
การช่วยนักเรียน 

ให้เลิกสบูบหุร่ี 
 

เครือข่ายครเูพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี  
สนับสนุนโดย มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี 

และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
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ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

• ท าไมต้องช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี 

• ท าไมโรงเรียนประถมจึงต้องช่วย
นักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี 

• การช่วยเดก็ให้เลิกบหุร่ีส าคญัอย่างไร 
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ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

• ส่ิงท่ีควรรู้ก่อนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเลิก
สบูบหุร่ี 

• แนวทางและบทบาทของครใูน
กระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุรี 
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ท าไมต้องช่วยเหลือนักเรียน 

....ให้เลิกสบูบหุร่ี !!! 
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ต้องเสพทัง้ ๆ ท่ีรูว่้าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

 เมื่อติดแล้วหากไม่เสพจะรูสึ้กไม่สบาย 

 อาการไม่สบายจะหายไปเมื่อได้เสพ 

 เมื่อติดแล้วจะเสพได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ 
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ค าจ ากดัความของ “ยาเสพติด” 
 
 



         ฤทธ์ิการเสพติดของ 

เท่ากบัเฮโรอีน  
ผูส้บูบหุร่ีท่ีติดบหุร่ี 

เพราะสารนิโคตินจึงเลิกได้ยาก 

นิโคติน 

ทีม่า ศนูยข์อ้มลู มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่
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• กว่าร้อยละ 90 ของผูส้บูบหุร่ี รู้ว่าบหุร่ีไม่ดี 

• ผูส้บูบหุร่ี ร้อยละ 80 อยากเลิกสบู 

• แต่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ ท่ีพยายามเลิกสบู 

• และน้อยกว่ารอ้ยละ 7 เท่านัน้ 
                ...ท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้ส าเรจ็ 

 

สถิติท่ีผา่นมา...เลิกสบูบหุร่ีได้มากแค่ไหน 

ทีม่า ศนูยข์อ้มลู มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี่ 
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เดก็วยัรุ่นท่ีเร่ิมสบูบหุร่ี 10 คน 

มีเพียง 3 คนเท่านัน้ท่ีเลิกสบูได้ 
อีก 7 คน จะติดบหุร่ีไปอีก 20-30 ปี  

หรือตลอดชีวิต 
และยงัเพ่ิมความเส่ียงการติดยาเสพติดท่ีร้ายแรง 

และพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ 
ทีม่า ศนูยข์อ้มลู มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่

9 



บุหร่ีเพิม่ส่วนประกอบดงึใจนักสูบหน้าใหม่ 
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น่ีคือ อ านาจการเสพติดของบหุร่ี 
ในบรรดามาตรการรณรงคเ์พ่ือการไมส่บูบหุร่ี 
(จดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดบหุร่ี / ให้ความรู้ / ขึน้ภาษี 

/ เปล่ียนค่านิยม / บงัคบัใช้กฎหมาย / ฯลฯ) 
... 

 
การช่วยให้เลิกสบูบหุร่ี เป็นส่ิงท่ียากท่ีสดุ  
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ท าไมโรงเรียนประถมจึงต้อง 
 
 

...ช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี!!! 
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สูบบุหร่ีแต่เดก็ 
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การช่วยเดก็ให้เลิกบหุร่ีส าคญัอย่างไร 

 
บหุร่ีคือจดุเร่ิมต้น 

ของยาเสพติด 

และอบายมขุทกุชนิด 
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ครูทีจ่ะช่วยให้นักเรียนเลกิสูบบุหร่ี   
ต้องมีความพร้อมอะไรบ้าง 

• มุมมองต่อการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ีเป็นบวก 
• มีแรงบันดาลใจที่จะท า 
• มีใจรักที่จะช่วยเหลือนักเรียน 

• เสียสละ  เวลาในการดูแลนักเรียน 

• รู้เทคนิควธีิการพดูคุยกับวัยรุ่นที่สูบบุหร่ี 
• รู้วธีิการสร้างทมีงาน   
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ก่อนจะเร่ิมช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี 
... โปรดจ าไว้ว่า... 

การเลิกสบูบหุร่ีจนส าเรจ็ มาจากหลายปัจจยั เช่น 

• ระดบัการเสพติดท่ีมากน้อยต่างกนั 

• การตดัสินใจเลิกสบูอย่างแน่วแน่ 

• ไม่ยอมแพ้ระหว่างทาง 

• คนรอบข้างช้ีแนะแนวทางและให้ก าลงัใจ 

แต่ “การบงัคบัโดยไม่สมคัรใจเลิก” แทบไม่มีโอกาสส าเรจ็ 
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1.คดักรอง ให้รู้ว่าใครสูบบุหร่ี สูบมากน้อยเพยีงใด 

2.สร้างความรู้ความเข้าใจ  ช้ีให้เห็นผลเสียของการสูบบุหร่ี    
และผลดจีากการเลกิสูบบุหร่ี 

3.สร้างแรงจูงใจ    โน้มน้าวให้ตดัสินใจเลกิสูบบุหร่ี ด้วย
ทศันคตทิางบวก 

แนวทางและบทบาทของคร ู
ในกระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี   
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4.หาแนวร่วมในการช่วยเหลือ   ผู้ปกครอง   
เพื่อนสนิท  คนรัก 

5.ให้ค าปรึกษา  ชีแ้นะแนวทางการเลิกสูบบุหร่ี 
ตามระดับการเสพตดิ 

6.หาตัวช่วย      ถ้านักเรียนอยากสูบบุหร่ี 

แนวทางและบทบาทของคร ู
ในกระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี   
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7.ตดิตามผล   ช่ืนชมให้ก าลังใจอย่างสม ่าเสมอ 

8.หากิจกรรมที่ถนัดและสนใจ ให้นักเรียนท าในเวลา
ว่าง 

9.สร้างความยั่งยืนในการเลกิสูบบุหร่ี   ไม่กลับไปสูบ
อีก  ฝึกทกัษะปฏิเสธ การจัดการกับตัวกระตุ้น 

 

แนวทางและบทบาทของคร ู
ในกระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี   
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10.ให้รางวัล   ช่ืนชมเม่ือเลิกสูบบุหร่ีได้ส าเร็จ  และ
ส่งเสริมให้เป็นแกนน า มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
เพื่อนให้เลิกสูบบุหร่ี 

11.ส่งต่อ   ในกรณีที่การช่วยเหลือไม่คืบหน้า 
นักเรียนไม่มาพบ  หรือ นักเรียนสูบมานานเกนิ
ก าลังที่ครูจะช่วยเหลือเพยีงล าพงั 

แนวทางและบทบาทของคร ู
ในกระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี   
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1.คดักรองนักเรียนท่ีสบูบหุร่ี 
สมัภาษณ์ให้ได้ข้อมูลพืน้ฐาน/ระดบัการติดบหุร่ี 
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จ าแนกสาเหตท่ีุนักเรียนติดบหุร่ี 
  ติดสารนิโคติน 
หากไม่สบูจะเกิดอาการไม่สบาย 
กระสบักระส่าย (ลงแดง) 
 
  ติดท่ีอารมณ์ 
สบูเม่ือรู้สึกเครียด เสียใจ กลุ้มใจ คิด
อะไรไม่ออก เบื่อ 
...  
  ติดท่ีความเคยชิน 
เช่น ต้องสบูทกุครัง้หลงัอาหาร 
หรือเม่ือเข้าห้องน ้า 
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ตรวจด้วยเคร่ือง Smokerlyzer 
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คดักรองนักเรียนท่ีสบูบหุร่ี 
ตรวจน ้าลาย  โดยทีมงานวิจยัจากม.มหิดล 
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คดักรองโดยสอบถามจากรุ่นพีท่ีเ่คยสูบ 
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2.สร้างความเข้าใจความตระหนัก
แก่นักเรียนในพิษภยัของควนับหุร่ี 

 

 

• ให้นักเรียนรู้กลไกการเสพติด 
...ของนิโคตินในควนับหุร่ี 

• ทดลองให้เหน็ภาพท่ีชดัเจน 
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ทดลองให้เหน็ภาพท่ีชดัเจน 
สารทารใ์นควนับหุร่ี...แค่มวนเดียวเปล่ียนสีส าลีได้ 
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3.สร้างแรงจงูใจให้เลิกสบูบหุร่ี 
ช้ีให้เหน็ผลเสียจากการสบู ผลดีจากการเลิก 

ผูไ้ร้กล่องเสียง 
ผลจากการสบูบหุร่ี 
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     ถามค าถามต่อไปนี ้

• เคยเลกิสูบมาก่อนไหม 

• เพราะอะไรจงึเลกิสูบในคร้ังนี ้

• มอีะไรหรือใครทีท่ าให้อยากเลกิสูบบุหร่ี 

 
 
 

วิธีให้ได้มาซ่ึงแรงจงูใจ 



แรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของเดก็ 
แตกต่างจากผูใ้หญ่ 

 
 

   แรงจงูใจของเดก็เช่ือมโยงถึงภาพลกัษณ์ภายนอก  เช่น  ตวั
เหมน็   ฟันเหลือง  ปากเหมน็ และการท่ีสงัคมรงัเกียจควนับหุร่ี
จะท าให้เราพลอยถกูรงัเกียจไปด้วย 

 

   กระตุ้นสญัชาตญาณของการเอาชนะ 
 

   ท าให้เดก็ยอมรบั เป็นพรรคพวก   เกิดความไว้วางใจ  เป็น
กนัเอง  ใช้ภาษาง่ายๆในการส่ือสาร 
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ครูทีเ่ลกิสูบบุหร่ีได้ให้ข้อคดิแก่นักเรียน 
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นักเรียนกลุ่มสูบบุหร่ีไปเยีย่มผู้ป่วยโรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี 
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อบรมนักเรียนกลุ่มสูบบุหร่ีต่อหน้าหลวงพ่อหนุ่ม 
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สร้างความเช่ือมั่นโดยโดยมีพธีิดืม่น า้มนต์ 
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ครผูกูข้อมือเพ่ือเป็นสญัญาใจ 
ในการดแูลช่วยเหลือ 
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เสริมแรงให้ก าลงัใจ  
ให้ประสบความส าเร็จในด้านที่ถนัด 
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ให้นักเรียนรู้กลไกการเสพติด 
...ของนิโคตินในควนับหุร่ี 

  การเข้าสู่สมองของนิโคตินภายใน 7 
วินาทีหลงัสดูควนับหุร่ี 
  กระตุ้นระบบประสาทให้หลัง่สาร 
 โดปามีน ท าให้ผอ่นคลาย 
  เม่ือสมองไม่ได้รบั นิโคติน 
    กจ็ะเกิดความอยากสบูบหุร่ี 
  แต่จะต้องสบูปริมาณมากขึน้ 
    เพ่ือให้ได้ความสขุเท่าเดิม 
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4.หาแนวร่วมในการช่วยเหลือ 
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ประชมุผูป้กครองเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการดแูลช่วยเหลือลกู 
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ขอความร่วมมอืในการดูแลลูกทีบ้่าน 
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ผู้ปกครองท าข้อตกลงในการเลกิสูบบุหร่ีของนักเรียน 
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5.การให้ค าปรึกษานักเรียน 
ให้เลิกสบูบหุร่ี 
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การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม 
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  1. สร้างสัมพนัธภาพ 

  2. สร้างแรงจูงใจ 
  3. ให้ความรู้เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  
  4. ส ารวจสาเหตุการตดิ และแก้ไขทีต้่นเหตุ     
  5. ก าหนดวนัทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี 
  6. เลอืกวธีิทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของแต่ละคน    
  7. ให้ก าลงัใจสร้างความเช่ือมั่นว่าจะควบคุมตนเองได้ 
  8. นัดวนัทีจ่ะตดิตามผลการเลกิสูบบุหร่ี 

 
 

การให้ค าปรึกษานักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี 
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 วิเคราะหต์นเอง สาเหตกุาร
สบู ปริมาณการสบู 

 แรงจงูใจในการเลิกสบู 

 เป้าหมาย ระยะเวลาการเลิก  

 รางวลัท่ีจะให้ตนเองถ้าเลิก
สบูได้ส าเรจ็ 

 

ให้นักเรียนท่ีสบูบหุร่ีวางแผน 
...การเลิกสบูบหุร่ีของตนเอง 
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6.หาตวัช่วย ถ้านักเรียนอยากสบูบหุร่ี 



50 

มะนาว 
ในวิตามินซีมีสารที่ช่วยลดความ
อยากนิโคตนิ ฟ้ืนฟูร่างกายให้สด
ช่ืน 
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หญ้าดอกขาว 
มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอสิระ   
                               ท าให้รสชาตขิองบุหร่ีเปลีย่นไป 



ลกูอมหญ้าดอกขาว 
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โปร่งฟ้า 
เคีย้วใบสดของโปร่งฟ้า  เม่ือสูบบุหร่ีจะท าให้

พะอืดพะอมอยากอาเจียน 
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มะขามป้อม 
  มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอสิระ มีรสเปรีย้ว  
ฝาด     
  ท าให้รสชาตขิองบุหร่ีเปล่ียนไปเลยไม่อยาก
สูบบุหร่ี 
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กานพลู 
แก้ความอยากบุหร่ีและระงบักลิ่นปาก 
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กล้วยหอม 
ช่วยลดความเครียด เพิม่พลงัสมอง  ช่วยให้มี

สมาธิตื่นตัวตลอดเวลา 



7.การติดตามผลการเลิกสบูบหุร่ี 
1.แก้ไขปัญหาอปุสรรคใน 
   การเลิกสบูบหุร่ีของ 
   นักเรียน 
2.หาตวัช่วยในการแก้ 
   อาการอยากสบูบหุร่ี 
3.มี Buddy  ช่วยดแูล 
4.ใช้เวลาว่างในการท า 
   กิจกรรมท่ีชอบ 
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รายงานตวั ติดตามผลการเลิกสบูบหุร่ี 
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ติดตามเย่ียมบา้น 
...สร้างการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครอง 
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มี Buddy  ช่วยดแูล 
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แก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ท าอย่างไรดี ถ้ามีอาการ? 
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เครียด 

หงุดหงดิ 

ปวดหวั มึนหวั ซึม ง่วงนอน ท้องผูก 

อยากสูบ!!! น า้ลายเหนียว เปรีย้วปาก 

เหน็คนอ่ืนสูบกอ็ยากสูบ 

นอนไม่หลบั 

บอกวธีิการจัดการกบั อาการเหล่านี ้



เมือ่รู้สึกอยากสูบบุหร่ี… 
 

• อย่าสูบบุหร่ีทนัททีีอ่ยากสูบ  

• ดืม่น า้หรือล้างหน้าทนัท ี  เมื่อรู้สึกหงุดหงดิกระวน
กระวาย 

• สูดลมหายใจเข้าออกลกึ ๆ และช้า ๆ  2-3 คร้ังเพือ่คลาย
เครียด 

• ท ากจิกรรมอืน่ เพือ่เบี่ยงเบนความสนใจ 

• บอกตวัเอง เสมอว่าตั้งใจเลกิสูบแน่นอนแล้ว 
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• แอลกอฮอล์  

• คนสูบบุหร่ี 

• สถานทีท่ีม่ีการสูบบุหร่ี  

• กาแฟ 

• อาหารรสจดั 

• ส่ิงเร้าปาก เช่น ลูกอม หมากฝร่ัง 

• สภาพแวดล้อมทีเ่คยสูบบุหร่ี   

ข้อพงึหลีกเล่ียง 



ถ้าหันกลบัไปสูบอกี 
 

•  ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนล้มเหลว  

•  อย่างน้อยกเ็กดิการเรียนรู้ทีจ่ะระวงัในคร้ังต่อไป 

•  ขอเพยีงให้มีความพยายาม มีความตั้งใจจริง 

•  จงเตรียมตวัให้พร้อม  เร่ิมต้นใหม่  

•  และหยุดให้ได้ต่อไปตลอดกาล 
 



 

8.หากจิกรรมที่ถนัดและสนใจ  
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้หมดไปกับ

กิจกรรม 
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9.สร้างความยัง่ยืนในการเลิกบหุร่ี 
 

1. สอนนักเรียนให้รู้จกัการปฏิเสธเพ่ือไม่ให้ 
    กลบัไปสบูบหุร่ีอีก 
2. ฝึกการจดัการกบัตวักระตุ้นท่ีท าให้อยากสบูบหุร่ี 
3. ให้โอกาสช่วยเพ่ือนท่ียงัเลิกสบูไม่ได้ 
4. ชวนมาท างานเป็นแกนน ารณรงคเ์พ่ือการไม่ 
    สบูบหุร่ี 
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สอนนักเรียนให้รู้จกัการปฏิเสธ 
...เพ่ือไม่ให้กลบัไปสบูบหุร่ีอีก 
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ให้โอกาสช่วยเพ่ือนท่ียงัเลิกสบูไม่ได้ 
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ชวนมาท างานเป็นแกนน า 
รณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี 
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10.ให้รางวลั   ให้ก าลงัใจและช่ืนชม 
...ท่ีสามารถเลิกสบูบหุร่ีได้ส าเรจ็ 
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การมอบเกียรติบตัรเพ่ือเป็นก าลงัใจ 
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11.การส่งต่อ 
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แนวทางการพจิารณาส่งต่อ 
 
 
 

  นักเรียนมีพฤตกิรรมคงเดมิ ไม่ดีขึน้  หรือแย่ลงแม้ว่า 
     ครูจะ ด าเนินการช่วยเหลือด้วยวธีิการใดๆ 
 นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูที่ 
     ปรึกษา 
 ปัญหาของนักเรียนเป็นเร่ืองเฉพาะด้าน เช่น  
     เก่ียวข้องกับความรู้สึก ความซับซ้อนของสภาพจติใจ 
     ที่จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด หรือมี 
     ความจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เก่ียวข้อง 
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แนวทางด าเนินการส่งต่อนักเรียน 
 
 

• สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทัง้ผลที่
เกิดขึน้จากการช่วยเหลือโดยมีแบบบันทกึการส่งต่อ 

• ครูควรชีแ้จงให้นักเรียนเข้าใจถงึความจ าเป็นในการส่ง
ต่อ ให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและยนิดีที่จะพบผู้ที่รับส่ง
ต่อ 

• ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ  
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การส่งต่อ 
 
 

 1.ประสานกบัผูป้กครอง 
   ในการส่งตวัเข้ารบัการ 
    บ าบดัท่ีโรงพยาบาล 
 2.ประสานกบั 
    โรงพยาบาลในการ 
    เปิดคลินิกในโรงเรียน 
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• คดักรอง “ให้รู้” ประวติัการสบู 
• ช้ีให้เหน็ “ผลเสีย” จากการสบู และ “ผลดี” จากการเลิก 
• โน้มน้าวให้ “ตดัสินใจ” ด้วยทศันคติทางบวก 
• ช้ีแนะ “แนวทาง” ตามสาเหตกุารติดบหุร่ี 
• หมัน่ “ติดตามผล” และให้ก าลงัใจ 
• “ช่ืนชม” เม่ือเลิกได้ และให้โอกาสช่วยเหลือเพ่ือน 

สรปุแนวทางและบทบาทของคร ู
ในกระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี 
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