื่ิเศษ	ต้อง
ฝึึกฝึนความไวและความ
แม่นยำของการประมวล
ภาพื่และเสัียง	เพื่ื�อความ
เข้าใจิอารมณ์์ความร้้สัึก
และความคิด้

ผู้้้ให้้คำปรึกษาและ 
ผู้้้รับคำปรึกษาควร 
อย้่ในสัถานที�เงียบสังบ	
เป็นสั่วนตัว	ไม่มีเสัียง
รบกวน

Facilitator,	life-coach	
และ	psychoeducator

รักษาจิริยธรรมโด้ยทั�วไป
ของผู้้้ให้้คำปรึกษา
ไม่นำผู้้้ที�ไม่เกี�ยวข้อง 
เข้ามานั�งฟื้ังข้อม้ล 
การให้้คำปรึกษา	
ไม่นำเสัียงของผู้้้รับ 
คำปรึกษาไปเผู้ยแพื่ร่

ต้องใช้้ทักษะการสัังเกต
และการฟื้ังเป็นพื่ิเศษ	ต้อง
ฝึึกฝึนความไวและความ
แม่นยำของการประมวล
เสัียงที�ได้้ยิน	เพื่ื�อความ
เข้าใจิอารมณ์์ความร้้สัึก
และความคิด้

ประเด็็น การให้้คำำาปรึกษาแบบ
เผชิิญห้น้า

การให้้คำำาปรึกษาผ่านระบบสื่่�อสื่ารทางไกล

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
จอภาพ

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
โทรศััพท์



 
	 ทั�งนี�	ผู้้ใ้ห้ค้ำปรกึษาสัามารถเรยีนร้ก้ารให้ค้ำปรกึษาผู้า่นระบบสัื�อสัารทางไกลได้จ้ิากวดี้ทิศันส์ัาธติการให้้
คำปรึกษาผู้่านระบบจิอภาพื่และการให้้คำปรึกษาทางโทรศัพื่ท์	 โด้ยผู้้้ให้้คำปรึกษาและผู้้้จิัด้การคลินิกสัามารถ
ปรับการบริการให้้สัอด้คล้องกับสัถานการณ์์อื�น	ๆ	ห้รือบริบทของคลินิกจิิตสัังคมในแต่ละศาล
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ประเด็็น การให้้คำำาปรึกษาแบบ
เผชิิญห้น้า

การให้้คำำาปรึกษาผ่านระบบสื่่�อสื่ารทางไกล

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
จอภาพ

การให้้คำำาปรึกษาผ่าน
โทรศััพท์

ขอ้ได้เ้ปรยีบ

ปญัห้าอปุสัรรค

สัังเกตและสัื�ออารมณ์์ความ
ร้้สัึกได้้สัะด้วก

ไม่สัอด้คล้องกับ
สัถานการณ์์ที�ต้องรักษา
ระยะห้่างระห้ว่างบุคคล

เห้มาะกับสัถานการณ์์ที�
ต้องรักษาระยะห้่าง
ระห้ว่างบุคคล	
เห้มาะกับผู้้้รับคำปรึกษาที�
มีอุปกรณ์์สัื�อสัารที�มี
จิอภาพื่และมีระบบ
ความเร็วการสั่งข้อม้ลที�เร็ว
เพื่ียงพื่อ

สับตา	สัังเกต	และสัื�อ
อารมณ์์ความร้้สัึกยากกว่า

เห้มาะกับสัถานการณ์์ที�
ต้องรักษาระยะห้่าง
ระห้ว่างบุคคล
เห้มาะกับผู้้้รับคำปรึกษาที�
ไม่มีอุปกรณ์์การสัื�อสัารที�มี
จิอภาพื่และไม่มีระบบ
ความเร็วการสั่งข้อม้ลที�เร็ว
เพื่ียงพื่อ
เห้มาะกับผู้้้รับคำปรึกษาที�
ยังไม่กล้าเผู้ช้ิญห้น้ากับผู้้้ให้้
คำปรึกษา

ไม่เห้็นภาพื่	ไม่สัามารถ
สับตาได้้
สัังเกตและสัื�ออารมณ์์ความ
ร้้สัึกได้้ยากกว่า	



เวลัา คำบรรยาย

ภาคผนวก426

0:41	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแนะนำตัวเองและบทบาทของผู้้้ให้้คำปรึกษา

0:53	 ในทางปฏิิบัติจิริงต้องทวนสัอบช้ื�อ	นามสักุล	ตามเลขที�บัตรประช้าช้นและสัำนวนคด้ี

1:10	 ทวนสัอบความถ้กต้องของบุคคลจิากพื่ฤติกรรมคด้ี

2:33	 สัำรวจิปัจิจิัยปกป้อง	ผู้้้ที�ประกันตัวคือแม่

2:48	 ตกลงบริการโด้ยแนะนำจิุด้มุ่งห้มายของคลินิกจิิตสัังคม

3:36	 แนะนำสัิ�งแวด้ล้อมที�เห้มาะสัมเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษามีความเป็นสั่วนตัวรักษาความลับ

	 ของตนเอง

4:02	 สัำรวจิความร้้สัึกในภาวะวิกฤต

4:26	 ประเมินวิธีการรับมือกับปัญห้าของผู้้้รับคำปรึกษาในภาวะวิกฤต

4:54	 ทำความเข้าใจิจุิด้มุง่ห้มายของการให้้คำปรกึษาตามแผู้นที�นำทาง	(roadmap)	ในระยะวกิฤติ

5:58	 ทวนสัอบความเข้าใจิของผู้้้รับคำปรึกษา

6:14	 เริ�มขั�นตอนสัำรวจิปัญห้าและสัาเห้ตุของการก่อคด้ี

6:52	 สัำรวจิตัวกระตุ้นภายใน

7:06	 ตัวกระตุ้นภายใน	คือ	อารมณ์์เครียด้

7:52	 สัำรวจิวิถีช้ีวิตที�นำมาก่อนการถ้กจิับครั�งนี�	(ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	–	predisposing	factor)

8:35	 สัำรวจิภาวะเสัพื่ติด้ของผู้้้รับคำปรึกษา

9:06	 ปัจิจิัยที�นำมาก่อน	คือ	พื่่อแม่แยกทางกันตั�งแต่ผู้้้รับคำปรึกษายังเด้็กห้่างเห้ินพื่่อแม่

9:32	 การคบเพื่ื�อนที�ช้วนเสัพื่ยา	เป็นปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	(perpetuating	factor)

10:45	 บทบาท	psychoeducator	สัำรวจิสัภาพื่วิถีช้ีวิตปัจิจิุบัน	ในสัถานการณ์์แพื่ร่ระบาด้ 

	 โรค	COVID-19

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษาที่างโที่รศัพื้ที่์
ระยะฝึากขั้ัง
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11:54	 สัำรวจิผู้ลกระทบต่อการรับร้้ช้ีวิตที�ต่างจิากเด้ิมห้ลังจิากมีคด้ีว่าเป็นอย่างไร	

	 (ผู้้้ให้้คำปรึกษาจิะได้้วางแผู้นในการให้้คำปรึกษาได้้เห้มาะสัม)

12:33	 สัำรวจิความสััมพื่ันธ์กับแม่ในระด้ับที�ลึกขึ�น

12:46	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาได้้ทราบข้อม้ลเบื�องต้นแล้วว่าแม่คือคนสัำคัญของผู้้้รับคำปรึกษา

13:28	 สัำรวจิความร้้สัึกที�มีต่อแม่ที�ต้องบอกความจิริงว่าถ้กจิับ

13:49	 บทบาท	facilitator	ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้สัำรวจิตนเองลึกขึ�น

14:10	 ถามท่าทีของแม่เพื่ื�อประเมินความสััมพื่ันธ์ระห้ว่างแม่ล้กในระด้ับลึกขึ�น

14:46	 จิากปฏิกิริยิาที�มต่ีอกนัระห้ว่างแม่ลก้จิะทำให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาได้้เกดิ้ประสับการณ์์การเรยีนร้ใ้ห้ม่

15:08	 ถามเพื่ื�อให้้สัำรวจิและเข้าใจิตนเองลึกซ้ึ�งขึ�น

15:20	 ถามเพื่ื�อตอกย�ำการเปลี�ยนทัศนคติ

15:52	 สัะท้อนความร้้สัึกเพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา

16:04	 สัรุปความขมวด้ประเด้็นความรักของแม่ให้้ช้ัด้เจินยิ�งขึ�น

16:14	 ถามเพื่ื�อให้้ลองคิด้ในมุมมองของแม่	เป็นการขยายโลกทัศน์ของผู้้้รับคำปรึกษา

16:47	 ถามเพื่ื�อทำความกระจิ่างกับ	“คำว่าเห้มือนพื่่อ”

17:13	 สัรุปความแล้วช้วนให้้คิด้ถึงความร้้สัึกของแม่ที�เห้งาเพื่ื�อให้้เข้าใจิและเห้็นใจิแม่

17:48	 กระตุ้นให้้คิด้วางแผู้นช้ีวิตระยะสัั�น

17:59	 ต้องจิัด้การกับความร้้สัึกอึด้อัด้	เครียด้ด้้วยวิธีการให้ม่ที�ด้ีกว่า	ปลอด้ภัยกว่า

18:51	 เน้นประเด้็นสัำคัญ	คือ	การจิัด้การกับความร้้สัึกอึด้อัด้ที�ต้องอย้่บ้านมากขึ�นในสัถานการณ์์ 

	 แพื่ร่ระบาด้ของโรค	COVID-19	

19:04	 ใช้้การป้องกันการแพื่ร่ระบาด้ของโรค	COVID-19	เป็นปัจิจิัยปกป้องจิากเพื่ื�อนซ้ึ�งเป็น 

	 ตัวกระตุ้นภายนอก
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19:44	 ฝึึกซ้้อมการปฏิิเสัธคำช้วนของเพื่ื�อนซ้ึ�งเป็นความเสัี�ยงที�อาจิจิะเกิด้ขึ�นจิริงได้้	

	 สัร้างภ้มิคุ้มกันภายในให้้ผู้้้รับคำปรึกษา

20:09	 ฝึึกบอกตัวเองเพื่ื�อทำความช้ัด้เจินกับตัวเองก่อน	(self-talk)

20:47	 ใช้้สัถานการณ์์ปัจิจิุบันเป็นเครื�องตอกย�ำให้้ผู้้้รับคำปรึกษารักตัวเอง

21:22	 อารมณ์์ร้้สัึกเห้งา	เป็นปัจิจิัยที�นำมาก่อน	(Predisposing	factor)

21:56	 ปรับมุมมองเปลี�ยนวิกฤตให้้เป็นโอกาสั

22:03	 เปลี�ยนปัจิจิัยที�ทำให้้ปัญห้าคงอย้่	(perpetuating	factor)	เป็นปัจิจิัยปกป้อง	

	 (protective	factor)

22:13	 สัำรวจิการสัื�อสัารภาษารักกับแม่	เพื่ื�อตอกย�ำความสััมพื่ันธ์ที�ด้ีกับแม่	เสัริมพื่ลังปัจิจิัย	

	 ปกป้อง

22:44	 ทวนความภาษารักของแม่	เพื่ื�อเสัริมพื่ลังปัจิจิัยปกป้อง

22:58	 ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้คิด้เปลี�ยนบทบาทจิากของผู้้้รับเป็นบทบาทของผู้้้ให้้เพื่ิ�มทักษะช้ีวิต

23:05	 ภาษารักที�ต้องการแสัด้งคือการกอด้แม่

23:16	 บทบาท	facilitator	สันับสันุนให้้แสัด้งภาษารักต่อกัน

24:09	 บทบาท	facilitator	กระตุ้นให้้ผู้้้รับคำปรึกษาสัรุปการเปลี�ยนแปลงของตนเอง	

	 ห้ลังได้้รับคำปรึกษา

25:13	 ตอกย�ำจิุด้มุ่งห้มายของการให้้คำปรึกษา

25:20	 คือการไม่ก่อคด้ีซ้�ำ	การรายงานตัวต่อศาล	การมาพื่บผู้้้ให้้คำปรึกษา

25:30	 เปิด้โอกาสัให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้ถามประเด้็นที�ยังไม่เข้าใจิ	ไม่กระจิ่าง

26:03	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาต้องแจิ้งบทบาทให้้ช้ัด้เจินว่าไม่มีห้น้าที�ตัด้สัินคด้ี

26.54	 เน้นย�ำประเด้็นผู้้้รับคำปรึกษาได้้สััมผู้ัสัความรักจิากแม่แล้ว
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0:40	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแนะนำตัวและทวนสัอบระบุบุคคลของผู้้้รับการปรึกษา

0:57	 ทวนสัอบความเข้าใจิต่อคำพื่ิพื่ากษา

1:55	 สัอบถามความร้้สัึกต่อคำพื่ิพื่ากษาเพื่ื�อให้้เกิด้กำลังใจิ

2:20	 สัำรวจิสัถานการณ์์เสัี�ยงต่อการก่อคด้ีซ้�ำ

3:08	 สัำรวจิการปรับตัวกับสัถานการณ์์ปัจิจิุบัน

3:45	 ให้้นิยามการเปลี�ยนแปลงตามวิถีช้ีวิตให้ม่

5:23	 สัำรวจิพื่ฤติกรรมรับผู้ิด้ช้อบต่อตนเองและสัังคม

6:12	 ถามการวางแผู้นช้ีวิตระยะต่อไป

6:27	 สัำรวจิแรงจิ้งใจิที�วางแผู้นกลับไปเรียน

7:46	 บทบาท	life-coach	ถามการกำห้นด้เป้าห้มายและแผู้นการปฏิิบัติที�ช้ัด้เจิน

9:09	 ถามแนวทางการปรับตัวเพื่ื�อเตรียมการล่วงห้น้า

9:52	 บทบาท	life-coach	ถามเพื่ื�อสัร้างแรงจิ้งใจิต่อการเปลี�ยนแปลงตนเอง 

	 ในระยะยาว	

10:39	 สัะท้อนข้อม้ลปัจิจิัยปกป้องจิากเครือญาติ

11:30	 เสันอร้ปแบบการให้้คำปรึกษาทางไกลผู้่านจิอภาพื่เพื่ื�อเป็นอีกทางเลือก

12:46	 ถามเพื่ื�อประเมินความเสัี�ยงและทบทวนการเปลี�ยนแปลงของตนเอง

13:45	 สัรุปความ	และระบุประเด้็นเพื่ื�อติด้ตามการเปลี�ยนแปลงที�ได้้ 

	 กำห้นด้เป้าห้มายไว้

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษาที่างโที่รศัพื้ที่์
ระยะหลัังพื้ิพื้ากษา 
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0:17	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาแนะนำตัว

0:27	 ทวนสัอบช้ื�อ	นามสักุลของผู้้้รับคำปรึกษา

0:44	 เริ�มสัำรวจิปัญห้า	สัาเห้ตุการกระทำผู้ิด้	โด้ยเริ�มจิากพื่ฤติกรรมคด้ี

2:12	 ตกลงบริการ	แนะนำบทบาทคลินิกจิิตสัังคม

2:58	 สัำรวจิปัจิจิัยปกป้องจิากข้อม้ลการประกันตัว

3:41	 สัำรวจิความร้้สัึกในภาวะวิกฤต

4:31	 ประเมินวิธีการรับมือกับปัญห้าของผู้้้รับคำปรึกษาในภาวะวิกฤต

5:06	 ถามเพื่ื�อสัำรวจิสัถานการณ์์และแสัด้งความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา

5:39	 สัำรวจิผู้ลกระทบต่อวิถีช้ีวิตจิากสัถานการณ์์ปัจิจิุบัน

6:39	 สัำรวจิเสั้นทางการเสัพื่สัารเสัพื่ติด้

7:14	 ด้ื�มสัุราเพื่ื�อให้้ลืมความเครียด้

8:17	 สัรุปความเพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิผู้้้รับคำปรึกษา

8:40		 สัำรวจิพื่ฤติกรรมเสัพื่ยาบ้า

9:32	 สัำรวจิความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวซ้ึ�งเป็นปัจิจิัยที�นำมาก่อน

9:56	 ผู้้้รับคำปรึกษาบอกความร้้สัึกภายในที�ผู้ิด้ห้วังต่อตัวเองที�ทำให้้ครอบครัวผู้ิด้ห้วัง

10:32	 ผู้้้ให้้คำปรึกษาสัะท้อนข้อม้ลย้อนกลับให้้ผู้้้รับคำปรึกษาเข้าใจิการแสัด้งความรักของแม่

11:18	 บทบาท	facilitator	ที�ช้่วยผู้้้รับคำปรึกษาให้้สัำรวจิอารมณ์์ความร้้สัึกในระด้ับลึกลงไปอีก

11:41	 ถามเพื่ื�อสัำรวจิเป้าห้มายการเปลี�ยนแปลงตัวเอง

11:47	 สัะท้อนปัจิจิัยปกป้อง	ซ้ึ�งก็คือความรักของแม่ที�ไม่มีเงื�อนไข

11:54	 ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้ทำความช้ัด้เจินกับตนเองกับคำว่า	“เริ�มให้ม่”

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษาที่างไกลัผู้่านจิอภาพื้
ระยะฝึากขั้ัง
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12:31	 ใช้้คำพื่้ด้ที�ปรับจิากปัญห้าไปเป็นเป้าห้มายระยะสัั�นที�เป็นด้้านบวก

12:41	 ได้้ใช้้ช้ีวิตครอบครัวที�อบอุ่นตั�งแต่ได้้รับการประกันตัว

13:05	 สัำรวจิความสััมพื่ันธ์กับสัมาช้ิกคนอื�นในครอบครัว

13:44	 ทวนความ	ความสััมพื่ันธ์กับพื่่อและแม่	เพื่ื�อแสัด้งความเข้าใจิและสันใจิผู้้้รับคำปรึกษา

14:56	 ถามเพื่ื�อช้วนให้้คิด้มุมมองให้ม่	เปลี�ยนวิกฤตเป็นโอกาสั

15:25	 ถามซ้�ำเพื่ื�อให้้ตอกย�ำความห้มายของการทำตัวด้ี

1612	 กระตุ้นให้้กำห้นด้แผู้นระยะสัั�นในช้่วงประกันตัว

17:47	 สัะท้อนความร้้สัึกผู้ิด้	และความตั�งใจิที�จิะเปลี�ยนแปลงตนเอง

18:03	 บทบาท	facilitator	เอื�ออำนวยให้้แสัด้งความร้้สัึกที�แท้จิริงกับแม่

18:50		 ให้้ลองฝึึกซ้้อมพื่้ด้กับแม่	เนื�องจิากไม่เคยมีประสับการณ์์มาก่อน

19:13	 บทบาท	life-coach	ให้้กำลังใจิ	เสัริมความมั�นใจิ

19:34	 ประเมินการจิัด้การกับความเครียด้ซ้ึ�งเป็นตัวกระตุ้นภายใน

20:05	 ถามเพื่ื�อให้้สัำรวจิปัจิจิัยปกป้อง	คือความสััมพื่ันธ์กับแม่

21:06	 ถามเพื่ื�อให้้ตระห้นักถงึปัจิจัิยกระตุ้นภายนอก	(เพื่ื�อน)	ซึ้�งจิะนำไปส่้ัการกระทำผู้ดิ้กฎห้มาย

22:02	 ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้ลองคิด้วิธีการคลายเครียด้วิธีอื�น

22:31	 ทัศนคติของผู้้้ให้้คำปรึกษาที�ยอมรับพื่ฤติกรรมทางเลือกด้้านบวกของผู้้้รับคำปรึกษา

	 มีความสัำคัญมาก

23:32	 ถามการสัื�อสัารภาษารักกับแม่ด้้วยการกอด้เพื่ื�อเป็นทางเลือก

24:47	 ถามเพื่ื�อกระตุ้นและตอกย�ำการตัด้สัินใจิปรับพื่ฤติกรรมโด้ยใช้้คำเปรียบเทียบ

25:02	 ตอกย�ำจิุด้มุ่งห้มายตามแผู้นที�นำทางในระยะประกันตัว

25:25	 ตอกย�ำประเด้็นการห้ลีกเลี�ยงสัถานการณ์์เสัี�ยงต่อการก่อคด้ีซ้�ำ

25:51	 บทบาท	life-coach	ให้้ฝึึกปฏิิเสัธในสัถานการณ์์จิำลอง
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26:59	 การกล้าจิะบอกเพื่ื�อนว่าจิะเลิกเป็นข้อความสัำคัญที�ผู้้้รับคำปรึกษาจิะต้องกล้าพื่้ด้

27:09	 กล้าบอกเลิกเพื่ื�อเป็นคำมั�นสััญญาต่อตนเองที�จิะเปลี�ยนแปลง

27:50	 ความร้้สัึกผู้ิด้	อยากจิะเริ�มต้นให้ม่	เป็นคำพื่้ด้สัำคัญที�บอกตัวเองว่าจิะเปลี�ยนแปลง

	 วิถีช้ีวิตตนเองให้ม่ที�ด้ีขึ�น

29:12	 กระตุ้นให้้ผู้้้รับคำปรึกษาสัรุปพื่ฤติกรรมที�จิะนำไปปฏิิบัติ

29:17	 เป็นการแสัด้งความรับผู้ิด้ช้อบและให้้คำมั�นสััญญากับตนเอง

29:32	 เสัริมพื่ลังความตั�งใจิ	จิด้จิำความร้้สัึกและประสับการณ์์ที�ด้ีจิากการสัื�อสัารภาษารักกับแม่



เวลัา คำบรรยาย

ภาคผู้นวก 433

0:28	 ขั�นตอนสัร้างสััมพื่ันธภาพื่	

	 (ในสัภาพื่การทำงานจิริง	ผู้้้ให้้คำปรึกษาอาจิจิะไม่ใช้่คนเด้ิม)

1:28	 ทวนสัอบความเข้าใจิเกี�ยวกับคำพื่ิพื่ากษา

1:48	 ช้ี�แจิงเห้ตุผู้ลของการให้้คำปรึกษาทางไกลผู้่านจิอภาพื่

2:47	 อธิบายคำพื่ิพื่ากษาของศาลให้้กระจิ่าง

4:03	 ทวนสัอบความเข้าใจิคำพื่ิพื่ากษาและสัำรวจิการวางแผู้นช้ีวิตห้ลังจิากนี�

4:31	 สัำรวจิสัภาพื่การณ์์ทำงานในปัจิจิุบัน

4:55	 สัำรวจิวิถีช้ีวิตห้ลังจิากมีคด้ี

6:03	 ทวนความเพื่ื�อให้้ผู้้้รับคำปรึกษาได้้เห้็นด้้านบวกของตนเอง

6:20	 ประเมินความสััมพื่ันธ์ในครอบครัวห้ลังมีคด้ี

7:06	 ประเมินปัจิจิัยกระตุ้นภายนอก-ความสััมพื่ันธ์กับเพื่ื�อนกลุ่มเด้ิม

7:24	 สัำรวจิแรงจิ้งใจิในการเปลี�ยนแปลงตนเอง

8:23	 ถามเพื่ื�อประเมินขั�นตอนการเปลี�ยนแปลงพื่ฤติกรรม

8:29	 ถามเพื่ื�อประเมินว่าได้้ให้้คำมั�นสััญญากับครอบครัวแล้วห้รือไม่	อย่างไร

9:01	 ถามความร้้สัึกที�เกิด้ขึ�นที�ได้้รับโอกาสัจิากแม่	เพื่ื�อให้้เกิด้กำลังใจิ

10:05	 สัะท้อนความร้้สัึกเพื่ื�อให้้เกิด้กำลังใจิ

10:18	 ถามเพื่ื�อกระตุ้นให้้เกิด้ความร้้สัึกว่ายังคงได้้รับพื่ลังใจิจิากแม่

10:43	 ถามเพื่ื�อให้้ผู้้รั้บคำปรกึษาได้้ทบทวนตวัเอง	ได้้เห้น็การเปลี�ยนแปลงของตนเองในทางที�ด้ขึี�น

11:17	 สัะท้อนความร้้สัึกที�มีคุณ์ค่าของตนเองและของแม่

11:24	 สัำรวจิความมุ่งมั�นที�จิะห้ลีกเลี�ยงตัวกระตุ้นภายนอก

คำอธิิบายประกอบการสูาธิิตการให้คำปรึกษาไกลัผู้่านจิอภาพื้
ระยะหลัังพื้ิพื้ากษา
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12:21	 สัำรวจิสัภาพื่ของเพื่ื�อนกลุ่มให้ม่	เพื่ื�อประเมินว่าเป็นปัจิจิัยเสัี�ยงห้รือปัจิจิัยปกป้อง

13:12	 สัำรวจิการรับร้้ต่อมุมมองของแม่ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงของผู้้้รับคำปรึกษา

	 เพื่ื�อให้้เกิด้กำลังใจิ

13:40	 ถามให้้ทบทวนการเปลี�ยนแปลงทางด้้านบวกของตนเอง	เพื่ื�อให้้เกิด้กำลังใจิ

14:38	 ช้ี�ประเด้็นเสัี�ยงต่อการติด้เช้ื�อ	COVID-19	จิากการเล่นฟืุ้ตบอลกับเพื่ื�อน

	 เพื่ื�อให้้รักตนเองมากขึ�น

16:09	 บทบาท	life-coach	ถามกระตุ้นให้้กำห้นด้แผู้นช้ีวิตในระยะต่อไป

16:25	 ช้วนให้้คิด้ถึงแผู้นการทำงานที�เป็นไปได้้ในสัถานการณ์์ปัจิจิุบัน

17:38	 กระตุ้นให้้คิด้ทางเลือกการออกกำลังกายที�เห้มาะสัมกับในภาวะปัจิจิุบัน

18:54	 ถามซ้�ำเพื่ื�อกระตุ้นให้้ทวนสัอบความตั�งใจิเปลี�ยนแปลงของตนเอง

20:06	 ตอกย�ำประเด้็น	อย่าประมาทเด้็ด้ขาด้	อย่าเผู้ลอใจิเด้็ด้ขาด้

20:25	 ย�ำภาพื่ในใจิและประสับการณ์์ด้้านบวก	เพื่ื�อสั่งเสัริมการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง

21:13	 กระตุ้นและสันับสันุนให้้บอกความตั�งใจิกับแม่	เพื่ื�อย�ำบอกกับตนเอง

	 เพื่ื�อให้้แม่เป็นพื่ยานในคำมั�นสััญญาแห้่งความตั�งใจิ
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คำแนะนำ
การจิัดอบรมโดยใช้ระบบสู้�อสูารที่างไกลั

 
	 เนื�องจิากสัถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ของโรคติด้เช้ื�อไวรัสัโคโรนา	2019	(โควิด้	19)	ทำให้้ไม่สัามารถจิัด้
กจิิกรรมที�ตอ้งมกีารรวมตวัและรกัษาระยะห้า่งได้้ยาก	รวมทั�ง	มีขอ้จิำกัด้ด้า้นการเด้นิทางข้ามจิงัห้วดั้ของวทิยากร	
วิทยากรสัามารถปรับการอบรมโด้ยใช้้ระบบสัื�อสัารทางไกล	โด้ยมีข้อคำนึง	ด้ังนี�

	 1.	วิทยากรและผู้้้เข้ารับการอบรมควรศึกษาเครื�องมือสัำห้รับระบบสัื�อสัารทางไกลก่อนวันอบรมจิริง	
	 2.	วทิยากรตอ้งเผู้ื�อเวลาสัำห้รบัการสัรา้งสัมัพื่นัธภาพื่กบัผู้้เ้ขา้รบัการอบรม	ควรมกีารทกัทายโด้ยการเปดิ้
กล้อง	เพื่ื�อให้้เกิด้การสัื�อสัารสัองทางระห้ว่างการฝึึกอบรม	
	 3.	การอบรมโด้ยใช้้ระบบสัื�อสัารทางไกลอาจิมีข้อจิำกัด้ในการฝึึกปฏิิบัติ	วิทยากรสัามารถปรับวิธีการได้้	
ด้ังนี�
	 	 •	จิดั้แบง่ห้อ้งยอ่ย	เพื่ื�อฝึกึปฏิบิัตติามแผู้น	สัามารถทำได้เ้มื�อมเีครื�องมอืพื่รอ้มและวทิยากรประจิำกลุ่ม
มากพื่อ
	 	 •	เปลี�ยนช้ั�วโมงฝึกึปฏิบิติัเปน็ช้ั�วโมงสัาธติการให้ค้ำปรกึษา	ห้รอืนำกรณ์ศีกึษามาอภปิรายรว่มกนั	กระตุน้
ให้้ผู้้้เข้ารับการอบรมแสัด้งความคิด้เห้็น	และสักัด้สัิ�งที�ได้้เรียนร้้จิากการสัาธิตการให้้คำปรึกษาห้รือกรณ์ีศึกษา
	 4.	 วิทยากรสัามารถปรับตารางการอบรมตามความเห้มาะสัม	 โด้ยประเมินตามสัภาพื่ของผู้้้เรียน	 และ
วัตถุประสังค์การเรียนร้้
	 5.	วิทยากรอาจิให้ผู้้้้เขา้รับการอบรมได้ท้บทวนสัิ�งที�ได้เ้รียนร้ใ้นแตล่ะวนัตามกระบวนการทบทวนตนเอง	
(reflection)	ผู้้เ้ขา้รับการอบรมจิะได้้ทบทวนประสับการณ์ท์ี�ได้เ้รียนร้้ในแต่ละวัน	อาจิเลือกคำถามท้ายห้ลักสัต้ร
บางคำถามมาเป็นแนวทาง	ห้รือตั�งคำถามให้ม่ก็ได้้
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