คํานํา
ปญหาโทษพิษภัยของบุหรี่สงผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนในสถานศึกษา
นับเปนปญหาที่สําคัญของการสาธารณสุขไทยในปจจุบัน พบวาจํานวนเยาวชนที่สูบบุหรี่มีอัตรา
เพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ
สถาบันธัญญารักษเปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการบําบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด
ตระหนักถึงความสําคัญถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนโดย
จัดทําคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่(Smart camp) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและ
ปองกันการกลับไปสูบซ้ํา
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูที่สนใจ
เนื้อหา
ประกอบดวย การเตรียมความพรอมในการดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรมใน
หลักสูตรซึ่งไดมีการทดลองและปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ เพื่อชวยเหลือเยาวชน
ใหปลอดภัยจากโทษพิษภัยของบุหรี่ และมีสุขภาพที่แข็งแรงเปนอนาคตที่ดีของชาติตอไป
คณะผูจัดทํา
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ความเปนมาของโครงการ
พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลา
ดุสิตดาลัยสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2547
“แตที่สําคัญ เรื่องที่ฟงเห็นวาเด็ก ๆ จะตองสามารถเรียนรู
เรียนใหทํางานเพื่อชวย
บ า นเมื อ งถ า เด็ ก มี ค วามรู ช ว ยบ า นเมื อ งไม ไ ด บ า นเมื อ งไปไม ร อด เพราะเด็ ก มั ว แต ไ ปเสพ
ยาเสพติด สูบบุหรี่ไมดี เสพยาไมตองบอกหรอกวาเสียหายยังไง แตบุหรี่นี่ หูเสีย ตาเสีย สมอง
เสีย เสนเลือดเสีย หัวใจเสีย”
ฯพณฯ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงไดมีนโยบายการดําเนินการ
เพื่อชวยเหลือเยาวชนใหสามารถเลิกสูบบุหรี่ได โดยมอบหมายใหสถาบันธัญญารักษ กรมการ
แพทย กระทรวง สาธารณสุขดําเนินการในการพัฒนารูปแบบเพื่อแกไขปญหาเยาวชนติดบุหรี่ โดย
สถานการณปญหาที่ผานมาพบวา
การสูบบุหรี่เปนปญหาที่สําคัญและเปนสาเหตุการปวยและตายของประชากรโลกที่สําคัญ
ในป ค.ศ.1979 ศัลยแพทยทั่วไปของสหรัฐอเมริกาไดรายงานวา การสูบบุหรี่กอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพ โดยเฉพาะเปนสาเหตุของโรคที่สําคัญ 3 โรค ที่ทําใหประชาชนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
คือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมโปงพอง คนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสตายดวย
โรคเหลานี้มากเปน 2-3 เทา ของคนที่ไมสูบบุหรี่ และอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้จะเพิ่มมากขึ้น
ตามจํานวนบุหรี่ที่สูบ (Schaddt & Shannon 1990:119) ในป ค.ศ. 1989 ศัลยแพทยทั่วไปของ
อเมริกาไดยืนยันอีกวา “บุหรี่คงเปนสาเหตุของการตายที่สามารถปองกันไดที่สําคัญในสังคม...โดย
การวิจัยพบวาคนที่สูบบุหรี่เปนประจํา ประมาณ 1 ใน 4 คน ตองเสียชีวิตดวยโรคที่เกี่ยวของกับการ
สูบบุหรี่” (Bellew & Wayne 1991:3)
การที่เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่กันมากและสูบบุหรี่เมื่ออายุยังนอย นับเปนปญหาสําคัญที่จะตอง
เรงดําเนินการแกไข เรื่องการสูบบุหรี่ของเยาวชนจะทําใหกลายไปเปนผูใหญที่ติดบุหรี่และเกิด
ปญหาปวยและตายกอนวัยอันสมควรดวยโรคที่เกิดจากบุหรี่ นอกจากนี้การที่เยาวชนยิ่งเริ่มสูบ
บุ ห รี่เ ร็ ว ขึ้ น เทา ใดโอกาสเสี่ย งต อการเสีย ชี วิตกอ นวัย อัน ควรจะเพิ่ ม มากขึ้ น เท านี้ น โดยมี ก าร
ประมาณวาถาเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 25 ป อายุจะสั้นลงไป 4 ป แตถาเริ่มสูบเมื่ออายุ 15 ป อายุจะ
สั้นลงไป 8 ป (Chitanondh 1991:303) ซึ่งการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุยังนอยจะมีผลทําใหสูบบุหรี่
ติดเปนนิสัยตั้งแตเด็ก มีแนวโนมที่จะเปนคนสูบบุหรี่จัดในอนาคต ทําใหยากตอการเลิกบุหรี่และมี
โอกาสเกิดการเจ็บปวยไดมากกวาคนที่เริ่มสูบในวัยผูใหญ (Chitanondh 1991:303; Bertran &
Abetnathy 1993:181) นอกจากนี้การเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชนจะเปนจุดเริ่มตนหรือสะพานที่นําไปสู

การใชสารเสพติดอื่น ๆ โดยพบวาเยาวชนมักจะเริ่มสูบบุหรี่กอนที่จะไปสูบกัญชาและใชสารเสพ
ติดทีที่รายแรงอื่น ๆ ตอไป (คณะอนุกรรมการทํางานฝายวิจัย ป.ป.ส. ศธ. 2526: 82; ฝน แสงสิง
แกว และคณะ 2526: 41; ประกิต วาทีสาธกิจ 2531:13)
ปจจัยสาเหตุที่ทําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่กันมาก คือ การที่พอแม พี่นองสูบบุหรี่ ซึ่งการที่
เด็กเห็นคนรอบขางสูบบุหรี่อยูเปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยและเลียนแบบ รวมกับการอยาก
ทดลองเพราะความอยากรูอยากเห็น (Bertran & Abernathy 1993: Sarason et al.1992; อรทัย ลิ้ม
ตระกูล 2534) จึงมีการแอบนํากนบุหรี่ของคนในบาน หรือซื้อมาลองสูบเองหรือลองสูบในหมู
เพื่อน ๆ ปจจัยที่สําคัญมากและพบวาเปนตัวชักนําไปสูการเริ่มตนสูบบุหรี่ครั้งแรกของเยาวชน คือ
การมีเพื่อนสูบบุหรี่ และการที่เพื่อนชวนใหสูบบุหรี่ การที่เยาวชนอยูในระยะวัยรุนเริ่มเปนอิสระ
จากพอแมและหันมาใกลชิดกับเพื่อนมากขึ้น เมื่อมีเพื่อนสูบบุหรี่โอกาสที่จะถูกชวนและสูบบุรี่
ตามเพื่อนจึงมีมาก โดยเฉพาะในรายที่ขาดทักษะในการปฏิเสธคําชักชวนดังกลาว นอกจากนี้การที่
เยาวชนมี ทั ศ นคติ แ ละค า นิ ย มต อ การสู บ บุ ห รี่ อ ย า งไม ถู ก ต อ ง เช น คิ ด ว า บุ ห รี่ เ ป น สิ่ ง ที่ ช ว ยลด
ความเครียด แสดงถึงความเปนผูใหญ ชวยเพิ่มความมั่นใจ ไมเชื่อวาการสูบบุหรี่จะทําใหตนปวย
เปนโรค เปนตน (อรทัย ลิ้มตระกูล 2534; มาลา รักษาพราหมณ 2526) การที่เยาวชนมีปญหาการ
ปรับตัว ปญหาดานการเรียน การขาดความใกลชิดกับพอแม จะทําใหเด็กมองตนเองและนับถือ
ตนเองต่ํา ซึ่งนําไปสูการมี พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ เพื่อลด
ความเครียดและความคับของใจของตนเองได (McDermott et al. 1992; Young et al. 1989;
ประภาเพ็ญ และคณะ 2535)
จากการศึกษาวิจัยในตางประเทศพบวา โปรแกรมการแกไขการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิผล
ควรเนนผลระยะสั้นของบุหรี่และอิทธิพลของสังคมที่นําไปสูการสูบบุหรี่ การใหขอมูลเพื่อแกไข
การรับรูตอบรรทัดฐานที่ไมถูกตอง ที่คิดวาเพื่อนวัยเดียวกันสูบบุหรี่กันมาก การพัฒนาทักษะใน
การตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะในการตานทานอิทธิพลของสังคมที่จะชักนําใหสูบบุหรี่ มี
การฝกอบรมครูเพื่อใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง การใหนักเรียนมีสวนรวมอยางแทจริง (Active
participation) โดยการใชผูนํานักเรียนวัยเดียวกันที่ผานการฝกอบรมเปนผูสอนหรือผูชวยสอน
และการใหนักเรียนในชั้นไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หลักสูตรที่จัดควรสอดคลอง
เหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียนที่มีอยูแลวครูใหการยอมรับ การใหผูปกครองมีสวนรวม การ
จัดคลินิกอดบุหรี่หรือการใหคําปรึกษาแนะแนวเพื่อชวยใหนักเรียนที่สูบบุหรี่แลวสามารถเลิกบุหรี่
ได และการกําหนดนโยบายของ โรงเรียนเพื่อทําใหสิ่งแวดลอมของโรงเรียนสนับสนุนบรรทัด
ฐานของการไมสูบบุหรี่
แนวคิดการสรางโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูติดบุหรี่ ใชแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของ Albert Bandura ซึ่งมีความเหมาะสมในการนํามาอธิบายพฤติกรรมการ
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สูบ บุห รี่ ข องบุ ค คล เนื่อ งจากเป น พฤติ ก รรมที่เ ป น การเรีย นรู ท างสั ง คม มี จุ ด มุ ง หมายและเป น
พฤติกรรมการทําหนาที่อยางหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนผลของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับ
สิ่งแวดลอม โดยองคประกอบดานพฤติกรรม ตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม เปน 3 สิ่งที่มีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การรับรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล ขณะเดียวกันผลลัพธและปฏิกิริยาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู และใชเปนสวนประกอบของการตัดสินใจในการแสดงการ
ตัดสินใจครั้งตอไป
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีลักษณะเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ ที่การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ (Modeling) และการเสริมแรง (Reinforcement) โดยมีปจจัยดาน
จิตวิทยาของบุคคลเปนตัวกลาง ไดแก ความรู ทัศนคติ และความเชื่อ กระบวนการเรียนรูจากตัว
แบบและการเสริมแรงเกิดขึ้นไดหลายทาง เชนการที่วัยรุนไปขอบุหรี่จากเพื่อนมาสูบเองเพราะ
ความอยากรูอยากลองของตน หรือเพื่อใชเปนวิธีการเผชิญปญหาที่ตนคิดวาไมสามารถแกไขได
หรือใชเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุถึงสิ่งที่ตนตองการ (เชนนักเรียนที่เรียนไมดีจึงหันมาสูบบุรี่
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนหรือใหไดรับสถานภาพทางสังคม เพื่อเพิ่มการนับถือตนเอง เพื่อ
ตองการเปนผูใหญ เปนตน) และมีวัยรุนเปนจํานวนมากที่ใชบุหรี่เปนวิธีการลดความเครียด ความ
วิตกกังวลโดยเฉพาะความเครียด ความวิตกกังวลทางดานสังคม ซึ่งผลที่ไดรับจากการสูบบุหรี่ ถา
ทําใหวัยรุนไดรับในสิ่งที่ตนคาดหวังและพึงพอใจ จะเปนการเสริมแรงใหเกิดการเรียนรูตอผลลัพธ
ที่ไดและนําไปสูการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ครั้งตอไป สาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัยรุนติดบุหรี่คือการไดรับ
สารนิโคติน ที่มีฤทธิ์กระตุนใหเกิดความพึงพอใจ รวมกับการสูบบุหรี่ที่ติดเปนนิสัย และการที่
วัยรุนที่ติดบุหรี่แลวเลิกบุหรี่ไดยาก เนื่องจากผลลัพธของการหยุดบุหรี่ที่จะทําใหเกิดสุขภาพดี ตอง
ใชระยะเวลายาวนาน สวนผลเสียของการเลิกบุหรี่ที่เกิดขึ้นทันทีที่หยุดบุหรี่เปนสิ่งทําใหไมพึง
พอใจ เชนอาการหงุดหงิด การอยากบุหรี่ เปนตน จึงพบวาผูติดบุหรี่แลวสามารถเลิกบุหรี่ได
สําเร็จมีประมาณรอยละ 30 เทานั้น (Owen et al. 1989:42-43)
การเรียนรูผานตัวแบบของการสูบบุหรี่ ที่วัยรุนสังเกตเห็นและคุนเคย เชน การสูบบุหรี่
ของพอแม พี่ชาย พี่สาว ญาติ คนขางบาน รวมทั้งคนในสังคม ทําใหวัยรุนเกิดการอยากทําตาม
ตัว แบบที่ พ บว า มี อิท ธิ พ ลต อ วัย รุ น มาก และเป น สาเหตุใ ห วัย รุ น เริ่ ม สู บบุ ห รี่ภ ายหลั ง จากการ
สังเกตเห็นตัวแบบเหลานั้นสูบบุหรี่หลาย ๆ ครั้ง คือ ดารา นักรองที่ชื่นชอบ และเพื่อนสนิท โดย
พบวาวัยรุนที่มีความเสี่ยงสูงตออิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหสูบบุหรี่ คือวัยรุนที่มีบุคลิกลักษณะ
นับถือตนเองต่ํา ความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดต่ํา และการเชื่อ
อิทธิพลของอํานาจภายนอก (Bandura 1969; Rotter 1972 อางใน Botvin 1985: 13)
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การจัดโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมติดบุหรี่ในวัยรุนจําเปนตองลดสิ่งที่กอใหเกิด
แรงจูงใจที่จะนําไปสูการสูบบุหรี่ซ้ํา ดวยการเพิ่มความสามารถทั่วไปของบุคคลในการควบคุม
จัดการสถานการณตาง ๆ การเพิ่มความสามารถในการตานทานอิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหมี
พฤติกรรมสูบบุหรี่ สําหรับการเพิ่มความสามารถทั่วไปในการควบคุมสถานการณตาง ๆ ทําไดโดย
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีอํานาจที่จะควบคุมสถานการณตาง
ๆ ซึ่ ง จะทํ า ให วั ย รุ น เพิ่ ม ความรู สึ ก นั บ ถื อ ตนเอง และในกรณี ที่ เ ป น การนั บ ถื อ ตนเองในเรื่ อ ง
พฤติกรรมการไมสูบบุหรี่วัยรุนจะมีการนับถือตนเองในลักษณะความภาคภูมิใจในการไมสูบบุหรี่
และภูมิใจที่ตนสามารถตานทานอิทธิพลชักนําตาง ๆ ได ไมใหกลับไปสูบบุหรี่อีก
สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่หลักในการพัฒนาองค
ความรู พั ฒ นารู ป แบบในการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ได รั บ บั ญ ชาการดํ า เนิ น งานของ ฯพณฯ
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ในการพัฒนารูปแบบเพื่อแกไขพฤติกรรมเยาวชนติดบุหรี่ จึงไดจัดทํา
โครงการ “เยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่” โดยดําเนินการในลักษณะคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช
ชื่อวา “ Smart Camp” เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการชวยเหลือเยาวชนใหสามารถเลิกสูบบุหรี่และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณคา เพื่อเปนพลังสําคัญของประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคทั่วไป
- เพื่อใหเยาวชนที่เขารวมโครงการเลิกสูบบุหรี่และไมกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อ
1. ใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจในเรื่องโทษ พิษภัยของบุหรี่
2. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการปองกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
3. ใหเยาวชนสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรและเปนตัวแบบในการเลิกสูบบุหรี่
กลุมเปาหมาย
- เยาวชนที่สบู บุหรี่ในสถานศึกษา
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องคประกอบของหลักสูตร
( Conceptual Framework )
แนวคิดการสรางโปรแกรม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูติดบุหรี่ ใชแนวคิด ทฤษฏีการ
เรียนรูทางสังคมของ Albert Bandura ซึ่งมีความเหมาะสมในการนํามาอธิบายพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของบุคคล เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่เปนการเรียนรูท างสังคม มีจุดมุงหมายและเปนพฤติกรรม
การทําหนาที่อยางหนึ่ง
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว
เปนผลของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับ
สิ่งแวดลอม โดยองคประกอบดานพฤติกรรมตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม เปน 3 สิ่งที่มีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การรับรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคล ขณะเดียวกันผลลัพธ และปฏิกิริยาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกร รมของ
บุคคล จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู และใชเปนสวนประกอบของการตัดสินใจครั้งตอไป
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีลักษณะเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ ที่การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ Modeling และการเสริมแรง ( Reinforcement ) โดยมีปจจัยดาน
จิตวิทยาของบุคคลเปน ตัวกลาง ไดแก ความรู ทัศนคติ และความเชือ่ กระบวนการเรียนรูจ ากตัวแบบและ
การเสริมแรงเกิดขึ้นไดหลายทาง เชน การที่วัยรุนไปขอบุหรี่จากเพื่อนมาสูบเองเพราะความอยากรู
อยากลองของตน หรือเพื่อใชเปนวิธีการเผชิญปญหาที่ตนคิดวาไมสามารถแกไขได หรือใชวิธีการที่
จะทําใหบรรลุถึงสิ่งที่ตนตองการ และมีวัยรุนเปนจํานวนมากที่ใชบุหรี่เปนวิธกี ารลดความเครียด
ใชบุหรี่จากการทําตามตัวแบบที่พบวามีอิทธิพลตอวัยรุนมาก เชน ดารา นักรองที่ชื่นชอบและเพื่อน
สนิท โดยพบวาวัยรุนทีม่ ีความเสี่ยงสูงตออิทธิพลทางสังคมที่ชักนําใหสูบบุหรี่ คือวัยรุนที่มี
บุคลิกลักษณะนับถือตนเองต่าํ ความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดต่ํา
องคประกอบของหลักสูตรSmart Camp ประกอบดวย
1. Self - Motivation : สรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ เชน กิจกรรม Fear Factor , ตรวจ
สมรรถภาพปอด , ดู VDO โทษและพิษภัยของบุหรี่
2. Stop Thinking : การหยุดความคิด โดยการเบีย่ งเบนความสนใจ หรือปรับเปลี่ยน
ความคิด เชนกิจกรรมหลีกเลี่ยง เพลี่ยงพล้าํ
3. Self- Efficacy & Self-control : เพิ่มความสามารถทั่วไปของบุคคลในการควบคุมและ
จัดการกับสถานการณตางๆโดยไมพึ่งพาบุหรี่ เชน กิจกรรมวัยรุน ≠วัยวุน, กิจกรรมคุยนอกรอบ
กิจกรรมถนนชีวิต, กิจกรรมเพื่อนรัก, กิจกรรม Stop Danger (ทักษะการแกปญหา)
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4. Purpose of Life : การมีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เชน
กิจกรรม ฝนใหไกล – ไปใหถึง
5. Self - Respect & Self Esteem : เพิ่มความรูสึกนับถือตนเอง, ภาคภูมิใจในตนเองและ
ภูมิใจที่ตนเองสามารถตานทานอิทธิพลชักนําตาง ๆ ไมใหกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา เชน กิจกรรม Smart
Kids , Kid ’s Venture
6. Leadership & Ploblem Solving : เพิ่มศักยภาพของบุคคลและพัฒนาบุคลิกภาพในการ
เปนผูนํา รูจักสังเกต แกปญหา มีความคิดสรางสรรค และมองโลกในแงดี ไดแกกิจกรรม Kid ’s
Venture กิจกรรมฝกคิดสรางสรรค ใจประสานใจ และกีฬามหาสนุก
7. Network Building : เปนแกนนําและรวมกันสรางเครือขายในการปองกันการสูบบุหรี่
ในสถานศึกษา เชน กิจกรรมเครือขายไรควัน
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วัน

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

เวลา

1

2

3
4

5

- ลงทะเบียน
- เขาที่พัก
กิจกรรม
กลุมสัมพันธ
กิจกรรม
กลุมสัมพันธ
กิจกรรม
กลุมสัมพันธ
กิจกรรม
กลุมสัมพันธ

- ปฐมนิเทศ
- Pre - test

Fear Factor
(ความรูเรื่องบุหรี่และโทษพิษภัยของบุหรี่)
หลีกเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา
(หลีกเลี่ยงตัวกระตุน)
ฝนใหไกล ไปใหถึง
( การตั้งเปาหมาย )

เพื่อนรัก
(การคบเพื่อน)
Stop Danger
(ทักษะการแกปญหา)

- เครือขายไรควัน
- Post Test

12.0013.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

05.30 – 06.00 น. ออกกําลังกาย
06.00 – 07.00 น. ปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.

= กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ

16.30 – 17.30 น.
ละลายพฤติกรรม

- ซักประวัติ ตรวจรางกาย
- ประเมินระดับการติดนิโคติน
- ตรวจสมรรถภาพปอด
วัยรุน ≠วัยวุน
(การลดคามเครียด)

= กิจกรรมเพื่อการรักษา

ถนนชีวิต

กีฬาเพื่อสุขภาพ

20.30 –
20.45 น.

18.30 – 20.30 น.

สวดมนต - ฝกสมาธิ

ตารางกิจกรรม Smart Camp เยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ :
20.45 – 21.00 น. รับประทานอาหารวางกอนนอน
21.00 น.
เขานอน

บานในฝน
Counseling
(คุยนอกรอบ)

Kids Venture
Counseling
(เดินทางไกล/walk Rally)
(คุยนอกรอบ)
Smart Kids
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ใจประสานใจ
(วาดภาพรณรงคตอตานบุหรี่และ
คําขวัญตอตานบุหรี่)
มอบใบประกาศ
เดินทางกลับ
กิจกรรมอําลาชาวคาย
( 14.00 น. )
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โครงสรางหลักสูตร Smart Camp
1. กลุมวิชาโทษพิษภัยของบุหรี่ ไดแก
1.1 ความรูเรื่องบุหรี่
1.2 โทษพิษภัยของบุหรี่ (Fear Factor)
2. กลุมวิชาพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการปองกันการกลับไปสูบซ้ํา
2.1 การลดความเครียด (วัยรุน # วัยวุน)
2.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุน (กิจกรรมการหลีกเลี่ยงเพลีย่ งพล้ํา)
2.3 การคบเพื่อน (กิจกรรมเพื่อนรัก)
2.4 การตั้งเปาหมายในชีวิต (กิจกรรมฝนใหไกลไปใหถึง)
2.5 การใหคําปรึกษารายกลุม (คุยนอกรอบ), (กิจกรรมถนนชีวิต)
2.6 การสรางพลังใจ (กิจกรรมใจประสานใจ)
2.7 การสรางความภาคภูมใิ จในตนเอง (Smart Kids)
2.8 การสรางเครือขาย (กิจกรรมเครือขายไรควัน)
3. กลุมกิจกรรม
- การตรวจรางกาย
- กลุมสัมพันธ
- กิจกรรมบานในฝน
- กิจกรรมเดินทางไกล / Walk Rally
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กลุม วิชาโทษพิษภัยของบุหรี่
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แผนการสอนกิจกรรม Fear Factor ( โทษพิษภัยบุหรี่)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนมีความรู
ความเขาใจและมุมมองที่
ถูกตองเกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย
ของบุหรี่ทั้งทางตรงและ
ทางออม

สาระสําคัญ
- บุหรี่มีโทษพิษภัยตอสุขภาพ
ของผูสูบ และนอกจากนี้ยังมี
กลุมบุคคลที่ไดเชื่อวาเปนผูสูบ
มือสองไดรับควันบุหรี่จากผูที่
สูบ ดังนั้นการที่เยาวชนไดรบั
ความรู ความเขาใจและมุมมอง
ที่ถูกตอง จะสงผลตอ
พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่

กิจกรรม

อุปกรณ,สื่อ
- กระดาษแข็งรูป
1. ผูนํากลุมเกริ่นนําถึงรายการ Fear
มีขอความโทษ
Factor (เปนรายการที่คนสมัครเขาไปเพื่อ
พิษภัยบุหรี่ทั้ง
เลนเกมที่มีความตื่นเตนและเสี่ยงชีวิตหรือ
ทางตรงและ
นากลัว) เพื่อโยงเขาสูการอธิบายกิจกรรม
ทางออม(เทาจํานวน
Fear Factor ของคาย Smart Camp
สมาชิกแตละกลุม)
2. อธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมดังนี้
- เทปใส/เทปกาว
2.1 ใหเยาวชนในกลุมยืนแถวหนา
สําหรับติดขอความ
กระดานเรียงหนึ่ง หันหลังใหผูนํากลุม
ดานหลังของทุกคน
1.2 นํากระดาษ ที่มีขอความโทษ - ฟลม x-ray
พิษภัยของบุหรี่ติดที่ดานหลังของ
ปกติและไมปกติ
เยาวชนจนครบทุกคน
1.3 กติกาคือขณะนี้ทุกคนมีขอความ
ติดอยูดานหลังของตนเองโดยไมทราบวา
เปนอะไร ใหเยาวชนแตละคนคนหาใหได
วาแผนที่ตดิ อยูดานหลังของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ผลการจัดกิจกรรม
1. สังเกตจากการรวมกลุม
กิจกรรมและการมีสวนรวม
ออกขอคิดเห็น
2. เยาวชนบอกถึงโทษพิษภัย
ของบุหรี่ทั้งทางตรงและ
ทางออมได
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วัตถุประสงค

สาระสําคัญ

กิจกรรม
คืออะไร โดยการไปหาเพื่อนและใหเพื่อน
เปนคนบอก วิธีการบอกใหใบคํา โดยหาม
พูดคําที่มีอยูในบัตรคําเด็ดขาดหรือแสดง
กิริยาแทนคําพูด
1.4 เมื่อทราบแลวใหพยายามรวมกลุม
กับผูที่คิดวารวมกลุมกันได
1.5 เมื่อรวมกลุมกันแลวใหกลุมคิดวา
เหตุผลของการที่คิดวานาจะรวมกัน
เพราะอะไร และสรุปความหมาย และการ
นําไปเกี่ยวโยงกับชีวติ จริงไดอยางไร
1.6 ใหแตละกลุมที่รวมกันไดแสดง
ขอคิดของกลุม
1.7 ใหสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม
1.8 ผูนํากลุมสรุปประเด็นเพิ่มเติม
พรอมฉายฟลม x-ray ปอดปกติและปอด
ที่เปนโรคใหเยาวชนดู

อุปกรณ,สื่อ

ผลการจัดกิจกรรม

11

ใบความรูที่ 1
โทษพิษภัยจากบุหรี่
บุหรี่กับคนไทย
องคการอนามัยโลกกลาววาปจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.2 ลานคน ตามแนวโนมจะ
มีคนไทย 5 ลานคน คอย ๆ ปวยและทยอยเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากแนวโนมการ
สูบบุหรี่ที่เปนอยูคนไทยจะคอย ๆ เสียชีวติ เพิ่มขึ้นปละ 80,000 คน ในอีก 20 ปขางหนา
“ผูสูบบุหรี่ตายกอนวัยอันสมควรมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่”
ผูเชี่ยวชาญกลาววา
“การสูบบุหรี่มีผลรายตอสุขภาพของผูสบู บุหรี่และผูที่อยูใกล”
สารพิษในควันบุหรี่
ในควันบุหรี่มีสารพิษตาง ๆ มากกวา 4,000 ชนิด และมีอยูถึง 42 ชนิด เปนสารกอมะเร็ง
สารพิษในควันบุหรี่เปนอันตรายที่สําคัญไดแก
1. นิโคติน (Nicotine) เปนสารพิษที่ทําใหคนติดบุหรี่ เปนทั้งตัวกระตุนและกดประสาท
สวนกลาง ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกติ หลอดเลือดที่แขนขาหดตัว เพิ่มไขมัน
ในเสนเลือด
นิโคตินในบุหรี่ 2 มวน ก็พอจะทําใหคนตายได แตคนที่สูบบุหรี่ติดตอกันหลายมวนแลว
ไมตาย เพราะสวนนอยของนิโคตินที่เขาสูรางกายพรอมควันบุหรี่ ถาสูบถี่ สูบแรง ดูดยาว อัดลึก ก็
จะไดรับนิโคตินมาก ยิ่งสูบจนเหลือกนสั้นเทาไรจะไดสารพิษมากเทานั้น บุหรี่กนกรองไมไดทําให
ปริมาณนิโคตินลดลง
2. ทาร หรือ น้ํามันดิน (Tar) เกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิ่ง
แปลกปลอมอื่น ๆ ในบุหรี่ ประกอบดวย สารเคมีหลายชนิด เกาะติดกันเปนสีน้ําตาล สวนใหญเปน
สารกอใหเกิดมะเร็ง ซึ่งรอยละ 50 ของทาร จะไปจับที่ปอดทําใหเกิดอาการระคายเคือง เปนสาเหตุ
ของการไอเรื้อรัง และมะเร็งของริมฝปาก ลิ้น ชองปาก มะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งหลอดลม
มะเร็งหลอดอาหาร ฯลฯ
3. คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide) เหมือนกับที่พบในการเผาไหมของ
เครื่องยนต เปนกาซพิษที่ทําลายตัวนําออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ทําใหรางกายรับออกซิเจนได
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นอยลง ผูสูดดมกาซนี้เขาไปจะทําใหหมดกําลังวังชา หายใจสั้น ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง หอบเหนื่อยงาย หายใจไมเต็มอิ่ม เปนสาเหตุใหเกิดโรคหัวใจได
4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide) เปนกาซพิษที่สามารถทําลายเยื่อบุผิว
หลอดลมสวนตน ซึ่งเปนแนวปองกันตามธรรมชาติที่คอยขจัดความสกปรกเมื่อกาซนี้เขาไปทําลาย
เยื่อบุหลอดลม ทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เกิดอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะเปนประจํา เหนื่อยงาย
ทําลายบุคลิก และทําลายสุขภาพเรื่อย ๆ เมื่อเปนนานจะไมมีโอกาสรักษาใหหายขาดได บางรายตอง
เจาะคอเพื่อชวยการหายใจ ชวยดูดเสมหะ
5. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen Dioxide) เปนสารพิษที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลาย และถุงลม ทําใหผนังถุงลมบาง โปงพอง หลายอันแตกรวมกัน กลายเปนโรคถุงลมโปงพอง
ถุงลมที่พองออกจะไปกดเนื้อปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง มักเปนรวมกันโรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาการที่พบคือแนนหนาอก ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย เปนเรื้อรังไมมีโอกาสหาย
ทรมานไปตลอดชีวิต
6. สารกัมมันตภาพรังสี ในควันบุหรี่มีสาร Polonium 210 ซึ่งมีรังสีแอลฟา ซึ่งเปนสารกอ
มะเร็ง ผูสูบบุหรี่ 4 มวนตอวัน พบวามีสารดังกลาวในปสสาวะมากกวาคนที่ไมสูบบุหรี่ถึง 6 เทา
7. สารหนู (Arsenic) เปนสารประกอบในยาฆาแมลง เปนสารพิษอันตรายรายแรง และ
กอใหเกิดโรคมะเร็งได
8. แคดเมียม (Cadmium) เปนสารที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งได สามารถทําลาย ตับ ไต และ
สมอง สะสมอยูในรางกายไดเปนเวลานานหลายป
9. ฟอรมาดีไฮท (Formaldehyde) ปกติใชเปนยาดองศพ แตตรวจพบในควันบุหรี่ เปนสาร
กอมะเร็งในมนุษย และทําลายเนื้อเยื่อที่ปอด ทางเดินอาหารและผิวหนังได
10. ตะกั่ว (Lead) เปนสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรางกาย และสมอง และยังมีฤทธิ์
ทําลายเนื้อเยื่อสมองอีกดวย
โรครายจากควันบุหรี่
1. โรคเกี่ยวกับหลอดลมและปอด เมื่อสูบบุหรี่ สูดดมควันบุหรี่ ผานเขาไปทางจมูกสูปอด
สารพิษจากควันบุหรี่จะสามารถทําลายเยื่อบุของอวัยวะตาง ๆ โรคที่พบไดแก
1.1 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอาการหายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไอมีเสมหะ
มากกวาปกติ เปนอยางเรื้อรัง เปน ๆ หาย ๆ
1.2 โรคถุงลมโปงพอง ถุงลมปอดถูกทําลาย และมีการหดเกร็งของหลอดลม ทํา
ใหหลอดลมแฟบ เกิดอาการอุดกลั้นทางเดินหายใจ ปอดยืดและหดตัวไมดี เกิดลมคั่งในถุงลม
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อาการที่พบคือ ไอเรื้อรัง เหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงวี้ด ระยะสุดทายการหายใจลมเหลว และเสียชีวิต
ได
1.3 โรคมะเร็งปอด รอยละ 80.5 เกิดจากการสูบบุหรี่ อาการที่พบคือ เหมือนเปน
หวัดแตหายยาก ไอมีเลือดปนเปนสาย เจ็บหนาอก เมื่อเปนนาน ๆ อาการที่พบ คือ เสียงแหบ หายใจ
ลําบาก เหนื่อยหอบกลืนลําบาก เจ็บปวด อัมพาต
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด องคการอนามัยโลกระบุวา รอยละ 25 ของผูเสียชีวิตจากโรค
เสนเลือดหัวใจตีบเปนผลมาจากการสูบบุหรี่ เพราะเปนสาเหตุใหเสนเลือดตีบตัน และการทํางาน
ลดลงเร็วกวาผูไมสูบบุหรี่ 10 – 15 ป และผูสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดการตายเฉียบพลันจากโรคหัวใจ
มากเปน 2 – 4 เทา ของผูไมสูบบุหรี่ โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนบุหรี่ที่สูบ นิโคติน จะ
ทําใหเกิดการจับตัวของไขมันในเสนเลือด ในรูปของคลอเรสเตอรอล ทําใหหลอดเลือดแข็งตัว เปน
อุปสรรคตอการนําเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ทําใหเสนเลือดตีบตันได ถาเสนเลือด
ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันทําใหเกิดเปนโรคหลอดเลือดตีบตัน และเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันได

การติดบุหรี่
สาเหตุการติดบุหรี่
1. ความเขาใจผิด
- คานิยมผิด ๆ คิดวาโกเก หรือเปนลูกผูชายเต็มตัว
- ทําใหสดชื่น จิตใจชุมชื่น
- ทําใหคลายเครียด หายเหงาได
2. การเลียนแบบ
- จากอิทธิพลของเพื่อนในกลุม หรือเพื่อนสนิทสูบ
- จากอิทธิพลของผูปกครองที่ทําใหเห็นเปนแบบอยาง
3. อยากลอง จากการวิจัยพบวา วัยรุนเปนวัยที่อยากรู อยากลอง และเริ่มตนสูบบุหรี่มาก
ที่สุด
- อยากทดลองสูบดวยตนเอง
- อยากรูวาสูบแลวเปนอยางไร
4. จากการโฆษณา
- วิทยุ, โทรทัศน
- หนังสือพิมพ ฯลฯ
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ทําไมถึงติดบุหรี่ เกิดจากปจจัยหลัก 3 ประการ
1. การไดรับสารนิโคตินทําใหเกิดความสุข ตองการสูบบุหรี่อีก
2. การสูบบุหรี่ติดตอกันทําใหเกิดการดื้อยา ผูส ูบตองการนิโคตินเพิ่มจึงสูบมากขึ้น
3. เมื่อหยุดสูบบุหรี่จะเกิดอาการ “ถอนยา” จึงตองสูบเพื่อลดอาการดังกลาว
การติดทางรางกาย เปนผลมาจากนิโคตินในบุหรี่ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. เมื่อสูบบุหรี่เขาปอด นิโคตินจะดูดซึมผานกระแสเลือดและเขาสูสมอง
2. นิโคตินจะไปกระตุนการหลั่งสารโดปามีน (สารสุข) และสารนอรอิพิเนฟฟริน
(สารเพิ่มพลังและทําใหตื่นตัว)
3. เมื่อหยุดสูบบุหรี่สารทั้งสองตัวดังกลาวลดลง เกิดอาการ “ถอนยา”
4. เพื่อบรรเทาอาการ “ถอนยา” และตองการใหเกิดอาการตืน่ ตัว มีอารมณเปนสุข จึงตอง
สูบบุหรี่ตอไป และเสพติดในที่สุด
อาการถอนยาประกอบดวย
1. ระยะเริ่มลอง ผูที่ลองสูบบุหรี่อาจสูบบางครั้ง เชน เพื่อนชวน งานสังสรรค ฯลฯ ผล
ของการสูบบุหรี่ทําใหเกิดความพอใจ แตยังไมมีปฏิกิริยาทางรางกาย ผูสูบจะเห็นผลดีมากกวา
ผลเสียจึงยังคงสูบตอไป ชีวิตประจําวันสามารถดําเนินไปเปนปกติ
2. ระยะตอเนื่อง ผูสูบบุหรี่เริ่มสูบบอยขึ้น ตัวกระตุนไดแก สถานที่สูบ ผูที่สูบดวยกัน
และสิ่งของที่ใชในการสูบ เพียงคิดถึงตัวกระตุนเหลานี้ รางกายก็จะเกิดความอยาก จะคิดถึงบุหรี่
เพิ่มมากขึ้น บอยขึ้น แตยังสามารถที่คิดตัดสินใจวา จะสูบหรือไมสูบ
3. ระยะเสพติด ผูสูบบุหรี่จะสูบบอยขึ้นมาก และรูถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ แตยังไมตัด
สินใจเลิกสูบ จึงกลายเปนติดบุหรี่ และถอนตัวยาก แมคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ แตไมสามารถควบคุม
ความอยากสูบบุหรี่ได การเรียน การทํางานเริ่มเกิดปญหา
4. ระยะวิกฤต ระยะนี้เปนปจจัยหนึ่งของชีวิตไมวาจะเกิดอารมณใดตองมีบุหรี่อยูตลอด
เวลา แม จ ะสํ า นึก ถึง ผลเสี ย แตเ หตุ ผ ลทั้ง หลายใชไ มไ ดผ ล ตั ว กระตุ น ทั้ ง หลายเกิด งา ยมาก ทั้ ง
ความรูสึก อารมณตาง ๆ ชวงเวลาตาง ๆ แมเพียงแตคิดก็เปนตัวกระตุนที่รุนแรง
• การติดบุหรี่เปนกลไกที่ซับซอนทางจิตใจ พฤติกรรมความเคยชินมีนิโคตินเปน
ตัวกระตุน ทําใหตองสูบบุหรี่อยูเรื่อย ๆ สุดทายบุหรีจ่ ะทําลายชีวิตคุณและคนขางเคียง
• การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการใชสารเสพติดชนิดอื่น จากการวิจัยพบวา
รอยละ 95 ของผูใชโคเคน, เฮโรอีน
รอยละ 75 ของผูใชฝนและกัญชา
รอยละ 62 ของผูดื่มสุรา
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การเลิกบุหรี่
การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเลิกสูบบุหรี่
20 นาที ความดันโลหิตลดลง การเตนชีพจรสูภาวะปกติ อุณหภูมิของมือและเทาเพิ่มขึ้น
8 ชม. ระดับนิโคตินและคารบอนมอนอกไซด ในเลือดลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ออกซิเจนใน
เลือดเพิ่มขึ้น ถึงปกติ
24 ชม. รางกายสามารถกําจัดคารบอนดออกจากรางกายไดหมด ปอดขจัดสารตกคางที่
ไดรับจากการสูบบุหรี่ออก
48 ชม. ปลายประสาทเริ่มทํางานเปนปกติ การรับรูรสและกลิ่นดีขึ้น
72 ชม. หายใจสะดวกขึ้น เนื่องจากหลอดลมเริ่มคลายตัว
2 สัปดาห – 3 เดือน ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
1 – 9 เดือน อาการไอโรคไซนัสอักเสบ อาการออนเพลียหายใจขัดเริ่มดีขึ้น เนื่องจากปอด
เริ่มทํางานดีขนึ้
1 ป โอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด หัวใจตีบลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่
5 ป โอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดอุดตันลดลงเทากับผูไมเคยสูบบุหรี่ การเกิดมะเร็งชอง
ปาก และหลอดอาหารสวนตนลดลงครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่
10 ป โอกาสเสี่ยงตอโรคมะเร็งลดลงถึง 1.5 เทาเมื่อเทียบกับผูสูบบุหรี่
เสนทางในการเลิกบุหรี่แบงเปน 3 ระยะ
1. ระยะแรก (ระยะมีอาการถอนยา) ระยะขาดสารนิโคติน ใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห
ผูหยุดสูบมักจะผาน 2 สัปดาหแรกไดแตมโี อกาสกลับมาสูบบุหรี่อีก ในสัปดาหที่ 3 – 4 เนื่องจากมี
ความเชื่อมั่นตนเองวาคงหยุดไดอีก ถาสูบอีกและผลสุดทายก็ไมสามารถเลิกบุหรี่ได ดังนั้นคุณ
จะตองรูตัวตลอดเวลา
2. ระยะกลาง (ระยะฝาฟนอุปสรรค) ระยะเลิกบุหรี่ที่ยืดเยือ้ ใชเวลา 1 - 4 เดือน คุณอาจ
กลับไปสูบบุหรี่ไดอีกในเดือนที่ 3 – 4 เพราะฉะนั้นอยาประมาท
3. ระยะปลาย (ระยะคลี่คลาย) ใชเวลา 4 เดือน ถึง 1 ป ระยะนี้คุณมีโอกาสกลับไปสูบได
นอยลง สาเหตุที่กลับไปสูบในระยะนี้มาจากปญหาเรื่องงานและครอบครัว คุณตองหาทางแกไขให
ได ถาไมสามารถแกไขไดดว ยตนเอง ตองหาผูใหคําปรึกษา

หลักการปฏิบัติตนเพื่อการเลิกบุหรี่
1. ขอคําปรึกษา เพื่อใหมีแนวทางในการเลิก อาจพบแพทย หรือขอคําปรึกษาจากผูที่
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สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ เชน ไปชมรมเพื่อการเลิกบุหรี่
2. หากําลังใจ บอกคนใกลชิด หรือบอกวาเลิกบุหรี่ครั้งนี้เพื่อคนที่คุณรัก
3. ตั้งเปาหมายใหแนวแน การวางแผนเลิกบุหรี่ อาจกําหนดวันที่เลิก เชน วันสําคัญตาง ๆ
แตไมควรหางไกลเกินไป เพราะอาจทําใหความตั้งใจลดนอยลง
4. ไมรอชา ลงมือปฏิบัติ เตรียมตัวเพื่อการเลิกบุหรี่ ถาหวั่นไหวอาจใชการบําบัดทางยา
ชวย เชน หมากฝรั่ง หรือยาอมบวนปากเพื่อลดการอยากบุหรี่
5. ถือคํามั่นไมหวั่นไหว แมมีอาการไมสุขสบาย หมั่นเตือนตนเองวาจะเลิกบุหรี่ใหได
6. หางไกลสิ่งกระตุน ความอยากสูบ เชน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการอยูใกล
ชิดกับคนสูบบุหรี่
7. รูสึกเครียดควรหยุดพัก และหาทางคลายเครียด เชน เลนกีฬา ดูภาพยนตร ฟงเพลง พูด
คุยกับเพื่อน
8. ออกกําลังกาย ควรจัดเวลาออกกําลังกายอยางนอยวันละ 15 – 30 นาที เพราะจะเปน
การควบคุมน้ําหนัก และทําใหสมองปลอดโปรง
9. ไมทาทาย ไมควรคิดลองสูบบุหรี่ซักมวนเดียว เพราะจะทําใหหวนกลับสูบบุหรี่ได
10. หากลมเหลว ควรเริ่มตนอีกครั้ง อยาทอถอย จะพบความสําเร็จในการเลิกได

5 ขั้นตอนในการเลิกบุหรี่
1. การเตรียมพรอมจะเลิก
- กําหนดวันจะเลิก
- เปลี่ยนสภาพแวดลอมโดยทิ้งอุปกรณในการเลิกสูบทั้งหมด
- หามผูใดสูบบุหรี่ในบานคุณ
- ทบทวนความพยายามในการเลิกครั้งกอน ๆ มาเปนบทเรียน เขียนสิ่งที่เปน
ประโยชนในการเลิก และสิง่ ที่เปนอุปสรรคตอการเลิกบุหรี่
2. หากําลังใจ
- บอกครอบครัวและเพื่อนวาคุณกําลังเลิกบุหรี่ตองการกําลังใจและการชวยเหลือ
ขอรองใหทุกคนอยาสูบบุหรี่หรือทิ้งบุหรี่ไวใกล ๆ คุณ
- พบแพทย ยิ่งปรึกษามากยิ่งเลิกไดงายขึ้น เขาโปรแกรมในการเลิกบุหรี่
3. เรียนรูทักษะและการเปลี่ยนพฤติกรรม
- หลีกเลี่ยงตัวกระตุน พยายามพูดคุยหรือทํางานใหยุงเพื่อจะไดไมคิดถึงบุหรี่
- เปลี่ยนวิถีชวี ิตประจําวัน เชน ดื่มชากาแฟ เปลี่ยนสถานที่กินขาว
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- ลดความเครียด เชน อาบน้ําอุน ออกกําลังกาย อานหนังสือ ฯลฯ
4. ใชยาชวยในการเลิกบุหรี่
- ตองรับคําแนะนําหรือการรักษาจากแพทย
5. เตรียมรับสถานการณทยี่ ากลําบาก
หลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่จะทําใหกลับไปสูบอีก และเตรียมตัวรับมือกับสถานการณทยี่ าก
ลําบากใหพรอม เชน
- การดื่มสุราเปนการเปดโอกาสใหบุหรี่เขามาใกลคุณมากขึ้น
- อยูในทีห่ ามสูบบุหรี่ การอยูใ กลคนที่สูบบุหรี่เปนตัวกระตุนทําใหอยากสูบบุหรี่
- หลังจากหยุดสูบบุหรี่แลว น้ําหนักอาจเพิม่ ขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัม อยากังวล ควร
ควบคุมน้ําหนักและรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน การปรึกษาแพทยจะชวยใหคณ
ุ ควบคุม
น้ําหนักไดดีขึ้น
- ความเครียด วิธีที่ชวยใหคุณคลายเครียด เชน ออกกําลังกาย อาบน้ําอุน ฯลฯ

วิธีการเผชิญกับความอยากบุหรี่
-

ถวงเวลากอนจะหยิบบุหรี่ ดูนาฬิกาเมื่อ 5 นาทีผานไป ความอยากจะลดลง
หายใจลึก ๆ ซ้ํา ๆ ซัก 3 – 4 ครั้ง
ดื่มน้ําคอย ๆ จิบน้ําแลวอมไวสักครู ใหรูรสน้ําแลวคอย ๆ กลืน
เปลี่ยนอิริยาบถ เชน ฟงเพลง ไปเดินเลน คุยกับเพื่อน
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คําถาม
โทษพิษภัยจากบุหรี่
1. สารกอมะเร็งในควันบุหรี่มีกชี่ นิด
ก. 38 ชนิด
ข. 42 ชนิด

ค. 44 ชนิด

ง. 48 ชนิด

2. ขอใดถูกตองที่สุด
ก. บุหรี่กนกรองไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง
ข. สูบบุหรี่เหลือกนสั้นเทาไรจะทําใหไดรับสารพิษลดลง
ค. ควันบุหรี่ไมเปนอันตรายตอคนใกลชิด
ง. สูบถี่ ดูดยาว อัดลึก จะไดรับนิโคตินนอย
3. ขอใดคือสารเสพติดในควันบุหรี่
ก. ตะกัว่
ข. สารหนู

ค. นิโคติน

ง. ฟอรมาดีไฮด

4. สารใดในควันบุหรี่ตอไปนี้เปนสารกอมะเร็ง
ก. ทารหรือน้าํ มันดิน
ข. ตะกัว่
ค. ไฮโดรเจนไซยาไนด
ง. คารบอนมอนอกไซด
5. สารพิษในควันบุหรี่ชนิดใด ที่เหมือนกับสารพิษที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต
ก. ไนโตรเจนไดออกไซด
ข. คารบอนมอนอกไซด
ค. ไฮโดรเจนไซยาไนด
ง. ฟอรมาดีไฮด
6. สารใดในควันบุหรี่ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเนือ้ เยื่อสมอง
ก. ทาร
ข. นิโคติน
ค. ตะกัว่

ง. สารหนู
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คําถาม
สาเหตุการติดบุหรี่
1. สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคนติดบุหรี่คือขอใด
ก. เมื่อสูบบุหรี่ทําใหมีความสุขเนื่องจากไดรบั สารนิโคติน
ข. เมื่อสูบบุหรี่ทําใหเขาสังคมได
ค. เมื่อสูบบุหรี่ทําใหผอม รูปรางดี
ง. เมื่อสูบบุหรี่ทําใหสมองปลอดโปรง คิดอานไดดี
2. ขอใดเปนการติดบุหรี่ในระยะตอเนื่อง
ก. สูบแลวมีความสุข ไมมีผลตอรางกาย
ข. สูบเมื่อเขาสังคม เห็นเพื่อนสูบก็อยากสูบ
ค. สูบบุหรี่ตลอดเวลา
ง. แคนึกก็อยากสูบทันที
3. ขอใดเปนอาการ “ถอนยา”
ก. ไมอยากอาหาร
ข. นอนไมหลับ
ค. ตื่นตัวอยูตลอดเวลา
ง. หงุดหงิด กระวนกระวาย
4. ขอใดคือลักษณะของคนติดบุหรี่ที่เห็นไดชัดเจน
ก. สวมแวนดํา
ข. น้ํามูกน้ําตาไหล
ค. ริมฝปากดําคล้ํา
ง. ชอบใสเสื้อแขนยาว
5. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กวัยรุนติดสิ่งเสพติดคืออะไร
ก. ถูกบังคับ
ข. อยากทดลอง
ค. การเลียนแบบคนอื่น
ง. ความรูเทาไมถึงการณ
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คําถาม
โรครายจากควันบุหรี่
1. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีอาการอยางไร
ก. หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไอมีเสมหะมากกวาปกติ
ข. ไอเรื้อรัง เหนือ่ ยหอบ หายใจมีเสียงวีด้
ค. ไอมีเลือดปน เจ็บหนาอก หายใจลําบาก
ง. เสียงแหบ หายใจลําบาก เหนือ่ ยหอบ
2. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ชนิดใดที่ถุงลมปอดถูกทําลายและมีการหดเกร็งของหลอดลม
ก. โรคมะเร็งปอด
ข. โรคถุงลมโปงพอง
ค. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ง. โรควัณโรค
3. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 คือโรคใด
ก. โรคมะเร็งปอด
ข. โรคถุงลมโปงพอง
ค. โรคหัวใจและหลอดเลือด
ง. โรคเสนเลือดหัวใจตีบ
4. รอยละ 25 ของผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรีจ่ ะเสียชีวิตดวยโรคใด
ก. โรคถุงลมโปงพอง
ข. โรคมะเร็งปอด
ค. โรคเสนเลือดหัวใจตีบ
ง. โรคหัวใจ
5. ผูสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดการตายเฉียบพลันจากโรคหัวใจมากเปนกีเ่ ทาของผูไมสูบบุหรี่
ก. 1-2 เทา
ข. 2. 2-4 เทา
ค. 3. 3-5 เทา
ง. 4. 5-6 เทา
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คําถาม
การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่
1. ในการเลิกบุหรี่ควรรับประทานอาหารจําพวกใด
ก. เกลือแร
ข. ผักและผลไม
ค. แปงและน้ําตาล
ง. ไขมัน
2. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเลิกสูบบุหรี่ 1 ป
ก. เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่
ข. เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดอุดตันลดลงเทากับผูไมเคยสูบบุหรี่
ค. เสี่ยงตอโรคมะเร็งปอดลดลง 1.5 เทาเมื่อเทียบกับผูสูบบุหรี่
ง. เสี่ยงตอโรคมะเร็งชองปาก และหลอดอาหารลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่
3. สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหสามารถเลิกบุหรี่ไดสาํ เร็จคือขอใด
ก. การใชยาชวยในการบําบัด
ข. ความตั้งใจจริง
ค. มีความฝนวาอยากจะเลิกสูบบุหรี่
ง. ไมตองทําอะไรก็สามารถเลิกได
4. หากรูสึกเครียดเมื่อเลิกสูบบุหรี่ควรปฏิบัติตนอยางไร
ก. หาทางคลายเครียดโดยเลนกีฬา
ข. กลับไปสูบบุหรี่เพื่อใหหายเครียด
ค. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใหหายเครียด ง. ไมตองทําอะไร อาการจะหายไปเอง
5. ถาตองการเลิกสูบบุหรี่ แตไมแนใจ มีอาการหวั่นไหว ควรทําอยางไร
ก. ใชการบําบัดทางยาชวย
ข. รอจนกวาจะมีกําลังใจที่เขมแข็ง
ค. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ง. เขาไปใกลชิดผูส ูบบุหรี่
6. ขอใดไมควรปฏิบัติขณะเลิกบุหรี่ เมื่อมีอาการอยากสูบ
ก. หยิบบุหรีท่ ันทีเมื่ออยากสูบ
ข. หายใจลึก ๆ 3 – 4 ครั้ง
ค. คอย ๆ จิบน้ําแลวอมไวสักครู
ง. เปลี่ยนอิรยิ าบถ เชน เดินเลน ฟงเพลง
7. ขั้นตอนแรกในการเลิกบุหรีค่ ือขอใด
ก. หากําลังใจ
ข. เรียนรูทักษะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค. การเตรียมพรอมจะเลิก
ง. เตรียมรับสถานการณทยี่ ากลําบาก
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แบบประเมินสภาพการติดสารนิโคติน
1. หลังตื่นนอนเชาคุณสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อใด
ภายใน 5 นาที หลังตื่นนอน
6 – 30 นาที หลังตื่นนอน
31 – 60 นาที หลังตื่นนอน
มากกวา 60 นาที หลังตื่นนอน
2. คุณรูสึกเปนการลําบากหรืออึดอัดหรือไมที่ไมสามารถสูบบุหรี่ไดในสถานที่หามสูบบุหรี่ เชน
โรงภาพยนตร, บนรถประจําทาง
ใช
ไมใช
3. บุหรี่มวนไหนที่คุณไมตองการเลิก
มวนแรกในตอนเชา
มวนอื่น ๆ
4. คุณสูบบุหรี่กี่มวนตอวัน
10 มวนหรือนอยกวา
11-20 มวน
21-30 มวน
31 มวนขึ้นไป
5. คุณสูบบุหรี่ในชวงเวลา 1 ชั่วโมงแรกของการตื่นนอนมากกวาชวงเวลาอื่นในวันนั้น
ใช
ไมใช
6. คุณยังตองการสูบบุหรี่แมจะเจ็บปวยนอนพักตลอดในโรงพยาบาล
ใช
ไมใช
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กลุม วิชาพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ในการปองกันการกลับไปสูบซ้ํา

24

แผนการสอน วัยรุน ≠ วัยวุน
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

วัตถุประสงค

สาระสําคัญ

กิจกรรม

อุปกรณ,สื่อ

ผลการจัดทํากิจกรรม

1.เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
สามารถรับรูถึงอาการทาง
รางกายและสภาวะทาง
อารมณที่มีผลมาจาก
ความเครียดได
2. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
สํารวจสถานการณของ
ตนเองที่กอใหเกิด
ความเครียดได
3. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
ไดทราบวาความเครียดมีผล
ตอการเลิกบุหรี่
4. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
มีทักษะในการจัดการกับ
ความเครียด

- ภาวะตึงเครียดเปน
ตั ว กระตุ น อย า งหนึ่ ง ที่
ส ง ผ ล ใ ห บุ ค ค ล มี
พฤติ ก รรมการกลั บ ไป
สู บ บุ ห รี่ ไ ด ดั ง นั้ น
ผูเขารวมฝกอบรมควรมี
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ ต า งๆ ของ
ตนเองที่กอใหเกิดภาวะ
ตึ ง เครี ย ด โดยสั ง เกต
จากสั ญ ญาณเตื อ นทาง
ร า ง ก า ย แ ล ะ อ า ร ม ณ
รวมทั้ ง หาแนวทางใน
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ความเครียดของตนเอง
เพื่อปองกันการกลับไป
เสพซ้ํา

1. ผูบําบัดกลาวทักทายและนําเขาสูกิจกรรม
2. ผูบําบัดแบงกลุมผูเขารวมอบรมออกเปน 2 กลุม เทาๆกัน
3. ใหทั้งสองกลุมนั่งเรียงแถวตอนลึก ใหแตละกลุมแขงกันเขียน
สถานการณที่กอใหเกิดความเครียดใหไดมากที่สุดใหเวลา 5 นาที เมื่อ
คนที่อยูหัวแถวเขียนกอนจากนั้นวิ่งมาตอทายแถว เมื่อสมาชิกกลุมเวียน
กันจนครบทุกคนแลวจึงเริ่มตนใหมจนกระทั้งหมดเวลา
4. ผูบําบัดตรวจ และบันทึกไววากลุมใดชนะ
5. ใหทั้งสองกลุมนั่งเรียงเปนแถวตอนลึกอีกครั้ง ใหแตละกลุมแขงกัน
เขียนแนวทางแกไขของตนเองเมื่อเกิดความเครียดใหไดมากที่สุดให
เวลา 5 นาที ทําเหมือนกับครั้งแรก กลุมที่เขียนไดมากที่สุด ไมซ้ํากัน
และมีความเหมาะสม*จะเปนกลุมที่ชนะ
6. ผูบําบัดนําสูการพูดคุยในหัวขอ “ภาวะตึงเครียดมีผลตอการเลิกหรือ
การกลับไปสูบบุหรี่อยางไร” จากนั้นผูบําบัดจึงสรุปกิจกรรมตามใบ
ความรูที่ 1
7. กลุมที่ชนะในการแขงขันทั้งสองครั้งจะไดรับรางวัล ในกรณีที่ผลัด
กันชนะก็ใหรางวัลทั้งสองกลุม
*โดยใหผูนํากลุมกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมชวยกันพิจารณาและ
สามารถนําเขาสูการพูดคุยในขอตอไป*

1. White Board หรือ
กระดาษฟลิบชารต
2. ปากกาเขียน White
Board 2 แทง สีน้ําเงิน
และสีเขียวแจกใหแตละ
กลุมๆละ 1 แทง

1. ผูเขารับการฝกอบรม
รับรูถึงอาการทางดาน
รางกายและสภาวะทาง
อารมณที่มีผลมาจาก
ความเครียดได
2. ผูเขารับการอบรมทราบ
ถึงผลกระทบของ
ความเครียดตอการเลิก
บุหรี่และมีทักษะในการ
จัดการกับความเครียดที่
เกิดขึ้นได

3. รางวัลสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม
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ใบความรูที่ 1
ความเครียด (Stress) หมายถึงความกดดันที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมสบายใจและเปนสภาวะทางดาน
จิตใจที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ ทั้งจากตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม1
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
ปจจัยภายในของบุคคล ไดแก
1. สาเหตุทางรางกายเปนสภาวะบางอยางของรางกายที่กอใหเกิดความเครียด เชน ความเมือ่ ยลา รางกายไม
แข็งแรง ขาดการพักผอน ติดสุรา ยาเสพติด
2. สาเหตุทางจิตเปนสภาวะทางจิตใจบางอยางของบุคคลที่กอใหเกิดความเครียด เชน อารมณทางลบทุก
ชนิด กลัว เศรา วิตกกังวล และยังเกีย่ วของกับบุคลิกภาพประเภทจริงจังกับชีวิตมากเกินไป ใจรอน กาวราว ควบคุม
อารมณไมได พึ่งพาผูอื่นตลอดเวลาขาดความเชื่อมั่น ไมกลาตัดสินใจ
ปจจัยภายนอกของบุคคล เชน การสูญเสียสิ่งที่รัก การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปน
พิษ เปนตน
อาการที่มีผลจากความเครียดอาจแบงไดดงั นี้
1. อาการทางดานรางกาย คือ มึนงง ปวดกลามเนื้อ กัดฟน ปวดศีรษะ แนนทอง นอนหลับยาก หัว
ใจเตนเร็ว หูออื้ มือเย็น ออนเพลีย ทองรวง ทองผูก ปวดหลัง กระเพาะอาหารปนปวน เปนตน
2. อาการแสดงทางดานจิตใจ คือ วิตกกังวล ตัดสินใจไมดี ขี้ลืม สมาธิสั้น ขาดความคิดริเริ่ม
ความจําไมดี เรียนรูสิ่งใหมๆไดชา
3. อาการทางดานอารมณ เชน โกรธงาย วิตกกังวล รองไห ซึมเศรา ทอแท หงุดหงิด ซึมเศรา มอง
โลกในแงราย กัดเล็บหรือดึงผมตัวเอง
4. อาการทางดานพฤติกรรม เชน รับประทานอาหารเกง ติดบุหรี่ สุรา โผงผาง ลุกลี้ลุกลน เกร็ง
นอนไมหลับ ความตองการทางเพศนอยลง ตองพึ่งยามากขึ้น เปนตน
ภาวะตึงเครียดและการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่สามารถสรางความพึงพอใจหลังจากการสูบ เนื่องจากการสูบบุหรี่มีสารนิโคตินที่กระตุนให
สมองหลั่งสารเคมีบางชนิดที่มีผลทําใหลดความเครียดได ความรูสึกดีหลังจากมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่นี้ในทาง
จิตวิทยาถือวาเปนการไดรับสิ่งเสริมแรงทางบวก ความรูสึกเหลานี้เองทําใหเกิดการติดบุหรี่ทางดานจิตใจ คือเมื่อ

1

อางจาก http://www.bangkokhealth.com ,24 มีนาคม 48
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รูสึกเครียดก็จะนึกถึงบุหรี่เนื่องจากสามารถชวยใหผูเสพลดภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นได และในขณะเดียวกันเมื่อ
ไมไดสูบบุหรี่เกิดความไมสุขสบายทางดานจิตใจ เชน อาจจะรูสึกหงุดหงิด งุนงาน ยาเสพติดยังอาจทําใหเกิดความ
ไมสุขสบายทางดานรางกายรวมดวย การไดไปเสพจะสามารถลดอาการเหลานี้ใหหมดไป ทางจิตวิทยาเรียกการ
สงเสริมพฤติกรรมในลักษณะนี้วา การเสริมแรงทางลบ ทั้งการเสริมแรงทางลบและทางบวกจะสงผลใหพฤติกรรม
การเสพติดยังคงดําเนินตอไป
การจัดการกับความเครียด
อาจทําไดโดยใชหลัก 3R คือ
1. Recover หาวิธีพักผอนหยอนใจ เชน ไปเที่ยวในสุดสัปดาห ดูหนัง ออกกําลังกาย หรือทํา
กิจกรรมที่ตนเองชอบ เปนตน
2. Refocus คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและถามความรูสึกตัวเอง
3. Regenerate พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบ
บุหรี่ เปนตน
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แผนการสอนกิจกรรมหลีกเลี่ยงเพลี่ยงพล้ํา
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

วัตถุประสงค
- เพื่อใหสมาชิกบอก
ตัวกระตุนที่ทาํ ให
กลับไปสูบซ้ําของตนเอง
ได
- เพื่อใหสมาชิกบอกวิธีการ
หลีกเลี่ยงตัวกระตุนของแต
ละคนได

สาระสําคัญ

กิจกรรม

อุปกรณ,สื่อ
ผลการจัดกิจกรรม
- สมาชิกตองฉลาดที่จะหลีกเลี่ยง 1. ใหสมาชิกหาวิธีการที่จะพาลูกโปง
1.ลูกโปง
- สมาชิกทุกคนบอก
ตัวกระตุนแตอยาเขมแข็งที่จะเผชิญ ไปยังจุดมุงหมายใหได โดยทางแรกให
2.เชือก/ลวดหนาม
ตัวกระตุนที่ทาํ ใหกลับไป
กับตัวกระตุน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวย ลูกโปงมัดติดกับขอเทา แลวใหสมาชิกเดิน
3.แทงปูนหรือวัสดุ
สูบซ้ําได
ใหสมาชิกสามารถหยุดบุหรี่ไดเปน บนแทงปูนที่วางสลับฟนปลาไว โดยวางไว อื่นๆตามที่จัดเตรียม - สมาชิกทุกคนบอกวิธีการ
ระยะเวลานาน แตการที่จะ
หาง ๆ ยากตอการเดินขาม แตหากสมาชิกคน ได
หลีกเลี่ยงตัวกระตุนได
หลีกเลี่ยงตัวกระตุนเปนเรื่องที่ตอง
ใชความพยายาม,ความอดทนที่จะ
ฟนฝาอุปสรรคในชวงเลิกบุหรีใ่ ห
ได หากสมาชิกคนใดสามารถผาน
ระยะที่ยากลําบากนี้ไปไดก็จะทําให
สมาชิกสามารถไปถึงจุดมุงหมาย
นั้นคือ การเลิกบุหรี่ได
- การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่มีผลตอ
สมองสวนอยากเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยปองกันการกลับไปสูบซ้ําได
เพราะเมื่อเจอตัวกระตุนจะทําให
เกิดวงจรการใชยาคือ

ใดผานทางนี้และตกจากแทงปูนถือวาแพ ทาง
ที่ 2 เปนทางที่ถูกขึงไวดวยเชือกหรือลวด
หนาม สมาชิกตองนอนราบกับพื้นและคอยๆ
ขยับตัวใหลอดผานเชือก/ลวดหนามนี้ไปยัง
จุดมุงหมายใหไดโดยไมใหลกู โปงแตก โดย
พาลูกโปงไปโดยวิธีใดก็ได
2.ใหเวลาสมาชิกในการวางแผนและ
ตัดสินใจที่จะนําลูกโปงไปยังจุดหมายใหได
ทีมใดทําเวลาไดเร็วที่สุดเปนผูชนะ
3.หลังการจบกิจกรรมใหสมาชิก
อภิปรายรวมกัน ดังนี้
- เพราะเหตุใดจึงเลือกทางเดินนั้น
และผลที่ไดรับเปนอยางไร
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วัตถุประสงค

สาระสําคัญ
ตัวกระตุน Æ ความคิด Æ อยาก
บุหรี่ Æ สูบบุหรี่
- ตัวกระตุนประกอบไปดวย
ตัวกระตุนภายใน คือ ดาน
อารมณตาง ๆ ตัวกระตุน
ภายนอกไดแก สิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัวและมีผลทําใหอยาก
กลับไปสูบบุหรี่ เชน เพื่อนที่สูบ
สถานที่สูบและจําหนาย เงิน เวลา
วาง ตัวกระตุนจะมีพลังอํานาจ
มากเกินกวาทีส่ มาชิกจะสามารถ
ตานทานได ดังนั้นสมาชิกจึงควร
ยึดหลัก จงฉลาดที่จะหลีกเลีย่ ง
แตอยาเขมแข็งที่จะเผชิญกับ
ตัวกระตุน

กิจกรรม
อุปกรณ,สื่อ
นําประเด็นที่อภิปรายมาสรุปสาระสําคัญ
- กิจกรรมนีเ้ กีย่ วกับการหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุนอยางไร
4. ใหสมาชิกอภิปรายตามใบงานและสรุป ใบความรูที่ 1/1, 1/2
ตามใบความรู
และใบกิจกรรมที่
1/1, 1/2

ผลการจัดกิจกรรม
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ใบความรูที่ 1/1
วงจรการสูบบุหรี่
ตัวกระตุน
ตัวกระตุน หมายถึง การกระตุนที่เกิดซ้ําๆ รวมกับการเตรียมตัว การคาดหวัง หรือ การสูบบุหรี่
ตัวกระตุน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวกระตุนภายนอก และตัวกระตุนภายใน
ตัวกระตุนไดแก คน สถานที่ สิ่งของ อารมณความรูสึกและชวงเวลา ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอาการอยาก
สูบบุหรี่ เชน ถาทุกคืนวันศุกรคนเราไดรับเงินแลวออกไปหาเพื่อนนอกบานแลวสูบบุหรี่ ตัวกระตุนคือ
- คืนวันศุกร
- เวลาหลังเลิกงาน
- เงิน
- เพื่อนที่เคยสูบ
- สถานเริงรมย
สมองของคุณซึ่งเคยผานการสูบบุหรี่ มากอนจะมีความสัมพันธกับตัวกระตุนที่ทําใหเกิดการสูบบุหรี่ซึ่งเปนผล
มาจากการที่ตอ งเผชิญกับสิ่งกระตุนเดิม ๆ ตัวกระตุนเพียงตัวเดียวเปนสาเหตุที่นําไปสูการสูบบุหรี่ได ตามวงจร
ดังนี้
ตัวกระตุน
คิดถึงบุหรี่
อาการอยากบุหรี่
สูบบุหรี่
(จะเปนวงจรทีเ่ ขามา ครอบงําความรูสึกใหกลับไปสูบบุหรี่อีก)
สิ่งสําคัญที่สุดในการบําบัดคือ การหยุดกระบวนการที่ทําใหเกิดอาการอยากสูบบุหรี่ มีวิธีงาย ๆ ที่ตอ งทําเปน
อันดับแรก คือ
1. แยกแยะชนิดของตัวกระตุน
2. หลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุนใหมากทีส่ ุดเทาที่จะทําได (เชน อยาพกพาเงิน
สดจํานวนมาก เนื่องจากเมือ่ มีเงินมากมีโอกาสที่จะไปสูบบุหรี่อีก)
3. มีวิธีการจัดการกับตัวกระตุน ไดหลายวิธี (เชน การออกกําลังกาย, การเขารวม
ประชุมกลุมชวยเหลือกันเอง)
พึงระลึกไวเสมอวา ถึงแมคณ
ุ ไดตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่แลวแตตัวกระตุน ยังมีผลตอสมองทําใหเกิดอาการอยากสูบ
บุหรี่ เพราะฉะนั้นความตัง้ ใจของคุณที่ตองการหยุดสูบบุหรี่อยางเดียวนั้นไมเพียงพอ ตองนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยซึ่งจะชวยใหคณ
ุ เขาใจสิ่งกระตุนไดอยางชัดเจนมากขึ้น
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ขออางที่ทําใหตองกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ สมองสวนคิดจะตอสูกับสมองสวนอยาก ความคิดของคุณกําลังตอสูกัน
ขอโตแยงที่เกิดขึ้นในใจของคุณ เปนสวนสําคัญที่จะนําคุณไปสูการสูบบุหรี่อีกครั้ง คุณตองมีเหตุผลมาก
พอในการที่จะไมกลับไปสูบบุหรี่ ผานมากี่ครั้งแลวที่คุณตองยอมแพกับขอโตแยงเหลานี้ แลวกลับไปสูบบุหรี่ซ้ําอีก

ความคิดที่ทําใหเกิดอาการอยากสูบบุหรี่
อาการอยากสูบบุหรี่ ไมไดเกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมาเสมอและไมงายที่จะแยกแยะรูปแบบของอาการอยาก
สูบบุหรี่ไดอยางชัดเจน ความคิดที่จะใชสูบบุหรี่ จะเกิดขึ้นทีละเล็กละนอยโดยที่เราไมรูสึกตัว จําเปนตองใชความ
พยายามอยางมากที่จะหยุดความคิดเหลานี้ ถาคุณยังหมกมุนที่จะคิดสูบบุหรี่ตอไปอีก เทากับวาคุณตัดสินใจเลือกที่
จะเริ่มกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา ยิ่งคิดเรื่องการสูบบุหรี่มากขึ้นเทาใดโอกาสทีจ่ ะกลับไปติดซ้ําก็เพิ่มมากขึน้ เทานั้น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดย “อัตโนมัต”ิ
ในระหวางสภาวะการติดบุหรี่ ตัวกระตุน ความคิดถึงบุหรี่ อาการอยากสูบบุหรีแ่ ละสูบบุหรี่มกั จะไป
ดวยกัน อยางไรก็ตามโดยปกติแลวจะเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่อง ดังตอไปนี้
ตัวกระตุน

คิดถึงบุหรี่

อาการอยากสูบบุหรี่

สูบบุหรี่

การหยุดความคิด
กุญแจสําคัญที่จะจัดการกับกระบวนการเหลานี้ไดสําเร็จคือ การหยุดความคิดถึงบุหรี่ไวตั้งแตเริ่มตนกอนที่
จะไปถึงขั้นอาการอยากสูบบุหรี่ ซึ่งจะทําใหไมสามารถควบคุมตนเองได สิ่งสําคัญที่จะตองทําก็คือ ใหรูเทาทัน
ความคิดของตัวเองวาจะเกิดอะไรขึ้นใหเร็วที่สุด
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ใบกิจกรรมที่ 1/1
การแยกแยะตัวกระตุน
ใหสมาชิกแตละคนเขียนตัวกระตุนที่มีผลตอตนเองในการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา ในประเด็นตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 อะไรคือตัวกระตุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะทําใหคณ
ุ กลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
(ควรมีมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….…
ประเด็นที่ 2 อะไรคือตัวกระตุนที่อาจทําใหเกิดปญหากับคุณในอนาคตอันใกลนี้
(ควรมีมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….…
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ใบกิจกรรมที่ 1/2
การหลีกเลี่ยงการเผชิญตัวกระตุน
ใหสมาชิกแตละคนระบุตัวกระตุน และวิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุนเพื่อปองกันการกลับไปติด
บุหรี่ซ้ํา
ตัวกระตุนที่ทาํ ใหกลับไปใชสูบบุหรี่ซ้ํา

การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่ทาํ ใหกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา
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ใบความรูที่ 1/2
เทคนิคการหยุดความคิด
การจัดลําดับใหม
สิ่งจําเปนเมื่อเลิกสูบบุหรี่ คือการเปลี่ยนแปลงตั้งแตตัวกระตุนรวมทั้งทุกขั้นตอนของกระบวนการสูบบุหรี่
การหยุดความคิดเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะสลายกระบวนการเหลานี้ คือ
กลวิธีหยุดความคิด
ตัวกระตุน
คิดถึงบุหรี่
คิดติดตอกันไป
อาการอยากบุหรี่
สูบบุหรี่
คุณมีทางเลือกได มันไมไดเปนสิง่ ที่เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ
กลวิธีหยุดความคิด นําเทคนิคที่จะกลาวตอไปนี้ไปลองใชดูวา เทคนิคแบบไหนที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณ
1. การจินตนาการ โดยสรางภาพที่เปด-ปดสวิทซไฟฟาหรือคันโยกใหเกิดขึ้นในใจของคุณ จินตนาการใหตัวของ
คุณเปนคนเปดหรือปดสวิทซไฟฟาเพื่อที่จะหยุดความคิดที่จะสูบบุหรี่และจินตนาการภาพอื่นใหเกิดขึ้นมาแทนที่
ความคิดอยากบุหรี่ คุณอาจตองมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่กําลังทําอยูดวยเพื่อลบความคิดอยากยา
2. การดีดหนังยาง โดยใชหนังยางใสที่ขอมือ เมื่อใดก็ตามที่เริ่มคิดถึงบุหรี่ใหดีดหนังยางและพูดกับตัวเองวา
“ไม” แลวเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นแทน สําหรับผูที่มีความพรอมที่จะทํากิจกรรมนี้บางครั้งจะพบสิ่งที่มีความหมาย
และสิ่งที่นาสนใจสําหรับคุณ
3. ฝกการผอนคลายกลามเนื้อ ( ตามสื่อที่ 6 และ7) เมื่อคุณรูสึกวางเปลา รูสึกหนักตื้อและเปนตะคริวในทองนั่น
คือ อาการอยากบุหรี่ ใหฝกผอนคลาย โดยการหายใจเขาลึก ๆ (ใหอากาศเขาใหเต็มปอด) และหายใจออกชาๆ
ทําอยางนี้ 3 ครั้ง คุณจะรูสึกผอนคลาย ทําซ้ํา ๆ ไดเมื่อรูสึกมีอาการอยากบุหรี่เกิดขึ้นอีก
4. โทรศัพทปรึกษาใครบางคน คุณควรมีเบอรโทรศัพทคนที่สนับสนุนใหกําลังใจคุณ มีเวลาใหคุณและคุณ
สามารถติดตอไดเสมอเมื่อคุณตองการเพื่อน เมื่อเกิดความคิดแบบเดิม ๆ และความรูสึกคลายมีอาการอยากยา
เกิดขึ้น การไดพูดคุยกับใครสักคนเทากับเปนการไดระบายความรูสึก และเขาใจในสิ่งที่คุณกําลังคิด
5. การทําสมาธิ เมื่อคิดถึงยาใหหลับตา เพงความสนใจจับความรูสึกของลมหายใจที่ผานเขาออกบริเวณปลายจมูก
หากจับความรูสึกของลมหายใจไมไดใหหายใจเขาออกยาว ๆ 2 – 3 ครั้ง แลวผอนลมหายใจเขาออกมาเปน
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ปกติ ทําตอเนื่องกันอยางนอย 1 นาที (ควรฝกทําทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เชา – เย็น เพื่อใหเกิดความชํานาญและ
สามารถนํามาใชหยุดความคิดอยางไดผล)
6. เบี่ยงเบนความสนใจไปทํากิจกรรมอื่น เชน ปลูกตนไม อาบน้ํา
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แผนการสอน
กิจกรรมเพื่อนรัก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนบอกการ
เลือกคบเพื่อนที่ดีได
2. เพื่อใหบอกถึงการเปน
เพื่อนที่ดี
3. เพื่อใหบอกถึงลักษณะ
เพื่อนที่ตนเองตองการคบดวย

สาระสําคัญ
คนทุกคนจําเปนตองมีเพื่อนซึ่ง
ลักษณะของเพื่อนที่ดีนนั้
แตกตางกันไปตามความตองการ
ของแตละบุคคล ดังนั้นการเลือก
คบเพื่อนจึงมีความจําเปนที่
จะตองรูจักนิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน รูจักวิธีที่จะปฏิบัติตอกัน
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม ดังคํา
ที่วา”คบคนดีเปนศรีแกตวั /”
เพื่อนกินหางาย เพื่อนตายหา
ยาก”/”คบคนพาลพาลพาไปหา
ผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหา
ผล” ฯลฯ /”คนเดียวหัวหาย สอง
คนเพื่อนตาย”

กิจกรรม
1. วิทยากรจัดทําบัตรคํา
เกี่ยวกับการคบเพื่อนที่ดแี ละ ไม
ดีไวใหพอกับจํานวนเยาวชน
1. ใหเยาวชนจับบัตรคําแลว
ใหนํามาตอกันจนไดใจความ
แลวอภิปรายรวมกันในกลุม
2. ใหเยาวชนที่เปนตัวแทน
ของแตละกลุม บัตรคํานําเสนอ
ความหมายของบัตรคําจนครบ
3. วิทยากรใหเยาวชนสรุป
สิ่งที่ไดจากการเรียนรูในแตละ
กลุมบัตรคํา พรอมยกตัวอยาง
การเลือกคบเพื่อนและการเปน
เพื่อนที่ดีซึ่งกันและกัน

อุปกรณ,สื่อ
- กระดาษสําหรับพิมพบัตรคํา
- ปากกาเมจิก
- แผนใส
- เครื่องฉายขามศีรษะ

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ผลการจัดกิจกรรม
1. เยาวชนบอกลักษณะของ
เพื่อนที่ดีไดทกุ คน
2. เยาวชนบอกลักษณะการ
เปนเพื่อนทีด่ ีของตนเองได
3. เยาวชนบอกลักษณะ
เพื่อนที่ตนเองตองการคบไดทุกคน
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ใบงานที่ 1
ใหเยาวชนจับบัตรคํา แลวนํามาตอกันจนไดใจความ (ตามคําสุภาษิตที่เตรียมไว เชน คบคนพาล พาลพาไป
หาผิด ฯลฯ) แลวใหอภิปรายรวมกัน

ใบงานที่ 2
ใหเยาวชนแตละคนในกลุม บอกลักษณะของการคบเพื่อนที่ดี ที่ตนเองปฏิบัติอยูวามีลักษณะอยางไร

ใบงานที่ 3
1. ใหเยาวชนแตละคนในกลุมบอกถึงการเปนเพื่อนที่ดีของผูอื่น วาควรปฏิบัติอยางไร
2. หลังจากนั้นใหเยาวชนชวยกันสรุปแนวคิดที่ไดจากการเรียนรูในแตละบัตรคํา พรอมยกตัวอยาง
การเลือกคบเพื่อนและการเปนเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกัน
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แผนการสอน
กิจกรรม ฝนใหไกล ไปใหถึง (การตั้งเปาหมาย)
วัตถุประสงค
1. ผูเรียนสามารถตั้งเปาหมาย
ชีวิตของตนเองได
2. ผูเรียนสามารถกําหนด
แนวทางไปสูเปาหมายได

สาระสําคัญ
อนาคตเปนสิ่งที่ทุกคน
สามารถกําหนดไดดว ยตนเอง
วาจะเปนอยางไร การมี
เปาหมายชีวิตที่
ชัดเจนรูจกั ควบคุมตนเอง ไม
ทอแทตออุปสรรคจะทําให
ทุกคนสามารถไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไวได

กิจกรรม
- วิทยากรนําเขาสูบทเรียน
ใหเยาวชนนําไขที่ใหไวในวันแรก กลุมละ 3-6
ฟอง และนําติดตัวไปทุกแหงโดยระมัดระวังไมให
แตก แลวเหลือกี่ฟอง จากนัน้ ใหแตละกลุม ยืนเปน
วงกลมแลวขยายวงระยะหางแตละคนหางกัน 2
ชวงแขนจากนัน้ ใหสมาชิกกลุมโยนไขใหคนที่อยู
ตรงขามจนครบทุกคน โดยใชเวลาสั้นที่สุด (ทําที
ละกลุมจนครบทุกกลุม) จากนั้น
- วิทยากรสุมถามแตละกลุม วามีวิธีการรักษาไข
ไมใหแตกอยางไรตลอด 3 วัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายคือไขไมแตก
- วิทยากรโยงกิจกรรมเขาสูบทเรียนวาหากเรามี
เปาหมายที่ชดั เจนเราจะตองหาวิธีไปสูเปาหมาย
ได ถึงแมจะมีอุปสรรคก็สามารถหาวิธีที่จะฝาฟน
อุปสรรคไปใหได

อุปกรณ,สื่อ

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
การประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น
ในกลุม
- ประเมินจากเนื้อหาที่นํา
เสนอ
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วัตถุประสงค

สาระสําคัญ

กิจกรรม
อุปกรณ,สื่อ
- ใหเยาวชนกําหนดเปาหมายวา
- ใบงานที่ 1
แตละคนมีเปาหมายทางการศึกษา
สูงสุดอยางไร ตองการเรียนจบดาน
ไหนและมีอาชีพอะไร
- แบงกลุมเยาวชนที่มีเปาหมาย
ใกลเคียงกัน (กลุมละ8 -10 คน)แลว
ใหระดมสมองและรวมกันอภิปราย
แลวตอบคําถามตามใบงาน ที่ 1 (ให
- ใบความรูเรื่องการ
วิทยากรกลุม ใหขอมูลเพิ่มเติม
ตั้งเปาหมายชีวิต
รายละเอียดในการไปสูเปาหมายแต
ละอาชีพ วาตองเรียนสาขาใดไดบาง)
- ใหเยาวชนแตละกลุมนําเสนอ
และวิทยากรสรุปตามใบความรู

ผลการจัดกิจกรรม
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ใบงานที่ 1
การตั้งเปาหมาย
1.
2.
3.
4.

วิธีการที่จะทําใหเยาวชนไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวมีอะไรบาง?
เปาหมายระยะสั้น ไดแกการเลิกบุหรี่
เปาหมายระยะยาวไดแกเปาหมายทางการศึกษาและอาชีพ
เยาวชนคิดวาปญหาอุปสรรคสําคัญทีข่ ัดขวางไมใหไปถึงเปาหมายมีอะไรบาง? และมีแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคอยางไร ?
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ใบความรู
การตั้งเปาหมาย
เปาหมายชีวิตเปรียบเหมือนดวงไฟสองทางที่ทําใหเรามีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางชัดเจน ทําใหเรารู
ขั้นตอนชีวิตในแตละขณะวาเราควรทําอะไร จะตองเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
อยางไรบาง
แนวทางในการสารเปาหมายในชีวิตใหสําเร็จ มีดังนี้
1. ตองทราบจุดเดน / จุดดอยของตนเอง
2. มีเปาหมายที่ชดั เจน อาจเปนเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว
3. สังเกตพฤติกรรมตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ
4. ใหรางวัล / ลงโทษตนเอง
5. มีความรับผิดชอบตอการกระทําที่จะทําใหเราไปสูเปาหมายชีวิตทุกขั้นตอน
อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางเปาหมายชีวิตของเราคือตัวเราเอง เชน
- การไมรูจักอารมณตนเอง
- ขาดความอดทน
- ขาดความรับผิดชอบ
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แผนการสอน
กิจกรรมคุยนอกรอบ
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนไดระบาย
สิ่งที่เปนปญหาคับของใจ
2. เพื่อใหเยาวชนตัดสินใจ
หาแนวทางแกปญหาดวย
ตนเอง
3. เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาของตนเอง
และผูอื่น

สาระสําคัญ
กิจกรรม
อุปกรณ,สื่อ
- การที่เยาวชนมาเขาคายบําบัด 2. ผูนํากลุมเกริ่นนําเขาสูประเด็นความ - การด สีตางๆ
อาจตองปรับตัวทั้งดานตนเอง
เปนอยูของเยาวชนวาเปนอยางไร (ให แทนความรูสกึ
และสิ่งแวดลอม..การสราง
เยาวชน 2-3 คน ตอบคําถาม) เชื่อมโยง
สัมพันธภาพและการพูดคุย
ใหเยาวชนสํารวจความคิด อารมณ
แบบเปนกันเอง โดยมีกิจกรรม
นําเขาสูกิจกรรมการวัดอุณหภูมิใจวา
เปนสื่อจะสงผลตอการลด
ขณะนีท้ กุ คนมีระดับความรูส ึกเปน
ความตึงเครียดไดระบายออก
อยางไร
สิ่งที่คับของใจ และมี
3. อธิบายกิจกรรมวัดอุณหภูมิใจ โดย
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม
(แสดงตัวอยางการดสีแทนความรูสึก
รับรูความรูสึกผูอื่น รวมกันหา
และอารมณตางๆ) สีแทนความหมาย
แนวทางแกไขปญหาไดอยางมี
ของอารมณตางๆ ทัง้ ดานบวกและ
ประสิทธิภาพ
ดานลบ

ผลการจัดกิจกรรม
- เยาวชนสามารถบอกถึง
ความรูสึกของตนเองได
- เยาวชนมีแนวทางในการ
ตัดสินใจแกไขปญหา
- เยาวชนไดประเมินความ
รูสึกและมีวิธกี ารจัดการความ
คับของใจของตนเอง

ขั้นตอนกิจกรรมวัดอุณหภูมใิ จ
(รายละเอียดอยูในแผนเสริม)
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ใบความรูกิจกรรมวัดอุณหภูมิใจ
1. ผูนํากลุมใหสมาชิกนั่งเปนวงกลมแลวอธิบายกิจกรรมความสําคัญตอไปนี้
1.1 การวัดอุณหภูมิใจ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึก ดังนั้นสมาชิกทุกคนตองใหความ สนใจรับฟง
และเก็บไวเปนความลับ
1.2 สมาชิกทุกคนมีเวลาในการพูดถึงความรูสึกตนเองคนละประมาณ 2-3 นาที เปนที่ความรูสึกปจจุบนั
1.3 ขณะที่สมาชิกคนอื่นอธิบายความรูสึก สมาชิกทุกคนจะตองฟงไมพูดแทรกหรือขัดจังหวะ ถาตอง
แลกเปลี่ยนความรูสึกหรือความคิดเห็นตองรอใหสมาชิกคนนั้นพูดจบกอน
1.4 ผูนํากลุมแจกอุปกรณวดั อุณหภูมิใจ (เปนกระดาษวงกลม 2 วงซอนกัน) มีแถบสีที่มี
ความหมายแทนความรูสกึ ตางๆ ดังนี้
การดสีเขียว
แทนความรูสกึ อึดอัด
(Embarrassment)
การดสีขาว
แทนความรูสกึ เปลาเปลี่ยว
(Wild Cards)
การดสีน้ําเงิน
แทนความรูสกึ เศรา/เสียใจ
(Sadness)
การดสีดํา
แทนความรูสกึ กลัว
(Fear)
การดสีน้ําตาล
แทนความรูสกึ สับสน
(Confusion)
การดสีสม
แทนความรูสกึ ผิด
(Guilt)
การดสีแดง
แทนความรูสกึ โกรธ
(Anger)
การดสีเหลือง
แทนความรูสกึ มีความสุข (Happiness)
1.5 เมื่อสมาชิกทุกคนวัดความรูสึกโดยการเลือกสีตางๆ สามารถเลือกการดไดมากตามจํานวนระดับความรูสึก
เชน สีแดง 3 ใบ น้ําเงิน 1 ใบ แสดงวาขณะนี้มีความรูสึกโกรธมากเปนอันดับ 1 และมีความรูสึกเสียใจ
รองลงมา
1.6 ใหสมาชิกทุกคนไดระบายความรูสึกแลวผูน ํากลุมจะสอบถามความรูสึกของสมาชิกที่มีตอ กิจกรรม
ดังกลาว
1.7 ผูนํากลุมสรุปกิจกรรมพรอมทั้งใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประโยชนที่ไดจากการทํา
กิจกรรม
1.8 ปดกลุม
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แผนการสอน
กิจกรรมใจประสานใจ
วัตถุประสงค
1. เยาวชนไดรับรู
ความประทับใจ
ผูอื่นที่มีตอตน
2. เยาวชนไดแสดง
ความประทับ ใจ
ของตนตอผูอื่น

สาระสําคัญ
กิจกรรม
การไดรับและการให 1. วิทยากรจัดใหเยาวชนแบงกลุมยอย 15-20 คน นั่งลอมเปนวงกลม
ความรูสึกดานบวก 2. แจกซองจดหมาย และดินสอสีใหแตละคนเขียนชื่อ นามสกุล ชื่อเลนและ
ตอบุคคลอื่นๆจะชวย วาดภาพที่ตนเองชอบลงบนซองจดหมาย จากนั้นวางไวตรงหนา
ใหเยาวชนเกิดความ 3. แจกกระดาษสีรูปหัวใจใหแตละคนเขียนความประทับใจที่มีตอเพื่อนที่นั่ง
อยูดานซายและขวาคนละแผนและอาจเขียนมากกวานั้นเพื่อใหผูอื่นดวยใสใน
รูสึกที่ดีตอตนเอง
รูสึกวาตนเองมีกําลัง ซองของผูที่เขียนตองการความประทับใจให
ใจที่จะปฏิบัติตนตาม 4. ใหทุกคนอานความประทับใจที่ผูอื่นมีตอ ตน และบอกความรูสึกที่ผูอื่น
เปาหมายที่ตั้งไว และ ประทับใจตนเองรวมถึงความรูสึกที่ตนเองประทับใจผูอนื่
ยังสงผลกระทบให 5. วิทยากรสรุปสาระสําคัญจากการทํากิจกรรมนี้ที่ตนเองเปนที่ประทับใจของ
สมาชิกกลุมรักใคร เพื่อน และความประทับใจทีต่ นเองมีตอเพือ่ น
ผูกพันกันซึ่งจะเปน 6. ใหทุกคนยืนขึ้นจับมือประสาน รองเพลงใจประสานใจและเพลงเราและนาย
ประโยชนในการประ
สานเครือขายปองกัน
การกลับไปสูบบุหรี่ซา้ํ

อุปกรณ , สื่อ
1. ซองจดหมาย
2. กระดาษสี ตัด
เปนรูปหัวใจ
3. ปากกา
4. ดินสอสี
5. เทปเพลง
5.1 ใจประสานใจ
5.2 เราและนาย
6. เครื่องเลนเทป
7. เนื้อเพลงทั้ง 2
เพลง

เวลา 1ชั่วโมง30 นาที
ผลการจัดกิจกรรม
1. เยาวชนทุกคน
ไดรับทราบความ
ประทับใจของผูอื่น
ที่มีตอตน
2. เยาวชนทุกคน
ไดแสดงความรูสึก
ประทับใจของตน
ตอผูอื่น
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แผนการสอน
กิจกรรม Smart Kids
เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
เมื่อวาดภาพสําเร็จ
2. เพื่อใหเยาวชนฝกการคิด
อยางสรางสรรคและมี
จินตนาการในทางสรางสรรค

สาระสําคัญ
ความภาคภูมิใจแบงเปน 2 ชนิด คือ
1. ความภาคภูมิใจหลัก หมายถึง ความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง มิไดมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด เชน
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ, การมีผลงานเปนที่ประจักษ,
การเปนคนซื่อสัตย, การเปนเด็กกตัญู
หรือการเปนคนมีคุณธรรม ไม
เบียดเบียนผูอื่นเปนตน
2. ความภาคภูมิใจเสริม หมายถึง ความ
ภูมิใจที่ไดมาโดยกําเนิด เชน รูปราง,
หนาตา ลาภ ยศ ความภาคภูมิใจในเรื่อง
เหลานี้มักจะไมยั่งยืน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอด
ดังนั้นเราควรสะสมความภาคภูมิใจที่
เกิดจากการกระทําความดีของตนเองไว
มาก ๆ เพื่อจะไดเก็บไวเปนกําลังใจใน
ยามที่เราเกิดการทอแทได

กิจกรรม
1. แบงกลุมเปนกลุมละ 3 คน
2. แจกกระดาษวาดเขียนแผนใหญใหกลุม
ละ 1 แผน พรอมดวยพูกัน 3 อัน, จานสี 1
ใน สีโปสเตอร 1 ชุด
3. อธิบายขั้นตอนการวาดภาพและ
ระยะเวลาที่ใหทําชิ้นงาน
4. ใหแตละกลุมอธิบายภาพของตนและ
บอกความภาคภูมิใจที่ไดจากการวาดภาพ
5. ใหเยาวชนสรุปสิ่งที่ไดจากการทํา
กิจกรรม
6. วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใน
สวนที่ขาด

อุปกรณ,สื่อ
- สีโปสเตอร
- พูกัน
- จานสี
- กระดาษวาดเขียนแผน
ใหญ

ผลการจัดกิจกรรม
- เยาวชนสามารถวาดภาพรณรงค
การไมสูบบุหรี่ตามจินตนาการได
ทุกกลุม
- เยาวชนสามารถอธิบาย
ความหมายของภาพที่วาดไดทุก
กลุม
- เยาวชนสามารถบอกความ
ภาคภูมิใจที่ไดรับจากการวาดภาพ
สําเร็จ
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แผนการสอน
กิจกรรมสัมมนาแนวทางแกไขปญหา และสรางเครือขายไรควันในโรงเรียน
วัตถุประสงค
1.ไดพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็ม
ความสามารถ
2.ไดแสดงออก
ในสิ่งที่สนใจ
ปฏิบัติอยาง
เหมาะสม
3.รูจักใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน

สาระสําคัญ
เกิดแนวทางใน
การดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหา กอใหเกิด
การสรางพลัง
เครือขายในกลุม
เยาวชน ปลูกฝงให
เยาวชนเกิดความ
รักความผูกพัน
สามัคคีมีความ
รับผิดชอบและทํา
ประโยชนแก
โรงเรียน ชุมชน
สังคม

กิจกรรม
- วิทยากรใหเยาวชนแตละกลุมคนปญหาสาเหตุ และการแพรระบาดของ
บุหรี่ในสถานศึกษา
- วิทยากรใหเยาวชนแตละกลุมเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการ
แพรระบาดของบุหรี่ในสถานศึกษา
- วิทยากรใหรวมกลุม แลวใหนําแนวทางที่ไดมาสรุปรวมเปนมาตรการ
หลักโดยนําเสนอเปนกลุม พรอมทั้งวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย หรือความ
เปนไปได ของแตละมาตรการพรอมทั้งอภิปราย และหาขอยุติ ดวย
เหตุผลและความถูกตอง
- วิทยากรเขียนมาตรการหลักที่ไดลงบนกระดาษแผนใหญ แผนละ 1
มาตรการ แลวใหเยาวชนแบงกลุมเลือกทําแผนการดําเนินงานใหกับ
มาตรการนั้น ๆ
- ใหตวั แทนเยาวชนแตละมาตรการมานําเสนอการปองกันและแกไข
ปญหาบุหรี่ในสถานศึกษา

อุปกรณ
- ใบงานที่ 1

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ผลการจัดกิจกรรม
ความรวมมือของเยาวชนในการ
ทํากิจกรรม

- ใบงานที่ 2

- กระดาษ Flip chart
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ใบงานที่ 1
คําแนะนํา
ใหเยาวชนคนหาปญหาและสาเหตุของการแพรระบาดบุหรี่ในสถานศึกษา

ใบงานที่ 2
คําแนะนํา
ใหเยาวชนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการแพรระบาดของบุหรี่ในสถานศึกษา และนํามาสรุป
รวมเปนมาตรการหลักตามลําดับความสําคัญกอน – หลัง โดยวิเคราะหถึงขอดี – ขอเสีย และความเปนไปไดของ
มาตรนั้น ๆ

ใบงานที่ 3
คําแนะนํา
ใหเยาวชนนํามาตรการที่ไดไปทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งในแตละกลุมจะตองมีการเลือกบุคคลเปน
ประธาน, เลขากลุม เพื่อเปนหลักในการจัดทําแผนดําเนินการ โดยมีรายละเอียดจัดทําแผน เชนวัตถุประสงค,
เปาหมาย, กิจกรรมตาง ๆ ประกอบการจัดหาผูรับผิดชอบ – ผูสนับสนุน, การดําเนินการเมื่อใด และใชงบประมาณ
เทาใด ไดแหลงทุนจากที่ใด เปนตน
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แบบฟอรมการเขียนโครงการสรางเครือขายไรควัน
ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบ
อาจารยที่ปรึกษา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ระยะเวลาดําเนินการ

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ที่

สื่อ, อุปกรณ
งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายการ

เวลา

ผูปฏิบัติ

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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แผนการสอน
กิจกรรมถนนชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกมีความ
เขาใจในชีวิตและความ
เปนมาของชีวติ ตนเอง
2. สมาชิกไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดําเนิน
ชีวิตทีผานมากับสมาชิกคน
อื่น ๆ ของกลุม
3. สรางเสริมแนวคิดการมี
ชีวิตอยูก ับปจจุบันอยางมี
คุณคาและการมุงพัฒนา
ตัวเอง เพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางเปนสุข

สาระสําคัญ
ชีวิตของคนเรามีความแตกตางกันบน
เสนทางชีวิตของแตละคนทีด่ ําเนินมา ตั้งแต
เราเกิดจนถึงปจจุบัน มีเรื่องราวอยูมากมาย
บางชวงเวลาก็เปนเวลาแหงความสุข บาง
ชวงเวลาก็เปนเวลาแหงความทุกขความ
เศรา เสนทางที่เราเดินจากมา และกําลังจะ
เดินไปเปรียบเสมือนถนนชีวติ ของเราแตละ
คน ซึ่งยอมมีเสนทางเปนของตนเองและเรา
เปนผูรับผิดชอบตัวเราเอง เราจึงตองมีชีวติ
อยางมีสติอยูกบั ปจจุบัน ทําปจจุบันใหดี
ที่สุด อดีตที่เศราหมองหรือความผิดพลาด
ตาง ๆ จะเปนบทเรียนใหเราทําปจจุบันให
ถูกตอง ซึ่งจะสงผลตออนาคตที่งดงาม
ขณะเดียวกันถนนชีวิตนี้เราไมไดอยูโดด
เดี่ยว ถาเราเปดใจใหกวาง มองหาสิ่งที่ดีงาม
ในระหวางเสนทางของชีวิต เราจะพบวา
ชีวิตนี้ก็มีสิ่งดีงามมากมาย เราจะพบมิตรที่ดี
ได และรวมแบงปนทุกขสุข เราจะพบความ

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
กิจกรรม
อุปกรณ,สื่อ
ผลการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรเกริน่ นํา เรื่องคนเรามี 1. กระดาษ A4
1. สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยน
ชีวิตที่แตกตางกันอยางไร
2. ปากกา/ดินสอ คนละ
ประสบการณของกันและกัน
2. วิทยากรแบงกลุมยอยกลุมละ 10
1 ชุด
ได
คน ใหสมาชิกในกลุมทําสมาธิ
2. ความรวมมือในการทํา
ประมาณ 2-3 นาที แลวใหสมาชิก
กิจกรรมของสมาชิก
อยูกับความรูสกึ ของตนเอง สํารวจ
ชีวิตที่ผานมาของตนเอง ใชเวลา
ประมาณ 10 นาที
3. ใหสมาชิกวาดภาพของตนเอง
ใหใสรายละเอียดสีสันตามแตใจ
ชอบ
4. ใหสมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรื่องราวของกันและกันในกลุม
ยอย โดยวิทยากรประจํากลุมจะ
นําสูประเด็นสําคัญของเนื้อหา
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วัตถุประสงค

สาระสําคัญ
สุขงาย ๆ ไดถาเรารูจักเลือกสรร เชน การ
เปนสุขจากการที่เราเปนผูใหคนอื่น
ความสุขกับการมีชีวิตที่เรียบงายสงบ
ความสุขจากการมองโลกในแงที่ดีงาม แต
สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจากการที่เราจะ
เรียนรูจากตนเอง เรียนรูที่จะเขาใจผูอื่น
พรอมที่จะเขาใจพัฒนาตนเอง และมุงไปสู
ถนนชีวิตที่งดงาม

กิจกรรม

อุปกรณ,สื่อ

ผลการจัดกิจกรรม
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วัตถุประสงค
1. เสริมสรางทักษะ ความ
ชํานาญใหแกเยาวชน การ
ตื่นตัวกับสถานการณที่เกิดขึน้
อยางกะทันหัน และสามารถหา
วิธีการแกปญหาที่เกิดขึน้ อยาง
เหมาะสม
2. เพื่อใหเยาวชนสามารถ
อดทนรอคอยและแกไข
อารมณที่เกิดขึน้ ใน
สถานะการณตางๆได
3. ตัดสินใจแลแแกไขปญหา
ตางๆไดอยางเหมาะสม

สาระสําคัญ
- ความสามารถอดทน อดกลั้น
รอคอยตอสภาพแวดลอมตาง ๆ
ที่กอใหเกิดความเครียดไดอยาง
เหมาะสม (Stress tolerance) เปน
คุณลักษณะอยางหนึ่งของบุคคล
ที่สามารถใชความฉลาดทาง
อารมณ มีแนวทางในการจัดการ
กับอารมณที่เกิดขึ้นอยาง
เหมาะสม รวมทั้งไดฝกทักษะ
การตัดสินใจและแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอตนเองและบุคคลรอบขางได
ทําใหมีความสุขกับชีวิตไมวาจะ
เปนดานการเงิน การงาน หรือ
ชีวิตสวนตัว

-

-

แผนการสอน
กิจกรรม Stop Danger
( ทักษะการแกปญหา)
30 นาที
กิจกรรม
วิทยากรใหเยาวชนเลาเหตุการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันที่ตองใชความอดทนรอคอย
ใหแตละกลุมบอกผลดี ผลเสียของการอดทน
รอคอยและแนวทางการจัดการกับอารมณที่
เกิดขึ้น จากการอดทนรอคอย
อภิปรายสรุปเพิ่มเติมตามใบความรูที่ 1
วิทยากรบรรยายขั้นตอนการตัดสินใจและ
แกไขปญหาเดิมเดิม

- ใหเยาวชนศึกาากรณีศึกษาและอภิปรายตาม
ใบงานที่2

เวลา 1 ชั่วโมง
อุปกรณ,สื่อ

- ใบงานที่ 1

- ใบความรูที่ 1
- ใบความรูที่ 2
- ขั้นตอนการ
ตัดสินใจและการ
แกไขปญหา
- ใบงานที่ 2
- กรณีศกึ ษาที่
มอบหมาย

ผลการจัดกิจกรรม
1. เยาวชนสามารถอดทน
และแกไขอารมณที่เกิดขึ้น
ในสถานการตาง ๆ ได
2. เยาวชนสามารถใช
ขบวนการตัดสินใจและ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

- ใหแตละกลุมนําเสนอตามใบงานที่2
- วิทยากรสรุปและเพิ่มเติมการตัดสินใจ
แกปญหา
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ใบงานที่ 1
ใหเยาวชนแตละกลุมอภิปรายและสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. ผลดีและผลเสียของการอดทนและรอคอย
ผลดี
1.
2.
3.
4.
5.

ผลเสีย
1.
2.
3.
4.
5.

2. แนวทางหรือวิธีการจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นจากการอดทนและรอคอย
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรูที่ 1
ทักษะการอดทนรอคอยและการจูงใจตนเอง
มีความสําคัญตอชีวิตที่จะชวยใหประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวที่มีความมุงมั่นพากเพียรจะใชหลัก
อิทธิบาท 4 คือ
ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา

รูจักใหกําลังใจตนเอง รูประโยชน เปาหมาย ของสิ่งที่ตนเองทํา
มีความพากเพียร พยายาม อดทน ตอสิ่งตาง ๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตนเองตองการ
มีความตั้งใจแนวแน
คิดทบทวนถึงสาเหตุและผลตาง ๆ ที่จะตามมา และปรับปรุงแกไข
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ใบความรูที่ 2
การแกปญหา
การแกไขปญหามี 5 ขั้นตอน
การตัดสินใจในการแกปญหา เปนการเลือกทางในการแกปญหาที่มีทางเลือกมากกวา 1 ทางเลือก
ในการเผชิญปญหา หาทางออกไมได และการตัดสินใจแกปญหานั้น อาจจะสงผลกระทบตอตนเอง ตอผูอื่น ซึ่งจะ
นําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลว ฉะนั้นจึงควรใหความสําคัญตอการตัดสินใจที่รอบคอบ โดยอาศัยขอมูลที่
ถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาแตละครั้ง ควรกําหนดขั้นตอนเลือกกระบวนการตัดสินใจดวย
วิธีการที่มีระบบและมีเหตุผล เปนกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา 5 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนที่กําหนดใหชัดเจนวา อะไรคือปญหาที่แทจริง
2. การคนหาสาเหตุของปญหาและกําหนดทางเลือก โดยพิจารณาจากสาเหตุของปญหาและ
พัฒนาทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการแกไขปญหา
3. การวิเคราะหทางเลือก โดยการประเมินทางเลือกแตละทาง เลือกวาเกิดผลดี ผลเสีย อะไร
ตามมา และสามารถปฏิ บัติไดห รือไม โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู หรือหาขอมูลประกอบ
เพิ่มเติม
4. ตัดสินใจเลือก วิธีแกปญหา จากทางเลือกตาง ๆ ดวยเหตุผลและขอมูลที่มี โดยอาศัยหลัก
จริยธรรม คานิยม และหลักกฎหมาย มาเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย
5. การแกไขขอเสียของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแกไขขอเสียที่เกิดจากวิธีแกปญหาที่เลือกใช
ถาทดลองใชแลวไดผลก็สรุปเปนแนวทางปฏิบัติจริง
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ใบงานที่ 2
ใหผูปวยแตละกลุมแกปญหาจากกรณีศึกษา โดยวิเคราะหขั้นตอนตาง ๆ ตามหลักการแกไขปญหา 5
ขั้นตอน และบันทึกลงในแบบบันทึกนี้ (เวลา 15 นาที)
1. ปญหาของตัวละครในกรณีศึกษา คือ
…………………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. กําหนดทางเลือกในการแกปญหาจากกรณีศึกษา และขอดี ขอเสีย ของแตละทางเลือก
ทางเลือก
ขอดี

ขอเสีย

1.…………………………………………………….. …………………………………………………
2.…………………………………………………….. ……………………………………………………
3.…………………………………………………….. …………………………………………………
3. แตละกลุมเลือกทางเลือกใดในการแกปญ
 หา
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
4. วิธีแกไขขอเสียของทางเลือกที่ตัดสินใจเลือก คือ
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
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กรณีศึกษา
สาขาของพี่เบิ้ม
เขตเปนนักเรียนชั้น ม. 4 ของโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง เขาเห็นพี่เบิม้ ซึ่งเปนนักเรียน ชัน้ ม. 6 กําลังขายบุหรี่
ใหกับเพื่อนในหองน้ําชายหลังโรงเรียน พี่เบิ้มขูเขตวาถานําเรื่องนี้ไปบอกครู เขตตองเจ็บตัวแน ทางที่ดีขอใหเขตมา
ชวยเปนสาขาหาลูกคาใหกบั พี่เบิ้มดีกวา จะไดมเี งินใชมาก ๆ ดวย เขตรูวาพี่เบิ้มเปนผูมีอิทธิพลในโรงเรียน ถาเขา
ยอมตามดี ๆ เขาจะไมเจ็บตัว แตเขาคงตองเปนทาสพี่เบิม้ ตลอดไป
ถาผูปวยเปนเขต ผูปวยจะตัดสินใจและแกไขปญหานี้อยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
วิทยกับนคร
วิทยกับนครเปนเพื่อนที่รักกันมาก วันหนึ่งวิทยชวนเพื่อน ๆ หลายคนรวมทั้งนครไปที่บานเพื่อจัดงาน
ปารตี้ฉลองปดเทอมกัน ในงานนี้วิทยและเพื่อนบางคนใชสารแปลก ๆ ผสมลงในเครื่องดื่ม เมื่อดื่มกันแลวทุกคน
รูสึกคึกคัก สนุกสนานกันมาก หลังจากนั้นอีกหลายวันตอมาก็นัดชุมนุมกันอีก นครก็ไปรวมงานอีก คราวนี้เพื่อน ๆ
มีขอตกลงวามีการจายเงินลงขัน เพื่อซื้อสารมาปรุงเครื่องดื่มอยางที่เคยดื่ม แตวิทยบอกวาถานครไมมีเงินก็ไมเปนไร
ก็ติดไวกอนได และแนะนําใหนครชวนเพื่อนคนอื่น ๆ มารวมงานใหมาก ๆ และเรียกเก็บเงินคาลงขันจากคนที่มา
ใหมใหมากขึ้น แลวคอยนําเงินมาใชคืนวิทย นครนึกเอะใจวา เมื่อสิ้นสุดงานเลี้ยงทุกครั้ง เขารูสึกปวดศีรษะ เมื่อยลา
และออนเพลียมาก ไมอยากอานหนังสือ หรือทํางานใด ๆ นาจะมีผลจากการดื่มเครื่องดื่มในงานเลี้ยงแน ๆ เขาจึง
อยากถอนตัวจากการเปนสมาชิกงานปารตี้ของวิทย
ถาผูปวยเปนนคร ผูปวยจะตัดสินใจแกไขปญหาของนครอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
แมเลี่ยงของธันวา
แมของธันวาหยากับพอไปมีสามีใหม ธันวา อยูกับพอซึ่งไมนานก็แตงงานใหม และนองอีก 1 คน พอมี
อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีรายไดไมแนนอนและไมคอยมีเวลาอยูบานดูแลธันวา แมเลี้ยงมักยักยอกเงินบางสวนของพอ
เอาไปเลนไพและดื่มเหลาไมใหธันวาใช ธันวามีเรื่องทะเลาะกับแมเลี้ยงบอยมาก คนขางบานไดมาชวนใหธันวา
ลองดื่มเหลาและสูบบุหรี่ เพื่อประชดแมเลี้ยงดูบาง จนธันวาติดเหลาและบุหรี่และเลยลองเสพยาบาตามคําชวนของ
เพื่อนบานอีกดวย นอกจากนี้เพื่อนบานคนนั้นยังแนะนําวา ควรจะเอาชนะแมเลี้ยงดวยการขายยาบาหาเงินเลี้ยง
ตัวเอง ธันวาเริ่มนึกคลอยตาม แตยังลังเลใจ
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ถาผูปวยเปนธันวา ผูปวยจะตัดสินใจและแกไขปญหานีอ้ ยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………

ผลกรรมของกอง
แมครับ
ผมตองกราบขอโทษแมที่ทําใหแมเสียใจ กับทุกสิ่งทุกอยางที่ผมไดทํากับแม ผมไมเคยทํา
อะไรใหแมภูมิใจเลย
แมครับ แมจําไดไหม ที่ผมไปฟงผลสอบเขามหาวิทยาลัยเทคนิค แตผมก็ผิดหวัง ผมโทรศัพท
บอกแม ผมเสียใจที่สอบไมได แมบอกใหผมกลับบานแตผมดื้อ ไปเที่ยวกับเพื่อน ผมไปกินเหลากับเจาโตง
เจาแดง ทุกคนสอบไมไดเหมือนกัน เราเลยกินเหลาประชดชีวิตอยางหนัก เพราะมองไมเห็นอนาคตตัวเอง
เจาแมวเอายาบามาสูบ แลวชวนใหผมกับเจาโตงลอง แตเจาโตงไมเอา สวนผมคิดวาครั้งเดียวคงไมเปนไร
พอลองแลวผมรูสึกวาความทุกขใจของผมมันดีขึ้น ผมก็เลยใชมัน ผมไมคิดเลยวา เพียงวันนั้นมันจะทําให
ชีวิตผมหักเหไดถึงเพียงนี้ ผมพยายามเลิกหลายครั้ง แตผมก็ทําไมได
แมครับ ผมทุกขทรมานใจมาก ผมอยากเลิกมันครับ ผมอยากกลับมาหาแม แตผมไมรูวา แมจะ
ใหอภัยผมไหม

รักแมมาก
กอง
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ชีวิตของโดม

โดมเปนเด็กชาย อายุ 13 ป กําลังเรียนชั้น ม. 2 โดมเคยมีครอบครัวที่อบอุน เขารักพอมาก
แตตอนนี้พอไดทิ้งโดมและแมไปแตงงานใหมเมื่อ 2 เดือนกอน โดมรูสึกเสียใจและผิดหวังในตัวพอมาก
โดมเริ่มทอแทใจ เรียนหนังสือไมรูเรื่อง เขาเริ่มหนีเรียนไปขลุกอยูกับแดงเพื่อนขางบานที่ไมไดเรียน
หนังสือ ไปเที่ยวตกปลา แดงไดเอากาวหลอดมาใหโดมลองดม โดมลองแลวรูสึกแสบจมูก แตมันก็ทําให
เพลิน มึน ลืมเรื่องของพอไปชั่วขณะ โดมจึงใชมันเรื่อย ๆ แดงชวนใหเขาไปขโมยเสื้อผาของชาวบานไป
ขายเพื่อเอาเงินซื้อกาว จนวันหนึ่งเขาถูกชาวบานจับได เขาอับอายมาก แมเสียใจเมื่อรูวาเขาติดกาว แมพา
โดมไปรักษาจนเขาเลิกใชกาวได โดมสัญญากับตัวเองและแมวาจะไมกลับไปทําผิดอีก ที่โรงเรียนโดมถูก
เพื่อนรับเกียจ จึงมักแยกตัวไปนั่งที่ริมสระน้ําคนเดียว จนครูมาพบเขา
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ใบความรู
แนวคิดที่ควรได
การตัดสินใจในการแกปญหา เปนการเลือกทางในการแกปญหาที่มีทางเลือกมากกวา 1 ทางเลือก ในการ
เผชิญปญหา หาทางออกไมได และการตัดสินใจแกปญหานั้นอาจจะสงผลกระทบตอตนเองตอผูอื่น ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จ หรือความลมเหลว ฉะนั้นจึงควรใหความสําคัญตอการตัดสินใจที่รอบครอบ โดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง
เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาแตละครั้ง ควรกําหนดขั้นตอนเลือกกระบวนการตัดสินใจดวยวิธีการที่มี
ระบบและมีเหตุผล เปนกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหา 5 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนที่กําหนดใหชัดเจนวา อะไรคือปญหาที่แทจริง
2. การค นหาสาเหตุของป ญหาและกํา หนดทางเลื อก โดยพิ จารณาจากสาเหตุของปญ หาและพัฒ นา
ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการแกไขปญหา
3. การวิเคราะหทางเลือก โดยการประเมินทางเลือกแตละทางเลือกวาเกิดผลดี ผลเสียอะไรตามมา และ
สามารถปฏิบัติไดหรือไม โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู หรือหาขอมูลประกอบเพิ่มเติมและตัดสินใจเลือก
วิธีแกปญหาจากทางเลือกตาง ๆ ดวยเหตุผลและขอมูลที่มีโดยอาศัยหลักจริยธรรม คานิยม และหลัก
กฎหมาย มาเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย
4. การแกไขขอเสียของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแกไขขอเสียที่เกิดจากวิธีแกปญหาที่เลือกใช ถาทดลอง
ใชแลวไดผลก็สรุป เปนแนวทางปฏิบัติจริง
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กลุม กิจกรรม
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แผนการสอน
กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนสามารถออก
กําลังกายในทาบริหารตางๆ ได
เหมาะสมกับตัวเอง
2. เพื่อใหเยาวชนสามารถเปน
ผูนํากลุมในการออก กําลังกายที่
ตนเองถนัด
3. เพื่อใหเยาวชนนําวิธีการออก
กําลังกายไปใชในชีวิตประจําวัน
ได
4. เพื่อใหเยาวชนมีทักษะในการ
เลนกีฬา,มีความสามัคคี มีสุขภาพ
ดีทั้งรางกายและใจ

สาระสําคัญ
การออกกําลังกายเปนเรื่อง
จําเปนสําหรับทุกคน เพราะ
สามารถแกไขภาวะผิดปกติของ
รางกายตนเองได ดังนั้นจึง
เปรียบเทียบการออก กําลังกาย
วาเปนอาหารหรือเปนยาก็ได การ
ออกกําลังกายเปนความจําเปน
สําหรับ
ทุกคน ผูที่ออกกําลังกายเปน
ประจําจะมีสุขภาพสมบูรณกวาผู
ไมไดออกกําลังกาย เสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
อวัยวะตางๆ ของรางกายทํางาน
ตามธรรมชาติ ระบบไหลเวียน
โลหิตชวยในการรับ การใชนําพา
ออกซิเจนไปบํารุงทุกสวนของ
รางกายเพื่อซอมแซมสวนที่สึก
หรอ ชํารุด

กิจกรรม
ผูนําแบงเยาวชนออกเปนกลุมๆ
ผูนําใหสมาชิกของกลุมแตละกลุม
สงตัวแทนออกมานําออกกําลังกายในทา
ตางๆ กลุมละประมาณ 5-10 ทา จนครบทุก
กลุมโดยสลับกันทุกครั้งจนครบ
ผูนํากลุมใหเยาวชนเสนอประเภท
กีฬา เพื่อใหเยาวชนเลนและจัดการแขงขัน
หรือกําหนดใหเชน ฟุตบอล วอลเลยบอล
ตระกรอ แชรบอล ฯลฯ
4. ผูนํากลุมใหเยาวชนแบงหรือจัดทีม
สําหรับการแขงขัน
5. ผูนํากลุมจัดตารางโปรแกรมการแขงขัน
ประเภทกีฬาตาง ๆ ตามความเหมาะสม
6. ดําเนินการแขงขันกีฬาตามโปรแกรมการ
แขงขันจนไดผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ตามลําดับ
7. ผูนํากลุมสรุปผลการแขงขันและใหบอก
ประโยชนที่ไดรับมอบรางวัลตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม

อุปกรณ,สื่อ
1.ลูกฟุตบอล
2.ลูกวอลเลยบอล
(พรอมเน็ต)
3.ลูกตระกรอ (พรอม
เนต)
4.ตะกราแชรบอล

ผลการจัดกิจกรรม
1 .เยาวชนสามารถออก
กําลังกายในทาตางๆ ไดตาม
ผูนําการออกกําลังกายและ
สามารถบอกการทําทาออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได
2.เยาวชนมีทักษะในการ
เลนกีฬา มีความสามัคคีมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ
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แผนการสอน
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
วัตถุประสงค
- เพื่อละลาย
พฤติกรรมและให
สมาชิกสราง
ความคุนเคยและ
รูจักกันยิ่งขึ้น

สาระสําคัญ
- การที่สมาชิกจะทํา
กิจกรรมใด ๆ ควรที่
จะมีความพรอมใน
การทํากิจกรรมใหมี
ความพรอมในทุก ๆ
ดาน ทั้งรางกายและ
จิตใจ

กิจกรรม
กิจกรรมที่1
รหัสมือ
1. ใหสมาชิกเตรียมความพรอม โดยใหปรบมือโดยกําหนดใหปรบมือ 1 ครั้งเมื่อพูดวา
“โอเล” ปรบมือ 2 ครั้ง เมื่อพูดวา”โอเลี้ยง” ปรบมือ 3 ครั้ง เมื่อพูดวา “โอวัลติน” หาก
สมาชิกสามารถทําไดดีใหเพิม่ รหัสโดยกําหนดวาถาพูดวา “ปลาวาฬ” ใหทําทาขนาด
เล็ก ถาพูดวา “ปลาทู” ใหทําทาขนาดใหญ, ถาพูดวานอน ให “นั่ง” ถาบอกนั่ง ให
“ยืน”
ลมเพลมพัด
1. ใหสมาชิกยืนลอมเปนวงกลม ชวยกันรองเพลง “ลมเพลมพัด” ตามผูนาํ กลุม
2. เมื่อรองเพลง “ลมเพลมพัด” ถึงทอนเนื้อเรื่อง “ลมเอยเจาพัดอะไร ฉันจะบอกให
พัด ………..
3. ใหสมาชิกปฏิบัติตามคําสั่ง เชน พัดคนใสเสื้อยืด, พัดคนใสสรอยคอ ฯลฯ แลวให
สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามนั้น เปลี่ยนสลับที่นั่งกับเพื่อนอยางนอย 3 คน

อุปกรณ

ผลการจัดกิจกรรม
1.สมาชิกใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรม มีความ
กระตือรือรน และตั้งใจ
ในการทํากิจกรรม
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สาระสําคัญ

กิจกรรม
ลาลายเซ็น
- การทํางานหรืออยู 1. ใหแจกใบลาลายเซ็น แกสมาชิกทุกคน รวมทั้งปากกา/ดินสอ
รวมกับผูอื่นใหได 2. ใหสมาชิกออกไปหาลายเซ็นตามคุณสมบัติที่กําหนดตามคุณสมบัติที่กําหนดโดย
อยางมีความสุขนั้น วิทยากรจะกําหนดเวลา 5 นาที ใครลาลายเซ็นไดตามแนวนอน แนวขวางหรือแนว
สมาชิกสมควรสราง ทแยง ไดครบกอนเปนผูชนะ โดยมีกติกาวาคนที่จะเซ็นใหนนั้ ตองมีคุณสมบัตินั้น จริง
ความคุนเคยและทํา ๆ และเขียนชือ่ ตัวบรรจงชัดเจน
ความรูจักกันใหดี
3. หลังจากหมดเวลา ใหสัมภาษณผูชนะ แลวสุมใหคนที่มีคุณสมบัติตามที่เซ็นชื่อไว
เสียกอนซึ่งจะชวย ออกมาสัมภาษณ และแสดงความสามารถ
ใหเรามีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่น
- แตละคนลวนมี
ขอดี และจุดเดน
ของตัวเองขอให
สมาชิกรูจักฝก
มองขอดีตาง ๆ ของ
ผูอื่นและของตนเอง

อุปกรณ

ผลการจัดกิจกรรม

1. ใบลาลายเซ็น
เทาจํานวน
สมาชิก
2. ปากกา เทา
จํานวนสมาชิก
3. นกหวีด
4. ของรางวัล
สําหรับผูชนะ
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สาระสําคัญ

กิจกรรม
สวัสดี
- เพื่อให
- การทักทายกันเปน 1. ใหสมาชิกปรบมือ 1 ครั้งเมื่อนับ 1,ใหสมาชิกปรบมือ 2 ครั้ง เมื่อนับ 2, ให
สมาชิกมีความ การเริ่มตนของการ สมาชิก Slide ไปทางขวา เมือ่ นับ 3,ใหสมาชิก Slide ไปทางซาย เมื่อนับ 4 ให
พรอมและมี
สรางสัมพันธภาพ สมาชิกวิ่งสลับกัน เมื่อนับ 5
ความ
ดังนั้นเราจึงควรฝกที่ 2. ใหสมาชิกฝกรองเพลง " สวัสดี” โดยใหสมาชิกชวยกันคัดทาประกอบการ
กระตือรือรน จะพักทายกันโดยใช แสดง
ในการทํา
คําวา “ สวัสดี “
3. ใหสมาชิกรองเพลงและทําทาประกอบโดยเปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ
กิจกรรมอื่น
นกแตกรัง
ตอไป และ
1.ใหสมาชิกจับคูของตนเปรียบเหมือนเปนรัง เมื่อออกคําสั่งวานกแตกรัง ให
เปนการสราง
สมาชิกเอามือออกจากกัน แลวฟงคําสั่งตอไป
สัมพันธภาพให
2. เมื่อออกคําสั่งวา 1 ใหคนที่เปนนกวิ่ง เมือ่ ออกคําสั่งวา 2 ใหคนเปนรังวิ่ง และ
คุนเคยยิ่งขึน้
เมื่อออกคําสั่งวา 3 ใหแตกรังแลวรองวาย

อุปกรณ
- เนื้อเพลง “ สวัสดี “

ผลการจัดกิจกรรม
- จากการใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม

- นกหวีด
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วัตถุประสงค
- เพื่อให
สมาชิกมีความ
พรอมและ
ความ
กระตือรือรน
ในการทํา
กิจกรรมขั้น
ตอไป และรูจกั
คุนเคยกัน
ยิ่งขึ้น

สาระสําคัญ

กิจกรรม
แพเปนพระ

อุปกรณ

ผลการจัดกิจกรรม

- เนื้อเพลง “สุขฤทัย” จากการรวมมือในการทํา
1. ใหสมาชิกฝกรองเพลง
กิจกรรม
“สุขฤทัย” และหัดทําทาประกอบโดยใหจดั เปนวงกลม 2 วง คือวงในและวงนอก
เมื่อจบเพลง 1 รอบใหวงนอก Slide ไปทางขวา สวนวงในให Slide ไปทางซาย
2. ใหสมาชิกรองเพลง และเปลี่ยนคูไปเรื่องๆ สักพัก จึงใหจับคูกันแลวเปายิ่งฉุบ
คนที่แพใหเปนพระ ใหนั่งกอดอก พยักหนา หากเห็นดวยกับสิ่งที่เพื่อนพูดใหกม
ลงนิดหนึ่ง และเงยหนาทําตาโต รองโอะ เมื่อเพื่อนพูดถึงสิ่งที่นาสนใจ
3. ใหสมาชิกคนที่เปายิ่งฉุบชนะเลาเรื่องราวเกีย่ วกับตนเองใหเพื่อนฟง และให
ออกมาสัมภาษณเปนตัวอยางสัก 2-3 คู
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วัตถุประสงค
- เพื่อเตรียม
ความพรอมใน
การที่จะทํา
กิจกรรมอื่น
ตอไป และ
เสริมสราง
ความสามัคคี
ในกลุม

สาระสําคัญ

กิจกรรม
อุปกรณ
เขาใหญ
1. ใหสมาชิกแบงกลุมโดยทําสลากเขียนชื่อสัตวประเภทตางๆซอนไวใตเกาอี้ของ - สลากตามจํานวน
สมาชิกแบงกลุม
สมาชิก ใหสมาชิกหาสลากของตนเองใหพบ และทําเสียงสัตวตามที่ไดรบั ตาม
โดยใชชื่อสัตว
สลาก และหาเพื่อนๆ ที่เปนพวกเดียวกับตัวเอง กลุมใดไดสมาชิกครบกอนจะเปนผู
ชนะ
2. เมื่อไดสมาชิกแบงเปนกลุม ๆ แลวใหสงสมาชิกที่เปนตัวแทนกลุมออกมาชวยแตง
ทํานองเพลง “ ควาย”
- เนื้อเพลง “ควาย”
3. เมื่อไดทํานองแลวใหแตละทีมชวยกันรอง เมื่อถึงกอน โอะ โอ โอะ โอ ให
สมาชิกทุกคนคอยๆ ลุกขึ้นแลวสายสะโพก และใหเริ่มรองทีละทีมไปพรอมกัน
มังกรลอดถ้ํา
1. หลังจากกิจกรรมเขาใหญใหสมาชิกจับมือเปนแถวยาว แลวนับ 1..2..3 ไปเรื่อยๆ
จนครบจํานวนสมาชิก
2. เมื่อผูนํากลุมพูดหมายเลขใดใหหมายเลขนั้น ยกมือขึ้น แลวสมาชิกที่อยูหนาแถว
และทายแถวตองรีบวิ่งรอดแขนเพื่อนที่ถูกเรียก โดยจับมือกันอยางใหหลุดจากกัน
แลววิ่งวนไปเขาแถวตามเดิม (เวลาผูนําลุม พูดหมายเลขตองพูดเปนคู เชน 1 – 2 )
3. กลุมใดวิ่งโดยมือไมขาดจากกัน และวิ่งกลับเขาที่ไดรวดเร็วกวาจะ
เปนผูชนะ

ผลการจัดกิจกรรม
- จากความรวมมือในการ
ทํากิจกรรม
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สาระสําคัญ

กิจกรรม
อุปกรณ
แยกประสาท
- เพื่อละลาย
- การที่จะทํา
- เพลงแฟนจา
1. ใหสมาชิกฝกการแยกประสาทโดยใหทําทา ตามจังหวะเพลงไดแก
พฤติกรรม และ กิจกรรมใดๆ สมาชิก - ทายืด-งอ โดยใชนิ้วชี้ทั้งสองขางทําทายืด-งอ-เหยียดไปขางหนา
เตรียมความ
ทุกคนควรมีความ
- ทากําแบ โดยใชมือหนึ่งทําทากํา และอีกมือหนึ่ง แบ แลวใชนวิ้ ทั้ง 4 มาชนกับ
พรอมที่จะทํา พรอม , ความ
มือที่กํา และสลับขางกัน
กิจกรรมอื่น
กระฉับกระเฉง
- ทาถู-ทุบ-ตั้ง โดยใชมือขางหนึ่งถูที่ตัก สวนอีกมือใหทบุ ๆ และตั้งๆ บนตัก
ตอไป
แคลวคลองวองไว
- ทาจับ จมูก-จับหูโดยใชมอื ตบกันแลวเปลี่ยนเปนมือหนึ่งจับจมูก อีกมือหนึ่ง
และตื่นตัวอยูเสมอ จับ โดยใหมือทั้งสองไขวกนั แลวสลับขางกัน
รวมทั้งตองมีสติ
- ใหสมาชิกรวมกันรองเพลง
สมาธิ ในการทํา
“อบรมวันนี”้ แลวใหแตละกลุมชวยกันคัดคําลงทายของเพลง
กิจกรรมตางๆ

ผลการจัดกิจกรรม
- จากความรวมมือของ
สมาชิกในการทํากิจกรรม
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สาระสําคัญ

กิจกรรม
กิจกรรมงูกินหาง
- ใหแตละกลุม เขาแถวตอน แลวเอามือจับเอวกันไว
- แจกลูกโปงที่เปาแลวใหกลุมละ 1 ลูกนําไปผูกไวทดี่ านหลังขาคนสุดทายของ
กลุม
- เมื่อสัญญาณเริ่มการแขงขนผูที่อยูหวั แถวของแตละกลุมตองพยายามไปบีบ
ลูกโปง ของกลุมอื่นใหแตก สวนคนสุดทายตองพยายามหลบหลีกไมใหกลุมอื่น
มาบีบลูกโปงกลุมของตนเอง
- ใหแตละกลุม เขาแถวตอน แลวเอามือจับเอวกันไว
- แจกลูกโปงที่เปาแลวใหกลุมละ 1 ลูกนําไปผูกไวทดี่ านหลังขาคนสุดทายของ
กลุม
- เมื่อสัญญาณเริ่มการเขงขนผูที่
อยูหวั แถวของแตละกลุมตองพยายามไปบีบลูกโปง ของกลุมอื่นใหแตก สวนคน
สุดทายตองพยายามหลบหลีกไมใหกลุมอืน่ มาบีบลูกโปงกลุมของตนเอง
- กลุมไหนลูกโปงแตกหรือแถวหลุดออกจากกันตองออกจากการแขงขัน และ
กลุมใดลูกโปงแตกเปนกลุมสุดทายถือวาเปนผูชนะ

อุปกรณ

- เนื้อเพลง อบรม
วันนี้
- ลูกโปงเทาจํานวน
กลุม
- เชือก/หนังยาง
- นกหวีด
- เพลงจังหวะสนุก

ผลการจัดกิจกรรม
- จากความรวมมือของ
สมาชิกในการทํากิจกรรม
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แผนการสอน
กิจกรรม ปอด – โปง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนสํารวจตน
เองวามีสมรรถภาพปอดเปน
อยางไร
2. เยาวชนไดรับความสนุก
สนาน

สาระสําคัญ
ผลของการสูบบุหรี่ทําใหปอด
เสื่อมสมรรถภาพ กอใหเกิด
โรคแทรกซอนตางๆ ได เชน
เหนื่อยงาย, ถุงลมโปงพอง

กิจกรรม
อุปกรณ,สื่อ
- วิทยากรแจกลูกโปงเยาวชน
- ลูกโปง
คนละ 1 ใบ
- หนังยาง
- ใหเยาวชนแขงขันการเปา
ลูกโปง โดยมีเงื่อนไขวาตองเปาลูกโปง
ใหใหญที่สุดในเวลาที่กําหนดโดยไม
แตก

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ผลการจัดกิจกรรม
- การรับรูสมรรถภาพปอดของ
ตนเอง
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แผนการสอน
กิจกรรม บานในฝน
วัตถุประสงค

สาระสําคัญ

1.เพื่อใหเยาวชน
รูจักวางแผนการ
อยูรว มกัน
2.เพื่อใหเยาวชน
รูจักการทํางาน
เปนทีม

- บานเปนสังคมแรกที่
ปลูกฝงปลูกฝงหนาที่
ให กั บ เยาวชนดั ง นั้ น
การวางแผนและการ
ทํ า งานเป น ที ม ส ง ผล
ตอความสําเร็จในการ
ทํางาน เยาวชนอยูใน
วัยที่มีความพรอมทาง
สติ ป ญ ญาหากได รั บ
การเตรียมความพรอม
ที่ ดี จ ะ นํ า ไ ป สู
กระบวนการเรียนรูที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ส ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
การศึ ก ษาและการทํ า
กิ จ วั ต ร ป ร ะ จํ า วั น
ตอไป

กิจกรรม

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
อุปกรณ
ผลการจัดกิจกรรม

1. ทบทวนประสบการณของสมาชิกในเรื่องของบทบาท หนาที่และความ
- กระดาษ Flip chart
รับผิดชอบในบานของสมาชิกแตละคน ที่เคยไดรับมอบหมายจากผูปกครอง
- ปากกาสีเมจิก
2. ใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็นวา ภายในกลุมที่สมาชิกไดรับเลือกมาอยู
รวมกัน ควรมีงานและกิจกรรมอะไรบาง
3. ใหสมาชิกกําหนดภาระงาน และมอบหมายหนาที่แกสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวน
รวมรับผิดชอบดวยกัน
4. ใหแตละกลุมวาดภาพบาน ลงในกระดาษ Flip chart และใหลงชื่อสมาชิกทุกคน
ลงในบาน พรอมหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
5. ใหสมาชิกทุกกลุมวางแผนรวมกันในการติดตาม และประเมินผลการทําหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย

-สังเกตการใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรม
-ไดแผนผังกลุม ที่มีรายชื่อ
สมาชิกในกลุม ระบุบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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ภาคผนวก

72

ภาคผนวก
- วีธีการตรวจคนรางกาย
- เพลงประกอบกิจกรรม
- อุปกรณและของใชในการเขาคาย
- วิธีการติดตามเยาวชนในโครงการ Smart Camp
- กลวิธีในการดําเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก
เรื่อง

วิธีตรวจคนรางกายและของใช

วัตถุประสงค
นโยบาย

เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติแกวิทยากรในการตรวจคนรางกายเยาวชนใหปลอดจากสาร
เสพติด และสิง่ ผิดระเบียบ (เชน อาวุธ) กอนเขารวมโครงการคาย Smart Camp
เรามุงมั่นที่จะปองกันเยาวชนไมใหมีโอกาสใชสารเสพติดระหวางเขารวมโครงการ คาย Smart
Camp เพื่อใหเยาวชนสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางมีคุณภาพ

วิธีปฏิบัติ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจคนใหเยาวชนทราบ
2. ใหเยาวชนนําของใชสวนตัวทั้งหมดมาแสดงในหองสําหรับตรวจคน ซึ่งควรจัดใหมีผูตรวจคน
อยูจํานวนอยางนอย 2 คน
3. ขณะตรวจคนของใชตาง ๆ ใหเยาวชนอยูรวมดวย เพื่อปองกันการรองเรียนวาของใชเสียหาย
หรือสูญหาย ของใชที่มีชองวางภายในเชน ขอบผาเช็ดตัว ชายและขอบแขนเสื้อ กางเกง ควรตรวจ
โดยละเอียด เพราะอาจมีการซุกซอนสารเสพติดที่เปนเม็ดเขามาได
4. หลังตรวจคนของใชแลวควรแยกของใชไวในที่เขตปลอดสารเสพติดปองกันการลักลอบซุก
ซอนสารเสพติดเขาไปใหม
5. ตรวจคนรางกายเยาวชนโดยใหยกแขนทั้ง 2 ขาง กางนิ้วมือออกทั้ง 5 นิ้ว ตรวจดูปลายเล็บ
ซอกนิ้วมือ –เทา ฝามือ – เทา ตรวจชองปาก หู จมูก กรณีที่มีผมยาวใหเยาวชนใชมือเสยผมสะบัด
ไปมา 2 – 3 ครั้ง ควรตรวจเสื้อผาที่สวมใสอยูดวย ผูตรวจควรแสดงกริยาสุขภาพขณะตรวจคน
รางกาย และใหผูตรวจหญิงสําหรับ เยาวชนหญิง ผูต รวจชายสําหรับเยาวชนชาย
6. จัดใหเยาวชนที่ผานการตรวจคนรางกายแลวอยูใ นเขตปลอดสารเสพติดกอนจนกวาจะตรวจคน
รางกายเยาวชนครบทุกคน
7. ถาพบสารเสพติดหรือสิ่งผิดระเบียบควรเขียนรายงานเก็บไวในแฟมประวัติเยาวชน และเก็บสาร
เสพติดหรือสิ่งผิดระเบียบนั้นสงคืนใหผูปกครองของเยาวชน
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เพลงสวัสดี
สวัสดี (ทําทาสวัสดี) สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน (ทําทาจับมือ)
เธอกับฉัน
พบกันสวัสดี (ทําทาจับมือ)
(ผายมือไปที่เพือ่ น และชี้ที่ตัวเอง) (ทําทาจับมือ) (ทําทาสวัสดี)
พบกัน
สวัสดี
(ทําทาจับมือ)
(ทําทาสวัสดี)
เพลงสุขฤทัย
สุขฤทัย เพลินใจ เพลินตา (ตีตัก – ตบมือ – มือตบกับเพื่อน)
สุขอุรา เพลินตา เพลินใจ (ตีตัก – ตบมือ – มือตบกับเพื่อน)
โอละหนอ โอละหนอย
(ตีตัก – ตบมือ – เอามือขวาตบกับมือซายของเพื่อน และเอามือ
ซายตบกับมือขวาของเพื่อน)
ฉันไดเจอะ เพื่อนใจ เพื่อนใจ
(ตีตัก – ตบมือ – เอามือขวาตบกับมือซายของเพื่อน และเอามือ
ซายตบกับมือขวาของเพื่อน)
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เพลงควาย
มีควายตัวหนึ่ง ลงมาจากภูเขาใหญ
เปนเวลานาน ๆ เปนเวลานาน นาน
โอะ โอ โอะ โอ
เพลงอบรมวันนี้
เรามาอบรมวันนี้ รองเพลงดวยกันสักหนอย
หากวาใครไมรอ ง พวกเราจะวายังไง
นารัก นารัก นารัก
(คําที่ขีดเสนใตสามารถเปลี่ยนไปไดเรื่อย ๆ)
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ดวยรักและผูกพัน
หากเราตองจากกัน จะเปนดวยเหตุใด เก็บความคิดที่คลายกัน กับ
ความสัมพันธที่ดีตอกันนั้นไว หากวันไหนที่เธอ เกิดเจอะเจอทุกขภัย
หากเธอนั้นเดือดรอนใจ จะเปนเรื่องใดที่ทําใหเธอทอแท
* ขอเพียงแตเขียนมา ขอเพียงสงเสียงมา จะไปหา
** จะไปในทันใด จะไปยืนเคียงขางเธอ ไปดูและเปนเพื่อนเธอ
ใหเธอหมดความกังวลใจ จะไปในทันใด
จะตรงไปจะใกลไกล ถาหากเปนเธอจะรีบไป ใหเธอไดความ
สบายใจ
โปรดจงรูวามี อยูตรงนี้อีกคน กับชีวิตที่วกวน
จะมีผูคนกี่คน ที่เปนมิตรแท (*/**/***)
(***) จิตใจยังพรอมจะยินดี กับรอยยิ้มที่เธอมี
อยากเห็นยิ้มที่ชื่นบาน อยากเห็น…จากเธอ
อยากใหเธอไดมี สิ่งที่ดีเรื่อยไป หากวันไหน
เกิดทุกขภัย โปรดจงมั่นใจ ฉันจะรีบไป..(*/**/)
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คํามั่นสัญญา
กอนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตรา จนกวาจะพบกันใหม
โบกมืออําลา สัญญาดวยหัวใจ เพราะความรัก ติดตรึงหวงใย ดวยใจ
ผูกพันมั่นคง
ดวยความดีนั้นฝงตรึง จากไปแลวคํานึง ตรึงประทับดวงใจ
อยาไดลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร ขอใหเรามั่นคงจิตใจ กาวไกลสรร
สรางความดี
โอเพื่อนเอย เคยรวมสนุกกันมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน ไม
นานหรอกหนา เราคงไดมาพบกันใหม ไมมีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรา
มั่นในสัญญา
หากแผนดิน ไมฝงกาย จะสุข จะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา
รอยรักดวงใจมันในคําสัญญา สรางสรรคเพื่อนมวลประชา นี่คือสัญญา
ของเรา
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เก็บตะวัน
เก็บตะวันที่เคยสองฟา
เก็บพลังเก็บแรงเก็บแสงยิ่งใหญ
เก็บเอากาลเวลาผานเลย
หนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้น
ธรรมดาเวลาฟาครึ้มเมฆหมน
คงไมนานตะวันสาดแสงแรงกลา
หากตะวันยังเคียงคูฟา
เมื่อพรุงนี้ยังมีใหเดินเริ่มใหม

เก็บเอามาเก็บไวในใจ
เก็บเอาไวใหเปนหนึ่งเดียว
สิ่งที่เคยผิดหวังชางมัน
เจ็บแคนั้นก็คงไมตาย
พายุฝนอยูบนฟากฟา
สองใหฟางดงาม
จะมัวมาสิ้นหวังทําไม
มั่นคงไวดังเชนตะวัน

กําลังใจ
ในยามที่ทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่ง ที่คิดถึง และคอยหวงใย
ในยามที่ชีวิต หมนหมองรองไห ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกราง ความหวังใหวาด มันขาด มันหาย ใครจะชวยเติม
เพิ่มกําลังใจ ใหฉันไดเริ่ม ตอสูอีกครั้ง บนหนทางไกล
* กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฝนใหใฝ ใหชีวิต ได
มีแรงใจ ใหดวงใจ ลุกโชน ความหวัง
กําลังใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝน บน
ฟากฟาไกล ที่หยาดริน….สูพื้น…..ดินแหงผาก
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เพลง เครือขาย…ไรควัน (ทํานองเด็กดอย..ใจดี)
* ลา ลัน ลา ลัน ลา หลัน่ ลา..ลนลา ลันลา
พวกฉันเปน…เครือขาย ไรควัน
ทุก ๆ วัน มุงมั่นเสมอ
เรื่องบุหรี่ SAY NO แลวเธอ
ดูซิเออ ชางนารักจริง ๆ
(สรอย) ฉันเอาขาวดีมาฝาก อยากใหเธอไดยิน
“(สูบ)บุหรี่มีนิโคติน” “ไมไดกนิ ของแพง”
ฉันเอาขาวดีมาฝาก อยากใหเธอแข็งแรง
หยุดสูบ แลวแกมจะแดง แดงเหมือนสีแครอท
* ลา ลัน ลา ลัน ลา หลั่นลา ลั้นลา ลันลา*
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อุปกรณและของใชในการเขาคาย
1. ชุดลําลองสําหรับใสทํากิจกรรม 5 ชุด (ชุดสุภาพ ไมโป)
2. รองเทาผาใบ
1 คู
3. ของใชสวนตัว เชน แปง, สบู, แปรงสีฟน, ยาสีฟน, ผาอนามัย ฯลฯ
4. รองเทาแตะ
1 คู
5. ยารักษาโรคประจําตัว
6. ยาทากันยุง
7. ไฟฉาย
8. ผาเช็ดตัว
9. ผาถุง หรือผาขาวมา
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วิธีการติดตามเยาวชนในโครงการ Smart Camp
เปนการดูแลใหคําแนะนํา และสงเสริมการสรางเครือขายไรควันรวมกับสถานการศึกษา โดยวิธีการไป
เยี่ยมเยาวชนเพื่อดูความกาวหนาในการเลิกสูบบุหรี่ และสรางเครือขาย
การติดตามดูแลหลังเขาคาย จํานวน 4 ครั้ง ทุก 2 อาทิตย, 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน

กลวิธีในการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับอาจารยฝายปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาผูรับผิดชอบ เพื่อนัดพบกับเยาวชนใน
ชั่วโมงวาง
2. ทีมผูติดตามเยีย่ มเยาวชนตามโรงเรียนที่เข40ารวมโครงการ พรอมสงผลสรุปการเขารวมโครงการของ
เยาวชนเปนรายบุคคล และความกาวหนาใหกับอาจารยผูรับผิดชอบ
3. นัดหมายการติดตามดูแลในครั้งตอ ๆ ไป
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รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
โครงการคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่(Smart Camp)
รุนที่ 1 วันที่ 4 – 8 เมษายน 2548
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
การดําเนินงาน โครงการคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่ (Smart Camp) เปนการดําเนินการ เพื่อให
เยาวชนที่สูบบุหรี่มีความรูความเขาใจในเรือ่ งโทษพิษภัยของบุหรี่พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในการปองกันการ
กลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรและเปนตัวแบบในการเลิกบุหรี่ โดยมีขนั้ ตอนการ
ดําเนินการและผลปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. การหากลุมเปาหมาย โดยการประสานงานกับโรงเรียนตาง ๆ ที่อยูในพืน้ ที่ใกลเคียง โดยกําหนด
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 100 คน
2. การจัดทําหลักสูตร มีการรวมประชุมจัดทําหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยมีการประชุมเปนระยะ
ๆ
3. การเตรียมวิทยากร ไดรว มประชุมทําความเขาใจเนื้อหาตามหลักสูตรกอนเบิกจาย เปนระยะเวลา 2
สัปดาห
4. การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ มีการจัดเตรียมเอกสาร เชน คูมือวิทยากร บันทึกชาวคายใบลงทะเบียน
5. การจัดซื้อจัดจาง/วัสดุอุปกรณ ไดดําเนินการเบิกวัสดุอุปกรณ ตามระเบียบราชการ
6. การเตรียมสถานที่สําหรับดําเนินการคายเยาวชนและที่พักเยาวชน
ผลการดําเนินการขั้นเตรียมการ
1). ไดกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 67 คน ชาย 32 คน หญิง 35
คน อายุ 12-20 ป อายุเฉลี่ย 15 ป โดยเปนนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ดังนี้
โรงเรียนธัญบุรี
จํานวน
55
คน
โรงเรียนหัตสารเกษตร
จํานวน
5
คน
โรงเรียนสีกันอุปถัมภ
จํานวน
3
คน
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง
จํานวน
2
คน
โรงเรียนสายปญญารังสิต
จํานวน
1
คน
โรงเรียนธัญญารัตน
จํานวน
1
คน
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แยกเปน
1.1. เยาวชนที่ไมใชสารเสพติด
1.2. เยาวชนที่สูบบุหรี่
แบงออกเปน
1.2.1. เยาวชนสูบบุหรี่อยางเดียว
1.2.2. เยาวชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
1.3. เยาวชนที่ดื่มสุรา
ปริมาณการสูบบุหรี่ตอวัน
- วันละ 1-2 มวน จํานวน 17 คน
- วันละ 3-4 มวน จํานวน 8 คน
- วันละ 10 มวน จํานวน 1 คน

จํานวน
จํานวน

37
26

คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน

15
11
4

คน
คน
คน

คิดเปนรอยละ 65.38
คิดเปนรอยละ 30.77
คิดเปนรอยละ 3.15

ระยะเวลาการสูบบุหรี่
นอยกวา 1
เดือน จํานวน
1
คน
1 – 6 เดือน
จํานวน
17 คน
7 – 12 เดือน
จํานวน
4
คน
มากกวา 12
เดือน จํานวน
4
คน
2). หลักสูตรเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่ ประกอบดวย 2 กลุมวิชา และ 1 กลุมกิจกรรม ดังนี้
1. กลุมวิชาโทษพิษภัยของบุหรี่ ไดแก
1.1. ความรูเรื่องบุหรี่
1.2. โทษพิษภัยของบุหรี่ (Fear Factor)
2. กลุมวิชาพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในการปองกันการกลับไปสูบซ้ํา ไดแก
2.1 การลดความเครียด (วัยรุน ≠ วัยวุน)
2.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุน (กิจกรรมหลีกเลี่ยงเพลีย่ งพล้ํา)
2.3 การคบเพือ่ น (กิจกรรมเพื่อนรัก)
2.4 การตั้งเปาหมายในชีวิต (กิจกรรมฝนใหใกลไปใหถงึ )
2.5 การใหคําปรึกษารายกลุม (คุยนอกรอบ), (กิจกรรมถนนชีวิต)
2.6 การสรางพลังใจ (กิจกรรมใจประสานใจ)
2.7 การสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (Smart Kids)
2.8 การสรางเครือขาย (กิจกรรมเครือขายไรควัน)
2.9 การแกปญ
 หา (กิจกรรม Stop Danger)
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3). กลุมกิจกรรม
3.1
3.2
3.3
3.4

การตรวจรางกาย / การประเมินสภาพการติดบุหรี่
กลุมสัมพันธ
กิจกรรมบานในฝน
กิจกรรมเดินทางไกล / Walk Rally

ปญหาและอุปสรรค
1. กลุมเปาหมายไมครบจํานวน และมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด เชน เยาวชนไมสูบบุหรี่ เพศหญิง
รวมกับเพศชาย เนื่องจากเปนชวงปดเทอม ฝนตกในการเดินทางเขาคาย
2. กลุมเปาหมายไมมีความพรอม ในการเตรียมอุปกรณ ของใชสวนตัวในการเขาคาย เนื่องจากไมมี
เอกสารการเตรียมอุปกรณเขาคาย ใหกับกลุมเปาหมาย
3. การดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ไมทนั เวลา ทําใหขาดอุปกรณบางรายการ เชน ฟลมถายรูป
ผงซักฟอก ถานไฟฉาย
4. สถานที่มีแมลงรบกวนขณะดําเนินการเรียนการสอน เชน แมลงหวี่ แมลงปอง งู ซึ่งเสี่ยงตอการไดรับ
อันตรายได และอากาศรอนอบอาวมาก ทําใหขาดสมาธิในการเรียนรู
ขั้นดําเนินการ
1. การตอนรับเยาวชน ครู กอนขึ้นรถไปเขาคายที่สถาบันธัญญารักษ มีการจัดผูรับผิดชอบ
2. เมื่อเด็กไปถึงคาย มีการลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจสมรรถนะปอด การตรวจคน การ
บันทึกขอมูล
3. การจัดเยาวชนเขาที่พัก โดยใหผูหญิงนอนที่บานพัก 3 หลัง ๆ ละ 10 – 12 คน
4. การดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการปรับกิจกรรมกลุมใหเหมาะสม เพื่อให
กลุมเยาวชนผูส ูบบุหรี่ ไดรับการประเมินและวางแผนใหไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง
5. การเฝาระวังความปลอดภัยขณะเขาคาย มีการตรวจความเรียบรอยที่พกั ของเยาวชนเปนระยะ ๆ
6. การบริหารจัดการภายในคาย มีการจัดวิทยากรรับผิดชอบ ในแตละกลุม ขณะที่ดําเนินการเรียนการ
สอน และจัดวิทยากรใหรับผิดชอบ ในการออกกําลังกายของเยาวชนในเวลาเชาและเย็น
ปญหาและอุปสรรค
1. ยานพาหนะ มารับไมตรงเวลา คนขับไมรูจกั เสนทาง ทําใหหลงทาง
2. ทีมตอนรับเยาวชนมาไมตรงเวลา เนื่องจากฝนตกหนักทําใหขาดผูตอนรับเยาวชนและครู
3. การวางแผนการจัดผูรับผิดชอบเยาวชนขึ้นรถ และการควบคุมเยาวชนระหวางเดินทางไมชัดเจน
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4.
5.
6.
7.

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมเปนไปตามแผนที่วางไว
หลักสูตรขาดใบความรู และใบงานแตละกิจกรรม
ความเสี่ยง มีการทะเลาะวิวาท ระหวางเยาวชนหญิง(ตบตี) สาเหตุชูสาว(กิก๊ )
ไมมีผูรับผิดชอบเปนพี่เลี้ยง ดูแลชวงเวลากลางคืนที่ชัดเจนจึงตองจัดเปลี่ยนวิทยากรประจําวันชวยกัน
ดูแล

ขั้นประเมินผล
1. การทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนของเยาวชน
2. การประเมินกิจกรรม – วิธีดาํ เนินกิจกรรม
3. บันทึกชาวคาย
4. การประเมินติดตามหลังเขาคาย ตามระยะเวลาที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1. กลุมเปาหมาย ควรเปนเพศเดียวกัน จํานวนไมเกิน 60 คน กลุมอายุใกลเคียงกัน โดยจัดกลุมมัธยมศึกษา
ปที่ 1 – 3 และมัธยมปที่ 4 – 6
2. การตอนรับเยาวชน ควรมีการประสานใหทีมงานรับรู และสามารถทํางานไดตอเนื่อง โดยไมตองรอ
ผูรับผิดชอบ และควรมีรายชือ่ เยาวชนสําหรับรถแตละคัน พรอมผูรับผิดชอบ ทั้งไปและกลับ
3. หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการปรับตารางกิจกรรมใหเหมาะสม เพิ่มในเรื่องของกิจกรรมกลุม
บําบัด เพื่อประเมิน – วางแผนชวยเหลือเยาวชนที่สูบบุหรี่ ไดอยางเหมาะสมและตอเนือ่ ง
4. ทบทวนกิจกรรมแตละรายวิชา ใหชัดเจนยิง่ ขึ้นพรอมมีการทําใบงาน และใบความรูในแตละรายวิชา
ดวย
5. ควรมีการจัดซือ้ อุปกรณใหพรอม กอนการดําเนินโครงการลวงหนา 1 สัปดาห
6. สถานที่ ควรเปนสถานที่ที่ไมมีสิ่งรบกวน เชน แมลงหวี่
7. ควรใหรถมากอนเวลาออกเดินทางอยางนอย 30 นาที
8. จัดทําแบบประเมินกอนและหลังการเขาคายใหครบถวน โดยจัดใหมีผูรบั ผิดชอบที่ชัดเจนดวย
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การประเมินผล คายเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่
(Smart Camp)
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แผนการประเมินผล คายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่ (Smart Camp)
ระหวางเขาคาย
(3 วัน หรือ 5 วัน)
• ตรวจรางการ(โดยแพทย พยาบาล) • ประเมินสภาพจิตใจของเยาวชน
ระหวางการเขาคาย
• ประเมินระดับการติดนิโคติน
• ประเมินการเรียนรูในแตละ
• ประเมินปจจัยการเสพติดบุหรี่
กิจกรรม
(ภาวะเสพติดนิโคติน ติดทางใจ ติด
• ประเมินความรวมมือในการทํา
ทางสังคมหรือนิสัย)
กิจกรรม
• ประเมินเยาวชนกอนเขาคาย
- ขอมูลสวนบุคคล
- ประวัติการใชบุหรี่
- การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการเกิด
โรคและอันตรายจากบุหรี่
- การรับรูความรุนแรงของโรค
และความรุนแรงที่เกิดจากบุหรี่
- การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ของการเลิกบุหรี่
- การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่
กอนเขาคาย

หลังเขาคาย
• ประเมินเยาวชนหลังเขาคาย
- การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการเกิด
โรคและอันตรายจากบุหรี่
- การรับรูความรุนแรงของโรค
และความรุนแรงที่เกิดจากบุหรี่
- การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ของการเลิกบุหรี่
- การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่
• ประเมินสิ่งที่เยาวชนจะนําไป
ปฏิบัติจากการเขาคาย

•
•
•
•
•

ระยะติดตามผล
2 สัปดาห,1 เดือน,3เดือน,6เดือน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
การคบเพื่อน(สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่)
การใหคําแนะนําเพื่อนที่สูบบุหรี่
การสรางเครือขายไรควัน
พฤติกรรมอื่นที่เปลี่ยนแปลง

88

การประเมินกอนเขาคาย
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แบบประเมินสภาพรางกายเยาวชน
(กอนเขาคาย Smart Camp)
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ…………………………………สกุล…………………………………อายุ…………ป
สภาพรางกาย................................................................................................................................................................
โรคประจําตัว…………………………………………ประวัติความเจ็บปวย…………………………………………
สัญญาณชีพแรกรับ……………ครั้ง/นาที อุณหภูมิ……………0C, ชีพจร……………ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ…………………ครั้ง/นาที ความดันโลหิต……………/……………มม. ปรอท
น้ําหนัก…………………กก. สวนสูง…………………ซม.
สวนที่ 2 ประวัติการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด
1. ทานเคยสูบบุหรี่หรือไม
ไมเคยสูบ
เคยสูบและสูบครั้งสุดทายเมื่อ............................................................
2. หากทานเคยสูบบุหรี่ความถี่ในการสูบบุหรี่ของทาน
ทุกวันวันละ...........มวน
สัปดาหละ..............ครั้ง
เดือนละ................ครั้ง อื่นๆระบุ............................................................................................
3. ทานใชสารเสพติดอื่นตอไปนี้หรือไม
สุรา เบียร สารระเหย
กัญชา
อื่นๆระบุ....................................
ไมเคยใช
สวนที่ 3 การประเมินอาการแรกรับ
ดานรางกาย
1. หงุดหงิด/งุนงาน
มีอาการ
ไมมีอาการ
2. กระสับกระสาย ไมมีสมาธิ
มีอาการ
ไมมีอาการ
3. งวง หาวนอน
มีอาการ
ไมมีอาการ
4. ปวดศีรษะ
มีอาการ
ไมมีอาการ
5. ไอมีเสมหะ เจ็บคอ หายใจผิดปกติ
มีอาการ
ไมมีอาการ
6. มีอาการอื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………….......................
ดานพฤติกรรม
7. การพูดการสื่อสาร
ปกติ
ผิดปกติ……………………………………………
8. ความรูสึก
สงบ
ไมอยูนิ่ง
กระวนกระวาย
วิตกกังวล
หงุดหงิด
อยากสูบบุหรี่
อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………
9. พฤติกรรมทางจิตอื่นๆ
ซึมเศรา
กาวราว
แยกตัวเอง
หวาดระแวง
อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………
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แบบประเมินปจจัยการเสพติดบุหรี่
ขอความใดที่ตรงกับคุณบาง (ทําเครื่องหมาย 9 ลงใน

หนาขอที่เลือก)

 ฉันไมสามารถอยูไดถึงครึ่งวันโดยไมสูบบุหรี่
X
บางครั้งฉันพบวาตัวเองกําลังสูบบุหรี่อยู โดยจําไมไดวา ฉันไดจดุ มันตั้งแตเมื่อไหร
X

ฉันสูบบุหรี่เพราะมันชวยใหฉันคิดไดดีขนึ้ มีชีวิตชีวาขึน้
ฉันชอบที่จะมองควันบุหรี่เมือ่ เวลาที่ฉันพนออกมา

 ฉันรูสึกอยากสูบบุหรี่อยางมาก ถาฉันไมไดสูบมันมาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
การสูบบุหรี่เปนหนึ่งในสิ่งทีท่ ําใหฉันพอใจในชีวิต
X
ฉันมีความสุขในขั้นตอนการจุดบุหรี่ขึ้นมาสูบ เชน การสัมผัสบุหรี่และการไดจดุ ไฟแช็ค
 ฉันตองการสูบบุหรี่ทันทีหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเชา
เวลาที่ฉันรูสึกสบาย ผอนคลายเปนชวงเวลาที่ฉันตองการบุหรี่มากที่สุด
X
ฉันชอบสูบบุหรี่ระหวางชวงพักของฉัน หรือหลังอาหาร
ฉันสูบบุหรี่เมื่อฉันโกรธ หรือทุกขใจ
 ถาฉันไมไดสูบบุหรี่ ฉันรูสึกออนเพลีย ดังนั้นฉันจึงตองสูบตอไป
การสูบบุหรี่ชวยใหฉันรูสึกผอนคลายในเวลาที่ฉันตึงเครียด
X
ฉันรูสึกสบายและอุนใจมากกวาเมื่อมีบหุ รี่อยูในมือ
 เมื่อบุหรี่หมดมันทําใหฉันเกือบจะทนไมไหวจนกวาจะไดมันเพิ่ม
รวมคะแนน  ………………………..
ผลคะแนน


X

………………………….

X

…………………

นับจํานวนสัญลักษณถาไดสัญลักษณใดเปนจํานวนมากที่สุดถือวา เปนเหตุผลหลักที่ทําใหคนนั้นสูบบุหรี่

หมายถึง ภาวะเสพติดนิโคติน
หมายถึง ภาวะเสพติดทางจิตใจ
หมายถึง ภาวะเสพติดทางสังคมหรือนิสัยความเคยชิน
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แบบวัดระดับการติดนิโคติน (Fagerstorm Test for Nicotine Dependence)
ชื่อ – สกุล...............................................................................โรงเรียน...............................................
1.โดยปกติคณ
ุ สูบบุหรี่กี่มวนตอวัน
(1.) 10มวนหรือนอยกวา (0 คะแนน)
(3.) 21-30 มวน (2 คะแนน)

(2.) 11-20มวน (1 คะแนน)
(4.) 31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน)

2.หลังจากตื่นนอนตอนเชาคุณสูบหรี่มวนแรกเมื่อไร
(1.) ภายใน 5 นาที หลังตื่น (3 คะแนน)
(3.) 31-60 นาที หลังตื่น (1 คะแนน)

(2.) 6-10 นาทีหลังตื่น (2 คะแนน)
(4.) มากกวา60นาทีหลังตื่น(0 คะแนน)

3.คุณสูบบุหรี่จัดในชัว่ โมงแรกหลังตื่นนอน (สูบมากกวาชวงเวลาอื่นของวัน)
(1.) ใช (1 คะแนน)
(2.) ไมใช (0 คะแนน)
4. บุหรี่มวนไหนที่คุณคิดวาเลิกยากที่สุด ระหวาง
(1.) มวนแรกในตอนเชา (1 คะแนน)

(2.) มวนอืน่ ๆ (0 คะแนน)

5. คุณรูสึกอึดอัด กระวนกระวายหรือลําบากใจไหม ที่ตอ งอยูในเขตปลอดบุหรี่ เชน โรงภาพยนตร
(1.) ใช (1 คะแนน)
(2.) ไมใช (0 คะแนน)
6. คุณรูสึกวาคุณยังตองสูบบุหรี่ แมจะเจ็บปวยนอนพักตลอดในโรงเรียน
(1.) ใช (1 คะแนน)
(2.) ไมใช (0 คะแนน)
คะแนนรวม...................................คะแนน
หมายเหตุ
0-2 = very low
3-4 = low
5-6 = medium
7 = high (heavy)
8-10 = very high
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แบบประเมินเยาวชนกอนเขาคาย Smart Camp
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย9ลงในชอง และเติมขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
1. ชื่อ – สกุล.....................................................โรงเรียน.................................................ชั้น..........................
2. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
3. อายุ....................ป
4. ปจจุบันทานอาศัยอยูก ับ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. บิดา
2. มารดา
3. พี-่ นอง
4. อื่นๆระบุ............................................................................................................................
5. บุคคลในครอบครัวของทานมีคนสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมี
2. มี(โปรดระบุ)..............................................................................
6. กลุมเพื่อนของทานในโรงเรียนมีผูสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมี
2. มี...................คน
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สวนที่ 2 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
และอันตรายจากการสูบบุหรี่

ระดับการเรียนรู
เห็นดวย
เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิง่

1. การสูบบุหรี่ทําใหฉันมีโอกาสเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได
2. การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มแรกไมมีผลตอ
รางกายแตอยางใด
3. การสูบบุหรี่จัดไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เพราะฉันออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
4. บุหรี่กนกรองที่ฉันสูบสามารถขจัดสารพิษ
ไดดีกวาบุหรี่ธรรมดา
5. การสูบบุหรี่จัด ไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอด เพราะฉันมีรางกายแข็งแรง
6. การที่ฉันสูบบุหรี่เพียงวันละ 1-2 มวน ไมมี
ผลตอสุขภาพของฉันแตอยางใด
7. การสูบบุหรี่แบบพนควันออกไมทําใหฉัน
เปนโรคมะเร็งปอดได
8. การสูบบุหรี่ของฉันทําใหฉันเสี่ยงตอการ
เกิดโรคถุงลมโปงพองมากกวา ผูไมสูบบุหรี่
ถึง 30 เทา
9. บุคคลที่อยูในครอบครัวของฉันมีโอกาส
เกิดมะเร็งปอดเพราะไดรับควันบุหรีจ่ ากฉัน
10. การสูบบุหรี่จัดไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอดเพราะฉันอายุยังนอย
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สวนที่ 3 การรับรูความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
ระดับการเรียนรู
การรับรูความรุนแรงของโรค และความรุนแรง
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
อยางยิง่
1. การสูบบุหรี่ทําใหฉันมีโอกาสเสียชีวิตกอน
อายุอันสมควร
2. ฉันอายุยังนอยการสูบบุหรี่ไมทําใหสขุ ภาพ
ของฉันเสื่อมโทรม
3. การสูบบุหรี่อาจทําใหฉันเปนโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
4. บุหรี่ไมใชยาเสพติด เพราะฉันจะเลิกสูบ
เมื่อไรก็ได
5. การสูบบุหรี่ทําใหฉันเจ็บคอ ไอ และหายใจ
ไมสะดวก
6. การสูบบุหรี่ของฉัน อาจนําไปสูการดื่มสุรา
สูบกัญชา และเสพยาบาได
7. การสูบบุหรี่ไมใชสาเหตุสําคัญของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด
8. การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังซึ่งเปนโรคที่ทําใหผูปวย
ทรมานตลอดชีวิต
9. ควันบุหรีใ่ นอากาศทําใหผูปวยโรคหอบหืด
มีอาการมากขึ้น
10. ควันบุหรีม่ ีอันตรายตอสุขภาพของผูสูบ
และผูใกลชิดเพราะในควันบุหรี่มีสารกอ
มะเร็งที่รายแรง

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิง่
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สวนที่ 4 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ของการเลิกสูบบุหรี่

ระดับการเรียนรู
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิง่

1. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของฉันไมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด
2. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉันสูญเสียเพื่อน
3. การเลิกสูบบุหรี่เปนการประหยัดคาใชจา ย
ประจําวันของฉัน
4. ถึงแมวาการสูบบุหรี่จะทําใหฉันสิ้นเปลือง
เงินทองแตก็คมุ คาเพราะทําใหสบายใจ
5. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉนั รูสึกเครียด
หงุดหงิด
6. การเลิกสูบบุหรี่ของฉันจะเปนตัวอยางที่ดี
แกเพื่อน ๆ ได
7. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉันไมสบายใจ
8. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหเพื่อนไมยอมรับฉัน
9. การเลิกสูบบุหรี่ของฉันสามารถปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดได
10. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหสงั คมยอมรับมากขึ้น
11. ฉันเห็นวาการสูบบุหรี่มีประโยชนมากกวา
โทษ
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สวนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับความเปนจริงของ
ทานที่สุด
พฤติกรรม
1. ฉันปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหสูบบุหรี่
2. เมื่อฉันอยากสูบบุหรี่ ฉันจะหาบุหรี่สูบทันที
3. ฉันสามารถอธิบายใหผูอนื่ ทราบถึงโทษ พิษภัยของ
บุหรี่ได
4. ฉันพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่
5. ฉันหลีกเลี่ยงที่ไมเขาไปอยูในกลุมผูสูบบุหรี่
6. ฉันปฏิบัติตามคําแนะนําการเลิกสูบบุหรี่
7. ฉันมักรวมกลุมกับเพื่อนๆเพื่อสูบบุหรี่
8. ฉันจะเปลีย่ นไปทํากิจกรรมอื่นแทนเมื่อนึกถึงหรืออยาก
สูบบุหรี่
9. เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆฉันมักจะสูบบุหรี่
10. ฉันมีอุปกรณที่พรอมในการสูบบุหรี่ไดเชน ไฟแช็ค
บุหรี่

ใช

ไมใช

หมายเหตุ

11. ฉันสามารถเปนแกนนําหรือใหความรวมมือในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
1. ทําได
2. ทําไมไดเพราะ.................................................................................................................................
12. ฉันสามารถเปนแบบอยางในการเลิกสูบบุหรี่
1. ทําได
2. ทําไมไดเพราะ.................................................................................................................................
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การประเมินระหวางเขาคาย
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แบบประเมินกิจกรรม คาย Smart Camp
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามความคิดเห็นของทานที่เปนจริง
1. จากการเขารวมกิจกรรม....................................................................................................................
ทานไดรับความรู ขอคิดเห็น หรือประสบการณใดบาง?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. จากสิ่งที่ทานไดรับในขอที่ 1 ทานจะนําไปใชประโยชนอยางไรบาง?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมนี?้
3.1 สิ่งที่ทานคิดวาดีแลว........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 สิ่งที่ทานคิดวาควรปรับปรุง............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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การประเมินหลังผานการเขาคาย
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แบบประเมินเยาวชนหลังเขาคาย Smart Camp
ชื่อ – สกุล.....................................................โรงเรียน.................................................ชั้น..........................
สวนที่ 1 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอันตรายจากการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
ระดับการเรียนรู
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย
และอันตรายจากการสูบบุหรี่
เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่
ดวย
อยางยิง่
1. การสูบบุหรี่ทําใหฉันมีโอกาสเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได
2. การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มแรกไมมีผลตอ
รางกายแตอยางใด
3. การสูบบุหรี่จัดไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เพราะฉันออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
4. บุหรี่กนกรองที่ฉันสูบสามารถขจัดสารพิษ
ไดดีกวาบุหรี่ธรรมดา
5. การสูบบุหรี่จัด ไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอด เพราะฉันมีรางกายแข็งแรง
6. การที่ฉันสูบบุหรี่เพียงวันละ 1-2 มวน ไมมี
ผลตอสุขภาพของฉันแตอยางใด
7. การสูบบุหรี่แบบพนควันออกไมทําใหฉัน
เปนโรคมะเร็งปอดได
8. การสูบบุหรี่ของฉันทําใหฉันเสี่ยงตอการ
เกิดโรคถุงลมโปงพองมากกวา ผูไมสูบบุหรี่
ถึง 30 เทา
9. บุคคลที่อยูในครอบครัวของฉันมีโอกาส
เกิดมะเร็งปอดเพราะไดรับควันบุหรีจ่ ากฉัน
10. การสูบบุหรี่จัดไมทําใหฉันเปนโรคมะเร็ง
ปอดเพราะฉันอายุยังนอย
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สวนที่ 2 การรับรูความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
ระดับการเรียนรู
การรับรูความรุนแรงของโรค และความรุนแรง
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
อยางยิง่
1. การสูบบุหรี่ทําใหฉันมีโอกาสเสียชีวิตกอน
อายุอันสมควร
2. ฉันอายุยังนอยการสูบบุหรี่ไมทําใหสขุ ภาพ
ของฉันเสื่อมโทรม
3. การสูบบุหรี่อาจทําใหฉันเปนโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
4. บุหรี่ไมใชยาเสพติด เพราะฉันจะเลิกสูบ
เมื่อไรก็ได
5. การสูบบุหรี่ทําใหฉันเจ็บคอ ไอ และหายใจ
ไมสะดวก
6. การสูบบุหรี่ของฉัน อาจนําไปสูการดื่มสุรา
สูบกัญชา และเสพยาบาได
7. การสูบบุหรี่ไมใชสาเหตุสําคัญของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด
8. การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังซึ่งเปนโรคที่ทําใหผูปวย
ทรมานตลอดชีวิต
9. ควันบุหรีใ่ นอากาศทําใหผูปวยโรคหอบหืด
มีอาการมากขึ้น
10. ควันบุหรีม่ ีอันตรายตอสุขภาพของผูสูบ
และผูใกลชิดเพราะในควันบุหรี่มีสารกอ
มะเร็งที่รายแรง

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิง่
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สวนที่ 3 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับการรับรูของทาน
มากที่สุด
การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ของการเลิกสูบบุหรี่

ระดับการเรียนรู
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ
อยางยิง่

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิง่

1. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของฉันไมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด
2. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉันสูญเสียเพื่อน
3. การเลิกสูบบุหรี่เปนการประหยัดคาใชจา ย
ประจําวันของฉัน
4. ถึงแมวาการสูบบุหรี่จะทําใหฉันสิ้นเปลือง
เงินทองแตก็คมุ คาเพราะทําใหสบายใจ
5. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉนั รูสึกเครียด
หงุดหงิด
6. การเลิกสูบบุหรี่ของฉันจะเปนตัวอยางที่ดี
แกเพื่อน ๆ ได
7. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหฉันไมสบายใจ
8. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหเพื่อนไมยอมรับฉัน
9. การเลิกสูบบุหรี่ของฉันสามารถปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดได
10. การเลิกสูบบุหรี่ทําใหสงั คมยอมรับมากขึ้น
11. ฉันเห็นวาการสูบบุหรี่มีประโยชนมากกวา
โทษ
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สวนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางเพียงชองเดียวของแตละขอคําถามใหตรงกับความเปนจริงของ
ทานที่สุด
พฤติกรรม
1. ฉันปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนใหสูบบุหรี่
2. เมื่อฉันอยากสูบบุหรี่ ฉันจะหาบุหรี่สูบทันที
3. ฉันสามารถอธิบายใหผูอนื่ ทราบถึงโทษ พิษภัยของ
บุหรี่ได
4. ฉันพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่
5. ฉันหลีกเลี่ยงที่ไมเขาไปอยูในกลุมผูสูบบุหรี่
6. ฉันปฏิบัติตามคําแนะนําการเลิกสูบบุหรี่
7. ฉันมักรวมกลุมกับเพื่อนๆเพื่อสูบบุหรี่
8. ฉันจะเปลีย่ นไปทํากิจกรรมอื่นแทนเมื่อนึกถึงหรืออยาก
สูบบุหรี่
9. เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆฉันมักจะสูบบุหรี่
10. ฉันมีอุปกรณที่พรอมในการสูบบุหรี่ไดเชน ไฟแช็ค
บุหรี่

ใช

ไมใช

หมายเหตุ

11. ฉันสามารถเปนแกนนําหรือใหความรวมมือในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
1. ทําได
2. ทําไมไดเพราะ.................................................................................................................................
12. ฉันสามารถเปนแบบอยางในการเลิกสูบบุหรี่
1. ทําได
2. ทําไมไดเพราะ.................................................................................................................................
13. ทานสามารถนําความรูหรือประสบการณใดบาง ทีไ่ ดจากการเขาคายไปใชในชีวิตประจําวัน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขาคาย Smart Camp
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองตรงความรูสึกของทาน

คําชี้แจง
ลําดับ

ขอความ

ดี

ปานกลาง ควรปรับปรุง

สถานที่
1.
2.
3.
4.

ความสะอาดสถานที่ / หองน้าํ
ความเพียงพอของหองน้ํา
ความเหมาะสมของสถานที่พัก
ความเหมาะสมของสถานที่ทํากิจกรร
อาหาร

5.
6.
7.
8.

คุณภาพอาหาร
ความเพียงพอของอาหาร
รสชาดของอาหาร
ความสะอาดของอาหาร
กิจกรรม

9.
10.
11.
12.
13.

ทานไดรับความรูจากการทํากิจกรรมตาง ๆ
ทานสามารถนําความรูและประสบการณทไี่ ดรับไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ
บรรยากาศในการทํากิจกรรตาง ๆ
ระยะเวลาในการเขาคาย 5 วัน
วิทยากร

14.
15.
16
17.

สื่อสารเขาใจ
มีความเปนกันเอง
มีความรูความสามารถ
ใหขอคิดที่เปนประโยชนและเสนอแนะสิ่งตาง ๆ
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ระยะติดตาม
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การติดตามครัง้ ที่ 1
...............................................................(อาจารยประจําชัน้ ,อาจารยปกครอง)
(
)
การติดตามครัง้ ที่ 2
...............................................................(อาจารยประจําชัน้ ,อาจารยปกครอง)
(
)
การติดตามครัง้ ที่ 3
...............................................................(อาจารยประจําชัน้ ,อาจารยปกครอง)
(
)

บันทึกของ ..........................................................
โปรดเขียนบันทึกนี้ทุกวัน

การติดตามครัง้ ที่ 4
...............................................................(อาจารยประจําชัน้ ,อาจารยปกครอง)
(
)
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แบบบันทึกการสูบ/ไมสูบบุหรี่ของเยาวชนหลังการเขาคายเยาวชนสดใสไรควันบุหรี่
เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่

เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน

เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน

เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน

เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน

มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน

เดือน………………..
วัน ไมสูบ
สูบ
ที่
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
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แบบประเมินติดตามผลการเขาคาย Smart Camp
ชื่อ............................................................................ อายุ............................ป ชั้น...........................................
โรงเรียน............................................................................................................................................................
1. กอนเขาคายทานสูบบุหรีห่ รือไม
1. สูบ สูบวันละ..................... มวน
2. ไมสูบ
2. ปจจุบันทานสูบบุหรี่หรือไม
1. สูบ สูบวันละ..................... มวน
2. ไมสูบ
3. เวลาที่ทานอยากสูบบุหรี่ ทานปฏิบัติตนอยางไร
1. สูบบุหรี่
2. ไมสูบ โดยการ.......................................................................................................................
4. กลุมเพื่อนที่ทานคบอยูมคี นสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบบุหรี่
2. สูบบุหรี่
กรณีเพื่อนสูบบุหรี่ ทานใหคําแนะนําใหเพื่อนเลิกสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมไดแนะนํา
2. แนะนําวา.................................................................................................................................
5. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกอนเขาคาย หลังเขาคาย
1. ไมมี
2. มี (โปรดระบุ)..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. หลังเขาคาย Smart Camp แลวทานไดมีการรวมดําเนินกิจกรมตามที่ทานไดวางแผนไวเมื่อตอนเขาคายหรือไม
1. ไมมีสวนรวม
2. มีสวนรวม (โปรดระบุ)............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
7. ปญหาอุปสรรคอื่น ๆ ของทาน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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นางปราณี
นางบรรจงจิตต
นางรุจิรา
นางพรรนอ
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นางวันเพ็ญ
นางวาสนา
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นายสมนึก
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ไตรเรืองวรวัฒน
วัฒนธัญญกรรม
ภาณุภาส
พันธุทอง
อาภาบุษยพันธ
กลิ่นกุหลาบ
ชาญปรีชา
ใจปทุม
คงสมบัติ
นิ่มสุวรรณ
ไพรวิหค
แสงเดือนฉาย
คุณธรรม
เหลาเรืองธนา
สําราญทรัพย
สาทถาพร
เรียนลึก
มากัน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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