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คำนำ
จากการลงพื ้นที่ทางานโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ กับคุณครูหลาย ๆ จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา มักมีคาถามว่า เวลาพบ
นักเรี ยนสูบบุหรี่ บังคับให้ เลิกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิก จะทาอย่างไรดี อีกทังยั
้ งเจอคาถามย้ อนกลับจากนักเรี ยนว่า “ครำวนี้
จะหักคะแนนเท่ ำไหร่ ล่ะครู หักจนคะแนนหมดผมก็เลิกสูบไม่ ได้ หรอกนะ” หรื อคาถาม “ทำไมครู คนนั้นถึงยัง
สูบอยู่ล่ะ”รวมถึงคาถามที่วา่ “กลับบ้ ำนไปก็ไม่ เห็นมีใครว่ ำอะไร แล้ วครู จะมำบังคับให้ เลิกสูบทำไม”
หนังสือเล่มนี ้ เปิ ดมาคงไม่ได้ บอกวิธีการที่จะช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ เลยทันที แต่จะตังต้
้ นที่ “คุณครู ” และ
“สภาพแวดล้ อมรอบตัวนักเรี ยน” ที่จะต้ องวิเคราะห์ก่อนว่า ทาไมนักเรี ยนถึงย้ อนถามเช่นนัน้ การพยายามช่วย (แกม
บังคับ) ให้ นกั เรี ยนเลิ กสูบบุหรี่ นนั ้ ถูกต้ องเหมาะสมแล้ วหรื อ ซึ่งถ้ า หากถูกต้ องแล้ วทาไมยังช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่
ไม่ได้ ก็ต้องมาวิเคราะห์กนั ต่อในด้ านอื่น ๆ
เมื่อคุณ ครู สารวจทัง้ ตนเองและสภาพแวดล้ อมรอบตัวนักเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว หนังสื อเล่ม นีจ้ ะค่อย ๆ บอก
เทคนิคที่จะ “เข้ าถึง” นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ เพื่อให้ สิ่งที่ต้องทาในขันตอนต่
้
อไปง่ายขึ ้น เพราะนักเรี ยนที่สูบบุหรี่ จะรู้ สึกว่า
คุณ ครู อยู่ฝ่ ายเดี ย วกับ พวกเขาแล้ ว อย่ ำ งไรก็ ต ำม หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ นเพี ย งแนวทำงสำหรั บ ให้ คุ ณ ครู น ำไป
ประยุกต์ ใช้ ตำมบริ บทของแต่ ละโรงเรี ยน ซึ่งไม่ ได้ คำดหวังว่ ำทุกท่ ำนต้ องดำเนินกำรครบถ้ วนตำมวิธีกำรใน
หนังสือเล่ มนี้ แต่ สิ่งที่คำดหวังจะให้ เกิดขึ้นมำกกว่ ำ คือ กำรที่คุณครู ปรั บเปลี่ยนมุมมองในกำรช่ วยนักเรี ยน
ให้ เลิก สู บบุ หรี่ ที่เน้ นกระบวนกำรเชิงบวกและกำรสร้ ำงสั มพั นธภำพที่ ดีกับนั ก เรี ยนที่สูบบุ หรี่ และขยำย
แนวทำงเชิงบวกนี้ไปสู่เพื่อนครู คนอื่น ๆ ให้ ได้ มำกที่สุด
กระบวนการช่วยนักเรี ยนให้ เลิ กสูบบุหรี่ มีหลายขัน้ ตอน ซึ่งในหนัง สือเล่ม นี จ้ ะเขียนไว้ ให้ ไ ด้ ทราบคร่ าว ๆ
เท่านัน้ แต่เนื ้อหาหลักจะเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษานักเรี ยนที่สบู บุหรี่ ซึ่งจะมีทงหลั
ั ้ กการให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคลกับ
แบบกลุ่ม แต่ใ นเล่ม นี จ้ ะลงลึกในรายละเอี ย ดการให้ คาปรึ ก ษาแบบรายบุคคลเท่านัน้ ท่านที่ สนใจเนื อ้ หาการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ประสานงานเครื อข่ายครู ฯ เป็ นการเฉพาะ
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หนังสือ “คู่มือการให้ คาปรึ กษาเพื่อช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ ” เล่มนี ้ ได้ รับความกรุ ณาจาก ผศ.กรองจิต
วำทีสำธกกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการช่วยเลิกสูบบุหรี่ และที่ปรึกษาด้ านวิชาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่สละ
เวลาจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้ คาปรึ กษาให้ แก่ครู ในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ซึ่งคณะทางาน
เครื อข่ายครูเพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้ รวบรวมเนื ้อหาและเทคนิควิธีการมาไว้ ในหนังสือเล่มนี ้ เพื่อให้ ทุกท่านได้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการให้ คาปรึกษากับนักเรี ยนในความดูแลของท่าน
ขอบคุณ ครู วรำภรณ์ หงษ์ ดลิ กกุล ครู อนงค์ พัวตระกูล ครู อนงค์ พัวตระกูล ที่รับหน้ าที่เรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
จากการอบรมของ ผศ.กรองจิต ออกมาเป็ นหนังสือเล่มนี ้ โดยมี ครู สำยหยุด ขันขวำ ครู โกศล รำษฎร์ เหนือ และครู
คันทรง ไตรมำส ช่วยกันเพิ่มเติมข้ อมูลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ท้ ายที่สดุ ขอบคุณ “ทุกท่ ำน” ที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาอ่าน
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บทที่ 1 ทบทวนตนเองก่ อนลงมือช่ วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่
บทแรกนี ้ อยากชวนคุณครูมาลองนัง่ ทบทวนตนเองกันสักหน่อย ทบทวนกันแค่ 3 เรื่ องเท่านัน้ ถ้ าพร้ อมแล้ วก็เริ่ มเลย
1 เจตคติต่อนักเรี ยนที่สูบบุหรี่ และกำรช่ วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ ของตนเองเป็ นอย่ ำงไร
 มุมมองต่ อนักเรี ยนที่สูบบุหรี่
คุณครูหลายท่านที่ไม่ประสบความสาเร็จในการช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ เพราะมีมมุ มองต่อนักเรี ยน
กลุม่ นี ้ว่าเป็ นนักเรี ยนเกเรไม่มีระเบียบวินยั ไม่สนใจเรี ยน หนีเรี ยน ชอบสร้ างปั ญหา ชอบมัว่ สุม เถลไถล
ทะเลาะวิวาท ร้ ายที่สดุ ก็คงมองว่าเป็ นเด็กเหลือขอซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นด้ านลบทังนั
้ น้ แล้ วแบบนี ้จะเข้ าถึงจิตใจ
ของนักเรี ยนเหล่านันได้
้ อย่างไร
เปลี่ยนมุมมอง
ครูที่จะช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ จะต้ องปรับเปลี่ยนมุมมอง ต้ องมองว่าพวกเขาคือนักเรี ยนที่ตกเป็ น
เหยื่อเพราะรู้ไม่เท่าทัน ถูกชักจูงได้ ง่าย มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ มีความรักและเห็นคุณค่าในตนเองต่า ขาด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ต้ องการสร้ างการยอมรับจากผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สายที่พวกเขาจะเปลี่ยนแปลง
ตนเอง
 มุมมองต่ อกำรช่ วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่
ถ้ าเมื่อไหร่ที่พร่ าบอกตัวเองว่า ถึงช่วยอย่างไรก็ชว่ ยไม่ได้ หรื อได้ น้อย ทาไปก็เท่านัน้ ไม่มีประโยชน์ อีก
ไม่กี่วนั ไม่กี่สปั ดาห์เดี๋ยวก็กลับมาสูบใหม่อีก เสียเวลาเปล่า กลับไปที่บ้านก็ยงั เห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสูบ เดี๋ยว
เพื่อนก็ชวนกลับมาสูบอีกแถมตัวครูเองงานก็เยอะ ไม่มีเวลามานัง่ คุย นัง่ ให้ คาปรึกษาหรอก ฯลฯ ไม่ต้องบอกก็
รู้เลยว่าล้ มเหลวตังแต่
้ ยงั ไม่ทนั ได้ ลงมือทา
เปลี่ยนมุมมอง
ลองมองด้ านดี ๆ ดูบ้าง แม้ วา่ จะเป็ นงานที่หนักและเหนื่อย ไม่คอ่ ยประสบความสาเร็ จอย่างที่ใจอยาก
ให้ เป็ น แต่หากมีใจที่จะช่วยนักเรี ยนแล้ วความมุง่ มัน่ ของคุณครูจะต้ องแกร่ง ก่อนอื่นเลยคุณครูต้องมองว่างาน
นี ้เป็ นเรื่ องง่ายที่จะทา เพราะเป็ นบทบาทของครู ส่วนนักเรี ยนจะเลิกสูบบุหรี่ ได้ หรื อไม่นนั ้ เป็ นบทบาทของ
นักเรี ยน ความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับคุณครู เท่านัน้ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็มีผล แค่ทาให้ เต็มที่ และทา
ด้ วยความเต็มใจก็เพียงพอแล้ ว
2.

เคยมีประสบกำรณ์ อะไรมำบ้ ำงในกำรช่ วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่
ไม่ร้ ู ว่าสิ่งเหล่านี ้เคยเกิดขึ ้นที่โรงเรี ยนของคุณครู หรื อไม่ เช่น การตรวจค้ นกระเป๋ านักเรี ยนทุกเช้ าก่อน
เข้ าโรงเรี ยนวิ่งตามจับนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ จบั ได้ ก็เรี ยกผู้ปกครองมาปรับเงินรวมถึงคาดโทษ เฆี่ยน ตี หักคะแนน
พฤติกรรม พูดประจานหน้ าเสาธง รวมถึงลงโทษโดยให้ เคี ้ยวใบฝรั่ง บอระเพ็ด หรื อใบฟ้าทะลายโจร ฯลฯ บาง
โรงเรี ยนรุ นแรงถึงขันมี
้ การลงโทษโดยให้ สบู บุหรี่ ที่ตรวจค้ นพบให้ หมดในเวลานัน้ หรื อใช้ บุหรี่ ละลายน ้าให้ ดื่ม
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่ควรทาเด็ดขาดเพราะอาจทาให้ เกิดอันตรายต่อนักเรี ยนได้

วิธีการต่าง ๆ ที่ว่ามานัน้ ล้ วนแต่ผลักให้ นักเรี ยนที่สูบบุหรี่ เกิดการต่อต้ าน ความร่ วมมือที่จะพยายามเลิกสูบ
บุหรี่ ก็จะไม่เกิดขึ ้น
เปลี่ยนมุมมอง
การดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ ควรใช้ กระบวนการเชิ ง บวก โดยเริ่ ม ตัง้ แต่การคัดกรอง
นักเรี ยนที่สบู บุหรี่ (หลีกเลี่ยงการเพ่งเล็งกลุ่มนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ ให้ พวกเขารู้สึกแปลกแยกหรื อรู้สึกว่าถูกหมาย
หัวว่าเป็ นกลุ่มเสี่ยง) จากนันก็
้ ประสานกับผู้ปกครองเพื่อหารื อแนวทางการช่วยบุตรหลานให้ เลิกสูบบุหรี่ (แต่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ วา่ ให้ สามารถแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบได้ ซึง่ จะอธิบายเหตุผลในบท
ต่อไป)
ขันต่
้ อมาก็อาจจะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ ความรู้ เรื่ องพิษภัย และผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ เพื่อโน้ มน้ าวให้ ตดั สินใจเลิก สูบบุหรี่ หรื อมัน่ ใจว่าการตัดสินใจเลิกสูบนันเป็
้ นสิ่งที่ถูกต้ องแล้ ว ซึ่งหาก
โรงเรี ยนมีการสร้ างความร่ วมมือกับโรงพยาบาลหรื อโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลที่ จะเข้ ามาให้ ความรู้
ด้ านสุขภาพอยูแ่ ล้ วก็สามารถเพิ่มเติมเรื่ องบุหรี่ เข้ าไปได้ ง่าย และยังมีครูตารวจ D.A.R.E. ที่สามารถประสานขอ
ความช่วยเหลือได้
ขันต่
้ อจากนันก็
้ จะเป็ นการให้ คาปรึ กษารวมถึงอาจมีการจัดเพื่อนคอยดูแลช่วยเหลือ หรื อมีการเยี่ยม
บ้ านเพื่อให้ กาลังใจและติดตามผล หรื อส่งไปรับการบาบัดรักษาในกรณี ที่เกินขีดความสามารถของครู ที่จะ
ช่วยเหลือได้ สุดท้ าย หากสามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ ควรมีการยกย่องชมเชยและให้ เป็ นแกนนาในการช่วยเหลือ
เพื่อนหรื อรุ่นน้ องในการเลิกสูบบุหรี่
3.

มีคุณสมบัตขิ องครู ท่ จี ะช่ วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่
ลองสารวจตนเองว่ามีสิ่งเหล่านี ้หรื อไม่
1)

มีแรงบันดำลใจที่จะทำ
ลองย้ อนถามตนเองว่าทาไมถึงอยากช่วยให้ นกั เรี ยนเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ คาตอบของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป
ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะบอกว่า การป้องกันคน 1 คน ไม่ให้ เริ่มสูบบุหรี่ และการช่วยคน1 คน ให้ เลิก
สูบบุหรี่ เป็ นการช่วยชีวิตคนมากกว่า 1 คน เป็ นต้ น

2)

มีใจรั กที่จะช่ วยเหลือนักเรี ยน
เมื่อไหร่ที่ทาด้ วยความรัก จะมีแรงผลักให้ ทางานต่อไปได้ แม้ จะเป็ นงานที่ยากก็ตามตรงกันข้ าม หากไม่มี
ใจที่จะทาก็จะเกิดอาการท้ อแท้ และอยากล้ มเลิกอยูต่ ลอดเวลา

3)

เสียสละ
การลงมือช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ จะต้ องใช้ ทงเวลา
ั้
ทุนทรัพย์ ซึง่ ไม่มีใครบังคับให้ ทา และไม่ใช่งาน
ประจา ไม่มีสิ่งตอบแทนที่เป็ นทรัพย์สินนอกจากด้ านจิตใจ หากไม่มีความเสียสละแล้ ว คงไม่ก้าวเข้ ามา
ทางานนี ้แน่นอน

4)

มีควำมรู้ และเทคนิควิธีกำร
การช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ จะต้ องรู้ธรรมชาติของวัยรุ่น เพื่อให้ เข้ าใจ เข้ าถึง และสามารถช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสมซึง่ คุณครูจะต้ องรู้เทคนิควิธีการพูดคุยกับวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่สบู บุหรี่ เพื่อให้ มี
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน

5)

รู้ วิธีกำรสร้ ำงทีมงำน
กระบวนการของการช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ มีหลายขันตอน
้
การทางานคนเดียวจะทาให้ ด้อย
ประสิทธิภาพ และคนทาเองจะทังเหนื
้ ่อยและท้ อได้ ง่าย ๆดังนัน้ จะต้ องประสานกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
และชี ้แจงให้ พวกเขารู้แนวทางการทางานด้ วย เพื่อจะได้ รับความร่วมมือที่เหมาะสมกับความต้ องการ
ทังนี
้ ้ ทีมงานอาจจะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนร่วมงานเท่านัน้ แต่พลังสาคัญที่ไม่ควรมองข้ ามคือ ทีมงานนักเรี ยน
ซึง่ จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงานภายใต้ กระบวนการช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ เช่น การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยนที่สบู บุหรี่ ติดตามผลการเลิกสูบของนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกระบวนการ
เป็ นต้ น
หากจะให้ ครบวงจร ควรสนับสนุนให้ ทีมงานนักเรี ยนเหล่านี ้มีการสร้ างทีมงานรุ่นต่อไป ก่อนที่ชดุ เดิมจะ
สาเร็จการศึกษา และอีกหนึง่ ทีมงานที่ไม่ควรมองข้ ามคือสมาคมผู้ปกครอง ซึง่ อาจให้ ความร่วมมือทังด้
้ าน
แรงใจ แรงกายและทุนทรัพย์ ที่จะทาให้ กิจกรรมต่างๆ มีความสมบูรณ์และง่ายขึ ้น

ทิง้ ท้ ำย
นอกจากการทบทวนตนเองของคุณครู ที่จะช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ แล้ ว สิ่งที่ ขาดไม่ได้ เลยคือการทบทวน
สภาพแวดล้ อมรอบตัวนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ ว่าเอื ้อต่อการเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่ หากยังอยู่ในสภาพแวดล้ อมเดิม ๆ ที่
นอกจากจะไม่ช่วยจูงใจให้ เกิดการเลิกสูบบุหรี่ แล้ ว ยังเย้ ายวนให้ สบู ต่อไปหรื อกลับมาสูบใหม่อีก กระบวนการ
ช่วยเหลือที่ได้ ลงมือทาในหลาย ๆ ขันตอนนั
้
น้ อาจจะไม่สมั ฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
วัยรุ่ นอยู่ในช่วงวัยที่อารมณ์ แปรปรวน ใช้ อารมณ์ในการตัดสินใจและเลือกทางเดินชีวิตมากกว่าเหตุผล หรื อ
เรี ยกว่า ใช้ สมองส่วนอยากมากกว่าสมองส่วนคิด ดังนัน้ การติดบุหรี่ ของวัยนี ้จึงมักจะติดเพราะอารมณ์ (ดู
สาเหตุการติดบุหรี่ ในบทที่ 3) การให้ คาปรึ กษาเพื่อช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ จึง เป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้
วัยรุ่ นได้ คิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้ สมองส่วนคิดได้ ทางานได้ ใช้ เหตุผลคิดใคร่ครวญว่าจริ ง ๆ แล้ วชีวิตตนเอง
จาเป็ นต้ องมีบหุ รี่ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตหรื อไม่

บทที่ 2 หลักกำรสำคัญในกำรให้ คำปรึกษำเพื่อช่ วยให้ นักเรี ยนเลิกสูบบุหรี่
ในตอนท้ ายของบทแรกนัน้ ได้ พดู ถึงเรื่ องการให้ คาปรึกษาเพื่อช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ไว้ วา่ เป็ นกระบวนการสาคัญที่
จะช่วยให้ นกั เรี ยนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นได้ คิดวิเคราะห์ ซึ่งคนที่จะกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ คิด ก็คือคุณครูที่จะให้ คาปรึกษานัน่ เอง
ดังนัน้ ในบทนี ้จึงขอลงรายละเอียดของหลักการสาคัญ ๆ ของการให้ คาปรึกษา เพื่อให้ คณ
ุ ครูได้ ลองนาไปปรับใช้ ซึ่งขอ
แยกเป็ น 2 ส่วน คือ 1. บทบำทของผู้ให้ คำปรึ กษำ และ 2. ท่ ำทีของผู้ให้ คำปรึ กษำต่ อนักเรี ยนที่ต้องกำรเลิกสูบ
บุหรี่

1. บทบำทของผู้ให้ คำปรึกษำ
1) สร้ ำงแรงจูงใจ
เพื่อให้ นกั เรี ยนที่สบู บุหรี่ เกิดความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ และพร้ อมที่จะเริ่ มต้ นทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อลด ละ เลิก สูบบุหรี่
และไม่กลับไปสูบอีก ซึง่ วิธีการให้ ได้ มาซึง่ แรงจูงใจของนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ แต่ละคนนัน้ ก็เกิดจากการตังค
้ าถามต่อไปนี ้
 เคยเลิกสูบมาก่อนไหม? เพราะอะไรจึงเลิก?
 เพราะอะไรจึงคิดเลิกสูบในครัง้ นี ้ ?
 มีอะไรหรื อใครที่ทาให้ อยากเลิกสูบบุหรี่ ?
การสร้ างแรงจูงใจในกลุม่ นักเรี ยน จะแตกต่างจากผู้ใหญ่ คือ
 แรงจูงใจของนักเรี ยนมักจะเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ตัวเหม็น ฟั นเหลือง เป็ นต้ น และรวมไป
ถึงการให้ เห็นว่าสังคมรังเกียจควันบุหรี่ พลอยจะทาให้ เรากลายเป็ นที่รังเกียจไปด้ วย ซึง่ หากพูดคุยเรื่ อง
สุขภาพกับวัยรุ่น ยังเป็ นเรื่ องที่ไกลตัวเกินไป อาจจะไม่จงู ใจพอที่จะทาให้ ตดั สินใจเลิกสูบบุหรี่
 จะต้ องกระตุ้นสัญชาติญาณของการเอาชนะ
 จะต้ องทาให้ นกั เรี ยนยอมรับเข้ าเป็ นพรรคพวก เกิดความไว้ ใจ เป็ นกันเอง และใช้ ภาษาง่าย ๆ ในการ
สื่อสาร
2) ให้ ควำมรู้ เพื่อปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อให้ คนสูบบุหรี่ เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้ และลงมือเลิกสูบบุหรี่ อย่างถาวร การให้
ความรู้ ที่เหมาะสมจะต้ องประเมินระยะความต้ องการเลิก สูบบุหรี่ ของนักเรี ยนที่ สูบก่อน และให้ ความรู้ หรื อจูงใจให้
เหมาะสมกับระยะความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ จึงจะมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาซึง่ รูปแบบการให้ ความรู้ในแต่ละระยะ
ความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ มีดงั นี ้
 ระยะไม่ คิดจะเลิกสู บ (Pre-contemplation) เน้ นให้ ความรู้ ที่สร้ างจิตสานึกรักและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง กระตุ้นให้ เกิดความรู้ สึกอยากเลิกสูบบุหรี่ เช่น หากนักเรี ยนยังสูบบุหรี่ ต่อไป จะเกิดผลอย่างไรกับตัว
นักเรี ยนเอง รวมถึงผลกระทบและความรู้สกึ ของคนที่อยูร่ อบข้ าง เป็ นต้ น

 ระยะไตร่ ตรองว่ ำจะเลิกสูบดีหรือไม่ (Contemplation) เน้ นความรู้ที่เป็ นเหตุเป็ นผล และโยงเข้ าสู่
การสร้ างแรงจูงใจ เช่น นักเรี ยนมีเป้าหมายอยากเป็ นนักกีฬา แต่การสูบบุหรี่ จะทาให้ เหนื่อยง่าย ไม่สามารถ
เล่นกีฬาได้ ดี จะทาให้ นกั เรี ยนไปไม่ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ ดังนัน้ นักเรี ยนจึงควรที่จะต้ องเลิกสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
 ระยะตัง้ ใจว่ ำจะเลิกและพร้ อมที่จะเลิกสูบ (Preparation) เน้ นความรู้เรื่ องวิธีเลิกสูบบุหรี่ เช่น จะเลิก
สูบบุหรี่ ต้องทาอะไรก่อน อะไรหลัง หรื อถ้ าลงมือเลิกสูบแล้ วมีอาการอยากสูบบุหรี่ จะต้ องทาอย่างไร เป็ นต้ น
 ระยะลงมือเลิกสูบบุหรี่ (Action) เน้ นการประคับประคอง ให้ ความรู้เรื่ องการแก้ ไขอาการผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ และการป้องกันการกลับไปสูบอีก
 ระยะเลิกสูบได้ และไม่ คิดจะกลับไปสูบอีก (maintenance) เน้ นการชมเชย ให้ กาลังใจ และการ
ป้องกันการกลับไปสูบอีก
3) ชวนนักเรียนทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อเลิกสูบบุหรี่
สิ่งที่คณ
ุ ครูจะต้ องทาหลังจากเตรี ยมความพร้ อมมาพอสมควรแล้ ว คือการให้ นกั เรี ยนเข้ าสูก่ ระบวนการเลิกบุหรี่ ด้วย
ตนเอง ซึง่ มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
 ชวนคุยว่ ำทำไมนักเรี ยนถึงติดบุหรี่ โดยครูอาจเล่าให้ ฟังโดยมีภาพประกอบหรื อโมเดลจาลอง ว่าเมื่อสูด
ควันบุหรี่ เข้ าสู่ปอด จะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊ าชออกซิเจนที่ปอด นิโคตินจะเข้ าสู่กระแสโลหิตไปที่หวั ใจ หัวใจ
จะสูบฉี ดโลหิตไปทั่วร่ างกาย ภายใน 7 วินาทีเมื่อนิโคตินไปที่สมองทาให้ สมองหลั่งสารโดปามีนทาให้ เกิด
ความผ่อนคลาย ปี ติ แต่เมื่อหมดฤทธิ์ ของนิโคติน คนสูบจะรู้ สึกหงุดหงิด จึงต้ องสูบ บุหรี่ อีกครัง้ เพื่อให้ ได้
นิโคติน ซึง่ ครัง้ ต่อไปจะต้ องสูบมากขึ ้นเพื่อให้ ได้ ความสุขเท่าเดิม ปริมาณมวนบุหรี่ ที่สบู จึงมากขึ ้น กลายเป็ นผู้
เสพติดนิโคตินในควันบุหรี่ ในที่สดุ
 ช่ วยกันค้ นหำสำเหตุเพื่อแก้ ไขที่ต้นเหตุ การช่วยเหลือนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ จะได้ ผล คุณครูจะต้ องทราบ
ว่านักเรี ยนติดบุหรี่ ที่ส าเหตุใด โดยอาจจะให้ นักเรี ยนทาแบบสารวจสาเหตุการสูบบุหรี่ หรื ออาจจะใช้ การ
พูดคุย ซักถามว่านักเรี ยนมักจะสูบบุหรี่ เวลาใดบ้ าง ซึง่ ถ้ าคาตอบออกมาว่าต้ องสูบทันทีหลังตื่นนอนในตอนเช้ า
ต้ องสูบติดต่อกัน และสูบมากกว่าวันละ 1 ซองก็อาจแสดงว่า ติดนิโคติน

แต่ถ้ามักจะสูบเวลาหลังอาหาร

เวลาเข้ าห้ องน ้า แสดงว่าติดควำมเคยชิน ถ้ านักเรี ยนตอบว่าสูบเวลาที่โกรธหรื อทุกข์ใจ เวลาที่เบื่อ เหงา ไม่
มีอะไรทา เวลาที่ต้องการไอเดียบรรเจิดแสดงว่าเขาติดที่อำรมณ์ ควำมรู้ สึก

การแก้ ไขก็ต้องไปป้องกันที่

ต้ นเหตุ เช่น ถ้ านักเรี ยนสูบทุกครัง้ ที่รับประทานอาหารเสร็ จก็ต้องให้ มีกิจกรรมอื่ นมาทดแทนการสูบบุหรี่ เช่น
ลุกออกไปเดินเล่น หรื อรับประทานผลไม้ ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจาวันใหม่ งดดื่มกาแฟ สุรา งดอาหารรสจัด
หลีกเลี่ยงการอยูใ่ นสถานที่ที่ทาให้ อยากสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
 ช่ วยให้ นักเรียนเลือกวิธีท่ เี หมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเอง ถ้ านักเรี ยนไม่สามารถเลิกได้ ทนั ทีโดย
วิธีหักดิบ คุณครู ก็อาจเสนอว่า ถ้ าจะลดวันละมวน มวนไหนที่นักเรี ยนเลือกว่าจะไม่สูบได้ ดีที่สุด เช่น

มวนที่สบู หลังอาหารเช้ า ให้ นกั เรี ยนบอกเองว่า จะจัดการกับตนเองอย่างไร และคิดว่าพร้ อมที่จะหยุดมวน
นี ้วันใด
 เตรี ยมตัวช่ วยให้ นักเรี ยนหำกเกิดอำกำรอยำกสูบบุหรี่ คุณครู อาจเตรี ยมสิ่งเหล่านี ้ไว้ เช่น หัน่ มะนาว
เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ ของขบเคี ้ยว ลูกอมรสเปรี ย้ ว ผ้ าเย็น น ้าเย็น ซึ่งนักเรี ยนสามารถมาหยิบได้ ทนั ทีที่ต้องการ
เพื่อลดอาการอยากบุหรี่
 ฝึ กให้ นักเรี ยนมี ทักษะกำรปฏิเสธ

หากนักเรี ยนยังอยู่ในสิ่งแวดล้ อมเดิม อาจจะต้ องพบเจอกับการ

ชักชวนให้ สูบบุหรี่ จากบุคคลรอบตัว โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน ดังนัน้ คุณครู จะต้ องช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ที่จะ
ยืนยันความต้ องการของตนเองว่า “ฉันเลิกสูบบุหรี่ แล้ ว” “ฉันจะไม่กลับไปสูบอีกเป็ นอันขาด” โดยต้ องปฏิเสธ
อย่างจริ งจังทังท่
้ าทาง คาพูด และน ้าเสียง เพื่อแสดงความตังใจอย่
้
างชัดเจน ใช้ ความรู้สึกเป็ นข้ ออ้ างดีกว่า
ใช้ เหตุผล เพราะหากปฏิเสธด้ วยเหตุผล คนที่ชกั ชวนอาจจะยกเหตุผ ลอื่นมาโน้ มน้ าวทาให้ ความตังใจเรา
้
ไขว้ เขว และเมื่อถูกเซ้ าซี ้หรื อสบประมาทก็ไม่ควรหวัน่ ไหวไปกับคาพูดเหล่านัน้ ควรปฏิเสธซ ้า และหากเห็นว่า
สถานการณ์เริ่มแย่ลง ต้ องพยายามหาทางออกไปจากสถานที่นนั ้ ก่อนที่จะใจอ่อนกลับมาสูบอีก
4) ติดตำมผล
เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการช่วยเหลือนักเรี ยนซึ่งนอกจากจะติดตามผลการให้ คาปรึกษาแล้ วยังเป็ นการเสริ มแรงให้
กาลังใจ ช่วยแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่ทาให้ นกั เรี ยนต้ องกลับมาสูบอีก เสมือนเป็ นการย ้าให้ นกั เรี ยนไม่เปลี่ยนใจ และให้
รู้วา่ มีคนที่รอคอยความสาเร็จของเขาอยู่ โดยคุณครูอาจทาได้ หลายวิธีดงั นี ้





การนัดหมายพูดคุยเพื่อติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่
การให้ นกั เรี ยนบันทึกผลการเลิกสูบบุหรี่ (Self Report)
การสังเกตพฤติกรรม
การให้ เพื่อนและผู้ปกครองเข้ ามาช่วย

 การติดตามทางโทรศัพท์ / ไลน์ / อีเมล์ / ข้ อความส่วนตัวทางเฟซบุ๊ก
5) จัดหำสถำนที่ส่งต่ อเพื่อช่ วยเหลือกรณีเกินขีดควำมสำมำรถ
กรณีที่นกั เรี ยนสูบบุหรี่ มานานในระดับติดนิโคติน ไม่สามารถเลิกได้ ด้วยตนเองคุณครูอาจส่งต่อเพื่อรับการบาบัด
จากสถานพยาบาลต่าง ๆ หรื อติดต่อให้ มาดาเนินการคลินิกเลิกบุหรี่ ในโรงเรี ยน
6) ยกย่ องเมื่อเลิกสูบบุหรี่ ได้ สำเร็จ และให้ โอกำสได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
หลังจากที่คณ
ุ ครูได้ ดาเนินการช่วยเหลือนักเรี ยนจนมีผลการเลิกสูบบุหรี่ ที่นา่ พอใจ ควรที่จะให้ กาลังใจนักเรี ยนด้ วย
การมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ สงั คมได้ รับทราบ ซึง่ เหมือนกับการย ้าให้ สงั คมได้ ชว่ ยสอดส่องดูแลอีกทางหนึง่ และ

การให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสในการเป็ นแกนนาช่วยเหลือเพื่อน ช่วยสอนน้ อง จะเป็ นการสะท้ อนสอนตนเองย ้าให้ เห็นถึง
คุณค่าในตนเอง และข้ อดีของการเลิกสูบบุหรี่

2. ท่ ำทีของผู้ให้ คำปรึกษำต่ อนักเรี ยนที่ต้องกำรเลิกสูบบุหรี่
ข้ อควรคานึงที่คณ
ุ ครูที่ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษานักเรี ยนที่สบู บุหรี่ ควรทราบ มีดงั นี ้
 คุณครูที่ให้ คาปรึกษาเป็ นเพียงกระจกเงาที่สะท้ อนให้ นกั เรี ยนที่มารับคาปรึกษาเห็นภาพตนเองเท่านัน้ ไม่ใช่ผ้ ู
บอกหรื อสัง่ ให้ ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่การจะทาสิ่งใดนัน้ ต้ องเกิดจากการตัดสินใจของนักเรี ยนเอง ดังนัน้ การให้
คาปรึกษาจึงเน้ นให้ นกั เรี ยนที่มารับคาปรึกษาเข้ าใจตนเองมากกว่าการมารับคาปรึกษาเพื่อให้ คณ
ุ ครูช่วย
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการพยายามเลิกสูบบุหรี่
 คุณครูต้องทาความเข้ าใจกับนักเรี ยนที่มารับคาปรึกษาว่าไม่มีใครรังเกียจคนสูบบุหรี่ แต่เขารังเกียจควันบุหรี่
 การให้ คาปรึกษาไม่จาเป็ นต้ องใช้ คาอ่อนหวานอยู่ตลอดเวลาบางครัง้ อาจจาเป็ นต้ องพูดเพื่อกระตุกความรู้สกึ
หรื อดึงจิตใต้ สานึกบ้ าง แต่ต้องมีพื ้นฐานของการมีสมั พันธภาพที่ค้ นุ เคยกันมาก่อนในระดับหนึง่ และอยู่บน
พื ้นฐานของความรักและห่วงใยอย่างจริงใจ
 ในระหว่างการพูดคุยเพื่อให้ คาปรึกษา จะต้ องค้ นหาให้ เจอว่าอะไรคือจุดแข็งที่จะเป็ นแรงจูงใจให้ เลิกสูบบุหรี่ ได้
สาเร็จ และอะไรคืออุปสรรคต่อการเลิกสูบสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนที่มาปรึกษา
 จะต้ องประเมินให้ ได้ วา่ นักเรี ยนที่มาปรึกษานันอยู
้ ใ่ นระยะใดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ ความรู้ได้
เหมาะสมกับช่วงระยะนัน้ ๆ
 ต้ องช่างสังเกต เพื่อประเมินท่าทีของนักเรี ยนที่มารับการให้ คาปรึกษา จะทาให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ว่าเราใส่ใจในตัวเขา
 ไม่ควรพูดวนเวียนอยูก่ บั เรื่ องอื่น ๆ นานเกินไป ซึง่ พอจะเริ่ มพูดคุยเรื่ องวิธีการเลิกสูบบุหรี่ นักเรี ยนก็อาจจะไม่มี
สมาธิหรื อหมดความสนใจไปแล้ ว
 การให้ คาปรึกษาเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่ ควรให้ นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ดังนัน้ จึงควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเป็ น
ฝ่ ายทบทวนว่ามีอะไรบ้ างที่สามารถทาได้ หรื อทาไม่ได้ เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นคนกาหนดรูปแบบวิธีการ วันเวลา
เลิกสูบบุหรี่ ด้วยตนเอง
 ไม่ควรเร่งนักเรี ยนให้ กาหนดวันเลิกสูบบุหรี่ ในช่วงเวลาที่เป็ นวิกฤตหรื อมีปัญหารุมเร้ า เช่น ช่วงที่กาลังจะสอบ
ช่วงที่อยูใ่ นอารมณ์ผิดหวัง เสียใจอกหัก เป็ นต้ น
 การให้ คาปรึกษาควรลื่นไหลไปตามสภาพการณ์ ไม่ควรพูดเป็ นหลักวิชาการเกินไป เช่น ไม่ควรพูดว่า ข้ อ 1
นักเรี ยนจะต้ อง...... ข้ อ 2 นักเรี ยนจะต้ อง....... เป็ นต้ น

 หากนักเรี ยนบอกว่ายังเลิกไม่ได้ คาตอบแรกของคุณครู ต้องพูดว่า "ไม่เป็ นไร" ตามด้ วย "เริ่มใหม่ได้ " "มีอะไรเป็ น
อุปสรรคหรื อ" ฯลฯ ทังนี
้ ้ ประโยคที่สองขึ ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละคน แต่ถ้าเป็ นกรณี เลิกไม่ได้ 2-3 ครัง้ แล้ ว อาจ
ใช้ คาคม เช่น "ไม่มีคาว่าล้ มเหลวถ้ าไม่ล้มเลิกความตังใจ"
้ เป็ นต้ น
 ควรให้ คาปรึกษาด้ วยการเรี ยนรู้จากการกระทาด้ วยตนเอง (Active Learning) เช่น ให้ นกั เรี ยนที่สบู บุหรี่ ลองดม
กลิ่นตัวเอง เป็ นต้ น จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจนมากกว่าการเรี ยนรู้จากการที่คนอื่นบอกหรื อเล่าให้ ฟัง
(Passive Learning)
 ให้ การยอมรับและเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของนักเรี ยนที่มารับคาปรึกษา เช่น หากเกรงว่าจะจาสิ่งที่กาลัง
พูดคุยกับนักเรี ยนที่มารับคาปรึกษาไม่ได้ ต้ องการจดบันทึก ต้ องขอความคิดเห็นจากนักเรี ยนก่อนว่าให้ จดเพื่อ
ช่วยจาได้ หรื อไม่ ถ้ านักเรี ยนบอกว่าจดได้ ก็ไม่ควรถามแล้ วจดเหมือนซักถามเพื่อจดบันทึก แต่ควรพูดคุย
สนทนาอย่างเป็ นธรรมชาติ แล้ วจดเฉพาะคาหรื อข้ อความสาคัญ ๆ เท่านัน้ หรื อหากต้ องการอัดเทปก็ต้องขอ
อนุญาตนักเรี ยนก่อน ทังนี
้ ้ หลักสาคัญที่สดุ คือต้ องเป็ นความลับระหว่างคุณครูที่ให้ คาปรึกษากับนักเรี ยนผู้รับ
คาปรึกษา
 ควรทาประวัตนิ กั เรี ยนที่มารับคาปรึกษาไว้ ทกุ คนแต่ไม่ควรนามาถือไว้ ขณะให้ คาปรึกษา คุณครูควรอ่านทา
ความเข้ าใจประวัตนิ กั เรี ยนคนนันมาก่
้
อน ก่อนที่จะเริ่มให้ คาปรึกษา
 ในกรณีที่เจอกับนักเรี ยนที่เคยมารับคาปรึกษาโดยบังเอิญ หากนักเรี ยนคนนันพู
้ ดคุยค่อนข้ างนานควรพูดตัดบท
แต่ไม่ตดั ความสัมพันธ์ เช่น ยกนาฬิกาขึ ้นมาดูแล้ วบอกว่า "หนูต้องไปเรี ยนแล้ วไม่ใช่หรื อ (คะ)" "ถ้ าหนูยงั อยาก
คุยกับครู ตอ่ เรากลับมาพบกันตอนเที่ยงดีไหม (คะ)" เป็ นต้ น
 เมื่อต้ องทักทายนักเรี ยนที่มารับคาปรึกษาต่อหน้ าคนอื่น ไม่ควรพูดเรื่ องบุหรี่ ต้ องถือเป็ นความลับระหว่าง
คุณครูที่ให้ คาปรึกษากับนักเรี ยนที่มารับคาปรึกษา ยกเว้ นนักเรี ยนจะเป็ นคนพูดก่อนนอกจากนี ้ การพูดทักทาย
ควรใช้ คาทักทายทัว่ ไปเพื่อไม่ให้ นกั เรี ยนรู้สึกว่าถูกติดตามจับผิดอยูต่ ลอดเวลา เช่น วันนี ้หน้ าตาแจ่มใสดีนะ(ถ้ า
เขาแจ่มใสจริงๆ) หรื อกาลังจะไปเรี ยนวิชาอะไร เป็ นต้ น ข้ อห้ ามที่ไม่ควรทาอย่างยิ่ง คือ การทักเกี่ยวกับเรื่ องสูบ
บุหรี่ ของนักเรี ยนนอกช่วงเวลาการให้ คาปรึกษา เช่น การทักว่า “ที่สญ
ั ญาไว้ วา่ จะเลิกสูบวันนี ้ทาได้ หรื อเปล่า”
หรื อ “วันนี ้สูบบุหรี่ หรื อเปล่า” เป็ นต้ น
ข้ อควรระวังระหว่ ำงกำรพูดคุยเพื่อให้ คำปรึกษำ
 คุณครูที่ให้ คาปรึกษาต้ องไม่นงั่ กอดอก ไม่จ้องตา แต่ควรสบตาเป็ นระยะ ไม่มองสูงหรื อต่าเกินไปจากระดับ
ใบหน้ าของนักเรี ยน
 เลี่ยงคาว่า “ทาไม” ควรใช้ คาว่า “เพราะเหตุใด” เนื่องจากคาว่า “เพราะเหตุใด” จะทาให้ นกั เรี ยนรู้สึกผ่อนคลาย
มากกว่า

 ไม่พดู ในเชิงตัดสิน เช่น “หนูสบู อยูไ่ ม่กี่มวนเอง ไม่มากเลย อย่างนี ้เลิกง่าย”(มาก น้ อย ยาก ง่าย เป็ นคาที่ควร
หลีกเลี่ยง)
 ไม่วินิจฉัยชี ้ขาด เช่น “อย่างนี ้ต้ องเลิกได้ แน่”
 ไม่ควรใช้ คาพูดที่สร้ างความกดดันให้ นกั เรี ยน เช่น "ครูเชื่อว่าหนูทาได้ " “ครูมนั่ ใจว่าหนูทาได้ ”
 ผู้ให้ คาปรึกษาไม่ควรให้ สินบน หรื อคาสัญญากับนักเรี ยน เช่น ถ้ านักเรี ยนเลิกสูบบุหรี่ ได้ ครูจะ.... เป็ นต้ น
 ไม่สร้ างสัมพันธภาพส่วนตัวที่เกินเลยกว่าการเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา เช่น ไม่ให้ สิทธิพิเศษกับนักเรี ยนที่มารับคา
ปรึกษา เป็ นต้ น
 หากครูที่ให้ คาปรึกษาไม่สามารถตอบข้ อสงสัยได้ ในบางเรื่ อง สามารถขอเวลาไปหาข้ อมูลมาตอบในวันหลังได้
 ต้ องไม่คาดหวังว่านักเรี ยนที่มารับคาปรึกษาจะต้ องเลิกสูบบุหรี่ ได้ เพราะจะทาให้ ครูร้ ูสกึ ผิดหวัง ท้ อแท้ หมด
กาลังใจ เนื่องจากนักเรี ยนจะเลิกสูบบุหรี่ ได้ หรื อไม่นนั ้ เป็ นบทบาทของนักเรี ยน ความสาเร็จหรื อล้ มเหลวไม่ได้
ขึ ้นอยู่กบั คุณครูเท่านัน้ แต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็มีผล แค่ทาให้ เต็มที่ และทาด้ วยความเต็มใจก็เพียงพอแล้ ว
สิ่งที่นักเรียนสูบบุหรี่ ไม่ ชอบ
 การสัง่ สอนชักจูง ชี ้นา พูดซ ้าๆ เซ้ าซี ้


การสัง่ การ บังคับ



การแสดงท่าทางรังเกียจ เบื่อหน่าย

ตัวอย่ ำงกำรนำหลักกำรมำปรั บใช้ ในสถำนกำรณ์ จริง
การสูบบุหรี่ ทาให้ เกิดโรคปอดเรื อ้ รังได้ อย่างไร
ครูสามารถอธิบายเรื่ องนี ้ให้ เด็กเข้ าใจได้ โดยเปรี ยบเทียบให้ เห็นภาพว่าเมื่อนักเรี ยนได้ รับควันบุหรี่ เข้ าตา รู้สกึ
อย่างไร นักเรี ยนอาจตอบว่า แสบตา และน ้าตาไหล ซึง่ ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า เช่นเดียวกัน หากควันบุหรี่ เข้ าไปที่
ช่องทางเดินหายใจ สารพิษในควันบุหรี่ จะทาให้ เกิดการอักเสบของผิวหลอดลม ทาให้ เมือกถูกหลัง่ ออกมามากขึ ้น
ตลอดเวลา เหมือนน ้าตาของหลอดลม และทาให้ Celia (ขนเล็ก ๆ) โบกพัดน้ อยลง การขจัดของเสียทางหลอดลมทาได้
น้ อยลง ทาให้ เกิดโรคปอดเรื อ้ รังได้


ถ้ านักเรี ยนบอกว่าเลิกสูบบุหรี่ แล้ วเพื่อนไม่คบ ครูจะตอบอย่างไร
ครูไม่ควรโต้ เถียงกับนักเรี ยน แต่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ว่าเพื่อนคืออะไร เพื่อนในห้ อง
เป็ นอย่างไร ถ้ านักเรี ยนป่ วย ใครพาไปหาหมอ เงินไม่มีใช้ จะขอเงินใคร เพื่อนกลุม่ นี ้จะหาเงินให้ ใช้ ไหม
เมื่อนักเรี ยนเริ่มคิดวิเคราะห์ แล้ วครูควรให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อน เช่น ในชีวิตคนเรามีเพื่อนหลายกลุม่
กลุม่ ที่หนึง่ คือเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน กลุม่ ที่สองคือเพื่อนร่วมห้ องเรี ยน กลุม่ ที่สามคือเพื่อนร่วมโรงเรี ยน กลุม่ ที่สี่คือเพื่อน
ร่วมงาน กลุม่ ที่ห้า เพื่อนร่วมสังคม และกลุม่ ที่หกเพื่อนร่วมโลก เพื่อนกลุม่ ไหนสาคัญที่สดุ ในชีวิต ครูจะต้ องนาให้ เด็ก


เห็นว่าเพื่อร่วมงานสาคัญที่สดุ เพราะจะอยู่ร่วมทางานจนถึงอายุ 60 ปี ดังนัน้ การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั ตนเอง
เป็ นการทาให้ ได้ งานดี ๆ ทา


หากนักเรี ยนเครี ยดเพราะยังเลิกสูบบุหรี่ ไม่ได้ ครูจะทาอย่างไร
ให้ นกั เรี ยนคลายเครี ยดด้ วยตนเอง เช่น ให้ นกั เรี ยนทาสมาธิ นัง่ ท่าสบาย ๆ หลับตา หายใจเข้ าลึก ๆ เอาลิ ้นแตะ

เพดานปาก แล้ วปล่อยลมหายใจออกจากปากช้ า ๆ ให้ ยาวเป็ นสองเท่าของช่วงเวลาหายใจเข้ า ทาไปเรื่ อย ๆ และนับไป
ด้ วย หายใจเข้ า-ออก นับ 1 ให้ นกั เรี ยนทาไปเรื่ อย ๆ พอครบ 1 นาที ถามว่านักเรี ยนนับได้ เท่าไหร่ บางคนอาจบอกไม่ได้
เพราะไม่มีสมาธิ แต่ไม่วา่ คาตอบของนักเรี ยนจะเป็ นอย่างไร ครูก็ไม่ต้องตาหนิ ให้ ชี ้แจงว่า “ถ้ าหนูสามารถทาสมาธิให้
นิ่งจะเกิดพลังจิตใต้ สานึกที่สามารถสู้กบั ทุกอย่างได้ ดีขึ ้น ความตังใจที
้ ่จะเลิก สูบบุหรี่ จะเข้ มแข็ง หนูลองไปทาใหม่ เวลา
หายใจเข้ า "ลมหายใจสะอาดเข้ าสูร่ ่างกาย" เวลาหายใจออกยาวเป็ นสองเท่า "ลมหายใจสกปรกออกจากร่างกาย" หรื อ
"หายใจเข้ าลมหายใจสีขาวเข้ าสูร่ ่างกาย หายใจออกลมหายใจสีดาออกจากร่างกาย" "ร่างกายของเราสะอาดขึ ้น
แข็งแรงขึ ้นสะอาดขึ ้น" ทาให้ ได้ 2-3 นาที ถ้ าจะให้ ดีควรปิ ดไฟด้ วย ให้ หลับตา ถ้ าดีขึ ้นไปอีกให้ เอนในท่าสบายพร้ อมทังมี
้
เพลงบรรเลงเบา ๆ”
“หนูอาจจะลองนวดศีรษะด้ วยการทาท่าสระผมด้ วยก็ได้ นวดหัว นวดหน้ าโดยใช้ นิ ้วชี ้ นิ ้วกลาง และนิ ้วนาง
(ข้ างละสามนิ ้ว) แตะและลูบจากกลางหน้ าผากสลัดไปทางขมับพร้ อมกันทังสองข้
้
างด้ วยน ้าหนักพอประมาณ ต่อด้ วย
ท่าใช้ นิ ้วมือจับคิ ้วขยับนวดจากหัวคิ ้วไปทางหางคิ ้ว แล้ วต่อด้ วยการคลึงบริเวณขมับทังสองข้
้
าง แล้ วใช้ นิ ้วชี แ้ ละนิ ้วกลาง
กดที่หว่างคิ ้วทังสองมื
้
อแล้ วลูบลงมาตามร่องจมูกทังสองข้
้
างมาถึงเหนือปาก กดบริเวณเหนือริมฝี ปากด้ านบนแล้ วรูดมา
ตามมุมปากทังสองข้
้
างลงมากดที่คางใต้ ริมฝี ปากล่างแล้ วจับบีบให้ ทวั่ คางไปถึงกรามทังสองข้
้
างไปถึงติง่ หู นวดคลึงติง่
หู แล้ วนวดคลึงบริเวณท้ ายทอย เอามือประสานกันที่ท้ายทอยกดโน้ มคอลงมาช้ า ๆ จนหน้ าก้ มลงมาชิดเข่าแล้ วค่อย ๆ
เงยขึ ้นจนแหงนหน้ า อาจจะบิดตัวต่ออีกก็ได้ การนวด คลึง กด แต่ละจุดแต่ละท่า ทาประมาณ 3 ครัง้ ”
ทังนี
้ ้ คาที่ต้องพูดกับนักเรี ยนก่อนที่จะจากกันคือ "มีอะไรจะถามครูอีกไหม"

บทที่ 3 สิ่งที่ครู ควรรู้ สำหรั บกำรให้ คำปรึกษำเพื่อช่ วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่
ควำมรู้ เกี่ยวกับบุหรี่
บุหรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์หนึง่ ของยาสูบ ซึง่ ยาสูบมี 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดมีควัน และชนิดไม่มีควัน
ยาสูบชนิดที่มีควัน ได้ แก่ บุหรี่ มวนเอง บุหรี่ ก้นกรอง ซิการ์ ไปป์
ในควันบุหรี่ มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็ นสารพิษกว่า 250 ชนิด 70 ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง และสารที่
สาคัญ ได้ แก่ นิโคติน เป็ นสารที่ทาให้ เกิดการเสพติด สารทาร์ ก่อให้ เกิดมะเร็ง สารไนโตรเจนไดออกไซด์ ทาให้ เกิดถุงลม
ปอดโป่ งพอง ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทาให้ เกิดการระคายเคือง ไอ มีเสมหะ คาร์ บอนมอนอกไซด์ ไปแย่งจับออกซิเจน ทา
ให้ ร่างกายขาดออกซิเจน ทาให้ มนึ งง เป็ นต้ น
สาหรับยาสูบชนิดไม่มีควัน ได้ แก่ ยานัตถุ์ ยาเส้ นที่ใช้ กบั หมากพลู
นอกจากนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีสง่ ผลต่อร่างกายคล้ ายยาสูบ ได้ แก่ บารากู่ และบุหรี่ ไฟฟ้า
บารากู่ เป็ นอุปกรณ์การสูบที่มีลกั ษณะเป็ นภาชนะเนื ้อโลหะรู ปทรงคล้ ายตะเกียงอาหรับ ส่วนบนสุดใช้ วางยา
เส้ นที่เรี ยกว่า “มาแอสเซล (MU'ASSEL)” ซึง่ เป็ นส่วนผสมของใบยาสูบกับสารที่มีความหวานอย่างน ้าผึ ้ง กากน ้าตาล
ผลไม้ หรื อดอกไม้ ตากแห้ ง ทาให้ เกิดกลิ่นหอม โดยใช้ ความร้ อนเผายาเส้ น ควันจากการเผาไหม้ จะผ่านมายังส่วน
ล่างสุด ซึง่ เป็ นกระเปาะใส่น ้า ก่อนที่จะลอยผ่านน ้าไปตามสายดูดเข้ าสูร่ ่างกาย
จากการวิจยั พบว่า บารากู่มีอนั ตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ ทวั่ ไป เพราะเมื่อเทียบการสูบบารากู่นาน 45 นาที จะ
ได้ รับสารทาร์ เป็ น 36 เท่า คาร์ บอนมอนอกไซด์เป็ น 15 เท่า และนิโคตินเป็ น 70 เท่า ของการสูบบุหรี่ 1 มวน ซึ่งเป็ น
อันตรายต่อร่างกายมาก
บุห รี่ ไ ฟฟ้ า เป็ นอุป กรณ์ ที่ ผ้ ูสูบ จะได้ รั บ สารนิ โ คติน เหลวที่ ร ะเหยด้ ว ยความร้ อนจากไฟฟ้ าเข้ า สู่ร่ า งกาย
เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ แต่ไม่มีการเผาไหม้ ใบยาสูบ และผู้สบู ก็ยงั คงได้ รับอันตรายจากสารนิโคติน
หากนักเรี ยนมีข้อมูลที่ อยากรู้ นอกเหนือจากนี ้ ครู สามารถบอกกับนักเรี ยนได้ ว่าจะช่วยกันหาข้ อมูลเพิ่มเติม
เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือหาข้ อมูลเพื่อใช้ ในการเลิกสูบบุหรี่ ด้วยตนเอง
ประเภทของควันบุหรี่
ควันบุหรี่ มี 3 ชนิด ได้ แก่
 ควันบุหรี่ มือหนึง่ หมายถึง ควันที่ผ้ ส
ู บู บุหรี่ สดู เข้ าไป
 ควันบุหรี่ มือสอง หมายถึง ควันบุหรี่ ที่ถก
ู พ่นออกมาจากผู้สบู บุหรี่ และควันบุหรี่ ที่ลอยออกจากปลายมวนบุหรี่
ในขณะที่บหุ รี่ ติดไฟอยู่
 ควันบุหรี่ มือสาม หมายถึง อนุภาคของสารพิษในควันบุหรี่ ที่ติดอยูต
่ ามผิวหนัง ผม เสื ้อผ้ าของผู้สบู บุหรี่ หรื อ
ยังคงเกาะติดอยูก่ บั สิ่งของเครื่ องใช้ ภายในห้ องที่ผ้ สู บู บุหรี่ เคยสูบ แม้ ในขณะนันไม่
้ ได้ สบู แล้ ว

เพรำะเหตุใดนักเรี ยนจึงไม่ ควรสูบบุหรี่
1. บุหรี่ สูบแล้ วเกิดการเสพติด เพราะมีสารนิโคติน ทาให้ เลิกยาก แต่ก็เลิกได้
2. การสูบบุหรี่ จะทาให้ นก
ั เรี ยนเสี่ยงที่จะไปใช้ สารเสพติดชนิดอื่น เช่น ยาบ้ า เฮโรอีน บุหรี่ จงึ เท่ากับเป็ นประตู
สูย่ าเสพติดที่ร้ายแรงชนิดอื่น ซึง่ บริษัทบุหรี่ ร้ ูมานานแล้ วว่า บุหรี่ สูบแล้ วเกิดการเสพติด จึงพุง่ เป้าหมายไป
ที่เยาวชน เพื่อให้ เป็ นลูกค้ าที่ยาวนาน
3. บุหรี่ ทาให้ เสียทรัพย์
4. บุหรี่ ทาให้ เสียบุคลิกภาพ
5. บุหรี่ มีผลต่อสติปัญญา โดยการวิจย
ั ในทหารเกณฑ์ใหม่ กว่า 20,000 นาย ในประเทศอิสราเอล พบว่าคน
ที่สบู บุหรี่ อาจมีระดับไอคิว (IQ) ต่าลง ซึง่ ผู้ชายอายุน้อยที่สบู บุหรี่ วนั ละซอง (ซองละ 20 มวน) ขึ ้นไป มี IQ
ต่าลง 7.5 หน่วย เมื่อเทียบกับคนที่ไม่สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้ ค่าเฉลี่ย IQ ของกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่สบู บุหรี่ = 101
ในขณะที่กลุม่ สูบบุหรี่ = 94 ซึง่ ระดับ IQ จะลดลงตามจานวนบุหรี่ คือ ยิ่งสูบมาก IQ ยิ่งต่าลง
6. บุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ ทาให้ เจ็บป่ วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ลักษณะของนักเรี ยนที่มีควำมเสี่ยงจะเป็ นคนสูบบุหรี่
ส่วนใหญ่มกั จะมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
 เก็บตัว เข้ ากับคนยาก ขาดความเชื่อมัน
่ ไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าของตนเอง
 ผลการเรี ยนไม่ดี
 ก้ าวร้ าว
 ขาดทักษะปฏิเสธ
 เคยทดลองสูบมาก่อน
กำรติดบุหรี่
สาเหตุที่ทาให้ เกิดการติดบุหรี่ มีอะไรบ้ าง
1. “ฤทธิ์ของสารนิโคตินในควันบุหรี่ ” เป็ นภาวะการเสพติดทางร่างกาย
2. “อารมณ์” ซึง่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ที่ตด
ิ บุหรี่ เพราะอารมณ์ เป็ นภาวะทางจิตใจ เช่น เครี ยด โกรธ เหงา เป็ นต้ น
3. “พฤติกรรมความเคยชิน” เช่น ต้ องสูบบุหรี่ ทก
ุ ครัง้ หลังอาหาร เป็ นต้ น
สาเหตุการติดบุหรี่ ทงั ้ 3 สาเหตุ ไม่สามารถแยกได้ อย่างชัดเจน หากจะช่วยนักเรี ยนให้ เลิกสูบบุหรี่ ครูต้องใส่ใจ
ดูแลทัง้ 3 สาเหตุ เนื่องจากภายหลังจากสูบบุหรี่ ประมาณ 2 ชัว่ โมง นิโคตินในร่างกายจะลดลงครึ่งหนึง่ ต่อจากนัน้ ผ่าน
ไปประมาณ 48 ชัว่ โมงหรื อ 2 วัน จะออกจากร่างกายเกือบหมด เวลาผ่านไปประมาณ 72 ชัว่ โมง หรื อ 3 วัน จะออก
จากร่างกายทังหมด
้
จึงทาให้ เกิดอาการไม่สขุ สบาย กระวนกระวาย เครี ยด หงุดหงิด ขาดสมาธิ
ดังนัน้ การเลิกสูบบุหรี่ ในวันที่ 3 จึงเป็ นช่วงเวลาสาคัญของนักเรี ยนที่จะต้ องผ่านไปให้ ได้ ซึง่ หากครูเข้ าใจ
สาเหตุเหล่านี ้ จะเข้ าถึงจิตใจและอารมณ์ของผู้สบู บุหรี่ และจะต้ องติดตามพูดคุยกับนักเรี ยน เพราะเป็ นช่วงที่นกั เรี ยนมี
โอกาสกลับไปสูบได้ อีก
หลังจากนันอี
้ ก 4 วัน คือวันที่ 7 ของการเลิกสูบบุหรี่ ครูจะต้ องติดตามอีกครัง้ หากนักเรี ยนคนนันสู
้ บบุหรี่ ไม่เกิน
10 มวนต่อวัน และสามารถเลิกสูบบุหรี่ ติดต่อกันได้ ถึง 14 วัน มีแนวโน้ มว่านักเรี ยนจะเลิกสูบบุหรี่ ได้

ผลของนิโคตินต่ อสำรสื่อประสำทสมอง
นิโคติน มีผลกระตุ้นสารสื่อประสาทสมอง ดังนี ้
Dopamine
ทาให้ ร้ ูสกึ พึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร
Acetylcholine
ตื่นตัว ทาให้ ความจาและสมาธิดีขึ ้น
Serotonin
รักษาระดับอารมณ์ หลับดี ลดความอยากอาหาร
Norepinephrine ตื่นตัว มีแรงจูงใจ สดชื่น ลดความอยากอาหาร
Glutamate
เพิ่มความจา
Vasopressin
เพิ่มความจา
β-endorphin
ลดความวิตกกังวลและความเครี ยด
GABA
ลดความวิตกกังวล
หากนักเรี ยนบอกว่า สูบบุหรี่ เฉพาะช่วงสอบเท่านัน้ ถ้ าไม่สบู จะจาเนื ้อหาที่จะสอบไม่ได้ ซึง่ หากครูตอบว่า ไม่
จริง จะเป็ นการโต้ เถียง ทาให้ นกั เรี ยนรู้สึกต่อต้ านครู ไม่เป็ นพรรคพวกด้ วย
ดังนัน้ ครูควรตอบว่า ใช่เลย เป็ นความจริง เพราะสารนิโคตินไปกระตุ้นสารสื่อประสาทสมอง ทาให้ ความจาดี
ขึ ้น แต่นิโคตินก็ทาให้ เกิดการเสพติด ซึง่ อาจจะไม่เฉพาะแค่ชว่ งสอบเท่านัน้ แต่จะติดไปอีกนาน นอกจากนี ้ นิโคตินยัง
ไปเพิ่มการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารอีกด้ วย
ลองให้ นกั เรี ยนนึกภาพตาม แล้ วช่วยกันคิดว่ามันจะทาให้ มีผลต่อร่างกายอย่างไรอีกบ้ าง
การตอบของครูโดยคล้ อยตามนักเรี ยน ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง นักเรี ยนจะรู้สกึ ยอมรับครูวา่ เป็ นพวก
เดียวกัน ทาให้ มีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน
อำกำรถอนนิโคติน
คือ อาการที่เกิดขึ ้นหลังจากลงมือเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ อาจเกิดเพียงอาการหนึง่ อาการใดเพียงอย่างเดียว หรื อหาก
ติดมากก็อาจเกิดได้ หลายอาการ ได้ แก่
 อารมณ์ซม
ึ เศร้ า
 นอนไม่หลับ
 หงุดหงิด เครี ยด โกรธเคือง อารมณ์เสียง่าย
 วิตกกังวล
 สมาธิลดลง
 กระวนกระวาย
 หัวใจเต้ นช้ าลง
 อยากอาหารมากขึ ้นหรื อน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้น
 ปวดท้ อง มวนท้ อง ท้ องเสีย คลื่นไส้
 เป็ นไข้ ครั่นเนื ้อครั่นตัว
 ชาปลายมือ

ไอ
 ปากเป็ นแผล
 น ้าลายเหนียว เปรี ย้ วปาก
ครูไม่ควรบอกว่าจะมีอาการอย่างไรเกิดขึ ้นหลังจากการลงมือเลิกสูบบุหรี่ แต่ครูควรถามว่า นักเรี ยนคิดว่าจะมี
อาการอะไรบ้ าง แล้ วครูคอ่ ย ๆ บอกทีละเรื่ อง เช่น มีอาการไอ เป็ นเพราะตอนสูบบุหรี่ มีสารทาร์ ไปเกาะที่ปอด เมื่อเลิก
สูบบุหรี่ ปอดจะทาความสะอาดตัวเอง จึงทาให้ ไอ เป็ นต้ น
ครูพึงตระหนักว่าความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ จะเกิดขึ ้น 3.6 ครัง้ ต่อวัน แต่ละครัง้ จะมีความรู้สึกอยากอยู่ประมาณ 3
นาที หากผ่านช่วงเวลา 3 นาทีนนไปแล้
ั้
ว ความรู้สกึ อยากสูบบุหรี่ จะลดลง ดังนัน้ ครูควรแนะให้ นกั เรี ยนหากิจกรรมต่าง
ๆ ทา เพื่อยืดเวลาออกไป ไม่ให้ ใส่ใจกับอาการอยากสูบบุหรี่ เช่น เดิน 5 นาที บ้ วนปาก แปรงฟั น กินผลไม้ เป็ นต้ น


ภำพลักษณ์ ของนักเรี ยนที่สูบบุหรี่
นักเรี ยนที่สบู บุหรี่ จะรับรู้ว่า คนทัว่ ไปมองตนเองว่าเป็ นเด็กไม่ดี เป็ นเด็กเลว ครูไม่ต้องโต้ แย้ งว่า “ไม่จริงหรอก”
แต่ครู ควรถามว่า “แล้ วนักเรี ยนมองตัวเองอย่างไร” เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ คิด เป็ นการกระตุ้นการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
สิ่งสาคัญในเรื่ องภาพลักษณ์ ครูต้องไม่ประณาม ไม่หยามเหยียด และไม่เยินยอที่ไม่ใช่ความจริง
การสื่อสารของครูจะต้ องไม่ทาให้ นกั เรี ยนอับอาย แต่ต้องทาให้ นกั เรี ยนอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนัน้ การ
เสริมแรงทางบวกจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น เช่น นักเรี ยนหล่อมาก อยากเป็ นดารา แต่การสูบบุหรี่ จะเป็ นอุปสรรค เพราะทาให้
ปากดา ทาให้ เสียภาพลักษณ์ เป็ นต้ น
ถ้ านักเรี ยนถามว่าเลิกบุหรี่ แล้ วปากจะหายดาไหม ครูจะตอบอย่างไร ครูไม่ควรให้ คายืนยันว่าปากจะหายดา
แต่อาจถามเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ คิดว่า เท่าที่เคยสังเกตเป็ นอย่างไร ซึง่ ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า บุหรี่ มีสารนิโคตินทาให้
เส้ นเลือดหดตัว เลือดไปเลี ้ยงไม่ทวั่ ปากจึงดา หากเลิกสูบบุหรี่ แล้ ว ได้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้ วน และ
ออกกาลังกาย จะทาให้ สขุ ภาพเป็ นอย่างไร
ฝากทิ ้งท้ าย
การคุยกับนักเรี ยนที่สบู บุหรี่ ครูควรคุยสนุก เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้สกึ สบายใจ ได้ หวั เราะ
เพราะการหัวเราะจะทาให้ จิตใต้ สานึกเปิ ด แต่การคุยที่ทาให้ เครี ยด
จะทาให้ นกั เรี ยนคิดถึงการสูบบุหรี่

โปรดสละเวลำสักนิด
เพื่อช่วยพัฒนาหนังสือเล่มนี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น โปรดส่งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ คาติ ชม ฯลฯ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี ้ มาที่
info@smokefreeschool.net หรื อทางเว็บไซต์ http://www.smokefreeschool.net/contact.php
และ facebook.com/smokefreeschool หรื อหมายเลขโทรศัพท์ 09-4817-0555

