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13 
จัดกิจกรรมกลุมบําบัด 

เพื่อดับควันบุหรี่ 

ดวงเดือน ขัติยะวรา 

 

 

 เด็กนักเรียนวัยรุนมักชอบริสูบและติดบุหรี่แตเด็ก นักสังคม

สงเคราะหจะอาศัยกิจกรรมกลุมในการแกปญหานี้ไดอยางไร 

 เมื่อครั้งท่ีดิฉันเปนนักสังคมสงเคราะหในตําแหนงหัวหนาฝาย

ปองกันการติดยาเสพติด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ดิฉันไดคิด

หารูปแบบที่จะมาแกไขปญหานักเรียนติดสูบบุหรี่  โดยมีคุณครู

โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง มาขอคําปรึกษาและความชวยเหลือแกปญหา

นักเรียนติดสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก 

 ดิฉันรับฟงเรื่องนี้แลวเห็นใจคุณครูท่ีมีความทุกขและหวังดีตอ

นักเรียน  จึงรับปากแกปญหานี้ใหกับโรงเรียน  ดิฉันและคณะใชเวลา

ดําเนินการแกปญหาในเชิงรุกเขาไปทํางานในโรงเรียนนานประมาณ 2 

เดือน   เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและเขาใจอันตรายจากสารพิษใน

บุหรี่ท่ีสูบเขาไป และเปดโอกาสใหนักเรียนที่ติดสูบบุหรี่อยู ตัดสินใจเขา

รับการรักษาดวยความสมัครใจ   

 มีนักเรียนสนใจเขาบําบัดรักษา 27 คน เลิกสูบบุหรี่ได 25 

คน และเลิกไมไดเพียง 2 คน เมื่อมีขาวนี้แพรออกไป มีโรงเรียนอื่น

สนใจขอเขาโครงการนี้เพิ่มขึ้น ดิฉันขอเลาใหฟง 3 โรงเรียนซึ่งเปน

โรงเรียนมัธยม โรงเรียนที่ 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 4,630 คน โรงเรียน 2 

มีจํานวน 2,002 คน และโรงเรียน 3 มีจํานวน 2,700 คน  คุณคง

อยากรูวาเราแกปญหานี้ไดอยางไร 
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แผนงานแกไขปญหา  

 ดิฉันไดไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสรางความสัมพันธกอน โดยขอพบ

ผูอํานวยการโรงเรียน เลาแผนงานที่จะดําเนินการแกไขปญหานี้ และขอ

คุณครู ท่ีสนใจเขามาชวยงาน เปนที่ปรึกษากลุม (Co-Counselor) 

รวมกับนักสังคมสงเคราะห  ผูอํานวยการอนุญาตและยินดีทําเข็มแจก

นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเขาบําบัดรกัษาเลิกสูบบุหรี่ไดเปนรางวัล 

 แผนงานแกปญหามีรูปแบบ (Model) ดังนี้ 

 1. ประชุมปรึกษาใหความรูแกคณะผูปฏิบัติงานทั้งหมดซ่ึงมี

ลักษณะสหวิชาชีพ เพื่อใหเขาใจวิธีการและบทบาทของทุกทานรวมกัน

แกปญหานี้ ใชเวลาครึ่งวัน 

 2. งานปองกัน เพื่อกันนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ไว (Primary 

Prevention) และเพื่อใหนักเรียนที่ติดสูบบุหรี่ไดรับความรู เขาใจโทษ

พิษภัยของการสูบบุหรี่อยางแทจริง กลาแสดงตัวสมัครเขารักษา  

 3. งานบําบัดรักษา นักเรียนที่ติดสูบบุหรี่ (Secondary 

Prevention) โดยวิธีเขากลุมบําบัด (Group Therapy) แบบเอาชนะใจ

ตนเอง มีการเขงขันกับเพื่อนในกลุม และนอกกลุมยอย โดยมีเจาหนาที่

รับผิดชอบดูแล เปนผูทํากลุมใหคําปรึกษา กลุมละ 2 คนชวยกัน 

สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 8–10 ครั้ง เพื่อใหนักเรียนงดสูบบุหรี่ 

เปนการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยไมใชยาชวย 

 4. งานป อ งกันการกลั บ ไปสูบบุ หรี่ ซํ้ า ใหม  (Tertiary 

Prevention)  เปนการติดตามผลการรักษาโดยใหนักเรียนที่เลิกสูบบุหรี่

ทําสัญญางดสูบบุหรี่ตอ 1 ป เขียนสัญญาควบคุมตัวเองใหกับโรงเรียน

ไว เพื่อใหครูดูแล นักสังคมสงเคราะหกลับมาวัดผลตามนัด 

 

การเตรียมงานกอนปฏิบัติการ 

 ในการเตรียมการกอนการปฏิบัติงาน ไดดําเนินการดังนี้: 

 1. เตรียมเอกสาร โดยในดานปองกัน ไดขอโปสเตอร แผน

พับ เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไวจัดนิทรรศการ แจกนักเรียนจากสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และกอง
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ปองกันและบําบัดการติดยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร 

 สวนในดานรักษา ขอแผนพับใหความรูวิธีเลิกบุหรี่ กราฟ

แสดงการควบคุมตนเองของสมาชิก ใบสัญญาการงดสูบบุหรี่ และ

เครื่องวัดปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดในลมหายใจ แฟม

ประจําตัวเก็บเอกสารของสมาชิกกลุม 

 2. เตรียมสถานที่ จัดตั้งนิทรรศการใหความรูแกนักเรียน

ท้ังหมด และหองฟงการอภิปราย บรรยายอันตรายของการสูบบุหรี่ 

หองทํากลุมบําบัดรักษา (Group Therapy) 

 3. เตรียมบุคลากร ท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน และนักเรียนที่จะ

เขารวมในกิจกรรมทั้ง 2 ดานใหพรอม นัดหมายวันเวลาเริ่มปฏิบัติงาน 

และวันเวลาปดการปฏิบัติงานนี้ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 สําหรับขั้นตอนในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ไดแบงเปน 3 

ขั้นตอนดังนี้: 

 ขั้นตอนที่ 1  ดานปองกัน คณะครูและนักเรียนรวมกันรณรงค

จัดกิจกรรมตอตานการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ใหนักเรียนไดรับความรูจาก

การจัดประกวดนิทรรศการ การประกวดคําขวัญ ฟงการบรรยาย 

อภิปรายเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ฉายภาพยนตร เทปประกอบ เปนเวลา 2 

สัปดาห พรอมประกาศรับสมัครรักษานักเรียนที่ติดสูบบุหรี่ 

 ขั้นตอนที่ 2  ดานบําบัดรักษา  โดยโรงเรียน 1 มีนักเรียนติด

สูบบุหรี่ ขอเขารักษา จํานวน 27 คน  โรงเรียน 2  มีนักเรียนติดสูบ

บุหรี่ ขอเขารักษา จํานวน 18 คน และโรงเรียน 3  มีนักเรียนติดสูบ

บุหรี่ ขอเขารักษา จํานวน 20 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 ดานการปองกันการกลับไปสูบบุหรี่ใหม  นัก

สังคมสงเคราะห ติดตามผลในอีก 1 ปตอมาเพื่อใหทราบประสิทธิผล

ของการรักษา 

 

การเขากลุม 

 ขั้นตอนเขากลุมบําบัดรักษา เปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบ
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บุหรี่ดวยการเอาชนะใจตนเองของสมาชิก แบงเปนกลุมยอย กลุมละ 

5-8 คน นัดเขากลุมสัปดาหละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง จํานวน 8-10  

ครั้ง เปนกลุมปด 

 การเขากลุมครั้งที่ 1  

 มีการเซ็นชื่อเขากลุม วัดปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดใน

ลมหายใจ กอนเริ่มเขากลุมครั้งแรก ใหทุกคนเขียนใบสัญญาการงดสูบ

บุหรี่ เพื่อควบคุมตนเอง (Self Control)  ใหทุกคนเขียนกราฟแสดง

พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ไดในแตละวัน เหตุผลที่ทําไมไดตามความเปน

จริง เพื่อจะไดแกปญหาเปนรายบุคคลตอไป (Individual Counseling)  

ฝกใหสมาชิกมีสติและความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ให

ระบายสีในชองกราฟวันแรกตามความจริง 

 มีการประกาศใหรางวัลผูงดสูบบุหรี่ไดโดยการแจกวุฒิบัตร

และเข็มของโรงเรียนที่แสดงวาเปนคนดี ถาไมทําตามสัญญาตองถูก

ลงโทษโดยการวิดพื้น 3 ครั้ง เปนการวางเงื่อนไขผลกรรม เปนตัว

เสริมแรง (Reinforcement) ทางบวกใหงดสูบบุหรี่ดวยตัวเองได 

 นักสังคมสงเคราะหไดแจกเอกสารใหความรูเลิกสูบบุหรี่ เพื่อ

เอาชนะใจตนเอง เปนการฝกความอดทน และซื่อสัตย มีการพัฒนา

ทักษะโดยการเรียนรูดวยตนเอง ผานการแกไขปญหาของตนเองได  

(Experiential Learning) ใหสมาชิกมีความรู และเขาใจบทบาทของ

ตัวเองทุกวัน แจกแฟมประจําตัวเพื่อไวเก็บเอกสารตางๆของสมาชิก 

 นอกจากนี้ยังแยกนักเรียนเขากลุมยอย โรงเรียน 1 มีจํานวน 

27 คน แบงได 4 กลุมๆละ 7 คน จํานวน 3 กลุม และ 6  คนอีก 1 

กลุม ผูทํากลุมเรียกวา Counselor เปนนักสังคมสงเคราะห คุณครูท่ี

ผานการใหความรูแลว เปนผูชวยนักสังคมสงเคราะห เรียกวา Co-

counselor สรางความสัมพันธรูจักกันและกัน โดยแนะนําตนเองและ

สมาชิกในกลุมใหรูจักกัน คุนเคยกันภายใน 7 คน และกลุมอ่ืน สราง

แรงจูงใจใหตั้งใจงดสูบบุหรี่อยางจริงจัง เพื่อสุขภาพของตนเองและคน

รอบขาง นัดหมายวันและเวลาเขากลุมครั้งตอไปทุกครั้ง 

 การเขากลุมครั้งที่ 2 

 สมาชิกเซ็นชื่อเขากลุม ผูทํากลุม (นักสังคมสงเคราะห) เก็บ
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สถิติไว  นักสังคมสงเคราะหผูทํากลุมสรางความคุนเคยบรรยากาศเปน

กันเอง  ใหสมาชิกเ ลือกประธาน  และรองประธานกลุม  เขียน

วัตถุประสงคของกลุม ตั้งชื่อกลุม ตรวจรายงานการเขียนกราฟ ชมเชยผู

ท่ีงดสูบบุหรี่ไดแลว และลงโทษผูท่ียังไมงดสูบบุหรี่ วิดพื้น 3 ครั้ง สรุป

ผลงานโดยประธานกลุม ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเรื่องการงดสูบ

บุหรี่ใหไดผลสําเร็จ ผูท่ีทําไมไดตองแกไขอยางไร เปนลักษณะเพื่อน

ชวยเพื่อน แกไขปญหาใหสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล (Individual 

Counseling) โดยนักสังคมสงเคราะห หรือครูสามารถทําแทนกันได 

เมื่อมีปญหา สมาชิกกลุมสามารถเขาปรึกษาครูประจํากลุมไดทุกวัน 

 การเขากลุมครั้งที่ 3-7 

 ทําเหมือนครั้งที่ผานมา นักสังคมสงเคราะห และครูประจํา

กลุมชวยใหความรูและเสริมแรงจูงใจ (Motivational Enhancement 

Therapy) ใหคนที่ตามเพื่อนไมทัน งดสูบบุหรี่ไมได มาพบเพื่อปรึกษา

หาสาเหตุ แกไข  นอกจากนี้ยังมีการวัดปริมาณกาซคารบอนมอนนอก

ไซด ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 6 และ 8 ในลมหายใจ ตองไมเกิน 004 PPM จุด

ปกติ ถาเกินจุดปกติ หมายความวายังไมเลิกสูบบุหรี่ 

 การเขากลุมครั้งที่ 8 (คร้ังสุดทาย) 

 ปดกลุมดานการรักษา สมาชิกพรอมเจาหนาที่เขารวมประชุม

หมดทุกคน  มีกิจกรรมวัดปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดในลม

หายใจ  ใหสมาชิกที่เลิกสูบบุหรี่ได เขียนสัญญางดสูบบุหรี่ตออีก 1 ป 

เพื่อใหการเลิกสูบบุหรี่ไดนั้น เปนพฤติกรรมถาวรตอไป นักสังคม

สงเคราะห จะกลับมาพบตามนัดเพื่อติดตามผล และใหประธานกลุม

รายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน  หลังจากนั้นผูอํานวยการโรงเรียน

กลาวใหโอวาท และติดเข็มนักเรียนที่มีความประพฤติดีแกทุกคนที่เลิก

สูบบุหรี่ไดเปนรางวัล 

 

ผลการดําเนินการ 

 จากการดําเนินการตามโครงการนี้ สมาชิกที่เรียนอยูชั้น ม.1 

มี 3 คน  ม.2 มี 24 คน  ม.3 มี 35 คน และ ม.4 มี 3 คน รวมทั้งสิ้น 
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65 คน เพศหญิง 2 คน ชาย 63 คน 

 โรงเรียน 1 เขากลุมบําบัดรักษา 27 คน เลิกสูบบุหรี่ได 25 

คน เลิกไมได 2 คน  โรงเรียน 2  เขากลุมบําบัดรักษา 18 คน เลิกสูบ

บุหรี่ได 11 คน เลิกไมได 7 คน  โรงเรียน 3 เขากลุมบําบัดรักษา 20 

คน เลิกสูบบุหรี่ได 18 คน เลิกไมได 2 คน  โดยรวมแลว โรงเรียน 1, 

2 และ 3 เขากลุมบําบัดรักษา 65 คน เลิกสูบบุหรี่ได 54 คน เลิกไมได 

11 คน 

 ดิฉันเลือกวิธีรักษาทําเปนกลุม (Group Therapy) แบบกลุม

ปด สมาชิกในกลุมจะเปนคนเกาทุกครั้ง  เพื่อเอื้ออํานวยใหนักเรียนที่

ติดสูบบุหรี่ไดพัฒนาตัวเอง ยอมรับเหตุการณท่ีคุกคามจิตใจ โดยใชวิธี

ใหนักเรียนที่ติดสูบบุหรี่แตละคนไดเลาปญหาของตนเองออกมา ให

นักเรียนที่ติดสูบบุหรี่คนอื่นในกลุมไดรับรูและรวมชวยกันหาแนวทาง

แกปญหาการติดสูบบุหรี่ของตนเองและเพื่อน ทําใหเกิดเปนพลังที่มี

อิทธิพล (Peer Group) ชวยใหนักเรียนที่ติดสูบบุหรี่ในกลุมสามารถเลิก

สูบบุหรี่ได ติดตามกันไป และเปนที่ยอมรับของเพื่อนตามวัตถุประสงค

ของกลุมท่ีต้ังไวคืออดทนตั้งใจจริงเพื่อเอาชนะใจตนเองในการเปลี่ยน

พฤติกรรมไมสูบบุหรี่ได  

 การพัฒนาทักษะไมจับบุหรี่มาสูบ เปนประสบการณท่ีไดจาก

การเรียนรูดวยตนเอง จนเกิดความเขาใจและความชํานาญใน

กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ใหไดนานหรือถาวรตอไป  ผูทํากลุมจะเห็นการ

พัฒนาของสมาชิกในกลุมเปนรายบุคคล แกปญหาได และเห็นการ

พัฒนาของกลุม ถาเห็นวาทํากลุม 8 ครั้งนี้นอยเกินไป และมีเวลายาว

กวานี้ อาจจะเพิ่มเวลาเปน 10 หรือ 12 ครั้งไดตามความเหมาะสม 

 

การปองกันการกลับไปสูบใหม 

 การนี้ถือเปนข้ันตอนที่ 3  ดานการปองกันการกลับไปสูบ

บุหร่ีใหม  ในการนี้นักสังคมสงเคราะห ติดตามผล 1 ปตอมา  พบ

นักเรียน 40 คนใน 54 คน เนื่องจากนักเรียนจบ ม. 3 และยาย

โรงเรียน 14 คน โดยนําเครื่องวัดปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดใน



 
 
 
 
 
 

 
 

 
  วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม 81 

 

ลมหายใจไปวัดและสัมภาษณ  ผลปรากฏวา ยังมีนักเรียนคงพฤติกรรม

ไมสูบบุหรี่อยูถึง 31 คน กลับไปสูบซํ้าเพียง 9 คนสําหรับนักเรียนที่เลิก

สูบบุหรี่ได  คุณครูในโรงเรียนประเมินวา มีผลการเรียนดีขึ้น ไมมีกล่ิน

ตัวเหม็น และฟนเหลือง สุขภาพแข็งแรง ไมเหนื่อยงายเมื่อเลนกีฬา มี

ความอดทน จิตใจเขมแข็งขึ้น และผูปกครองชมเชยโรงเรียน คณะครู

โรงเรียน 1 จึงดําเนินงานนี้ตอ 

 

 จากประสบการณของดิฉัน นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพจะ

พบปญหาตางๆ ในสังคม  และมีโอกาสคิดพัฒนางาน  หารูปแบบ

ใหมชวยสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูติดยาเสพติดใหเปน

คนดี  รวมทั้งคิดปองกันคนดีไมใหสนใจยาเสพติด  สามารถนํา

บุคลากรอาชีพอ่ืนมารวมทํางานลักษณะสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลือผู

ติดยาเสพติด  นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพควรหาความรู 

ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาตัวเองอยูเสมอและตอเนื่อง 

 

 

นางดวงเดือน ขัติยะวรา 
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