  
⌦  


กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหนังสือ : คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร/แกนนำเยาวชน ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
จัดพิมพ์โดย : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000
โทร. 0 2951 1384-88
โทรสาร 0 2951 1384, 0 2951 1386
ISBN
: 974-415-155-161-7
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 : มีนาคม 2547
จำนวนพิมพ์ : 300 เล่ม
พิมพ์ที่
: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ลิขสิทธิข์ องกรมสุขภาพจิต

คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับวิทยากรในการอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ที่ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ประกอบด้วยแผน
การอบรมทีค่ รอบคลุมสาระการเรียนรูด้ า้ นการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การให้การปรึกษาเพือ่ น การจัด
กิจกรรมเพือ่ ฝึกคิดแก้ปญ
ั หาและพัฒนา EQ รวมถึงการติดต่อสือ่ สารผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเพือ่ ขอรับการสนับสนุนทีเ่ อือ้
ประโยชน์ตอ่ การให้บริการวัยรุน่ ณ ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
ขอขอบคุณคณะทำงานจากกองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กองสุขภาพจิตสังคม และสำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทีเ่ รียบเรียง และจัดทำคูม่ อื วิทยากรฉบับนี้
หวังว่าคูม่ อื ฉบับนีค้ งจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูน้ ำไปใช้ เพือ่ การพัฒนาอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ซึง่ ถือ
เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าของสังคมต่อไป
กรมสุขภาพจิต

หน้า
คำนำ
ความนำ.............................................................................................................................................................. 5
แผนการอบรมเรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ............................................12
แผนการอบรมเรือ่ ง “เปิดประตู สูภ่ าวะผูน้ ำ” ..................................................................................................16
แผนการอบรมเรือ่ ง “ใจเขา ใจเรา”................................................................................................................18
แผนการอบรมเรือ่ ง “พิธสี ร้างพลังสูแ่ กนนำ” ..................................................................................................20
แผนการอบรมเรือ่ ง “การเข้าใจและอยูร่ ว่ มกับวัยรุน่ ” .....................................................................................23
แผนการอบรมเรือ่ ง “การคัดกรองเพือ่ ช่วยเหลือและส่งต่อ”............................................................................39
แผนการอบรมเรือ่ ง “ทักษะการให้การปรึกษา” ..............................................................................................54
แผนการอบรมเรือ่ ง “การวิเคราะห์ปญ
ั หาวัยรุน่ และการช่วยเหลือ” ................................................................64
แผนการอบรมเรือ่ ง “การจัดกิจกรรมเพือ่ ฝึกคิดแก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ”..........................................................84
แผนการอบรมเรือ่ ง “แกนนำเยาวชนกับกิจกรรมสร้างสรรค์” .........................................................................99
บรรณานุกรม ................................................................................................................................................. 107
รายนามคณะทำงาน ...................................................................................................................................... 108

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่

5

กรอบแนวคิด
ปัจจุบนั ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนไทยในสังคม นับเป็นปัญหาเร่งด่วนทีจ่ ำเป็นตองได้รบั การดูแล แก้ไข
และป้องกันอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การปราบปรามและลงโทษเป็นการแก้ปญ
ั หาเฉพาะทีป่ ลายเหตุ ไม่
สามารถหยุดยัง้ พฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมได้ การเข้าใจปัญหาและสาเหตุ เข้าใจวัยรุน่ และความ
ต้องการของวัยรุน่ รวมทัง้ การให้โอกาสวัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งได้รบั บริการให้การปรึกษาและแนะนำอย่างถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และการจัดให้มีบริการฝึกทักษะ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ โดยให้วัยรุ่นได้มี
ประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาทีเ่ กิดจากการเรียน ความรัก เพศ ครอบครัว หรือ
ปัญหาทีท่ ำให้ขาดความภาคภูมใิ จในตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรง
จึงจะเป็นการป้องกันแก้ไขทีถ่ กู จุด รวมทัง้ จะเป็นการพัฒนาและปรับเปลีย่ นความคิด พฤติกรรม ให้แก่วยั รุน่ ที่
ได้ผลยัง่ ยืนในระยะยาว
กรมสุขภาพจิต ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนา EQ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จึงมีนโยบายจัด
ตัง้ ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ขึน้ ภายใต้แนวทางของการให้บริการเพือ่ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือ การให้วยั รุน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการริเริม่ และตัดสินใจในสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ของวัยรุน่ และ
ชุมชน ดังนัน้ อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนทีป่ ฏิบตั งิ านทีศ่ นู ย์เพือ่ นใจวัยรุน่ จึงจำเป็นต้องมีทกั ษะในการให้บริการ
วัยรุ่นที่เข้ารับบริการจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทั้งในด้านการให้การปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเพื่อนวัยรุ่น
การจัดกิจรรมให้วยั รุน่ ทีเ่ ข้ามารับบริการในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ มีความสามารถในการปรับตัว ทัง้ ในด้านการเรียน
การรู้จักป้องกันตนเองจากปัญหา การปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้การปรับตัวกับความ
ขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน
กรมสุขภาพจิต โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตและกองสุขภาพจิตสังคม ร่วมกับกองอนามัยเจริญพันธุ์
กรมอนามัย จึงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนทีป่ ฏิบตั งิ านในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
ขึน้ เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนมีทกั ษะด้านการให้การปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเพือ่ นวัยรุน่ การจัด
กิจกรรมสำหรับวัยรุน่ ทีเ่ ข้ามารับบริการจากศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
โครงสร้างหลักสูตร
1. ขอบข่ายของหลักสูตร ประกอบด้วยแผนการอบรม 10 แผน
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
1.2 แผนการอบรมเรือ่ ง “เปิดประตู สูภ่ าวะผูน้ ำ”
1.3 แผนการอบรมเรือ่ ง “ใจเขา ใจเรา”
1.4 แผนการอบรมเรือ่ ง “พิธสี ร้างพลังสูแ่ กนนำ”
1.5 แผนการอบรมเรือ่ ง “การเข้าใจและอยูร่ ว่ มกับวัยรุน่ ”
1.6 แผนการอบรมเรือ่ ง “ การคัดกรองเพือ่ ช่วยเหลือและส่งต่อ”
1.7 แผนการอบรมเรือ่ ง “ทักษะการให้การปรึกษา”

(45 นาที)
(60 นาที)
(60 นาที)
(90 นาที)
(90 นาที)
(60 นาที)
(90 นาที)
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1.8 แผนการอบรมเรือ่ ง “การวิเคราะห์ปญ
ั หาวัยรุน่ และช่วยเหลือ”
(120 นาที)
1.9 แผนการอบรมเรือ่ ง “การจัดกิจกรรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ
(360 นาที)
1.10 แผนการอบรมเรือ่ ง “แกนนำเยาวชนกับกิจกรรมสร้างสรรค์”
(60 นาที)
2. เป้าหมายของหลักสูตร
เป็นการพัฒนาอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ผูป้ ฏิบตั งิ านในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
2.1 เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นในวัยรุน่
2.2 เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน มีความเข้าใจธรรมชาติวยั รุน่ สามารถสร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ ี และสือ่ สารทางบวกกับวัยรุน่ ได้
2.3 เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตวัยรุน่ เพือ่ การช่วยเหลือ
และส่งต่อ
2.4 เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาวัยรุน่ และให้การดูแลช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้
2.5 เพือ่ ให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน สามารถจัดกิจกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาและพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ให้กบั วัยรุน่ ได้
3. การนำหลักสูตรไปใช้
3.1 วิทยากร ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพจิตวัยรุน่
3.2 ผูร้ บั การอบรม ได้แก่ อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ทีป่ ฏิบตั งิ านในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ณ
ศูนย์การค้าหรือชุมชนทีม่ วี ยั รุน่ มารวมตัวกัน หมูบ่ า้ น สถานศึกษา สถานประกอบกิจการ ฯลฯ
3.3 วิธกี าร
นำไปใช้ประกอบการอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ทีป่ ฏิบตั งิ านศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ โดย
จัดเป็นหลักสูตรอบรม 3 วัน ดังตัวอย่างตารางการอบรม

3.

2.

วันที่
1

11.00-12.00 น.
ใจเขา ใจเรา

13.00-14.30 น.
แกนนำเยาวชนกับ
กิจกรรมสร้างสรรค์

14.30-16.30 น.
พิธสี ร้างพลังลูแ่ กนนำ

08.30-15.30 น.
การจัดกิจกรรมเพือ่ ฝึกคิดแก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ

15.30-16.30 น.
อภิปราย-ซักถาม
พิธีปิด

10.00-11.00 น.
11.00-12.30 น.
13.30-16.30 น.
การคัดกรอง
ทักษะการให้การปรึกษา
เพือ่ ช่วยเหลือและส่งต่อ
การวิเคราะห์ปญ
ั หาวัยรุน่ และการช่วยเหลือ

09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
ยุทธศาสตร์
เปิดประตู สูภ่ าวะผูน้ ำ
การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่

08.30-10.00 น.
การเข้าใจและอยูร่ ว่ มกับวัยรุน่

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
พิธีเปิด

ตารางอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน ศูนย์เพือ่ ในวัยรุน่
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3.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
หลักสูตรนีใ้ ช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การเรียนรู้ ด้วยวิธกี ารเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ มีหลักการดังนี้
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning)
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม อาศัยหลักการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยพืน้ ฐานสำคัญประการ
แรก คือ การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ และประการที่ 2 คือการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์มงุ่ เน้นอยูท่ ก่ี ารให้ผเู้ รียนเป็นผูส้ ร้างความรูจ้ ากประสบการณ์เดิม การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์มหี ลักสำคัญ 5 ประการ คือ
1. เป็นการเรียนรูท้ อ่ี าศัยประสบการณ์ของผูเ้ รียน
2. ทำให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ ๆ ทีท่ า้ ทายอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการเรียนรูท้ เ่ี รียกว่า Active Learning
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน
4. ปฏิสมั พันธ์ทท่ี ำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรูท้ ท่ี กุ คนมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้างขวาง
5. มีการสือ่ สารโดยการพูด หรือการเขียน เป็นเครือ่ งมือในการแลกเปลีย่ น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้
องค์ประกอบของการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมมีอยู่ 4 ประการ คือ ประสบการณ์ การสะท้อน
ความคิดและถกเถียง เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด และการทดลองหรือประยุกต์แนวคิด
องค์ประกอบของการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
1. ประสบการณ์ (Experience) ผูส้ อนช่วยให้นกั เรียนนำประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้
2. การสะท้อนความคิดและถกเถียง (Reflex and Discussion) ผูส้ อนช่วยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสแสดงออก
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันอย่างลึกซึง้
3. เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจ
และนำไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้ โดยผูเ้ รียนเป็นฝ่ายริเริม่ แล้วผูส้ อนช่วยเติมแต่งให้สมบูรณ์ หรือ
ในทางกลับกัน ผูส้ อนเป็นผูน้ ำทางและผูเ้ รียนเป็นผูส้ านต่อจนความคิดนัน้ สมบูรณ์เป็นความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment / Aplication) ผูเ้ รียนนำการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนเอง

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
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องค์ประกอบเหล่านีส้ ามารถสรุปเป็นภาพรวมดังแผนภาพ
ประสบการณ์

การทดลอง
หรือประยุกต์แนวคิด

สะท้อนความคิด
และถกเถียง

เข้าใจ และ
เกิดความคิดรวบยอด
แผนภาพ องค์ประกอบ 4 ประการของการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 4 ประการ จะเป็นไปอย่างพลวัตร โดยอาจเริม่ จากจุดใดจุดหนึง่
และเคลือ่ นย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนัน้ ในแง่ของการเรียนการสอนจึงอาจเริม่ ต้นทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ก่อน
ก็ได้ แต่สำคัญทีก่ ารจัดกระบวนการให้ครบทุกองค์ประกอบ
องค์ประกอบของกระบวนการกลุม่ ในเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม เพือ่ การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
กระบวนการกลุม่ จะช่วยให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม ด้วยการออกแบบกลุม่ ทีเ่ หมาะสมและช่วยให้บรรลุงานหรือ
วัตถุประสงค์ดว้ ยการออกแบบงานทีเ่ หมาะสม
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หลักการออกแบบกลุ่ม
ประเภท

ข้อบ่งใช้

กลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารจัดบทบาท
1. กลุม่ 2 คน
2. กลุม่ ย่อยระดมสมอง
(3 – 4 คน)
กลุม่ ทีม่ กี ารจัดสรรบทบาท
1. กลุม่ 3 คน
2. กลุม่ เล็ก (5 – 6 คน)

ข้อจำกัด

มีสว่ นร่วมได้งา่ ยในเวลาสัน้ ๆ
มีส่วนร่วมโดยมีความลึกซึ้ง
ปานกลาง

ขาดความลึกซึง้
ขาดการวิเคราะห์ทล่ี กึ ซึง้

เรียนรูต้ ามบทบาททีแ่ ตกต่างกัน
วิเคราะห์อย่างลึกซึง้

ขาดความหลากหลาย
ใช้เวลาในการรวมกลุม่ และ
ทำงาน

โดยสรุปการใช้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม อาจสรุปได้ดงั นี้
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์

การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
กระบวนการกลุ่ม

ประสบการณ์
สะท้อน/
อภิปราย

ประยุกต์
ความคิดรวบยอด

มีส่วนร่วมสูงสุด

บรรลุงานสูงสุด

การออกแบบกลุม่

การออกแบบงาน

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
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4. การประเมินผล
4.1 ตรวจสอบความก้าวหน้า ทัง้ ด้านความรู้ และเจตคติ ตามขอบข่ายสาระของสูตรโดยใช้แบบประเมิน
ก่อน - หลังการอบรม
4.2 ประเมินทักษะจากความสามารถในการใช้ทกั ษะจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
4.3 ประเมินความสำเร็จของงานจากการดำเนินกิจกรรมหลักต่อเนือ่ งในศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
5. ข้อควรคำนึงถึงในการนำหลักสูตร ไปใช้
5.1 วิทยากรควรมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ด้านสุขภาพจิตวัยรุน่
5.2 จำนวนผูร้ บั การอบรมในแต่ละครัง้ ไม่ควรมากกว่า 40 - 50 คน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเรียนรู้
5.3 การประเมินการอบรม อาจใช้วธิ กี ารสังเกตการมีสว่ นร่วมของผูร้ บั การอบรมในการอภิปรายและ
ฝึกทักษะ

12

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่

แผนการอบรม
เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
เวลา 45 นาที
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
วัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
2. สาระสำคัญ
ปัจจุบนั ปัญหาวัยรุน่ ในสังคมไทย นับเป็นปัญหาเร่งด่วนทีจ่ ำเป็นต้องได้รบั การดูแลแก้ไข และป้องกัน
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การเข้าใจปัญหาและสาเหตุ เข้าใจวัยรุน่ ความต้องการของวัยรุน่ รวมทัง้ การให้
โอกาสของวัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งได้รบั บริการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง และการจัดให้มบี ริการฝึกทักษะ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุน่ อันจะนำไปสูค่ วามก้าวร้าว รุนแรง ปัญหาเพศสัมพันธ์ และปัญหายาเสพติด
3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายเรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ ตามแผ่นใส
2. วิทยากรและสมาชิกร่วมอภิปรายสรุป
4. สือ่ / อุปกรณ์
แผ่นใส “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ ”

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่
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แผ่นใส
เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
(แผนการอบรม เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่ และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่ )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
1. รณรงค์ สร้างกระแส
สร้างการมีสว่ นร่วม

2. สร้างภูมคิ มุ้ กันทางใจ

3. พัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
1. รณรงค์ สร้างกระแส
สร้างการมีสว่ นร่วม

รณรงค์ประกวด/แข่งขันระดับต่างๆ
วัยรุน่ 50% เป็นมาชิก To be Number One
โรงเรียน 80% มีชมรม To Be Number One
(ครบองค์ประกอบ 3 ก : กรรมการ กิจกรรม กองทุน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
2. สร้างภูมคิ มุ้ กันทางใจ

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(To Be Number One Friend Corner)
ศูนย์การค้า 5 แห่ง ใน กทม.
20 แห่งในภูมภิ าค

ทุกศูนย์มเี ครือข่าย 5 โรงเรียน
รวม 125 โรงเรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(To Be Number One Friend Corner)
1.กิจกรรมสร้างสรรค์ : ดนตรี กีฬา
2.บริการปรึกษา
3.กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา
พัฒนา EQ
ดำเนินการโดยอาสาสมัครและนักเรียนนักศึกษา

ให้วัยรุ่นได้
ปรับทุกข์
สร้างสุข
แก้ปญ
ั หา
พัฒนา EQ

คูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนศูนย์เพือ่ นใจวัยรุน่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
3. พัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ศูนย์ Smart Teen ในหน่วยเด็กและวัยรุน่ ของกรมสุขภาพจิต
ศูนย์พง่ึ ได้ (OSCC) ในโรงพยาบาล สธ.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุน่
ศูนย์ Smart Teen

Walk in

Phone in

ศูนย์การค้า 5 แห่งใน กทม.
ชุมชน 20 แห่ง ในภูมิภาค &
โรงเรียน/สถานศึกษาเครือข่าย

Web/E-services
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แผนการอบรม
เรือ่ ง “เปิดประตูส่ ภู่ าวะผูน้ ำ”
เวลา 60 นาที
1. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผรู้ บั การอบรมสร้างความคุน้ เคย และความรูส้ กึ เป็นกันเอง
2. เพือ่ ให้ผรู้ บั การอบรม วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะและความเป็นผูน้ ำทีด่ ี
2. สาระสำคัญ
การรูจ้ กั ยอมรับตนเอง การยอมรับ เข้าใจผูอ้ น่ื และการมีกลั ยาณมิตร เป็นคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นทีส่ ำคัญ
ของผูน้ ำ การฝึกคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื เป็นการเปิดใจและเปิดโลกทัศน์
ของผูน้ ำ
3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรบอกจุดประสงค์ และกติกาในการทำกิจกรรม
2. ให้สมาชิกล่าลายชือ่ เพือ่ นทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า่ ง ๆ ตามใบงาน ล่าลายชือ่ ให้มากทีส่ ดุ ใช้เวลา 5 นาที
(หมดเวลาใช้สญ
ั ญาณเป่านกหวีด)
3. วิทยากรสอบถามสมาชิกทีไ่ ด้ชอ่ื เพือ่ นมากทีส่ ดุ และน้อยทีส่ ดุ โดยเรียกมาสัมภาษณ์หน้าห้อง
4. สุม่ ถามสมาชิกอืน่ ๆ ประมาณ 2 - 3 คน เพิม่ เติม
5. แบ่งสมาชิกเป็น 4 กลุม่ ย่อย โดยให้แต่ละกลุม่ เวียนเข้าซุม้ ประตู 5 แห่ง ซึง่ ในซุม้ ประตูจะมีขอ้
คำถาม ให้สมาชิกร่วมกันคิด วิเคราะห์ และเขียนคำตอบทีไ่ ด้ลงในแผ่นกระดาษทีก่ ำหนดให้
ซุม้ ประตูท่ี 1 : อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนสามารถเรียนรูแ้ ละฝึกฝนความเป็นผูน้ ำได้อย่างไร
ซุม้ ประตูท่ี 2 : คุณลักษณะของผูน้ ำทีด่ ี
ซุม้ ประตูท่ี 3 : คุณลักษณะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของผูน้ ำ
ซุม้ ประตูท่ี 4 : ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการทำงานทีผ่ า่ นมา
ซุม้ ประตูท่ี 5 : ปัจจัยอะไรทีส่ ามารถทำให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชนทำงานได้ประสบความสำเร็จ
6. ตัวแทนกลุม่ นำเสนอผลงาน
7. นำผลงานติดไว้ทร่ี อบ ๆ ห้อง
4. สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ Flip Chart
2. ปากกาสีเมจิก
3. เทปกาวย่น
4. ใบงาน “ล่ารายชือ่ ”

จำนวน
จำนวน
จำนวน

5 แผ่น
5 กล่อง
2 ม้วน
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ใบงาน
เรือ่ ง ล่าลายชือ่
(แผนการอบรมเรือ่ ง ประตูสภู่ าวะผูน้ ำ)

ชอบอาหารเหมือนกัน
มีมอื ขนาดเดียวกับ
มือฉัน

มีพี่ชายน้องชาย
เท่าฉัน

ได้ความรูเ้ รือ่ งเพศจาก
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่

ชอบนอน

สูงเท่าฉัน

ชอบเล่นกีฬา

ได้จมูกรูปทรงเดียว
กับฉัน
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แผนการอบรม
เรือ่ ง “ใจเขา ใจเรา”
เวลา 60 นาที
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. เพือ่ ให้ผรู้ บั การอบรมฝึกการเป็นผูใ้ ห้ และผูร้ บั ทีด่ ี
2. สาระสำคัญ
ความต้องการของมนุษย์มี 2 ด้าน คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) ได้แก่
ความต้องการด้านอาหาร อากาศหายใจ เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษาโรค ทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ และความต้องการด้าน
จิตใจ (Psychological Needs) ได้แก่ ความรัก ความมัน่ คงปลอดภัย ความอบอุน่ กำลังใจ การให้อภัย ฯลฯ
เมือ่ เราต้องการสิง่ เหล่านี้ ผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งการเช่นกัน ดังนัน้ เราจึงควรเป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั ทีด่ ซี ง่ึ กันและกัน
3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. ให้สมาชิกสัมภาษณ์เพือ่ นประมาณ 4 - 5 คน ว่าในการอยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ น่ื ปฏิบตั ติ อ่ เราอย่างไร แล้ว
เขียนคำตอบลงในแผ่นใส
3. สมาชิกสรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เพือ่ น
4. วิทยากรสุม่ ถามสมาชิก 4 -5 คน แล้วเขียนคำตอบลงในแผ่นใส
5. สมาชิกช่วยกันสรุปในการอยูร่ ว่ มกัน คนเราต้องการให้ผอู้ น่ื ปฏิบตั ติ อ่ เราอย่างไร
6. วิทยากรสรุปถึงการเป็นผูใ้ ห้ และผูร้ บั ทีด่ ี
7. วิทยากรขออาสาสมัครสมาชิก จำนวน 10 คน ออกมายืนเรียงแถวหน้าห้อง แล้วให้สมาชิกทำตาม
คำสัง่ ดังนี้
1) ให้เรียงแถวตามความสูง
2) ให้เรียงแถวตามน้ำหนัก
3) ให้เรียงแถวตามความสามารถทางกีฬา
4) ให้เรียงแถวตามความสามารถในการร้องเพลง
5) ให้เรียงแถวตามความสามารถในการเป็นเชียร์ลดี เดอร์
8. วิทยากรขอบคุณอาสาสมัครทุกคนทีก่ ล้าแสดงออก
9. สุม่ ถามสมาชิก 3 - 4 คน ได้ขอ้ คิดอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้
10. สมาชิกช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้
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ข้อสรุปทีไ่ ด้
คนเรามีความแตกต่างกัน ทัง้ ด้านความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ อุปนิสยั ใจคอ ฯลฯ ดังนัน้
ผู้นำจึงควรรู้จักเลือกคนให้ทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด และอุปนิสัยใจคอของเขา ดังคำกล่าวที่ว่า
“Put the right man on the right job” รวมทัง้ สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจ ผูร้ ว่ มงานได้แสดงความสามารถ
และศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่
4. สือ่ / อุปกรณ์
1. ใบงาน “การอยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ น่ื ”
2. ปากกา
3. แผ่นใส
4. ปากกาเขียนแผ่นใส
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แผนการอบรม
เรือ่ ง “พิธสี ร้างพลังสูแ่ กนนำ”
เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
1. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผรู้ บั การอบรม มีความตระหนักถึงภาระหน้าทีข่ อง “แกนนำ FC”
2. เพือ่ ให้ผรู้ บั การอบรม เกิดความภาคภูมใิ จและเห็นความสำคัญของตัวเองในตำแหน่ง “แกนนำ FC”
2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรจัดเตรียมสถานทีส่ ำหรับพิธใี ห้มบี รรยากาศสงบ เหมาะสำหรับสมาชิกทุกคน โดยใช้นง่ั เป็น
รูปครึง่ วงกลมเพือ่ ทำพิธี
2. วิทยากรทุกท่านให้ไปนัง่ อยูต่ รงหน้ารูปครึง่ วงกลม โดยมีประธานนัง่ ตรงกลาง
3. ตัวแทนวิทยากร แจ้งให้ผรู้ บั การอบรมทราบว่า ต่อจากนีไ้ ปจะดำเนินกิจกรรมทีต่ อ้ งการความสงบ
และมีสมาธิ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน อยูใ่ นอาการสงบ และให้มสี ติอยูต่ ลอดเวลา
4. วิทยากร นำผูร้ บั การอบรม เดินเป็นแถวตอน ไปยังบริเวณพิธอี ย่างช้า ๆ ด้วยอาการสงบ (อาจ
เปิดเพลงบรรเลง ทีม่ ที ำนองสร้างสมาธิคลอเบา ๆ ก็ได้)
5. วิทยากรจัดให้ผรู้ บั การอบรมนัง่ เป็นแถว เป็นรูปตัวยู
6. เริม่ พิธรี บั ขวัญสมาชิกแกนนำ
- พิธกี รแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธรี บั ขวัญ
- วิทยากรเปิดเพลงเริม่ พิธรี บั ขวัญ
- วิทยากรนำด้ายผูกข้อมือ มามอบให้ทา่ นประธาน
- วิทยากรเปิดเพลงปลุกใจ เพลงกำลังใจ 1 - 2 เพลง
- พิธกี รกล่าวนำถึงภาระหน้าที่ ของ FC ได้เริม่ แล้ว
- พิธกี รเชิญแกนนำ เข้าผูกข้อมือรับพรจากวิทยากรเพือ่ เป็นสิรมิ งคล และรับมอบหมายภาระกิจ
ความเป็น “สมาชิกแกนนำ FC”
- พิธกี รกล่าวนำคำปฏิญาณตนเองของสมาชิกแกนนำ FC โดยให้ “สมาชิกแกนนำ FC” ว่าตาม
- พิธีกรเชิญประธานให้โอวาท วิทยากรแสดงความรู้สึก ตัวแทนรุ่นพี่แสดงความรู้สึก และขอ
อาสาสมัครจากสมาชิกแกนนำ FC 2-3 คน แสดงความรูส้ กึ
- พิธกี รกล่าวสรุป
- ร่วมร้องเพลงปลุกใจ สร้างกำลังใจให้สมาชิก
- พิธกี รสรุปอีกครัง้ เพือ่ กระตุน้ ให้ FC รักสามัคคีกนั มีจรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ในการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายของ “สมาชิกแกนนำ FC” ว่าตาม
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3. สือ่ / อุปกรณ์
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- บทสวดมนต์
- บทแผ่เมตตา
- เครือ่ งเล่นเทป
- เทปเพลงบรรเลง (ไทยเดิม)
- สายสิญจ์ผกู ข้อมือเท่าจำนวนอาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน
- คำกล่าวให้โอวาทสำหรับประธาน
4. การประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
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คำกล่าวของประธาน
“พิธีสร้างพลังสู่แกนนำ”
(แผนการอบรม พิธสี ร้างพลังสูแ่ กนนำ)
ท่านทีป่ รึกษาโครงการ “Friend Corner” ท่านวิทยากร และ “แกนนำ Friend Corner” ทุกท่าน จาก
ทีไ่ ด้เห็นการทำงานและความตัง้ ใจของทุกท่านแล้ว ผมรูส้ กึ ปลืม้ ใจและภาคภูมใิ จแทนกรมสุขภาพจิต เพราะจาก
พฤติกรรมการแสดงออกของทุกท่าน สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่า “ความฝัน” ของกรมสุขภาพจิตที่
ต้องการผลิต “อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน” มีคณ
ุ ภาพรับใช้สงั คมนัน้ สำเร็จแน่นอน
ผมทราบว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการถ่ายทำ ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ าก
สำนักพัฒนาสุขภาพจิตและกองสุขภาพจิตสังคม ท่านวิทยากรและผูม้ เี กียรติอกี จำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้ทมุ่ เทกำลังกาย
กำลังความคิด เพือ่ จะสร้าง “อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน” ทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้ มาให้ได้ ดังนัน้ ผมจึงอยากจะบอก
“อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน” ทุกท่านทีเ่ ข้ารับการอบรมครัง้ นีว้ า่ “ทุกท่าน” คือความหวัง “ของเรา” ท่าน
คือ คนทีเ่ ราได้เลือกแล้วว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ดีทส่ี ดุ และเรา “ไว้วางใจมากทีส่ ดุ ” ทีจ่ ะมอบภาระ
หน้าทีแ่ ละความไว้วางใจให้เป็น “แกนนำ” ของ Friend Corner จากวันนีไ้ ปท่านคือ “แกนนำ” ทีส่ มบูรณ์แบบ
ความรูท้ ท่ี า่ นได้รบั จากวิทยากรเป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ “แกนนำ” ทีด่ จี ะต้องฝึกฝนและหาความรูใ้ ห้ตวั เองอยู่
เสมอ ไม่หยุดนิง่ หากมีอะไรทีส่ งสัย โปรดขอคำปรึกษาจากทีป่ รึกษาประจำ Friend Corner เพราะ “เราคือพวก
เดียวกัน”
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทา่ นวิทยากร ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและ “แกนนำ” ทุกคนประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ตลอดไป สวัสดีครับ

คำปฏิญาณของแกนนำ
ขอให้ “แกนนำ” ทุกคนยืนขึน้ และยกมือขวาขึน้ พร้อมกับกล่าวตามข้าพเจ้าพร้อม ๆ กันว่า
ด้วยเกียรติของข้า ข้าขอสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะตัง้ ใจปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ให้สดุ ความสามารถ
ข้อ 2 ข้าจะรักษาชือ่ เสียง เกียรติยศ ทัง้ ขององค์กรและในฐานะ “แกนนำ” Friend Corner
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ติ ามกฎและจรรยาบรรณของ “แกนนำ”

