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	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำในคลินิกจิตสังคมจะมีบทบำทในกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี 
ในรูปแบบใดข้ึนกับลักษณะของผู้รับค�ำปรึกษำ	และบริบทของคลินิกจิตสังคมท่ีจะจัด
กระบวนกำรเอ้ืออ�ำนวยให้เกิดกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำท่ีเฉพำะเจำะจง	ผู้ให้ค�ำปรึกษำควร
เป็นเจ้ำภำพดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี	หรือมีระบบเจ้ำของผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี	
เนื่องจำกผู้ให้ค�ำปรึกษำได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรแกนกลำงกำรให้ค�ำปรึกษำ	ได้แก	่
หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำข้ันพื้นฐำน	หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด	
และหลกัสตูรกำรให้ค�ำปรกึษำครอบครวั	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำจะมีทักษะกำรให้ค�ำปรกึษำ	สำมำรถ
ส�ำรวจปัญหำในระดบัลกึ	เพือ่น�ำไปสูก่ำรวำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกบัผูร้บัค�ำปรกึษำ	
ตลอดจนผู ้ ให ้ค�ำปรึกษำย ่อมมีประสบกำรณ์ชีวิตมำกพอท่ีจะมองเห็นศักยภำพ 
ของผู้รับค�ำปรึกษำ	และช่วยส่งเสริมให้ผู้รับค�ำปรึกษำเปลี่ยนแปลงตนเองได้ส�ำเร็จ	

	 ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำในคลนิกิจติสงัคมจงึท�ำหน้ำท่ีได้มำกกว่ำเป็นผูป้ระเมินปัญหำเบ้ืองต้น
ของผู้รับค�ำปรึกษำ	แต่มีบทบำทเป็นท้ัง	Facilitator,	Life-coach	และ	Psychoeducator	
ซ่ึงจะสำมำรถช่วยเหลือให้ผู ้รับค�ำปรึกษำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน	มีทักษะ 
กำรแก้ปัญหำชีวิตท่ีดีขึ้น	และไม่ก่อคดีซ�้ำ	 ซ่ึงผู ้ให้ค�ำปรึกษำสำมำรถเรียนรู ้จำกกำร 
ปฏบัิตงิำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	ผู้รับค�ำปรึกษำท่ีมีปัญหำยุ่งยำกซับซ้อนจะเป็นแบบฝึกหัดท่ีดี
ในกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้ให้ค�ำปรึกษำ	ท�ำให้คลินิกจิตสังคมเกิดกำรพัฒนำอย่ำง 
ต่อเนื่อง	และเกิดกำรยกระดับกำรให้ค�ำปรึกษำในลักษณะกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี	
(Case	Management)

คำานำา



	 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มและกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณีนี้	ถือเป็นกำรต่อยอด
ควำมรู้และทักษะของผู้ให้ค�ำปรึึกษำ	เพื่อใช้เป็นคู่มือส�ำหรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงเสริม 
ควำมรู้และทักษะให้กับผู้ให้ค�ำปรึกษำมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผ่ำนกำรท�ำกิจกรรม 
และกำรทดสอบประเมินผลกำรเรยีนรู	้พร้อมค�ำอธบิำยผ่ำนกำรสำธติประกอบกำรให้ค�ำปรกึษำ	
โดยสำมำรถน�ำกระบวนกำรดังกล่ำวน�ำไปปรับใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้	

	 สสส.	หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ	หนังสือ	“กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่ม	และกำรดูแลผู้รับ 
ค�ำปรึกษำรำยกรณี”	 เล่มนี้	 จะเป็นองค์ควำมรู ้ท่ีส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพให้กับ 
ผู้ให้ค�ำปรึกษำด้ำนจิตสังคมในศำลต่ำง	ๆ	ที่สนใจต่อไป
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	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ
	 	 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”4   



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 5  

สารบัญ
 7 บทนำา

 9 การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม

 27  ตัวอย่าง แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม ในบริบทคลินิกจิตสังคม

 28   หัวข้อที่ 1  ภาษารักของครอบครัว

 35   หัวข้อที่ 2  ภาวะเสพติด

 48   หัวข้อที่ 3 เยียวยาบาดแผลทางใจ

 56   หัวข้อที่ 4 ตั้งต้นชีวิตใหม่

 59  ตัวอย่าง แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่มสำาหรับเยาวชน รูปแบบออนไลน์ 

 61   หัวข้อที่ 1 เส้นทางชีวิต

 66   หัวข้อที่ 2 เยียวยาบาดแผลทางใจ

 70   หัวข้อที่ 3 สื่อสารภาษารัก

 75   หัวข้อที่ 4 เป้าหมายในชีวิต

 80 การดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณี

 96   ตัวอย่าง กรณีศึกษา

 108 เอกสารอ้างอิง 





“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 7  

บทนำา

	 คลนิกิจติสงัคมมีจดุมุ่งหมำยเพือ่ให้ค�ำปรกึษำ
แก่ผู ้กระท�ำผิดในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยำเสพติด	 
คดีควำมรุนแรงในครอบครัว	และคดีท่ีมีโทษ 
ไม่ร้ำยแรงซ่ึงได้รบักำรปล่อยช่ัวครำว	หรอืได้รบักำร 
ประกันตัว	ผู้ให้ค�ำปรึกษำในคลินิกจิตสังคมจึงมี
บทบำทในกำรช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดให้เกิดกำร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรด�ำเนนิชวีติ	และลดกำร
ก่อคดีซ�้ำ	ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	กรมสุขภำพจิต	
กรมกำรแพทย์	กรมคุมประพฤติ	กรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว	ศำลอำญำธนบุร	ีศำลจงัหวดั
เชียงใหม่	ศำลจงัหวดันนทบุร	ีศำลจงัหวดัปทุมธำนี	
ศำลจังหวัดตลิ่งชัน	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	และส�ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพตดิ	จงึได้บันทึกข้อตกลงว่ำด้วย
ควำมร่วมมือ	เพือ่กำรพฒันำระบบกำรให้ค�ำปรกึษำ
ด้ำนจิตสังคมในระบบศำล

	 กรมสุขภำพจิต	กระทรวงสำธำรณสุข	โดย
สถำบันกลัยำณ์รำชนครนิทร์	จงึได้พัฒนำหลกัสตูร
ฝึกอบรมส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษำคลินิกจิตสังคม 
ในระบบศำล	ซ่ึงเป็นหลกัสตูรแกนกลำง	3	หลกัสตูร	
ได้แก่	 หลักสูตรกำรให้ค�ำปรึกษำขั้นพื้นฐำน 
หลกัสตูรกำรจดักำรภำวะเสพตดิ	และหลกัสตูรกำร
ให้ค�ำปรึกษำครอบครัว	 ท้ังยังได้พัฒนำแนวทำง
กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่ม	 และกำรดูแลผู ้รับ 
ค�ำปรึกษำรำยกรณี	เพื่อให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำมีทักษะ
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กำรให้ค�ำปรึกษำในรูปแบบอ่ืน	ๆ	สำมำรถดูแล 
ผูร้บัค�ำปรกึษำได้อย่ำงเป็นองค์รวม	และเปิดโอกำส
ให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำได้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

	 คู่มือเล่มนี้	ประกอบด้วยเนื้อหำ	2	ส่วน	
ได้แก่
	 1.	ก�รให้คำ�ปรึกษ�ร�ยกลุ ่ม	 (group	
counselling) ซ่ึงเป็นกำรให้ค�ำปรกึษำท่ีมีรปูแบบ
เฉพำะ	ผู้ให้ค�ำปรกึษำสำมำรถดงึพลงักลุม่มำสร้ำง
แรงจูงใจให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผู ้รับค�ำ
ปรกึษำ	คู่มือเล่มนีค้รอบคลมุเนือ้หำหลกักำรให้ค�ำ
ปรกึษำรำยกลุม่เบ้ืองต้น	พร้อมสอดแทรกตวัอย่ำง
แผนกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มในบริบทคลินิกจิต
สังคม	ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

 2.  การดูแลผู ้ รับคำาปรึกษารายกรณี  
(case management) ผู้รับค�ำปรึกษำแต่ละรำย
ล้วนมปัีญหำท่ีแตกต่ำงกนั	กำรส�ำรวจปัจจัยต่ำง	ๆ 	
ท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	ปัจจยัท่ีน�ำมำก่อน	ปัจจัยกระตุน้	
ปัจจัยที่ท�ำให้ปัญหำคงอยู่	และปัจจัยปกป้อง	โดย
เช่ือมโยงปัจจัยเหล่ำนี้	จะช่วยให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำ
มองเห็นภำพปัญหำและท่ีมำท่ีไปของผูร้บัค�ำปรกึษำ
ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน	น�ำไปสู ่กำรวำงแผนกำรให้ค�ำ
ปรึกษำและกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำอย่ำงมีทิศทำง	
เฉพำะเจำะจง	และเหมำะสมกับผู้รับค�ำปรึกษำ
แต่ละรำย	โดยมีกำรประชุมกรณีศึกษำ	(case	
conference)	 เป ็นกลไกหนึ่งของกำรดูแลผู ้ 
รบัค�ำปรกึษำรำยกรณ	ีคูมื่อเล่มนีค้รอบคลมุเนือ้หำ
กำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี	กำรประชุมกรณี
ศึกษำ	 และตัวอย ่ ำงกรณีศึกษำ ท่ีชี้ ให ้ เ ห็น
กระบวนกำรดูแลผู ้รับค�ำปรึกษำรำยกรณีผ่ำน
กิจกรรมกำรประชุมกรณีศึกษำ

	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำ	และผู้ดูแลคลินิกจิตสังคม
ประจ�ำศำลสำมำรถศึกษำคู่มือเล่มนี้	แล้วน�ำไป
ประยุกต ์กับบริบทของคลินิกจิตสังคมของ 
ศำลนั้น	ๆ	เพ่ือยกระดับกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำ 
ให้มปีระสทิธภิำพมำกย่ิงข้ึน	และสำมำรถช่วยเหลอื
สังคมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
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การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
	 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	
ต้องกำรสังคม	และพึ่งพำอำศัยกัน	จึงมีกำรรวม
กลุ่มเพื่อควำมอยู่รอด	ควำมปลอดภัย	และควำม
มั่นคง	ทั้งในแง่ควำมมั่นคงทำงกำยภำพ	คือ	แบ่ง
ปันทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต	และแง่
ควำมม่ันคงทำงจติใจ	กำรรวมกลุม่จะท�ำให้มนษุย์
ได้เรียนรู้ท่ีจะเปิดใจยอมรับ	ยกย่อง	และนับถือผู้
อ่ืน	ในขณะเดียวกนัมนษุย์ก็ได้โอกำสค้นพบคณุค่ำ	
และภำคภูมิใจในตนเอง

	 กำร ให ้ ค� ำปรึ กษำรำยกลุ ่ ม 	 ( g r oup	 
counselling)	เป็นกำรให้ค�ำปรึกษำรูปแบบหนึ่ง 
ซ่ึงมีผู้รับค�ำปรึกษำมำกกว่ำ	2	คน	โดยมีผู ้ให้ 
ค�ำปรกึษำเป็นผู้น�ำกลุม่	และ	/	หรอืผูช่้วยผูน้�ำกลุม่	

เพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็น	facilitator,	life-coach	และ	
psychoeducator	ช่วยให้เกิดกำรส�ำรวจปัญหำ
ระดับลึก	เกิดกำรตระหนักรู้ในอำรมณ์ควำมรู้สึก	
ตัง้เป้ำหมำยท่ีจะเปลีย่นแปลงตนเอง	และมกีลยุทธ์
ในกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ท้ังนี	้ 
ผู ้ ให ้ค� ำปรึกษำมีหน ้ ำ ท่ี เ อ้ืออ� ำนวยให ้ เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับค�ำปรึกษำซ่ึงเป็นสมำชิก
ในกลุ่ม	ปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำวจะเป็นเครื่องผลักดัน
ให้เกิดปัจจัยบ�ำบัด	(therapeutic	factors)	ของ 
กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่ม	 เกิดพลังขับเคลื่อน 
สู ่กำรเปลี่ยนแปลง	 และเสริมพลังใจให ้เกิด 
ควำมหวังในกำรใช้ชีวิต

	 กำรให ้ค� ำปรึกษำรำยกลุ ่ม เป ็นแหล ่ง	
ทรัพยำกรของประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น 
ท่ีหลำกหลำย	มีปัจจัยบ�ำบัดท่ีกำรให้ค�ำปรึกษำ 
รำยบุคคลไม่มี	 เป็นวิธีกำรช่วยเหลือจิตใจท่ีมี
ประสิทธิภำพ	ประหยัดเวลำ	และทรัพยำกรบุคคล
ของกำรให้ค�ำปรึกษำ	เนื่องจำกกำรให้ค�ำปรึกษำ
เพียงครัง้เดยีว	อำจช่วยให้ผูร้บัค�ำปรกึษำหลำยคน
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง	 เหมือนยิงกระสุน 
นัดเดียวแต่ได้นกหลำยตัว
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ปัจจัยบำาบัดในการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
	 ปัจจัยบ�ำบัดในกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มเป็นลักษณะเฉพำะท่ีท�ำให้กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่ม 
แตกต่ำงจำกกำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล	หรือกำรให้ค�ำปรึกษำรำยคู่	ดังแสดงตำมตำรำง

ตาราง ปัจจัยบำาบัดในการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม

ปัจจัยบำ�บัดก�รให้คำ�ปรึกษ� นิย�ม

ควำมรู้สึกผูกพัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 
(Cohesiveness)

สมำชิกมีสัมพันธภำพกับสมำชิกด้วยกันและกับผู้น�ำกลุ่ม 
ตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มไปตลอดจนจบกระบวนกำรกลุ่ม	ร่วมกัน
สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร	ผูกพันเป็นอันเดียวกันด้วยกำร 
มีเป้ำหมำยร่วมกัน	แบ่งปันประสบกำรณ์กันและสะท้อนข้อมูล
ต่อกันด้วยควำมจริงใจ

ควำมรู้สึกอันเป็นสำกล 
(Universality)

สมำชิกตระหนักว่ำตนเองไม่ได้มีปัญหำอยู่คนเดียว	คนอื่น	ๆ	
ก็มีปัญหำได้เช่นกัน	และอำจมีปัญหำที่คล้ำยคลึงกันด้วย	

กำรรู้สึกว่ำตนเองได้ท�ำประโยชน ์
แก่ผู้อื่น	 
(Altruism)

สมำชิกรู้สึกว่ำได้ช่วยเหลือสมำชิกในกลุ่มได้ด้วยกำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์	กำรให้ก�ำลังใจและอีกหลำยวิธีกำรในจังหวะ 
ที่เหมำะสม	ท�ำให้ตระหนักถึงคุณค่ำของตนเองว่ำสำมำรถ 
ช่วยผู้อื่นได้

กำรมีควำมหวัง	 
(Installation	of	hope)

สมำชิกได้เห็นตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำของ
สมำชิกคนอื่น	แล้วเกิดควำมหวังหรือแรงบันดำลใจในกำร
แก้ไขปัญหำของตนเอง

กำรได้รับข้อมูล 
(Imparting	information)

สมำชิกได้รับข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์จำกผู้ให้ 
ค�ำปรึกษำหรือสมำชิกกลุ่มซึ่งมักจะเป็นข้อมูลที่จ�ำเพำะ 
ตรงกับควำมต้องกำร	เนื่องจำกมีประสบกำรณ์หรือมีบริบท 
ที่คล้ำยกัน
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ปัจจัยบำ�บัดก�รให้คำ�ปรึกษ� นิย�ม

กำรแก้ไขประสบกำรณ์เดิม 
ในครอบครัว 
(Corrective	recapitulation	of	 
primary	family	experience)

สมำชิกได้ส�ำรวจตนเองและปรับเปล่ียนแบบแผนสัมพันธภำพ
ของครอบครัวผ่ำนกระบวนกำรกลุ่มจำกภำพสะท้อนเรื่องรำว
ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวของสมำชิกกลุ่ม	เปรียบเสมือน
ได้ส่องกระจกชีวิตของตนเอง

กำรพัฒนำเทคนิคกำรเข้ำสังคม 
(Development	of	socializing	 
techniques)

สมำชิกได้มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเป็นโอกำสให้เกิดกำรปรับตัว
และพัฒนำทักษะกำรเข้ำสังคม

กำรเลียนแบบพฤติกรรม 
(Imitative	behavior)

สมำชิกมีโอกำสได้สังเกตพฤติกรรม	กำรส�ำรวจตนเอง	 
กำรก้ำวผ่ำนอุปสรรค	และกำรพัฒนำตนเองของสมำชิก 
ท่ำนอื่น	ๆ	แล้วน�ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำตนเอง	
เปรียบเสมือนเดินตำมรอยแบบอย่ำงชีวิตของเพื่อนสมำชิก
กลุ่มที่มีประสบกำรณ์แล้ว

ควำมรู้สึกผูกพัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(Cohesiveness)

ควำมรู้สึกไว้วำงใจ	ผูกพันกับเพื่อนสมำชิก	และรู้สึกเป็น 
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม	รับรู้ว่ำเป็นพวกเดียวกัน	มีเป้ำหมำยเดียวกัน	
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่ม 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่ำงจำกกำรให้ค�ำปรึกษำ 
รำยบุคคล

กำรเรียนรู้ควำมจริง 
อันเป็นสัจธรรม 
(Existential	factors)

สมำชิกยอมรับว่ำกำรตัดสินใจแก้ปัญหำชีวิตเป็นควำมรับผิดชอบ
ของตนเอง

กำรระบำยอำรมณ ์
(Catharsis)

สมำชิกได้ระบำยควำมรู้สึกที่ติดค้ำงในอดีตและควำมรู้สึก 
ในปัจจุบัน	ท�ำให้รู้สึกโล่งสบำย	และยังได้เรียนรู้ว่ำกำรแสดง
อำรมณ์ไม่ใช่เรื่องเสียหำย
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ปัจจัยบำ�บัดก�รให้คำ�ปรึกษ� นิย�ม

กำรได้รับข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู ้
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 
(Interpersonal	learning	input)

สมำชิกเข้ำใจตนเองมำกขึ้นถึงผลกระทบของสัมพันธภำพ 
กับผู้อื่นที่มีต่อตัวเองจำกกำรสะท้อนข้อมูลย้อนกลับจำก
สมำชิกกลุ่มคนอื่น

ผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้จำกกำร 
มีปฏิสัมพันธ์ 
(Interpersonal	learning	output)

สมำชิกร่วมกันสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือให้สมำชิกได้มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันด้วยกำรปรับตัวที่ดีขึ้นกว่ำเดิม

กำรเข้ำใจตนเอง 
(Self-understanding)

สมำชิกมีควำมเข้ำใจถ่องแท้เก่ียวกับท่ีมำท่ีไปของพฤติกรรม
และปฏิกิริยำทำงอำรมณ์

(ดดัแปลงจำก	Bernard,	H.,	Burlingame,	G.,	Flores,	P.,	Greene,	L.,	Joyce,	A.,	Kobos,	J.	C.,	…Feirman,	D.	(2008).	

Clinical	practice	guideline	for	group	therapy. International journal of group psychotherapy. 58(4),	 

455-542.	October,	1,	2021,	Retrieved	from	https://www.researchgate.net/publication/23302146	 

Clinical	Practice	Guidelines	for	Group	Psychotherapy)
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	 ปัจจยับ�ำบัดท่ีส�ำคญัท่ีสดุ	คอื	ควำมรูส้กึผกูพนัเป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั	(cohesiveness)	เนือ่งจำก
จะเป็นปัจจัยเอ้ืออ�ำนวยให้เกิดปัจจัยอ่ืน	ๆ	ตำมมำ	ควำมรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอำจเกิดข้ึน
ตั้งแต่ระดับควำมรู้สึกภำยในของสมำชิก	กล่ำวคือ	 เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง	ได้รับกำรยอมรับ	 
ตลอดจนกำรมีเป้ำหมำยร่วมกันภำยในกลุ่ม	ไปจนถึงควำมรู้สึกระหว่ำงสมำชิกกับสมำชิก	สมำชิก 
กับผู้น�ำกลุ่ม	หรือสมำชิกกับทุกคนในกลุ่ม	และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภำพรวม

	 สิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ได้แก่

 • การสร้างแบบแผนกลุ่ม
-	มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มกำรท�ำกลุ่ม	ท�ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์	ตกลงเป้ำหมำย	
และกฎกำรเข้ำร่วมกลุ่ม	

-	ผู้น�ำกลุ่มด�ำเนินกระบวนกำรกลุ่มอย่ำงชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนกำรกลุ่ม
-	จัดสมดุลระหว่ำงเรื่องรำวและประสบกำรณ์ภำยในของสมำชิกแต่ละรำยกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมำชิก

 • การมีปฏิสัมพันธ์
-	ผูน้�ำกลุม่สงัเกตควำมเป็นไปของกระบวนกำรกลุม่	และเอ้ืออ�ำนวยให้เกดิปฏสิมัพันธ์ในทำงบวก
-	จดัล�ำดบักระบวนกำรมีปฏสิมัพนัธ์ให้เหมำะสม	เช่น	ให้โอกำสสมำชิกให้ข้อมลูย้อนกลบัหลงั
จำกท่ีสร้ำงควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่ำงดีแล้ว	ท�ำให้สมำชิกรู้สึกไว้วำงใจท่ีจะให้และ
รับฟังข้อมูลย้อนกลับด้วยควำมปรำรถนำดีต่อกัน

 • การจัดการอารมณ์ความรู้สึกภายในกลุ่ม
-	ผู้น�ำกลุม่มทัีกษะกำรจดักำรอำรมณ์ควำมรูส้กึของตนเองท่ีเกดิข้ึนขณะให้ค�ำปรกึษำรำยกลุม่	
-	ผู้น�ำกลุ่มส่งเสริมให้สมำชิกได้เปิดเผยอำรมณ์ควำมรู้สีกในระดับลึก	ในขณะเดียวกัน	ผู้น�ำ
กลุ่มยังสำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ควำมรู้สึกของสมำชิกในกลุ่มได้	
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วัตถุประสงค์การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มมีวัตถุประสงค์ทั่วไปร่วมกัน	ได้แก่	
 • พัฒนำทักษะในกำรเข้ำสังคมและสัมพันธภำพกับผู้อื่น 
 • พัฒนำทักษะกำรเข้ำใจและกำรยอมรับทั้งตนเองและผู้อื่น 
 • ค้นพบควำมต้องกำรและควำมสำมำรถของตนเอง 
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้น
 • แก้ปัญหำที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกันของสมำชิกในกลุ่ม

 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มบำงรูปแบบมีวัตถุประสงค์เฉพำะ	เช่น	กลุ่มให้ค�ำปรึกษำผู้มีปัญหำ 
ซึมเศร้ำ	กลุ่มให้ค�ำปรึกษำภำวะติดสำรเสพติด	กลุ่มให้ค�ำปรึกษำครอบครัว	กลุ่มป้องกันกำรก่อคดีซ�้ำ	
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รูปแบบการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
 1. กลุ่มปิด และกลุ่มเปิด
 • กลุ่มปิด	สมำชิกคนเดิมตลอดทุกครั้งที่ท�ำกลุ่ม	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโปรแกรมบ�ำบัดเฉพำะ	
 • กลุ่มเปิด	มีกำรหมุนเวียนสมำชิกกลุ่ม	กำรบ�ำบัดเฉพำะบำงโปรแกรมก็ให้หมุนเวียนสมำชิกได้	
เช่น	Matrix	Program	ข้อดีของกลุ่มเปิดคือ	เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำร

 2. กลุ่มแบบมีโครงสร้าง กลุ่มแบบกึ่งมีโครงสร้าง และกลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง
 • กลุ่มแบบมีโครงสร้าง	มีวัตถุประสงค์	เนื้อหำ	ข้ันตอน	รวมถึงสื่อท่ีใช้ประกอบในแต่ละครั้ง
ชัดเจน	ผ่ำนกำรออกแบบ	ศึกษำ	ทดลอง	และวิจัยมำแล้ว
 • กลุม่แบบกึง่มโีครงสร้าง	มีวตัถปุระสงค์	และเนือ้หำพอสงัเขป	แต่ยังไม่ได้ระบุขัน้ตอนท่ีชดัเจน
 • กลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง	ไม่ได้มีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์	เนื้อหำ	และขั้นตอนที่ตำยตัว	ใช้หลัก
กำรและขั้นตอนของกำรท�ำกลุ่มทั่วไป

การเตรียมความพร้อมก่อนให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
 ก่อนเริม่กำรให้ค�ำปรกึษำรำยกลุม่	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำต้องเตรยีมควำมพร้อมตัง้แต่กำรเลอืกและเตรยีม
ควำมพร้อมผู้รับค�ำปรึกษำที่จะเข้ำมำเป็นสมำชิกกลุ่ม	รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมผู้ให้ค�ำปรึกษำเอง	ซึ่ง
จะมีบทบำทเป็นผู้น�ำกลุ่มหรือผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่ม	ดังนี้

 การบริหารจัดการกลุ่ม
	 1.	ผู้ให้ค�ำปรึกษำคัดเลือกสมำชิกกลุ่มที่มีปัญหำและวุฒิภำวะคล้ำยคลึงกัน	ค�ำนึงถึงสุขภำพของ
สมำชิกท้ังร่ำงกำย	จิตใจ	และสมรรถภำพสมอง	ควำมสะดวกเรื่องเวลำ	โดยระยะเวลำท่ีเหมำะสมคือ	 
1	ชั่วโมง	ถึง	1	ชั่วโมง	30	นำที	ไม่ควรนำนกว่ำนั้น	เนื่องจำกสมำชิกจะล้ำและไม่มีสมำธิ	ทั้งนี้สมำชิก
สมัครใจ	จะด�ำเนินกลุ่มง่ำยกว่ำถูกบังคับ
	 2.	สมำชิกมีขนำดกลุ่มที่เหมำะสม	8-10	คน	เพื่อให้มีควำมหลำกหลำยและส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง
	 3.	จัดสถำนที่พอจัดเป็นรูปวงกลมได้	ไม่แออัด	ผ่อนคลำย	ไม่จอแจ	ไม่มีเสียงดังรบกวน
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สมาชิกกลุ่ม (ผู้รับคำาปรึกษา)
	 1.	ทรำบวัตถุประสงค์ล่วงหน้ำก่อนเข้ำกลุ่ม
	 2.	ได้รับกำรกระตุ้นแรงจูงใจในกำรเข้ำกลุ่ม
	 3.	ทรำบขั้นตอนและบทบำทหน้ำที่ของตนเอง

ผู้นำากลุ่ม และผู้ช่วยผู้นำากลุ่ม (ผู้ให้คำาปรึกษา)
	 1.	มีเจตคติและแรงจูงใจในกำรให้ค�ำปรึกษำ
	 2.	มีควำมรู้และทักษะในกำรน�ำกลุ่ม
	 3.	มีคุณสมบัติพื้นฐำนของผู้ให้ค�ำปรึกษำ

	 อนึ่ง	ในสถำนกำรณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีมีกำรแพร่ของโรคระบำดอุบัติใหม่	ท�ำให้ 
ต้องมีกำรเว้นระยะห่ำง	จ�ำกัดจ�ำนวนคน	กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อด้วยกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย	
และลดระยะเวลำกำรสัมผัส	กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรทำงไกลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภำพ 
กำรติดต่อสื่อสำรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น	จึงเกิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มเป็นแบบ 
กลุ่มออนไลน์	 ซ่ึงต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรกลุ่มให้สำมำรถเอำชนะข้อจ�ำกัดท่ีเกิดจำก 
กำรท�ำกลุ่มแบบไม่เห็นหน้ำกันอย่ำงชัดเจนเหมือนกระบวนกำรกลุ่มแบบดั้งเดิม	อย่ำงไรก็ตำมถ้ำหำก
ผู้น�ำกลุ่ม	ผู้ประสำนงำนกลุ่มได้ยึดหลักกำรข้ำงต้นและด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 
ก็จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มที่ได้ออกแบบไว้ได้
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กระบวนการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1 สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ
	 •	 สร้างความคุ้นเคย	:	ทักทาย	แนะน�าตัวให้รู้จักกัน
	 •	 สร้างความไว้วางใจ	:	บอกวัตถุประสงค์	บทบาทหน้าที่ของสมาชิก	กฎกติกา	รักษาความลับ
	 •	 พูดสุภาพ	ช่วยเหลือกัน ไม่พูดแทรกกัน	ไม่โจมตีกัน
	 •	 สร้ำงสมัพันธภำพและควำมปลอดภยัในกลุม่	:	เปิดประเดน็	ท่ำทำงผ่อนคลำย	เป็นมติร	กระจำย
ควำมสนใจให้ทั่วถึง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความยอมรับกลุ่ม
	 •	 สร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม	
	 •	 สมำชิกแสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กัน
	 •	 ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นกำรสื่อสำรในกลุ่มโดยใช้ทักษะพื้นฐำน	ของกำรให้ค�ำปรึกษำ	เช่น	กำรถำม	 
กำรทวนควำม	กำรสะท้อนควำมรู้สึก	กำรเชิญชวนสมำชิกให้ร่วมกันแสดงควำมรู้สึกนึกคิด

ขั้นตอนที่ 3 สร้างความรับผิดชอบ
	 •	 กระตุ้นให้สมำชิกรับผิดชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลตนเองในทำงที่ดีขึ้น
	 •	 กระตุ้นให้น�าเสนอปัญหาของตนเอง	
	 •	 กลุ่มช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
	 •	 ก�าหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
	 •	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	เสริมคุณค่ำในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปแล้ว
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ขั้นตอนที่ 4 ตอกยำ้าเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ
	 •	 ชว่ยกันค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
	 •	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีปฏิบัติทั้งที่ส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ
	 •	 ช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�าให้ส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ
	 •	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	ชื่นชมในทุกควำมพยำยำม
	 •	 สร้ำงควำมหวังและแนวทำงใหม่	ๆ

ขั้นตอนที่ 5 ยุติกลุ่ม
	 •	 สมำชิกช่วยกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ของตนเอง
	 •	 สรุปประเด็น	“การบ้าน”	ที่จะไปด�าเนินการต่อหลังจากจบกลุ่ม
	 •	 บอกลำกันด้วยกำรให้ก�ำลังใจ	ให้ควำมหวัง	เชื่อมั่น	ขอบคุณและยอมรับซึ่งกันและกัน
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ก�รให้คำ�ปรึกษ�ร�ยกลุ่ม

บทบาทผู้นำากลุ่ม และผู้ช่วยผู้นำากลุ่ม
	 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่มจะมีผู ้น�ำกลุ ่ม	 
มี	1	คน	อำจจะมีผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มอีก	1	คนได้	กรณี
ท่ีเป็นกำรท�ำกลุ่มแบบดั้งเดิมท่ีทุกคนมำเข้ำกลุ่ม
แบบเห็นหน้ำกนั	ผูน้�ำกลุม่และผูช่้วยผูน้�ำกลุม่ควร
นัง่ตรงข้ำมกนั	เพือ่ให้สำมำรถช่วยกนักระจำยพลงั
น�ำกลุ่มและช่วยให้ประเมินปฏิกิริยำของสมำชิก
กลุ่มได้ครอบคลุม	ผู้น�ำกลุ่มท�ำหน้ำที่น�ำกลุ่มเป็น
หลกั	ผู้ช่วยผู้น�ำกลุม่เป็นผูเ้สรมิ	กรณท่ีีเห็นว่ำผูน้�ำ
กลุ่มไม่ควรข้ำมประเด็นท่ีก�ำลังแลกเปลี่ยนกันอยู	่
เช่น	ชวนสมำชิกกลุ่มให้ก�ำลังใจเพื่อน	

ผู้นำ�กลุ่ม	และผู้ช่วยผู้นำ�กลุ่มมีบทบ�ท	ดังนี้
	 •	 แนะน�ำตนเอง	บอกวัตถุประสงค์กลุ่ม	หน้ำที่	และกติกำกลุ่ม
	 •	 เปิดประเด็นจำกท่ีมำของกำรรวมกลุ่ม	วัตถุประสงค์	 เจำะประเด็นปัญหำและกำรแก้ปัญหำ 
ของสมำชิก
	 •	 ใช้เทคนคิท่ีเหมำะสม	เช่น	กำรถำม	กำรทวนควำม	สะท้อนข้อมลูย้อนกลบั	กำรให้ก�ำลงัใจ	ชวน
ปรับมุมมองในด้ำนบวก
	 •	 กระตุ้นให้สมำชิกแลกเปลี่ยน	ชื่นชม	ให้ก�ำลังใจ
	 •	 สร้ำงควำมสำมัคคี	แก้ไขควำมขัดแย้งในกลุ่ม
	 •	 กระตุน้สมำชิกท่ีกระตอืรอืร้นก่อน	เม่ือเริม่มีผูเ้ริม่พดูกจ็ะเกดิบรรยำกำศของควำมไว้วำงใจในกลุม่	
พยำยำมอย่ำให้กลุ่มเงียบหรือมีคนผูกขำดกำรพูด	กระตุ้นให้สมำชิกแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง
	 •	 อยู่กับประเด็นปัจจุบันให้มำกที่สุด	มีสมำธิ	สังเกต	สบตำ	ประเมินควำมกระตือรือร้นของกลุ่ม
	 •	 รกัษำเวลำให้พอเหมำะ	ไม่สัน้เกนิไปจนเป็นกำรส�ำรวจและวำงแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงผวิเผนิ	
ไม่นำนเกินไปจนเกิดควำมเหนื่อยล้ำ
	 •	 สรุปยุติกลุ่ม	อำจสรุปหรือเชิญชวนให้สมำชิกกลุ่มสรุปประเด็นส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง	 
และกำรบ้ำนที่จะน�ำไปปฏิบัติเพื่อตอกย�้ำกำรเปลี่ยนแปลง



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 21  

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ร�ยกลุ่ม

	 นอกจำกนี	้ผูน้�ำกลุม่	และผูช่้วยผูน้�ำกลุม่ยังต้องรกัษำจรยิธรรม	ได้แก่	รกัษำควำมลบัของสมำชกิ
รักษำระยะห่ำงของสัมพันธภำพ	ใช้วำจำสุภำพ	ให้ควำมนับถือสมำชิกกลุ่ม	ไม่ครอบง�ำกลุ่มด้วยควำม
นิยมและควำมเชื่อของตนเอง	ไม่แย่งบทบำทระหว่ำงผู้น�ำกลุ่ม	และผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่ม	กล่ำวคือ	ผู้น�ำกลุ่ม
เป็นผู้น�ำก�ำหนดประเด็นและทิศทำงของกลุ่ม	ผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มเป็นผู้เสริม
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การให้คำาปรึกษารายกลุ่มในบริบท
คลินิกจิตสังคม

 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุม่เป็นกำรให้ค�ำปรกึษำ
รูปแบบหนึ่งซ่ึงน�ำมำปรับใช้กับกำรให้ค�ำปรึกษำ 
ในคลินิกจิตสังคมได้ดี	ผู ้ให้ค�ำปรึกษำสำมำรถ
กระตุ้นพลังกลุ่มเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรส�ำรวจ
และระบำยอำรมณ์ควำมรู ้สึก	 เกิดกำรสื่อสำร 
เชิงบวกในครอบครัว	และช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษำ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองในท่ีสุด	นอกจำกนี	้
กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่มในคลินิกจิตสังคม 
เป็นกลุ่มท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพำะ	คือ	เพื่อป้องกัน
กำรก่อคดีซ�้ำ	สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคลินิก
จิตสังคมทุกประกำร

	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะมีบทบำทเป็นผู ้น�ำกลุ ่ม	
หรือผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่ม	ต้องคงบทบำท	facilitator,	 
life-coach	และ	psychoeducator	ในขณะเดียวกัน
จะต้องท�ำหน้ำที่เป็น	moderator	คือเป็นผู้ด�ำเนิน
รำยกำร	ประสำน	และร้อยเรียงเรื่องรำวควำม 
เป ็นไปท่ีเกิดข้ึนของผู ้รับค�ำปรึกษำขณะเกิด
กระบวนกำรกลุ่ม	เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวภำยในกลุ ่ม	 ผู ้รับค�ำปรึกษำ 
ได้ตระหนักว่ำผู้อ่ืนก็อำจมีปัญหำท่ีคล้ำยคลึงกัน	
เกิดควำมเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน	รวมท้ัง 
เสริมพลังซ่ึงกันและกันให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ 
ได้ลุล่วง

	 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มอำจด�ำเนินกำร 
ในลักษณะกำรท�ำกลุ่มครอบครัว	 โดยเชิญผู้รับ 
ค�ำปรึกษำและสมำชิกครอบครัวหลำยครอบครัว 
มำร่วมกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่ม	ผู้ให้ค�ำปรึกษำ
สำมำรถใช้พลังกลุ่มและพลังครอบครัวเป็นตัว 
ผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง	 เห็นศักยภำพ 
ในตัวเอง	 เกิดกำรปรับเปลี่ยนกำรสื่อสำรใน
ครอบครวัให้สือ่ภำษำรกัได้ตรงกนัมำกข้ึน	และเป็น
ทีย่ึดเหนี่ยวให้เตือนใจไม่ให้กลับมำก่อคดีซ�้ำ	หำก
ผู้ให้ค�ำปรึกษำที่เป็นเจ้ำของกรณีนั้น	ๆ	ไม่ได้เป็น
ผูน้�ำกลุม่หรอืผูช่้วยผูน้�ำกลุม่	อำจเป็นผูส้งัเกตกำรณ์
ก็ได้	แต่ต้องเคำรพกตกิำของกลุม่	เนือ่งจำกบรบิท
และวิถีชีวิตของผู้รับค�ำปรึกษำในคลินิกจิตสังคม
ของศำลมีข้อจ�ำกัดในเรื่องกำรเดินทำงมำร่วม
กิจกรรม	 ไม่ได้อยู ่ด ้วยกันแบบผู ้ป ่วยในของ 
โรงพยำบำล	รวมท้ังข้อจ�ำกัดในด้ำนกำรบริหำร
เวลำของผู้ให้ค�ำปรึกษำด้วย	กำรให้ค�ำปรึกษำ 
รำยกลุม่ของคลนิกิจติสงัคม	ซ่ึงผูก้ระท�ำผดิอำจจะ
เป็นเยำวชนหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตำม	จึงควรจะ
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ออกแบบกลุ่มแบบมีโครงสร้ำง	และวัตถุประสงค์
ของกำรท�ำกลุ่มแต่ละครั้งท่ีจ�ำเพำะ	โดยประเมิน
จำกปัจจัยท่ีมีผลต ่อกำรก ่อคดีและกำรปรับ
พฤติกรรมท่ีเป็นลักษณะร่วม	โดยอำจจะท�ำเป็น 
กลุ่มของผู้กระท�ำผิดด้วยกัน	หรืออำจจะออกแบบ
เป็นกลุ่มครอบครัวก็ได้	หรือจะมีทั้งสองแบบ	คือ	
กลุม่สมำชิกของผูก้ระท�ำผดิ	และกลุม่ผสมระหว่ำง
ผู้กระท�ำผิดและครอบครัวก็ได้	 ท้ังนี้ข้ึนกับบริบท
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละศำล	รวมท้ังอำจจะ 
มีกำรออกแบบเพื่อบ�ำบัดเยียวยำจิตใจของ 
กลุม่เหย่ือ	และอำจจะออกแบบส�ำหรบังำนยุตธิรรม
สมำนฉันท์ระหว่ำงเหยือ่	ผูก้ระท�ำผดิและครอบครวั
ส�ำหรับศำลเยำวชนและครอบครัวก็ได้

	 กำรออกแบบกลุ่มพัฒนำจำกกำรวิเครำะห์
ลักษณะทำงจิตสังคมของสมำชิกกลุ่มวัยรุ่นและ
ครอบครัวซ่ึงมีช่องว่ำงระหว่ำงวัยกับผู้น�ำกลุ่ม	มี
พื้นฐำนกำรศึกษำและสังคมท่ีต่ำงกัน	 มีกำรใช้
ภำษำท่ีต่ำงกัน	อำจเกิดควำมรู ้สึกไม่ไว้วำงใจ	
แปลกหน้ำ	ไม่ผ่อนคลำย	เกิดแรงต้ำนทำนโดยไม่
ได้เจตนำ	ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีส�ำคัญมำกต่อกำรให้
ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่ม	ดังนั้น	 ข้ันตอนกำรสร้ำง
สัมพันธภำพ	กำรเลือกใช้กิจกรรมและสื่อต่ำง	ๆ	
ให้รู้สึกผ่อนคลำย	กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ใหญ่จงึส�ำคญัมำก	ก่อนท่ีจะแยกไปท�ำกระบวนกำร
กลุ่มในกลุ่มย่อยในระดับลึกต่อไป	ท้ังนี้ผู้น�ำกลุ่ม
ทุกคนต้องเข้ำใจวตัถปุระสงค์ของกลุม่แต่ละหัวข้อ	
และเข้ำใจควำมต่อเนื่องกลมกลืนของกิจกรรม 

ในกลุ่มใหญ่ต่อเนื่องไปในกระบวนกำรกลุ่มย่อย
และสรุปผลในกลุ ่มใหญ่	(conceptualization)	 
อีกครั้งก่อนเริ่มหัวข้อใหม่	หรือยุติกิจกรรมกลุ่ม	

	 หัวข้อของกลุ่มแต่ละหัวข้อวิเครำะห์จำก 
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง	
ลักษณะคดี	ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท�ำคดีและกำร 
ปรับพฤติกรรม	เป็นต้น	หัวข้อท่ีออกแบบ	ได้แก่	
เส้นทำงชีวิต	ภำษำรกัของครอบครวั	ภำวะเสพตดิ	
กำรเยียวยำบำดแผลใจ	เป้ำหมำยชีวิต	เป็นต้น	
เนื้อหำของแต่ละหัวข้อมำจำกหลักสูตรแกนกลำง
กำรให้ค�ำปรึกษำทั้ง	3	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตร
กำรให้ค�ำปรึกษำข้ันพ้ืนฐำน	หลักสูตรกำรให ้
ค�ำปรึกษำกำรจัดกำรภำวะเสพติด	และหลักสูตร
กำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัว	ทั้งนี้ผู้ออกแบบหัวข้อ
กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่มส�ำหรับศำลสำมำรถ
ออกแบบเพ่ิมเติมตำมพลวัตรและควำมต้องกำร	
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(dynamics	and	needs)	ของกลุม่เป้ำหมำยได้	เช่น	
กำรให้อภัยตนเองและผู้อื่น	(กลุ่มเหย่ือและกลุ่ม 
ผู้กระท�ำผิด)

ข้อควรคำานงึในการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม 
	 •	 กรณีท�ำกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มแบบ
ออนไลน์	ควรให้สมำชิกเปิดหน้ำจอ	 เพ่ือให้
สำมำรถสื่อสำรด้วยอวจนภำษำ	และส่งอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้ดียิ่งข้ึน	กำรท่ีผู้น�ำกลุ่มไม่ได้บอก 
ให้สมำชิกเปิดหน้ำจอทุกคน	อำจส่งผลให้เกิด 
สูญญำกำศในกำรสื่อสำรและเป็นอุปสรรคต่อกำร
เกิดกระบวนกำรกลุ่มได้

	 •	 ผู้น�ำกลุ่มควรให้ควำมส�ำคัญกับสมำชิก 
ทุกคน	อย่ำให้ควำมส�ำคญักบัสมำชิกคนในคนหนึง่
เพียงคนเดยีว	เช่นต้ังค�ำถำมให้สมำชิกคนเดมิตอบ
ไปเรื่อย	ๆ	แบบเจำะลึก	แต่ควรตั้งค�ำถำมให้
สมำชิกคนอ่ืนแสดงควำมคิดเห็นต่อประสบกำรณ์
ของเพ่ือนท่ีได้เล่ำมำ	แล้วให้ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์	
ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำรของกระบวนกำรกลุ ่ม	 
ผู้น�ำกลุ่มแบบออนไลน์มักจะเผลอให้ค�ำปรึกษำ 
รำยบุคคลกบัสมำชิกกลุม่เพรำะควำมไม่คุน้ชินกบั
กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มแบบวิธีกำรใหม่	จึงอำจ
จะลืมหลักกำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มไปก็ได้
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	 •	กำรให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ่มส�ำหรับเยำวชน
และครอบครัวพร้อมกันในรูปแบบออนไลน์ท�ำได้
ค่อนข้ำงยำก	สมำชิกในครอบครัวอำจมีข้อจ�ำกัด
ด้ำนอุปกรณ์สื่อสำร	เช่น	มีอุปกรณ์สื่อสำรเพียง 
ช้ินเดียว	ต้องใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกัน	ท�ำให้ม ี
ข้อจ�ำกัดด้ำนกำรเช่ือมโยงอำรมณ์ควำมรู ้สึก	 
รวมท้ังเม่ือจัดในรูปแบบออนไลน์อำจจะท�ำให้ 
ไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกผู้ปกครอง	รูส้กึว่ำตนเอง
ไม่มีส่วนร่วม	จึงให้ควำมสนใจกับกิจกรรมกำร
ท�ำงำนหำรำยได้เข้ำครอบครัวมำกกว่ำ	อย่ำงไร
ก็ตำม	ผู ้จัดกระบวนกำรสำมำรถปรับรูปแบบ
เป็นกำรท�ำกลุ ่มเยำวชนแบบออนไซต์ได้	 เม่ือ
สถำนกำรณ์เหมำะสม	สำมำรถจัดกิจกรรมแบบ 
ออนไซต์	หรือเม่ือผู้ให้ค�ำปรึกษำมีประสบกำรณ์
มำกขึ้นจึงค่อยยกระดับเป็นกำรท�ำกลุ่มครอบครัว

	 กำรมีทีมผู้น�ำกลุ่มเพื่อช่วยท�ำกระบวนกำร
กลุ่มในกลุ่มย่อยตำมแผนกำรท�ำกลุ่มแต่ละครั้ง
ส�ำคัญมำก	 เพรำะสมำชิกกลุ ่มจะกล้ำเปิดเผย 
ควำมรูส้กึนกึคดิในระดบัลกึได้มำกกว่ำในกลุม่ใหญ่	
และถ้ำในกำรท�ำกลุ่มต่อเนื่องแต่ละครั้ง	สมำชิก
กลุ่มและผู้น�ำกลุ่มเป็นคนเดิมก็จะย่ิงช่วยให้เกิด
ควำมไว้ใจ	ควำมปลอดภัย	ควำมรู้สึกผ่อนคลำย
และเข้ำใจซ่ึงกันและกันมำกข้ึน	จะเข้ำถึงปัจจัย
บ�ำบัดของกำรท�ำกลุ่มได้เร็วข้ึน	ลึกซ้ึงข้ึน	ซ่ึงจะ
สำมำรถเป็นฐำนท่ีดีในกำรท�ำกจิกรรมอ่ืน	ๆ 	ท่ีศำล
จัดให้ต่อไป	โดยเฉพำะในบริบทศำลเยำวชนและ
ครอบครัว	เช่น	กำรเข้ำค่ำยกลุ่มปฏิบัติธรรม	

	 คู่มือฉบับนี้	ขอน�ำตัวอย่ำงกำรให้ค�ำปรึกษำ
รำยกลุ่มส�ำหรับเยำวชนและครอบครัว	รูปแบบ
ออนไลน์	 ซ่ึงจัดกิจกรรม	2	วันต่อเนื่องกัน	แบ่ง
เป็น	4	หัวข้อ	รูปแบบเป็นกลุ่มท่ีสมำชิกทุกคน 
อยู่ในห้องประชุมเดียวกัน	ณ	ศำลเยำวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรสำคร	และตัวอย่ำงกำร 
ให้ค�ำปรึกษำรำยกลุ ่มส�ำหรับเยำวชน	รูปแบบ
ออนไลน์ร่วมกบัศำลเยำวชนและครอบครวัจงัหวัด
สมุทรปรำกำร	ประกอบด้วยหัวข้อ	4	 หัวข้อ	 
จัดกิจกรรม	4	ครั้ง	ครั้งละ	3	ชั่วโมง
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ตัวอย่าง

แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
ในบริบทคลินิกจิตสังคม
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กลุ่มเป้�หม�ย เยำวชนผู้กระท�ำผิด	และครอบครัว
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมกลุ่ม ให้มีสัดส่วนของสมำชิกกลุ่มย่อยกับผู้น�ำกลุ่มย่อย	
	 	 	 กลุ่มละ	8-10	คนต่อผู้น�ำกลุ่ม	1	คน
ระยะเวล�ฝึกอบรม 2	วัน
ห้อข้อ  ประกอบด้วย
	 	 	 	 1.		ภำษำรักของครอบครัว
	 	 	 	 2.		ภำวะเสพติด
	 	 	 	 3.		เยียวยำบำดแผลทำงใจ
	 	 	 	 4.		ตั้งต้นชีวิตใหม่

ต�ร�งก�รฝึกอบรม

9:00-12:00	น. 13:00-16:00	น.

วันที่	1 ภำษำรักของครอบครัว ภำวะเสพติด

วันที่	2 เยียวยำบำดแผลทำงใจ ตั้งต้นชีวิตใหม่

วัตถุประสงค	์เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ตัวอย่าง
แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่มสำาหรับเยาวชนและครอบครัวรูปแบบออนไซต์

1.	เข้ำใจภำษำรักและสำมำรถสื่อสำรภำษำรักต่อกันด้วยควำมเข้ำใจได้
2.	ตระหนักรู้ว่ำภำวะเสพติดเป็นเรื่องใกล้ตัว
3.	ระบุวงจร	ผลกระทบของภำวะเสพติดและเส้นทำงกำรลดละเลิกพฤติกรรมเสพติดได้ถูกต้อง
4.	ระบุบำดแผลทำงใจและสำมำรถเยียวยำบำดแผลทำงใจซึ่งกันและกันได้
5.	วำงแผนกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำย	และไม่ก่อคดีซ้�ำ	

ตัวอย่�ง	แผนก�รให้คำ�ปรึกษ�ร�ยกลุ่มสำ�หรับเย�วชนและครอบครัวรูปแบบออนไซต์



ภาษารักของครอบครัว
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หัวข้อที่ 1 

ภาษารักของครอบครัว
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เนื้อห�
ภ�ษ�รักของครอบครัวส�ม�รถสื่อส�รได้	6	รูปแบบ	ดังนี้	

 1. การสื่อภาษารักด้วยการบริการ	พฤติกรรมบริกำรเป็นกำรแสดงควำมรัก	เช่น	ท�ำอำหำร 
ให้คนในครอบครวัรบัประทำน	ขับรถพำคนในบ้ำนไปเท่ียว	ซักผ้ำรดีผ้ำ	ล้ำงจำน	ท�ำควำมสะอำดบ้ำนให้
 2. การสื่อภาษารักด้วยค�าพูด บำงครอบครัวสื่อภำษำรักกันแต่กลำยเป็นค�ำต�ำหนิ	 เช่น	 
“ไปไหนมำ ท�ำไมเพิง่กลบัมำ”	ซ่ึงเจตนำจะสือ่ควำมรกัว่ำเป็นห่วง	แต่คนรบัสำรเข้ำใจว่ำนัน่คอืควำมหมำย
ว่ำ	“ไม่รัก”	 ซ่ึงบำงครอบครัวก็สำมำรถสื่อสำรภำษำรักด้วยค�ำพูดตรงไปตรงมำ	เช่น	“เป็นห่วงเวลำท่ี
กลับบ้ำนดึก	อยำกให้โทรศัพท์มำบอกก่อน”	
 3. การสื่อภาษารักด้วยการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่า	ได้แก่	กำรใช้เวลำร่วมกัน	 ซ่ึงไม่ว่ำ 
จะเป็นช่วงเวลำท่ีสัน้หรอืยำวกส็ำมำรถท่ีจะสือ่สำรด้วยภำษำรกัต่อกนัได้เพรำะ	“คนท่ีอยู่ตรงหน้ำส�ำคญั
ท่ีสดุ”	บำงครอบครวัอำจไม่มีเวลำได้พดูคยุกนั	แต่อำจจะใช้ช่องทำงผ่ำนโทรศพัท์	หรอืทำงอนิเทอร์เนต็
ในกำรส่งข้อควำมหรือกำรเขียนข้อควำมเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ถึงกัน

	 1.	ตระหนักควำมส�ำคัญของกำรเข้ำใจกำรสื่อสำรภำษำรักของคนในครอบครัวและ
คนอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้อง
	 2.	ระบุรูปแบบกำรสื่อสำรภำษำรักที่เป็นทำงบวก
	 3.	สำมำรถสื่อสำรภำษำรักได้อย่ำงเปิดเผย	ถูกต้อง	เหมำะสม	

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	1	ภ�ษ�รักของครอบครัว
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 4. การสื่อสารด้วยการสัมผัส	เช่น	กำรกอด	กำรหอม	กำรจับมือ	กำรนั่งชิดกัน	บำงครอบครัว
ไม่คุ้นเคยกับกำรสื่อสำรด้วยกำรสัมผัส	เช่น	แม่ไม่อุ้มลูก	เพรำะกลัวอุ้มแล้วติดมือ	หรือบำงครอบครัว
ไม่เคยกอดเพื่อแสดงควำมรักควำมห่วงใย	แต่บำงครอบครัวมีกำรกอดกันเป็นประจ�ำ
 5. การสื่อสารด้วยการให้ของขวัญ	คือ	กำรให้ของขวัญแก่ผู้รับ	ซึ่งกำรให้นั้นก็ควรที่จะให้ตรง
ควำมต้องกำรของผูร้บัด้วยเช่นกนั	ไม่ได้อยู่ท่ีรำคำของ	ไม่จ�ำเป็นต้องซ้ือของแพงแล้วเบียดเบียนตวัเอง
ด้วยกำรกู ้หนี้ยืมสินเพื่อซ้ือของขวัญนั้น	หลำยครอบครัวท่ีลูกท�ำกำร์ดให้พ่อแม่ในวันพ่อวันแม ่
ก็เป็นของขวญัทีม่คีุณคำ่ทำงจติใจตอ่พ่อแม่มำก	พ่อแม่อำจจะซือ้เสือ้ผ้ำหรือของเลน่ทีร่ำคำพอสมควร
แต่เป็นของที่ลูกมีส่วนเลือกเอง
 6. การสื่อสารด้วยการสร้างความภาคภูมิใจ	คือ	กำรที่บุคคลในครอบครัวพยำยำมท�ำสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดให้สมำชิกคนอื่น	ๆ	ในครอบครัวรู้สึกภำคภูมิใจ	เช่น	ตั้งใจเรียนหนังสือจนส�ำเร็จกำรศึกษำ	หรือมี
อำชีพที่มั่นคง	เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจ	

หัวข้อที่	1	ภ�ษ�รักของครอบครัว
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กิจกรรม	/	รูปแบบก�รเรียนรู้ ในห้องเรียน	

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

9:00-9:10 
(10	นำที)

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

ข้อสังเกต	กำรจัดกิจกรรมละลำยพฤติกรรมของกลุ่มนี้
ควรใช้กำรเคลื่อนไหวทำงกำยที่ไม่ใช่กำรเต้นตำมคลิป	
เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่ยังไม่คุ้นเคยกันและไม่ค่อยกล้ำ
แสดงออก

ตัวอย่ำงกิจกรรม	เช่น	จับมือกันเป็นวงกลม	โดยให้
ทีมวิทยำกรแทรกในกลุ่มด้วย	จับมือกันไว้ตลอดทั้ง
กิจกรรม	รอบแรก	ให้ผู้น�ำกลุ่มบอกให้ทุกคนท�ำตำม	
เช่น	“เข้ำ”-ทุกคนเดินเข้ำในวงกลมโดยยังจับมือกันไว้	
“ออก”-ให้ทุกคนเดินออก	“ซ้ำย”-ให้ทุกคนก้ำวเท้ำไป 
ทำงซ้ำย	“ขวำ”-ให้ทุกคนก้ำวไปทำงขวำ	จ�ำนวนก้ำว
ให้ก�ำหนดตำมควำมเหมำะสม

รอบท่ีสอง	ให้ก้ำวในทิศทำงตรงข้ำมกับท่ีผู้น�ำกลุ่มบอก	
เช่น	“เข้ำ”-ให้เดินออก	“ออก”-ให้เดินเข้ำ	“ขวำ”-ให้
ก้ำวไปทำงซ้ำย	“ซ้ำย”-ให้ก้ำวไปทำงขวำ	ให้บอก
ทิศทำงสลับไปมำ	เป็นกำรฝึกสมำธิ	ควำมสัมพันธ์
ไว้ใจคนแปลกหน้ำผ่ำนกำรจับมือท�ำกิจกรรมร่วมกัน

สำมำรถเพิ่มรอบที่สำมได้	โดยให้ทุกคนออกเสียงค�ำ
ตรงข้ำมกับผู้น�ำกลุ่ม	แต่เคลื่อนไหวทิศทำงตรงกัน	
เช่น	ผู้น�ำกลุ่มบอก	“เข้ำ”-สมำชิกต้องพูด	“ออก”	แต่
เดินเข้ำ	เมื่อผู้น�ำกลุ่มบอก	“ซ้ำย”-สมำชิกต้องพูด	
“ขวำ”	และเดินก้ำวไปทำง	“ซ้ำย”	เมื่อท�ำกิจกรรมนี้
ก็จะมีสมำชิกท่ีท�ำผิดค�ำส่ัง	ก็จะท�ำให้เกิดกำรหัวเรำะ	
เขิน	แล้วเร่ิมผ่อนคลำย	เม่ือเร่ิมผ่อนคลำยแล้ว	วิทยำกร	 
ให้ทุกคนหำที่นั่งเพื่อเริ่มขั้นตอนกำรเรียนรู้ต่อไป

ผู้น�ำกลุ่มสำมำรถหำ
กิจกรรมเพื่อละลำย
พฤติกรรมอื่น	ๆ	ได้ 
ตำมควำมเหมำะสม

กำรที่ทีมผู้น�ำกลุ่ม
กระจำยตัวในกลุ่ม 
และจับมือสมำชิกที ่
ยืนข้ำง	ๆ	จะเป็นปัจจัย 
ที่ช่วยให้สมำชิกกลุ่ม 
คนอื่น	ๆ	ร่วมกิจกรรม
ได้ง่ำยและเป็น
ธรรมชำติได้เร็วขึ้น

ข้อสังเกต	กำรใช้
กิจกรรมเปิดดนตรีแล้ว
ให้เต้นตำมไม่เหมำะกับ
กำรท�ำกลุ่มสัมพันธ์ใน
ครั้งแรกที่ไม่รู้จักกัน 
มำก่อนและต่ำงฝ่ำย
ต่ำงก็มีคดีที่มีพื้นฐำน
ของควำมไม่อยำก 
เปิดเผยตัวเองกับคนอื่น

หัวข้อที่	1	ภ�ษ�รักของครอบครัว
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9:10-9:30 
(20	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เปิดวีดิทัศน์	“หำกฉันรู้สักนิด”	จำกนั้น 
ให้สมำชิกจับคู่กับคนที่นั่งติดกันอภิปรำยเกี่ยวกับ 
ภำษำรักที่ปรำกฏในวีดิทัศน์	ตำมประเด็น	ดังนี้	

-	เห็นภำษำรักอะไรบ้ำง

-	ภำษำรักที่ไม่ตรงกันระหว่ำงแม่และลูก	ส่งผลกับ
ควำมสัมพันธ์อย่ำงไรบ้ำง

-	ท�ำอย่ำงไร	จึงจะสื่อภำษำรักให้ตรงกัน

แล้วผู้น�ำกลุ่มขออำสำสมัครแสดงควำมคิดเห็นที่ได ้
จับคู่หำรือกัน

วีดิทัศน์	 
“หำกฉันรู้สักนิด”

9:30-9:50 
(20	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เปิดวีดิทัศน์	เรื่อง	“ชีวิตของพี่หยัด”	 
แล้วชวนสมำชิกกลุ่มอภิปรำย	ดังนี้	

-	เห็นภำษำรักอะไรบ้ำง

-	ควำมเข้ำใจภำษำรักในครอบครัวจะมีประโยชน ์
ต่อกำรใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่ำงไร

วีดิทัศน์	 
“ชีวิตของพี่หยัด”	

9:50-10:10 
(20	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่สรุปประเด็นส�ำคัญ	และบรรยำยเพิ่มเติม
โดยใช้	PowerPoint	“ภำษำรัก”	ประกอบ

PowerPoint	“ภำษำรัก”

10:10-10:25 
(15	นำที)

พัก -

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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10:25-11:05 
(40	นำที)

แบ่งกลุ่มย่อย	กลุ่มละ	3-4	ครอบครัว	(ขึ้นกับจ�ำนวน
วิทยำกรกลุ่ม)

ฝึกสื่อภำษำรักด้วยค�ำพูด

ผู้น�ำกลุ่มย่อย	บอกให้ทุกคนในกลุ่มหลับตำ	ให้คิดถึง
เหตุกำรณ์	“เรื่องที่รู้สึกดีต่ออีกฝ่ำย	ที่ยังไม่ได้เคยมี
โอกำสบอก”	เมื่อทุกคนในกลุ่มคิดเรื่องได้แล้ว	ก็ให้
ลืมตำ	

รอบแรก	ให้สมำชิกทุกคนเล่ำเรื่องที่ผุดในใจให้สมำชิก
กลุ่มทรำบ	ถำมสมำชิกครอบครัวเดียวกันด้วยว่ำได้ยิน
แล้วรู้สึกอย่ำงไร	และกระตุ้นให้กลุ่มมีส่วนร่วมโดย
สอบถำมสมำชิกครอบครัวอื่นที่ได้ยินว่ำรู้สึกอย่ำงไร	
ผู้น�ำกลุ่มทวนประเด็นที่เป็นด้ำนบวกเป็นระยะ

รอบที่สอง	ผู้น�ำกลุ่มให้สมำชิกครอบครัวเดียวกันหัน
หน้ำเข้ำหำกันสื่อสำรเรื่องที่ดีของอีกฝ่ำยกันอีกครั้ง
ทีละคู่	กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ด้ำนบวกต่อกัน	ให้สื่อสำร
ภำษำรักกันอย่ำงเปิดเผย	และสรุปกำรเรียนรู้ภำษำรัก
ด้วยกำรใช้ค�ำพูด

-

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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11:05-11:45 
(40	นำที)

ฝึกสื่อสำรภำษำรักด้วยค�ำพูดและกำรสัมผัส

ผู้น�ำกลุ่มให้สมำชิกกลุ่มหลับตำ	คิดถึงเหตุกำรณ์ที่ยุ่ง
ยำกใจและไม่เคยได้พูดกันอย่ำงตรงไปตรงมำ	อยำกให้
อีกฝ่ำยได้เข้ำใจควำมรู้สึกและอยำกให้ทั้งสองฝ่ำยปรับ
ตัวเข้ำหำกัน	เมื่อพร้อมแล้ว	ให้ทุกคนลืมตำ

ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมำชิกครอบครัวเดียวกันได้สื่อสำร
กันทีละคู่	โดยให้อีกฝ่ำยใช้กำรสัมผัสเพื่อให้ก�ำลังใจอีก
ฝ่ำยด้วย	ฝึกในกลุ่มทีละครอบครัวจนครบและสำมำรถ
กระตุ้นให้สมำชิกกลุ่มให้ก�ำลังใจกันด้วยกำรตบมือ	
หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเป็นระยะได้

-

11:45-12:00 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มย่อยสรุปกำรเรียนรู้ในกลุ่มของตนเองในกลุ่ม
ใหญ่	จำกนั้นผู้น�ำกลุ่มสรุปรูปแบบกำรสื่อภำษำรัก	6	
แบบ	กระตุ้นให้สมำชิกครอบครัวเดียวกันสื่อภำษำรัก
ในชีวิตประจ�ำวันนับจำกนี้ต่อไป

-

ประเมินผลก�รเรียนรู้
	 จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของ
กิจกรรม	เนื้อหำกำรอภิปรำยและคุณภำพ
กำรฝึกปฏิบัติ	

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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หัวข้อที่ 2 

ภาวะเสพติด
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	 1.	ระบุนิยำม	สำเหตุของกำรเสพติด	อำกำรจำกกำรเสพติดสำรเสพติด	และวงจรกำร
เสพติดได้
	 2.	ตระหนักถึงภำวะเสพติดในชีวิตประจ�ำวัน
	 3.	ระบุผลกระทบจำกพฤติกรรมเสพติดต่อสุขภำพกำย	สุขภำพจิต	ควำมสัมพันธ์กับ
หน้ำที่ทำงสังคม	และควำมเชื่อมโยงของภำวะเสพติดกับกำรก่อคดีได้
	 4.	ระบุตัวกระตุ้นภำยนอก	ตัวกระตุ้นภำยใน	แรงต้ำน	ปัจจัยปกป้องท่ีสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสพติดได้	และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
	 5.	ระบุข้ันตอนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	บทบำทและกำรปฏิบัติของแต่บุคคลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงบวกได้พอสังเขป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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ภาวะเสพติด
ความหมาย
	 ภำวะเสพติด	(addiction)	หมำยถึง	ภำวะ 
ที่บุคคลมีพฤติกรรมซ�้ำ	ๆ	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	เดิม
มักหมำยถึงกำรติดสำรเสพติด	ซ่ึงผู้เสพมักเสพ
สำรนั้นซ�้ำ	ๆ	และเสพในปริมำณมำกข้ึนเรื่อย	ๆ	
เมื่อไม่ได้เสพมักรู้สึกไม่สุขสบำย	จนต้องแสวงหำ
สำรนั้นมำเสพจนได้	ปัจจุบันควำมหมำยของกำร
เสพตดิครอบคลมุถงึพฤติกรรมซ�ำ้	ๆ 	จนกลำยเป็น
ควำมเคยชิน	จนขำดพฤติกรรมนั้นไม่ได้	 เช่น	 
กำรใช้อินเตอร์เน็ต	กำรใช้เทคโนโลยี	กำรซื้อของ
ย่ีห้อดัง	อำจรวมไปถึงสิ่งท่ีเป็นนำมธรรม	เช่น	
ควำมส�ำเร็จ	ควำมรู้สึกมีตัวตนเหนือกว่ำ	เป็นต้น

ทำาไมจึงเสพ
	 ภำวะเสพติดมีสำเหตุมำจำกกำรรับมือกับ
ปัญหำชีวิตท่ีไม่เหมำะสม	อยำกรู้อยำกลอง	หรือ	
เม่ือมีสิ่งกระทบจิตใจ	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องครอบครัว	
กำรเรียน	กำรงำน	จนท�ำให้เกิดควำมทุกข์ที่ยังไม่
สำมำรถจัดกำรได้	กำรใช้สำรเสพติดช่วยให้ผู้เสพ
ลืมควำมทุกข์หรือมีควำมสุขชั่วขณะ	แต่เมื่อหมด
ฤทธิ์ยำ	ผู ้เสพก็ยังต้องเผชิญกับปัญหำนั้นอยู	่
เพรำะสำรเสพติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหำท่ีแท้จริง	 
ดังนั้น	กำรส�ำรวจปัญหำในผู ้เสพสำรเสพติด	 
จึงควรส�ำรวจไปถึงปัญหำท่ีน�ำมำสู่ภำวะเสพติด	 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เสพได้ตระหนักถึงปัญหำท่ีแท้จริง	
และเสริมพลังให้เผชิญปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม

ทำาไมจึงเสพแล้วติด
	 ภำวะเสพติดเริ่มจำกควำมอยำกรู้อยำกเห็น	
อยำกทดลอง	จำกนั้นจึงเสพเป็นครั้งครำว	ไปจน
เสพบ่อยข้ึน	และอยู่ในภำวะพึ่งพำพฤติกรรมเสพ	
เพรำะท�ำให้เพลิดเพลิน	เกิดควำมสุขข้ึนชั่วขณะ	
“สุขด่วนได้”	ควำมสุขปลอม	ๆ 	นั้นจะเป็นแรงผลัก
ให้ผู ้เสพกลับมำเสพอีก	 ในเม่ือชีวิตจริงยังแก้
ปัญหำไม่ได้	ผู้เสพมักเอำตัวรอดจำกควำมทุกข์
ด้วยกำรหนีปัญหำ	 เนื่องจำกไม่รู ้จะจัดกำรกับ
ปัญหำอย่ำงไร	
	 กำรเสพซ�้ ำ ยังอำจเกิดจำกตัวกระตุ ้น
ภำยนอกท่ีมีผลต่อผู้เสพ	เช่น	เห็นอุปกรณ์หรือ
สถำนท่ีท่ีเคยเสพ	แล้วหวนนึกถึงควำมสุขช่ัวครั้ง
ชั่วครำวจำกกำรเสพ	ท�ำให้อยำกเสพซ�้ำ	

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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	 กำรใช้สำรเสพติดในระยะยำวจะมีผลต่อ
สมอง	เนือ่งจำกกำรใช้ยำเสพตดิ	เช่น	ยำบ้ำ	ยำไอซ์	
จะมีผลกระตุ ้นวงจรเกิดอำรมณ์สุขในสมอง	 
คือสำรสื่อประสำทที่มีชื่อว่ำโดปำมีน	(dopamine)	
จะออกฤทธิ์บริเวณสมองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับควำม
พงึพอใจ	ท�ำให้ผูเ้สพรูส้กึพงึพอใจ	มีควำมสขุ	ผูเ้สพ
จึงต้องกำรเสพสำรนั้นอีก	 เม่ือเสพในระยะเวลำ 
ท่ียำวนำนขึ้น	สมองจะมีกำรปรับตัว	ท�ำให้เสพ
ปริมำณเท่ำเดิม	ให้ควำมสุขควำมพึงพอใจได้ไม่
เท่ำเดิม	ท�ำให้ผู้เสพต้องเพิ่มปริมำณสำรท่ีเสพ	
เพื่อให้ได้ผลเท่ำเดิม	และเมื่อหยุดหรือลดปริมำณ
กำรเสพ	ผู้เสพจะรู้สึกไม่สุขสบำย	อำจเป็นควำม
รู้สึกหงุดหงิด	 เซ่ืองซึม	หมดเรี่ยวแรง	 ซ่ึงเป็น
อำกำรตรงข้ำมกับฤทธิ์ของสำรนั้นนั่นเอง

	 ควำมพึงพอใจควำมสุขจำกกำรเสพ	และ
ควำมรูส้กึไม่สขุสบำย	เมือ่ลดหรอืหยุดเสพ	ซ่ึงเป็น
ผลของ	 “สมองติดยำ”	มักท�ำให้ผู ้เสพเลิกเสพ 
สำรเสพติดได้ยำก	หำกไม่ได้รับกำรจัดกำรกับวิธี
กำรหำควำมพึงพอใจหรือควำมสุขด้วยวิธีอื่น	 
และไม่ได้จัดกำรกับควำมรู้สึกไม่สุขสบำย

ตัวกระตุ้น
	 ตัวกระตุ้น	หมำยถึง	สิ่งที่เกิดขึ้นซ�้ำ	ๆ	ร่วม
กับกำรเตรียมตัว	กำรคำดหวังหรือกำรใช้ยำหรือ
พฤติกรรมเสพติด	 ซ่ึงอำจจะได้แก่	คน	สถำนท่ี	
สิ่งของ	อำรมณ์ควำมรู้สึกและช่วงเวลำ	 ซ่ึงเป็น
สำเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมเสพติด	
	 ตัวกระตุ้นแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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 1. ตัวกระตุ้นภายนอก	ได้แก่	สิ่งท่ีพบเห็น	
สิง่ท่ีสมัผสัภำยนอกแล้วท�ำให้คดิถงึและอยำกใช้ยำ
เสพติด	หรือพฤติกรรมกำรเสพติดอื่น	ๆ	กระตุ้น
ภำยนอก	ได้แก่	สิ่งของ	สถำนท่ี	เวลำ	กิจกรรม	
สำรเสพติด	อุปกรณ์กำรเสพ	สถำนกำรณ์	เช่น	ไป
งำนเลี้ยง	งำนบวช	กำรอยู่บ้ำนคนเดียว	ช่วงเวลำ	
เช่น	ช่วงเงินเดือนออก	ช่วงเวลำเลิกงำน	บุคคล	
เช่น	เพ่ือนท่ีใช้สำรเสพติด	ผู้ขำย	สถำนท่ี	เช่น	
บ้ำนเพื่อน	ร้ำนค้ำ	แหล่งค้ำยำ	ผับ	บำร์	ฯลฯ
 2. ตัวกระตุ้นภายใน	หมำยถึง	ควำมรู้สึก
หรอืภำวะต่ำง	ๆ ท่ีเกดิข้ึนภำยในจติใจ	ซ่ึงควำมรูส้กึ
เหล่ำนีมั้กกระตุน้ให้เกดิอำกำรอยำกใช้สำรเสพตดิ
ข้ึนหรอืเกดิพฤตกิรรมเสพติด	เช่น	ควำมรูส้กึโกรธ	
หงุดหงิด	กลัว	เบื่อ	อิจฉำ	กระวนกระวำย	ละอำย	
ตื่นเต้น	โดดเดี่ยว	เศร้ำ	เป็นต้น
	 ตัวกระตุ้นเป็นจดุเริม่ต้นของวงจรท่ีจะน�ำไป
สู่กำรเกิดพฤติกรรม	เนื่องจำกตัวกระตุ้นมีผลให้
สมองเกิดอาการอยาก	เนื่องจำกสมองของคนเรำ
มีท้ังสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยำก	เมื่อสำร
เสพติดเข้ำสู่ร่ำงกำยจะไปออกฤทธิ์ท่ีสมองท�ำให้
สมองส่วนคิดแย่ลงและสตปัิญญำในกำรยับยัง้ชัง่ใจ
แย่ลง	ส่วนสมองส่วนอยำกจะมีควำมไวข้ึน	คือมี
ควำมอยำกเสพมำกข้ึนและเกดิพฤตกิรรมกำรเสพ
ตำมมำในท่ีสดุ	ท้ังนี	้ถ้ำไม่มตีวักระตุน้ภำยในท่ีแรง
พอ	ตัวกระตุ้นภำยนอกก็กระตุ้นควำมอยำกและ
พฤติกรรมเสพไม่ได้	กำรลดละเลิกพฤติกรรมเสพ
ติดจึงต้องมีควำมเข้มแข็งของจิตใจเป็นพื้นฐำน

สารเสพติดมีฤทธิ์ต่อการทำางานของสมอง
 สรุา มฤีทธิก์ดประสำท	ส่งผลต้ังแต่ท�ำให้ง่วง	
ตัดสินใจได้ช้ำลง	มีปัญหำกำรบังคับกล้ำมเนื้อให้
ท�ำงำนสมัพันธ์กนั	สมองส่วนกำรเคลือ่นไหวถกูกด	
ควบคมุอำรมณ์ได้แย่ลง	สบัสน	ซึม	กดกำรหำยใจ
และกำรเต้นของหัวใจ	จนถึงเสียชีวิต	ขึ้นกับระดับ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลอืด	นอกจำกนี	้สรุำยังมีผล
ต่อตับ	ตับอ่อน	กระเพำะอำหำร	และหัวใจผู้ที่ติด
สุรำหนักมักดื่มสุรำเป็นประจ�ำ	หรือดื่มตอนเช้ำ
หลังตื่นนอนภำยใน	30	นำที
	 อำกำรเมำสุรำ	 ได้แก่	 มีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมำะสม	เช่น	ก้ำวร้ำว	อำรมณ์เปลี่ยนแปลงไป
ไม่คงท่ี	กำรตดัสนิใจผดิพลำด	พูดไม่ชัด	พูดอ้อแอ้	
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เดินไม่ม่ันคง	ตำกระตุก	เสียควำมจ�ำหรือควำม
ตั้งใจ	โคม่ำหรือกึ่งโคม่ำ
	 อำกำรถอนสุรำ	ได้แก่	สั่น	หงุดหงิด	กระสับ
กระส่ำย	คลืน่ไส้อำเจยีน	เหงือ่แตก	วติกกงัวล	หลง
ผิด	ภำพหลอน	รู้สึกเหมือนมีแมลงมำไต่ตำมตัว	
อำจรุนแรงถึงชักเกร็งกระตุกทั้งตัว	และสับสน

 ยาบ้า ยาไอซ์ และสารกระตุ้นอื่น ๆ มีฤทธิ์
กระตุ ้นประสำท	ท�ำให้รู ้สึกคึกคัก	ตื่นตัว	 ไม่
อ่อนเพลีย	 มีเรี่ยวมีแรง	 ไม่รู ้สึกอยำกอำหำร	 
ไม่อยำกนอน	ไปจนถึง	กระสับกระส่ำย	หงุดหงิด	
และกระตุ้นให้เกิดอำกำรทำงจิตได้	 เช่น	หูแว่ว	
ภำพหลอน	หวำดระแวง	อำกำรเมำสำรกระตุ้น	
ได้แก่	 หัวใจเต้นเร็วข้ึนหรือช้ำลง	ม่ำนตำขยำย	
ควำมดันโลหิตเพิ่มข้ึนหรือลดลง	เหงื่อออกมำก
หรอืหนำวสัน่	คลืน่ไส้	อำเจยีน	กระสบักระส่ำยหรอื
เช่ืองช้ำลง	กล้ำมเนื้อไม่มีแรง	กำรหำยใจถูกกด	
เจ็บแน่นหน้ำอก	สับสน	ชัก	หมดสติ	อำกำรถอน
สำรกระตุ้น	ได้แก่	หงุดหงิด	ซึมเศร้ำ	อ่อนเพลีย	
หมดเรี่ยวแรง	กินมำก	นอนมำก

 กัญชา มีฤทธิ์กดประสำท	หลอนประสำท	
และกล่อมประสำท	อำกำรเมำท�ำให้เคลิบเคลิ้ม	
อำรมณ์ดี	รู้สึกผ่อนคลำย	หิว	อำกำรถอนกัญชำ	
ได้แก่	หงุดหงิด	ไม่อยำกอำหำร	นอนไม่หลับ	 
กระสับกระส่ำย

การเสพติดอื่น ๆ ในชีวิตประจำาวัน
	 มุมมองเกีย่วกบักำรเสพตดิในปัจจุบันขยำย
ไปถึง	“พฤติกรรมเสพติด”	ซึ่งมีแรงเสริมด้ำนบวก	
ท�ำให้มีพฤติกรรมบำงอย่ำงซ�้ำ	ๆ	เช่น	 เสพติด
เทคโนโลยี	คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์วันละ	1-4	
ชั่วโมง	เฉลี่ยวันละ	3	ชั่วโมง	หยิบโทรศัพท์เฉลี่ย
วันละ	39	ครั้ง	ข้อดีของโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบัน
คือเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรได้รวดเร็ว	กว้ำงขวำง	
ลดกำรใช้กระดำษ	ขณะเดียวกัน	ก็ท�ำให้คนส่วน
ใหญ่เสียเวลำไปกับกำรติดต่อเชื่อมโยงกันทำง
โทรศพัท์จนลดกำรตดิต่อสือ่สำรเช่ือมโยงแบบพูด
คุยกันต่อหน้ำลดลง	บำงส่วนหมกมุ่นกับควำม
ต้องกำรกำรยอมรับผ่ำนทำงยอดไลค์	ยอดแชร	์
หรอืกำรโต้ตอบท่ีรวดเรว็ผ่ำนทำงไลน์	เฟซบุค	ซ่ึง
ตอบสนองควำมต้องกำรได้รวดเรว็	ท�ำให้แนวโน้ม
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กำรใช้โทรศัพท์มือถือมำกขึ้นเรื่อย	ๆ	และขำดไม่
ได ้	 เมื่อขำดกำรใช ้โทรศัพท ์มือถือ	 จะรู ้สึก
กระวนกระวำย	ไม่ม่ันใจ	เหงำ	อ้ำงว้ำง	เมื่อขำด
กำรเช่ือมโยงกบับุคคลอืน่	ๆ 	ซ่ึงเป็นอำกำรตรงข้ำม
กับควำมรู ้สึกเม่ือใช้โทรศัพท์มือถือ	สังเกตว่ำ	
ลักษณะกำรเสพติดพฤติกรรมนี้	แทบไม่ต่ำงกับ
กำรติดสำรเสพติด	ผู ้ใช้มีแรงจูงใจท่ีท�ำให้ท�ำ
พฤติกรรมนั้นซ�้ำ	ๆ 	และเกิดกำรกระตุ้นสมองส่วน
เดียวกัน	
	 ปัจจุบันมีพฤติกรรมเสพติดของหวำน	เบเก
อรี่	อำหำรท่ีแนะน�ำต่อ	ๆ	กันทำงโซเชียลมีเดีย	
บำงคนแค่เดินผ่ำนร้ำนเบเกอรี่ก็มีอำกำรอยำกกิน	
เมื่อไม่ได้กินก็มีอำกำรใจสั่น	มือสั่น	จนพบเห็น
คนในสังคมน�้ำหนักตัวเพิ่ม	อ้วนและมีโรคเบำ
หวำน	ไขมันสูง	ควำมดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนตั้งแต่
อำยุยังน้อย

ความเกี่ยวข้องกับคดี
	 1.	ฤทธิ์ของสำรเสพติดท�ำให้ผู้เสพควบคุม
ตนเองได้น้อย	อำรมณ์หงุดหงิดง่ำย	และมีอำกำร
ทำงจิต	เสี่ยงก่อคดี
	 2.	กำรเสพ	ครอบครอง	ซ้ือขำย	สำรเสพตดิ
บำงชนิด	 เช่น	ยำบ้ำ	ยำไอซ์	ยำอี	 เป็นสิ่งผิด
กฎหมำย
	 3.	พฤติกรรมเสพติดบำงอย่ำงแลกมำด้วย
รำคำสินค้ำท่ีสูงเมื่อเทียบกับเศรษฐฐำนะ	เช่น	
สินค้ำยี่ห้อดัง	โทรศัพท์มือถือ	ควำมอยำกได้ใน
สิ่งของท่ีมีรำคำ	เพื่อให้ได้รับควำมสุขจำกกำรใช้
สิ่งของ	หรือกำรยอมรับจำกกำรมีสิ่งของ	อำจน�ำ
ไปสู่พฤติกรรมคดี	เช่น	ลักขโมย
	 4.	กำรใช้สมำร์ทโฟนท่ีแพร่หลำย	ง่ำยต่อ
กำรมีพฤติกรรมเสพติด	 เช่น	ติดพนันออนไลน์	 
ตดิควำมรนุแรงจำกกำรเสพสือ่	เสพตดิพฤตกิรรม
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ทำงเพศ	เสี่ยงต่อกำรขำดควำมยับย้ังช่ังใจและ 
เกิดคดีได้เร็วเนื่องจำกควำมเร็วของเทคโนโลยี 
กำรสื่อสำร

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
	 แบ่งเป็น	6	ขั้นตอน
 1. ขั้นเมินเฉย 
	 เป็นข้ันตอนท่ีผู้มภีำวะเสพตดิยังไม่ตระหนกั
ว่ำตนเองมีปัญหำ	มองไม่เห็นผลเสยีของพฤตกิรรม
เสพตดิ	ไม่คิดว่ำพฤติกรรมเสพตดิจะน�ำไปสูก่ำรมี
ปัญหำสุขภำพกำย	สุขภำพจิต	กำรท�ำหน้ำที่ทำง
สังคม	ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม	ควำมเสี่ยงต่อกำร
ท�ำผิดกฎหมำย
 2. ขั้นลังเลใจ 
	 ผูม้ภีำวะเสพตดิเริม่ยอมรบัว่ำมีผลเสยี	ผลก
ระทบจำกพฤติกรรมสำรเสพติด	แต่ยังลังเลใจ	
เนื่องจำกยังเห็นว่ำกำรเสพติดมีคุณมำกกว่ำโทษ
ตำมประสบกำรณ์ควำมสุขท่ีได้จำกกำรเสพ	กำร
ช่วยเหลอืท่ีเหมำะสม	คอืกำรพดูคยุถงึข้อดแีละข้อ
เสียของกำรเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงกำร
ใช้สำรเสพตดิ	แล้วให้ค่อย	ๆ 	คิดทบทวน	ไตร่ตรอง	
 3. ขั้นตัดสินใจเปลี่ยนแปลง 
	 ผู้เสพตัดสินใจว่ำจะหยุดพฤติกำรเสพติด
อย่ำงจริงจัง	เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำ	มีแรง
บันดำลใจ	แรงสนบัสนนุทำงจติใจและต้องกำรท่ีจะ
เลิกเสพติด	ควรมีผู้ให้ค�ำปรึกษำและคนรอบข้ำงมี
ควำมเข้ำใจและช่วยเป็นปัจจยัปกป้อง	ลดกำรเป็น
ตัวกระตุ้น

 4. ขั้นกระท�าการเปลี่ยนแปลง 
	 ผู้เสพจะตื่นตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง	ลงมือ
หยุดพฤติกรรมเสพติด	มีแผนกำรและวิธีกำร
ปฏิบัติตนที่เหมำะสม	ท�ำได้	และมีควำมอดทนต่อ
อุปสรรคต่ำง	ๆ	เช่นควำมไม่สุขสบำยจำกอำกำร
ถอนสิ่ ง เสพติด	 มี วิ ธีกำรให ้ก�ำลังใจตนเอง	 
หำกิจกรรมท�ำ	ไม่ปล่อยตัวให้ว่ำง	คนรอบข้ำง 
ให้ก�ำลังใจ	ไม่ตอกย�้ำอดีต
 5. ขั้นคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
	 ผู้ท่ีตั้งใจเลิกเสพมีควำมคิดค่อนข้ำงมั่นคง	
กระท�ำตำมวิธีกำรท่ีตนเองเลือกอย่ำงต่อเนื่อง	 
มีควำมมั่นใจ	มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง	
มีชีวิตท่ีต่ำงไปจำกช่วงท่ีเสพติด	กำรช่วยเหลือ 
ท่ีเหมำะสม	คือ	กำรป้องกันกำรกลับไปเสพซ�้ำ	 
ส่งเสริมกำรมีวิถีชีวิตท่ีสมดุลท้ังกำรกิน	กำรอยู	่
กำรนอน	กำรท�ำงำน	กำรออกก�ำลังกำย	กำร
บริหำรเวลำ	กำรผ่อนคลำยควำมเครียด	กำรดูแล
สุขภำพตนเอง	รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์	
กำรควบคุมสิ่งท่ีท�ำให้อยำกกลับไปมีพฤติกรรม
เสพติด	กำรหม่ันสังเกตสัญญำณเตือนท่ีสื่อถึง
กำรกลับไปติดซ�้ำ	หลีกเลี่ยงและจัดกำรตัวกระตุ้น
แต่เนิ่น	ๆ
  6. ขั้นย้อนกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม 
	 ผู้เสพอำจกลับไปมีพฤติกรรมเสพติดได้อีก	
อำจเริ่มต้นน�ำพำตนเองไปอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยง	
มีควำมเปรำะบำงทำงอำรมณ์และจิตใจ	เผลอใจ 
ไปเสพตดิซ�ำ้	อำจรูส้กึผดิ	ซ�ำ้เตมิตนเอง	ไม่เคำรพ
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นับถือตนเอง	จ�ำเป็นต้องให้ขอควำมช่วยเหลือ	
ต้องหำท่ีปรกึษำอำจจะเป็นคนใกล้ชิดท่ีเข้ำใจ	ไว้ใจ	
หรืออำจจะเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำตำมหน่วยบริกำร
ทำงสุขภำพ	หรือของศำลกรณีท่ีมีคดี	เพื่อสร้ำง
ควำมเข็มแข็งให้สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กำรเสพ	ให้กลบัไปสูห่นทำงแห่งกำรหยุดเสพ	โดย
ประคับประคองจิตใจ	ให้ก�ำลังใจ	ยอมรับควำม
อ่อนแอของตนเอง	สำรภำพผิด	มองสิ่งท่ีเกิดข้ึน
อย่ำงตรงไปตรงมำ	สรุปบทเรียน	และยังคงมุ่งมั่น
ในกำรเลิกสำรเสพติดต่อไป

ขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม

Relapse
กลับสู่พฤติกรรมเดิม

Action
ลงมือเปลี่ยนแปลง

Maintenance
คงการเปลี่ยนแปลง

Pre-Contemplation 
เมินเฉย

Contemplation 
ลังเลใจ

Determination
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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แรงต้าน
	 ผู ้เสพอำจเกิดแรงต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลง	เนื่องจำกยังไม่ตระหนัก
ในปัญหำ	ขำดควำมมัน่ใจในกำรเลกิเสพ	ยังจดักำร
ตัวกระตุ้นภำยในและภำยนอกไม่ได้	ยังติดควำม
สุขจำกกำรเสพ	หรือทุกข์ทรมำนจำกภำวะถอน	 
ผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดต้องอดทน	ให้ก�ำลงัใจ	ไม่ต�ำหน	ิต้อง
มีควำมหวัง	ร่วมกันหำวิธีจัดกำรกับตัวกระตุ้น
ภำยในและภำยนอก	ช่วยกนัค้นหำวธิหีรอืกจิกรรม
ท่ีท�ำให้เกิดควำมสุขอ่ืนทดแทนกำรเสพ	และหำก
มีอำกำรถอน	แสดงว่ำผู้เสพมีอำกำรติดท่ีรุนแรง	
ให้ส่งโรงพยำบำลเพื่อกำรรักษำ

แรงบันดาลใจ
	 กำรจะเปลี่ยนแปลงตนเองจำกพฤติกรรมท่ี
ท�ำซ�้ำ	ๆ	จนเป็นนิสัย	เป็นควำมเคยชิน	กระทั่งถึง
ข้ันอยู่ในภำวะเสพติดนัน้	จะเกดิข้ึนได้	ผูท่ี้จะตดัสนิ

ใจและกล้ำท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้นั้นจะต้อง
ค้นหำแรงบันดำลใจของตนเองให้พบ	ต้องบอกกบั
ตัวเองให้ได้ว่ำเพรำะอะไรจึงต้องเปลี่ยนแปลง	ทั้ง	
ๆ	ท่ีอยู่ในวงจรพฤตกิรรมเดมิ	ๆ 	รูส้กึปลอดภยั	คุน้
ชินกว่ำ	โดยเฉพำะผู้ท่ีสมองเรียนรู้จดจ�ำควำมสุข	
ลืมทุกข์จำกฤทธิ์ของสิ่งเสพติดแล้ว	แม้ว่ำจะรู้ว่ำ
สิ่งเสพติดมีผลเสียต่อร่ำงกำย	อำรมณ์	 เสียเงิน	
น�ำพำเข้ำสู่อบำยมุข	ชีวิตตกต�่ำลงแล้วก็ตำม	จึง
ต ้องค ้นหำแรงบันดำลใจ	 พลัง ใจ	 จะต ้อง
เปลีย่นแปลงไปเพ่ือใคร	เพ่ือคนท่ีรกัโดยเฉพำะตวั
เอง	คนท่ีมีควำมหมำยต่อชีวิต	ต้องมีค�ำพูดให้
ก�ำลังใจตนเอง	มีควำมมุ่งม่ันและต้องกล้ำสัญญำ
กบัตนเอง	ต้องหำควำมหวังและเป้ำหมำยของชีวติ
ท่ีสำมำรถเดนิไปถงึได้ให้เจอ	ต้องสือ่สำรบอกกล่ำว
คนรอบข้ำงให้เข้ำใจและให้ก�ำลังใจ	ต้องมีศรัทธำ	
และเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถท�ำได้	

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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กิจกรรม / รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน 

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

13:00-13:15 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่อุ่นเครื่องกลุ่มแล้วเชิญชวนให้สมำชิกชม 
วีดิทัศน์	“กำรเสพติดของลูกไก่”	และให้สมำชิกกลุ่ม
อภิปรำยเกี่ยวกับประเด็นต่ำง	ๆ	ดังนี้

-	เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของลูกไก่อะไรบ้ำง

-	อะไรท�ำให้ลูกไก่เปลี่ยนไป

-	อยำกให้ลูกไก่เป็นอย่ำงไรต่อไป

-	ได้แง่คิดอะไรจำกกำรชมวีดิทัศน์นี้

วีดิทัศน์	 
“กำรเสพติด 
ของลูกไก่”	

13:15-13:30 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เปิดวีดิทัศน์	“ภำวะเสพติด	1”	และให้สมำชิก
มีส่วนร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์เกี่ยวกับประเด็นต่ำง	ๆ	
ดังนี้

-	เคยมีพฤติกรรมเสพติดอะไรบ้ำง	

-	ใช้โทรศัพท์มือถือวันละกี่ชั่วโมง	

-	หยิบโทรศัพท์มือถือชั่วโมงละกี่ครั้ง	

-	ท�ำอย่ำงไรเมื่อได้ยินเสียงเตือนจำก	Line	

-	รู้สึกอย่ำงไรเม่ืออยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้

-	ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอนหรือสิ่งสุดท้ำย
ก่อนนอนหรือไม่	แล้วเชื่อมโยงมำยังตัวอย่ำงพฤติกรรม
เสพติดในชีวิตประจ�ำวัน	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	เกม	กำร
พนัน	กำรซื้อของ	ขนมหวำน	รวมทั้งสำรเสพติด

วีดิทัศน์	 
“ภำวะเสพติด	1”	

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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13:30-14:00 
(30	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เปิดวีดิทัศน์	“ภำวะเสพติด	2”	แล้วอธิบำย
เกี่ยวกับเนื้อหำในคลิปและสรุปประเด็นส�ำคัญเพิ่มเติม 
เพ่ือให้สมำชิกกลุ่มได้เรียนรู้เก่ียวกับประเด็นต่ำง	ๆ	ดังน้ี

-	ฤทธิ์ของสำรเสพติดที่มีต่อสมอง	ท�ำให้อำรมณ์
เปล่ียนแปลงไป	หงุดหงิดง่ำย	คุมตัวเองได้น้อย	รวมถึง 
มีอำกำรทำงจิต

-	ตัวกระตุ้น	ได้แก่	ตัวกระตุ้นภำยใน	ตัวกระตุ้นภำยนอก	
ต้องย้�ำว่ำ	ถ้ำตัวกระตุ้นภำยในไม่แรงพอ	ตัวกระตุ้น
ภำยนอกก็กระตุ้นไม่ได้

ให้มีกำรสื่อสำรสองทำง	กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นเป็นระยะ

วีดิทัศน์	 
“ภำวะเสพติด	2”	

14:00-14:30 
(30	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เปิดวีดิทัศน์	“ละครเรื่องข้ำมสีทันดร”	ทีละ 
วีดิทัศน์	เรียงจำก	A,	B,	C,	D	แต่ละวีดิทัศน์	ให้อภิปรำย
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นภำยนอก	ตัวกระตุ้นภำยใน	แรงต้ำน 
และปัจจัยปกป้อง

วีดิทัศน์	 
“ละครเรื่อง 
ข้ำมสีทันดร”	 
A,	B,	C,	D	

14:30-14:45	 
(15	นำที)

พัก -

14:45-15:00	
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่บรรยำยสรุปโดยใช้	PowerPoint	“ขั้นตอน
กำรเปลี่ยนแปลง”	เพื่อให้สมำชิกเข้ำใจถึงธรรมชำติของ
กำรเปลี่ยนแปลง	ปรับควำมเข้ำใจต่อวงจรกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้อง	ไม่คำดหวังให้ท�ำได้ส�ำเร็จในชั่วข้ำมคืน	แต่ต้อง
อำศัยควำมร่วมมือ	ควำมเข้ำใจกัน	ควำมไว้ใจกัน	และ 
ให้ก�ำลังใจกันเมื่อพลำดพลั้ง

PowerPoint	
“ขั้นตอนกำร
เปลี่ยนแปลง”

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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15:00-15:40	
(40	นำที)

แบ่งกลุ่ม	โดยให้เยำวชนและผู้ปกครองอยู่คนละกลุ่ม	 
(เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยที่จะอภิปรำย)	ให้มีสมำชิกกลุ่ม	ๆ	ละ	
5-6	คน	ผู้น�ำกลุ่มย่อยน�ำกระบวนกำรกลุ่มตำมประเด็น 
ต่ำง	ๆ	ดังนี้

-	ได้แง่คิดอะไรบ้ำงจำกกำรเรียนรู้วันนี้	ได้เข้ำใจตนเอง 
และคนในครอบครัวอะไรบ้ำง

-	ตนเองมีพฤติกรรมเสพติดหรือไม่	อะไรบ้ำง

-	อยำกเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงหรือไม่	อย่ำงไรบ้ำง

15:40-16:00	
(20	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มย่อยสรุปกำรเรียนรู้ในกลุ่มทีละกลุ่มในกลุ่มใหญ่	
แล้วผู้น�ำกลุ่มใหญ่สรุปประเด็นส�ำคัญในภำพรวม	ถ้ำมีเวลำ
พอก็อำจให้กำรบ้ำน	ให้สมำชิกสังเกตกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองในทำงบวกในแต่ละวัน

-

ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้
จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม	
และเนื้อหำกำรอภิปรำย

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	2	ภ�วะเสพติด
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หัวข้อที่ 3

เยียวยาบาดแผลทางใจ
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เนื้อห�
คว�มหม�ยของบ�ดแผลท�งใจ
	 บำดแผลทำงใจเป็นปฏิกิริยำท่ีตอบสนอง 
ต่อประสบกำรณ์ท่ีถูกคุกคำมหรือท�ำร้ำยอำรมณ์
และจิตใจ ยังคงฝังไว้ในควำมทรงจ�ำ	ไม่สำมำรถ
เผชิญหน้ำและจัดกำรกับควำมทรงจ�ำนั้นได	้
บำดแผลทำงใจมีผลกระทบต ่อสุขภำพกำย	 
จิต	สังคม	และจิตวิญญำณอย่ำงยำวนำน	ท�ำให้
รู ้สึกเสียขวัญ	 เจ็บปวด	หว่ันไหว	หวำดกลัว	 
โหยหำ	รวมถึงขำดควำมมั่นคงในจิตใจ	
	 บำดแผลทำงใจไม่จ�ำเป ็นต้องเกิดจำก 
ภยัพบัิตหิรือเหตุกำรณ์รนุแรงเสมอไป	แต่อำจเกดิ
จำกเหตุกำรณ์	ในชีวิตประจ�ำวัน	เช่น	ถูกต�ำหน	ิ

1.	อธิบำยควำมหมำยของบำดแผลทำงใจ	ระบุเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้เกิดบำดแผลทำงใจได้
2.	อธิบำยควำมสัมพันธ์ของบำดแผลทำงใจกับภำวะเสพติด	และกำรก่อคดีได้	
3.	ระบุควำมส�ำคัญของครอบครัวต่อกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจได้
4.	ใช้ภำษำรักเยียวยำบำดแผลทำงใจได้

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	3	เยียวย�บ�ดแผลท�งใจ
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ถกูละเลย	ถกูแกล้ง	ซ่ึงเป็นเหตกุำรณ์ท่ีเกดิได้บ่อย
และมักจะถูกมองข้ำมด้วยควำมไม่เข้ำใจ
	 ประสบกำรณ์ท่ีคุกคำมสะเทือนขวัญมีได้	 
2	รูปแบบ	ดังนี้
 1. แบบรุนแรง	รวดเร็ว	กระทบกับควำม
ปลอดภัยของชีวิต	เช่น	ภัยพิบัติ	กำรถูกข่มขืน	 
ถูกปล้น		 กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยอย่ำงโหดร้ำยรนุแรง
 2. แบบค่อยเป็นค่อยไป	 เรื้อรัง	สะสม 
เช่น	ควำมรุนแรงในครอบครัวท่ีไม่มีบำดแผล
ภำยนอก	กำรใช้วำจำท�ำร้ำยจิตใจ	กำรปล่อยปละ
ละเลย	กำรถูกเพื่อนแกล้งโดยไม่ได้รับควำม 
ช่วยเหลือ	ไม่มีใครเข้ำใจ
	 ดังนั้น	บำดแผลทำงใจอำจไม่ได้เกิดจำก 
กำรเผชิญภัยพิ บัติ ท่ีคุกคำมต ่อชี วิตเท ่ำนั้น	 
แต่ยังเกดิได้จำกเหตกุำรณ์สะเทือนใจเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	
ก็ได้

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อบาดแผลทางใจ
	 ผู้ท่ีต้องเผชิญกับบำดแผลทำงใจจะแสดง
อำกำรได้	ดังนี้
	 -	ช็อก	ปฏิเสธ	ไม่ยอมเชื่อ
	 -	สับสน	ไม่มีสมำธิ
	 -	โกรธ	หงดุหงดิง่ำย	อำรมณ์เปลีย่นแปลงเรว็
	 -	วิตกกังวล	และ	หวำดกลัว
	 -	รู้สึกผิดและละอำย
	 -	แยกตัวจำกคนอื่น	ไม่ไว้ใจคน
	 -	รู้สึกเศร้ำและหมดหวัง
	 -	รูส้กึเหมือนตดัขำดจำกคนอืน่	หรอื	เฉยชำ
	 -	มคีวำมล�ำบำกท่ีจะสมัผสัอำรมณ์ด้ำนบวก
	 -	มีควำมคิดและควำมเชื่อทำงลบต่อตนเอง
และคนอื่น	ๆ

	 เมือ่ผูร้บัค�ำปรกึษำเผชิญกบับำดแผลทำงใจ
จะมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อบำดแผลทำงใจได้	 
3	รูปแบบ	ได้แก่	สู	้หน	ีหรอืตวัแข็ง	ชะงกังนั	ซ่ึง
เป็นกำรตัดควำมรู้สึกออกจำกสถำนกำรณ์ในขณะ
นั้นหรือ	 “ใจลอย”	ออกไปอย่ำงสิ้นเชิง	 อำจ
แสดงออกด้วยอำกำรอำรมณ์หรือระดับอำรมณ์
เปลี่ยนอย่ำงทันที	เกิดอำรมณ์ท่วมท้นขึ้นมำทันที	
ท�ำตำมค�ำสั่งไม่ได้	แสดงท่ำทำงเหมือนเป็นเด็ก
มำกกว่ำเดิมมำก	ไม่ตอบสนอง	เหม่อมองไปข้ำง
หน้ำ	ใจลอย	ปวดศีรษะขึ้นมำทันที	เป็นต้น
	 นอกจำกน้ี	บำดแผลทำงใจยังท�ำให้เกดิภำวะ
วิตกกังวลสะเทือนขวัญ	เช่น	ควำมทรงจ�ำของ
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เหตุกำรณ์ร้ำยกลับมำรบกวนแม้จะพยำยำมไม่
คิดถึงเรื่องนั้น	พยำยำมเลี่ยงสิ่งท่ีจะเตือนใจให้
คิดถึงเหตุกำรณ์ร้ำย	ตื่นตัว	ระแวดระวังเกินควร	
ท�ำให้มีปัญหำควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน	กำรท�ำงำน	
หรือสิ่งส�ำคัญอื่น	ๆ	ในชีวิต

ความเช่ือมโยงระหว่างบาดแผลทางใจกับภาวะ 
เสพติด
	 ผู้ท่ีจดักำรกับบำดแผลทำงใจยังไม่ได้	ควำม
รู้สึกช็อก	ตระหนก	ผวำ	เศร้ำ	เจ็บปวด	เป็นต้น	
จะเป็นตัวกระตุ้นภำยในท่ีจะท�ำให้เขำอำจใช้สำร
เสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติด	เช่น	เล่นพนัน
ออนไลน์	 เพ่ือช่วยให้ตนเองหนีไปจำกควำมเจ็บ
ปวด	หันเหควำมสนใจไปจำกอำรมณ์ท่ีรบกวน	
หำยจำกอำกำรวติกกงัวลสะเทือนขวญัได้ช่ัวครูซ่ึ่ง
เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงควำมทรงจ�ำท่ีเจ็บปวด	

ท�ำให้รู้สึกเฉยชำต่อควำมรู้สึกเจ็บปวดท่ีทนไม่ได	้
ท�ำให้เกิดกำรเสพติดโดยไม่รู้ตัว	
	 เมือ่หมดฤทธิข์องสำรเสพติดหรอืพฤตกิรรม
เสพติด	อำกำรวิตกกังวลสะเทือนขวัญก็มักจะ
ก�ำเริบหนักกว่ำเดิม	ในทำงตรงข้ำม	ฤทธิ์ของสำร
เสพติด	หรือพฤติกรรมเสพติดส่งผลให้ควำม
สำมำรถในกำรตดัสนิใจ	กำรควบคมุพฤตกิรรมลด
ลง	 เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรท�ำผิดกฎหมำย	 
คนมีควำมเปรำะบำงมีโอกำสถูกกระท�ำมำกข้ึน	
เพ่ิมโอกำสท่ีจะมีอบัุตเิหตหุรอืเผชิญเหตกุำรณ์ร้ำย
อ่ืนอีก	 เมื่อต ้องหยุดใช้สำรเสพติดหรือหยุด
พฤติกรรมเสพติด	อำกำรวิตกกังวลสะเทือนขวัญ
ก�ำเริบและอำจรุนแรงข้ึน	เนื่องจำกชีวิตยุ่งยำก 
ซับซ้อนข้ึน	และท�ำให้กำรฟ้ืนตวัยำกย่ิงข้ึนกว่ำเดมิ
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ครอบครัวกับการเยียวยาบาดแผลทางใจ
	 ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพลังในกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ ดังนี้
	 (1)	ท�ำควำมเข้ำใจกัน	รับฟังสอบถำม	ในบรรยำกำศท่ีช่วยให้สมำชิกครอบครัวท่ีมีบำดแผลใจ 
ได้ระบำยควำมรูส้กึท่ีต้องเผชิญกบัเหตกุำรณ์ท่ีสร้ำงบำดแผลใจด้วยอำรมณ์สงบ	เข้ำใจได้ว่ำบำดแผลใจ
อำจน�ำไปสู่พฤติกรรมเสพติดซ่ึงช่วยให้ลดควำมทุกข์	ควำมเจ็บปวดใจได้ชั่วครำว	แล้วก็ต้องกลับมำ 
ทุกข์ใจอีก	
	 (2)	ช่วยกันเยียวยำจิตใจซึ่งกันและกัน	ให้อภัยกันและกัน	ลดกำรต�ำหนิและกำรโทษกัน
	 (3)	เสริมพลังของผู้รับค�ำปรึกษำและครอบครัวให้มีควำมศรัทธำ	เช่ือมันว่ำชีวิตของพวกเขำ 
จะดข้ึีนได้ด้วยกำรสร้ำงควำมปลอดภยัในครอบครวัด้วยกนัซ่ึงเป็นปรำกำรด่ำนแรกของกำรฟ้ืนคนืสภำพ
	 (4)	สร้ำงควำมหวังของครอบครัวด้วยกัน	เน้นปัจจุบันและเป้ำหมำยกับกำรค้นหำโอกำสเพ่ือ 
สร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำเดิม
 (5)	กรณีท่ีบำดแผลใจ	และ	/	หรือพฤติกรรมเสพติดอยู่ในระดับรุนแรง	ควรพำไปบ�ำบัดรักษำ 
กับจิตแพทย์
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กิจกรรม / รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน 

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

09:00-09:45 
(45	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เกริ่นน�ำเข้ำสู่หัวข้อกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจ	
แล้วชวนสมำชิกกลุ่มดูวีดิทัศน์ที่เป็นตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้
เกิดบำดแผลทำงใจได้ทีละวีดิทัศน์	โดยเริ่มจำกวีดิทัศน์	ที่ยังไม่
เกี่ยวกับคนในครอบครัวก่อนเพื่อลดแรงต้ำนทำงและอำรมณ์
ควำมรู้สึกสะเทือนใจต่อกันมำกจนเกินไป

จำกนั้นจึงค่อยเปิดวีดิทัศน์ที่เกิดบำดแผลทำงใจจำกควำมรู้เท่ำ
ไม่ถึงกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกคนในครอบครัว	

ให้ตั้งค�ำถำมอภิปรำยหลังจบแต่ละวีดิทัศน์	เช่น	สมำชิกสังเกต
เห็นปฏิกิริยำ	อำรมณ์ควำมรู้สึกของบุคคลในคลิปอะไรบ้ำง	
รู้สึกอย่ำงไรกับเหตุกำรณ์	อยำกช่วยอะไร	

ให้สรุปประเด็นกำรเรียนรู้ของแต่ละวีดิทัศน์	และให้เยียวยำ
จิตใจของสมำชิกกลุ่มที่อำจเกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย

ตัวอย่ำงกำรเรียงล�ำดับวีดิทัศน์	ดังนี้	

“เรื่องของคนเครำะห์ร้ำย”

“เปียโน”

“จะกินหรือไม่กิน”

“ละครเรื่องข้ำมสีทันดร	A”

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่สำมำรถปรับลดกำรน�ำเสนอวีดิทัศน์บำงวีดิทัศน์
ได้	โดยพิจำรณำจำกเวลำ	กำรควบคุมและจัดกำรปฏิกิริยำทำง
อำรมณ์ของสมำชิก	ทั้งนี้ขอให้มีองค์ประกอบคลิปที่ครอบคลุม
ตำมจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้

วีดิทัศน์	 
“เรื่องของคน
เครำะห์ร้ำย”

วีดิทัศน์	 
“เปียโน”	

วีดิทัศน์	 
“จะกินหรือไม่กิน”	

วีดิทัศน์	 
“ละครเรื่อง 
ข้ำมสีทันดร	A”
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09:45-10:00	 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่สรุปประเด็นกำรอภิปรำยและบรรยำยสรุป 
ด้วยสไลด์	PowerPoint	“บำดแผลทำงใจ”

PowerPoint	
“บำดแผลทำงใจ”

10:00-10:15	 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่เชิญสมำชิกชมวีดิทัศน์	“ละครเร่ืองข้ำมสีทันดร	D”	
เพื่อเชื่อมโยงบทบำทของครอบครัวในกำรช่วยเยียวยำบำดแผล
ทำงใจ	ให้ก�ำลังใจ	และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ที่เป็นกำรเยียวยำบำดแผลทำงใจด้วยตนเองด้วย	โดยผู้น�ำกลุ่ม
ชี้ให้เห็นปฏิกิริยำควำมภูมิใจที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ตนเอง

วีดิทัศน์	 
“ละครเรื่อง 
ข้ำมสีทันดร	D”	

10:15-10:30	 
(15	นำที)

พัก -

10:30-10:45	 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มให้ทุกคนอยู่ในควำมสงบ	หลับตำ	คิดถึงเหตุกำรณ์ 
ที่ได้เกิดบำดแผลทำงใจ	แล้วพูดโน้มน้ำวให้แผ่เมตตำให้กับ 
ทุกคนในเหตุกำรณ์	และขออโหสิกรรม	ให้อภัยกับทุกคน	 
ที่ส�ำคัญคือให้อภัยตัวเองด้วย	

-

10:45-11:30 
(45	นำที)

ให้แบ่งกลุ่มย่อย	กลุ่มละ	3-4	ครอบครัว	(ขึ้นกับจ�ำนวนของ
ผู้น�ำกลุ่มย่อยด้วย)

ผู้น�ำกลุ่มเสนอให้แต่ละครอบครัวเล่ำบำดแผลใจพอสังเขป	 
และให้แสดงควำมรู้สึกให้อภัยต่อกัน	ให้ก�ำลังใจกัน	ส่งเสริม 
ให้มีกำรใช้ภำษำรักโดยกำรสัมผัสร่วมด้วย	ให้ปฏิบัติทีละ 
ครอบครัว	ระหว่ำงนี้ให้กระตุ้นให้ครอบครัวอื่นให้ก�ำลังใจ 
ซึ่งกันและกันไปด้วย

-

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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11:30-11:45	 
(15	นำที)	

ผู้น�ำกลุ่มย่อยให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันสรุปประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ในกลุ่มย่อย

-

11:45-12:00	 
(15	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มย่อยน�ำเสนอกำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มในกลุ่มใหญ่ 
จนครบ	ผู้น�ำกลุ่มใหญ่สรุปในภำพรวม

-

ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้
จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และเนื้อหำกำรอภิปรำย

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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หัวข้อที่ 4 

ตั้งต้นชีวิตใหม่
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กิจกรรม / รูปแบบ

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

13:00-13:15	 
(15	นำที)

ท�ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	เพื่อให้เกิดกำรแบ่งกลุ่มย่อย
ตำมเกมส์ที่ใช้	

-

13:15-14:00 
(45-60	นำที)

ให้สมำชิกแต่ละกลุ่มนั่งล้อมกันเป็นวงกลมแยกจำกกัน 
ผู้น�ำกลุ่มย่อยให้แต่ละคนได้บอกควำมรู้สึกและ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้	ชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	เพรำะ
อะไร	ได้เข้ำใจตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นอะไรบ้ำง	
อยำกกลับไปท�ำอะไรต่อ	อยำกขอบคุณใครในประเด็น
ใดบ้ำง	โดยให้ผู้น�ำกลุ่มย่อยเขียนหัวข้อประเด็นต่ำง	ๆ	
บนกระดำน	flip	chart	ทีละแผ่น	ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกัน
เขียนข้อควำมหรืออำจจะให้สื่อสำรวำดรูปภำพประกอบ
แบบมีส่วนร่วมอย่ำงอิสระ	ทั่วถึง

ให้พูดจนครบทุกคน	และก่อนจบให้ยกมือไหว้คนที่ยืน
ข้ำง	ๆ	ทั้งสองข้ำง

กระดำนขำตั้ง	 
กระดำษ	flip	chart	 
ปำกกำสี

	 ประมวลประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกลุม่	และสำมำรถวำงแผนชีวิตใหม่อย่ำง
มีเป้ำหมำย	เพื่อกำรไม่ก่อคดีซ�้ำ

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	90-120	น�ที

หัวข้อที่	4	ตั้งต้นชีวิตใหม่
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14:00-14:20 
(20-30	นำที)

ให้ตัวแทนเยำวชนหรือครอบครัวของแต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
ผลกำรอภิปรำยกลุ่มโดยสำมำรถใช้	flip	chart	ประกอบได้	
อนุญำตให้สมำชิกคนอื่น	ๆ	เพิ่มเติมได้	เวียนไปจนครบ
ทุกกลุ่ม

-

14:20-14:30 
(10	นำที)

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่ให้สมำชิกกลุ่มทุกคนยืนล้อมเป็นวงกลม
ใหญ่แล้วให้สมำชิกพูดคนละหนึ่งประโยคว่ำจะน�ำสิ่งที่ได้
เรียนรู้จำกกำรท�ำกลุ่มไปใช้ต่ออะไรบ้ำง

เมื่อครบทุกคนแล้วให้สมำชิกหันไปไหว้-รับไหว้	จับมือ	
และกล่ำวขอบคุณคนที่ยืนข้ำงกันทั้งสองข้ำง	แล้วกล่ำว
สวัสดี	อวยพรและลำกัน

-

เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	4	ตั้งต้นชีวิตใหม่
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ตัวอย่าง

แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม
สำาหรับเยาวชน รูปแบบออนไลน์
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กลุ่มเป้�หม�ย  เยำวชนผู้กระท�ำผิด 
ระยะเวล�ฝึกอบรม	 12	ชั่วโมง	แบ่งเป็น	4	ครั้ง	(หัวข้อละ	1	ครั้ง)	ครั้งละ	3	ชั่วโมง
ห้อข้อ  ประกอบด้วย
	 	 1.	เส้นทำงชีวิต
	 	 2.	เยียวยำบำดแผลทำงใจ
	 	 3.	สื่อสำรภำษำรัก
	 	 4.	เป้ำหมำยในชีวิต

	 1.	เข้ำใจและตระหนักในเส้นทำงชีวิต	ปัจจัยในกำรก่อคดี	และปัจจัยป้องกันกำรก่อคดี
ซ�้ำของตนเองและของสมำชิกกลุ่ม
	 2.	ระบุบำดแผลใจและสำมำรถเยียวยำบำดแผลใจซึ่งกันและกันได้
	 3.	เข้ำใจภำษำรักและสื่อสำรภำษำรักต่อกันด้วยควำมเข้ำใจได้
	 4.	ร่วมกันระบุเป้ำหมำยในชีวิตในทำงบวกที่เป็นรูปธรรมและไม่ก่อคดีซ�้ำได้พอสังเขป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ตัวอย่าง 
แผนการให้คำาปรึกษารายกลุ่มสำาหรับเยาวชน รูปแบบออนไลน์

ตัวอย่�ง		แผนก�รให้คำ�ปรึกษ�ร�ยกลุ่มสำ�หรับเย�วชน	รูปแบบออนไลน์
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หัวข้อที่ 1 

เส้นทางชีวิต

24/7
???
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ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม 
	 แบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	
 ขั้นตอนแรก	 เป็นกจิกรรมเพือ่สร้ำงสมัพนัธภำพและท�ำควำมเข้ำใจในประเดน็จดุประสงค์ของ
กำรท�ำกลุ่ม	
 ขั้นตอนที่สอง	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อท�ำกระบวนกำรกลุ่มตำมจุดประสงค์
 ขั้นตอนที่สาม	รวมกลุม่ใหญ่	เพือ่น�ำประสบกำรณ์และค�ำส�ำคญัท่ีได้จำกกลุม่ย่อยมำแลกเปลีย่น
และสรุปในกลุ่มใหญ่	รวมทั้งมอบกำรบ้ำนให้สมำชิกกลุ่มท�ำช่วงระหว่ำงที่จะได้พบกันต่อไปในครั้งที่	2

	 เข้ำใจและตระหนกัในเส้นทำงชีวติ	ปัจจยัในกำรก่อคด	ีและปัจจยัป้องกนักำรก่อคดซี�ำ้
ของตนเองและของสมำชิกกลุ่ม

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	1	เส้นท�งชีวิต
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ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

ขั้นตอนแรก  
กลุ่มใหญ่

กำรสร้ำง 
สัมพันธภำพ	

30	นำที

ผู้น�ำกลุ่มกล่ำวทักทำย	แนะน�ำตัว	บอกชื่อ-สกุล	
สถำนะที่เกี่ยวกับกำรท�ำกลุ่ม	เลือกใช้สรรพนำม 
ที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย	เช่น	เรียกแทนตัว
เองว่ำ	ยำย	ตำ	ป้ำ	ลุง	พี่	แล้วเรียกเยำวชนว่ำ	
หลำน	เป็นต้น	ทั้งนี้เนื่องจำกสังคมไทย	ผู้น้อย 
ให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่	ผูใ้หญ่มีควำมกรณุำต่อผูน้้อย	
และมักจะใช้สรรพนำมที่มีลักษณะแทนควำมเป็น
เครือญำติ	ซึ่งจะช่วยลดช่องว่ำงระหว่ำงวัยและ
ระหว่ำงสถำนะทำงสังคม	เพิ่มควำมรู้สึกปลอดภัย
และควำมไว้ใจให้กับสมำชิกกลุ่ม

ผู้น�ำกลุ่มเลือกสื่อวีดิทัศน์เพลงร่วมสมัยของวัยรุ่น
เพื่ออุ่นเครื่องกลุ่ม	เช่น	วีดิทัศน์	“Blackpink- 
Deksorkrao”	แล้วถำมเยำวชนว่ำชอบศิลปิน 
กลุ่มไหน	เพรำะอะไร	

จำกนั้นให้ดูภำพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่ำง	ๆ	
จำก	PowerPoint	“เลือกรูปที่ชอบ”	แล้วให้เลือกว่ำ
ชอบภำพใดบ้ำง	เพรำะอะไร	พร้อมกับแนะน�ำตัว
เองพอสังเขป

กำรให้ดูภำพสัตว์	มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้รู้สึกว่ำ 
เป็นสิ่งที่มีชีวิต	แต่ก็ไม่ได้เจำะจงเข้ำมำใกล้ตัว 
ของเยำวชนมำกจนเกินไป	เป็นภำพที่ยังสำมำรถ
เปิดเผยควำมคิดของตนเองแบบกลำง	ๆ	ได้	

วีดิทัศน์	 
“Blackpink-Deksorkrao”

PowerPoint	 
“เลือกรูปที่ชอบ”

หัวข้อที่	1	เส้นท�งชีวิต
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กำรวิเครำะห ์
เส้นทำงชีวิต 
ของตนเอง	 
60	นำที

ผู้น�ำกลุ่มเชิญชวนสมำชิกกลุ่มสนใจวิเครำะห ์
เส้นทำงชีวิตของตนเอง	โดยใช้	PowerPoint	 
“เส้นทำงชีวิต”	เป็นตัวน�ำ	เริ่มจำกวัยเด็ก	วัยเรียน	
และวัยรุ่น	ซึ่งเยำวชนที่เป็นสมำชิกกลุ่มส่วนใหญ่
เข้ำสูวั่ยรุน่	โดยมคี�ำส�ำคญัในแต่ละช่วงวัย	ท่ีชวนให้
สมำชิกกลุ่มคิดถึงชีวิตของตนเอง

จำกนั้น	เชิญชวนให้สมำชิกกลุ่มชมวีดิทัศน์	 
“ชีวิตของพี่เปรียว”	เพื่อให้เหมือนกระจกสะท้อน 
ให้สมำชิกกลุ่มได้สะท้อนดูชีวิตของตนเอง

จำกนั้น	ให้สมำชิกกลุ่มเข้ำกลุ่มย่อย	โดยมีประเด็น
กระตุ้นควำมคิดเพื่อจะได้แสดงควำมรู้สึกนึกคิด 
ในกลุ่มย่อยต่อไป	(สไลด์ที่	5	ของ	PowerPoint	
“เส้นทำงชีวิต”)

PowerPoint	 
“เส้นทำงชีวิต”	

วีดิทัศน์	 
“ชีวิตของพี่เปรียว”

ขั้นตอนที่สอง

กระบวนกำรกลุ่ม 
ในกลุ่มย่อย

60	นำที

แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-6	คน	ให้ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว
และให้สมำชิกแนะน�ำตัว	แล้วกระตุ้นให้สมำชิกกลุ่ม
แสดงควำมคดิเห็น	ควำมรูส้กึตำมประเดน็	จดุหันเห
ของชีวิต	จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง	

-

ขั้นตอนที่สาม

สรุปควำมคิด 
รวบยอดและ 
มอบกำรบ้ำนใน
กลุ่มใหญ่	 
30	นำที

ให้สมำชิกทุกคนรวมกันในกลุ่มใหญ่	วิทยำกรกลุ่ม
ย่อยสรุปสำระส�ำคัญที่ได้จำกกลุ่มย่อย	โดยเสริมใน
ประเด็นเพิ่มเติม	และ/หรือประเด็นที่แตกต่ำง	เน้น
ควำมเป็นกลำงและประเด็นที่เสริมพลังเยำวชน

PowerPoint	 
“สร้ำงเส้นทำงชีวิตใหม่ 
ในช่วง	5	วัน”

หัวข้อที่	1	เส้นท�งชีวิต

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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ผู้น�ำกลุ่มใหญ่	เปิดโอกำสให้สมำชิกกลุ่มเพิ่มเติมได้
ตำมควำมเหมำะสมของประเด็นเนื้อหำและเวลำ

จำกนั้นมอบกำรบ้ำนให้สมำชิกไปท�ำเพื่อน�ำส่ง 
และน�ำเสนอในกลุ่มบ�ำบัดครั้งต่อไป	โดยใช้	
PowerPoint	“สร้ำงเส้นทำงชีวติใหม่ในช่วง	5	วัน”	
ประกอบ

ประเมินผล
	 จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของกิจกรรม	และกำรน�ำเสนอกำรบ้ำนที่มอบหมำยในกลุ่มบ�ำบัด
ครั้งที่	2

หัวข้อที่	1	เส้นท�งชีวิต

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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หัวข้อที่ 2

เยียวยาบาดแผลทางใจ
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ขั้นตอนการทำากิจกรรม	แบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	
ขั้นตอนแรก	 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพและท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นจุดประสงค์ของกำร 
	 	 ท�ำกลุ่ม	
ขั้นตอนที่สอง	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อท�ำกระบวนกำรกลุ่มตำมจุดประสงค์
ขั้นตอนที่สาม	 รวมกลุ่มใหญ่	 เพื่อน�ำประสบกำรณ์และค�ำส�ำคัญท่ีได้จำกกลุ่มย่อยมำแลกเปลี่ยน 
	 	 และสรุปในกลุ่มใหญ่	รวมท้ังมอบกำรบ้ำนให้สมำชิกกลุ่มท�ำช่วงระหว่ำงท่ีจะได้พบกัน 
	 	 ต่อไปในครั้งที่	3

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

ขั้นตอนแรก  
กลุ่มใหญ่

สร้ำงสัมพันธภำพและ
สรุปประสบกำรณ์กลุ่ม
ครั้งที่	1	

30	นำที

ผู้น�ำกลุ่มสร้ำงสัมพันธภำพให้สมำชิกกลุ่มร่วมกัน
สรุปประสบกำรณ์กลุ่มครั้งที่หนึ่ง	และน�ำเสนอ
กำรบ้ำนที่ได้ท�ำกับกลุ่มใหญ่

PowerPoint	 
“สร้ำงเส้นทำงชีวิต
ใหม่ในช่วง	5	วัน”

ระบุบำดแผลทำงใจและสำมำรถเยียวยำบำดแผลทำงใจซึ่งกันและกันได้

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�		3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	2	เยียวย�บ�ดแผลท�งใจ
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กลุ่มใหญ่

กำรเรียนรู้เรื่องบำดแผล
ทำงใจและกำรเยียวยำ
บำดแผลทำงใจ	

60	นำที

ผู้น�ำกลุ่ม	น�ำเสนอประเด็น	“บำดแผลทำงใจ	 
เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเยียวยำ”	โดยให้สมำชิกกลุ่ม 
ได้ชมวีดิทัศน์ทีละวดีทัิศน์	ได้แก่	วีดทัิศน์	 
“จะกนิหรอืไม่กนิ”	

วีดิทัศน์	“เรื่องสั้น..คนเครำะห์ร้ำย”	

วีดิทัศน์	“สนใจแต่เรื่องของตัวเอง”

และเปิดประเด็นให้สมำชิกได้แสดงควำมรู้สึกนึกคิด	
ประสบกำรณ์จำกกำรได้ชมวีดิทัศน์ว่ำ

-	บุคคลในวีดิทัศน์เกิดบำดแผลทำงใจอะไรได้บ้ำง 
มีสำเหตุจำกอะไร

-	เคยมีประสบกำรณ์เหมือนกับเรื่องในวีดิทัศน์บ้ำง
หรือไม่

-	อยำกได้รับกำรช่วยเหลืออะไรบ้ำง

จำกนั้นชวนสมำชิกกลุ่มท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็น
บำดแผลใจ	สำเหตุ	ผลที่ตำมมำและกำรช่วยเหลือ
เยียวยำ	ตำม	PowerPoint	“บำดแผลทำงใจ”

และเปิดวีดิทัศน์	“ยิ้มสู้”	แล้วพูดเสริมพลังบวกของ
ผู้ที่ได้รับบำดแผลใจของบุคคลในวีดิทัศน์	“ยิ้มสู้”

จำกนั้นให้สมำชิกได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของ
ตนเองต่อในกลุ่มย่อยตำมประเด็นใน	PowerPoint	
“บำดแผลทำงใจ”	สไลด์ที่	17

ผู้น�ำกลุ่มต้องบริหำรเวลำให้พอดี	เนื่องจำกมี 
วีดิทัศน์หลำยวีดิทัศน์และมีเนื้อหำใน	PowerPoint	
ค่อนข้ำงมำก

วีดิทัศน์	 
“จะกินหรือไม่กิน”	

วีดิทัศน์	 
“เรื่องสั้น.. 
คนเครำะห์ร้ำย”	

วีดิทัศน์	 
“สนใจแต่เรื่อง 
ของตัวเอง”

PowerPoint	
“บำดแผลทำงใจ”

วีดิทัศน์	“ยิ้มสู้”

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	2	เยียวย�บ�ดแผลท�งใจ
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ขั้นตอนที่สอง

กระบวนกำรกลุ่ม 
ในกลุ่มย่อย

60	นำที

แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-6	คน	ให้ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว
และให้สมำชิกแนะน�ำตัว	แล้วกระตุ้นให้สมำชิก
กลุ่มแสดงควำมคิดเห็น	ควำมรู้สึกตำมประเด็น	

ขั้นตอนที่สาม

สรุปควำมคิดรวบยอด
และมอบกำรบ้ำน 
ในกลุ่มใหญ่	

30	นำที

ให้สมำชิกทุกคนรวมกันในกลุ่มใหญ่	วิทยำกร 
กลุ่มย่อยสรุปสำระส�ำคัญที่ได้จำกกลุ่มย่อย	โดย
เสริมในประเด็นเพิ่มเติม	และ/หรือประเด็นที ่
แตกต่ำง	เน้นควำมเป็นกลำงและประเด็นที่เสริม
พลังเยำวชน

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่	เปิดโอกำสให้สมำชิกกลุ่มเพิ่มเติม
ได้ตำมควำมเหมำะสมของประเด็นเนื้อหำและเวลำ

จำกนั้นมอบกำรบ้ำนตำม	PowerPoint	“ท�ำแผลใจ 
ทุก	ๆ	วัน”	ให้สมำชิกไปท�ำเพื่อน�ำส่งและน�ำเสนอ
ในกลุ่มบ�ำบัดครั้งต่อไป

PowerPoint	 
“ท�ำแผลใจทุก	ๆ 	วัน”

 
ประเมินผล
จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของกิจกรรม	
และกำรน�ำเสนอกำรบ้ำนที่มอบหมำยในกลุ่ม
บ�ำบัดครั้งที่	3

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	2	เยียวย�บ�ดแผลท�งใจ
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หัวข้อที่ 3 

สื่อสารภาษารัก
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ขั้นตอนการทำากิจกรรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและท�าความเข้าใจในประเดน็จุดประสงค์ของการท�ากลุม่ 
ขั้นตอนที่สอง แบ่งเป็นกลุ่มย่อย สมาชิกประกอบด้วยเยาวชนและครอบครัวเพื่อท�ากระบวนการกลุ่มตาม 
  จุดประสงค์
ขั้นตอนที่สาม รวมกลุ่มใหญ่ เพื่อน�าประสบการณ์และค�าส�าคัญท่ีได้จากกลุ่มย่อยมาแลกเปลี่ยนและสรุป 
  ในกลุ ่มใหญ่ รวมทั้งมอบการบ้านให้สมาชิกกลุ่มท�าช่วงระหว่างที่จะได้พบกันต่อไป 
  ในครั้งที่ 4

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

ขั้นตอนแรก 

กลุ่มใหญ่

สร้ำงสัมพันธภำพ 
และสรุป
ประสบกำรณ์กลุ่ม
ครั้งที่	2	

30	นำที

ผู้น�ำกลุ่มสร้ำงสัมพันธภำพให้สมำชิกกลุ่มร่วมกัน
สรุปประสบกำรณ์กลุ่มครั้งที่สอง	และน�ำเสนอ
กำรบ้ำนที่ได้ท�ำกับกลุ่มใหญ่

PowerPoint	 
“ท�ำแผลใจทุก	ๆ 		วัน”

เข้ำใจภำษำรักและสื่อสำรภำษำรักต่อกันด้วยควำมเข้ำใจได้

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�		3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	3	สื่อส�รภ�ษ�รัก
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กลุ่มใหญ่

เรียนรู้เรื่องภำษำรัก	

60	นำที

ผู้น�ำกลุ่ม	น�ำเสนอประเด็นตำม	PowerPoint	 
“ภำษำรัก-รู้จักรับและส่งกันแล้วหรือยังนะ”	 
โดยให้สมำชิกกลุ่มได้ชมวีดิทัศน์ทีละวีดิทัศน์	 
และเปิดประเด็นให้สมำชิกได้แสดงควำมรู้สึกนึกคิด	
ประสบกำรณ์จำกกำรได้ชมวีดิทัศน์

เปิดวีดิทัศน์	“ภำษำรักของแม่”	 
ให้แสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็น	ดังนี้

-	คุณรู้สึกนึกคิดอะไรบ้ำง

-	คนในเรื่องเขำรักกันหรือไม่

-	เขำแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกต่อกันอย่ำงไร

-	ผลเป็นอย่ำงไร

-	อยำกให้เขำปรับอะไรบ้ำง

เปิดวีดิทัศน์	“ไข่เจียวมะเขือเทศ”	ให้สมำชิกกลุ่ม 
แสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็น	ดังนี้

-	ไข่เจียวมะเขือเทศในเรื่องสื่อถึงอะไร

-	ที่ผ่ำนมำได้ส่ง	“ไข่เจียวมะเขือเทศ”	ให้ใครบ้ำง

-	เคยได้รับ	“ไข่เจียวมะเขือเทศ”	บ้ำงหรือไม่

จำกนั้นชวนสมำชิกกลุ่มท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็น
เกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำษำรักตำม	PowerPoint	 
“ภำษำรัก-รู้จักรับและส่งกันแล้วหรือยังนะ”	

PowerPoint	 
“ภำษำรัก-รู้จักรับ 
และส่งกันแล้ว 
หรือยังนะ”	

วีดิทัศน์	 
“หำกรู้สักนิด”	

วีดิทัศน์	 
“ไข่เจียวมะเขือเทศ”	

วีดิทัศน์	 
“คนกวำดขยะ”

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	3	สื่อส�รภ�ษ�รัก
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สไลด์ที่	4-6

เปิดวีดิทัศน์	“คนกวำดขยะ”

จำกนั้นให้สมำชิกได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ของตนเองต่อในกลุ่มย่อยตำม	PowerPoint	 
“ภำษำ	รัก-รู้จักรับและส่งกันแล้วหรือยังนะ”	

สไลด์ที่	8

ผู้น�ำกลุ่มต้องบริหำรเวลำให้พอดี	เนื่องจำก 
มีวีดิทัศน์หลำยวีดิทัศน์และมีเนื้อหำใน	PowerPoint	
ค่อนข้ำงมำก

ขั้นตอนที่สอง

กระบวนกำรกลุ่ม 
ในกลุ่มย่อย

60	นำที

แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-6	คน	ให้ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว
และให้สมำชิกแนะน�ำตัว	แล้วกระตุ้นให้สมำชิกกลุ่ม
แสดงควำมคิดเห็น	ควำมรู้สึกตำมประเด็น	 
กำรสื่อสำรภำษำรัก

-

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	3	สื่อส�รภ�ษ�รัก
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ขั้นตอนที่สาม

สรุปควำมคิด 
รวบยอด 
และมอบกำรบ้ำน 
ในกลุ่มใหญ่	

30	นำที

ให้สมำชิกทุกคนรวมกันในกลุ่มใหญ่	วิทยำกร 
กลุ่มย่อยสรุปสำระส�ำคัญที่ได้จำกกลุ่มย่อย	โดยเสริม
ในประเด็นเพิ่มเติม	และ	/	หรือประเด็นที่แตกต่ำง	
เน้นควำมเป็นกลำงและประเด็นที่เสริมพลังเยำวชน
และครอบครัว

ผู้น�ำกลุ่มใหญ่	เปิดโอกำสให้สมำชิกกลุ่มเพิ่มเติมได้
ตำมควำมเหมำะสมของประเด็นเนื้อหำและเวลำ

จำกนั้นมอบกำรบ้ำนตำม	PowerPoint	“บอกรักกัน 
ทุกวัน”	ให้สมำชิกไปท�ำเพื่อน�ำส่งและน�ำเสนอ 
ในกลุ่มบ�ำบัดครั้งต่อไป

PowerPoint	 
“บอกรักกันทุกวัน”

ประเมินผล
	 จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของกิจกรรม	
และกำรน�ำเสนอกำรบ้ำนที่มอบหมำยในกลุ่ม
บ�ำบัดครั้งที่	4	

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

หัวข้อที่	3	สื่อส�รภ�ษ�รัก
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หัวข้อที่ 4 
เป้าหมายในชีวิต
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ขั้นตอนการทำากิจกรรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก เป็นกิจกรรมเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพและท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นจุดประสงค์ของกำร 
	 	 ท�ำกลุ่ม 
ขั้นตอนที่สอง แบ่งเป็นกลุ่มย่อย	สมำชิกประกอบด้วยเยำวชนและครอบครัวเพื่อท�ำกระบวนกำรกลุ่ม	
	 	 ตำมจุดประสงค์
ขั้นตอนที่สาม รวมกลุ่มใหญ่	 เพื่อน�ำประสบกำรณ์และผลงำนท่ีได้จำกกลุ่มย่อยมำแลกเปลี่ยนและ 
	 	 สรุปในกลุ่มใหญ่ 

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

ขั้นตอนแรก 

กลุ่มใหญ่

สร้ำงสัมพันธภำพ 
และสรุปประสบกำรณ์
กลุ่มครั้งที่	2	

30	นำที

ผู้น�ำกลุ่มสร้ำงสัมพันธภำพให้สมำชิกกลุ่ม 
ร่วมกันสรุปประสบกำรณ์กลุ่มครั้งที่สอง	 
และน�ำเสนอกำรบ้ำนที่ได้ท�ำกับกลุ่มใหญ่

PowerPoint	 
“บอกรักกันทุก	ๆ	วัน”

ระบุเป้ำหมำยในชีวิตในทำงบวกที่เป็นรูปธรรมและไม่ก่อคดีซ�้ำได้พอสังเขป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถ

ระยะเวล�	3	ชั่วโมง

หัวข้อที่	4	เป้�หม�ยในชีวิต



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 77  

กลุ่มใหญ่

เรียนรู้เรื่องเป้ำหมำย 
ในชีวิต	

30	นำที

ผู้น�ำกลุ่มให้สมำชิกชมวีดิทัศน์	“ชีวิตของพี่หยัด”	
แล้วตั้งค�ำถำมให้สมำชิกกลุ่มแสดงควำมคิดเห็น
ตำมประเด็นต่อไปนี้

-	ชีวิตของพวกเขำเหมือนหรือต่ำงกับชีวิตของ
ครอบครัวเรำอย่ำงไร

-	ได้แง่คิดอะไรจำกกำรเรียนรู้	“ชีวิตของพี่หยัด”

จำกนั้นให้สมำชิกชมวีดิทัศน์	“สะพำนมด”	 
แล้วตั้งค�ำถำมให้สมำชิกแสดงควำมคิดเห็น 
ตำมประเด็นต่อไปนี้

-	มดสร้ำงสะพำนได้ส�ำเร็จเพรำะอะไร

-	แล้วครอบครัวเรำ	ชีวิตของเรำจะสร้ำงสะพำน
แบบไหนดี	ใครต้องท�ำหน้ำที่อะไร

-	ที่ผ่ำนมำเคยคุยกันถึงเป้ำหมำยของครอบครัว
กันบ้ำงหรือไม่

-	เคยคิดและเคยคุยกันถึงเป้ำหมำยชีวิตของ
แต่ละคนกันหรือไม่

จำกนั้นมอบหมำยให้แต่ละครอบครัวช่วยกันคิด
และเขียนเป้ำหมำยชีวิตตำม	PowerPoint	 
“เป้ำหมำยในชีวิต	ช่วยกันคิดทั้งครอบครัว”	
สไลด์ที่	4	แล้วน�ำเสนอผลงำนในกลุ่มย่อย	 
ให้เวลำคิดและเขียน	20	นำที

PowerPoint	 
“เป้ำหมำยในชีวิต	 
ช่วยกันคิดทั้ง
ครอบครัว”

วีดิทัศน์	 
“ชีวิตของพี่หยัด”

วีดิทัศน์	 
“สะพำนมด”

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้
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ขั้นตอนที่สอง

คิดและเขียนเป้ำหมำย
ในชีวิตของตนเอง	

30	นำที

ให้เวลำสมำชิกคิดและเขียน	หรืออำจจะวำด 
เป็นรูปภำพ	ในประเด็นเป้ำหมำยในชีวิต

กระดำษ	ดินสอ	 
ดินสอสี	ปำกกำ

กระบวนกำรกลุ่ม 
ในกลุ่มย่อย

60	นำที

แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-6	คน	ให้ผู้น�ำกลุ่ม 
แนะน�ำตัวและให้สมำชิกแนะน�ำตัว	แล้วกระตุ้น
ให้สมำชิกกลุ่มแสดงควำมคิดเห็น	ควำมรู้สึก
ตำมประเด็น

ขั้นตอนที่สาม

สรุปควำมคิดรวบยอด
ในกลุ่มใหญ่	

30	นำที

ให้สมำชิกทุกคนรวมกันในกลุ่มใหญ่	วิทยำกร
กลุ่มย่อยสรุปสำระส�ำคัญที่ได้จำกกลุ่มย่อย	โดย
เสริมในประเด็นเพิ่มเติม	และ/หรือประเด็นที่
แตกต่ำง	

ผู้น�ำกลุ่มให้สมำชิกบอกประสบกำรณ์เรียนรู้ 
จำกกลุ่มค่ำยแสงตะวันแบบออนไลน์ตำม	
PowerPoint	“ประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกลุ่ม 
ค่ำยแสงตะวันแบบออนไลน์”	และให้เวลำเขียน
หรือวำดรูปแสดงควำมรู้สึกนึกคิดส่งให้ผู้ให้ 
ค�ำปรึกษำทำง	Line	ก่อนพิธีปิดกิจกรรม

PowerPoint	
“ประสบกำรณ์เรียนรู้
จำกกลุ่มค่ำยแสงตะวัน
แบบออนไลน์”

ขั้นตอน	/	เวล� กิจกรรม สื่อก�รเรียนรู้

ประเมินผลการเรียนรู้
	 จำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม
ของกิจกรรม	และกำรน�ำเสนอผลงำน
ของกลุ่ม
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การดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณี

	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำของคลินิกจิตสังคมในระบบ
ศำลมีบทบำทเป็น	facilitator,	life-coach	และ	
psychoeducator	บทบำทดังกลำ่วจะช่วยเหลือให้
ผู้รับค�ำปรึกษำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน	
มีทักษะกำรแก้ปัญหำชีวิตที่ดีขึ้น	และไม่ก่อคดีซ�้ำ	
บำงครัง้	ศำลอำจสัง่ให้เหยือ่หรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จำกคดีอำญำเข้ำรับค�ำปรึกษำ	คลินิกจิตสังคมจะ
มีบทบำทช่วยเยียวยำจิตใจเหย่ือหรือผู้ได้รับผลก
ระทบด้วย	ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะได้รับกำรอบรมใน
หลกัสตูรแกนกลำงกำรให้ค�ำปรกึษำ	อย่ำงไรกต็ำม	
ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำยังสำมำรถเรยีนรูจ้ำกกำรปฏบัิตงิำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง	ผู้รับค�ำปรึกษำท่ีมีปัญหำยุ่งยำก
ซับซ้อนจะเป ็นแบบฝึกหัดท่ีดี ในกำรพัฒนำ
สมรรถนะของผูใ้ห้ค�ำปรกึษำ	ท�ำให้คลนิกิจติสงัคม
เกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง	และเกดิกำรยกระดบั
กำรให้ค�ำปรกึษำในลกัษณะกำรดแูลผูร้บัค�ำปรกึษำ
รำยกรณี	(ca		 	e	management)	

	 แม้ว่ำผูร้บัค�ำปรกึษำจะมำพบผู้ให้ค�ำปรกึษำ
ของคลินิกจิตสังคมด้วยเงื่อนไขท่ีศำลก�ำหนด	
เนื่องจำกมีคดีอำญำ	แต่ผู้รับค�ำปรึกษำแต่ละรำย
ล้วนมปัีญหำท่ีแตกต่ำงกนั	กำรส�ำรวจปัจจยัต่ำง	ๆ 	
ท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	ปัจจยัท่ีน�ำมำก่อน	ปัจจยักระตุน้	
ปัจจัยที่ท�ำให้ปัญหำคงอยู่	และปัจจัยปกป้อง	โดย
เช่ือมโยงปัจจัยเหล่ำนี้	จะช่วยให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำ
มองเห็นภำพปัญหำและท่ีมำท่ีไปของผู ้รับค�ำ

ปรึกษำได้ชัดเจนย่ิงข้ึน	มองเห็นทิศทำงในกำร 
ให้ค�ำปรึกษำ	โดยวำงแผนท่ีน�ำทำง	(roadmap)	
เพื่อแก้ไขปัญหำและจัดกำรปัจจัยต่ำง	ๆ	ร่วมกับ
ผู้รับค�ำปรึกษำ	ผู้รับค�ำปรึกษำจะได้รับค�ำปรึกษำ
ท่ีสอดคล้องกับปัญหำท่ีแท้จริงของตนเอง	ท�ำให้
กำรให้ค�ำปรกึษำมปีระสทิธผิล	ท้ังนี	้ผูร้บัค�ำปรกึษำ
บำงรำยมีปัญหำซับซ้อน	ต้องกำรควำมเห็นและ
ควำมช่วยเหลอืท่ีหลำกหลำยและครอบคลมุประเดน็
ส�ำคัญจำกผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนอ่ืน	ๆ	 
ซ่ึงต้องด�ำเนนิกำรไปในทิศทำงเดยีวกนั	ดงันัน้	กำร
ประชุมกรณีศึกษำ	(case	conference)	จึงเป็น
กลไกหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิดกำรดูแลผู้ให้ค�ำปรึกษำ
รำยกรณี	มีกำรวำงแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเฉพำะ
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เจำะจง	สำมำรถดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำคส่วน
ต่ำง	ๆ	มำร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำย	และแนวทำง
อย่ำงเป็นระบบ	มีกำรรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมี 
ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำเป็นเจ้ำภำพท�ำหน้ำท่ีประเมินปัญหำ
เบื้องต้นของผู้รับค�ำปรึกษำ	

ลักษณะก�รดแูลผู้รับคำ�ปรึกษ�ร�ยกรณี
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะท�ำหน้ำที่	strength-based	
perspective	กล่ำวคือประเมินปัญหำและศกัยภำพ
ของผูร้บัค�ำปรกึษำ	วำงเป้ำหมำยกำรเปลีย่นแปลง
ร่วมกับผู ้รับค�ำปรึกษำ	ตลอดจนส่งเสริมและ

ติดตำมให้ผู้รับค�ำปรึกษำได้เปลี่ยนแปลงตนเอง
ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้	โดยให้โอกำสผูร้บัค�ำปรกึษำ
ได้แสดงศักยภำพอย่ำงเต็มท่ีมำกท่ีสุด	ผู้ให้ค�ำ
ปรกึษำอำจสนบัสนนุและช้ีแนะด้ำนสงัคมท่ีเหมำะ
สมกับผู้รับค�ำปรึกษำ	เช่น	กำรหำที่อยู่อำศัย	กำร
จัดหำงำนท่ีเหมำะสม	กำรศึกษำต่อเนื่อง	กำร
บ�ำบัดรักษำกรณีที่มีปัญหำสุขภำพ

	 นอกจำกนี	้ยังสำมำรถยกระดบักำรดแูลรำย
กรณีในลักษณะ	assertive	community	treatment	
ซ่ึงเป็นกระบวนกำรของกำรดแูลผูร้บัค�ำปรกึษำรำย
กรณีท่ีเข้มข้น	โดยมีชุมชนเป็นฐำน	กระบวนกำร
ดงักล่ำวขับเคลือ่นโดยภำคส่วนต่ำง	ๆ 	ท่ีจะร่วมกนั
วำงแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกับผู้รับค�ำปรึกษำ	

ก�รดูแลผู้รับคำ�ปรึกษ�ร�ยกรณี



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 83  

อำศัยประสบกำรณ์และทรัพยำกรท่ีหลำกหลำย
และครอบคลุมมิติกำรแก้ไขปัญหำ	เพื่อให้ผู้รับ 
ค�ำปรึกษำสำมำรถพึ่งพำตนเองได้หลังจ�ำหน่ำย
ออกจำกกระบวนกำรยุติธรรม

	 หำกพบปัญหำสขุภำพจติหรอืโรคทำงจติเวช	
สำมำรถส่งต่อเข้ำรับกำรตรวจประเมิน	และบ�ำบัด
รักษำในระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช	 
หน่วยงำนด้ำนนี้มีกำรบ�ำบัดรักษำท่ีหลำกหลำย 
ข้ึนกับลักษณะของผู ้รับค�ำปรึกษำและปัญหำ 
ของผู้รับค�ำปรึกษำ	เช่น	กำรท�ำจิตบ�ำบัด	กำรให้
ค�ำปรึกษำเฉพำะด้ำน	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำง
สังคมและอำชีพ	คลินิกจิตสังคมสำมำรถสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรส่งต่อผู้รับค�ำปรึกษำ	โดยเชิญ
เครือข่ำยทีมสหวิชำชีพท่ีให้บริกำรบ�ำบัดรักษำ 
ในพื้นท่ีร ่วมประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรดูแล 
ผู้รับค�ำปรึกษำและรับส่งต่อแบบมีส่วนร่วม

	 ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำในคลนิกิจติสงัคมจะมบีทบำท
ในกำรดแูลผูร้บัค�ำปรกึษำรำยกรณีในรปูแบบใดข้ึน
กับลักษณะของผู้รับค�ำปรึกษำ	และบริบทของ
คลินิกจิตสังคมท่ีจะจัดกระบวนกำรเอ้ืออ�ำนวย 
ให้เกิดกำรดูแลผู ้รับค�ำปรึกษำท่ีเฉพำะเจำะจง	 
ผู้ให้ค�ำปรกึษำควรเป็นเจ้ำภำพดูแลผูร้บัค�ำปรกึษำ
รำยกรณี	หรือมีระบบเจ้ำของผู ้รับค�ำปรึกษำ 
รำยกรณ	ีเนือ่งจำกผู้ให้ค�ำปรกึษำได้ผ่ำนกำรอบรม
หลกัสตูรแกนกลำงกำรให้ค�ำปรกึษำ	ได้แก่	หลกัสตูร 
กำรให้ค�ำปรึกษำขัน้พืน้ฐำน	หลกัสตูรกำรให้ค�ำปรกึษำ

กำรจัดกำรภำวะเสพติด	 และหลักสูตรกำร 
ให้ค�ำปรึกษำครอบครัว	ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะมีทักษะ
กำรให้ค�ำปรกึษำ	สำมำรถส�ำรวจปัญหำในระดับลกึ	
เพื่อน�ำไปสู่กำรวำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วม
กับผู้รับค�ำปรึกษำ	ตลอดจนผู้ให้ค�ำปรึกษำย่อมมี
ประสบกำรณ์ชีวิตมำกพอท่ีจะมองเห็นศักยภำพ
ของผู ้รับค�ำปรึกษำ	และช่วยส่งเสริมให้ผู ้รับ 
ค�ำปรึกษำเปลี่ยนแปลงตนเองได้ส�ำเร็จ	ดังนั้น	 
ผู ้ให้ค�ำปรึกษำในคลินิกจิตสังคมจึงท�ำหน้ำท่ี 
ได้มำกกว่ำเป็นผู ้ประเมินปัญหำเบ้ืองต้นของ 
ผู้รับค�ำปรึกษำ	 เพื่อส่งต่อผู ้รับค�ำปรึกษำไปยัง
หน่วยอ่ืนท่ีมศีกัยภำพรองรบักำรดแูลผูร้บัค�ำปรกึษำ	
แต่จะท�ำหน้ำท่ี	strength-based	perspective	หรอื	
assertive	community	treatment	 ข้ึนกับควำม
ประเมินและบ�ำบัดรักษำทำงจิตเวชจะอยู่ในบริบท
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ของระบบบริกำรสำธำรณสุข	คลินิกจิตสังคม 
ไม่ได้มีท�ำหน้ำท่ีนี้โดยตรง	แต่สำมำรถส่งต่อ 
ผู้รับค�ำปรึกษำไปรับกำรบ�ำบัดรักษำและฟื ้นฟ ู
ในระบบนี้ได้

	 เมื่อระบบคลินิกจิตสังคมจัดกำรประชุม 
กรณีศึกษำได้ก็จะช่วยให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรให้ค�ำปรึกษำท่ีเข้มข้นมำกขึ้น	
สำมำรถเชิญหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของผู้รับค�ำปรึกษำเข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ระดมควำมเห็นเพิ่มเติม	จะช่วยให้เกิดมุมมอง 
ท่ีหลำกหลำย	และครอบคลุมมติกิำรวำงแผนแก้ไข
ปัญหำ	นับเป็นกำรแก้ไขปัญหำท่ีตรงจุด	จัดกำร
ควำมเสีย่งได้ทุกมิต	ิมช่ีองทำงส่งเสรมิผูร้บัค�ำปรกึษำ
ให้ได้แสดงศักยภำพในกำรแก้ปัญหำชีวิต	รวมทั้ง
กระบวนกำรติตดำมประเมินผล	ตลอดจนวำง 
เป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงในระยะยำว	สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได ้หลังจ�ำหน่ำยออกจำกระบบ
ยุติธรรม

	 กำรแก้ไขปัญหำอำจครอบคลุมถึงปัญหำ
ของครอบครัวผู ้รับค�ำปรึกษำด้วย	 เนื่องจำก
ครอบครัวอำจเป็นปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยท่ีท�ำให้
ปัญหำคงอยู่	บำงกรณีครอบครัวอำจเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบเนือ่งจำกผูร้บัค�ำปรกึษำเป็นเสำหลกัของ
ครอบครวั	เมือ่ถกูด�ำเนนิคดกีท็�ำให้ครอบครวัขำด
ท่ีพึ่งและขำดรำยได้	จึงต้องให้ควำมช่วยเหลือ
ครอบครัวให้พึ่งพำตนเองได้

	 กำรดูแลผู้ให้ค�ำปรึกษำรำยกรณีในลักษณะ	
strength-based	perspective	อำจขยำยบทบำท
ถึง	assertive	community	treatment	จึงเป็นกำร
ดูแลผู ้ให้ค�ำปรึกษำอย่ำงครบวงจร	 โดยมีกำร
ประชุมกรณีศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรร่วมกัน
วำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ	และติดตำมผล
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ข้ันตอนก�รดแูลผูรั้บคำ�ปรกึษ�ร�ยกรณี

1. การประเมิน (Assessment) 
	 ผู ้ ให ้ค�ำปรึกษำรวบรวมข้อมูลของผู ้รับ 
ค�ำปรึกษำ	ได้แก่	เพศ	อำยุ	พัฒนำกำร	กำรศึกษำ	
อำชีพ	 รำยได้	 บุคลิกและกำรจัดกำรอำรมณ	์
ประวัติกำรใช้สุรำและสำรเสพติด	ประวัติด้ำน
สขุภำพกำยและสขุภำพจติ	ประวตัคิด	ีกำรเดนิทำง
มำรับค�ำปรึกษำ	โดยผู้รับค�ำปรึกษำศึกษำข้อมูล
เบ้ืองต้นได้จำกแบบบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้น	แบบ 
คัดกรองปัญหำสุขภำพจิต	เอกสำรพฤติกรรมคดี	
และส�ำเนำค�ำพิพำกษำ	จำกนั้น	ผู้ให้ค�ำปรึกษำ 
เริ่มส�ำรวจปัญหำ	และเชื่อมโยงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง	
ได้แก่	ปัจจัยท่ีน�ำมำก่อน	ปัจจัยกระตุ้น	ปัจจัย 
ท่ีท�ำให้ปัญหำคงอยู่	และปัจจัยปกป้อง	เพ่ือท�ำ 
ควำมเข้ำใจปัญหำท่ีแท้จริงของผู้รับค�ำปรึกษำ	
(case	formulation)	หำกผู้รับค�ำปรึกษำมีภำวะ 
เสพติด	ผู้ให้ค�ำปรึกษำสำมำรถประเมินขั้นตอน
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	(stage	of	change)	
เพื่อประเมินควำมพร้อมของกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้รับค�ำปรึกษำ	หำกผู้ให้ค�ำปรึกษำ
ส�ำรวจพบว่ำครอบครัวของผู้รับค�ำปรึกษำมีควำม
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสี่ใน	case	formulation	ผู้ให้
ค�ำปรึกษำอำจเชิญสมำชิกครอบครัวมำสัมภำษณ	์
เพือ่ประเมนิสภำพครอบครวัได้อีกด้วย	นอกจำกนี	้
ผู ้ให้ค�ำปรึกษำควรประเมินควำมต้องกำรของ 
ผู้รับค�ำปรึกษำ	 ท้ังในแง่ปัจจัยสี่	ควำมต้องกำร 
กำรช่วยเหลอื	และควำมต้องกำรเปลีย่นแปลงตนเอง

2. การวางแผน (Planning)
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำ	ผู้รับค�ำปรึกษำและหน่วย 
หรือบุคคลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันตั้งเป้ำหมำย
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ตลอดจนก�ำหนด
ยุทธศำสตร์และวิธีกำรให้ไปถึงเป้ำหมำยร่วมกับ
ผู ้รับค�ำปรึกษำ	 โดยก�ำหนดผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในแต่ละขัน้ตอน	วิธกีำรท่ีเป็นไปได้	และระยะเวลำ
ด�ำเนินกำรท่ีชัดเจน	 เช่น	ผู ้รับค�ำปรึกษำต้อง 
ท�ำอะไรบ้ำง	ครอบครัวของผู้รับค�ำปรึกษำต้อง 
ท�ำอะไรบ้ำง	ผู้ให้ค�ำปรึกษำต้องประสำนงำนกับ 
ใครบ้ำง	ใช้ระยะเวลำนำนเท่ำไร	เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรติดตำมผล	อำจแบ่งเป็นเป้ำหมำยระยะสั้น	
และเป้ำหมำยระยะยำว	แต่ต้องสอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยของคลนิกิจติสงัคม	และค�ำนงึถงึเงือ่นไข
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ที่ศำลก�ำหนดด้วย
	 เม่ือต้ังเป้ำหมำยแล้ว	ผู้ให้ค�ำปรึกษำต้อง
ติดตำมผลว่ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเป้ำ
หมำยหรือไม่	มีปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไร	จะมี
แนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไร	หรือจะปรับเปลี่ยน
เป้ำหมำยหรือไม่

3. การเชื่อมโยง (Linkage)
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำมีหน้ำท่ีระบุบริกำรและกำร
สนับสนุนทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัผู้รบัค�ำปรึกษำเพือ่ให้ไป
ถึงเป ้ำหมำยท่ีวำงไว ้	 สนับสนุนให ้ เกิดกำร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอย่ำงเป็นรปูธรรม	เช่น	ส่ง
ต่อผูร้บัค�ำปรกึษำท่ีมปัีญหำจติเวชไปรบักำรรกัษำ
ในระบบบริกำรสำธำรณสุข	สนับสนุนให้ผู้รับค�ำ
ปรึกษำได้ศึกษำต่อ	สนับสนุนให้ผู้รับค�ำปรึกษำมี

อำชีพ	ดังนั้น	ผู้ให้ค�ำปรึกษำต้องมีควำมรู้ท่ีกว้ำง
ขวำง	พร้อมแสวงหำควำมรูแ้ละข้อมูลเพ่ือส่งเสรมิ
ให้ผูร้บัค�ำปรกึษำได้เข้ำถงึแหล่งสนบัสนนุดงักล่ำว	
ท้ังนี้	กำรจัดประชุมกรณีศึกษำจะเป็นเวทีให้เกิด
กำรแลกเปลีย่นข้อมลู	เนือ่งจำกผูใ้ห้ค�ำปรกึษำเป็น
ผู ้ มีประสบกำรณ ์ ชี วิต	 หำกได ้แลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ ในเวทีนี้ 	 อำจพบข้อมูลแหล ่ง
สนับสนุนท่ีเป ็นประโยชน์กับผู ้รับค�ำปรึกษำ	
นอกจำกนี	้กำรเชิญบุคคลหรอืหน่วยงำนท่ีน่ำจะมี
บทบำทสนบัสนนุผูร้บัค�ำปรกึษำ	เช่น	หน่วยบรกิำร
สำธำรณสุข	หน่วยงำนพัฒนำสังคมและควำม
มัน่คงของมนษุย์	จะช่วยให้เกดิกำรสือ่สำรเพ่ือช่วย
เหลือผู้รับค�ำปรึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น
	 อนึ่ง	กำรสร้ำงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
จะช่วยให้เกิดกำรเช่ือมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก
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อย่ำงเป็นระบบ	เช่น	บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เรื่ องกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพของกำรด�ำ เนิน
กระบวนกำรยุติธรรม	ด้ำนคดีเด็ก	เยำวชนและ
ครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสำธำรณสุข	ระหว่ำง
ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	และกระทรวงสำธำรณสุข	
ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้กระบวนกำรยตุธิรรมด้ำน
คดีเด็ก	เยำวชนและครอบครัว	ด�ำเนินไปอย่ำง 
มคีณุภำพ	ให้บุคคลท่ีเกีย่วข้องในคดท่ีีอำจมีปัญหำ
ด้ำนสุขภำพจิต	จิตเวช	และสำรเสพติด	ได้รับกำร
ตรวจประเมิน	บ�ำบัดรักษำ	และฟื้นฟู	 ไม่เป็น
อันตรำยต่อตนเองและสังคม	สำมำรถด�ำรงชีวิต
ภำยในครอบครัว	และสังคมได้อย่ำงปกติสุข	และ
ได้รับกำรคุ้มครอง	เพ่ือให้กำรวินิจฉัยช้ีขำดคด ี
ของศำลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น	

4. การติดตาม (Monitoring)
	 ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำต้องเกำะติดผู้รบัค�ำปรกึษำว่ำ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดร่วม
กนัไว้หรอืไม่	อย่ำงไร	อำจต้องสือ่สำรกบัหน่วยงำน
อ่ืน	ๆ 	ท่ีมส่ีวนร่วมดแูลผูร้บัค�ำปรกึษำ	เพือ่ติดตำม
ผูร้บัค�ำปรกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมท้ังประเมินแหล่ง
สนับสนนุว่ำเหมำะสมกบับรบิทของผูร้บัค�ำปรกึษำ
หรอืไม่	ผูร้บัค�ำปรกึษำได้รบัประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง	
เพื่อน�ำมำวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
	 หำกมีกำรประชุมกรณศีกึษำ	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำ
ตดิตำมผล	และน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในท่ีประชมุ
ครั้งต่อไป
	 ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยผู้ให้ค�ำปรึกษำสำมำรถ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำได้อย่ำงครอบคลุมคือกำร

บันทึกข้อมูลท่ีครบถ้วน	มกีำรบนัทึกรำยกำรปัญหำ
ซ่ึงเช่ือมโยงกับปัจจัยใน	case	formulation	แผน 
กำรแก้ไขปัญหำ	และประเด็นกำรติดตำมผล

5. การสนับสนุน (Advocacy)
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำมีหน้ำท่ีสนับสนุนให้ผู้รับค�ำ
ปรกึษำเข้ำถงึบรกิำรตำมสทิธิท่ี์พึงมี	โดยให้ข้อมลู
เกี่ยวกับช่องทำงสนับสนุน	กำรเจรจำเพื่อส่งผู้รับ
ค�ำปรึกษำเข้ำสู่แหล่งสนับสนุน	เช่น	กำรศึกษำ	
กำรจ้ำงงำน	รวมท้ัง	กำรสร้ำงระบบส่งต่อเพ่ือ
รักษำในระบบบริกำรสำธำรณสุข	กำรเข้ำถึง
สวัสดิกำรสังคม	กำรเข้ำถึงกำรช่วยเหลือด้ำน
กฎหมำย	
		 แนวทำงกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณี	
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แผนภูมิ กระบวนการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณี

ประเมิน
ผู้รับคำ�ปรึกษ�

ว�งแผนแก้ ไขปัญห�
ร่วมกัน

ผู้รับคำ�ปรึกษ�	
และ	/	หรือ	ครอบครัว
ลงมือแก้ ไขปัญห�
ด้วยตนเอง

ผู้ให้คำ�ปรึกษ�
ส่งต่อผู้รับคำ�ปรึกษ�
ไปยังแหล่งสนับสนุน

สนับสนุนก�รแก้ ไขปัญห�

จำ�หน่�ยจ�ก
กระบวนก�รยุตธิรรม

ยุติก�รดูแล

ติดต�ม
ประเมินผล
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สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงและแผนภูมิ	ดังนี้
ตาราง หน้าที่ของผู้รับคำาปรึกษาในการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณี

หน้�ที่ ลักษณะง�น

กำรประเมิน 
(Assessment)

-	ประเมินควำมต้องกำร	และศักยภำพของผู้รับค�ำปรึกษำ

-	ประเมินสภำวะด้ำนจิตสังคม	และที่มำที่ไปของปัญหำ	(case	formulation)

กำรวำงแผน 
(Planning)

ร่วมกับผู้ให้ค�ำปรึกษำ	และ	/	หรือ	ผู้เกี่ยวข้อง

-	ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลง

-	วำงกลยุทธ์ที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำย

-	ก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน

-	ก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินกำร

กำรเชื่อมโยง 
(Linkage)

-	ระบุกำรสนับสนุนที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้รับค�ำปรึกษำเพื่อให้ไปถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้

-	ส่งต่อผู้รับค�ำปรึกษำไปยังแหล่งสนับสนุน

-	แนะน�ำควำมรู้และข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับค�ำปรึกษำได้เข้ำถึงแหล่งสนับสนุน
ดังกล่ำว

กำรติดตำม 
(Monitoring)

ติดตำมประเมินว่ำในประเด็นต่อไปนี้

-	ผู้รับค�ำปรึกษำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดร่วมกันไว้หรือไม่	
อย่ำงไร

-	แหล่งสนับสนุนเหมำะสมกับบริบทของผู้รับค�ำปรึกษำหรือไม่	ผู้รับค�ำปรึกษำ
ได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง

กำรสนับสนุน 
(Advocacy)

สนับสนุนให้ผู้รับค�ำปรึกษำเข้ำถึงบริกำรตำมสิทธิ์ที่พึงมี	

-	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำงสนับสนุน	

-	เจรจำเพื่อส่งผู้รับค�ำปรึกษำเข้ำสู่แหล่งสนับสนุน

(ดัดแปลงจำก	Monchick,	R.,	Scheyette,	A.	&	Pfeifer,	J.	(2006).	Drug court case management: Role, function, and 
utility. Virginia:	National	Drug	court	Institute.	October,	17,	2021,	Retrieved	from	https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xy-
ckuh186/files/Publications/Drug_Court_Case_Management.pdf)
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การประชุมกรณีศึกษา
 กำรประชุมกรณีศึกษำ	(case	conference)	
เป็นส่วนหนึ่งของกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำยกรณ	ี
(case	management)	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพื่อวำงแผนแก้ไขปัญหำร่วมกับผู้รับ 
ค�ำปรึกษำ	มีเป้ำหมำยให้ผู้รับค�ำปรึกษำเกิดกำร
เปลีย่นแปลงตนเอง	และไม่ก่อคดซี�ำ้	ผูร้บัค�ำปรกึษำ
บำงรำยมีปัญหำท่ียุ่งยำกซับซ้อน	กำรประชุม 
กรณีศึกษำจะช่วยให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำ	และบุคลำกร
หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้อภิปรำยแนวทำง
แก ้ไขป ัญหำท่ีเหมำะสมกับบริบทของผู ้ รับ 
ค�ำปรึกษำแต่ละรำย	

	 2.	เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะกำรให้ค�ำ
ปรกึษำเสรมิกำรเรยีนรูจ้ำกหลกัสตูรแกนกลำงกำร
ให้ค�ำปรึกษำ	ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะได้บูรณำกำรองค์
ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกหลักสูตรแกนกลำง
กำรให ้ค�ำปรึกษำเข ้ำกับกำรปฏิบัติงำนจริง	
นอกจำกนี้	ยังเป็นโอกำสส�ำหรับผู้ให้ค�ำปรึกษำใน
กำรแบ่งปันประสบกำรณ์กำรให้ค�ำปรึกษำ	

	 3.	เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อกำรให้ค�ำ
ปรึกษำ	และกำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำแบบองค์รวม
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ผู้เข้าร่วมการประชุมกรณีศึกษา
 ผู ้ ให้คำาปรึกษาเจ้าของกรณีศึกษา	 เป็น 
ผู้เตรียมกรณีศึกษำ	น�ำเสนอข้อมูลส�ำคัญของ 
ผู้รับค�ำปรึกษำ	ปัญหำ	ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง	(case	
formulation)	และกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

 ผู้รับคำาปรึกษา และ / หรือ สมาชิกครอบครัว 
หลังจำกท่ีผู ้ให้ค�ำปรึกษำเจ้ำของกรณีศึกษำได้ 
น�ำเสนอข้อมูลข้ำงต้นให้ท่ีประชุมรับทรำบแล้ว  
ผู้ให้ค�ำปรึกษำอำจเชิญผู้รับค�ำปรึกษำ	และ	/	หรือ
สมำชิกครอบครวัมำร่วมในกำรประชุม	เพือ่ส�ำรวจ
ปัญหำท่ีลึกข้ึน	ประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำท่ี 
ผ่ำนมำ	ควำมต้องกำรของผู้รับค�ำปรึกษำ	และ	/	
หรือสมำชิกครอบครัว	ตลอดจนหำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำท่ียังค้ำงคำร่วมกนั	ซ่ึงจะช่วยไขค�ำตอบ
สมมติฐำนของปัญหำท่ีท่ีประชุมตั้งไว้ให้กระจ่ำง
มำกย่ิงขึ้น	 ท้ังนี้	 ข้ึนกับควำมยินยอมและบริบท 
ท่ีเอื้ออ�ำนวยของผู้รับค�ำปรึกษำและสถำนกำรณ์	
(เช่นกรณีท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือโควิด 
ท่ีหน่วยงำนของศำลต้องท�ำตำมมำตรกำร	เว้นระยะ
ห่ำงทำงสงัคม	(social	distancing)	จงึไม่อนญุำตให้
ผู้รับบริกำรมำท่ีศำล)	เมื่อผู้รับค�ำปรึกษำยินยอม
มำร่วมประชุม	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำต้องแจ้งรำยละเอียด
และข้ันตอนท่ีผู้รับค�ำปรึกษำจะต้องเข้ำร่วม	และ
ยืนยันว่ำจะรกัษำควำมลบัของผูร้บัค�ำปรกึษำอย่ำง
เคร่งครัด	
 

 ผู้ ให้คำาปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม จะช่วย 
แบ่งปันประสบกำรณ์กำรให้ค�ำปรึกษำ	 และ
ประสบกำรณ์ชีวิตท่ีอำจตอบโจทย์บริบทของผู้รับ
ค�ำปรึกษำ	รวมท้ัง	อำจเสนอช่องทำงสนับสนุน	
เช่น	กำรศึกษำต่อ	กำรจ้ำงงำน	

 นักจิตวิทยาประจำาศาล มีบทบำทในกำร
ประเมินปัญหำสภำพจิตของผู้รับค�ำปรึกษำ	อำจ
เป็นท่ีปรึกษำด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรให้ค�ำ
ปรึกษำให้กับผู้ให้ค�ำปรึกษำ	เนื่องจำกเป็นวิชำชีพ
ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงเข้มข้น	และผ่ำนกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำนองค์กรวิชำชีพ	นอกจำกนี้	
ยังสำมำรถเป็นตวักลำงสือ่สำรกบับุคลำกรในระบบ
สำธำรณสุข	กรณีส่งผู้รับค�ำปรึกษำเข้ำรักษำใน
ระบบสำธำรณสุข
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 บคุลากรจากภาคส่วนอืน่ กำรวำงแผนแก้ไข
ปัญหำท่ียุ่งยำกซับซ้อน	อำจต้องอำศัยควำมร่วม
มือจำกบุคลำกรภำคส่วนอ่ืนนอกระบบยุติธรรม
แล้วแต่กรณี	เช่น
	 -	บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข	
เช่น	จิตแพทย์	พยำบำลจิตเวช	นักจิตวิทยำ	 
นกัสงัคมสงเครำะห์	นกักจิกรรมบ�ำบัด	นกัวชิำกำร
สำธำรณสุข
	 -	บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ	เช่น	คร	ูนกัวชิำกำร
กำรศึกษำ
	 -	บุคลำกรด้ำนพฒันำสงัคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์
	 -	ผู้น�ำชุมชน
เป็นต้น
 

 ผู ้ ที่ทำาหน ้า ท่ี เป ็นผู ้ดำา เ นินการประชุม  
(moderator) เป็นผูท่ี้มหีน้ำท่ีเอ้ืออ�ำนวยให้มกีำร
ประชุม	อภิปรำยไปในทิศทำงเดียวกัน	ไปตำมจุด
ประสงค์ของกำรประชุม	และกระตุน้กำรมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมประชุม	ตั้งค�ำถำมท่ีให้ท่ีประชุมร่วม
ส�ำรวจข้อมูลในเชิงลึก	และช่วยให้ค้นหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ	หรือค้นหำควำมเสี่ยงต่อกำรกระท�ำ
ผิดซ�้ำที่อำจจะมองข้ำมไป	กำรก�ำหนดผู้ท�ำหน้ำที่	 
moderator	 ข้ึนกับท่ีประชุมของคณะกรรมกำร
ด�ำเนินงำนคลินิกจิตสังคมจะพิจำรณำก�ำหนด 
โดยยึดบทบำทหน ้ำ ท่ีและคุณสมบัติ ในกำร 
ท�ำหน้ำท่ีเป็นเกณฑ์	 ท่ีประชุมจ�ำเป็นต้องมีผู้ท�ำ
หน้ำท่ีนี้เพื่อให้กำรประชุมลื่นไหล	ไม่สะดุด	และ
เกิดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	มีทิศทำง	กระชับ
เวลำประชุม
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กระบวนการประชุมกรณีศึกษา
 1. ขั้นเตรียมการ
 คัดเลอืกกรณีศึกษำท่ีมีปัญหำยุง่ยำกซับซ้อน	
เช่น	ก่อคดีรุนแรง	มีประวัติก่อคดีซ�้ำ	เสี่ยงก่อคดี
ซ�้ำ	ขำดผู้ดูแล	(supporting	system)	มีโรคร่วม
หรือได้รับกำรรักษำทำงจิตเวช	เป็นต้น
	 เตรียมข้อมูลของผู้รับค�ำปรึกษำ	เช่น	เพศ	
อำยุ	พัฒนำกำร	กำรศึกษำ	อำชีพ	รำยได้	บุคลิก
และกำรจัดกำรอำรมณ์	ประวัติกำรใช้สุรำและสำร
เสพติด	ประวัติด้ำนสุขภำพกำยและสุขภำพจิต	
(รวมท้ังผลกำรคัดกรองปัญหำสุขภำพจิต	และ
ประวัติกำรรักษำ)	ประวัติคดี
	 วิเครำะห์และเช่ือมโยงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ป ัจจัย ท่ีน�ำมำก ่อน	 ป ัจจัยกระตุ ้น	 ป ัจจัย ท่ี 
ท�ำให้ปัญหำคงอยู่	และปัจจัยปกป้อง	 เพื่อท�ำ 
ควำมเข้ำใจปัญหำท่ีแท้จริงของผู้รับค�ำปรึกษำ	
(case	formulation)
	 ระบุปัญหำ	กำรแก้ไขปัญหำ	และผลกำร
แก้ไขปัญหำ
	 ระบุเหตุผลที่น�ำเข้ำประชุมกรณีศึกษำ

 2. ขั้นประชุม
 ผู้ให้ค�ำปรึกษำเจ้ำของกรณีศึกษำน�ำเสนอ
ข้อมลูของผูร้บัค�ำปรกึษำ	ปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง	ปัญหำ	
กำรแก้ไขปัญหำ	ผลกำรแก้ไขปัญหำ	และเหตุผล
ที่น�ำเข้ำประชุมกรณีศึกษำ
	 สัมภำษณ์ผู้รับค�ำปรึกษำ	และ/หรือ	สมำชิก
ครอบครัว	หำกเดินทำงมำร่วมประชุมกรณีศึกษำ	
เพือ่ส�ำรวจปัญหำในระดบัท่ีลกึข้ึน	ประเมินผลกำร

แก้ไขปัญหำ	 และประเมินควำมต้องกำร	ผู ้
สัมภำษณ์อำจเป็นผู ้ให้ค�ำปรึกษำท่ำนอื่น	นัก
จิตวิทยำประจ�ำศำล	หรือบุคลำกรด้ำนสุขภำพจิต
และจิตเวชท่ีมำร่วมประชุม	แต่ควรตกลงกันก่อน
กับผู้สัมภำษณ์ก่อนเชิญผู้รับค�ำปรึกษำ	และ/หรือ	
สมำชิกครอบครัวเข้ำห้องประชุม	หลังจำกผู ้
สัมภำษณ์หลักสัมภำษณ์แล้ว	อำจเปิดโอกำสให้ท่ี
ประชุมสัมภำษณ์เพ่ิมเติม	กำรสัมภำษณ์ผู้รับค�ำ
ปรกึษำ	และ/หรอื	สมำชิกครอบครวัควรได้ข้อสรปุ
เพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 ที่ประชุมวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ผลกำร
แก้ไขปัญหำ	 อุปสรรคกำรแก้ไขปัญหำ	และ
แนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรปูธรรมในข้ันต่อไป	
ควรก�ำหนดผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลำ	และประเด็น
ติดตำมผลให้ชัดเจน
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3. ขั้นติดตามและประเมินผล
 ตดิตำมผลกำรแก้ไขปัญหำ	และอุปสรรคกำร
แก้ไขปัญหำ แล้วน�ำเสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป	
หำกแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีใช้ยังไม่ตอบโจทย์	อำจ
ต้องหำรอืเพือ่ปรบัแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไป	ผูใ้ห้
ค�ำปรึกษำจะได้เรียนรู้กำรดูแลผู้รับค�ำปรึกษำรำย
กรณแีบบองค์รวมอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมท้ังได้เพิม่พนู
ประสบกำรณ์กำรให้ค�ำปรึกษำให้ดียิ่งขึ้น

ข้อควรคำานงึในการดูแลผู้รับคำาปรกึษา
รายกรณี และการประชุมกรณีศึกษา
	 1.	ผู้ให้ค�ำปรึกษำมีบทบำทเป็น	facilitator,	
life-coach	และ	psychoeducator
	 2.	สร้ำงสมัพันธภำพกบัผูร้บัค�ำปรกึษำ	เพ่ือ
ให้เกิดควำมไว้วำงใจ	กล้ำเปิดเผยตัวตน	และกล้ำ
ส�ำรวจปัญหำ
	 3.	อย่ำแนะน�ำหรือสั่งสอน	โดยท่ียังไม่ได้
ส�ำรวจปัญหำอย่ำงถ่องแท้
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	 4.	ตั้งเป้ำหมำยท่ีชัดเจนและสอดคล้อง 
กับเป้ำหมำยของคลินิกจิตสังคม	 เพื่อให้ผู ้รับ 
ค�ำปรึกษำมีทักษะชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น	แก้ไขปัญหำ 
ได้ดียิ่งขึ้น	และไม่ก่อคดีซ�้ำ
	 5.	กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำควรค�ำนึงถึง
บริบทของผู้รับค�ำปรึกษำ	และควำมเป็นไปได้ 
ในกำรแก้ไขปัญหำด้วยแนวทำงนั้น	ๆ
	 6.	สร้ำงควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และแหล่งสนบัสนนุท่ีจ�ำเป็น	วำงบทบำทให้ชัดเจน	
และเคำรพซึ่งกันและกัน
	 7.	รักษำควำมลับของผู้รับค�ำปรึกษำอย่ำง
ย่ิงยวด	กรณีประชุมกรณีศึกษำท่ีเชิญผู ้รับค�ำ
ปรึกษำมำร่วม	ต้องขอควำมยินยอมทุกครั้ง	และ
ไม่น�ำเรื่องรำวของผู้รับค�ำปรึกษำไปเปิดเผยกับ
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง	หำกผู้รับค�ำปรึกษำไม่ได้มำ
ร่วมประชุม	ผู้น�ำเสนอข้อมูลควรระมัดระวังกำร 
น�ำเสนอข้อมูลส่วนตัวที่จะระบุตัวบุคคล
	 8.	กำรเปลี่ยนแปลงอำจไม่ได้เกิดข้ึนทันที
ทันใด	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำควรสงัเกตกำรณ์เปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นทีละน้อย	ชวนผู้รับค�ำปรึกษำประเมินผล
กำรเปลี่ยนแปลง	ช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษำมองเห็น
ศักยภำพในตัวเอง	ตลอดจนเพิ่มควำมเชื่อม่ัน 
ในตัวผู้รับค�ำปรึกษำ	
	 9.	กำรท�ำหน้ำที่ของ	moderator	ตั้งแต่เริ่ม
ประชุมจนสิ้นสุดกำรประชุม	คือกำรกระตุ้นกำร 
มส่ีวนร่วมของผูเ้ข้ำร่วมประชมุ	ตัง้ค�ำถำมให้ช่วยกนั

คิดหำทำงออก	สรุปควำมคิดและมติมำตรกำร 
ทีจ่ะต้องน�ำไปปฏบิตัต่ิอ	และสง่เสริมพลงักำรช่วย
เหลือ	ให้ทุกคนเกิดควำมภูมิใจ	สบำยใจ	ไม่รู้สึก
กดดัน	รู้สึกว่ำมีกำรท�ำงำนเป็นทีมท่ีช่วยเหลือกัน	
ไม่ต้องแบกรับภำระคนเดียว
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ตัวอย่าง

กรณีศึกษา
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ข้อมูลคดี
	 นำยเอเสพกัญชำ	แล้วมีอำกำรหูแว่วเป็นเสียงสั่งให้พิสูจน์ควำมเป็นลูกผู้ชำย	ขับรถกระบะเห็น
ชำยหญิงคู่หนึ่งจอดรถเก๋งนอนพักข้ำงทำง	จึงใช้ปืนยิงไปที่รถเก๋งคันดังกล่ำว	มีผู้บำดเจ็บที่โหนกแก้ม
ขวำและกระดูกต้นแขนขวำหัก	1	รำย	จำกนั้น	นำยเอขับรถหนีไปโดยไม่ทรำบว่ำกระสุนโดนผู้ใดบ้ำง	
นำยเอมีอำกำรกระวนกระวำย	และหวำดกลัว	
	 ศำลพเิครำะห์เห็นว่ำ	นำยเอเป็นผูมี้จติบกพร่อง	และไม่ปรำกฏว่ำเคยได้รบัโทษจ�ำคกุมำก่อน	รวม
ท้ังได้ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้เสียหำย	ควรให้โอกำสนำยเอได้รับกำรบ�ำบัดรักษำและเป็นพลเมืองดีต่อไป	
โทษจ�ำคุกสมควรให้รอกำรลงโทษไว้มีก�ำหนด	3	ปี	ให้คุมประพฤติ	และรับค�ำปรึกษำที่คลินิกจิตสังคม

กรณีศึกษา 1

 นายเอ อายุ 22 ปี สถานภาพโสด การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
 โรคประจ�าตัว : โรคสมาธิสั้น โรคจิตเภท และมีประวัติใช้กัญชา
 มีคดีความผิดต่อชีวิต และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 

ตัวอย่�ง	กรณีศึกษ�
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Case formulation
 ปัจจัยที่นำามาก่อน: นำยเอใช้กัญชำตั้งแต่
อำยุ	15	ปี	ขณะเรียนช้ันมัธยมศึกษำท่ีโรงเรียน 
แห่งหนึ่ง	 เนื่องจำกไม ่มีสมำธิ เรียนหนังสือ	 
วอกแวกง่ำย	คดิว่ำกำรเรยีนน่ำเบ่ือ	ไม่สนกุ	ลมืส่งงำน	 
ผลกำรเรียนไม่ดี	ต้องสอบซ่อมบ่อยครั้ง	ถูกครู
ต�ำหนิบ่อยครั้ง	เนื่องจำกมองว่ำเป็นเด็กไม่รับผิด
ชอบและไม่ขยัน	พอกลับบ้ำน	พ่อจะถำมถึงกำร
เรียนบ่อย	ๆ	ท�ำให้นำยเอย่ิงรู ้สึกเบ่ือ	ส่วนแม่ 
จะตำมใจ	นำยเอจึงชอบอยู่กับแม่มำกกว่ำ	นำยเอ
เคยมีปำกเสียงกับพ่อท�ำให้ไม่อยำกกลับบ้ำน	 
ช่วงนั้นนำยเอเริ่มคบเพ่ือนท่ีใช้กัญชำ	จึงอยำกรู้
อยำกลองและเริ่มใช้กัญชำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ	
นำยเอเริ่มไม่ไปโรงเรียน	และไม่ยอมกลับบ้ำน	 
พ่อและแม่ทรำบว่ำนำยเอเสพกญัชำ	เพรำะนำยเอ 
มอีำรมณ์ฉุนเฉียว	พดูคนเดียว	มีท่ำทีหวำดระแวง	
จึงพำไปรักษำท่ีแผนกจิตเวชของโรงพยำบำล 
แห่งหนึ่ง
 ปัจจัยกระตุ ้น: นำยเอออกจำกโรงเรียน	
เพรำะไม่รู้จะไปท�ำไม	เรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง	ส่วนพ่อ
และแม่ก็ไม่สำมำรถบังคบันำยเอได้	พ่อต�ำหนนิำย
เอบ่อยครั้งด้วยเจตนำหวังดี	แต่ผิดหวังท่ีนำยเอ 
ไม่เอำดอีย่ำงท่ีพ่อคำดหวงั	นำยเอใช้กญัชำมำกข้ึน	
มีอำกำรหูแว่ว	และหวำดระแวง	พกอำวุธปืน 
ของพ่อไว้กับตัว	วันท่ีเกิดเหตุนำยเอได้ยินเสียง 
หูแว่วเป็นเสียงสั่งให้พิสูจน์ควำมเป็นชำย	ขณะ 
ขับรถกระบะเห็นรถเก๋งจอดอยู	่จงึใช้ปืนยงิไปในรถ	

ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครบำดเจ็บ	แค่อยำกพิสูจน์ 
ควำมเป็นชำยเท่ำนั้น
 ปัจจัยที่ทำาให้ปัญหาคงอยู่: นำยเอยังไม่มี 
เป้ำหมำยชีวิตท่ีชัดเจน	มเีวลำว่ำง	ยังไม่มสีิง่ท่ีต้อง
รับผิดชอบ	ท�ำให้ชีวิตยังขำดหลักยึด	พ่อยังต�ำหนิ
นำยเอ	ท�ำให้นำยเอไม่อยำกเข้ำหำ	ส่วนแม่เป็นคน
ไม่มีปำกมีเสียง	ไม่สำมำรถคุมพฤติกรรมเสพติด
ของนำยเอได้	เพรำะกลัวนำยเออำละวำด
 ปัจจัยปกป้อง: ช่วงท่ีนำยเอไม่ได้เสพกญัชำ	
และไม่มีอำกำรทำงจิต	 เป็นคนพูดจำดี	 ไม่มี
พฤติกรรมก้ำวร้ำว	พ่อแม่อยำกช่วยเหลือให ้
นำยเอมีงำนท�ำ	เพรำะเป็นห่วงอนำคตของนำยเอ	
จึงตัดสินใจลงทุนเปิดร้ำนขำยของช�ำให้นำยเอ 
เป็นผู้ดูแล
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ประเด็นที่นำามาหารือในที่ประชุม
	 นำยเอมีควำมเจ็บป่วยทำงจิตเวช	ได้แก	่ 
โรคสมำธิสั้น	โรคจิตเภท	และภำวะเสพติดกัญชำ	
มีประวัติขำดกำรรักษำ	ยังไม่สำมำรถคุมกำรเสพ
กัญชำได้	และเสี่ยงก่อคดีซ�้ำ
	 นำยเอยังไม่มีเป้ำหมำยชีวิตที่ชัดเจน	ท�ำให้
ขำดหลักยึด

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
 นำยเอมีควำมเจ็บป่วยทำงจิตเวช	 ซ่ึงเป็น
ปัจจัยส่งผลให้เกิดคดี	และมีอำกำรทำงจิตก�ำเริบ
จำกกำรใช้กัญชำ	จ�ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำด้วย
ยำ	หรือกำรรักษำวิธีอื่น	ๆ	นอกเหนือจำกกำรให้
ค�ำปรึกษำ	ควรส่งนำยเอไปรับกำรรักษำท่ีแผนก
จิตเวช	 โดยผู ้ให้ค�ำปรึกษำเขียนหนังสือแสดง
เหตุผลควำมจ�ำเป็นของกำรส่งรักษำในระบบ
บริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช	เพื่อน�ำไปประกอบ
กำรรักษำ
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำเป็นตัวกลำงช่วยปรับควำม
สัมพันธ์ในครอบครัว	 ซ่ึงเป็นปัจจัยกระตุ้นและ
ปัจจัยที่ท�ำให้ปัญหำคงอยู่	ช่วยให้นำยเอ	พ่อ	และ
แม่ได้สื่อภำษำรักให้ตรงกัน	ให้นำยเอได้ระบำย
ควำมรู้สึกอึดอัดและคับข้องใจเวลำได้ยินค�ำพูด
ต�ำหนิจำกพ่อ	ในขณะท่ีพ่อก็ได้แสดงเจตนำท่ีแท้
จริงที่ต้องกำรให้นำยเอมีอนำคต	และเชื่อว่ำถ้ำไม่
ต�ำหนิหรือใช้ค�ำพูดรุนแรง	นำยเอจะไม่เชื่อฟัง
	 ผู้ให้ค�ำปรกึษำชวนนำยเอวำงเป้ำหมำยชีวติ	

อำจเริม่ด้วยกำรตัง้เป้ำหมำยจำกกำรดแูลร้ำนขำย
ของช�ำซ่ึงพ่อของนำยเอตดัสนิใจเปิดร้ำนให้นำยเอ
เป็นผู้ดูแล
	 ผู้ให้ค�ำปรึกษำน�ำประเด็นเรื่องกำรจะมอบ
หมำยให้นำยเอเป็นผูด้แูลร้ำนจะต้องมีกำรฝึกเรยีน
รูง้ำนเป็นข้ันตอนเนือ่งจำกนำยเอไม่เคยท�ำมำก่อน	
เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดแล้วจะนำยเอจะเสีย
ควำมม่ันใจ	ครอบครัวก็จะผิดหวัง	รวมท้ังต้อง
สร้ำงควำมตระหนักเรื่องกำรมีเงินจะเป็นปัจจัย
กระตุ้นภำยนอกให้เข้ำถึงยำเสพติดได้ง่ำย	ต้อง
ค่อย	ๆ	คิดหำวิธีกำรรับมือ
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การติดตามผลในที่ประชุมครั้งต่อมา
	 นำยเอได้รับกำรรักษำท่ีแผนกจิตเวชของ 
โรงพยำบำลแห่งหนึ่ง	ขณะนี้	อำกำรทำงจิตสงบ	
ไม่ได้กลับไปเสพกัญชำซ�้ำ	ผู้ให้ค�ำปรึกษำชวน 
นำยเอวำงเป้ำหมำยชีวิต	นำยเอตั้งใจว่ำอยำก 
มีอำชีพ	พึ่งตนเองได้	ไม่กลับไปใช้สำรเสพติดอีก	
ภูมิใจในตัวเอง	และเป็นคนดีของสังคม	พ่อของ
นำยเอรู้สึกมีควำมหวังกับนำยเอมำกข้ึน	ควำม
สมัพนัธ์ในครอบครวัดข้ึีน	เพรำะพ่อกล็ดกำรต�ำหนิ	
ขณะนี้	 พ ่อของนำยเอสร ้ำงร ้ำนขำยของช�ำ 
ใกล้เสร็จแล้ว	ให้นำยเอเรียนรู้กำรท�ำธุรกิจ	โดย 

ให้พ่ีสำวสอนงำนท่ีร้ำนเดิม	 ซ่ึงเป็นธุรกิจของ
ครอบครวั	ครอบครวัคำดว่ำนำยเอน่ำจะเรยีนรูง้ำน
ได้ครบทุกข้ันตอนกว่ำร้ำนท่ีสร้ำงใหม่จะเปิด 
ขำยของได้	
 ท่ีประชุมเสนอว่า ควรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของนำยเอต่อเนื่อง	เน้นย�้ำเป้ำหมำยกับนำยเอ	
และชวนนำยเอส�ำรวจสถำนกำรณ์เสี่ยงกลับไป 
ใช้สำรเสพติดซ�้ำ	รวมท้ัง	ให้ครอบครัววำงแผน 
กำรใช้เงินร่วมกับนำยเอ	เนื่องจำกเงินอำจเป็น 
ตัวกระตุ ้นตัวใหม่ท่ีจะท�ำให้นำยเอกลับไปใช้ 
สำรเสพติด
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ข้อมูลคดี
 นำงสำวบีรู้จักกับนำยซีทำงสื่อออนไลน์	 โดยไม่เคยพบกันมำก่อน	 วันเกิดเหตุ	นำยซีนัดพบ 
นำงสำวบีท่ีบ้ำน	 โดยให้เหตุผลว่ำนัดกินข้ำวเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์	 เมื่อนำงสำวบีไปถึงบ้ำน	 
นำยซีจึงพำนำงสำวบีเข้ำห้องแล้วข่มขืน	โดยนำงสำวบีไม่ยินยอม	แม่ของนำงสำวบีทรำบเรื่อง	จึงพำ 
นำงสำวบีไปแจ้งควำม	ต่อมำ	นำงสำวบีมีอำกำรหวำดผวำ	ตกใจง่ำย	ฝันถงึเหตกุำรณ์สะเทือนขวญับ่อย	ๆ 	 
ไม่สำมำรถลบภำพติดตำออกจำกควำมทรงจ�ำได้	กลัวกำรเข้ำใกล้ผู้ชำย	รู้สึกเศร้ำ	ท้อแท้	เซ่ืองซึม	 
เหม่อลอยบ่อย	ไม่มีสมำธิ	ศำลเห็นว่ำนำงสำวบีเป็นผู้ถูกกระท�ำและได้รับผลกระทบจำกกำรกระท�ำ 
ของจ�ำเลย	สมควรได้รับกำรเยียวยำด้วยกระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำของคลินิกจิตสังคม

กรณีศึกษา 2

 นางสาวบี อายุ 16 ปี ขณะนี้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ไม่มีประวัติโรคประจ�าตัวมาก่อน
 ไม่ได้เป็นจ�าเลย แต่เป็นผู้เสียหายในคดีข่มขืน และคดีพรากผู้เยาว์
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Case formulation
 ปัจจยัทีน่ำามาก่อน: พ่อแม่ของนำงสำวบีแยก
ทำงกันตั้งแต่นำงสำวบีอำยุ	10	ปี	หลังจำกนั้น	แม่
แต่งงำนใหม่	นำงสำวบีรู้สึกคิดถึงพ่อ	โทษตัวเอง
ว่ำเป็นต้นเหตุท่ีท�ำให้พ่อแม่แยกทำงกนั	เพรำะแม่
ชอบใช้อำรมณ์กับนำงสำวบีเวลำทะเลำะกับพ่อ	
นำงสำวบีเริ่มห่ำงเหินกับแม่	รู้สึกโดดเดี่ยว

 ปัจจัยกระตุ้น: นำงสำวบีรู้จักนำยซีทำงสื่อ
ออนไลน์	เนื่องจำกเบื่อเวลำอยู่บ้ำน	อยำกมีเพื่อน
คยุ	จนกระท่ังนดัเจอกนัแล้วถกูล่วงละเมิดทำงเพศ

 ปัจจัยที่ทำาให้ปัญหาคงอยู่:	นำงสำวบีมี
อำกำรวิตกกังวลตื่นตระหนักจำกเหตุกำรณ์

สะเทือนขวัญท่ีเกิดข้ึน	รู้สึกเศร้ำซึม	ไม่มีสมำธิ	
โทษตวัเองว่ำประมำท	ไม่ระวังตวั	ส่วนแม่เห็นนำง
สำวบีเหม่อลอย	และดูไม่มเีรีย่วแรง	มกัต�ำหนนิำง
สำวบีว่ำ	จะมำนั่งเศร้ำท�ำไม	ไปให้ท่ำผู้ชำยเอง	
แล้วยงัจะมำข้ีเกยีจอกี	ท�ำให้นำงสำวบีย่ิงรูส้กึขำด
ที่พึ่ง

 ปัจจัยปกป้อง:	นำงสำวบีเป็นคนขยัน	ตั้งใจ
เรียน	รับผิดชอบ	อดทน

ประเด็นที่นำามาหารือในที่ประชุม
	 นำงสำวบีเป็นเหยือ่จำกเหตุกำรณ์ล่วงละเมิด
ทำงเพศ	ได้รับผลกระทบทำงอำรมณ์	
	 กำรปรับควำมสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่ำง
นำงสำวบีกับแม่

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
	 ผู ้ ให ้ค�ำปรึกษำควรสร ้ำงบรรยำกำศท่ี
ปลอดภยั	พร้อมรบัฟัง	และไม่ต�ำหน	ิเนือ่งจำกกำร
รับค�ำปรึกษำเป็นโอกำสทองของนำงสำวบีท่ีจะได้
ส�ำรวจควำมรู้สึกในระดับลึก	และได้สัมผัสควำม
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในตนเอง	ผู้ให้ค�ำปรึกษำอำจช่วย
เปลี่ยนมุมมองที่เป็นควำมเข้ำใจผิด	เช่น	กำรล่วง
ละเมิดทำงเพศเกิดข้ึนเพรำะควำมผิดของเหย่ือ	
ท�ำให้เหยื่อโทษตัวเอง
	 นำงสำวบีควรได้รบักำรตรวจประเมินสภำพ
จิต	และได้รับกำรรักษำในระบบบริกำรสุขภำพจิต
และจิตเวช	ผู้ให้ค�ำปรึกษำสรุปประวัติและเหตุผล
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ท่ีส่งไปรับกำรรักษำ	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้
นำงสำวบี	และลดกำรถำมประวัติซ�้ำ	ซึ่งอำจท�ำให้
นำงสำวบีต้องสะเทือนใจซ�้ำ	ๆ	
	 ผู้ให้ค�ำปรกึษำควรสือ่สำรกบัแม่ของนำงสำว
บีเรื่องกำรระมัดระวังค�ำพูด	และควำมจ�ำเป็นของ
กำรพำนำงสำวบีไปรับกำรตรวจประเมิน

การติดตามผลในที่ประชุมครั้งต่อมา
	 นำงสำวบีได้รบักำรรกัษำท่ีแผนกจติเวชของ
โรงพยำบำลแห่งหนึ่ง	แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็นโรค 
ซึมเศร้ำและโรควติกกงัวลตืน่ตระหนกจำกเหตกุำรณ์
สะเทือนขวัญ	ได้รับกำรรักษำด้วยยำ	และกำรท�ำ
จิตบ�ำบัด	ช่วง	1	 เดือนแรกท่ีได้รับกำรรักษำ	
อำรมณ์คงท่ีมำกข้ึน	รู ้สึกผวำลดลง	นอนหลับ
เต็มตำ	แต่สมำธิยังไม่ค่อยดี	แม่ของนำสำวบี 
ยังต�ำหนว่ิำนำงสำวบีเป็นคนข้ีเกยีจ	พดูจำถำกถำง
ซ�ำ้	ๆ 	และไม่ได้พำนำงสำวบีไปรบักำรรกัษำต่อเนือ่ง	
เพรำะมองว่ำตนเองต้องท�ำมำหำกิน	ไม่มีเวลำไป
โรงพยำบำล	หลงัจำกขำดกำรรกัษำ	นำงสำวบีเริม่
กลับมำมีอำกำรคล้ำยเดิม
 ท่ีประชุมเสนอว่า นำงสำวบีควรได้รับกำร
รักษำต่อเนื่อง	หำกแม่ของนำงสำวบีไม่สะดวกพำ
ไปรบักำรรกัษำ	น่ำจะประสำนงำนกบัแผนกจติเวช
ของโรงพยำบำลที่ไปรับกำรรักษำ	เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงให้นำงสำวบีได้รับกำรรักษำต่อเนื่องตำม
ระบบของโรงพยำบำล	และสำมำรถเชิญบุคลำกร
ในระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชเข้ำร่วม
ประชุม	เพือ่วำงแผนกำรดแูลในครัง้ต่อไป	หำกนำง

สำวบีมีอำกำรท่ีดีขึ้น	แม่อำจมีทัศนคติท่ีดีขึ้นต่อ
กำรรกัษำ	ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำควรท�ำควำมเข้ำใจกบัแม่
เกี่ยวกับแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ	เพื่อลดภำระ
ของแม่	เนื่องจำกนำงสำวบีเป็นผู้เยำว์ที่มีลักษณะ
เข้ำข่ำยกลุม่เสีย่งตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองเดก็	
พ.ศ.	2546	จึงเห็นสมควรให้มีกำรประสำนงำนกับ
พัฒนำควำมม่ันคงมนุษย์เพ่ือเข้ำไปช่วยเหลือ	
ท้ังนี้ต้องค�ำนึงถึงเรื่องควำมลับของนำงสำวบี 
และต้องป้องกนักำรถำมข้อมลูซ�ำ้	ๆ 	ท่ีจะท�ำให้เกดิ
บำดแผลใจซ�้ำแล้วซ�้ำอีกด้วย	โดยอำจจะเชิญมำ
ร่วมหำรือ	 และเชิญจิตแพทย์มำร่วมประชุม 
ในครัง้ต่อไป	รวมท้ังอำจเชิญนำงสำวบีและมำรดำ 
มำสัมภำษณ์โดยจิตแพทย์ในท่ีประชุมซ่ึงอำจจะ
สำมำรถให้ค�ำปรกึษำครอบครวั	โดยเน้นให้มำรดำ
เข้ำใจสภำพจิตใจกันำงสำวบีและเปิดโอกำสให้
มำรดำได้ระบำยควำมรูส้กึท่ีอำจท�ำให้เข้ำใจปัญหำ
ของมำรดำซ่ึงถ้ำได้รับกำรข่วยเหลือก็จะสำมำรถ
เปลี่ยนจำกปัจจัยกระตุ้นมำเป็นปัจจัยปกป้องของ
นำงสำวบีได้
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ข้อมูลคดี
 เดก็ชำยปังคงุช่ืนชอบจกัรยำนยนต์	และกำร
ดัดแปลงรถ	ซ่ึงเป็นควำมสนใจร่วมกับกลุ่มเพื่อน	
เพื่อนรุ ่นพี่ซ่ึงอำยุมำกกว่ำประมำณ	3	ปี	 มัก
ชักชวนเด็กชำยปังคุงไปหำอะไหล่รถและน�ำมำ
ดัดแปลงรถด้วยกัน	วันหนึ่ง	รุ ่นพี่และเด็กชำย 
ปังคงุเห็นรถจกัรยำนยนต์ของผูเ้สยีหำยจอดท้ิงไว้
โดยไม่ได้ใช้งำนนำนแล้วและมีสภำพช�ำรดุ	จงึช่วย
กันเข็นรถออกไป	แต่เห็นกล้องวงจรปิด	จึงเข็น 
รถจกัรยำนยนต์กลบัมำไว้ท่ีเดมิ	วนัรุง่ข้ึน	รุน่พีแ่ละ
เด็กชำยปังคุงวำงแผนขโมยรถจักรยำนยนต์	โดย
สวมหมวกกันน็อคและหน้ำกำกอนำมัยเพื่อพรำง
ใบหน้ำ	แล้วช่วยกันเข็นรถจักรยำนยนต์ไปจอด 
ไว้ท่ีบ้ำนรุ ่นพ่ี	ต่อมำ	คนในละแวกนั้นพูดถึง
จักรยำนยนต์ท่ีหำยไป	รุ่นพี่และเด็กชำยปังคุงจึง
แอบน�ำรถจกัรยำนยนต์มำคืน	เพรำะกลวัควำมผดิ	
แต่เจ ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจสืบทรำบตัวผู ้กระท�ำผิด	 
จึงจับกุมและส่งฟ้องศำลเยำวชนและครอบครัว

กรณีศึกษา 3

 เด็กชายปังคุง อายุ 14 ปี ขณะนี้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 โรคประจ�าตัว: โรคสมาธิสั้น และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้
 มีความผิดฐานลักทรัพย์
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Case formulation 
 ปัจจัยที่นำามาก่อน:	เด็กชำยปังคุงมีอำกำร
วอกแวกง่ำย	อยู่ไม่สุข	ไม่มีสมำธิเรียนหนังสือ	
ชอบนั่งหลังห้องเรียน	และชอบมองออกไปนอก
หน้ำต่ำง	เพรำะรู้สึกเบ่ือ	นอกจำกนี้	 ยังมีปัญหำ
ด้ำนกำรอ่ำน	อ่ำนหนังสือได้ช้ำ	ท�ำกำรบ้ำนไม่ทัน	
ท�ำให้ถูกครูดุและไม่มีก�ำลังใจในกำรเรียน	ผลกำร
เรียนไม่ดี	ต้องสอบซ่อมหลำยวิชำ
	 ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวห่ำงเหิน	พ่อ
ท�ำงำนรับจ้ำง	และเป็นผู ้หำรำยได้หลักเลี้ยง
ครอบครวั	ท�ำให้ไม่มีเวลำให้เดก็ชำยปังคงุ	แม่เป็น
แม่บ้ำน	มีลักษณะนิสัยจู้จี้	ขี้บ่น	คำดหวังสูง	เมื่อ
เด็กชำยปังคุงท�ำไม่ได้ตำมท่ีแม่คำดหวัง	เช่น	ให้
ท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จตำมเวลำ	แม่มักจะต�ำหนิ
รนุแรง	และเปรยีบเทียบเทียบกบัน้องชำย	อำย	ุ10	
ปี	ท�ำให้เด็กชำยปังคุงรู้สึกท้อแท้	ขำดควำมมั่นใจ
ในตนเอง	 คิดว่ำตนเองไม่เป็นท่ีต้องกำรของ
ครอบครัว	ไม่อยำกอยู่ที่บ้ำน	และมักออกไปเที่ยว
เล่นกบัเพือ่นหลงัเลกิเรยีน	ส่วนวนัหยดุมักตืน่สำย	
แล้วออกไปเท่ียวกบัเพือ่น	กลบับ้ำนตอนค�ำ่	ๆ 	พ่อ
อยำกให้เดก็ชำยปังคงุอยูบ้่ำน	จงึให้เงนิเป็นรำงวัล
ในวันที่เด็กชำยปังคุงไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
	 ครปูระจ�ำช้ันระดบัประถมศกึษำทรำบปัญหำ
สมำธสิัน้	และปัญหำกำรเขยีน	จงึแนะน�ำให้พ่อแม่
พำไปรักษำที่แผนกกุมำรเวช	รักษำได้ประมำณ	3	
เดือน	พ่อไม่มีเวลำพำไปพบแพทย์	ส่วนแม่ไม่คิด
ว่ำเป็นควำมเจ็บป่วย

 ปัจจัยกระตุ้น:	เด็กชำยปังคุงสอบตกหลำย
วชิำ	และมแีนวโน้มต้องเรยีนซ�ำ้ช้ัน	ท�ำให้แม่โมโห	
และต�ำหนิเด็กชำยปังคุงอย่ำงรุนแรง	เด็กชำยปัง
คุงรู้สึกว่ำตนเองไม่สำมำรถเอำดีทำงกำรเรียนได้	
ส่วนตวัสนใจเรือ่งจกัรยำนยนต์	จงึคบเพ่ือนท่ีสนใจ
เรื่องเดียวกัน	แต่เพื่อนกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นกลุ่ม
ม่ัวสุม	สูบบุหรี่	 ใช้สำรเสพติด	และมักท�ำในสิ่งท่ี
ละเมิดกฎหมำย	แม้เด็กชำยปังคุงจะไม่เห็นด้วย	
แต่บำงครั้งก็ยอมท�ำตำม	เพรำะอยำกได้รับกำร
ยอมรับ	รวมท้ัง	พฤติกรรมขโมยรถจักรยำนยนต	์
ซึ่งท�ำให้ถูกจับกุมด้วย
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 ปัจจยัทีท่ำาให้ปัญหาคงอยู:่ เด็กชำยปังคุงยัง
รู้สึกว้ำเหว่	ขำดท่ีพึ่ง	เพรำะห่ำงเหินกับพ่อ	ส่วน
แม่ก็มกัต�ำหน	ิและมกัเปรยีบเทียบกบัน้องซ่ึงเรยีน
หนังสือเก่งกว่ำ	ท�ำให้เสียก�ำลังใจบ่อย	ๆ	ควำม
สมัพนัธ์ในครอบครวัยังมีลกัษณะห่ำงเหิน	และอำจ
กระตุ้นให้เด็กชำยปังคุงอยำกออกจำกบ้ำนไปคบ
เพื่อนกลุ่มเดิม	ทั้งยังเสี่ยงก่อคดีซ�้ำ	เพรำะยังไม่มี
ทักษะกำรปฏิเสธที่มำกพอ

 ปัจจัยปกป้อง: แม้ว ่ำเด็กชำยปังคุงจะ 
ไม่สนใจกำรเรียนในระบบ	แต่สนใจเครื่องยนต์
กลไก	อยำกท�ำงำนเป็นช่ำง	เพรำะมองว่ำได้ใช้
ฝีมือมำกกว่ำ	ไม่ต้องเสยีเวลำท�ำควำมเข้ำใจภำษำ
ผ่ำนตัวหนังสือ

ประเด็นที่นำามาหารือในที่ประชุม
	 เด็กชำยป ังคุงมีป ัญหำสมำธิสั้น	 และ
บกพร่องด้ำนกำรเรียน
	 ควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัมลีกัษณะห่ำงเหิน	
ค�ำพูดและท่ำทีของแม่ยังเป็นปัจจยัท่ีท�ำให้เดก็ชำย
ปังคุงสูญเสียควำมมั่นใจ	และมีโอกำสออกนอก 
บ้ำนไปหำเพื่อนกลุ่มเดิม

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
	 ผู ้ให ้ค�ำปรึกษำควรแนะน�ำให้พ่อแม่พำ 
เด็กชำยปังคุงไปรับกำรรักษำโรคสมำธิสั้น	และ 
โรคบกพร่องด้ำนกำรเรียนท่ีแผนกจิตเวช	 ซ่ึง
จ�ำเป็นต้องได้รบักำรรกัษำด้วยยำ	พ่อแม่ควรได้รบั
กำรให้ค�ำปรึกษำมีทักษะในกำรปรับพฤติกรรม 
ของเด็กชำยปังคุงและมีทัศนคติท่ีด้ำนบวกต่อ 
เดก็ชำยปังคงุ	ซ่ึงจะส่งเสรมิศกัยภำพของเดก็ชำย
ปังคุงในทำงที่ถูกที่ควร
	 ผู ้ให้ค�ำปรึกษำควรเปิดโอกำสให้สมำชิก
ครอบครวัได้เปิดเผยควำมรูส้กึ	มมุมอง	และควำม
คดิหวังท่ีมีต่อกนั	ได้ตัง้เป้ำหมำยร่วมกนั	และเสรมิ
พลังให้กัน	ซ่ึงจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวให้เด็กชำยปัง
คุงรู้สึกว่ำตนเองเป็นที่ต้องกำร	ตระหนักว่ำตนเอง
จะประพฤติตนให้ดีเพื่อใคร	และมีก�ำลังใจท่ีจะ
พัฒนำตัวเอง
	 ส่งเสริมให้เด็กชำยปังคุงได้เรียนสำยอำชีพ
ตำมสิ่งที่ตนเองสนใจ	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภำพ
และควำมมั่นใจให้กับเด็กชำยปังคุง

ตัวอย่�ง	กรณีศึกษ�



“การให้คำาปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำาปรึกษารายกรณีสำาหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” 107  

การติดตามผลในการประชุมคร้ังต่อมา
 พ่อแม่พำเด็กชำยปังคุงไปรับกำรรักษำท่ี
แผนกจิตเวช	ท�ำให้สมำธิดีข้ึน	วอกแวกน้อยลง	
ควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัดขึีน้	เพรำะถกูแม่ต�ำหนิ
น้อยลง	แม่ช่วยเด็กชำยปังคงุท�ำงำนส่งคร	ูเพ่ือให้
คะแนนผ่ำนเกณฑ์โดยไม่ต้องซ�ำ้ช้ัน	และตกลงกนั
ว่ำจะให้เรียนหนังสือจนจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	3	
จำกนั้น	จะไปเรียนต่อสำยอำชีพ	ผู้ให้ค�ำปรึกษำ
ประเมินว่ำ	เด็กชำยปังคงุมีส�ำนกึถงึสิง่ท่ีได้ท�ำลงไป
ว่ำเป็นสิ่งผิดกฎหมำย	ท�ำไปเพรำะถูกเพื่อนชักจูง	
ตอนนี้คิดวำ่ตนเองได้บทเรียนแล้ว	ควำมสัมพันธ์

ในครอบครวัดีข้ึน	จงึเป็นแรงดงึดูดให้ปังคงุอยู่บ้ำน
มำกขึ้น	ไม่ออกไปท�ำกิจกรรมกับรุ่นพี่กลุ่มเสี่ยง
 ท่ีประชุมเสนอว่า ควรตดิตำมให้เดก็ชำยปังคงุ
ได้รับกำรรักษำต่อเนื่อง	ประเมินควำมสัมพันธ์ 
ในครอบครัว	เสริมก�ำลังใจเด็กชำยปังคุงและพ่อ
แม่	กรณนีีน่้ำจะได้ประชุมร่วมกบัครปูระจ�ำช้ัน	และ
บุคลำกรในระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช	 
เพือ่วำงแนวทำงกำรดแูลให้ได้รบักำรรกัษำต่อเนือ่ง	
ครูมีวิธีรับมือกับปัญหำของเด็กชำยปังคุงได้ดี 
ยิ่งขึ้น	

ตัวอย่�ง	กรณีศึกษ�
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