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ค าน า 

 

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) 

วันที ่27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานจากโครงการวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการ 

ควบคุมยาสูบ(ศจย.)ตลอดจนงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบจากหนว่ยงานอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ 

นักวิจัยได้พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมืออันจะน าไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

สนับสนุนการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป 

ในปี2558 นี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งสิ้น 35 บทความ ตามประเด็นกรอบงานวิจัยที่มีความส าคัญดังนี้ หัวข้อการปูองกันนักสูบหน้าใหม่ 

โดยเน้นจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน  การลดจ านวนนักสูบเดิมในภาคชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภค

ยาเส้น อันตรายจากากรสูบบุหรี่ การตลาดเพื่อสังคม การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ และ

การประเมินปนะสิทธิภาพมาตราการและนโยบาย โดยมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้มาน าเสนอใน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ จ านวน 25 บทความ แบ่งเป็นน าเสนอปากเปล่า จ านวน 12 บทความ และ 

น าเสนอโปสเตอร์ จ านวน 13 บทความ อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านงานวิจัยและการขยาย

ความรว่มมอืทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบอย่างชัดเจน 

ศจย.ต้องขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูพ้ิจารณาบทความ ผูน้ าเสนอบทความ และผูเ้ข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ที่ด่างเสริมและผลักดันให้การจัดงานน าเสนอผลงานวิชาการครั้งนีป้ระสบความส าเร็จ 

ลุล่วงผ่านไปด้วยดี มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมาตรฐานซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้าง 

องค์ความรูท้ี่สง่เสริมการด าเนินการควบคุมบริโภคยาสูบของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

 

 

                                                                         ดร.ทพญ.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 

 ผูอ้ านวยการ 

    ศูนย์วิจัยและจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ 
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สารบัญ 

 หนา้ 

 

ค าน า ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ 2 

ก าหนดการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ 

(Pre-conference) 

4 

บทคัดย่อ  

           ปูองกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเน้นจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน 6 

           การลดจ านวนนักสูบเดิมในภาคชนบท โดยเฉพาะผูบ้ริโภคยาเส้น 15 

           อันตรายจากบุหรี่ 19 

           การตลาดเพื่อสังคม 23 

           การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ 25 

           การประเมนิประสิทธิภาพมาตรการและนโยบาย 42 

ภาคผนวก 50 

              ล าดับรายชื่อผลงานวิจัย  
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ก าหนดการประชุมวชิาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 

เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชวีติคนไทย”  

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) 

วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.30 – 17.30 น. 
ณ ห้อง มิราเคลิ แกรนด์A โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น  

ประธานภาคเช้า       รศ.ดร.นิทัศน์ ศริิโชติรตัน์ 
10.30-11.00 น. ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเน้นจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน 

- ผลของโปรแกรมปูองกันการสูบบุหรี่ส าหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถาน

สงเคราะหเ์ด็กชาย (นางสาวจิราพร  สุวะมาตย์) 

11.00 – 11.40น. ลดจ านวนนักสูบเดิมในชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภคยาเส้น 

- รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการปูองกัน

นักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน

นอกระบบทางการเกษตรกรรม (รศ.ดร.ณรงคศ์ักดิ์  หนูสอน) 

- เสียงสะท้อนจากต้นธาร : ผลกระทบของนโยบายและแผนควบคุมยาสูบ

แหง่ชาติต่อเกษตรกรผูป้ลูกใบยาสูบ (ดร.นิลวดี พรหมพักพิง) 

11.40 – 12.00น. อันตรายจากการสูบบุหรี่ 

- ผลกระทบของการเสพติดบุหรี่และ/หรือสุราต่อระดับความเครียดออกซิเดชัน

ในเลือด การจับกิน และการฆ่าเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยเม็ดเลือดขาว

ชนิดนวิโตรฟิลส์ (ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

12.00 – 13.0น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 

ประธานภาคบ่าย         ภก.คฑา บัณฑิตานุกุล 

13.30-13.50น. การตลาดเพื่อสังคม 

- กระบวนการตลาดเพื่อสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ : 

กรณีศึกษาโครงการกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ 

(นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน) 
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13.50-15.10 น. การขยายสิทธิการเข้าถงึบรกิารเลิกบุหรี่ 

- โปรแกรมทันตกรรมชุมชนช่วยเลิกบุหรี่ ต าบลปุาแดด  อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชยีงราย (นางสาวมัตติกา คิดด)ี 

- กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยโปรแกรมการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล

ส่ง เสริมสุขภาพต าบลท่าก๊อ  อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเ ชียงราย  

(นายสุรเดช คชสารทอง) 

- ผลของการให้ค าปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่แบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม  

(นางสาวกรรณกิาร ์ตาขัน) 

-  ผลของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนต่อผลลัพธ์ทางคลินิก 

คุณภาพชีวติและความพึงพอใจของผู้มารับบริการเลิกบุหรี่  

(ภญ. ณัฏฐธิดา หาญสุริย์) 

15.10-17.30น. การประเมินมาตรการและนโยบาย 

- การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเลย เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง (ดร.สมศักดิ์ สดีากุลฤทธิ์) 

- การประเมนิสถานการณย์าสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง (ผศ.ดร.ฟูารุง่ มีอุดร) 

- การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดปัตตานี เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง(อาจารย์สรินฎา ปุติ) 
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บทคัดย่อกลุ่มป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเน้นจ ากัด

การเข้าถงึยาสูบของเยาวชน 
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ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมปูองกันการสูบบุหรี่ส าหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะหเ์ด็กชาย 

ผู้วิจัย:    จริาพร  สุวะมาตย์1 สุนีย์  ละก าปั่น2   สุรินธร  กลัมพากร2 

สถานที่ท างาน: 1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
  2ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: จริาพร  สุวะมาตย์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโปรแกรมปูองกันการสูบบุหรี่ส าหรับวัยรุ่นชาย

ตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กวัยรุ่นชายอายุ 10-14 ปี ในสถานสงเคราะห์

เด็กชายเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน  84 คน สุ่มสถานสงเคราะห์เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ สุ่มเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้ากลุ่มละ 42 คน  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่

ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม กิจกรรมการเรียนรู้ มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่ท าให้สูบบุหรี่ หาแนวทางปูองกัน เ รียนรู้

ความส าเร็จจากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยฝกึทักษะการปฏิเสธ เรยีนรู้ความส าเร็จจากตัวแบบที่ปฏิเสธ

เมื่อถูกโน้มน้าวให้สูบบุหรี่ได้ส าเร็จ และให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ผ่านสื่อวิดีโอ ตัว

แบบเล่าประสบการณ์ถึงผลจากการไม่สูบบุหรี่ รวมระยะเวลาของการศึกษา 7 สัปดาห์ เก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมในด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ของการไม่สูบบุหรี่ การรับรู้

ความสามารถตนเองในการปูองกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมปูองกันการสูบบุหรี่ โดยวิธีตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเองในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองและติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิต ิรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square, Repeated Measure two-way ANOVA, t-

test, Paired t-testและ Bonferrony 

ผลการศึกษา: 

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังใน

ผลลัพธ์ของการไม่สูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) กลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการปูองกันการสูบบุหรี่ในระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นมากกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนพฤติกรรมปูองกันการสูบบุหรี่หลังการทดลอง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ: 

สรุปโปรแกรมปูองกันการสูบบุหรี่ส าหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย  

สามารถเพิ่มความคาดหวังในผลลัพธ์ของการไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถตนเองในการปูองกัน

การสูบบุหรี่ และโปรแกรมนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมปูองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น

ชายตอนต้นได้ 
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ชื่อเรื่อง: การเฝาูระวังสถานการณย์าสูบในรา้นค้าปลีก จังหวัดเชยีงใหม่ 

ชื่อผู้วิจัย: ทวีศักดิ์ จนิต์จิระนันท์1 โปรดปราน ข าสุวรรณ์1 

สถานที่ท างาน: 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: โปรดปราน ข าสุวรรณ์ 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค ์

  1.  เพื่อเฝาูระวังสถานยาสูบในรา้นค้าปลีก ในจังหวัดเชียงใหม่ 

2.  เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านค้าปลีกและพัฒนาไปสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ 

  ผลการวิจัย    

ลักษณะการตั้งโชว์บุหรี่  อยู่ในตู้ทึบและตู้ปิดตลอดเวลา  ร้อยละ 97.64  ลักษณะของตู้โชว์

บุหรี่  เป็น ตู้ทึบปิดสนิท  มองดูไม่ทราบว่าเก็บบุหรี่  บุหรี่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ร้อยละ 97.81  .  แบ่งขาย

บุหรี่ รอ้ยละ 98.99  แตไ่ม่มกีารโฆษณายี่หอ้บุหรี่ภายในรา้น ไม่มีการติดปูายลดราคาบุหรี่และไม่มีการ

แจกบุหรี่/ทดลองฟรี   ไม่มีบุหรี่ชูรส ไม่มีบุหรี่ไฟฟูา  ไม่มีบารากู่และบารากู่ไฟฟูาจ าหน่าย ร้อยละ 100  

ยี่หอ้บุหรี่ที่จ าหนา่ยได้มากที่สุด 5 อันดับ คือ  LM ,Wonder,SMS,กรองทิพย์  ,  Winton  คิดเป็นร้อยละ 

42.60 , 33.85 , 19.78 , 3.10 , 0.67 ตามล าดับ .  ยี่ห้อยาเส้นที่จ าหน่ายได้มากที่สุด คือ มังกรทอง

และเหยี่ยวเงิน คิดเป็นร้อยละ 83.78 , 16.22 ตามล าดับ  มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน

ร้านรว่มกับยาสูบ คิดเป็นรอ้ยละ 97.91 

ข้อสรุป   

มีการจ าหนา่ยบุหรี่มากกว่ายาเส้น สามารถหาซื้อได้ทุกร้านค้าปลีก และมักจะจ าหน่ายร่วมกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ร้านค้าปลีกจะไม่จ าหน่ายบุหรี่ไฟฟูา  บารากู่และบารากู่ไฟฟูา  แต่จะนิยม

จ าหนา่ยบุหรี่แยกมวน   

ข้อเสนอแนะ 

จากการเฝาูระวังสถานการณ์ยาสูบ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการเข้าถึงยาสูบได้ง่ายเนื่องมีจากการ

ส่งเสริมการขายเช่น การแบ่งขายอยู่ ควรมีการสร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมยาสูบ และมี

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการบูรณาการรว่มกันในทุกเครือขา่ย 
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ชื่อเรื่อง :  ประสิทธิผลสื่อสิ่ งพิมพ์ภาษาถิ่นเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในเยาวชนเผ่าอาข่า  

    อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 

ชื่อผู้วิจัย: นวลรัตน์ โมทะนา1 ทักษิณ  ถิ่นเมอืง1 

สถานที่ท างาน:  1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท่าก๊อ อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย  

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: นวลรัตน์ โมทะนา 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ :   

เพื่อประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาถิ่นเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนอาข่า ที่มีผลต่อการสร้าง

ความรูแ้ละความตระหนักในกลุ่มเยาวชนเผ่าอาข่า 

กลวิธีด าเนินการ : 

 การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research ) ในเยาวชนเผ่าอาข่าในศูนย์การเรียนชุมชน“แม่

ฟูาหลวง”และศูนย์การเรียนชุมชนระดับต าบล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย จ านวน 100 คน โดยให้เยาวชนเผ่าอาข่าได้ดูสื่อภาษาถิ่นที่ผลิตขึ้นและ

ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีข้อค าถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ข้อมูลน ามา

วิเคราะห์และน าเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และค่าเฉลี่ย และใช้เกณฑ์ของเบสท์ในการ

แปลผล 

ผลลัพธ์ :  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68 อยู่ในช่วงอายุ 21 -30 ปี และ 31 -40 ปี  ร้อย

ละ 57 และ ร้อยละ 19 ตามล าดับ  การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบสื่อ ฯ ในด้าน

ต่างๆ พบว่า 1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ อยู่ในระดับมาก (  X¯ = 3.67 ) 2) 

เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในระดับมากที่สุด (X¯   = 4.56 ) 3) การใช้

ภาพประกอบมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  X¯ = 4.07) 4) ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 

ระดับปานกลาง (X¯  = 3.16 ) และ 5) ขนาดของสื่อมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X¯  = 3.89)  

สรุป :  

สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาถิ่นเพื่อการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ที่ผลิตขึ้นนี้มีความชัดเจนและเหมาะสมตาม

บริบทพื้นที่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งเป็นภาษาท้องถิ่นที่เข้าใจง่าย มีภาพถ่ายจากสถานการณ์จริง

ของกลุ่มปูาหมาย มีผลท าให้เยาวชนเกิดการรับรู้ และมีความตระหนักต่อปัญหาการสูบบุหรี่และ

อันตรายของควันบุหรี่มอืสองมากขึ้น  

ค าส าคัญ :  สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาถิ่น เผา่อาข่า การรณรงคไ์ม่สูบบุหรี่  
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ชื่อเรื่อง:   กลวิธีทางสุขศกึษากับการปูองกันนักสูบบุหรี่หนา้ใหม่  ต.ท่าก๊อ อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

ชื่อผู้วิจัย: ภูริภัทร์ ธีระลักษณ์ นวลรัตน์ โมทะนา1  ธวัชชัย ศรกีัน2 ทักษิณ ถิ่นเมือง3 

สถานที่ท างาน: 1ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมส่รวย   

 1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าก๊อ 
 2โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลปุาแดด  
 3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรถี้อย 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: ภูรภิัทร์ ธีระลักษณ์ 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค:์  

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการได้รับความรู้จากผู้ไร้กล่องเสียงใน

กลุ่มนักเรียน 

ผลการวิจัย: 

การศึกษานี้มุ่งศึกษาผลของการให้ความรู้พิษภัยบุหรี่โดยผู้ไร้กล่องเสียงต่อความรู้สึกกลัวพิษ

ภัยของบุหรี่และการไม่อยากริลองสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียนของ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นการ

วิจัยเชิงทดลองประเมินผลใน 2 โรงเรียน หนึ่งแห่งทดลองในนักเรียนระดับประถมศึกษา และอีกหนึ่ง

แห่งทดลองในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมนักเรียน 206 คน โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาคือการจัด

กิจกรรมให้ความรู้โดยผู้ไร้กล่องเสียงที่เป็นตัวแบบเชงิลบจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ก่อน-หลังการให้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ paired t-test ซึ่งผลการ

ทดลองพบว่า หลังการได้รับกิจกรรมใหค้วามรูโ้ดยผู้ไร้กล่องเสียง นักเรียนมีความกลัวพิษภัยบุหรี่ กลัว

พิษภัยของควันบุหรี่มือสอง กลัวเป็นโรคจากการสูบบุหรี่ การไม่อยากริลองสูบบุหรี่ ความตั้งใจไม่สูบ

บุหรี่และคิดว่ากิจกรรมสุขศึกษามีผลต่อความต้องการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการได้รับกิจกรรม

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 

ข้อสรุป: 

การสื่อสารแบบใช้ความกลัวเป็นตัวกระตุ้น (fear arousal) ได้ผลต่อความรู้สึกและทัศนคติของ

เด็กต่อการสูบบุหรี่ ดังนั้นโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติซึ่งมีสาระการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งเสพติดและสุขศึกษาสามารถสอดแทรกเนือ้หาเรื่องพิษภัยบุหรี่ในการเรียนการสอน

ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

สถานศกึษาควรจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ที่มปีระสิทธิผลใหน้ักเรียนทั้งในและนอกช้ัน

เรียน ด้วยการประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อค้นหาตัวแบบเชงิลบมาช่วยเป็นสื่อการ

เรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 
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ชื่อเรื่อง:  มาตรการจ ากัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน: ทบทวนวรรณกรรม 

ชื่อผู้วิจัย: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ1 ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์2 

สถานที่ท างาน:   1 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 

บทคัดย่อ 

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการเข้าถึงบุหรี่ของ

เยาวชน โดยรวบรวมวรรณกรรมที่มีการเผยแพร่ไว้ระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 ถึง ปี ค.ศ. 2014 ผล

การศึกษา พบว่า มาตรการจ ากัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน ประกอบด้วย 1) มาตรการให้ความรู้  

เป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่นๆ  2) มาตรการบังคับใช้

กฎหมาย เป็นมาตรการทีส่ามารถจ ากัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนได้อย่างมปีระสิทธิผล ประกอบด้วย 

การออกข้อก าหนดทางกฎหมายที่รอบด้าน การควบคุมใบอนุญาตจ าหน่ายบุหรี่ การสอบถามอายุหรือ

ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนก่อนการจ าหน่ายบุหรี่ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  3) 

มาตรการใช้สื่อสาธารณะ ด้วยการเผยแพร่รายชื่อและความผิดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน

ชุมชน 4) มาตรการเสริมแรงทางบวกและการเตือนความจ า ด้วยการมอบประกาศนียบัตร และ

การส่งจดหมายชื่นชมผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ไม่จ าหน่ายบุหรี่ให้เยาวชน และ 5) มาตรการแบบ

ผสมผสานและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงสุดและยั่งยืนในการลดการ

เข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน และสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนลงได้จริง  ทั้งนี้ การจ ากัดการ

เข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนให้ประสบผลส าเร็จควรด าเนินการในลักษณะแผนงานองค์รวมระหว่างการ

ปูองกันนักสูบหนา้ใหม่  และการจัดบริการเลิกบุหรี่ ที่ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน  ผู้ปกครอง 

และเยาวชน พร้อมๆ กับการด าเนินมาตรการเชิงนโยบายอย่างเข้มงวดและจริงจังเกี่ยวกับการขึ้น

จ าหนา่ยราคาบุหรี่ และการหา้มแบ่งจ าหนา่ยบุหรี่แบบแยกมวน ตลอดจนความพยายามในการขัดขวาง

กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ  ของบริษัทบุหรี่  
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ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบ ความรูแ้ละทัศนคติ การควบคุมยาสูบ ของประชาชนทั่วไป ในการรณรงค์ 

             ต่อตา้นพิษภัยบุหรี่ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคนื เมอืงพะเยา ล าปาง และ เชยีงราย 

ชื่อผู้วิจัย ยุทธนา หมั่นดี1 

สถานที่ท างาน 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: ยุทธนา หมั่นดี 

บทคัดย่อ 

    วัตถุประสงค:์ 

เก็บข้อมูล ความรู้และทัศนคติ ด้านการควบคุมยาสูบ จากประชาชนทั่วไป ณ ถนนคน

เดินตลาดกลางคืน เมืองพะเยา ล าปาง และเชียงราย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของ 3 จังหวัด ดังกล่าว ที่

ได้จากสัมภาษณ์ทุกคนที่พบ ในช่วงการเดินรณรงค์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 

ความรู้พื้นฐานและทัศนคติ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ติดบุหรี่ จะท าการประเมิน ระดับการเสพติดสารนิโคติน 

ด้วย Fagerstrom’s Test for Nicotine Addict ด้วย 

    ผลการวิจัย:  

ผลการวิจัย พบว่า ใน เมืองพะเยา, ล าปาง, เชียงราย และ รวม 3 เมือง มีผู้ยินยอมให้

สัมภาษณ์ 790, 831, 901 และ 2,522 คน ตามล าดับ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.3, 57.5, 47.9 และ 

52.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ถูกสัมภาษณ์ ร้อยละ 74.9, 80.9, 71.9 และ 75.8 

ตามล าดับ อายุส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 32.2, 33.9, 40.1, และ 35.6 ตามล าดับ ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 26.8, 39.6, 31.7, และ 32.8 ตามล าดับ มีสุขภาพทั่วไป แข็งแรงดี 

ร้อยละ 77.7, 75.5, 79.1 และ 77.5 ตามล าดับ มีสุขภาพปอด แข็งแรงดี ร้อยละ 76.8, 79.4, 76.6 

และ 77.6 ตามล าดับ เป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 13.3, 12.2, 14.8 และ 13.4 ตามล าดับ ในจ านวนนี้ อยาก

เลิก ร้อยละ 54.4, 49.7, 52.2 และ 52.3 ตามล าดับ เป็นผู้ที่เคยเลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ ร้อยละ 28.6, 

37.4, 30.4 และ 31.9 ตามล าดับ เป็นผู้ไม่อยากเลิก รอ้ยละ 17.0, 12.9, 17.4 และ 15.8 ตามล าดับ มีผู้

ติดนิโคตินแบบ เล็กน้อย ปานกลาง และ รุนแรง ใน เมืองพะเยา จ านวนคน (%) 11 (14.9), 37 (50.0) 

และ 26 (35.1) ใน เมืองล าปาง 20 (26.0), 35 (45.5) และ 22 (28.6) ใน เมืองเชียงราย 15 (18.5), 41 

(50.6) และ 25 (30.9) รวมทั้ง 3 เมือง 46 (19.8), 113 (48.7) และ 73 (31.5) ตามล าดับ ใน เมือง

พะเยา, ล าปาง, เชยีงราย และ รวม 3 เมือง ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ไม่เคยได้รับควันบุหรี่มือสอง มี ร้อยละ 11.3, 

7.6, 7.4 และ 8.7 ตามล าดับ แต่มีผู้ที่ได้รับทุกวัน มี ร้อยละ 8.1, 9.9, 6.7 และ 8.2 ตามล าดับ ถ้าพบผู้

สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จะเดินหนี ร้อยละ 49.6, 56.0, 55.4 และ 55.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ผู้ถูก

สัมภาษณ์ ทราบว่ามีการรณรงค์ฯ จากโทรทัศน์ ร้อยละ 32.8, 29.7, 37.6 และ 33.5 ตามล าดับ 
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ข้อสรุป: 

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า นิโคติน เป็นสารเสพติดในควันบุหรี่ การสูบบุหรี่ ท าให้ปอดด า 

ปากเหม็น แก่เร็ว อายุสั้น ท าลายสุขภาพ และสิ้นเปลือง ถ้าเพื่อนติดบุหรี่ จะแนะน าให้เลิก การก าจัด

ควันบุหรี่มือสอง ควรเริ่มต้นที่บ้าน เยาวชนมักได้รับควันบุหรี่จากเพื่อน และเยาวชนสูบบุหรี่ เพราะ

อยากลอง โดยมีบุคคลต้นแบบ เป็นดาราหรือนักร้อง เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่ต้องช่วยปูองกันไม่ให้

เยาวชนสูบบุหรี่ ทุกสถานที่ควรปลอดบุหรี่ จังหวัดพะเยา ล าปาง เชียงราย และทั้งประเทศไทย ก็ควร

ปลอดบุหรี่ โดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้และทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมยาสูบ แต่ยังมีอัตราผู้

สูบบุหรี่ที่ค่อนข้างสูงและตดิอย่างรุนแรง 

    ข้อเสนอแนะ มาตรการรณรงค์ มิให้เยาวชน เป็นผู้สูบหน้าใหม่ ยังคงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่

ต้องท าอย่างตอ่เนื่อง ตอ่ไป 

ค าส าคัญ: ความรู,้ ทัศนคติ, ยาสูบ, การควบคุม, ประชาชนทั่วไป 
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บทคัดย่อกลุ่มการลดจ านวนนักสูบเดิมในภาคชนบท 

โดยเฉพาะผู้บริโภคยาเส้น 
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ชื่อเรื่อง: รูปแบบการมสี่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการปูองกันนักสูบหนา้ใหม่

และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม 

ชื่อผู้วิจัย: ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน1
  อนุกูล มโนทนต์1 

สถานที่ท างาน: 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: ณรงคศ์ักดิ์  หนูสอน 

บทคัดย่อ 

    วตัถุประสงค์: 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสว่นร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทาง

สังคมในการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบ   

ผลการวิจัย: 

ทัศนคตดิ้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตอ่มาตรการทางสังคม ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการ

หา้มคนงานสูบบุหรี่ในแคมป์ ให้มกีารให้มกีารจัดสถานที่สูบบุหรี่  หา้มใชเ้ด็กซือ้บุหรี่ มาตรการทาง

สังคมรูปแบบที่ 1 ที่สรา้งโดยตัวแทนคนงาน ได้แก่ หา้มนายจ้างแจกบุหรี่ หรือใหร้างวัล ด้วยบุหรี่ให้สูบ

เฉพาะจุด  หา้มสูบในหอ้งส้วม หา้มชวนคนอื่นสูบ หา้มใช้เด็กซือ้บุหรี่ หา้มทิ้งก้นบุหรี่ให้เด็กเห็น พลัง

สตรี ต่อต้านสามีสูบบุหรี่ในแคมป์คนงาน มาตรการทางสังคมรูปแบบที่ 2 (ผูม้ีสว่นได้สว่นเสีย) ได้แก่  

การสรา้งค่านิยมใหม่คนงานไม่สูบบุหรี่  การสร้างแนวร่วมในการรณรงคไ์ม่สูบบุหรี่ในแคมป์คนงาน

  การสร้างการรับรู้นอกรูปแบบ      ลดการเย้ายวนจากการสูบบุหรี่ให้เด็กเห็นในทุกกรณี    

ข้อสรุป: 

 ภายในแค้มป์หลังจากต าเนินมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่หนึ่งเดือน กลุ่มทดลองทั้ง

สองรูปแบบ ได้รับควันบุหรี่ลดลงโดยมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ: 

ขยายผลมาตรการทางสังคมหา้มสูบบุหรี่ในแคมป์คนงานในแคมป์อื่นๆที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 
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ชื่อเรื่อง เสียงสะท้อนจากต้นธาร : ผลกระทบของนโยบายและแผนควบคุมยาสูบแห่งชาติต่อเกษตรกร

ผูป้ลูกใบยาสูบ 

ชื่อผู้วิจัย บัวพันธ์  พรหมพักพิง1 ธนพฤกษ์   ชามะรัตน์1  นิลวดี  พรหมพักพิง1 คณิน  เชือ้ดวงผุย1 

     พรเพ็ญ  โสมาบุตร1 ภัทรภร    วรีะนาคินทร์1 

สถานที่ท างาน:  1 กลุ่มวจิัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   คณะมนุษยศาสตร์และ  

    สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: นิลวดี   พรหมพักพิง 

บทคัดย่อ 

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายการควบคุมบุหรี่ของประเทศไทย ถือว่ามีความก้าวหน้าและ

มีผลต่อการควบคุมบุหรี่อย่างเห็นได้ชัด นโยบายการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เน้นไปที่

มาตรการด้านราคา มุ่งไปที่การควบคุมผู้บริโภคเป็นหลัก อย่างไรก็ตามงานศึกษาเกี่ยวกับผลของ

นโยบายการควบคุมบุหรี่ ตอ่ผูผ้ลติใบยาสูบ หรือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบผู้เป็นดังต้นธารการผลิตบุหรี่ 

ยังคงมีอย่างจ ากัด  บทความนี้ มุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการควบคุมบุหรี่ที่มีต่อเกษตรกรผู้

ปลูกใบยาสูบ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เกษตรกรชาวไร่

ยาสูบ และสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงานที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตใบยาสูบในพื้นที่เปูาหมาย 

ได้แก่ จังหวัดแพร่ เพชรบูรณ์ หนองคาย และร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า ในระยะแรกของการใช้

นโยบายการควบคุมยาสูบแห่งชาติ แม้ว่าจะท าให้พื้นที่การปลูกยาสูบลดลงบ้างจากการจ ากัดโควตา

การปลูก แต่เกษตรกรผูป้ลูกใบยาสูบยังคงปลูกยาสูบเช่นเดิมเพราะมองว่าเป็นรายได้ของครัวเรือนและ

เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ อีกทั้งยังเห็นว่านโยบายการควบคุมยาสูบในช่วงที่

ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อตนเองมากนัก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในพื้นที่

จังหวัดหนองคายและร้อยเอ็ด เห็นว่าตัวเองมีทางเลือกอย่างอื่น เช่น การอพยพไปท างานในต่างพื้นที่ 

การปลูกพืชทดแทนอื่น การส่งบุตรหลานเรียนหนังสือและหันเหไปประกอบอาชีพอย่างอื่น  แต่ส าหรับ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในจังหวัดเพชรบูรณ์และแพร่เห็นว่าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ (ฉบับใหม่)  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการขั้นกฤษฎีกาอาจส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว

เป็นอย่างมาก  จึงเริ่มรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม และสมาคมผู้ปลูกใบยาสูบ เพื่อเป็นเครือข่าย

ความร่วมมือกันในการต่อต้านพระราชบัญญัติและนโยบายการควบคุมยาสูบต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ

เกษตรกรผูป้ลูกใบยาสูบโดยตรง  ส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกใบยาสูบเพื่อห่ันซอยเป็นยาเส้น เชื่อว่าการขึ้น

ภาษีบุหรี่มวนเองได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

เกษตรเริ่มมองเห็นผลกระทบในทางลบต่อการประกอบอาชีพปลูกยาใบสูบ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกใบ

ยาสูบเริ่มแสวงหาช่องทางที่จะเจรจาต่อรองกับรัฐและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องมากขึ้น  บทความนี้เสนอแนะให้

เพิ่มนโยบายที่นอกเหนอืจากมาตรการด้านราคาในการควบคุมยาสูบ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้



18 
 

ปลูกใบยาสูบที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการลดพื้นที่ปลูกยาสูบ โดยควรหามาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาที่เหมาะสม ยั่งยืน และเป็นทางเลอืกที่มมีูลค่าใกล้เคียงกับการปลูกใบยาสูบ รวมถึงตระหนักถึง

ผลจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในอนาคตตอ่ไป 
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บทคัดย่อของกลุ่มอันตรายของการสูบบุหรี่ 
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ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการเสพติดบุหรี่และ/หรือสุราต่อระดับความเครียดออกซิเดชันในเลือด การจับ

กิน และการฆ่าเชือ้รา แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลส์ 

ชื่อผู้วิจัย: ยุทธนา หมั่นดี1*อภษิฎา ค าสร้อย1 ศริประภา บุญเจรญิ1 ปิยภรณ ์คุณความดี1  

              อรฉัตร เพชรไทย2 

สถานที่ท างาน:  1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
   2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรอ่งค าหลวง 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: ยุทธนา หมั่นดี 

บทคัดย่อ 

    วัตถุประสงค์ : 

     การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ท าให้มีระดับความเครียดออกซิเดชันเพิ่มสูงขึ้นในเลือด ซึ่งตรวจวัดได้

ด้วย ระดับ มาลอนไดอัลดิไฮด์ (malondialdehyde; MDA) และส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยก าเนิด 

(innate immunity) ที่ตรวจวัดได้ด้วย ระดับการจับกินและท าลายสิ่งแปลกปลอม โดยเม็ดเลือดขาวชนิด 

นิวโตรฟิลส์ (neutrophils) งานวิจัยนี้ ได้เจาะเลือด ชาวบ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา จ านวน 31 คน เพื่อตรวจหาระดับ MDA รวมทั้งตรวจวัดระดับการจับกินและการฆ่าเชื่อรา 

แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลล์ในเลือด แบ่งเป็น กลุ่ม ก ผู้

ที่ตดิทั้งบุหรี่และสุรา (n=12) กลุ่ม ข ผู้ที่ติดบุหรี่อย่างเดียว (n=2) กลุ่ม ค ผู้ที่ติดสุราอย่างเดียว (n=10) 

และ กลุ่ม ง ผูท้ี่ไม่ตดิบุหรี่และไม่ติดสุราหรือกลุ่มควบคุม (n=7) ทั้งหมดเป็นชาย ที่สมัครใจและยินดีให้

เจาะเลือดตรวจ 

    ผลการวิจัย : 

     พบว่า ระดับ MDA (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 2.3±1.0, 2.1±0.7, 1.5±0.7 และ 

1.5±0.7 ไมโครโมล ตามล าดับ โดย กลุ่ม ก มีค่าสูงกว่า กลุ่ม ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ส่วน กลุ่ม ข และ ค ไม่แตกต่างจาก กลุ่ม ง ร้อยละของนิวโตรฟิลส์ที่จับกินเชื้อรา เท่ากับ 65.3±18.7, 

77.5±7.8, 81.7±7.4 และ 86.1±13.3 % ตามล าดับ โดย กลุ่ม ก มีค่าต่ ากว่า กลุ่ม ง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ส่วน กลุ่ม ข และ ค ไม่แตกต่างจาก กลุ่ม ง ร้อยละของเชื้อราที่ถูกนิวโตรฟิลส์ฆ่า

ตาย เท่ากับ 61.9±34.9, 65.7±36.3, 26.3±35.2 และ 42.3±47.5 % ตามล าดับ ทั้ง 4 กลุ่ม มีค่าไม่

แตกต่างกันในทางสถิต ิ(p>0.05) 

    ข้อสรุป: 

     สรุปได้ว่า การเสพบุหรี่ร่วมกับการเสพสุรา ท าให้มีความเครียดออกซิเดชันสูงขึ้น มีการจับกินเชื้อ

ราของนิวโตรฟิลล์ลดต่ าลง ส่งผลท าให้ร่างกายท างานผิดปกติและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 

แตอ่ัตราการฆ่าเชื้อราของนวิโตรฟิลล์ ของทั้ง 4 กลุ่มไมแ่ตกต่างกัน ตา่งจากสมมุตฐิานที่ได้ตั้งไว้ 
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    ข้อเสนอแนะ: 

     ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรใช้จ านวนตัวอย่างและท าการตรวจหลายซ้ าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้

ได้ผลการตรวจและบทสรุปที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเครียดออกซิเดชันที่สูงขึ้น และ

การจับกินเชือ้ราของนวิโตรฟิลล์ที่ลดต่ าลง เนื่องจากการเสพบุหรี่ร่วมกับการเสพสุรา บ่งชี้อย่างชัดเจน

ถึงพิษและภยันตรายต่อสุขภาพของการเสพติดบุหรี่ร่วมกับสุรา จึงสามารถน าความรู้ที่ได้นี้ ไปใช้

รณรงคใ์ห้ลดละเลิกการเสพบุหรี่และสุรา เพื่อสุขภาพที่ดขีองตนเองและบุคคลอื่นรอบข้าง ได้ตอ่ไป 

ค าส าคัญ: บุหรี่, สุรา, ความเครียดออกซิเดชัน, การจับกิน, การฆ่าเชื้อรา 
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ชื่อเรื่อง: ผลของภาวะเครียดออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระต่อการเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงใน                                                                                                            

            คนสูบบุหรี่ 

ชื่อผู้วิจัย: รัชนีวรรณ มณมีาโรจน์ 1,2*, ปวีณา นอ้ยสุวรรณ1, ชลลดา ลครพล1,  

     วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล1,2 

สถานที่ท างาน: 1 คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 Medical Technology Innovation Research Unit คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 

นเรศวร 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: รัชนีวรรณ มณีมาโรจน์ 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อศึกษาผลของภาวะเครียดออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระของการสูบบุหรี่ต่อการเสื่อมสภาพ

ของเม็ดเลือดแดง โดยท าการศึกษาระดับ serum malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของการเกิดภาวะ

เครียดออกซิเดชัน ด้วยวิธี Thiobarbituric acid reactive substance assay และการเกิด 

phosphatidylserine (PS) externalization ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของการเสื่อมสภาพของเม็ดเลือดแดงและจะถูก

ก าจัดออกจากระบบไหลเวียนของโลหิต โดยการตรวจวัดปริมาณ Annexin V ด้วยวิธี Flow cytometry 

จากเม็ดเลือดแดงของผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่  

ผลการศึกษา :  

 พบระดับ serum malondialdehyde ในกล่มผู้สูบบุหรี่ (8.5±0.7 ไมโครโมล/ลิตร) สูงกว่ากลุ่มผู้

ไม่สูบบุหรี่ (4.5±0.2 ไมโครโมล/ลิตร) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แตป่ริมาณ Annexin V (% 

gate) ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ (p=0.978) 

สรุปผลการทดลอง :  

 การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่า อนุมูลอิสระจากการสูบบุหรี่ท าให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน 

แต่กลไกการเสื่อมสภาพของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชัน ไม่เกี่ยวข้องกับกลไก 

phosphatidylserine (PS) externalization ซึ่งต้องท าการศึกษากลไกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ

ของเม็ดเลือดแดงต่อไป 

ค าส าคัญ  การเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดง, ภาวะเครียดออกซิเดชัน, อนุมูลอิสระ 
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บทคัดย่อกลุ่มการตลาดเพื่อสังคม 
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ชื่อเรื่อง: กระบวนการการตลาดเพื่อสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ:กรณีศึกษาโครงการ 

   กิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่ มูลนธิิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  

ชื่อผู้วิจัย : เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน 1 ประภาพรรณ อุ่นอบ 2 พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช2   

                  จติรสุดา ลิมเกรียงไกร2 

สถานที่ท างาน: 1 ศูนย์วิจัยและการจัดการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ 

   2  ภาควชิาศกึษาศาสตร ์คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ชื่อผู้น าเสนอ: เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการการตลาดเพื่อสังคมในการ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ เงื่อนไขปัจจัยภายใน/ภายนอกองคก์รที่เอื้อต่อการน ากระบวนการ

การตลาดเพื่อสังคมไปขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ประสบผลส าเร็จ และสร้าง

ข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษา กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยผู้มีส่วนส าคัญในโครงการผู้ให้ทุน ภาคี

เครือข่ายและกลุ่มเปูาหมายของโครงการเก็บข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์ สังเกต วิเคราะห์ข้อมูลแบบ

อุปนัย น าเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนาผลวิจัยพบว่ากระบวนการ การตลาดเพื่อสังคมในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 1)ก าหนดปัญหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2) วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางสังคม 3)วางวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสังคม 4)แบ่งส่วนตลาดและก าหนด 

กลุ่มเปูาหมาย 5)วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6)เสนอข้อได้เปรียบในแต่ละส่วนตลาด 7)ก าหนดกล

ยุทธทางการตลาด 8)ปฏิบัติตามแผนงานและประเมินผล พบว่ากระบวนการมีลักษณะเป็นข่ายใยแมง

มุม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม 3 ระดับ คือ รู้โทษพิษภัยปูองกัน และลดการสูบบุหรี่ในบ้าน

โดยมีปัจจัยภายในองคก์รได้แก่ 1)ระบบแผนงาน 2)ลักษณะกลยุทธ์ 3)บุคลากร 4)งานต่อเนื่อง 5)ไม่ยึด

ติดไม่หยุดนิ่ง 6)สื่อสารภายใน 7)การด าเนินงานที่ผ่านมา 8)องค์ประกอบครบแต่งบประมาณจ ากัด

รวมทั้งปัจจัยภายนอกได้แก่ 1)กระแสรณรงค ์2)กฎหมาย 3)เทคโนโลยี 4) สังคม เศรษฐกิจการเมือง 5)

การท างานแบบเสริมพลังขององค์กรรณรงค์ที่เอื้อต่อการน ากระบวนการการตลาดเพื่อสังคมไป

ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จจากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1)กลยุทธ์การตลาดเพื่อ

สังคม มีเทคนิคหลากหลายปรับใช้ได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม 2)มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรมี

การประเมนิผล กระทบ ให้เห็นศักยภาพกระบวนการการตลาดเพื่อสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) ควรใช้การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วมในครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การตลาดเพื่อสังคมในประเทศ

ไทยใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 4)การศกึษา ต่อไปควรระบุเปูาหมายประชากรที่เจาะจง  

ค าส าคัญ: เครื่องมือพัฒนาคุณภาพประชากร/กระบวนการการตลาดเพื่อสังคม/การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม สุขภาพ/ บ้านปลอดบุหรี่ 
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บทคัดย่อกลุ่มการขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิก

บุหรี่
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ชื่อเรื่อง:  โปรแกรมทันตกรรมชุมชนช่วยเลิกบุหรี่ ต าบลปุาแดด  อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 

ชื่อผู้วิจัย: มัตตกิา คิดดี1 ธวัชชัย   ศรกีัน1 

สถานที่ท างาน:  1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลปุาแดด,โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลปุาแดด 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: มัตตกิา คิดดี 

บทคัดย่อ 

ความส าคัญ: 

การบูรณาการกิจกรรมทันตกรรมชุมชนในโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่เป็นที่เชื่อว่าจะท าให้ผู้สูบบุหรี่

มีความสนใจที่จะเลิกบุหรี่มากขึ้น 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่บูรณาการงานทันตกรรมชุมชนในการส่งเสริม

การเลิกบุหรี่ในชุมชน 

วิธีการ:  

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวในชุมชนต าบลปุาแดด อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงรายที่มีการวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม โดยกิจกรรม

ประกอบด้วย การคัดกรองด้วยคลินิคเคลื่อนที่เชิงรุกในการส่งเสริมการลิกบุหรี่ เมื่อพบผู้สูบบุหรี่จะให้

สุขศึกษาและนัดให้เข้ารับบริการตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ร่วมกับการให้สุขศึกษาให้ผู้สูบ

บุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ ณ สถานบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุาแดด  

หลังจากนั้นมีทีม อสม.และแกนน าติดตามกระตุ้นหลังได้รับบริการทันตกรรม รวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์และน ามาวิเคราะหผ์ลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ผลลัทธ์ :  

จากการประเมินสุขภาพของคลินคิเคลื่อนที่พบผู้สูบบุหรี่จ านวน 567 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ร้อยละ 75.0 สูบบุหรี่มวนเองร้อยละ 76.2 มีผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ด้วยงานทันตกรรม

ชุมชนจ านวน 174 คน จากการติดตาม พบว่าสามารถเลิกสูบได้ 1 เดือน 126 คน (ร้อยละ 72.41) จาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพของช่องปากดีขึ้น ร้อยละ 75 ของผู้ปุวยติดตาม 1 เดือน ภายหลังติดตาม

ต่อเนื่อง 3 เดือน พบว่ายังคงเลิกสูบได้ 71  คน (ร้อยละ 40.80) มีสุขภาพของช่องปากดีขึ้น ไม่พบกลิ่น

ปาก ร้อยละ 87.5 ติดตามต่อเนื่อง 6 เดือน พบว่ายังคงเลิกสูบได้ 38  คน (ร้อยละ 21.83) จากการ

ติดตามสุขภาพของช่องปากดีขึ้น กลิ่นปากจากการสูบบุหรี่หายไปเหงอืกและฟันแข็งแรง รอ้ยละ 95 
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สรุป :  

การให้บริการงานทันตกรรมควบคู่กับคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนมีผลท าให้ผู้สูบบุหรี่สามารถ

เลิกบุหรี่ได้ผลอย่างชัดเจนและท าให้ผู้สูบบุหรี่เข้าถึงบริการคลินิกช่วยเลิกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหน่วย

บริการด้านสาธารณสุขจึงควรบูรณาการในการท างานให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเองและให้เป็นเชิง

รุกมากขึน้ 

ค าส าคัญ : โปรแกรมทันตกรรมชุมชนช่วยเลิกบุหรี่ การเลิกบุหรี่ในชุมชน 
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ชื่อเรื่อง:  กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยโปรแกรมการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ     

    ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 

ชื่อผู้วิจัย: สุรเดช คชสารทอง1 นวลรัตน์ โมทะนา1 

สถานที่ท างาน:  1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท่าก๊อ อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: สุรเดช คชสารทอง 

บทคัดย่อ 

ความส าคัญ  

การช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมจะท าให้ได้รับการยอมรับและมีความยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์:  

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังด้วยโปรแกรม

การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

วิธีการศึกษา :   

เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวด้วยการจัดโปรแกรมช่วยผู้ปุวยเรื้อรังให้เลิกบุหรี่โดย

ประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย ด าเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าก๊อ ซึ่งมีกลุ่มผู้ปุวย

เรื้อรังที่ได้รับการคัดกรอง จากคลินิกช่วยเลิกบุหรี่เคลื่อนที่เชิงรุก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. 

โดยมีผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น     78 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปุวยเรื้อรังจะได้รับกิ

จรรมช่วยเลิกบุหรี่เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรมแนะน าการดูแลตนเองด้วย

หลักธรรมมานามัย การอบสมุนไพร การนวดกดจุดสะท้อน การขับสารพิษ และการใช้สมุนไพรเพื่อช่วย

เลิกบุหรี่ จากนั้นมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นท าการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่หลังการเข้าร่วมโปรแกรม เพื่อน ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาและวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมกับเกณฑ์การเลิกได้ส าเร็จด้วยโปรแกรม

พฤติกรรมบ าบัดขององค์การอนามัยโลก (ร้อยละ 30) ด้วยสถิต ิZ-test 

ผลลัพธ์ :   

มีผู้ปุวยเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่โดยสมัครใจ 78 คน มีผู้เลิกบุหรี่ได้อย่าง

ต่อเนื่อง 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) จ าแนกเป็นเลิกได้ 6 เดือน 47 

คน (ร้อยละ 60.25) และเลิกได้ ต่ ากว่า 6 เดือน 6 คน (ร้อยละ 8.21) มีผู้สูบบุหรี่ลดลง 16 คน (ร้อยละ 

20.51) และยังคงสูบบุหรี่เท่าเดิม 9 คน (ร้อยละ 11.53) โดยผลลัพธ์ของการเลิกบุหรี่สูงกว่าค่าเกณฑ์

มาตรฐาน (ร้อยละ 30) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ:  

โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยมาออกแบบกิจกรรมสามารถช่วยผู้ปุวย

เรือ้รังเลิกบุหรี่ได้อย่างมปีระสิทธิผล ดังนัน้หนว่ยบริการสุขภาพในพืน้ที่ที่มคีวามพร้อมจึงควรจัดบริการ

ช่วยเลิกบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทยใหเ้ป็นทางเลอืกหนึ่งใหแ้ก่ผู้ปุวยโรคเรือ้รัง 
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ชื่อเรื่อง  ผลของการใหค้ าปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่แบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม 

ชื่อผู้วิจัย: กรรณิการ์ ตาขัน1 ,สุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร2 

สถานที่ท างาน:  1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านโปุงปูเฟือง  

  2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สรวย 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: กรรณิการ ์ตาขัน 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค:์  

เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้ค าปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่แบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม 

วิธีการศึกษา:  

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ด าเนินการในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านโปุงปูเฟือง ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม จ านวน 75 คน โดยแบ่งผู้สูบบุหรี่เป็น 

2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับค าปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่แบบรายกลุ่ม (Group counseling) จ านวน 42 คน และ

แบบรายบุคคล (Individual counseling) จ านวน 33 คน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการให้

ค าปรึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์จากรูปแบบการให้ค าปรึกษาช่วยเลิกแบบราย

กลุ่มและรายบุคคล 

ผลลัพธ์ :  

ผูสู้บบุหรี่ที่สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.3 จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ย 

12.5 มวน/วัน ระดับการตดินิโคตินวัดแบบทดสอบฟารเ์กอร์สตอร์ม สว่นใหญ่มีระดับการเสพติดนิโคติน

ค่อนขา้งต่ า (1-5 คะแนน) ในกลุ่มที่ได้รับค าปรึกษารายกลุ่มเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ โดยวิธีการ ขัน้ที่ 1 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ขั้นที่ 2 วางแผนการเลิกบุหรี่ ขั้นที่ 3 ลงมอืหยุดสูบ ขั้นที่ 4 ต่อสู้กับอาการขาดบุหรี่

หลังจากเริ่มหยุดสูบบุหรี่ ขั้นที่ 5 ยืนหยัดที่จะเป็นผู้ที่ไม่สูบตลอดไป ขัน้ที่ 6 ขั้นการติดตามผล โดยนัด

ติดตามผลเดอืนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 42 คน สูบบุหรี่เฉลี่ย 13 มวน/วัน มรีะดับการ

เสพติดนโิคตินคอ่นข้างต่ า (1-5 คะแนน) 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 มีระดับการเสพติดนโิคติน

ค่อนขา้งสูง (6-10 คะแนน) 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.28 เลิกสูบบุหรี่ได้ 1 เดือน 9 คน สูบบุหรี่ได้ 3 

เดือน 7 คน เลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.66 กลุ่มที่ 2 ได้รับค าปรึกษารายบุคคล 

จ านวน 33 คน โดยได้รับค าแนะน ารายบุคคลจากคลินิกเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่สรวย สูบบุหรี่เฉลี่ย 12 

มวน มีระดับการเสพติดนิโคตินค่อนขา้งต่ า (1-5) 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.75 มีระดับการเสพติด

นิโคตินค่อนขา้งสูง (6-10 คะแนน) 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 เลิกสูบบุหรี่ได้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.03 ติดตามข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มตดิตามการเลิกบุหรี่  
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สรุป :  

การให้ค าปรึกษารายกลุ่มมีประสิทธิผลสูงกว่าการให้ค าปรึกษารายบุคคล เนื่องจากมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์การให้ก าลังใจกันภายในกลุ่ม และแนะน าวิธีการเลิกบุหรี่จากคนที่ท าแล้ว

เห็นผลกับตัวเอง ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการเลิกบุหรี่ค่อนข้างนอ้ย อาจจะเป็นเนื่องมาจากความช านาญของ

พยาบาลผูด้ าเนินการกลุ่ม จงึเป็นโอกาสที่จะต้องพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มเทคนิคการกระตุน้ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ชื่อเรื่อง: ผลของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนต่อผลลัพธ์ทางคลินกิ คุณภาพชีวติและความ

   พึงพอใจของผู้มารับบริการเลิกบุหรี่ 

ชื่อผู้วิจัย: สุณี เลิศสินอุดม1, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์2, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม1, อัจฉรา นาสถิตย์2,  

     นิรัชรา ถวิลการ2 

สถานที่ท างาน: 1สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ: ณัฏฐธิดา หาญสุริย์ 

บทคัดย่อ 

บทน า:  

 เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขสาขาหนึ่งที่มโีอกาสใกล้ชิดกับผูสู้บบุหรี่ในชุมชน ดังนัน้

การพัฒนาร้านยาให้เป็นศูนย์การให้ค าแนะน าการเลิกบุหรี่ โดยเป็นจุดคัดกรอง ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่

ต้องการเลิกสูบบุหรี่และการตดิตามอย่างเป็นระบบ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในด้านการ

เป็นศูนย์การส่งเสริมและปูองกันสุขภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ต่อไป  

วัตถุประสงค์:  

 เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวติและความพึงพอใจของผูม้ารับบริการเลิกบุหรี่โดย

เภสัชกรชุมชน  

วิธีการด าเนินการวิจัย:  

 เป็นการวิจัยแบบ quasi experimental study โดยผู้สนใจเลิกบุหรี่มาจากการส่งต่อเครอืข่ายของ

ร้านยารวมถึงการให้บริการเชงิรับและเชงิรุกของร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัช

กรจะประเมินระดับการตดินิโคติน สภาวะเสพติด ความสนใจในการเลิกบุหรี่ วัดความดันโลหิต วัด

ระดับคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ในปอด และ ค่าสมรรถภาพปอด (%PEFR) ในครั้งแรกของการ

ให้บริการ เภสัชกรจะแนะน าวิธีการในการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีทั้งการใชย้าและไม่ใช้ยา มีการตดิตามผลการ

ให้บริการเลิกบุหรี่และผลลัพธ์ทางคลินิกซ้ า ณ ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

สัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 8, 12, 24  ตามล าดับ ข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิ Pair t-test เปรียบเทียบ

จ านวนบุหรี่ที่สูบ ปริมาณ CO ในปอด และค่าเฉลี่ย % PEFR ก่อนและหลังรับบริการ 6 เดือน 

เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่มสีมรรถภาพปอดต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้สถิต ิchi square test นอกจากนี้

จะมีการประเมินคุณภาพชวีิตโดยเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  ฉบับภาษาไทย 

(WHOQOL – BREF – THAI) ก่อนการให้บริการเลิกบุหรี่และหลังจากเลิกบุหรี่ได้อย่างนอ้ย 1 เดือน สถิติ
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ที่ใชค้ือ Pair t-test และประเมินความพึงพอใจหลังจากเลิกบุหรี่มาได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยใช้สถิติ

เชงิพรรณนา 

ผลการวิจัย:  

มผีูเ้ข้ารับบริการ 102 ราย อายุเฉลี่ย 38.78±16.2 ป ี เพศชายร้อยละ 93.14 เป็นผู้ขอรับ

ค าปรึกษาเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง 42 ราย จากการซักประวัติในร้านยา 32 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 17 

ราย และส่งต่อจากศูนย์แพทย์หรอืร้านยาในเครือขา่ย 11 ราย ค่า Fagerstrom test เริ่มตน้เฉลี่ย 5±2.6 

การแนะน าวิธีการในการเลิกบุหรี่ โดยไม่ใช้ยาพบร้อยละ 9.8 และใช้ยาพบร้อยละ 90.2 โดยใช้ Nicotine 

gum ร้อยละ 43.14 Bupropion ร้อยละ 28.43 Sodium Nitrite ร้อยละ 4.9 ชาชงหญ้าดอกขาวร้อยละ 

3.9 Nortriptyline ร้อยละ 1.96 และที่มกีารใชย้ามากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 7.84 หลังเขา้รับบริการพบว่า

มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้รอ้ยละ 32.4 ค่าเฉลี่ยจ านวนมวนที่สูบหลังเขา้รับบริการ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้ารับ

บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ (17.2±10.7, 4.7±6.5 มวนต่อวัน; p<0.0001) ระดับ CO ในปอดหลัง

เข้ารับบริการมคี่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (15±8, 9±7.5 ppm; p<0.0001) ค่า % PEFR 

หลังรับบริการมคี่าดีขึ้น อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ (90±15.8, 99±12.4; p<0.0001) ร้อยละของผูท้ี่มี

สมรรถภาพปอดต่ ากว่าร้อยละ 80 มีจ านวนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (17.9, 5.4; p<0.0001) ผล

การประเมนิคุณภาพชวีิตโดยรวมเปรียบเทียบก่อนและหลังรับบริการ พบว่าดีขึ้นอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิต ิ (89.75±11.35, 105.88±12.81; P <.0.05) และดีขึ้นในทุกด้านอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้ง

ความพึงพอใจผูร้ับบริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย:  

 การท างานของรา้นยาเครือข่ายท าให้การบริการเลิกบุหรี่มีประสทิธิภาพ พบว่าผูร้ับบริการ

สามารถเลิกบุหรี่ได้รอ้ยละ 32.4 และสูบลดลงร้อยละ 36.3 มีสมรรถภาพปอดดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ คุณภาพชีวติของผู้รับบริการดีขึน้และผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจมากถึงมากที่สุด จงึควร

สนับสนุนให้รา้นยาเป็นศูนย์การให้บริการเลิกบุหรี่ของประเทศต่อไป 

ค าส าคัญ: เลิกบุหรี่ เภสัชกรชุมชน ร้านยา 
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ชื่อเรื่อง: การศกึษาประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาร่วมกับการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแหง่ตน

   ในการช่วยเหลือผูสู้บบุหรี่ที่ตอ้งการเลิกบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่    

ชื่อผู้วิจัย: ธนิดา คงสมัย1 

สถานที่ท างาน: 1 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์นช่ันแนล 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: ธนิดา คงสมัย 

บทคัดย่อ 

    ความส าคัญ :   

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาส าคัญและเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญของการเสียชีวติ และเจ็บปุวยด้วยโรค

ต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชนชน   

บุคลากรทางด้านสุขภาพจิตมีบทบาทในการช่วยใหค้นเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ การให้ค าปรึกษาร่วมกับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความส าคัญที่จะช่วยใหเ้ลิกสูบบุหรี่ ในการศกึษาครั้งนีน้ าแนวคิดของการ

รับรู้สมรรถนะแหง่ตน (Bandura, 1982) ซึ่งนิยามว่า บุคคลที่รับรู้วา่ตนเองความสามารถจะท าให้มี

ความมั่นใจว่าเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลลัพธ์ที่ตอ้งการได้  มีการศกึษาวิจัยจ านวน

มากเกี่ยวกับ การรับรู้สามารถของบุคคลท าให้บุคคลนั้นมคีวามมั่นใจว่าสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เป็น

ปัจจัยท านายความส าเร็จของบุคคลที่ก าลังเลิกสูบบุหรี่  

    วัตถุประสงค:์   

เพื่อศกึษาประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาร่วมกับการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ที่ตอ้งการเลิกบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่    

 ผลการวิจัย:   

หลังจากประเมินผลผูสู้บบุหรี่ที่ได้รับการให้ค าปรึกษาร่วมกับการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะ 

แห่งตนซึ่งให้ผู้สูบบุหรี่รายงานสถานะการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองและวัดระดับกาซคาร์บอนมอนนอก

ไซด์พบว่ามีผู้หยุดสูบบุหรี่ได้ 32.8%  ผู้สูบบุหรี่ลดลง 14.4% ยังคงสูบบุหรี่อยู่ 5.26%  และไม่สามารถ

ติดตามได้ 47 %  

   ข้อสรุป:    

ผลการศกึษาครั้งนีเ้พื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการใหค้ าปรึกษาด้านเลิกสูบบุหรี่เพื่อ

ช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่ให้มคีวามพยายามที่จะประสบความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ 
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ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท างานปลอดบุหรี่กับความส าเร็จในการเลิกบุหรี่ของผู้ปุวยโรค

   เรือ้รัง จังหวัดมหาสารคาม 

ชื่อผู้วิจัย:  แฉล้ม รัตนพันธุ์1  จริาพร เขยีวอยู่1   นายสุรศักดิ์ ไร่วิบูลย์1   นางอิศรา อนุฤทธิ์1 

สถานที่ท างาน: 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: แฉล้ม รัตนพันธุ์ 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์:     

การวิจัยนี้เป็นการศกึษาเชงิวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่ท างานปลอดบุหรี่ กับ ความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ปุวยโรค

เรือ้รัง จังหวัดมหาสารคาม 

  ผลการวิจัย :    

ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ด้วยวิธีการถดถอยพหุโลจสิติก  พบว่า เมื่อควบคุมอิทธิพลของ

ความตัง้ใจเลิกบุหรี่และการบ าบัดครบตามโปรแกรมก าหนด ผูปุ้วยโรคเรือ้รังที่ปฏิบัติงานในสถานที่

ท างานที่ห้ามสูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานในสถานที่ไม่จ ากัดการสูบบุหรี่ 

(ORAdj=2.24, 95%CI=1.26–3.99) ผูปุ้วยโรคเรือ้รังที่ปฏิบัติงานในสถานที่ท างานจ ากัดการสูบบุหรี่เลิก

บุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานในสถานที่ไม่จ ากัดการสูบบุหรี่ (ORAdj=1.94, 95%CI= 0.98–3.80) 

ข้อสรุป: 

   การหา้มหรอืจ ากัดการสูบบุหรี่ในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมขณะปฏิบัติงานจะเพิ่มโอกาสใหผู้ปุ้วย

โรคเรือ้รังสามารถเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ 

 ข้อเสนอแนะ: 

 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ปุวยให้เป็นเขต

ปลอดบุหรี่ เช่น ออกข้อบังคับในชุมชน สรา้งความตระหนักถึงอันตรายของสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดบุหรี่แก่

ผูเ้กี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพ นอกจากนีค้วรส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีความเช่ือม่ันว่าตนเองจะสามารถ

เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ และตดิตามให้ผู้ปุวยได้รับการบ าบัดครบตามที่โปรแกรมก าหนด 
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ชื่อเรื่อง : พ่อบ้านต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ ท าความดเีพื่อในหลวง ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง  

    จังหวัด สมุทรสงคราม 

ชื่อผู้วิจัย:  สนอง  คล้ าฉิม1   มาโนชญ์  แสงไสยาศน์1 

สถานที่ท างาน: 1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลคลองโคน 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ผู้น าเสนอ: สนอง  คล้ าฉิม 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค:์ 

       1. เพื่อให้พ่อบ้าน สามารถ ลด ละ เลิก บุหรี่ ร้อยละ 10  

       2. เพื่อสร้างพ่อบ้านต้นแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน ร้อยละ 10  

       3. เพื่อศกึษาระดับการรับรู้อันตรายจากการสูบบุหรี่ของพ่อบ้านต้นแบบ 

 ผลการวิจัย: 

          พบว่ากลุ่มพ่อบ้าน มีระดับการรับรู้อันตรายโดยรวมและรายด้านได้แก่การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการไม่สูบบุหรี่ อยู่ใน

ระดับดี กลุ่มพ่อบ้านทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจะลด ละ เลิก บุหรี่ รู้สึกภูมิใจ และดีใจที่ได้เข้า

ร่วมโครงการ มูลเหตุส าคัญที่เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องการท าความดีเพื่อในหลวง และเพื่อสุขภาพของ

ตนเอง อีกทั้งมีความต้องการที่จะลด ละ เลิกบุหรี่เป็นทุนเดิม  กลุ่มพ่อบ้าน สามารถปฏิบัติตนได้ตาม

ค าปฏิญาณที่ให้ไว้ โดยสามารถลดการสูบบุหรี่ ได้ 13 คน ละการสูบบุหรี่ ได้ 2 คน และเลิกบุหรี่ ได้ 1 

คน 

 ข้อสรุป: 

      เหตุผลและแรงจูงใจในการลด ละ เลิกบุหรี่กลุ่มพ่อบ้านต้นแบบ คือ การท าความดีเพื่อในหลวง 

และเพื่อสุขภาพของตนเอง เนื่องจากกลุ่มพ่อบ้านมีการรับรู้อันตรายจากการสูบบุหรี่และรับรู้โอกาส

เสี่ยงของการเกิดโรค ในระดับดี จึงเกิดการไตร่ตรอง และตระหนักในอันตรายจากการสูบบุหรี่ จึง

ตัดสินใจลด ละ เลิกบุหรี่  

ข้อเสนอแนะ: 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จัดท าแผนงานเชิงรุกเพื่อควบคุมและ

ปูองกันการบริโภคยาสูบ                           

2. การสรา้งพ่อบ้านต้นแบบ ที่สามารถลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้ ท าให้ชุมชนเกิดความตระหนัก และ    

สนใจมากขึ้น จึงควรส่งเสริม ขยายผลให้กลุ่มพ่อบ้าน ถ่ายทอดประสบการณ์การลด ละ เลิก

บุหรี่แก่ชุมชน มากขึ้น 
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3. กลุ่มพอ่บ้าน ที่ศกึษานีม้ีความมุง่มั่นและตั้งใจสูง ควรมกีารตอ่ยอดใหก้ลุ่มที่ ลด และ ละการสูบ   

บุหรี่ ให้เป็นกลุ่ม เลิกสูบบุหรี่ ตอ่ไป  

4. ควรขยายผลการศึกษาวิจัยฯในกลุ่มผู้สูบบุหรี่อื่นๆ เช่น อสม . ประชาชน  เยาวชน เพื่อ

เปรียบเทียบผลการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ปุวยโรคเรือ้รัง โรงพยาบาลส่งเสรมิ 

  สุขภาพต าบลบ้านเทพพัฒนา ต าโคกมะมว่ง อ าปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้วิจัย : ทัศนยี์ อุตรวเิชยีร1  ประยงค์ ทองพระพักตร์1  

หน่วยงาน : 1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเทพพัฒนา อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : ประยงค์ ทองพระพักตร์ 

บทคัดย่อ 

ความส าคัญ:  

 การสูบบุหรี่ มีผลกระทบต่อการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังและเสียชีวิต ต.โคกมะม่วง พบผู้ปุวย

โรคเรื้อรังร้อยละ9.38 สูบบุหรี่ร้อยละ13.2 มีโรคแทรกซ้อนร้อยละ7.8 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา

รูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ปุวยโรคเรือ้รัง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม กลุ่มเปูาหมายคือ 

ผูปุ้วยโรคเรือ้รังที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านเทพพัฒนา ต. โคกมะม่วง อ.ปะค า 

จ.บุรีรัมย์ จ านวน 103 คน กิจกรรมแบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไข

ปัญหา ระยะที่ 2 ด าเนินการให้ความรู้โดยใช้บุคคลต้นแบบ ประเมินการติดนิโคติน วัดสาร

คาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และแนะน าวิธีเลิก ระยะที่ 3 ติดตามผลโดยเครือข่าย และระยะที่ 4 

ประเมินความส าเร็จและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกการเลิกบุหรี่ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ และเปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติ Paired t–

test 

ผลการศึกษา:  

ผู้สูบบุหรี่เป็นเพศชายร้อยละ 96.1 จากการให้กิจกรรมช่วยเลิกสูบบุหรี่และการติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง พบว่าผู้สูบเลิกบุหรี่ 14 วันแรก ร้อยละ 95.1 การเลิกสูบได้ 1 เดือนร้อยละ 89.3 เลิกสูบ 3 

เดือนร้อยละ 66.9 เลิกสูบ 6 เดือนร้อยละ 41.7 และเลิกสูบ 1 ปีขึ้นไปร้อยละ 38.8 ในกลุ่มที่เลิกไม่ได้ 

มีการลด ละบุหรี่ร้อยละ 61.2 ผลการเข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่ ท าให้การติดสารนิโคตินลดลงร้อยละ 

47.6 ระดับคาร์บอนมอนน็อกไซด์ในปอดลดลงร้อยละ 32.0 ผู้สูบมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.3 และมี

ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 94.1 อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p <0.001) 

ข้อเสนอแนะ:  

ชุมชนควรพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันจะ

ส่งผลใหล้ดอัตราสูบบุหรี่ในพืน้ที่ได้ 

ค าส าคัญ รูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่,  ผูปุ้วยโรคเรือ้รัง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 

 



39 
 

ชื่อเรื่อง: ฐานขอ้มูล HosXP เพื่อการควบคุมยาสูบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ชื่อผู้วิจัย : ธราดล  เก่งการพานชิ1  สุนิสา จันทร์แสง2 

หน่วยงาน : 1 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 
                          2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : ธราดล  เก่งการพานิช 

บทคัดย่อ 

ความส าคัญ : 

 ฐานข้อมูลการบริโภคยาสูบที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลควรน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

วัตถุประสงค:์ 

 การศึกษานี้มุ่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ รพ.สต.ในฐานข้อมูล 

ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการใช้ประโยชน์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของชุมชน 

วิธีการศึกษา: 

 การวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากระบบฐานข้อมูล HosXP ของพื้นที่รับผิดชอบ

ของ รพ.สต.บางพลับ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สุ่มแบบง่ายเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง จ านวน 1 

จาก 3 หมู่บ้านเลือกข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยการ

ส่งออกข้อมูลการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้มีรูปแบบไฟล์ Excel 

และน ามาวิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติ จ านวน ร้อยละ และความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Odds Ratio: OR) 

ผลการวิจัย: 

 ประชากร 35 ปีขึ้นไปมีจ านวน 696 คน ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การกิน

อาหารหวาน มัน เค็ม การออกก าลังกาย ข้อมูลโอกาสเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือด

สมอง และอ้วนลงพุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 10.67 โดยเพศชายสูบร้อยละ 20.18 

และเพศหญิงสูบร้อยละ 1.92 ดื่มสุราร้อยละ 11.64 ออกก าลังกายร้อยละ 91.24 กินหวาน มัน เค็มร้อยละ 

24.57, 25.57 และ 30.75 ตามล าดับ ส าหรับโอกาสเสี่ยงต่อการปุวยโรคความดันโลหิตร้อยละ 33.19 

โรคเบาหวานร้อยละ 16.52 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 56.75 และอ้วนลงพุงร้อยละ 42.24 นอกจากนี้

พบว่า  ผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงปุวยโรคความดันโลหิตสูง 1.95 เท่า (95%OR =1.17, 3.26) และ

ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 10.22 เท่า (95%OR = 4.20, 26.55)  

ข้อเสนอแนะ: 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต. มีฐานข้อมูลผู้สูบบุหรี่ของพื้นที่รับผิดชอบ สามารถเข้าถึง

ได้เองและงา่ยต่อการเข้าถึง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้ 

ค าส าคัญ: ฐานขอ้มูล HosXp/ การควบคุมยาสูบ / โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
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ชื่อเรื่อง: การช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน : มุมมองบริบทเชงิวัฒนธรรม 

ชื่อผู้วิจัย: ยอดสร้อย  วิเวกวรรณ1 

สถานที่ท างาน: 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : ยอดสร้อย  วิเวกวรรณ 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์:    

1) เพื่อศกึษาบริบททางวัฒนธรรมในชุมชนที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

2) เพื่อศกึษาแนวทางการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนที่มคีวามละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม 

ผลการวิจัย:    

จากการศกึษาวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนแหง่หนึ่งของจังหวัดสระบุรี พบว่าบริบททางวัฒนธรรม

ที่สง่ผลต่อการสูบบุหรี่ เช่น  ความเชื่อ (“คนที่ไม่ดูดบุหรี่ ที่ตายก็มี”)  เชื่อว่าการสูบบุหรี่ช่วยใหท้ างานมี

ประสิทธิภาพ  ความเกรงใจ  เชื่อว่าลดเครียดได้ รับรู้ว่าบุหรี่ไม่อันตราย  สูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคม เพศ

สภาพ (gender) ความไม่เท่าเทียมทางเพศ  ส าหรับบริบททางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ เช่น 

การตระหนักในบทบาท (ความเป็นพ่อ เป็นสามี)  การพัฒนาจิตวิญญาณ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม รักษา

ศลีห้า และเรียนรู้หลักธรรมชาติ เป็นต้น  

ข้อสรุป: 

1) บริบททางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เชน่ เพศสภาพ (gender) ความเช่ือ 

(believes) ทัศนคต ิ(attitudes) วิถีชีวติ  บริบทแวดล้อม เป็นต้น 

2) วิธีการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนที่มคีวามละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม  เช่น การค านึงถึงเพศ

สภาพ บูรณาการกับพิธีกรรมทางศาสนา สร้างค่านิยมความประหยัด ในแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ: 

1. ส่งเสริมวิธีการช่วยเลิกบุหรี่ที่มคีวามละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม 

2. ให้ความรู้เรื่องบุหรีแ่ละเสริมพลังอ านาจในกลุ่มสตร ีเด็กและเยาวชน  

 

 

 

 

 



41 
 

ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  

             จังหวัดเชยีงราย  

ชื่อผู้วิจัย วันเพ็ญ  บุญล้วน1  ปรียวรรณ์  ดงีามเลิศ1  

สถานที่ท างาน  1 โรงพยาบาลแมส่รวย   

ประเภทการน าเสนอ: โปสเตอร์ 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : วันเพ็ญ  บุญล้วน 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค:์  

 เพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่

ของผู้สูบบุหรี่ในคลินกิช่วยเลิกบุหรี่โรงพยาบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัย

กึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ที่มกีารวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม โดยคลินิก

ช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ จัดใหบ้ริการสัปดาห์ละ 1 วันแบบเบ็ดเสร็จในคลินิก  โดยมีกิจกรรมหลักคือ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดระดับการติดบุหรี่ ให้ค าปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่ และมีทางด่วนกรณีที่จ าเป็นใน

การวัดสมรรถภาพปอด และพบแพทย์ จากนั้นมีการติดตามและประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูล

และน ามาวิเคราะหผ์ลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ผลลัพธ์ : 

 จากผลการด าเนินงานพบว่า การเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จในคลินิกช่วย เลิกบุหรี่ 

โรงพยาบาลแม่สรวยเริ่มมีกิจกรรมในคลินิก ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี 2558 (ครึ่งปี) มีอัตราการเข้าถึง

บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ดังนี้ ปี 2556 เพิ่มร้อยละ 6.67  ปี  2557 เพิ่มร้อยละ 33.04 และ ปี  

2558 (ครึ่งปี)  เพิ่มร้อยละ 15.43  ผลลัพธ์ต่อการเลิกบุหรี่ กรณีสามารถเลิกสูบได้ 3 เดือน พบว่า ปี 

2555 เลิกได้รอ้ยละ 6.66  ปี 2556 ร้อยละ 7.14  ปี 2557 ร้อยละ13.42  และปี 2558 (ครึ่งปี) ร้อยละ  

8.84 กรณีสามารถเลิกสูบได้ 6 เดือน พบว่า ปี 2555 เลิกได้ร้อยละ10.47  ปี 2556 ร้อยละ 11.61  ปี 

2557 ร้อยละ 12.75  และปี 2558 (ครึ่งปี) ร้อยละ 13.61 ตามล าดับ และกรณีสามารถเลิกสูบได้ 1 ปี 

ในปี 2555 ร้อยละ 7.62  ปี 2556 ร้อยละ8.93   ปี 2557 ร้อยละ10.07  และปี 2558 (ครึ่งปี) ร้อยละ 

11.56 ตามล าดับ รวมอัตราการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ (6 เดือนและ 1 ปี) ในปี 2555 ร้อยละ 18.09  ปี 

2556 ร้อยละ 20.54   ปี 2557 ร้อยละ 22.82  และปี 2558 (ครึ่งปี) ร้อยละ 25.17 ตามล าดับ 

สรุป :  

 การจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จในคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ เป็นช่องทางที่จะท าให้ผู้สูบบุหรี่

เข้าถึงบริการได้งา่ย  ใชเ้วลาน้อย และมีประสิทธิผล สามารถติดตามประเมินผลการเลิกที่เห็นผลอัตรา

การเลิกบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นได้ชัดเจน  
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ชื่อเรื่อง: การประเมินสถานการณย์าสูบจังหวัดเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อผู้วิจัย: สมศักดิ์ สดีากุลฤทธิ์1  สิรพิงษ์ วัฒนศรีทานัง2  พรทิพา วรรณสินธุ์2  อภเิดช โยชน์เยือ้น2 

สถานที่ท างาน : 1 คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

                      2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : สมศักดิ์ สดีากุลฤทธิ์ 

บทคัดย่อ 

 การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเลยเป็นการประเมินสถานการณ์

หลังการด าเนินงานของโครงการ “ไทยเลยฮักกัน ไร้ควันบุหรี่ ทุกชีวีมีสุข” หรือโครงการจังหวัดเลย

ปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนัก ของผู้เกี่ยวข้องใน

เรื่องควันบุหรี่มือสองและนโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ทั้งก่อนและหลังด าเนินงานโครงการ

ไทยเลย ฮักกัน ไร้ควันบุหรี่ ทุกชีวมิีสุข 

วิธีการศึกษา: ในการประเมินใช้วธิีการศกึษาทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

  การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเห็นการประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความ

ตระหนักของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องควันบุหรี่มือสอง และนโยบายสาธารณที่สาธารณะปลอดบุหรี่

ประชากรที่ท าการศึกษาแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 

ร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่ราชการ คลินิกอดบุหรี่ และร้านค้าจ าหน่ายบุหรี่สร้าง

เครื่องมือใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามและแบบสังเกต กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรในการค านวณ รวม

ทั้งสิน้ 1,293 ราย 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินเสริมพลังและการถอดบทเรียนสถานที่ต้นแบบปลอด

บุหรี่ กลุ่มเปูาหมายได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ ครู ส านักงานขนส่ง ภาคประชาชน 

ผู้บริหาร ผู้น า องค์กร ชุมชน ที่ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ วิธีการศึกษาประกอบด้วย 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตทั้งแบบมีสว่นร่วมและไม่มีสว่นร่วม 

ผลการศึกษา: 

 1.การประเมนิสถานการณย์าสูบหลังการด าเนินโครงการ 

  ผลการศึกษา ประชาชนทุกกลุ่มมีความคิดเห็นทัศนคติ ความตระหนักที่ดีขึ้นในเกือบ

ทุก ๆ ดา้น ภายหลังการด าเนินโครงการไทเลยฮักกัน ไร้ควันบุหรี่ทุกชีวีมีสุข และมีข้อค้นพบที่ส าคัญใน

แตล่ะกลุ่ม ดังนี ้

  1) กลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ประชาชนยังรับรู้ต่ าเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณ

อาคารสถานที่ เชน่ ลานวัด มเีพียงร้อยละ 34.10 รองลงมาคือ ตลาด คิดเป็นร้อยละ 39.93 สอดคล้อง

กับการส ารวจว่าท่านได้พบเห็นและได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ตลาด เป็นสถานที่ที่
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ประชาชนทั่วไป ไปมากที่สุดใสรอบหนึ่งเดือน และพบเห็นการสูบบุหรี่รวมทั้งได้รับควันบุหรี่มือสองมาก

ที่สุดด้วย และรองลงมา คอื อาคาร ศาสนสถาน 

  2) กลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ใน

สาธารณะมากถึงร้อยละ 82.31 สิ่งที่นักท่องเที่ยวรับรู้ต่ าที่สุดเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คือ

สตรีได้รับควันบุหรี่ขณะตั้งครรภ์มีโอกาสแท้ง คิดเป็นร้อยละ 67.01 และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

นักท่องเที่ยว พบว่า มีการสังเกตปูายห้ามสูบทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่ ร้อยละ 76.27 และจะไม่สูบเมื่อเห็น

ปูายสูบ 

  3) กลุ่มสถานประกอบการรา้นอาหาร พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่อนุญาตติให้

สูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณที่จัดให้ และสถานประกอบการมีความเห็นให้การสนับสนุนต่อนโยบายที่ ห้าม

สูบบุหรี่ในร้านอาหาร ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 71.01 

  4) สถานประกอบการ โรงแรมที่พัก พบว่า ลูกค้าบ่นเรื่องควันบุหรี่มือสองเป็นบางครั้ง

ร้อยละ 67.53 สะท้อนให้เห็นว่ามีการละเมิดการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการโรงแรมที่พักจึงท าให้มี

ประชนบ่นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มอืค่อนขา้งสูง 

  5) สถานที่ราชการ สถานที่ราชการมีการประเมิน 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ

นโยบายเขตปลอดบุหรี่ และการรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ผลการประเมิน โดย

สรุปพบว่า การรบัรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายเขตปลอดบุหรี่ และความตระหนัก เกี่ยวกับกฎหมาย 

มีการรับรู้ และความตระหนักเพิ่มสูงขึน้เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินงานโครงการ 

  6) คลินิกอดบุหรี่ พบว่า คลินิกแต่ละแห่งมีนโยบายที่ชัดเจน แลละทีมสุขภาพที่

ด าเนนิการในคลินิกอดบุหรี่ คือ พยาบาล และการให้บริการนั้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 

1 ช่ัวโมงต่อราย โดยรูปแบบของกิจกรรมหรอืวิธีการช่วยใหเ้ลิกบุหรี่ไม่ได้ใช้ยา แต่ใชว้ิธีการให้ค าปรึกษา

เป็นรายบุคคล 

  7) ผูป้ระกอบการรา้นค้าจ าหนา่ยบุหรี่ พบว่า การที่ชุมชนมีข้อตกลงร่วมในการควบคุม

การบริโภคบุหรี่ ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายบุหรี่ มีความคิดว่า สามารถท าได้ แตะจะมีผลกระทบ

ต่อร้านค้าที่จ าหน่ายบุหรี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาสูบมากที่สุด 

คือ ต้องควบคุมให้รา้นค้าไม่จ าหนา่ยบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง 

  การสังเกตการณ์การด าเนินงานตามโครงการจังหวัดเลยปลอดบุหรี่ของผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรมพบว่า การติดปูายห้ามสูบบุหรี่ผู้ประกอบการให้ส าคัญน้อยลง 

และปูายส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย 

 2. การประเมนิเสริมพลังและการถอดบทเรียนพืน้ที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ 

  1) การประเมนิเสริมพลัง ได้จัดกระบวนการประเมินเสริมพลัง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท า

ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานโครงการ ได้ประเมิน ตรวจสอบการด าเนินการของตนเอง และ

ก าหนดแผนงานหรือแนวทางการด าเนินงานในช่วงต่อไป อันเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
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มากกว่าการตรวจสอบหรือวัดผลส าเร็จ โดยมีการด าเนินการ 2 ครั้ง ผลจากการด าเนินงาน พบว่า 1) 

ท าให้เกิดเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การออก

ตรวจตรา การติดปูายรณรงค์ ซึ่งแต่ละภาคส่วนที่เข้าร่วมได้ด าเนินการในบทบาทของตัวเอง ใน

กลุ่มเปูาหมายที่รับผดิชอบ 2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งได้ตรวจสอบการท างานของตนเองว่าที่

ผา่นกิจกรรมใดท าได้ดแีละกิจกรรมที่ต้องแก้ไข 3) เกิดก าลังใจในการด าเนินงาน มีความภาคภูมิใจ ที่มี

คนรับรู้มากขึ้นรวมทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เห็นความส าคัญการท างานด้านบุหรี่

มากขึ้น 

  2) การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ โครงการได้ด าเนินการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ ที่

สามารถด าเนินการควบคุมการบริโภคบุหรี่ในพื้นที่ หน่วยงาน จ านวน 5 กรณี ได้แก่ โรงพยาบาลเลย 

โรงพยาบาลเอราวัณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เทศบาลต าบลนาอ้อ และชุมชนกกม่ วงชี ซึ่งพบว่า

ประเด็นส าคัญที่ท าให้การสร้างพื้นที่ต้นแบบประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก คือ 1) ผู้น า

องค์กรหรือผู้น าชุมชน 2) มีกลไกการขับเคลื่อน 3) การสร้างการมีส่วนร่วม 4) มีแผนการด าเนินงาน

อย่างตอ่เนื่อง 5) มีการท างานประสานกับองค์กรภายนอก 

ข้อเสนอแนะ: 

 1.ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน 

  1.1) ในการรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายควรใช้กฎหมายควรให้ความส าคัญกับ

สถานที่ที่เป็นตลาด บริเวณศาสนาสถาน ให้เขม้ข้นเพิ่มขึน้ 

  1.2) การรณรงค์หา้มสูบบุหรี่และบังคับใช้กฎหมายควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะ

ประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุน 

  1.3) ควรรณรงค์ หรอืเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบการรา้นอาหาร 

  1.4) ควรพัฒนาศักยภาพคลินิกอดบุหรี่ในระดับต าบล ให้มปีระสิทธิภาพ 

  1.5) การสรา้งมาตรการตา่ง ๆ ในระดับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมสี่วนรว่ม 

  1.6) ควรมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดให้มคีวามเข้มแข็งเพิ่มขึน้ 

 2.ข้อเสนอแนะเชงิวิชาการ 

  2.1) ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการสรา้งมาตรการควบคุมการบริโภคบุหรี่ รวมทั้งสุราด้วยและเพื่อให้เห็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรม

ที่จะใช้ในการขยายผล 

  2.2) ควรศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและแรงงาน

ต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเลย 
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ชื่อเรื่อง: การประเมินสถานการณย์าสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น  

ชื่อผู้วิจัย : ฟูารุ่ง มีอุดร1   สยาม บัวระภา1 

สถานที่ท างาน: 
1  กลุ่มวจิัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   คณะมนุษยศาสตร์และ  

            สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ:  ฟูารุ่ง มีอุดร 

บทคัดย่อ 

 โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น  มีเปูาหมายหลักเพื่อ

น าข้อมูลที่ได้จากการศกึษามาสนับสนุนการด าเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่  โครงการได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.)  มีระยะเวลาในการ

ด าเนินการ  2 ปี  พ.ศ. 2554 – 2556  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและวิจัยเชิงคุณภาพ  มี

วัตถุประสงค์ เพื่อ    1)    ประเมินความคิดเห็น  ทัศนคติ  ความตระหนัก  และความรู้เรื่องกฏหมาย

ของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องควันบุหรี่มือสองและนโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่  ทั้งก่อนและหลังการ

ด าเนนิงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ในกลุ่มประชากร 5 กลุ่มคือ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร 

โรงแรม บ้านพัก และหน่วยงานราชการ  2) ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบสาธารณะปลอดบุหรี่ 5 สถานที่

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง วัด หมู่บ้าน และ โรงเรียน  3)  สนับสนุนการ

ด าเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่  และ 4)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนงาน

โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ของจังหวัดขอนแก่นด้วยกระบวนการประเมินเสริมพลัง  ผลการศึกษา

พบว่าประชากรทั้ง 5 กลุ่มขา้งตน้ ก่อนด าเนินโครงการส่วนมากทราบว่า  โรงเรียน โรงพยาบาล ภายใน

อาคารศาสนสถาน เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ แต่ยังไม่ทราบว่า สถานที่สาธารณะที่มีแอร์  ตลาด ร้านอาหาร

ไม่มแีอร ์สถานขีนส่งมวลชน เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ หลังด าเนินโครงการ ส่วนมากยังคงทราบว่า  โรงเรียน 

โรงพยาบาล ภายในอาคารศาสนสถาน เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ และหลายกลุ่มเริ่มมีการรับรู้ว่า สถานที่

สาธารณะที่มีแอร์ เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ แต่ยังคงไม่ทราบ ไม่แน่ใจว่า ตลาด ร้านอาหารไม่มีแอร์ 

สถานีขนส่งมวลชน เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชากรกลุ่ม

ต่าง ๆ ในเรื่องสถานที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนและในโรงพยาบาลนั้นได้ผลดี แต่ในสถานที่สาธาราณะเช่น 

ตลาด ร้านอาหารไม่มีแอร์ สถานีขนส่งมวลชน ภายนอกอาคารศาสนสถาน เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 

สถานที่เหล่านี้จึงยังคงเป็นเปูาหมายส าคัญของคณะท างานรณรงค์ท าให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองปลอด

บุหรี่ ข้อค้นพบที่นา่สนใจอีกประการหนึ่งคือผู้ประกอบการโรงแรมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในค า

ว่า ปลอดบุหรี่  ในส่วนผลการศึกษาใน 5 สถานที่สาธารณะในจังหวัดขอนแก่นนั้น พบว่า ก่อนการ

ด าเนินงานโครงการ แต่ละแห่งได้มีกระบวการท างานในเรื่องการท าให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อยู่ บ้าง

แล้วโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั้งสองและโรงเรียน ในขณะที่วัดและหมู่บ้านนั้นยังไม่มีการด าเนินงาน

อย่างชัดเจนนัก หลังด าเนินโครงการพบว่า ในทุกแห่งมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่  
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ในส่วนโรงพยาบาลมีการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น มีคณะท างานรับผิดชอบชัดเจน มีปูายเตือน

ตามจุดต่าง ๆ มีคลินิกอดบุหรี่ แต่ยังคงพบมีการละเมิดอยู่ในบริเวณรอบโรงพยาลที่ไม่ใช่เขต

โรงพยาบาล  ในส่วนโรงเรียนพบว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่มากขึ้น และ

พบว่าการทุ่มเทเอาใจใส่ของครูมีส่วนส าคัญมากต่อการไม่สูบบุหรี่ของนัก เรียน ส าหรับวัดนั้นมีการ

ด าเนนิงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยมีการรณรงค์ไม่ให้มกีารถวายบุหรี่พระและมีนโยบายให้พระเลิกบุหรี่เพื่อ

เป็นตัวอย่างให้ประชาชน ในหมูบ้านพบว่าประชาชนมีความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น มีการรณรงค์

อย่างได้ผลจนท าให้ผู้สูบบุหรี่ในชุมชนมจี านวนน้อยลง  

ค าส าคัญ :  การประเมนิ จังหวัดปลอดบุหรี่  
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เรื่อง : การประเมนิสถานการณย์าสูบจังหวัดปัตตานเีพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อผู้วิจัย: อภิรดี  แซ่ลิ่ม 1 สรินฎา ปุติ 1 อริยา คูหา 1 อับดุลรอชีด เจะมะ 1  ภัทราวรรณ ทองค าชุม 1   

             อาทิตยา สมโลก 1 ศรัณย์พัช ชีระจนิต์ 2  ยอร์น จิระนคร 2 

สถานที่ท างาน: 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     

      2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ประเภทการน าเสนอ: วาจา 

ผู้น าเสนอ : สรนิฎา ปุติ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ มีวัตถุประสงค์  

คือ (1) เพื่อประเมินต้นทุนเดิมของการท างานเพื่อควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (2) เพื่อส ารวจ

ความคิดเห็น การรับรู้กฎหมาย ทัศนคติ ความตระหนัก ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องควันบุหรี่มือสองและ

นโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (3) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานที่สาธารณะ

ปลอดบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี (4) เพื่อประเมินการบริโภคบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานี และ (5) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนัก

กับการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 

ด าเนนิการวิจัยแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555 จาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ  นักเรียน  และ

ผูน้ าศาสนาหรือผู้น าชุมขน จ านวน 1,762 ราย และบุคลากรที่ท างานด้านการควบคุมยาสูบจ านวน 30 

คน จากทุกอ าเภอ ในจังหวัดปัตตานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ

แบบสังเกต  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยสมการ

ถดถอยโลจสีติก ส่วนขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)   

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุโดยเฉลี่ย 28.413.7 ปี  สูบบุหรี่  ร้อยละ 24.5 เคย

สูบแตป่ัจจุบันเลิกแล้ว รอ้ย 7.7  อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ครั้งแรก คอื 17.1  4.7 ปี  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่

เป็นประจ า คอื 18.9  5.5 ปี  ในกลุ่มผู้ที่เคยสูบบุหรี่  สูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 65.2  สูบ

บุหรี่จากประเทศมาเลเซีย (บุหรี่หนีภาษี) ร้อยละ 38  สูบใบจาก ร้อยละ 42  สูบยาเส้น ร้อยละ 38.3 

ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตปูายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.5 หากพบเห็นปูายห้ามสูบโดยส่วน

ใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่  ร้อยละ 79.3  กลุ่มตัวอย่างรับรู้สถานที่ที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่สูงสุด คือ 

โรงพยาบาล ร้อยละ 74.4 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 64.4 ส่วน ตลาด 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด คือ ร้อยละ 21.7  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมาย

หา้มกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 82.7 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ใน
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ที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.4  ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพที่กลุ่ม

ตัวย่างรับรู้สูงสุด คือ  ท าให้เป็นมะเร็งปอด  ร้อยละ 93.4 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 92.2  

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ การมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 

โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละ 87.2 รองลงมา คือ ควรมีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.5   ส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปร พบว่า ผู้ที่มีคะแนนทัศนคติ

ต่ ากว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีคะแนนทัศนคติสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 2.42 เท่า   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ พบว่า มีการสนับสนุน

นโยบายและกลยุทธ์ในการท างาน แต่ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีงบประมาณไม่เฉพาะเจาะจงในการควบคุม

ยาสูบ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เคารพกฎหมาย  ขาดการการท างานที่เป็นเครือขา่ย 
 



50 
 

ภาคผนวก 

 

ล าดับรายชื่อผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหง่ชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ 

 

ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

1 - การปูองกันนักสูบหน้า

ใหม่ โดยเน้นการจ ากัด

การ เข้ าถึ งยาสูบของ

เยาวชน 

ผลของโปรแกรมปูองกันการสูบบุหรี่ส าหรับ

วัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย  

ชื่อผู้วิจัย: จริาพร  สุวะมาตย์ และคณะ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

จริาพร  สุวะมาตย์ 

7 

- 1 การเฝูาระวังสถานการณ์ยาสูบในร้านค้าปลีก 

จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย: ทวีศักดิ์ จินต์จิ

ระนันท์ และโปรดปราน ข าสุวรรณ์ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

โปรดปราน ข าสุวรรณ์ 

8 

- 2 ประสิทธิผลสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาถิ่นเพื่อการรณรงค์

ไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนเผ่าอาข่า อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้วิจัย: นวลรัตน์ โมทะนา 

และทักษิณ  ถิ่นเมอืง 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

นวลรัตน์ โมทะนา 

9 

- 3 กลวิธีทางสุขศกึษากับการปูองกันนักสูบบุหรี่หน้า

ใหม่  ต.ท่าก๊อ อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย ชื่อผู้วิจัย: 

ภูรภิัทร์ ธีระลักษณ์ และคณะ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ภูรภิัทร์ ธีระลักษณ์ 

10 
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ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

- 4 การปูองกันนักสูบหน้าใหม่ 

โ ดย เ น้ นกา รจ ากั ดก า ร

เข้าถึงยาสูบของเยาวชน 

มาตรการจ ากัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน: 

ทบทวนวรรณกรรม  

ชื่อผู้วิจัย: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และปิยะรัตน์  

นิ่มพิทักษ์พงศ์ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 

12 

- 5 เปรียบเทียบ ความรูแ้ละทัศนคติ การควบคุม

ยาสูบ ของประชาชนทั่วไป ในการรณรงค์ต่อต้าน

พิษภัยบุหรี่ ณ ถนนคนเดินตลาดกลางคนื เมอืง

พะเยา ล าปาง และ เชียงราย  

ชื่อผู้วิจัย: ยุทธนา หมั่นดี 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ยุทธนา หมั่นดี 

13 

2 - ลดจ านวนนักสูบเดิมในภาค

ชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภค

ยาเส้น 

รูปแบบการมสี่วนรว่มในการสร้างและใช้

มาตรการทางสังคมในการปูองกันนักสูบหนา้ใหม่

ชื่อผู้วิจัย: ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน   

และอนุกูล มโนทนต์ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

ณรงคศ์ักดิ์  หนูสอน 

16 

3 - เสียงสะท้อนจากต้นธาร : ผลกระทบของนโยบาย

และแผนควบคุมยาสูบแห่งชาติต่อเกษตรกรผู้

ปลูกใบยาสูบ ชื่อผู้วิจัย: บัวพันธ์  พรหมพักพิง 

และคณะ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

นิลวดี พรหมพักพิง 

17 
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ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

4 - อันตรายของการสูบบุหรี่ ผลกระทบของการเสพติดบุหรี่และ/หรอืสุราต่อ

ระดับความเครียดออกซิเดชันในเลือด การจับกิน 

และการฆ่าเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยเม็ด

เลือดขาวชนิดนวิโตรฟิลส์  

ชื่อผู้วิจัย: ยุทธนา หมั่นดี  และคณะ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

ยุทธนา หมั่นด ี

20 

- 6 ผลของภาวะเครียดออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระต่อ

การเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงในคนสูบ

บุหรี่ ชื่อผูว้ิจัย: รัชนีวรรณ มณีมาโรจน ์และคณะ  

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

รัชนีวรรณ มณีมาโรจน์ 

22 

5 - การตลาดเพื่อสังคม กร ะบ วนก า รก าร ตลาด เพื่ อ สั ง คม ใ นก า ร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ : กรณีศึกษา

โครงการกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่ มูลนธิิเพื่อการไม่

สูบบุหรี่ ชื่อผู้วิจัย: เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน และ

คณะ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

เทียนทิพย์ เศียรเมฆัน 

24 

6 - การขยายสิทธิการเข้าถึง

บริการเลิกบุหรี่ 

โปรแกรมทันตกรรมชุมชนช่วยเลิกบุหรี่ ต าบลปุา

แดด  อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้วิจัย: 

มัตตกิา คดิดี และธวัชชัย   ศรกีัน 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

นางสาวมัตตกิา คดิดี 

26 
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ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

7 - การขยายสิทธิการเข้าถึง

บริการเลิกบุหรี่ 

กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยโปรแกรมการแพทย์

แผนไทยโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบล  

ชื่อผู้วิจัย: สุรเดช คชสารทอง และนวลรัตน์ โม

ทะนา 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

สุรเดช คชสารทอง 

28 

8 - ผลของการให้ค าปรึกษา ช่วย เลิ กบุ หรี่ แบบ

รายบุคคลและแบบรายกลุ่ม ชื่อผู้วิจัย: กรรณิการ์ 

ตาขัน และสุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

กรรณิการ ์ตาขัน 

30 

9 - ผลของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนต่อ

ผลลัพธ์ทางคลินกิ คุณภาพชีวติและความพึงพอใจ

ของผู้มารับบริการเลิกบุหรี่ ชื่อผู้วิจัย: สุณี เลิศสิน

อุดม และคณะ 

ผู้น ำเสนอด้วยวำจำ 

ณัฏฐธิดา หาญสุริย์ 

32 

- 7 การศกึษาประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาร่วมกับ

การเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ในคลินิกอด

บุหรี่   ชื่อผู้วิจัย: ธนิดา คงสมัย 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ธนิดา คงสมัย 

34 
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ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

- 8 การขยายสิทธิการเข้าถึง

บริการเลิกบุหรี่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท างานปลอดบุหรี่

กับความส าเร็จในการเลิกบุหรี่ของผูปุ้วยโรค

เรือ้รัง จังหวัดมหาสารคาม ชื่อผู้วิจัย:  แฉล้ม 

รัตนพันธุ์1  และคณะ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

แฉล้ม รัตนพันธุ์ 

35 

- 9 พ่อบ้านต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ ท าความดีเพื่อ

ในหลวง ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัด 

สมุทรสงคราม ชื่อผู้วิจัย:  สนอง  คล้ าฉิม    

และมาโนชญ์  แสงไสยาศน์ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

สนอง คล้ าฉิม 

36 

- 10 การพัฒนารูปแบบการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ปุวยโรค

เรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

เทพพัฒนา ต าโคกมะม่วง อ าปะค า จังหวัด

บุรีรัมย์ ชื่อผู้วิจัย : ทัศนีย์ อุตรวิเชียร1  ประยงค์ 

ทองพระพักตร์1  

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ประยงค์ ทองพระพักตร์ 

38 

- 11 ฐานข้อมูล HosXP เพื่อการควบคุมยาสูบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ชื่อผู้วิจัย:

ธราดล  เก่งการพานิช  และสุนิสา จันทร์แสง 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ธราดล  เก่งการพานิช 

39 
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ล าดับการ

น าเสนอ

แบบวาจา 

ล าดับการ

น าเสนอแบบ

โปสเตอร ์

กลุ่มประเด็น ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

บทคัดย่อ 

เลขหน้า 

- 12 การขยายสิทธิการเข้าถึง

บริการเลิกบุหรี่ 

การช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน : มุมมองบริบทเชงิ

วัฒนธรรม ชื่อผู้วิจัย: ยอดสร้อย  วิเวกวรรณ 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

ยอดสร้อย  วิเวกวรรณ 

40 

- 13 ประสิทธิผลของบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบ

เบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลแมส่รวย อ าเภอแมส่รวย 

จังหวัดเชยีงราย ชื่อผู้วิจัย: วันเพ็ญ  บุญล้วน 

และปรียวรรณ์  ดีงามเลิศ1 

ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

วันเพ็ญ  บุญล้วน 

41 

10 - ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพมาตรการ

และนโยบาย 

การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดเลยเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้วิจัย: สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

และคณะ 

ผู้น าเสนอด้วยวาจา 

สมศักดิ์ สดีากุลฤทธิ์ 

43 

11 - การประเมนิสถานการณ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่น

เพื่อการเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้วิจัย: ฟูารุ่ง มีอุดร 

และสยาม บัวระภา 

ผู้น าเสนอด้วยวาจา 

ฟูารุง่ มีอุดร 

44 

12 - การประเมินสถานการณทยาสูบจังหวัดปัตตานี

เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย: อภิรดี  แซ่ลิ่ม และ

คณะ 

ผู้น าเสนอด้วยวาจา 

สรินฎา ปุติ 

48 
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