.th

or

c.

.tr

w

w

w

รายงาน
สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

.th

โครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่

c.

or

จัดโดย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

w

w

w
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1

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 (Pre-conference)
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “FCTC เพื่อสังคมไทยไรควันบุหรี่”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ก

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

.th

คณะทํางาน : ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ*,**
ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ***
ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา****
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต*
นางสาวหทัยชนก สุมาลี**

ฝายสนับสนุน : นางสาวจินตนา ปสิงห*
นางสาวศัญชญา ภูแลนสูง*
นางสาวสรัตนี แกวคํา*
พิมพครั้งแรก : สิงหาคม 2554
จํานวน : 1,000 เลม

or
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c.

P

w

w

สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราเสริมสุขภาพ (สสส.)
พิมพที่ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ
โทรศัพท 0-2457-2593

w

ออกแบบรูปเลม : Adisak Naowarattanakorn*
P

* ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
** สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณะสุข
*** มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
**** คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข

คํานํา
การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนา
ตนแบบบริการอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 กอนการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้ง
ที่ 10 (Pre-conference) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ไดรับความสนใจจาก
บุคลากรที่ทํางานดานการชวยเลิกบุหรี่ และภาคีเครือขายควบคุมยาสูบเปนอยางมาก
ในโอกาสนี้ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอขอบคุณ สํานักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ในการจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นครั้ ง นี้ และ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สําหรับการรวมสนับสนุนในการ
ดําเนินโครงการวิจัย
1

.th

1

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ
ผูอํานวยการศูนยวิจยั และจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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w

w

.tr

c.

or

ศจย. ในฐานะหนวยงานบริการวิชาการ และจัดการความรูดานการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปรายงานการประชุมครั้งจะมีสวนชวยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ตนแบบการจัดบริการอดบุหรี่ในประเทศไทยตอไป

ค

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
คํากลาวรายงาน
คํากลาวเปดประชุม
สรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหรี่
สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ นเรียนรูการ
จัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

.th
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c.

or

ภาคผนวก
1. ขอตกลงดําเนินงานตามโครงการโครงการสังเคราะห
องคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ ในหนวยบริการรับสงตอ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ขอตกลงเลขที่ 001-2554 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
2. เอกสารประกอบการบรรยายหัวขอ “มาตรฐานโรงพยาบาล
/สถานพยาบาลปลอดบุหรี่”
3. เรื่องเลาคัดสรร
4. บทคัดยอคลินิกอดบุหรีต่ นแบบ
5. ผลการอภิปรายรายกลุมปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสาน
ระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่
6. แบบประเมินผลการจัดประชุม
7. รายชื่อผูเขารวมประชุม
8. ภาพกิจกรรม
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คํากลาวรายงาน
โดย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ
ในพิธีเปดการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู
เพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ

.th

เรียน ทานประธาน นพ.ปานเทพ คณานุรักษ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทานวิทยากร และผูเขารว มประชุมทุกทา น ดิฉัน ดร.ศิริวรรณ พิท ย
รั ง สฤษฏ ผู อํ า นวยการศู น ย วิ จั ย และจั ด การความรู เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ ในนามของผู แ ทน
คณะกรรมการจัดการประชุมบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 10 รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทุกทานไดให
ความสนใจเขารวมการประชุมกอนการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ (Pre-conference)

c.

or

1

1

สืบเนื่องจากภาคีเครือขายควบคุมยาสูบไดดําเนิน โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบบริการชวยเลิก
บุหรี่ มาไดระยะหนึ่งแลว จึงเห็นควรมีการตอยอด การใชขอมูลที่ไดจากการถอดบทเรียนรูปแบบบริการ
บริการชวยเลิกบุหรี่ ดวยการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการสังเคราะหองคความรู
เพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิก
บุหรี่สําหรับประเทศไทย และรับทราบปญหาและอุปสรรคการทํางานระดับพื้นที่ เพื่อนําองคความรูที่
ไดรับนําไปใชเพื่อวางระบบการจัดบริการตอไป
4

w

w

.tr

4

ในโอกาสนี้ภาคีควบคุมยาสูบ ขอขอบคุณสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ใหการสนับสนุนทุนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
และหวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมครั้งจะเปนประโยชนสําหรับผูทํางานดานบริการชวยเลิกบุหรี่ทุกทาน
เพื่อการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในประเทศไทยที่มีประสิทธิผลตอไป
1

w

1

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ ทาน นพ.ปานเทพ คณานุรักษ ผูอํานวยการ
สํ า นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ กล า วเป ด การประชุ ม เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ กอนการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้ง
ที่ 10 (Pre-conference) ขอเรียนเชิญคะ
1

จ

คํากลาวเปดประชุม
โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
นพ.ปานเทพ คณานุรักษ
ในพิธีเปดการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู
1

เพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ

or

.th

เรียน คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยากร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน
ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาเปนประธานในเปดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ ในวันนี้

.tr

c.

กอนอื่น ผมขอขอบคุณ วิทยากรผูทรงคุณ วุฒิ และผูเกี่ ยวข องทุ กทา นที่ไดมีส วนในการจั ด
ประชุมวิชาการครั้งนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมภาคเครือขายควบคุมยาสูบ ในความรวมมือดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบอยางเขมแข็ง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดย สํานักพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งมีหนาที่ในการ
สงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ เพื่อใหประชาชนเขาถึงหลักประกันสุขภาพดวยความมั่นใจ
ไดสนับสนุนใหหนวยบริการจัดการใหบ ริการจัดการใหบริก ารอดบุหรี่ขึ้นตั้งแต ปงบประมาณ 2553
เพื่อใหการชวยเหลือผูสูบบุหรี่ที่อยากเลิกบุหรี่ไดเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น และลดอัตราการเกิดโรค
เรื้อรังตางๆ ที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เพื่อใหดําเนินการดังกลาวไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
สนับสนุนใหเกิดการสังเคราะหองคความรูดังกลาวขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการบริการอดบุหรี่ที่
จะสามารถเปนแนวทางการนํารองการดําเนินการระดับพื้นที่และเปนการใหบริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานอันจะสงผลใหลดอัตรากรเจ็บปวยไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต
1

w

w

w

1

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการ
สังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ และขออํานวยพรใหการประชุมดําเนินไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดประชุมทุกประการ

ฉ

.th
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c.

or

สรุปบทเรียน
รูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

สรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ของประเทศไทย
การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
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w

w
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c.

or

.th

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ผานมา ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําขอเสนอโครงการการ
ขยายบริการเพื่อปองกันโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในหมวดสงเสริมปองกัน ป พ.ศ.2554 และ 2555 ในดานการพัฒนาบริการคลินิกเลิกบุหรี่ โดย
ในเบื้องตนทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพไดใหการสนับสนุน ศจย.ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู วันที่ 24 สิงหาคม 2554 เพื่อใหเครือขายที่ทํางานดานการชวยเลิกบุหรี่ไดรับทราบความกาวหนา
เกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหรี่ รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหรี่
สําหรับประเทศไทย เพื่อใชในการนํารองดําเนินการระดับพื้นที่ตอไป ภาคผนวก 1
ในการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
ชวงเชาเริ่มตนดวยการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หัวขอ “รูปแบบการบูรณาการการบริการเลิกบุหรี่” จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผูใชบริการคลินิกอดบุหรี่
2. โดย คุณศิริพร จินดารัตน
3. การพัฒนาโปแกรมจัดการฐานขอมูลการบําบัดผูติดสารนิโคติน
4. โดย คุณสุดรัก พิละกันทา
5. ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่: กรณีศึกษาอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
6. โดย คุณจํานงค แกวนาวี
7. ประสิทธิผลการใชยา Nortriptyline รวมกับพฤติกรรมบําบัดในการชวยเลิกบุหรี่
8. โดย ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ
ตอจากนั้นเปนการบรรยายหัวขอ “มาตรฐานโรงพยาบาล/สถานพยาบาลปลอดบุหรี่” โดย พญ.นัน
ทา อวมกุล สํานักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เพื่อใหทราบถึงแนวทางการจัดระดับ
ความสําเร็จของมาตรฐาน 1-8 ซึ่งมีเปาหมายและกระบวนการที่หนุนเสริมกัน เพื่อสงเสริมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบโดยสถานพยาบาล ใหกระบวนการเยี่ยมสํารวจและกลไกอื่นๆ ของ สรพ. มีสวนในการทําให
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเป น เขตปลอดบุ ห รี่ มี ก ระบวนการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป อ งกั น โรค และ
บําบัดรักษาผูติดสารนิโคตินที่มีคุณภาพ เปนไปตามแนวทางที่เครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการ
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บริโภคยาสูบจัดทําขึ้น ซึ่งแนวทางการจัดระดับความสําเร็จของมาตรฐาน 1-8 ไดแก 1.การนําองคกร 2.การ
สื่อสารประชาสัมพันธ 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การคนหาและการดูแลผูติดบุหรี่ 5.การจัดบริการคลินิกเลิก
บุหรี่ 6.การกํากับดูแลใหโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 7.การสงเสริมบทบาท อปท.กับ
ชุมชน และ 8.การวัดวิเคราะหและการประเมินผล ภาคผนวก 2

w

w

w
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c.

or

.th

หลังจากนั้นเปนการถายทอดประสบการณ “เรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่” ที่ผานการคัดลือกใน
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ผานการเลาเรื่อง ดําเนินการโดย ผศ.กรองจิต
วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ จํานวน 10 เรื่อง ภาคผนวก 3 ดังนี้
1. สยบ“นิค”เด็กนอยผูทรนง
โดย นางอุลี ศักดิ์สวุ รรณ โรงพยาบาลนาน จ.นาน
2. ยาใจ..จากหัวใจของผูใหและผูรบั บริการ
โดย นางวรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
3. “จากเด็กนอยที่ออนหัด”
โดย นางสุพฤติยา เริงจรัล โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย
4. เรื่องเลากระบวนการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังปลอดจากควันบุหรี่ ถึงระดับชุมชน
โดย นางบุญญา อักษรชู โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง
5. ภูมิใจที่ไดเปน
โดย นางกุลธิดา จันทรานุสรณ โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง
6. ดั่งดอกบัวบาน
โดย นางสาวอภิญญา ลุนนากัน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
7. คุณหมอตัวนอย
โดย นางจรรยา ใจหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก
8. “เรื่องเลา ดวยแรงแหงรัก”
โดย นายศศพล คชมิตร โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด
9. สัญญาใจในเดือนรอมฏอน
โดย นายอุสมาน แวหะยี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําใหม จ.ยะลา
10. ประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่
โดย นายสุขฎิพจน พรศรี คลินิกฟาใส ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
จ.นครนายก

3

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

c.

or

1. โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร
โดย คุณนิรันดร สรอยระยา
2. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน
โดย คุณธาดาวรรณ ภูมาตนา
3. โรงพยาบาลสันปาตอง จ.เชียงใหม
โดย คุณดอกรัก พิทาคํา
4. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
โดย นพ.รัฐภูมิ ชามภูนท

.th

ตอดวยการนําเสนอ “การจัดการชวยเลิกบุหรี่ระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขาย
ชวยเลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ” จํานวน 10 แหง
ภาคผนวก 4 โดยแบงเปน 2 ชวง ชวงแรก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ดําเนินการโดย ผศ.นพ.
สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่
ปรึกษามูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

w

w

w
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ชวงบายเป นการนําเสนอการจั ดการชวยเลิกบุหรี่ร ะดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางาน
เครือขายชวยเลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ ตอจาก
ชวงเชา ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
5. โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท
โดย คุณลําพวน ใจแสง
6. โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบุรี
โดย คุณบุษริน เพ็งบุญ
7. โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร
โดย คุณสุเพ็ญ แกวเพชร
8. โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
โดย คุณสุพร ดานวรนันท
9. โรงพยาบาลบางน้าํ เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โดย คุณน้ําทิพย สงวนบุญญพงษ
10. โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก
โดย คุณคําแวน เขื่อนเปก
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ในชวงบายไดมีการเปดเวทีการอภิปรายรายกลุมถึง “ปญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นแนวทางใน
การประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่” โดยแบงกลุมหนวยบริการในสังกัดสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ ตามพื้นที่เปน 7 กลุม ภาคผนวก 5 คณะทํางานสามารถสรุปประเด็นจากที่ประชุมถึงแนวทางที่ไดรบั
จากผูทรงคุณวุฒิ ดานวิชาการ 3 ทาน คือ 1) ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2) ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา
และ 3) ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ และดานระบบ คือ คุณกาญจนา ศิริโกมล ผูเชี่ยวชาญสํานักพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก าร สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.) ในประเด็ น การประสานระบบการ
ดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ เพื่อใหภาคสวนที่ เกี่ยวของนําไปขับ เคลื่อนนโยบายการพัฒนาต นแบบการ
จัดบริการอดบุหรี่ในประเทศไทยตอไป สามารถแยกประเด็นหลัก 4 ประเด็นดังนี้

.th

1.นโยบายและพัฒนาระบบของการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่

1.1 สถานการณดานนโยบายและพัฒนาระบบ การดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ ที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน
ปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการคลินิกอด
บุหรี่ในสังกัดทั่วประเทศแหงละ 50,000 บาท โดยแตละพื้นที่มีกลไกในการบริหารจัดการไดเอง
ดานระบบบันทึกขอมูล ปจจุบัน เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กําลังพัฒนา
ระบบบันทึกขอมูล โดยในป พ.ศ.2555 จะจัดตั้งศูนยขอมูลสวนกลาง และมีเจาหนาที่รับผิดชอบแบบประจํา
1 คน ซึ่งในเบื้องตนเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จะดําเนินการเก็บขอมูลใหกอน เพื่อใช
เปนขอมูลระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2553 ที่ผานมา มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มีมติ
รับรอง “มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ” และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดรับ
รองมติในการประชุมครั้งที่ 2 /2554 วันศุกรที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบ
รัฐบาลเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะนํามติไปขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบตอไป โดยมี
มติใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกระทรวง
สาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร แพทยแผน
ไทยหรือบริการแพทยทางเลือกที่จําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงาน
เลิกบุหรีใ่ นชุมชน
1

1

1
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1.2 ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุป สรรคด านระบบของการดํ าเนิน งานบริ การเลิกบุ หรี่ ในปจ จุบั นพบวา สํา นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ยังไมไดกําหนด ตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน
1

1

1
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บุคคลากรที่รับผิดชอบคลินิกอดบุหรี่มีจํานวนนอย แตละคนมีภาระงานมากโดยรับผิดชอบงานอื่นไปดวยใน
ขณะเดียวกัน ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร และแพทยยังไมใหความสําคัญเรื่องการใหบริการเลิกบุหรี่
เทาที่ควร
ปจจุบันระบบบันทึกขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีความยากลําบากในการ
ดําเนินการ เชน ขาดการชี้แจงเรื่องรายงาน คําจํากัดความ
รูปแบบการจัดบริการ เปาหมายผูรับบริการเลิกบุหรี่ยังไมมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและนโยบายของผูบริการในการดําเนินงานบางพื้นที่ทําใหไม
สามารถขยายเครือขายการใหบริการอยางทั่วถึงเพื่อรองรับผูที่ตองการเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ
ปจจุบันยานอทริปไทลีน (Nortripthylene) ถูกบรรจุอยูใ นบัญชียาหลักแหงชาติแลว แตยงั ไมได
ระบุขอบงชีว้ าชวยในการอดบุหรี่
1

1

1

1

1

.th

1

1

1.3 แนวทางการแกไข
เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลที่มีรูปแบบชัดเจน โดยเบื้องตนอาจจัดทํา
ในโรงพยาบาลนํารองกอน เปาหมายผูรับบริการในเบื้องตนใหมุงเนนไปที่ผูปวยโรคเรื้อรังเปนอันดับแรก โดย
อาศัยรูปแบบของศูนยโรคหัวใจ ศูนยโรคเบาหวาน เพื่อเสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหนํา
องคความรูนี้มาพัฒนาตอ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ควร
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของการดําเนินงานบริการเลิก
บุหรี่ที่ชัดเจน มีรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานพรอมนโยบาย การใหบริการคลินิกอดบุหรี่ ควรไดรับการ
ผลักดันจากผูบริหาร สปสช.ควรใหงบประมาณสนับสนุนดานบริการเลิกบุหรี่ใหมากกวาเดิม และมีการ เพิ่ม
ปริ ม าณบุ ค ลากรที่ ทํ า งานคลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ โดยบรรจุ เ รื่ อ งนี้ ใ นการควบคุ ม โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (Noncommunicable diseases; NCDs) และอาจนําผูติดบุหรี่มาชวยในกระบวนการเลิกบุหรี่ดวย
ประเทศไทยควรมีการสรางระบบบันทึกขอมูลผูปวยใหงายตอการรับ-สงขอมูลระหวางคลินิกอด
บุหรี่ สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนโปรแกรมสําเร็จรูป เชน บสต.
ของงานยาเสพติด และโรคเรื้อรังของ สปสช.
หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมผลักดันใหยาที่ชวยในการอดบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพตัวอื่นๆ นอกจาก
นอทริปไทลีนเขาไปอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ เพื่อใหผูอยากเลิกบุหรี่ที่มีความจําเปนในการใชยาสามารถ
เขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน
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2. ดานวิชาการสนับสนุนการพัฒนาระบบและสมรรถนะบริการเลิกบุหรี่

2.1 สถานการณ ดานวิชาการสนับสนุนการพัฒนาระบบและสมรรถนะบริการเลิกบุหรี่ ที่
ผานมาจนถึงปจจุบัน
จากการทบทวนสถานการณเบื้องตนกอนการประชุม โดยคณะทํางานของ ศจย. และเครือขาย
ควบคุมยาสูบ พบวา ในป พ.ศ.2551-2552 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ไดดําเนินโครงการโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ตนแบบในการแกปญหาบุหรี่และสุขภาพ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งไดทํางานรวมกับองคกรภาคีตางๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมี
การขยายเครือขายการรณรงคไปยังองคกรรณรงคในระดับภูมิภาค ผานการทํางานกับบุคลากรสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จํานวน 113 แหง (โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
9 แหง และโรงพยาบาลชุมชน 104 แหง) สําหรับในป พ.ศ.2553-2555 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ได
พัฒนาแผนงานสนับสนุนและขยายเครือขายในการควบคุมยาสูบลงสูโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานี
ตํารวจ โดยเการขยายผลเพื่อสรางคานิยมที่ไมสูบบุหรี่ลงสูชุมชน
ในขณะเดียวกันระหวางป 2553-2555 เครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบได
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตนแบบในการดําเนินงานดานการ
ควบคุมยาสูบอยางครบวงจร และไดมีการปรับเกณฑการพิจารณาสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ ตามศักยภาพ
และการดําเนินงานของโรงพยาบาลนั้นๆ โดยมุงเนนสงเสริมใหโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ไดมีโอกาสพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพที่ดีขึ้นในการควบคุมยาสูบอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหเกิดระบบการสงตออยางเปน
เครือขายรวมกับสาขาวิชาชีพอื่น ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)
ในป พ.ศ.2552 ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ (ศบช.) หรือสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 เริ่ม
เปดใหบริการอยางเปนทางการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพื่อเปนศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากขอมูล
หลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได โดยผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ อยางเปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สรางความรูใหม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัครเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ระดับภูมิภาค
บทบาทที่สําคัญของสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 คือ ใหบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท (Quitline) ที่มีคุณภาพระดับ
สากล สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ Quitline สูการพัฒนา Best practice ระดับภูมิภาค รวบรวมขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ Quitline และใหความรูแกสาธารณะอยางตอเนื่อง พัฒนาสมรรถนะผูประกอบวิชาชีพ
สุขภาพและอาสาสมัคร เพื่อการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท ระดับนานาชาติ ตลอดจนรวมประสานงานเพื่อการ
ผลักดันนโยบายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ในระหวางป พ.ศ.2552 พล.ต.ต.หญิง จันทนา วิธวาศิริ และ ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ เครือขาย
วิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดดําเนินการสํารวจโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ในประเทศ
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ไทย โดยสงแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลเครือขายจํานวน 1,040 แหง โดยไดรับแบบสอบถามกลับทั้งสิ้น
676 ฉบับ คิดเปนรอยละ 65.7 ครอลคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ จากการสํารวจพบวามีโรงพยาบาลที่มีการ
ดําเนินงานคลินิกอดบุหรี่จํานวน 555 แหง
พ.ศ.2553 พญ.ธญรช ทิพยวงษ สถาบันธัญญารักษ กําลังศึกษาการพัฒนาระบบบําบัดรักษา
ผูปวยบุหรี่ ดวยงบประมาณของกรมการแพทย ขณะนี้อยูในระหวางสงแบบสอบถามการประเมินระบบ
บริการบําบัดโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ที่พัฒนาโดยเครือขายวิจัยบริการบําบัดโรคติดบุหรี่ ไปยังคลินิกอด
บุหรี่ในสังกัดกรมการแพทย
ในป เ ดี ย วกั น คื อ พ.ศ.2553 ศู น ย วิ จั ย และจั ด การความรู เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดําเนินโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบบริการชวยเลิกบุหรี่มาไดระยะหนึ่งแลว ดวยทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยไดรับความรวมมือดาน
นัก วิ จั ย จากสํ า นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ขภาพระหว า งประเทศ (IHPP) และมหาวิท ยาลั ย ต า งๆ โดยมี
วัตถุประสงคการดําเนินโครงการเพื่อ 1) คนหาตนแบบการจัดบริการบําบัดรักษาโรคเสพยาสูบ (Service
delivery model of tobacco cessation) และระบบโครงขายการสงตอ (Referral network system) ที่
สอดคลองกับแนวทางของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือเปนบริการที่มีประสิทธิผลสูงและตนทุน
ต่ําเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆ (Cost-effective) และผูตองการเลิกบุหรี่เขาถึงไดงาย ตามบริบทของแตละ
พื้นที่ แยกเปนเมืองและชนบท (accessible by target groups) 2) ทําการทดลองการจัดบริการบําบัดรักษา
โรคเสพยาสูบบางรูปแบบที่มีประสิทธิผลในบริบทของประเทศไทยจากขอสรุปตามวัตถุประสงคที่ 1 และ
เปรียบเทียบตนทุนประสิทธิผล (Efficacy and Cost-Effectiveness) รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทที่แยกเปน
เมืองและชนบท และ 3.ออกแบบการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิผล การจัดบริการบําบัดรักษาโรค
เสพยาสูบ ในระบบปกติภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา (To suggest recommendations for scaling
up the effective work models) โดยขณะนี้ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิ
ยาลัย ไดดําเนินการวิจัย หัวขอ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเรื่องปจจัยกําหนดพฤติกรรมการเลิก
บุหรี่ เพื่อสังเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหรี่ของประชากรวัยผูใหญ เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบัน
ศจย.อยในระหวางดําเนินการวิจัย หัวขอ รูปแบบบริการบําบัดโรคติดบุหรี่: การทบทวนงานวิจัยอยางเปน
ระบบ (A systematic review of systematic reviews of cessation) เพื่อคนหารูปแบบและประสิทธิผลของ
รูปบริการเลิกบุหรี่ทั่วโลก และนางสาวหทัยชนก สุมาลี สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ อยู
ระหวางการดําเนินการวิจัย หัวขอ การศึกษาสถานการณระบบการจัดบริการชวยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย
ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา เครือขายวิชาชีพแพทยเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ไดรายงานตอที่
ประชุมวา ในป พ.ศ.2555 เครือขายวิชาชีพแพทยเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีแผนการวิจัยรวมกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดีในการดําเนินการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของรูปแบบบริการเลิกบุหรี่ของประเทศไทยใน
4

w

w

w

.tr

c.

or

.th

4

8

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

กลุมคนไขโรคเรื้องรัง โดยแบงการศึกษาเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รับคําปรึกษาอยางเดียว รูปแบบที่ 2
รับคําปรึกษารวมกับการใชยาหลอก (Placebo) รูปแบบที่ 3 รับคําปรึกษารวมกับการใชยาแบบ Step Up
เริ่มจากการประเมินผูตอ งการเลิกบุหรี่วาควรไดรับยาหรือไม ถาควรไดรับจะใชยาตัวใด ซึ่งจะเริ่มจากการใช
ยาราคาถูก รวมถึงยาสมุนไพร, Bupropion, Nortriptyline เปนลําดับแรก และหากไมไดผลจะปรับใชยาที่มี
ราคาแพงขึ้นตามลําดับ และ รูปแบบที่ 4 รับคําปรึกษารวมกับการใชยาราคาแพง โดยจะวัดจากตนทุน
ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) เพื่อนําผลการวิจยั ที่ไดรับไปพัฒนารูปแบบบริการเลิกบุหรี่ของประเทศ
ไทยตอไป
2.2 ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคดานวิชาการของการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ในปจจุบันพบวา ผูบริหารสวน
ใหญยังไมทราบขอมูลดานวิชาการเกี่ยวกับระบบบริการเลิกบุหรี่ บุคลากรที่รับผิดชอบคลินิกอดบุหรี่ใน
ประเทศไทยบางรายไมเคยผานการอบรมทักษะในการใหบริการเลิกบุหรี่ ทําใหบุคลากรยังขาดองคความรู
ดานการเลิกบุหรี่ ไมมีความมั่นใจในการใหบริการ
ปจจุบันคลินิกอดบุหรี่ยังขาดการสนับสนุนดานเอกสาร ขาวสารความรูเรื่องบุหรี่ รวมถึงสื่อ วีดีทัศน
ที่เกี่ยวกับการชวยเลิกบุหรี่ที่สามารถเขาถึงทุกวัย ปจจุบันสวนใหญแหลงขอมูลจะไดจากเวบไซต และมูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ นอกจากนี้ผูรับผิดชอบงานคลินิกอดบุหรี่ไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยาการ
เลิกบุหรี่ทําใหไมทันตอสถานการณ

.tr

c.

or

.th

1

2.3 แนวทางการแกไข
ประเทศไทยตองมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ทุกคนดวยหลักสูตร
ฝกอบรมทางวิชาการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ อยางตอเนื่องยั่งยืน และสม่ําเสมอ โดย มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชน องคความรูดาน 5A ความรู
และทักษะที่จําเปนตอการชวยเลิกบุหรี่ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา สําหรับบุคลากรที่มีความ
รูอยูแลวควรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานดานนี้ เชน หลักสูตรการบําบัดชวยเลิกบุหรี่เชิงลึก หรือสนับสนุน
คูมือแนวทางเวชปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการชวยเลิกบุหรี่ (Guideline Standard) ที่สหวิชาชีพสามารถ
นํามาใชปฏิบัติงานไดเลย
ตองมีการพัฒนาสื่อหรือชุดการเรียนรูเพื่อชวยในการเลิกบุหรี่เหมาะสมสามารถเขาถึงไดทุกวัย
เชน แผนพับ วีดีทัศนสอนเทคนิคการเลิกบุหรี่ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเผยแพรสนับสนุนใหกับคลินิกอด
บุหรี่เพื่อนําไปใช และมีการการพัฒนาขอมูลขาวสารดานวิทยาการเลิกบุหรี่ใหทันตอสถานการณ และมี
ชองทางการรายงานหรือประชาสัมพันธใหผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหรี่ไดรับทราบอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการ

w

w

w
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จัดประชุมสัมนาและอบรมวิชาการ เชน การเผยแพรงานวิจัย โดยเชิญผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหรี่ใหเขารวม
ประชุมโดยตรง

3.การเชื่อมตอกับสายดวนเลิกบุหรี่ 1600

3.1 สถานการณดานการเชื่อมตอกับสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ในชวงที่ผานมา (พ.ศ.2551-2553) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ได
สนับสนุนทุนดําเนินงานโครงการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ (ศบช.) ซึ่งมีมูลนิธิสรางสุขไทย
เปนผูรับทุนเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท โดยเริ่มกอตั้งและเปดใหบริการเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ.2552 รูปแบบบริการของสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 เปนการบริการใหคําปรึกษาฟรี เพื่อการเลิก
บุหรี่แกประชาชนทั่วไป เปดบริการระหวาง 07.30 - 20.00 น. ตั้งแต วันจันทร – วันศุกร สําหรับการบริการ
นอกเวลา หรือวันหยุด สามารถฝากขอความและเบอรโทรกลับได คาบริการ โทร 1600 โดยใชโทรศัพท TOT
3 บาท/ครั้ง ทั่วประเทศ การดําเนินงานที่ผานมาของสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ทําใหไดระบบเทคโนโลยี และ
ระบบการใหบริการคําปรึกษาอยางเปนรูปธรรม
1

1

or

.th

1

c.

3.2 ปญหาและอุปสรรค
ปจจุบันสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ของประเทศไทยมีเพียงแหงเดียว คือ ที่กรุงเทพมหานคร ทําให
ผูใชบริการในตางจังหวัดสามารถเขาถึงบริการไดยาก อาทิ ภาคใตแจงวาโทรติดยาก
ในการสงตอและสงกลับระหวางศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ หรือสายดวนเลิกบุหรี่
1600 กับพื้นที่บริการหรือคลินิกอดบุหรี่ที่ใหบริการเลิกบุหรี่แบบ 2A 1R (Ask Advice Refer) ในขั้นตอนการ
สงตอสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ยังมีปญหาและอุปสรรคตั้งแตผูใหการบําบัดในคลินิกอดบุหรี่ยังไมทราบระบบ
สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 จึงไมสามารถใหคําแนะนําผูรับบริการไดเต็มที่ เนื่องจากเกรงวา เมื่อสงตอผูปวยไป
แลวสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ยังไมมีระบบขอมูลรายงานยอนกลับมายังคลินิกอดบุหรี่ ทําใหคลินิกอดบุหรี่ไม
ทราบวาผูมารับบริการสามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จแลวหรือไม จํานวนเทาใด
การดําเนินงานสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ยังไมมีระบบหรือคําสั่งที่ชัดเจนจากกระทรวง และยังไมมี
ชองทางการเชื่อมในทุกระดับ เพื่อความสะดวกในการติดตามผูปวย ซึ่งตองมีการลงทะเบียนในการใหบริการ
สายดวน 1600 ใหสามารถโทรติดตามได เพื่อปองกันการฟองรองภายหลังดวย
1
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3.3 แนวทางการแกไข
สายด ว นเลิ ก บุ ห รี่ 1600 ควรขยายให มี ทุ ก ภู มิ ภ าคในประเทศไทย นอกจากศู น ย ก ลางที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการเลิ กบุห รี่ใหกั บประชาชน และ สามารถรองรั บผูใช บริก ารใน
ตางจังหวัดที่ยังไมสามารถเขาถึงได
สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ควรมีชองทางสงตอรับบริการในสถานพยาบาล และเขามามี บทบาทหลัก
ในการ ติดตามมากขึ้น และสงขอมูลใหหนวยงานที่ สงมาดวยเอกสารหรือระบบรายงานที่ เปมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ และมีการถา ยทอดระบบการประสานงานใหกั บผูปฏิบัติงานลินิก อดบุหรี่ใหเขาใจ
ขั้นตอนการสงตอและสงกลับผูรับบริการใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อประโยชนสูงสุด
สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ควรปรับระบบการติดตาม คือ ปรับปรุงรายงานยอนกลับที่โรงพยาบาล
หรือหนวยงานสามารถตรวจสอบได และสวนกลางควรมีแนวทางในการปฏิบัติการใหบริการการสงตอ และ
การบันทึกผลเปนมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงกับสายดวนเลิกบุหรี่ 1600
สําหรับการบันทึกขอมูลของสายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ควรบันทึกขอมูลผูสงเพียงครั้งเดียว หรือจัดรหัส (Code)
ผูสงตอเพื่อความสะดวก และสงรหัสผูปวยกลับใหหนวยงานไดรับทราบ
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.th

1

or

1

c.

4.การบริหารจัดการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคี

4.1 สถานการณดานการบริหารจัดการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคี ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันผูรับผิดชอบระบบบริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยมี 3 หนวยงานหลัก ไดแก 1.เครือขาย
วิชาชีพ สุขภาพเพื่อ สังคมไทยปลอดบุ หรี่ 2.มูลนิ ธรณรงคเพื่ อการไมสูบ บุหรี่ (มสบ.) และ 3. สํา นักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
1

1

.tr

1

w

1

4.2 ปญหาและอุปสรรค
หนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง และนโยบายรูปแบบบริการเลิกบุหรี่มีหลาย
หนวยงานยังไมมีการประสานงานรวมกับแบบเปนรูปธรรม

w

w

1

4.3 แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ที่ควรเปน
ประเทศไทยควรดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบหลักรวมกันเพื่อวางแผนและพัฒนา
บูรณาการระบบบริการเลิกบุหรี่ของประเทศไทยใหมีระบบเดียว โดยเสนอใหสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กระทรวงสาธารณสุขมีเจาหนาที่ 1 คนสําหรับดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ การประสานงานควร ผลักดันใหมีการ
จัดตั้งศูนยเลิกบุหรี่ประจําจังหวัด/เขต มีการกําหนดนโยบายในระดับองคกรที่ชัดเจนเปนผูรับผิดชอบหลัก
คือ ระดับกระทรวง ภาค เขต และจังหวัด
1

1

1

1
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ของประเทศไทยที่ควรเปนคือเริ่มจากสํานักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (สปสช.) และสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรค ร ว มกั น กํ า หนดนโยบาย
ระดับประเทศ มีการวางแผนดานงบประมาณรวมกัน และนํานโยบายลงมาในแตละจังหวัดที่ผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งจะสงตอมายังสํานักงานสาธาณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่จะนํานโยบายลงมาที่โรงพยาบาลตางๆ โดย
สั่งการมาตั้งแตระดับผูบริหารโรงพยาบาล คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เพื่อประกาศเปนนโยบายของทุก
โรงพยาบาล โดยใหมีผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหรี่โดยตรงไมใชเปนลักษณะงานฝากแบบที่เปนอยูในปจจุบัน
และประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อใชนโยบาย ตั้งเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน จัดระบบการเก็บ
ขอมูลและรายงานที่ทางสวนกลางตองการ มีการจัดอบรมบุคคลากรวิชาชีพสุขภาพ ไดแก แพทย เภสัชกร
ทันตแพทยเพื่อรับนโยบาย และเปนทีมงานในการชวยเลิกบุหรี่ สรางแรงจูงใจในการทํางานชวยเลิกบุหรี่ เชน
การใหโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ คาตอบแทน ในสวนของ สปสช.เขต ควรมีระบบการชี้แจง
การดําเนินการกับผูรับผิดชอบงานโดยตรง
เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ตองประชาสัมพันธใหคลินิกอดบุหรี่ทั่วประเทศ
ทราบโดยทั่วถึงกันวาขั้นตอนการสมัครเปนคลินิกอดบุหรี่ในระบบเปนอยางไร
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สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 (Pre-conference)
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “FCTC เพื่อสังคมไทยไรควันบุหรี่”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

.tr

c.

or

.th

การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอด
บุ ห รี่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เสนอความก า วหน า เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ สร า งช อ งทางในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละเสนอข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ และเพื่ อ เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย
คนทํางานชวยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 170 คน ประกอบดวย
1. หนวยบริการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 126 คน
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนกลาง จํานวน 12 คน
3. เครือขายที่ทํางานดานควบคุมยาสูบ 12 คน
4. วิทยากร 20 คน
5. ผูสนใจที่ไมไดลงทะเบียนรวมงานประชุม 130 คน

w

w

w

โดยมีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 6 รายการ ไดแก
1. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) หัวขอรูปแบบการบูรณาการการ
บริการเลิกบุหรี่
2. การนําเสนอเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA)
3. เรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่
4. การนําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหรี่ระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขายชวย
เลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการตนแบบ
5. การอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงาน
บริการเลิกบุหรี่
6. การสรุปและใหขอคิเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่
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.th

จากประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมจากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 29 คน จากผูเขารวมประชุม
จริง 300 คน* สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ผูตอบแบบประเมินผล เปนเพศหญิง รอยละ 92.9 สวนใหญเปนเจาหนาที่คลินิกอดบุหรี่ จากหนวย
บริการสังกัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รอยละ 70.4 รองลงมา ไดแก เครือขายควบคุมยาสูบ
รอยละ 25.9 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี รอยละ 57.1 รองลงมา ไดแก ปริญญาโท/ปริญญาเอก
รอยละ 39.3
2.ความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจ และคาเฉลี่ยของผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

คาเฉลี่ย

-

นอย
ที่สุด
-

6.9

-

-

4.28

34.5
24.1

62.1
75.9

3.4
-

-

-

4.31
4.24

67.9

14.3

-

-

4.04

มาก

ปานกลาง

นอย

72.4

-

34.5

58.6

17.9

4.28

w

w

w

.tr

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยาย ( Oral Presentation )
การนําเสนอเรื่องมาตรฐาน
โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA)
เรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่
การนําเสนอการจัดการชวยเลิก
บุหรี่ระดับสถานพยาบาลและ
ชุมชน การทํางานเครือขายชวย
เลิกบุหรี่ของพื้นที่ตวั อยาง ภายใต
การสนับสนุนของ สปสช. โดย
สถานบริการตนแบบ
การอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรค
และขอคิดเห็นแนวทางในการ
ประสานระบบการดําเนินงาน
บริการเลิกบุหรี่

มาก
ที่สุด
27.6

c.

กิจกรรม

or

ระดับความพึงพอใจ

*

นับรวมผูลงทะเบียนลวงหนาและผูไมไดลงทะเบียนลวงหนา
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

จากตารางที่ 1 สรุปไดวา ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกกิจกรรม โดย
กิจกรรมเรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากทีสุด คือ 4.31 รองลงมา ไดแก การ
นําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และการนําเสนอเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA) มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน คือ 4.28 การนําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหรี่ระดับสถานพยาบาลและชุมชน
การทํางานเครือขายชวยเลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการ
ตนแบบ และการอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงาน
บริการเลิกบุหรี่ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.24 และ 4.04 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบวา การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) มี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 72.4 การนําเสนอเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนา
คุณภาพ (HA) คิดเปนรอยละ 58.6 เรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่ คิดเปนรอยละ 62.1 การนําเสนอการ
จัดการชวยเลิกบุหรี่ระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขายชวยเลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง
ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการตนแบบ คิดเปนรอยละ 75.9 และการอภิปรายกลุ ม
ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ คิดเปนรอยละ
67.8
นอกจากนี้ พบวา ผูตอบแบบประเมิน มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
• หองประชุมมาสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดเพียงพอ
• ระยะเวลาในการนําเสนอนอย ควรเพิ่มหรือขยายระยะเวลาใหมากขึ้น เพื่อผูเขารวมประชุมจะ
ไดรับประโยชนมากที่สุด
• อยากใหนําเทคนิคการวาดรูปประกอบขณะนําเสนอเรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่มาใชทุกป
• ควรจัดประชุมเปนประจําทุกป
• ควรจัดประเด็นในการนําเสนอใหเปนหมวดหมู
• ควรจัดคอรสอบรมของ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
(มสบ.)
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ภาคผนวก 1

w

w

w

.tr

c.

or

ขอตกลงดําเนินงานตามโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนา
ตนแบบบริการอดบุหรีใ่ นหนวยบริการรับสงตอในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ขอตกลงเลขที่ 001-2554 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
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w

w

.tr

c.

or

.th
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w

w

w

.tr
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.th
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ครงการสังเคราะหองคความรูเ พื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่

1.หลักการและเหตุผล

w

w

w

.tr

c.

or

.th

เปนที่ทราบกันดีวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ และยังกอใหเกิดโรคเรื้อรังตามมา เชน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และวัณโรค การชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได เปนยุทธศาสตร
หนึ่งที่มีความสําคัญในการทํางานดานการควบคุมยาสูบ เพราะนอกจากจะชวยลดภาระโรคที่เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ไดแลว ยังชวยลดภาระคารักษาพยาบาลที่รัฐตองสูญเสียในแตละปของประเทศไปกับการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่เปนโรคเรื้องรังอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ จากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญ
ระดับโลก พ.ศ.2552 พบวาจํานวนประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 52.62 ลานคนมีจํานวนผูเลิกบุหรี่สะสม
จํานวน 4.66 ลานคน และยังมีผูสูบบุหรี่ปจจุบันจํานวน 12.5 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้มีผูประสงคอยากจะเลิก
บุหรี่ถึง 7.5 ลานคน โดยในจํานวน 12.5 ลานคนที่ยังสูบบุหรี่มี 6.2 ลานคนที่เคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12
เดือนที่ผานมา ซึ่งรอยละ 88.9 ใชวิธีเลิกดวยตนเอง, รอยละ 10.6 ใชยาชวยเลิกบุหรี่, และรอยละ 5.8 ไดรับ
บริการใหคําปรึกษา โดยชี้ใหเห็นวาผูที่อยากเลิกบุหรี่ยังเขาไมถึงระบบบริการใหคําปรึกษาชวยเลิกบุหรี่
ปจจุบันประเทศไทยมีความกาวหนาดานวิทยาการเลิกบุหรี่ โดยการดําเนินการของหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน โดยมีความพยายามในการใชเทคนิคตางๆ เพื่อชวยประชาชนที่
ตองการเลิกบุหรี่ใหสามารถเขาถึงระบบบริการไดงายขึ้น เชน การบริการการใหคําปรึกษาเพื่อชวยเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลของรัฐ ชุมชน รวมถึงมีการจายยาชวยเลิกบุหรี่
ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของสมุนไพรที่นํามาใชเพื่อชวยใหเลิกบุหรี่ได เพื่อใหวิทยาการ
เลิกบุหรี่สามารถบรรลุเปาหมายไดทางสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ รวมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบบริการบําบัดโรค
ติดบุ หรี่โดยมี นัก วิจัย จาก คณะแพทยศาสตร จุ ฬาลงกรณม หาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มารวมเปนคณะวิจัยดวย โดยโครงการดังกลาวไดดําเนินการมาระยะหนึ่ง
แลว
ดังนั้นเพื่อใหเครือขายที่ทํางานดานการชวยเลิกบุหรี่ไดรับทราบความกาวหนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหรี่ของโครงการดังกลาว จึงควรมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหรี่สําหรับประเทศไทย เพื่อใชในการนํา
รองดําเนินการระดับพื้นที่ตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนําเสนอความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหรี่
2.2 เพื่อสรางชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริการชวยเลิก
บุหรี่
2.3 เพื่อเชื่อมโยงเครือขายคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2554 (4 เดือน)

w

w

.tr

c.

or

.th

4. วิธีการดําเนินงาน
4.1 กําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกวิทยากรตนแบบและ
กําหนดผูดําเนินการสนทนากลุม
4.2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมคลินิกอดบุหรี่เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคของสถาน บริการ
4.3 ลงพื้นที่เก็บขอมูลเพื่อถอดบทเรียนบริการอดบุหรี่ภายใต โครงการวิจัยการศึกษาสถานกาณ
ระบบการจัดบริการชวยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย ดําเนินการโดย นักวิจัยจากสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศจย. (เอกสารทายโครงการ
หมายเลข 1)
4.4 ประกาศแจงกําหนดการโครงการพรอมหลักเกณฑการสงเรื่องเลาและดําเนินการ
4.5 คัดเลือก (เอกสารทายโครงการหมายเลข 2) กําหนดจัดประชุม วันที่ 24 สิงหาคม 2554 กอน
วันประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ 1 วัน (เอกสารทายโครงการหมายเลข 3)
4.6 ผูเขารวมประชุมจํานวน 300 คน ประกอบดวย
• เจาหนาที่คลินิกอดบุหรี่ในโครงการของ สปสช. จํานวน 260 แหง (แหงละ 1 คน)
2

w

• เจาหนาที่ สปสช.สวนกลางและเขต ที่ทํางานดานคลินิกอดบุหรี่ 15 คน
o ผูเขารวมประชุมจากเครือขายที่ทาํ งานดานควบคุมยาสูบ 21 คน
o วิทยากรสวนกลาง 4 คน ประกอบดวย 1. ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา
• ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ
• ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
• รศ.ดร.สุรินทร กลัมพากร
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5. งบประมาณ
จาก1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

6. ผลลัพธของโครงการ
6.1 เครือขายคนทํางานชวยเลิกบุหรี่รับทราบความกาวหนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับ
วิทยาการชวยเลิกบุหรี่
6.2 เกิดตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหรี่สําหรับประเทศไทยเพื่อใชในการนํารอง
ดําเนินการระดับพื้นทีใ่ นระยะตอไป

w

w

w

.tr

c.
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.th

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยวจิ ัยและจัดการความรูเพือ่ การควบคุมยาสูบ ( ศจย.)
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ภาคผนวก 2

w

w

w

.tr

เอกสารประกอบการบรรยาย
หัวขอ “มาตรฐานโรงพยาบาล/สถานพยาบาลปลอดบุหรี่”
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w

w
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** หากสนใจรายละเอียดของเอกสารนําเสนอในภาคผนวก 2 สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Website: www.trc.or.th
Email : webmaster@trc.or.th
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ภาคผนวก 3
เรื่องเลาคัดสรร
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ประกาศ
ผลการตัดสินโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ผานการเลาเรื่อง
ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเ พื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่

6

ดั่งดอกบัวบาน

7

คุณหมอตัวนอย

นางกุลธิดา จันทรา
นุสรณ
นางสาวอภิญญา ลุนนา
กัน
นางจรรยา ใจหนุน

8
9

“เรื่องเลา...ดวยแรงแหงรัก”
สัญญาใจในเดือนรอมฏอน

นายศศพล คชมิตร
นายอุสมาน แวหะยี

c.
นางสุพฤติยา เริงจรัล
นางบุญญา อักษรชู

.tr

w

w

3
4

นางอุลี ศักดิ์สวุ รรณ
นางวรางคณา บุบผา

10 ประสบการณของคนทํางานชวยเลิก
บุหรี่

โรงพยาบาลนาน จ.นาน
โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย
โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง

or

5

สยบ“นิค ”เด็กนอยผูทรนง”
ยาใจ..จากหัวใจของผูใหและ
ผูรับบริการ
“จากเด็กนอยที่ออนหัด”
เรื่องเลากระบวนการทํางานแบบสห
สาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูปวยหอบ
หืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปลอด
จากควันบุหรี่ถงึ ระดับชุมชน
ภูมิใจที่ไดเปน

w

1
2

.th

หลักเกณฑการพิจารณาเรื่องเลา ประกอบดวย เนื้อหา และลีลาการเขียน ซึ่งเรื่องเลาที่ผานเกณฑ
จะได รั บ เกี ย รติ บั ต ร เงิ น สนั บ สนุ น บทความละ 2,000 บาท และได รั บ เชิ ญ มาเล า เรื่ อ งในการประชุ ม
แลกเปลี่ย นเรีย นรูค นทํางานช วยเลิ กบุห รี่ การประชุมวิ ชาการบุห รี่กับ สุขภาพแห งชาติ ครั้ งที่ 10 (Preconference) วั นพุ ธ ที่ 24 สิ งหาคม 2554 ณโรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
กรุงเทพมหานคร
จึงขอประกาศผลการพิจารณาวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดังตารางทายประกาศนี้
ชื่อผลงานที่ผานเกณฑ
ผูเสนอผลงาน
หนวยงาน

นายสุขฎิพจน พรศรี

โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช จ.ตาก
โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลลําใหม จ.ยะลา
คลินิกฟาใส ศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
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กิจกรรมการฝกอบรมทักษะการเขียนเรื่องเลาประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่
ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.00-19.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ

.th

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมการฝกอบรมทักษะการเขียน
เรื่องเลาประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนา
ตนแบบบริการอดบุหรี่ ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหกับเรื่องเลาที่ผาน
การคัดสรร จํานวน 10 เรื่อง เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะในการเขียนเรื่องเลา ในการนี้ไดรับเกียรติจาก
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) เปนวิทยากรอบรม หลักการ
แนวทาง และเทคนิคการเขียนเรื่องเลาใหกับผูเขารับการอบรมที่ผานการคัดเลือกดวย
8

w

w

w

.tr

c.

or

8
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เรื่อง ... สยบ“นิค”เด็กนอยผูท รนง
อุลี ศักดิ์สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลนาน จ.นาน

w

w

w

.tr

c.
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.th

เชาวันหนึ่งของเดือน พฤษภาคม
“พี่ครับมีคนไขมาหาพี่..โอโห มากันตั้งหาคนแนะพี่..นักเรียนดวย..บอกวาอยากพบพี่ครับ” เสียง
นองที่ทํางานวิ่งมาแจงใหฉันซึ่งกําลังประชุมอยู จําไดวาวันนั้นเปนวันพุธ เวลา 10 โมงกวา ที่ประชุมกําลังถก
ปญหาเรื่องการพัฒนาระบบงานในกลุมงานอยูซึ่งก็จะมีแตพี่ๆที่เปนพยาบาลและนักวิชาการเทานั้น สวน
นองๆก็แยกยายกันไปทํางานของใครของมัน ดิฉันขออนุญาตลุกจากที่ประชุม แลวตรงไปหาเด็กวัยรุนกลุม
นั้นทันที
หวัดดีครับ หนึ่งในหาคนทําความเคารพฉัน และยื่นOPD CARD มาให ดิฉันรับและหันมายิ้มให
นองๆวัยรุนทั้งหา อีกสี่คนรีบยกมือสวัสดีฉัน ฉันรับไหว แลวเชิญทุกคนนั่งกอนแลวเราคอยคุยกันดีกวา
“วันนี้มีอะไรใหปาชวยหรือครับลูก? ชวยเลาใหฟงหนอยซิครับปายินดีรับฟงและยินดีชวยเหลือ”
ประโยคแรกที่ดิฉันพูดทักทายเด็กๆ เพราะคาดคะเนดูแลว เด็กๆเหลานี้อายุคงจะรุนราวคราวเดียวกับลูกชาย
ดิฉัน เด็กๆ ลดความรูสึกกลัวลงทันที ฉันใหความเปนกันเองกับเด็กๆเหลานั้น และไดยื่นมือไปแตะไหลเบาๆ
กับเด็กๆ โดยมีเด็กคนหนึ่งบอกวา
“..ผมกลัวหมอดาครับถาผมจะเลาเรื่องราวของผมใหฟงเพราะปกติพวกผมไมชอบมาโรงพยาบาล
เทาไหรนัก...พวกผูใหญชอบตอวาและดาเด็กๆอยางผม...”
จากนั้นเด็กๆก็แนะนําตัวเองทุกคน มีหนึ่งในหาคนบอกวา
“ผมชื่อนิคเปนหัวหนาแกงครับพวกผมเรียนอยูม.4 โรงเรียนมัธยมในตําบลแหงหนึ่งครับวันนี้พวก
ผมขออนุญาตอาจารยมาโรงพยาบาล มากัน 5 คนครับ ผมตองการอดบุหรี่ครับ เพื่อนๆ พวกนี้มาสงผมมา
กันเปนแกงเลยครับ”
ออ! ดิฉันทําทารับทราบและยิ้มใหอีกครั้ง มองดูคนที่บอกวาเปนหัวหนาแกงไมนาเชื่อวาเด็กตัวเล็ก
นิดเดียวหนาซื่อๆคนนี้แตทําไมเปนถึงหัวหนา ชักสงสัยแลวซิ แตก็ขอฟงตอไป พลางบอกเด็กๆวา “ไดซิลูก
แตเราตองมานั่งคุยกันกอนนะ จะฟงทั้งหมดทุกคนหรือเปลาละ”
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“พวกผมจะขออยูรับฟงดวยครับเพราะพวกผมทุกคนก็สูบบุหรี่เหมือนกันแตวันนี้ขอมาสงนายนิค
ทดลองกอน”
จากนั้นนายนิคเลาใหฟงวา...เมื่อ 2 ปที่ผานมา ผมเรียนโรงเรียนในเมืองนะครับ ผมเริ่มสูบบุหรี่
ตั้งแตอยูม.3 อายุตอนนั้น 14 ปเพื่อนๆชวนใหลองสูบ ปารูมั้ย!ในหองผมสูบบุหรี่กันเกือบครึ่งหองรวมทั้ง
ผูหญิงดวยสวนมากจะเปนเด็กหองทายๆประมาณหอง 7 ถึงหอง 9 ที่มักแอบสูบที่หองน้ํา บางครั้งอาจารย
มาพบแจงฝายปกครองทําโทษ ผมโดนบอยๆครับ แตพวกหอง 1 ถึงหอง 3 เขาเปนเด็กเรียน พวกผมไมยุง
ครับ...
นิคจบ ม.3 ดวยเกรดเฉลี่ยที่ไมสูดีนัก เลยเลือกไปเรียนตอสายอาชีวะที่วิทยาลัยเแหงหนึ่งในตัว
เมือง ในที่แหงนี้นิคสารภาพวา นิคผานมาหมดไมวา จะเปนเหลา บุหรี่ ยาบา แมกระทั่งมีแฟน นิคหนีเรียน
เที่ยว กิน เลน และเขาแกงเด็กซา ซามูไร ยกพวกตีกัน เที่ยว ใชชีวิตคอนขางโลดโผน สังคมของเขาเปนสังคม
ของวัยรุนไมรักดี นิคบอกวาเขาเปนลูกชายคนเดียวของพอแม พอไดรับมรดกจากปูบุญธรรม พอใหเงินใช
วันละหลายรอยบางทีเปนพันนิคมีเงิน เพื่อนๆก็เลยมีเยอะ เขายกใหนิคเปนหัวหนาแกง...“ดูซิครับวันนี้ผมมา
โรงพยาบาลพวกนี้ยังตามมาสงเลย”... นิคเลาพลางชี้ใหฉันดู และเลาตอไปวา ผลการเรียนตกต่ํามาก นิ
คโดนรีไทนออกจากวิทยาลัย นิคเสียเวลากับความเหลวไหลทั้งหลาย 1 ปเต็ม นิคเห็นแมรองไหเสียใจใน
พฤติกรรมของนิคอยูบอยๆ แตแลวนิคก็มีแรงบันดาลใจยังอยากเรียนตออีก ในปนี้นิคเลยมาสมัครเรียนที่
โรงเรียนใกลบาน เริ่มเรียน ม.4 ใหม นิคบอกวานิคอยากกลับตัวเปนคนดี นิคตั้งใจเลิกหมดทุกสิ่ง รวมทั้ง
เหลา บุหรี่ ตอนนี้เหลือเพียงบุหรี่อยางเดียวที่นิคตกเปนทาสมัน นิคสูบบุหรี่จัด อยูโรงเรียนกลางวันนิคก็
แอบสูบกับเพื่อนๆ ในม.4 มีเพื่อนๆสูบบุหรี่อยูประมาณ 20 คน นิคสูบบุหรี่จัด มากกวา 10 มวนตอวัน สวน
ใหญเพื่อนๆมักจะไดบุหรี่จากนิค นิคซื้อแจก เพื่อนๆยกใหนิคเปนหัวหนาแกง นิคไดเพื่อนที่เปนสิงหอมควัน
ตอนเรียนนิคและพรรคพวกจะแอบสูบ ตามหองน้ํ า หรือตามหลังโรงเรียนเพราะโรงเรียนของนิคมีพื้น ที่
กวางขวาง มีตนไมใหญรมรื่นเหมาะเปนที่กําบัง อาศัยเปนที่แอบหนีครูเปนอยางดี
ขณะนี้นิคไดเปนสมาชิกวงดุริยางคของโรงเรียน นิคมีแฟนเปนเพื่อนรุนพี่ที่โรงเรียนเดียวกัน เธอ
เปนคนดี เรียนเกง สวย และเปนที่รักของคุณครู เธอไดเปนตัวแทนของโรงเรียนไปสอบแขงขันทางวิชาการตั้ง
หลายอยาง นิคแครความรูสึกของแฟนมาก แฟนไมชอบนิคสูบบุหรี่ เธอไดบอกใหนิคเลิกสูบบุหรี่ และบอก
อีกวาถาไมเลิกสูบ เขาจะไมคบนิคอีกตอไป นิคไมอยากเสียแฟนคนดีๆอยางนี้ไป นิคไดพยายามเลิกหลาย
ครั้งแตก็อดไมได ประกอบกับแมของนิคก็อยากใหเลิกสูบเหมือนกัน นิคคิดดูวาบุหรี่เลิกยาก นิคจึงคิดมา
โรงพยาบาลนานเผื่อจะไดยาเพื่อชวยใหเลิกได จึงเปนที่มาของเด็กๆ ในวันนี้
ดิฉันนั่งฟงนิคเลามาพรอมทั้งนั่งวิเคราะหและวางแผนในใจหลายประเด็น โดยเอาแบบสอบถามมา
กรอก ซักประวัติการสูบบุหรี่ ประเมินระดับการติดสารนิโคตินโดยใชแบบประเมินของมูลนิธิเพื่อการไมสูบ
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บุหรี่ ประเมินนิคได 6 คะแนน ประเมินความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ เด็กๆมีความรูดี รูผลเสียของบุหรี่ตอ
รางกาย รูหมดทุกอยางแตแพใจตนเอง
ดิ ฉั น เริ่ ม ใช ข บวนการ การให คํ า ปรึ ก ษา การเสริ ม สร า งพลั ง และค น หาความดี ค วามงาม
ความสามารถในตัวตนของนิค และชี้ใหเด็กๆเห็นความโดดเดนของตนเองโดยเฉพาะนิคที่ดิฉันเห็นวาถานิค
เลิกไดคนเดียวและคนสําคัญคนนี้ แลวเด็กคนอื่นๆก็จะเลิกตามไดเพราะฉันเห็นวา นิคคือหัวโจก เปนผูมี
อิทธิพลทางจิตใจเหนือคนอื่นๆ
เอาละ! มันทาทายดีฉันคิดเชนนั้น ดิฉันแนะนําวิธีเลิกบุหรี่ดวยตนเองโดยใชอาวุธ 16 ชนิด เรียง
ตามลําดับจากงายไปยาก และไมลืมที่จะขอเบอรโทรศัพท ของนิค, เพื่อนนิค, แม, แฟน,และอาจารยฝาย
ปกครองของโรงเรียนซึ่งบังเอิญโชคดีเด็กๆที่มาดวยกันบันทึกไวในโทรศัพท ดิฉันไดมา 5 เบอรเปนเบอรโทร
คนสําคัญใกลชิดกับนิคทั้งสิ้น และฉันใหนิคลองพยายามเลิกดวยตนเองกอนเพราะเห็นวา คะแนนจากการ
ประเมินระดับการติดสารนิโคตินมันไมสูงมากนัก นาจะใชปจจัยเสริมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยแรง
สนับสนุนจากบุคคลรอบขางเพียงแตเราชวยเปนตัวประสานโดยรวมตัวเปนหนึ่งเดียว เพื่อปราบนิคเจาตัว
แสบคนนี้ วันนี้นิคกลับไปพรอมกับแผนพับและเอกสาร 2-3 อยาง และฉันบอกเด็กๆวาจะไปเยี่ยมถึง
โรงเรียนเด็กๆบอกดวยความยินดี ฉันแอบสังเกตเห็นเด็กๆมีทาทางดีใจ และนัดอีก 1 อาทิตย พบกันอีก
วันรุงขึ้นฉันโทรหานิค แมและแฟนของนิค ชวยดูแล และใหกําลังใจ ชวยจัดสิ่งแวดลอมผูใกลชิดไมสูบบุหรี่
ใหนิคเห็น เก็บอุปกรณ สูบบุหรี่ทั้งหมดทิ้งใหไกลตา ชวยทําน้ําสมคั้น น้ํามะนาวใหนิคดื่มบอยๆดวย แมและ
แฟนก็รับปาก 7 วันผานไปนิคบอกวาหงุดหงิดนาดู นิคทนไมได นิคไปแอบสูบบุหรี่อีก แตปริมาณลดลงเหลือ
2-3มวนตอวัน
วันนัดเด็กมาถึงดวยความบังเอิญพอดี ทางสถานีอนามัยสวก ทําพิธีเปด “โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล” ดิฉันเห็นหนทางที่ไปพบเด็กๆ แลว จึงขออนุญาตจากหัวหนาไปพรอมคณะที่ไปรวมงาน
ดิฉันคิดวางานนี้เจอเด็กๆแนนอน เด็กๆบอกวาจะนําวงดุริยางคไปรวมงาน พอดิฉันไปในงานฉันก็ไปชะเงอ
หาเด็กๆ สักพักเด็กๆมาในงานฉันไมรอชาเขาไปทักทาย เด็กๆดีใจดูทาทางเหมือนพบญาติผูใหญ ผูคนที่มา
รวมงานตางก็งง รวมทั้งคุณครูผูควบคุมเด็กมา งงวาเด็กๆรูจักฉันไดอยางไรกัน เด็กๆแนะนําใหรูจักคุณครูผู
ควบคุมวงดุริยางคดวย ดิฉันฝากคุณครูชวยใหกําลังใจเด็กๆกลุมนี้ที่กําลังจะตั้งใจเลิกบุหรี่ คุณครูยินดีชวย
อีกแรง ดิฉันเพียรโทรหานิคและแฟนนิค ทุกอาทิตย
1 เดือนตอมานิคมาพบดิฉันอีก คราวนี้นิคมาคนเดียว นิคบอกดิฉันวา “ปาครับชวยขอยาอดบุหรี่ให
ดวย นิคทนไมได มันทรมานและนิคเองแพใจตนเองอีกมันยากจริงๆครับ” ฉันประเมินดูวันนี้ นิคมีความ
พยายาม ดิฉันจึงสงปรึกษาจิตแพทย โดยพานิคไปเอง จิตแพทยทานใหยา Bupropion HCL 150 mg วันละ
1 เม็ด 1อาทิตย และอาทิตยตอไปวันละ 2 เม็ด กิน 2 อาทิตย และนัดมาพบแพทยอีก สวนดิฉันก็ไมลืมที่จะ
โทรศัพทหานิค แมและแฟนนิคทุกวัน ถามขาวคราวนัดตลอด ปรากฎวานิคลดการสูบบุหรี่ลงเหลือวันละ 1

31

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

w

.tr

c.

or

.th

มวน ไดแคนี้ดิฉันก็อดปลื้มใจไมได เอาละดิฉันเริ่มมีความหวังขึ้นมา มันใกลความจริง ดิฉันจะพยายาม
เปลี่ยนแปลงใหได คราวนี้นิคเขียนคําสัญญาตอหนาดิฉันวาจะเลิกบุหรี่ใหได เปนของขวัญใหพอแมและแฟน
ดิฉันดีใจมากที่นิคนึกถึงประโยคนี้ “ปาคอยใหกําลังใจและจะอยูเคียงขางนิคเสมอ ขอใหมีพลังสูนะครับ”
ดิฉันกลาวตอบไปดวยความดีใจ
อีก 1 เดือนหมอนัด นิคอีก นิคไมลืมที่จะมาแวะหาฉันเพื่อติดตามความตั้งใจทุกครั้งวันนี้มาแปลก
ยิ้มมาแตไกล “ปาครับๆๆ ผมทําได ปาดีใจกับผมดวยนะครับ..ผมชนะมันได ผมชนะใจตนเอง ผมดีใจครับ”
ดิฉันยิ้มและกลาวตอบ
“นิคครับ นิคเกงมาก สมกับทีเ่ พือ่ นๆยกใหเปนหัวหนาแกง ปาดีใจไมนอยไปกวาพอและแมของนิค
นะครับ ลูกโปรดจําไวอดีตที่ผานมาขอใหเปนบทเรียน หนทางขางหนายังอีกยาวไกล ลูกตองเขมแข็ง การ
ชนะใจตนเองตอสิ่งเยายวนทัง้ หลาย ลูกทําได มันเปนเครื่องพิสจู นวา การชนะใจตนเองนั้นยิง่ ใหญกวาการ
ชนะทั้งมวล” ดิฉันดีใจจนบอกไมถูก เด็กเอยเด็กนอย เจาชางเดียงสาจริงๆ
นับจากวันนั้นถึงวันนี้ 2 ป สําหรับความทุมเทเพื่ออนาคตของชาติเพียง 1 คน และดิฉันยังตองการ
ทําตอไปกับเด็กๆเพื่อนของนิคที่เหลืออยู นั่นคืองานที่ทาทายสําหรับฉัน
บทสรุป
นิคอดบุหรี่ไดในเวลา 1 เดือน และไมเตะตองบุหรี่อีกเลย นับถึงบัดนี้เปนเวลา 2 ป โดยมีพอแมให
กําลังใจที่บาน และแฟนคอยใหกําลังใจอีกแรงหนึ่งที่โรงเรียน ปจจุบันนิคไดเปนหัวหนากองดุริยางคของ
โรงเรียน โดยมีสมาชิกอีกมากมาย ซึ่งมีครูดุริยางคและครูแนะแนวคอยใหคําปรึกษานิคและนักเรียนกลุมนี้
คําพูดจากปากของนิค นิคจะตั้งใจเรียนหนังสือใหสําเร็จเพื่อเปนของขวัญใหตนเอง , พอแมและแฟน
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ประเด็นที่เปนประโยชนหรือจุดแข็ง
การใหบริการดวยขบวนการใหคําปรึกษา โดยถือวาผูรับบริการเปรียบเสมือนญาติ การใหความ
ใกลชิดเปนกันเอง จริงใจ ตั้งใจ ทุมเท และการเสริมพลังดึงศักยภาพของผูรับบริการมาใชเพื่อภาคภูมิใจใน
ตนเอง ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคลใกลชิดในการดูแลรักษาและใหกําลังใจ
ปจจัยทีน่ ําสูความสําเร็จ
ผลจากการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดบทเรียนสําคัญที่ทําใหเราทราบวา การที่เราทุมเทความมุงมั่น
ความตั้งใจ ความจริงใจ การสรางสัมพันธภาพที่ดี และการดึงศักยภาพของบุคคลรอบขางของผูมารับบริการ
มาเปนสวนรวมในการดูแลรักษา ทําใหผูปวยหรือผูมารับบริการมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีคนสนใจ
และหวังดี ไมถูกทอดทิ้ง กอใหเกิดพลังใจที่ตอสูกับปญหาตางๆ ซึ่งเปนการลงทุนที่นอยมาก ผลตอบแทนเกิน
ความคาดหวัง และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเนื่อง และยั่งยืน ทีมงานไดวางแผนและขยายเครือขาย
การดําเนินงานเชิงรุก ปองกันนักสูบบุหรี่หนาใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน และปองกันการเกิดโรคที่เกี่ยวของ
กับพิษภัยของบุหรี่ โดยขบวนการมีสวนรวมกับผูที่เกี่ยวของ ภาคีเครือขาย
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พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
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คงไมมีใครที่จะเขาใจถึงความคิด อารมณ หรือความรูสึกจากอาการเสี้ยนบุหรี่ หรืออยากสูบบุหรี่
ไดดีเทากับคนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่หรืออยูในระหวางการเลิกบุหรี่ ตามที่รูๆกันทั่วไปอยูแลววาบุหรี่เปนสิ่ง
เสพติด ตัวการสําคัญที่ทําใหคนหนาใหมที่เพิ่งทดลองสูบ หรือคนที่สูบประจําจนติดแบบหัวปกหัวปรํา ยัง
เลิกไมไดก็คือ เจาสารนิโคตินนั้นเอง เปนสารเสพติดที่เปนสารธรรมชาติ อยูในใบยาสูบ ไมวาจะเปนบุหรี่
สําเร็จรูป หรือบุหรี่มวนเอง หรือยาเสน ที่ชาวบานนิยมเพราะมีราคาถูก เมื่อใดที่สูบนิโคตินเขาสูรางกายมัน
จะแพรกระจายเขาสูกระแสเลือดอยางรวดเร็ว ใชเวลาแค 7 วินาทีในการเดินทางเขาสูสมอง จากนั้น เจา
นิโคตินจะไปกระตุนวงจรประสาทในสมองทําให สารสื่อประสาทที่เรียกวาโดปามีน เพิ่มขึ้น ซึ่ง เกี่ยวของกับ
ความรูสึกพึงพอใจ จึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไมคนจึงเลิกบุหรี่ไดอยางยากเย็น และนี่คือหลักฐานจากคํา
บอกเลาของผูเขารับคําปรึกษา หลายๆคนที่แสดงถึงถึงภาวะเสพติดที่เกิดจากเจานิโคติน
“ผมหงุดหงิดมาก โมโหงาย พาลดาลูก ดาเมีย จนคนในบานเขาหนาไมติด”
“คิดไมออกสมองมันตื้อ พอไดสูบสักจื้ด เฮอ..สบายใจ สมองโลงเลย คิดงานได ”
“ถึงเวลาแลวไมไดสูบ รูสึกหนามืด ใจไมดี มันทนไมไหว”
“กลิ่นมันหอมนะ พอเห็นเขาสูบ ก็ตองสูบ”
“ตกกลางคืน มันนอนไมหลับ กระวนกระวายใจ สุดทายก็ตองสูบสักมวน”
“มันเลิกยากจริงๆนะหมอ ผมเลิกไมเคยสําเร็จหยุดมาไดอยางเกงก็แค 1-2 เดือนก็ตองกลับไปสูบ
ใหม เพราะสูบแลวหายเครียด”
“ใหผมเลิกบุหรี่ ผมวาผมเลิกเหลาจะงายกวา ผมเลิกเหลามาหลายปแลว แตติดตรงที่ยังเลิกบุหรี่
ไมได มันอยากสูบตลอด ”
ความยุงยากในการเลิกบุหรี่ไมไดเกิดจากปจจัยของการติดสารนิโคตินเทานั้น ยังมีเหตุปจจัยอื่นๆ
สารพัดที่เปนขออางเพราะติดบุหรี่ บางรายวิเคราะหไดวายังสูบเพราะสาเหตุเสพติดจากสภาพแวดลอมหรือ
ภาวะทางสังคม เชน ผูรับบริการรายนี้เลาใหฉันฟงวา
“ถาผมไมซื้อแตก็หามาสูบจนได เพราะอะไรรูไหมครับ ถาเปนเพื่อนกันก็ขอเพื่อนสูบ”
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“คนเคยสูบดวยกัน เจอหนากันก็รูวาตองสูบบุหรี่ แบบวาเห็นหนาก็รูใจ บางวันก็ผลัดกันวาวันนี้ติด
บุหรี่มาไหม ผมก็ยังเลิกไมไดสักที”
และยังมีอีกหลายๆ รายอางวาที่เลิกไมไดทุกวันนี้เพราะสาเหตุจากความเคยชิน หรือถาจะใหชี้ชัดๆ
ลงไปวาติดเปนนิสัยก็ไมผิด แตในทางหลักวิชาการจะเรียกสาเหตุนี้วา เสพติดทางพฤติกรรมหรือจิตใจ
นั้นเอง ตัวอยางเชน ผูรับบริการรายนี้เปนสาววัยรุน หนาตาดี อายุอานามเพียง 19 ปเธอเลาใหฟงวา
“หนูสูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 14 ปชวงนั้นเรียนมัธยมตน สูบเพราะอยากลองตามเพื่อนจากนั้นก็สูบ
เรื่อยมา ชวงหลังๆ หนูทํางานกลางคืนเปนเด็กเสิรฟ เวลาที่แขกเลี้ยงเหลา หนูจะสูบบุหรี่จัด สูบตอคืนไมต่ํา
กวา หนึ่งซองบางคืนถึง สองซองก็มีนะ”
อีกรายหนึ่งบอกวา “หลังกินขาวผมตองออกมานั่งสูบบุหรี่ที่มานั่งหนาบานทุกมื้อ และเปนแบบนี้ประจําทุก
วัน สงสัยถาจะเลิกบุหรี่ผมตองเอาไอมานั่งตัวนี้ไปไวหลังบานแทน”
“ตอนเขาหองน้ําก็ตองสูบบุหรี่กอนไมเชนนั้นจะถายไมออกครับ”
ทั้ ง หมดนี้ เ ป น เพี ย งตั ว อย า งบางส ว นที่ แ สดงถึ ง สาเหตุ ข องการติ ด บุ ห รี่ ที่ ฉั น ได เ รี ย นรู ม าจาก
ประสบการณในการใหบริการปรึกษาในคลินิกเลิกบุหรี่ ซึ่งปจจุบันคลินิกเลิกบุหรี่ของฉันไดดําเนินการมา
นานกวา 6 ป และเปนเวลานานกวา 9 ปแลวที่ฉันยังทํางานดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา
สารเสพติดของโรงพยาบาล ในคลินิกของฉันจะมีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 2 คน เรา
ทํางานดวยกันอยางมีความสุขและมุงมั่นเต็มใจใหบริการ ตามคานิยมที่ไดประกาศติดไววา” กระตือรือรน
ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ” โดยในปแรกๆ ของการดําเนินการคลินิกเลิกบุหรี่ ฉันไดศึกษารูปแบบการ
ใหบริการจากโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนยของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับความตั้งใจ
ที่จะเรียนรูดวยตนเอง และเขารับการอบรมดานวิชาการ เทคนิคตางๆ แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของพรหมพิรามบานของเรา มีทั้งกิจกรรมใหคําปรึกษารายบุคคลและปรึกษารายกลุม
สําหรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาจะเริ่มตนดวยการประเมินความพรอมกอน เพราะผูรับบริการจะมี
หลากหลายทั้งที่ถูกสงมาใหเลิกโดยเจาตัวยังไมอยากจะเลิก กลุมนี้ตองใชกลยุทธชักแมน้ําทั้งหาโนมนาว
จิตใจกันมากหนอย และมักจะตบทายดวยการเชิญชวนใหหยุดสูบ ถายังไมพรอมจะเลิกจริงๆจะบอกกับ
ผูรับบริการทุกคนวา
“ดิฉันยินดีใหความชวยเหลือคุณ.....ขอเชิญติดตอที่หองเบอร20 ไดทุกวันถาคุณตัดสินใจวาจะเลิก
สูบคะ”
สวนผูที่ตองการที่จะเลิกแตยังขาดความมั่นใจ หรือกําลังเริ่มหยุดสูบ กลุมนี้จะมีแรงจูงใจที่จะเลิก
แลว จะประเมินสาเหตุของการติดบุหรี่ การติดนิโคติน สอบถามประสบการณในการเลิกบุหรี่ที่ผานมา
อาการอยากบุหรี่และอุปสรรคสําคัญที่ยังเลิกสูบไมได เมื่อพบวาผูรับบริการมีความพรอม จึงรวมกันวางแผน
กําหนดวันเลิกบุหรี่ และทักษะการจัดการกับอาการอยากบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้น พรอมสงพบแพทยเพื่อพิจารณา
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ใหยาชวยกรณีติดนิโคตินระดับปานกลางขึ้นไป ในทุกๆ รายจะนัดพบ 1 สัปดาห เพื่อประเมินความกาวหนา
และสงพบทันตแพทยตรวจสุขภาพฟน หรือขูดหินปูน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่องจะนัดติดตาม
ทุกเดือนๆละ 1-2 ครั้งตามสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย
จากการทํางานทําใหฉันไดเรียนรูถึงชีวิตของผูคนที่วนเวียนเกี่ยวของกับสารเสพติด ถึงแมวาการ
ทํางานดานนี้มักจะใหผลที่หายขาด จํานวนนอยมากเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต เพราะ โรคติดสารเสพติด หรือที่
เรียกวาโรคสมองติดยา เปนภาวะที่สมองสวนความคิดแบบมีเหตุผลถูกทําลายไป ทําใหสมองสวนอยากที่
เปนอารมณ ความรูสึก จะควบคุมสมองสวนคิดไว จึงทําอะไรตามใจตามอารมณมากกวาเหตุผล เมื่ออยาก
มีความสุขมักจะทําตามใจ ตามอารมณจึงตองพึ่งสารเสพติดเพื่อใหเกิดความสุขแบบลัดวงจร เมื่อใช
ตอเนื่องเปนประจําจึงกลายเปนพฤติกรรมเสพติด ซึ่งนับเปนโรคเรื้อรังมักจะไมหายขาด เมื่อดูจากสถิติของ
จํานวนผูรับบริการที่เขามารับคําปรึกษา โดยเฉพาะผูที่ตองการเลิกบุหรี่เฉลี่ยตอปประมาณ 50 คน หลังการ
ติดตามที่ 1 ปพบวาประมาณไมเกิน 30 เปอรเซ็นตที่สามารถหยุดสูบไดตอเนื่อง ที่เหลืออีก 70 เปอรเซ็นต
บางสวนเลิกสูบไมได มีบางสวน เลิกไดในระยะเวลาที่แตกตางกัน บางก็ 3 เดือน บางก็ 6เดือน แลวแตละ
บุคคล อยางไรก็ตามจํานวน 30 เปอรเซ็นตที่เลิกได นับไดวาเปนตัวเลขที่ฉันรูสึกภาคภูมิใจมาก และรูสึกชื่น
ชมผูที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของตนเองได มันเปนเรื่องยากใชวาทุกคนจะทําไดสําเร็จ
เพราะปจจัยของความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตองประกอบดวยความพรอมของผูรับบริการ
ความมุงมั่นตั้งใจ ที่สําคัญผูใหคําปรึกษาหรือพยาบาลตองมีใจอาสาอยากจะทํา มีจิตเมตตา ไมทอ ไม
ตําหนิ ถาผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไมได ยอมรับผูปวยอยางไมมีเงื่อนไข และมีความเชื่อวาคนทุกๆคน
มีศักยภาพมีความสามารถตองการพัฒนาตนเอง และหนึ่งในกวารอยราย ที่ฉันเคยใหคําปรึกษา ภาพของ
บุคคลนี้ จะปรากฏแจมชัดขึ้นในความทรงจําของฉันเสมอ
บุคคลที่ฉันจะกลาวถึงตอไปนี้ เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจ ที่ทําใหฉันชอบงานใหบริการปรึกษา
มากกวาที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสายงานไปเปนอาจารยทั้งๆ ที่มีโอกาสแลวก็ตาม ซึ่งนับเปนเวลาติดตอกันกวา
สามปที่ ชายสูงวัยรูปรางทวมผมสีขาวทั้งศีรษะ แตทาทางของเขายังกระฉับกระเฉงถึงแมวาอายุจะ 66 ป
แลวก็ตาม ทุกครั้งที่มาพบฉัน คุณลุงมักจะแตงกายสุภาพชายเอาเสื้อทับไวในกางเกง เสื้อผาดูสะอาด
สะอานสบายตาอยูเสมอ ลุงจะมาที่คลินิกทุกเดือนเปนประจํา กอนหนานี้คงไมมีใครคิดวาคุณลุงคนนี้เคย
เดินโซซัดโซเซ เปไปเปมา เนื้อตัวเหม็นคละคลุงไปดวยกลิ่นเหลา บางวันคนในละแวกบานที่แกอยูจะเห็นแก
นอนขางถนนพรอมจักรยานคูกาย ลมกองทับตัวเองอยูขางๆจนชินตา ชาวบานแถวนั้นเรียกแกวาตาเปลื่องขี้
เมา ลุงเปลื่องแกมีลูก 2 คน ทั้งลูกและเมียรูสึกเอือมระอา เพราะแกเมาเชาเมาเย็น ฉันไดพบกับลุงเปลื่อง
ครั้งแรกตอนสายๆของวันที่5 กันยายน 2548 ที่คลินิก แกไดแจงเจตจํานงวาตองการที่จะเลิกบุหรี่และเหลา
ทั้งสองอยาง พรอมกับเลาประวัติวาแกดื่มอยางหนักทุกวันอยางนอยวันละหนึ่งขวด และสูบบุหรี่มากกวา10
มวนตอวัน ผลเสียที่เกิดมาตลอด 40ปทั้งสูบและดื่ม ทําใหแกปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ครอบครัว
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ทะเลาะมีปากเสียงดากันทุกวัน จนเมียตองแยกไปอยูกับลูกสาว เงินทองที่หามาก็ไมพอกับคาบุหรี่คาเหลา
ลูกชายคนโตก็ติดเหลาเหมือนแก ทําใหลุงเปลื่องมุงมั่นตั้งใจ อยากเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกกอนตาย คํา
บอกเลาที่ลุงพูดคือ
“ผมอยูมาก็อายุปูนนี้แลวยังไมเคยทําตัวใหลูกใหเมียไดชมเลย มีแตดากันทุกวัน ผมตั้งใจจะเลิกให
ไดกอนตาย ”
“เปนความคิดที่ดีมากคะ แลวลุงเปลื่องจะตัดสินใจอยางไรคะ”
“ผมจะเลิกทั้งบุหรี่และเหลาเลย”
“ถาอยางนั้นเรามารวมกันวางแผนเลือกวันที่ดีๆ สําหรับลุงเปลื่องคนใหม วันไหนดีคะ คิดวาวันไหน
พรอมจะเลิกคะ”
“เอาวันนี้เลยหมอ”
“วันดีเดย ของลุงเปลื่องคือวันนี้ วันที่ 5 กันยายน 2548 นะคะ”
ตอจากนั้นฉันจึงใหขอมูลถึงวิธีการเลิก ลุงเปลื่องเลือกที่จะหักดิบ ฉันดําเนินการประเมินสภาพ
รางกาย อาการขาดนิโคตินและอาการขาดเหลาเพื่อสงพบแพทยเพื่อพิจารณาใหการรักษาตามอาการ ฉัน
ไดนัดพบลุงเปลื่องสัปดาหละครั้งเพื่อเขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปวยที่ดื่มสุราและเลิกบุหรี่ดวยกัน
ดวยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวประกอบกับความมีวินัยของตัวเอง ลุงเปลื่องสามารถผานความยากลําบากในการชนะ
ใจตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนความเสี่ยงที่จะกลับไปดื่มหรือสูบได ทุกครั้งที่ไดคุยกัน ฉันจะ
สรางแรงจูงใจ ชื่นชมใหกําลังใจ ใหลุงรูสึกถึงพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง จนลุงสามารถหยุดดื่มเหลา
และเลิกสูบบุหรี่ไดอยางตอเนื่อง นับเปนเวลาเกือบครบสามป ที่ลุงเปลื่องไดกลายมาเปนลูกคาประจําที่ดี
มาตามนัดจนไมตองนัดแลวแตลุงก็ยังมา และยังเปนนักประชาสัมพันธที่ดีเยี่ยมใหกับโรงพยาบาล ชักชวน
ผูคนในชุมชน หาลูกคามาใหฉันอยางตอเนื่อง หลายคนมาเลิกบุหรี่ บางคนมาเลิกเหลา สวนลุงเองก็มีจิต
เมตตายินดีอาสามาเปนผูชวยเหลือพยาบาล เพื่อบอกเลาประสบการณตรงที่ตนเองประสบใหผูที่กําลังเลิก
บุหรี่/สุรา ไมวาจะเปนอาการอยากบุหรี่ ทักษะการจัดการกับอาการอยากที่ลุงทําแลวประสบผลสําเร็จ ลุง
บอกกับฉันวา “คงไมมีใครเขาใจอาการเสี้ยนยาไดดีเทากับคนที่เคยเสี้ยนยามากอน หมอไมเคยสูบหมอไมรู
หรอกวาบุหรี่มันรายยิ่งกวาเสือ ” เพื่อเปนกรณีตัวอยางเวลาเชิญลุงเปลื่องเปนวิทยากรกลุมรวม ฉันมักโยน
คําถามใหกับผูปวยรายอื่นๆไดฉุกคิด ฉันมักจะถามลุงเปลื่องบอยครั้งวา “อะไรคือแรงบันดาลใจใหลุงเปลื่อง
หยุดดื่มและเลิกสูบบุหรี่ไดจนปจจุบัน” ลุงไดบอกกับฉันหรือคนอื่นๆเสมอดวยน้ําเสียงที่หนักแนนและแววตา
ที่จริงใจวา
“ผมรูสึกภาคภูมิใจมาก ดีใจมาก ที่ผมเลิกไดตอนนี้คนในหมูบาน หรือผูใหญบานยังเออชื่อผม วา
ผมแนมาก ใหทุกคนเอาอยางผม ลองไปปรึกษาตาเปลื่องดูซิวาแกเลิกไดอยางไร หมอเขามียาอะไรใหกินถึง
เลิกได”
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“แลวลุงเปลื่องตอบเขาอยางไรคะ”
“ผมก็แนะนําใหมาหาหมอหนอย มีคนเขาถามผมวาหมอเขามียาอะไรใหกินบาง”
“ลุงเปลื่องบอกเขาวาอยางไรคะ”
“ผมก็เขาบอกวา หมอเขาไมมียาอะไรใหกินหรอก แตหมอเขารักษาคนไขดวย ...ยาใจ หมอเปน
กําลังใจ หมอเองก็ไมใชญาติไมใชโยมผมเลย แตหมอก็ยังคอยสอบถามเอาใจใส หวงใยผม แลวผมมาคิดดู
วาทําไมเราจะตองทํารายตนเองทั้งสูบบุหรี่กินเหลา ตัวเองยังไมรัก มันนาอายครับ ”
ฉันรับรูไดถึงความหมายที่เต็มเปยมไปดวยความจริงใจที่ชายสูงวัยผูนี้ที่แสดงความรูสึกอยาง
ตรงไปตรงมาแบบนั้นจริงๆ มันทําใหหัวใจฉันพองโตและเปนสุขเสมอที่นึกถึง และในฐานะฉันที่เปนพยาบาล
และยังคงมุงมั่นทํางานไมเปลี่ยนใจ ผูปวยก็คือแรงบันดาลใจที่ทําใหฉันยังคงทํางานดานนี้อยางมีความสุข
ภาคภูมิใจในงานที่ทํา และในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจของผูปวยสวนหนึ่งพวกเขาเหลานั้นไดบอกกับเรา
วา “หมอ (หมายถึงพยาบาล) คือกําลังใจและสวนสําคัญสวนหนึ่ง ที่ทําใหชีวิตเขาเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเสมือนเปนยาใจ เราตางก็เปนยาใจใหกันและกัน เพื่อมีพลังที่จะทําสิ่งดีๆเสมอ ถึงแมวาในวันนี้ฉัน
จะไมมีโอกาสไดพบลุงเปลื่องอีกแลวก็ตาม แตฉันรูสึกเปนสุขใจที่ไดเปนยาใจใหกับลุงเปลืองจนวาระสุดทาย
ของชีวิต และจะยังคงเปนยาใจที่มาจากหัวใจ ใหกับคนอื่นๆตอๆไป..........
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เรื่อง “จากเด็กนอยทีอ่ อนหัด”
สุพฤติยา เริงจรัล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย
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“พยาบาลใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่นะเหรอไมใชฉันแนๆ” นั่นเปนความคิดของฉันเมื่อ 3 ป กอน
สําหรับพยาบาลจบใหมการใหคําปรึกษาดูเหมือนวาจะเปนเรื่องยากซะเหลือเกิน ไมรูวาตองพูดอะไร ไมรูวา
ตองจับประเด็นอะไร ดูมันสับสนวุนวายซะเหลือเกิน และทีสําคัญไมรูเลยวาแคการพูดคุยกันจะชวยคนที่เขา
มีปญหาไดอยางไร ตลอด 1 ปแรกของการทํางานฉันเลือกที่จะทํางานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพราะ
รูสึกวาเปนงานที่ตื่นเตนและไมตองใชทักษะการพูดมากนัก นั่นรวมถึงการใหคําปรึกษา
แตเขาวาเกลียดอะไรมักไดสิ่งนั้น ในปที่ 2 ของการทํางาน มีการปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน
โรงพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนพยาบาลแทบจะตองทําทุกอยาง ทั้งงานการพยาบาล การตรวจรักษา
บางอยาง งานเอกสาร งานบริหาร งานเภสัชกรรมหรือแมกระทั้งงานฝายสนับสนุน ดังนั้นจึงเปนเรื่องปกติที่
พยาบาล 1 คนตองมีหนาที่รับผิดชอบมากกวา 2 หรือ 3 อยางเปนอยางนอย การปรับเปลี่ยนงานในครั้งนี้ฉัน
มีโอกาสเขามาทํางานที่ฝายงานคลินิกพิเศษ เปนฝายงานที่พิเศษสมชื่อจริงๆ เพราะตองทํางานหลายดาน
และแตละดานเหมือนจะไมไปดวยกันเลย รูสึกเหมือนวาคนในฝาย( อันที่จริงก็ 3 คนรวมกันฉันที่เขามาเพิ่ม )
ทํางานเหมือนเปด บริหาร เชิงรุก เยี่ยมบาน รักษา ใหคําปรึกษา จัดทําโครงการ ประชาสัมพันธ วิทยุ มีให
เลือกทุกรูปแบบ และงานใหมที่ฉันรับมอบหมาย ก็การบําบัดรักษาผูปวยติดสารเสพติด บุหรี่ สุรา นอกจาก
จะเปนงานใหคําปรึกษาที่ฉันพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตลอดแลว ยังเปนงานที่ฉันมองวาควรจัดคนกลุมนี้ไว
ลําดับสุดทายของการใหบริการ ทุกคนที่ใชรูวามันไมดี แตก็ใชจนติดทําลายตนเอง ครอบครัว สังคม แลวเรา
จะชวยเขาเพื่ออะไร
ฉันเริ่มทํางานดวยความมีอคติ ทําไปอยางที่เรียกวาทําเพราะหนาที่ การใหคําปรึกษาแทบจะหาไม
เจอในชวงแรกของการทํางาน เพราะนอกจากความรูแลวทักษะเปนสิ่งสําคัญที่ตองมี แตฉันในฐานะผูฝก
บําบัดยังคงตองเริ่มควานหาและเก็บสะสมใหม และเมื่อเริ่มทําทุกอยางก็เริ่มมี สถานที่บําบัดที่เปนสัดสวน
ความรูและทักษะที่ไดจากการเขาอบรม การเครือขายผูทํางานที่สามารถแนะนําและชวยเหลือกันและกัน
เครือขายผูบําบัดที่ดูแลชวยเหลือกัน รวมทั้งหัวใจที่เริ่มรูสึกดีกับงานและผูรับการบําบัดซึ่งไมแนใจนักวาอะไร
ทําใหเปลี่ยนไป
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ถาเปรียบเทียบระหวางการบําบัดผูที่ติดยาเสพติด บําบัดผูที่ติดสุรา และบําบัดผูที่ติดบุหรี่ สําหรับ
ตัวฉันเองบุหรี่นาจะเปนเรื่องอยากที่สุด ทั้งคนที่ใชมีจํานวนมากที่สุด แตคนที่กลัวพิษภัยมีนอยที่สุด เรา
สามารถเห็นคนสูบบุหรี่ไดตามสถานที่ทั่วไป คนสามารถสูบบุหรี่ไดแทบจะตลอดเวลา และที่สําคัญบุหรี่ซื้อ
ไดทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อรักษาผูปวยดวยโรคอันเกิดจากการ
สูบบุหรี่ ครอบครัวบางครัวตองดูแลผูปวยอันมีโรคซึ่งเกิดจากบุหรี่ คนบางกลุมที่ตองบําบัดรักษาผูสูบและติด
บุหรี่ แตผูสูบรายใหมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งแนวโนมของผูสูบรายใหมยังมีอายุลดลงเรื่อยๆ ไมวาดวยเหตุผล
อันใดก็ตาม ฉันจะไมแปลกใจเลยถาไดยินคนที่ทํางานเกี่ยวกับการบําบัดหรือตอตานบุหรี่บนเหนื่อยหนาย
ทอแทใจ หรือแมกระทั้งเลิกทํางานนี้ไป
เมื่อไดลองทํางานฉันก็เริ่มเห็นและเขาใจปญหา อาจารยทานหนึ่งบรรยายเรื่องโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่และทานกลาววา “เราไมตองไปทําเสียทุกเรื่องทําเฉพาะหนาที่ของเรา หนาที่คือสิ่งที่อยูตรงหนา ถึงแม
เราจะรูวาดานขางมันผิดแตมันไมไดอยูตรงหนาเรา เราก็ไมตองทํา เพราะถาทําแลวเราจะเหนื่อย เราจะไม
สนุก สุดทายเราไมอยากทําและเลิกทํา” ใชมนั จริงและจริงอยางที่สุด ฉันเริ่มนําความคิดนั้นมาใชกับงานและ
ตัวเอง เริ่มทําทีละอยางที่เปนงานของตัวเองเริ่มปลอยวางบางอยางที่ไมใชหนาที่ เราเปนเพียงผูที่ชวยใหเขา
เลิกบุหรี่ แตเราไมใชคนที่จะเปลี่ยนโลกนี้ใหปลอดบุหรี่ ถาตางคนตางทําหนาที่ของตนเองทําคนละเล็กละ
นอยรวมกันมันก็มากขึ้นไปเอง ดีกวาเราจะทําทุกอยางแตไมดีสักอยาง
1 ปของการทํางานบุหรี่ฉันเริ่มดวยการนั่งรอผูรับบริการเดินเขามาหา เพราะเชื่อวาถาเขาไมอยาก
เลิกบังคับใหตายเขาก็ไมเลิก เมื่อทําไปสักพักเริ่มไดรูวายังมีอีกหลายคนที่อยากเลิกแตไมรูวาตองทําอยางไร
ที่รูวาโรงพยาบาลมีบริการบําบัดบุหรี่ก็ดวยที่ผูรับบริการบอกตอกันเอง จึงมีความคิดวาจะทําอยางไรใหคนที่
เขาอยากเลิกรูวามีชองทางที่พรอมจะชวยเหลือเขา โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธใหความรูบริเวณจุด
บริการผูปวยนอก หรือคลินิกโรคเรื้อรัง และทางคลื่นวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพโรงพยาบาลพุทไธสง FM
105.25 MHz ซึ่งเปนสถานีวิทยุของโรงพยาบาลเอง หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ จํานวนผูที่ตองการเลิก
บุหรี่ก็เขามารับบริการการที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึน้ แตยังมีบางสวนที่เดินทางมา โรงพยาบาลไมสะดวก เรา
จึงจัดทําโครงการออกใหบริการในชุมชน โดยทําการซักประวัติและใหการบําบัดรักษาในชุมชน ในชวงนั้น
ทางโรงพยาบาลมีน้ํายาบวนปากแจกใหสําหรับผูทีตองการเลิกบุหรี่ 0.5% Sodiumnitrade เมื่อลงไปใน
ชุมชนเราจึงไดขอมูลมากขึ้นวาสมัยนี้สาเหตุการสูบบุหรี่มาจากความอยากรูอยากลองของเด็กวัยรุน ตาง
จากคําบอกเลาของผูสูบบุหรี่ซึ่งเปนผูสูงอายุที่เริ่มใชยาสูบจากการทํางานไรนาที่ตองสูบเพื่อไลแมลง จาก
เหตุผลทางวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการปองกันมิใหมีผูสูบรายใหมเกิดขึ้นจึงตองมีกลวิธีใหม
ตามไปดวย ทางทีมงานผูบําบัดรักษาจึงจัดทําโครงการที่ใหมีการรณรงคและเผยแพรความรูเรื่องบุหรี่เนื่อง
ในเทศกาลวันสําคัญตางๆ เชนวันงดสูบบุหรี่โลกการจัดคายเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหรี่ หรือบูรณาการ
รวมกันระหวาการปองกันผูสูบรายใหม และการบําบัดรักษาผูสูบรายเกาดวยกระบวนการครอบครัวภายใต
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โครงการครอบครัวสดใสไรควันบุหรี่ และโครงการตางๆที่จัดทําขึ้นไดรับความรวมมือจากองคการปกครอง
สว นท อ งถิ่ นและกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพระดั บ ตํา บลเปน อยา งดี นอกเหนือ จากดา นงบประมาณที่
โรงพยาบาลไดรับการสนับสนุนแลว การทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นยังทําใหผูปฏิบัติเกิดมุมมองที่กวางขึ้น ไดรับทราบขอมูลของชุมชนในบางดานที่เปน
ปจจัยเอื้อหรือปจจัยสงเสริมกัน เชน อาชีพ เศรษฐกิจ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ลวนมีผลตอสุขภาพ เมื่อ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน มีการสื่อสารทําความเขาใจกันทําใหการดําเนินงานตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น เกิด
เปนเครือขายรวมกันดูแลชุมชนของเรา
เมื่อผูบําบัดมีเพียง 3 คนแตผูสูบบุหรี่ยังมีจํานวนมาก ปญหานี้ทําใหเราคิดวิธีการทํางานแบบ
เครือขายขึ้นมา โดยเริ่มที่ผูที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ มาเปนแกนนําเปนจิตอาสา หรือถายทอดประสบการณ
เกี่ยวกับบุหรี่ใหผูอื่นรับฟง จัดอบรมแกนนําโดยเริ่มที่ อสม. ผูที่สูบผูติดบุหรี่และครอบครัว ใหมีความรู
เกี่ยวกับบุหรี่ สามารถอธิบายเกีย่ วกับพิษภัยของบุหรี่ได สามารถแนะนําใหผูที่สูบหรือติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได อีก
ทั้งจัดทําระบบสงตอผูติดบุหรี่ในชุมชนมายังโรงพยาบาล ในแตละป กลุมแกนนําจะทําการคัดกรองผูสูบบุหรี่
ในชุมชน แนะนําใหผูที่ไดรับการคัดกรองเลิกสูบบุหรี่และสงตอขอมูลมายังโรงพยาบาล อีกทั้งทําหนาที่
ติด ตามเยี่ ย มผู ที่อ ยู ในระยะบํา บัด บุ หรี่ ใ นชุ มชนรว มกับ เจา หน า ที่ กระทั่ ง กลุ ม แกนนํา และชุม ชนนั้ น มี
ความสามารถชวยเหลือดูแลชุมชนของตนเองจากบุหรี่ภายใตการชวยเหลือของ องคการปกครองสวน
ทองถิ่นและโรงพยาบาล เชน ชุมชนบานเตย ตําบลพุทไธสง ที่มีนโยบายใหหมูบานเปนชุมชนปลอดบุหรี่
ตนแบบ
หลายครั้งที่ทีมของเราเขาไปในหมูบ านเพื่อใหการบําบัดรักษาผูสูบผูติดบุหรี่ แลวยังพบวาชุมชนยัง
ไมเกิดความตระหนักถึงปญหาสุขภาพ ทีมของเราจึงไดนํากระบวนการของการประชาคมเขามาใชกับชุมชน
หรือกับกลุม โดยครั้งแรกที่ใชทีมของเราไดมีโอกาสออกเยี่ยมประชาชนในชุมชนรวมกับอําเภอ จึงไดเห็นวา
การทําประชาคม ทําใหประชาชนไดคิดเอง ไดมองเห็นสภาวะของชุมชน และระดมสมองเพื่อแกปญหาตางๆ
รวมทั้งปญหาดานบุหรี่ เมื่อประชาชนไดคนหาปญหา สาเหตุ ทรัพยากร จุดเดนของชุมชน ทําใหเกิดความ
รวมมือกันในการที่จะแกปญหาตางๆ
นอกเหนือจากการทําประชาคมในชุมชนแลว กระบวนการทางความเชื่อและวัฒนธรรมยังมีผลกับ
คนในสังคมชนบทอยูมาก ปฏิเสธไมไดเลยวาวัดและพระยังเปนสิ่งที่สังคมไทยใหความสําคัญ บางคนยังใช
การสาบานตอหนาพระเปนวิธีในการในการการเลิกบุหรี่ ดังนั้นทีมจึงไดจัดโครงการบางสวนในวัดหรือ
บางครั้งไดพระจากวัดในทองถิ่นมาเปนวิทยากรใหความรู และอบรมสั่งสอน
ระยะหลังมีผูสนใจในการใชน้ํายาบวนปากชวยเลิกบุหรี่มากขึ้น และทางโรงพยาบาลมีปญหาดาน
การผลิต ทีมจึงไดทําการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อหาตัวชวยในการเลิกบุหรี่ กระทั่งพบวามีบริษัทเอกชน
แหงหนึ่งผลิตนิโคตินทดแทนในรูปแบบของหมากฝรั่ง ทางบริษัทไดสงเภสัชกรมาเปนวิทยากร ในการอบรมผู
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ที่ตองการเลิกบุหรี่ เปนอีกหนึ่งเครือขายจากภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการชวยเลิกบุหรี่ ปจจุบันทาง
โรงพยาบาลของเรามีเวชภัณฑที่ใชในการเลิกบุหรี่คือ หมากฝรั่งอดบุหรี่หรือนิโคตินทดแทนในรูปแบบหมาก
ฝรั่งและสเปรยหญาดอกขาว
เพื่ อ ใหค ลิ นิ กอดบุ หรี่ มี ร ะบบการทํ า งานที่ ชั ดเจน มี ก ารเก็ บ ข อมู ล ผู ปว ยอยา งเปน ระบบ และ
ผูใชบริการไดรับบริการที่เปนมาตรฐาน ทีมจึงมีการพัฒนาคลินิกอยางสม่ําเสมอ มีการประชุมหารือกันทุก
เดือน แบงหนาที่การรับผิดชอบอยางชัดเจน จัดทําหองสําหรับใหคําปรึกษาอยางเปนสัดสวน มีการเก็บ
ขอมูลผูรับบริการอยางเปนระบบ โดยมีทะเบียนผูรับบริการ มีแฟมประวัติผูรับบริการแตละคน เก็บบันทึก
ขอมูลทั่วไป การตรวจรางกายเมื่อแรกรับ การประเมินระดับการติดนิโคติน ปญหา ความเปลี่ยนแปลง และ
บริการที่ไดรับจากเจาหนาที่ทุกครั้งที่มารับบริการ อีกทั้งมีการบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ภายในให
คําปรึกษาเรามีสื่อตางเกี่ยวกับบุหรี่ ไมวาจะเปน สื่ออิเล็กทรอนิค โปสเตอร แผนพับ ใบความรู ภาพพลิก ไว
ใหบริการ โดยบางสวนไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ บางสวนเราจัดทําขึ้นเอง
นอกจากนี้เรายังสนับสนุนสื่อใหกับโรงเรียน ชุมชน โรงงานหรือผูสนใจในการนําความรูเกี่ยวกับบุหรี่ไป
เผยแพร
ปจจุบันทางโรงพยาบาลใชโปรแกรม HosXp ในการบันทึกขอมูลการตรวจรักษา และทุกครั้งที่
ผูรับบริการมาใชบริการที่โรงพยาบาล ทุกคนจะไดรับการซักประวัติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งตัว
ผูรับบริการและครอบครัว พรอมทั้งลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศได
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใหงายและสะดวกตอการเรียกใชขอมูล สําหรับผูรับบริการที่สูบบุหรี่จะไดรับการแนะนํา
จากเจาหนาที่ใหเลิกบุหรี่อยางสั้น หากผูรับบริการหรือครอบครัวตองการความชวยเหลือในการเลิกบุหรี่
เจาหนาที่จะสงตอมายังคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อพบเจาหนาที่ใหคําปรึกษา โดยเจาหนาที่จะทําการซักประวัติ
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผูรับบริการ มีการประเมินระดับการติดนิโคติน เพื่อ
พิจารณาใหการบําบัดรักษาอยางเหมาะสม หลังจากนั้นมีการนัดมาพบเจาหนาที่ใหคําปรึกษาเปนระยะตาม
แนวทาง หากผูรับ บริการมีความจํา เปนต องนอนพักรัก ษาตัว ในโรงพยาบาล แผนกผูปวยในจะทําการ
ประสานงานมายังคลินิกใหคําปรึกษาเพื่อใหเจาหนาที่ติดตามชวยเหลือในการเลิกบุหรี่ตอไป
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานบุ ห รี่ ภ ายในโรงพยาบาลนั้ น เราได มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการงาน
โรงพยาบาลปลอดบุห รี่แ ละมีก ารมอบหมายหนา ที่อ ยา งชั ดเจน จัด ทํา นโยบายพร อมทั้ง ประกาศแจง
นโยบายใหเจาหนาที่รับทราบ โดยนโยบายบางสวนคือ การรับเจาหนาที่ใหมจะพิจารณาเรื่องพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่รวมดวย สําหรับเจาที่ที่ยังสูบบุหรี่ไมอนุญาตใหสูบบุรี่ในเขตโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด หากพบเห็นจะ
มีการลงโทษ ในบริเวณของโรงพยาบาลทีมจัดใหมีปายหามสูบบุหรี่ที่ไดมาตรฐานติดตั้งไวมองเห็นชัดเจน มี
เอกสารความรูเกี่ยวกับบุหรี่แจก มีรับเจาการตักเตือนผูที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลและแนะนําใหเลิกโดยทันที
สําหรับเจาหนาที่ที่สูบบุหรี่ทุกคนไดรับการอบรมแลวใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่บางสวนเลิกได บางสวนสูบ
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ลดลง ดวยความรวมมือของเจาหนาทุกคนทําใหโรงพยาบาลของเราผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ ในป 2553
สําหรับหนึ่งปของการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ ที่จริงฉันเองอยากจะเรียกวาฝกใหคําปรึกษาเพื่อ
เลิกบุหรี่ดูจะเหมาะกวา นอกเหนือจากคําแนะนําจากทีมงานในโรงพยาบาลและผูปฏิบัติงานดานบุหรี่ที่ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน หรืออาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ถายทอดความรูผานเวทีสัมมนา
เวทีความรูหรือตําราตางแลว สิ่งหนึ่งที่สอนฉันเกี่ยวกับการทํางานก็คือตัวผูรับการบําบัดเอง หลากหลายวัย
หลากหลายเพศ หลากหลายเหตุผล หลากหลายปญหา สิ่งทุกอยางลวนแลวแตทําใหตัวฉันและงานของฉัน
ไดมีการพัฒนา
หากจะใหพูดถึงประสบการณการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่ประทับใจมีหลายเหตุการณดวยกัน
อยางกรณีเด็กหญิงอายุ 15 ป พบกันครั้งแรกโดยที่ตํารวจพามาเพื่อบําบัดยาเสพติด ภาพแรกเห็นเขาใจเลย
วานิยามของเด็กใจแตกในละครมันอยูตรงหนาเรานี้เอง หลังจากที่ไดพูด คุยซักประวัติและตรวจรางกาย
ทราบวาเด็กอยูที่บานกับแม นองชาย ตาและยาย สวนพอทํางานที่ตางจังหวัด เด็กถูกเลี้ยงดูอยางตามใจมา
ตลอด ผูปกครองเชื่อใจและไวใจเด็กเสมอมา ไมทราบวาเด็กมีพฤติกรรมเกเรมากอน ทั้งที่เพื่อนบาน เคย
ตักเตือนหลายครั้ง ครั้งสุดทายกอนที่เด็กจะถูกจับ แมไดไปแจงความวาเด็กหายออกจากบานไปโดยเชื่อวา
ลูกสาวถูกเพื่อนลอลวงไป แมมีความเชื่อฝงแนนวาลูกตนเองบริสุทธิ์ ไมเปนจริงดังที่ถูกกลาวหา แมจะไดเห็น
ผลการตรวจปสสาวะที่พบสารเสพติด ในระยะแรกแพทยใหผูปวยรักษาตัวในระบบผูปวยในเนื่องจากการติด
สารเสพติด และรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากการที่เด็กมีพฤติกรรมขายบริการทางเพศ หลังจากนั้นก็
เขากระบวนการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติดตอไป ในระยะ 4 เดือนผลการบําบัดสารเสพติด
เปนที่หนาพอใจมาก แตยังสูบบุหรี่ เด็กมีความรูเกี่ยวกับบุหรี่เปนอยางดี รูผลกระทบของบุหรี่ดี เด็กบอกวา
ที่ยังสูบบุหรี่เพราะสูบแลวรูสึกดี เลิกยาบาไดแลว แตบุหรี่ยังไงซะก็ขอเถอะวันละ 3 มวนก็ไดจะไมใหเกินนี้
ไมอยากเลิกจริง เวลาไมไดสูบมันไมมีความสุขเลย ไมรูจะอยูอยางไร อะไรอะไรทีเห็นที่ไดยินมันก็ขัดใจไป
หมด มันไมไหว ยาอะไรที่หมอใหสูบุหรี่ไมไดหรอก ครอบครัวของเด็กเองเริ่มเบื่อหนายกับการสูบบุหรี่ของ
เด็ก ตากับยายไมพูดกับเด็ก ไมสนใจชนิดวาตัดหางปลอยวัด เพราะคิดวาบุหรี่ยังเลิกไมไดแลวยาเสพติดจะ
เลิกไดจริงเหรอ ตัวแมเองก็จนปญญา เพราะที่คิดวาลูกเกเรเพราะเพื่อน แตเมื่อแยกเพื่อนกับเด็กออกจากกัน
เด็กก็ยังสูบบุหรี่ หลังการบําบัดเสร็จสิ้น เด็กไปทํางานที่ตางจังหวัดกับญาติ นัดพบกันอีกครั้ง เด็กเลิกบุหรี่ได
และไมคิดวาจะกลับไปสูบอีกเด็ดขาดเพราะตอนที่จะเลิกมันทรมานจริง ถามถึงเหตุผลที่เด็กเลิกได เด็กบอก
วาที่งานมีเพื่อนอายุเทากัน 1 คนที่เหลือเปนผูใหญมีครอบครัวแลวทั้งนั้น เพื่อนเขาเปนคนดีมาก ดีจน
ตัวเองอาย กลัวเขารูวาเราสูบบุหรี่ตองเอาบุหรี่ทิ้งกลัวเขาไดกลิ่นตองหยุดสูบ ยากสูบมาก หงุดหงิดมาก ก็
พยายามอยูใกลเพื่อนคนนั้น จะไดไมกลาสูบ สุดทาย ก็ไมอยากสูบเลย กรณีเด็กคนนี้ฉันรูสึกวาเปนกรณีที่
ยากลําบากมาก มีปญหาหลายอยางที่ซบั ซอน ใชทุกกลวิธีที่มีแตก็ไมไดผล กระทั้งผูใหคําปรึกษาถอดใจแลว
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แตเมื่อเด็กคิดจะเลิก เขากลับเลิกไดเพราะอายเพื่อน เพื่อนที่เขาคิดวาเปนคนดีมาก จนทําใหการที่เขาสูบ
บุหรี่ดูเปนคนเลวมากขึ้น
การทํางานชวยเลิกบุหรี่ไมไดงายเลย แตก็ไมไดยากเกินใครจะทําได แคทําหนาที่ของเรา ทําทีละ
อยางทําที่ละสวน คอยๆพัฒนา อยากลัววาจะทําไมไดจะทําไมเปน ประสบการณจะสอนเราเองไมตอง
คาดหวังวาผลที่ไดตองออกมาดี แคเราทําใหดีก็พอ ถาแตละคนทําหนาที่เล็กๆ ของตัวเอง เมื่อมองภาพรวม
แลวจะเห็นวาผลที่ไดมันใหญและดีเอง ทุกวันนี้ ฉันยังคงยืนหยัดที่จะทําหนาที่ของฉันใหดีที่สุดตอไปพรอมๆ
กับการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ตองขอขอบพระคุณพอแม ผูใหกําเนิด เลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอน อยูในครอบครัวที่ปราศจากบุหรี่ คุณยาและญาติๆ ที่ชี้นําใหเห็นวาบุหรี่ไมดี ที่คอยหามฉันไมใหเขาใกล
คนสูบบุหรี่ อาจารยทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ที่สั่งสอน แนะนํา ตักเตือน และเพิ่มพูน
ความรูประสบการณชีวิตให คณะวิทยากรที่ชวยเติมเต็มความรูในสวนที่ขาด ผูบริหารโรงพยาบาล ผูบังคับ
บุญชา เพื่อนรวมงานที่ใหโอกาส ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือเมื่อมีปญหา ภาคีเครือขายสุขภาพทั้งองคกร
รัฐบาล องคกรเอกชน ที่รวมฟนฝาอุปสรรคจนทําใหเกิดวันนี้ ครอบครัวที่ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือรับฟง
ปญหาตางๆ และที่สําคัญขอบคุณผูปวยทุกรายที่เปนครูที่ดีที่สุดของฉัน ฉันจะทําหนาที่นี้ตอไป.......
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เรื่องเลากระบวนการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวย
หอบหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังปลอดจากควันบุหรี่ ถึงระดับ
ชุมชน
บุญญา อักษรชู
คลินิกหอบหืด
โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง
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ดิฉันรับผิดชอบงานคลินิกโรคเรื้อรัง มา 2 ป จากการที่ทํางานในเรื่องการดูแลผูปวยหอบหืดและ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยางเปนกระบวนการ ผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลปาบอน
มีจํานวน 135 คน ในจํานวนนี้มีผูปวยที่เปนผูชายจํานวน 53 คนหญิง 82 คน และในจํานวนนี้ เปนผูชายที่
สูบบุหรี่ จํานวน 30 คน เนื่องจากหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสาเหตุก็มาจากการที่สูบบุหรี่ ดังนั้นการ
ดูแลอยางเปนระบบในการที่จะทําใหผูปวยลดอาการหอบและการดูแลที่ตนเหตุจึงเปนสิ่งที่สําคัญจึงไดมีการ
ติดตามไปดูแลถึงความเปนอยูที่บานดวยวามีความเปนอยูอยางไรจึงไดมีการติดตามลงไปเยี่ยมบานดวย
เพื่อจะทําใหผูปวยลดอาการหอบไดดังกลาว
สําหรับกระบวนการทํางานของคลินิกหอบหืด มีดังนี้
1.เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังจากแพทยกจ็ ะสงเขาคลินิก
หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.ซักประวัติตรวจรางกายและเปาพีคโฟเพื่อดูความจุปอดและประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน
ของปอด
3.ใหการดูแลผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ ไดแก
-แพทยใหการตรวจรักษา โดยแพทยวินิจฉัยวาผูปว ยเปนหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็จะสงผูปวย
เขาคลินิกหอบหืด
-พยาบาลซึ่งเปนตัวดิฉันเองและเพื่อนๆ ซึ่งมีทั้งผูที่ผานการอบรมในการบําบัดผูที่ติดบุหรี่หรือ
พยาบาลใหคําปรึกษา พยาบาลที่รับผิดชอบในการติดตามเยี่ยมบาน ซึ่งการทํางานเปนทีมดังกลาวทําให
งายตอการดูแลและติดตามผูปวยอยางเปนระบบซึ่งการทํางานใหบริการผูปวยในจุดนี้ก็จะใหความรูในเรื่อง
การปฏิบัติตนในทุกเรื่องไดแกความเรื่องโทษของบุหรี่วาเปนอยางไร การดูแลตนเองจากสิ่งที่แพทําใหเกิด
หอบหืดโดยเฉพาะบุหรี่การใหคําปรึกษากับผูปวยที่มีปญหาตางๆ ตลอดจนทีมเยี่ยมบานซึ่งไดไปพบปญหา
ในเรื่องตางๆที่พอจะเลาไดเปนสังเขป ดังนี้บางรายมีปญหาสามีเลิกบุหรี่ไมได ตัวเองเปนโรคหอบหืดภรรยา
พูดเทาไรก็ไมฟงจากปญหาดังกลาวก็จะสงตอมายังทีมผูบําบัดเพื่อแกปญหาใหกับผูปวย หรือในสวนตัว
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ของผูปวยหอบหืดเองที่ติดบุหรี่ก็จะสงไปยังพยาบาลที่บําบัดบุหรี่พรอมกับการใหคําแนะนําในรูแบบตางๆ
หรือในบางรายเมื่อพยาบาลเยี่ยมบานลงไปพบวามีการสูบใบตนชุมเห็ดที่นํามาตากแหงแลวนํามามวนดวย
เสนยาสูบจะทําใหลดการเปนริดสีดวงจมูกเหลานี้พยาบาลเยี่ยมบานก็จะสงขอมูลมายังคลินิกเพื่อที่จะให
ความรูเชื่อในสิ่งที่ผิดดังกลาวได สวนอีกรายเปนคุณพอที่นารักมาก ลูกสาวไดเขียนมาในสมุดนัดหอบหืด
โดยที่พอไมเห็นวาลูกเขียนมาจนกระทั่งพยาบาลเปดดูเพื่อที่จะเขียนวันนัดให พยาบาลจึงไดเห็นลูกของ
ผูปวยเขียนวา “คุณพอสูบบุหรี่ทุกวันเลยชวยเตือนคุณพอใหดวย” ดิฉันไดบอกใหคุณพอทราบคุณพอถึงกับ
อึ้งไปเลยไมนึกวาลูกสาวจะแอบเขียนมาฟองพยาบาล คุณจึงคิดที่เลิกบุหรี่นะบัดนาว........เปนสิ่งที่ดิฉัน
ประทับมาก ยังมีอีกหลายเรื่องที่ประทับยังเลาไมหมดคะ
• เภสัชกรใหความรูเรื่องยาในการรักษาผูที่มีอาการหอบโดยเฉพาะบุหรี่มีผลอยางไรเมื่อคุณสูบ
บุหรี่ไปดวยและใชยาพนในขณะที่หอบไปดวย
• นักกายภาพบําบัดใหความรูในเรื่องการบริหารปอดผูปวยบางรายที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นานจะทํ า ให ห ายใจลํ า บากการหายใจไม ดี ไ ม ท ราบถึ ง วิ ธ ที่ จ ะดู แ ลตนเองจึ ง ให นั ก
กายภาพบําบัดมาฝกวิธีการหายใจอยางถูกวิธีทําใหผูปวยดีขึ้น
• แพทยแผนไทยก็จะดูแลในเรื่องยาสมุนไพรหญาดอกขาวเนื่องจากโรงพยาบาลปาบอนจะ
ผลิตหญาดอกขาวแบบชาชงเพื่อใหผูปวยไดชงดืม่ จะแจกใหกับผูป วยกลับไปชงดื่มที่บา น
ดวย
• งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธก็จะดูแลในเรื่องการใหความรูทั้งเอกสารแผนพับแจกจายไป
ยัง โรงพยาบาลส ง เสริ มสุ ข ภาพตํ า บล หอกระจายขา ว ศาลาประจํา หมูบ าน ผูนํ า ชุม ชน
โรงเรียน จัดรายการทางวิทยุ เสียงตามสายของโรงพยาบาล เปนตน
ทุกรายมีการซักประการสูบบุหรี่ประเมินการติดสารนิโคตินถามีการสูบบุหรี่
• ใหความรูเ ปนรายบุคคลและรายกลุมในเรื่องบุหรี่
• สงเขาคลินิกเลิกบุหรี่และบําบัดการเลิกบุหรี่ในรายที่ตดิ บุหรี่
• นัดติดตามเปนระยะๆ
มีการติดตามผูปวยโดยการเยีย่ มบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
สําหรับในสวนของการทํางานในชุมชนเพื่อลดการเลิกบุหรี่ มีดังนี้
เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังก็จะเขาคลินิกเพื่อการรักษาและ
ถาหากมีผูปวยที่สูบบุหรี่เราก็จะนัดมาที่คลินิกฟาใสอีกตางหากเพื่อที่จะบําบัดการติดบุหรี่ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจของอําเภอปาบอนจะมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนสวนใหญดังนั้นการที่จะนัดผูปวยมาบําบัดบุหรี่
นั้นจะตองทําในตอนบายเพื่อที่ผูปวยจะไดมีรายไดและไมสูญเสียรายไดการนัดจะตองนัดมาบําบัดพรอมกับ
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ใหครอบมารับฟงการบําบัดดวย ในการบําบัดจะใชรูปแบบของกายจิสังคมบําบัดเพื่อที่จะไดลดการสูบบุหรี่
ใหกับผูปวยไดและมีการติดตามเยี่ยมบานทุกรายเพื่อติดตามประเมินการสูบบุหรี่เปนระยะๆ
และอีกปญหาหนึ่งก็คือปญหาจากอาชีพการทําสวนยางอีกอยางคือเมื่อไปกรีดยางจะตองกรีดใน
ตอนดึกหรือวาใกลรุงฉะนั้นผูปวยหอบหืดบางรายอางถึงความจําเปนวาถาไมสูบก็จะทําใหยุงกัดเพราะวา
ควันบุหรี่ไลยุงไดจึงทําใหหยุดการสูบบุหรี่ไดยากทางโรงพยาบาลปาบอนจึงไดแกไขใหกบั ผูปวยดวยการผลิต
สมุนไพรไลยุงชนิดทาใหกับผูปวยและแจกจายในชุมชนเพื่อลดการสูบบุหรี่แทนซึ่งก็ไดผลเปนที่นาพอใจ
สวนแนวทางในการเลิกบุหรี่ในชุมชนทางทีมเยี่ยมบานจะประสานยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเพื่อติดตามและเยี่ยมผูปวยในกรณีที่มีอาการหอบรุนแรงและเฝาระวังในการสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง
สําหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนก็จะมีการคัดกรองวาในสวนของชุมชนมีบานใดบางที่สูบบุหรี่เพื่อจะ
ไดลดผูปวยที่มีอาการหอบได
ในสวนของผูนําชุมชนไมวาจะเปนชมรมผูสูงอายุ ผูใหญบาน กํานันหรือหัวหนาสวนราชการตางๆ
เมื่อมีการประชุมประจําเดือนการก็จะมีการฝากวาระการประชุมไปกับผูอํานวยการในเรื่องของการลดละเลิก
บุหรี่โทษของบุหรี่และฝากประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ
ในสวนของงานสุขศึกษาประชาสัมพันธก็จะไปจัดรายการยังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อใหเห็นถึงโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยจะจัดรายการทุกเที่ยงวันศุกรเนนย้ําใหเห็น
สาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิดอาการหอบรุนแรงทุกครั้งที่ไดรับควันบุหรี่และจะสงผลตอสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดวย
ทางดานหอกระจายขาวในหมูบานก็จะมีการรณรงคในเรื่องของบุหรี่ดวย
ศาลาประจําหมูบา นก็จะสนับสนุนในสวนของแผนพับเพื่อใหประชาชนไดรับรูถงึ อันตรายของบุหรี่
ที่ทําใหเกิดหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จะเห็ น ได ว า จากการดํ า เนิ น งานดั ง กล า วเป น กระบวน(ตามที่ ดิ ฉั น คิ ด ........) น า ที่ จ ะเป น
กระบวนการทํางานที่เปนรูปธรรมและสามารถที่จะดําเนินการในการชวยเลิกยาสูบไดในระดับหนึ่งตามที่ผล
ประจักษคือ จากผูปวย135 คน ในจํานวนนี้มีผูปวยที่เปนผูชายจํานวน 53 คนหญิง 82 คน และในจํานวนนี้
เปนผูชายที่สูบบุหรี่ จํานวน 30 คน จากผูปวยชายที่สูบบุหรี่ 30 คน ขณะนี้ เลิกบุหรี่ได 10ราย และกําลัง
คิดจะเลิก 5 ราย อีก 15 ราย กําลังบําบัดอยู 15 ราย สิ่งที่เลามาอาจจะมีสับสนบางในบางตอนแตดิฉันคิด
วาจากประสบการทํางานดังกลาวนาที่เปนสิ่งเล็กๆนอยที่นํามาฝากไปยังผูที่ทํางานดวยใจเหมือนที่ดิฉันทํา
อยูในขณะนี้
และดิฉันไดทําแผนภูมิเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนคราวๆ มาดวยในหนาถัดไปคะ
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การทํางานแบบเชือ่ มโยงระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนในการชวยเลิกบุหรี่ในผูปว ยหอบหืด
ดังแผนภูมิตอไปนี้คือ

w

w

หมายเหตุ ทุกจุดบริการเราจะใหความรูในเรื่องบุหรี่
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..... ภูมิใจที่ไดเปน
กุลธิดา จันทรานุสรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลปาบอน จังหวัดพัทลุง
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สมัยยังเปนเด็กเคยใฝฝนไวมากมาย วาโตขึ้นจะเปนอะไร จะเรียนอะไร เด็กหญิงตัวนอยๆ อยาง
เราก็จะบอกวาเปนพยาบาล จะเปนพนักงานธนาคาร จะเปนแอรโฮสเตสอยูบนฟากฟา จะเปนไกดจะไดเดิน
เลนที่เมืองนอก ไมใชนอกเมือง สุดทายชิวิตเหมือนกับใครขีดเสนไววาจะตองเปน จบม6 ตอนนั้นชีวิตสับสน
ไปหมด แตมีความมุงมั่นและตั้งมั่นวาอนาคตฉันตองเปนมัคคุเทศกใหได ไดทองเที่ยว ไดเจอคนมากมาย ได
ทํางานพบปะกับคนหลากหลายเชื้อขาติ หลากหลายวัฒนธรรม โอ อนาคตของฉันนาจะมีความสุขเสียนื่
กระไร แตทุกอยางไมใชเหมือนที่คิดลิขิตไวได ดิฉันสอบไดพยาบาล
ครั้งแรกที่รูวาตองไดไปเรียน พยาบาล ความรูสึกเสียใจ เศราใจ อารมณเศราตางๆ ถาโถมเขามาใน
หวงความรูสึกนึกคิด อะไรเราจะโชครายเชนนั้นหรือ? เราคงรับไมไดแนๆ ตายแนๆ จะใหทํางานกับคน
เจ็บปวย สัมผัสกับเชื้อโรคมากมาย เปนไปไมไดแน !
แรกๆ เมื่อเขาไปเรียน ทุกวันศุกรคือวันที่ตั้งตาคอยจะไดกลับบานแอบรองไหทุกวันเมื่ออยูเวรดึก
เปนความทุกขทรมานมาก จะรอดมั๊ยเนี่ย ? ความมีชิวิตชีวาเมื่ออยูเวรดึกโดยเฉพาะตึกอายุรกรรมเปนอะไร
ที่แยมาก ทุกวินาทีที่นั่นมีแตการยื้อยุด เดี๋ยวเตียงนี่ตองปม เดี๋ยวอีกเตียงกําลังแย เหมือนกําลังยื้อยุดกับใคร
สักคนตลอดเวลา เมื่อใกลจบพยาบาล จิตวิญญาณของการเปนพยาบาลตองทําใหดี ไดชวยเหลือคน ดีใจ
มากๆ อะไรทําใหเราเปลี่ยนไป สิ่งแวดลอม...ครูบาอาจารย...เราโตขึ้น...ผูคนรอบขาง...หรือสามัญสํานึกที่ดี
? วันจบวันไดแตงชุดขาว ตั้งปณิธานกับตนเอง...ตองเปนพยาบาลที่ดี ลืมอารมณเศราเมื่อตอนเริ่มตนไป
หมดสิ้น !
เมื่อเรียนจบออกมาเปนพยาบาล ครั้งแรกทํางานโรงพยาบาลชุมชน อําเภอหางไกลจากตัวเมือง
มาก สมัยนั้นบางครั้งแพทยจบมาใหมถามาจาภาคอื่นมาเห็นเขาตองถอยกลับ เพราะกันดาร ไมมีรานคา
ใกลโรงพยาบาล ไมมีสิงอํานวยความสะดวกสักอยาง แตเจาหนาที่ทุกคนทํางานจากใจ ไมเคยเรียกรองถาม
หา “O.T.” มีแตความรูสึกวาตองชวยกัน ชวยทีม ชวยคนไข มิตรภาพระหวางเพื่อนรวมงานก็ดี มิตรภาพ
ระหวางพยาบาลกับคนไขก็ดี คนไขก็รูวาพวกเราเหนื่อย ทํางานตลอด เดินอยูตลอดเวร ไมเรียกรองอะไรจาก
พวกเราอีก เพราะเราไดทําอยางเต็มที่ เรารูดวยจิตใจ ความรูสึกของเรา คนไขก็สัมผัสไดดวยความรูสึกของ
พวกเขาเชนกัน
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และแลววันหนึ่งเมื่อดิฉันไดรับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ เชาวันนั้นเปนเชาที่สดใส เปนเชาที่เปยมพลัง
ขณะนั่งซักประวัติผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานอยูนั้น ตาเศียรชายชราผมสีขาว รูปรางอวนทวม
หนาตาใจดี สีหนาไมเครียด มาพรอมลูกสาวที่คอยดูแลดวยความใสใจ เดินมาหา ตาเปนลูกคาเกาแกมา
นานมากในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล เมื่อถึงคิวการซักประวัติและตรวจรางกาย ตาเศียรสูบบุหรี่ไหม
ตาบอกไมสูบแตสูบใบจาก มันตางกันตรงไหนนะตา ตาเศียรรูไหม มันมีพิษนะ ตาบอก ตาปลูกเองปลอด
สารพิษ เพราะใสขี้วัว ดิฉันสานตอสัมพันธภาพกับตาเศียรทันที ในใจบอกตาเศียรตองเปนคนไขที่ดิฉันตอง
ใหเลิกบุหรี่ใหได หลังจากเราคุยกันนานมาก ตาก็ไมลังเลที่หยุดบุหรี่วันนี้เลย ลูกสาวที่มาดวยเสริมพลังใหตา
มากขึ้น ตาตองเลิกไดจะเปนกําลังใหตาและจะดูแลในเรื่องอาหารให ดิฉันชื่นชมตาและบอกตาวาตาทําได
ตาเศียรบอกวาตองทําไดเพราะกอนหนานี้เคยเลิกไดแลวแมจะไมกี่วัน คะ แนนอน ตาตองทําได เอ ..ในเมื่อ
จะเลิกแลวตาพกใบจากกับยาเสนมาไหม แนนอนคนที่สูบตองพกมาดวย เลยแนะนําวาถาตัดสินใจเลิก ตา
ทิ้งดีไหม ตาตัดสินใจทิ้งที่ถังขยะในหองทันที เราจากกันแลวนะเจาใบจากและยาเสน ตาบอกตาเปน
ลูกผูชายสูบบุหรี่มาเกือบหาสิบป ในเมื่อรับปากกับพยาบาลแลววาเลิกตาก็จะเลิกใหได วันนั้นเราจับมือ
สัญญากันระหวางชายวัยชราที่ผานอะไรมามากมาย กับพยาบาลสาวนักใหคําปรึกษาบุหรี่ มือที่จับตางคน
ตางมุงมั่นวา นับตั้งแตวินาทีนี้เราจะมีเปาหมายเดียวกันคือเลิกบุหรี่ ดวยความนารักของตาเศียรบวกความ
หวงใยกับความสูงวัยของตา ดิฉันกลัวอาการถอนพิษยาเลยจัดโปรโมชั่นชาหญาดอกขาว และชารางจืด
โดยขอสนับสนุนจากแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล พรอมทั้งจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งให โดยนัดมานวด
และประคบสมุนไพรตออีกสามวัน ตาเศียรมานวดตามแผนการรักษาทุกวันโดยลูกสาวมาสงทุกวัน จาการ
ที่มาทุกวันดิฉันไดไถถามอาการดวยความหวงใยทุกครั้งและทุกวัน ไมใชเฉพาะตัวดิฉันแตทุกคนที่อยูทีม
บําบัด แผนกแพทยแผนไทยที่ตาเศียรไปนวดก็ดูแลดวยดีเพราะถือวาตาเศียรเปนคนไขระดับ VIP ของ
โรงพยาบาลของเรา เรามีคิวดวนใหสําหรับไปนวด เรามีชาชงไวใหบริการ เราทําดวยจิตใจ ความรูสึกของ
เรา คนไขก็สัมผัสไดดวยความรูสึกของพวกเขาเชนกัน เชนเคียวกันตาเศียรก็คงรูสึกเชนนั้น ดิฉันติดตามตา
เศียรในเรื่องการเลิกบุหรี่ในชวงแรกๆโดยติดตามทางโทรศัพทกับลูกสาว เมื่อรูวาตานาจะเลิกไดแลว เราก็
นัดเจอกันทุกเดือนเมื่อตามารับยาเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกๆเดือน พรอมทั้งจะบอกคนไขรายใหม
ที่มาบําบัดบุหรี่ใหดุตาเศียรเปนแบบอยาง วาเมื่อไหรเราพรอมและเห็นถึงความสําคัญที่จะเลิกบุหรี่เราก็ทํา
ได แมวาจะสูงวัยแคไหน ตอนนี้ตาเศียรเลิกไดจนถึงปจจุบันเปนเวลาหนึ่งปกับหกเดือนแลวคะ พรอม
สุขภาพ และสีหนาที่ดีขึ้น ดูสดใสกวาตอนสูบบุหรี่อีก นับวา ตาเศียรเปนตนแบบในการดูแลผูมารับบริการ
เลิกบุหรี่ของดิฉันที่ดิฉันประทับใจคนหนึ่ง ตาเศียรก็เชนกันตาเศียรจะนั่งภาคภูมิใจ อมยิ้มที่มุมปากทุกครั้งที่
ดิฉันบอกวาตาเศียรทําได อยากคุยกับตาเศียรไหมวาตาทําอยางไรที่เลิกได และเมื่อมีอาการอยากสูบตาทํา
อยางไร ตาเศียรของเราเกง พวกเราชื่นชมตาใหคนอื่นฟงเปนตัวอยางเสมอ ขอบคุณตาเศียรที่ทําใหพวกเรา
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มีกําลังใจ ทําใหภาคภูมิใจในความสําเร็จ ทําใหเราไมทอถอยจะทําตอไป เพื่อคนไขอื่นๆ ขอบคุณคุณครูของ
ฉัน
ซึ่งถึงตอนนี้เมื่อมองยอนกลับไปเมื่อวันวาน ยิ่งทําใหมีความรูสึกภูมิใจมาก โอกาสที่เราจะไดทํา
ความดี ไดทําบุญกับผูคนมากมาย ถาไมไดมาเปนพยาบาลก็คงไมมีโอกาสไดทําความดีมากมายเชนนั้น
ความรูสึกเสียใจ เศราใจ ไมมีแลว มีแตความดีใจ ภูมิใจที่ไดเปนพยาบาล แลวคุณๆ ละคะ รูสึกเชนไร ??
เรามาชวยพวกเขากันเถอะเพื่อใหเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพ เพื่อครอบครัว
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..... ดั่งดอกบัวบาน
อภิญญา ลุนนากัน และเพียรศรี นามไพร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
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ในตอนบายของวัน หลังจากเสร็จเสร็จสิ้นภารกิจจากคลินิกฝากครรภในชวงเชา ฉันและพี่ๆกําลัง
ยุงกับการเตรียมงานโครงการในอาทิตยหนา มีพระภิกษุ รูปหนึ่งเดินที่พวกเราพรอมเอยปากถามขึ้น
“หองเบอร 17 ใชไหม”
ฉันรีบวางจากงานตรงหนา เดินเขาไปหา
“ใชคะ หลวงปูมาติดตออะไรคะ”
ฉันถามพลางเหลือบไปมองแบบเวชระเบียนผูปวยนอก และใบสงตอของคลินิกเลิกบุหรี่ที่หลวงปู
ทานถือมาดวย “อาตมามาเลิกบุหรี่ หมอแนะนํามา” ฉันรีบนิมนตหลวงปูนั่ง และนําแบบประเมินคลินิกเลิก
บุหรี่และแผนพับความรูเรื่องบุหรี่ มาเตรียมพรอมสําหรับใหบริการเลิกบุหรี่
คลินิ กเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลเกษตรวิสั ย ตั้ง อยู ที่กลุ มงานเวชปฏิ บัติ ครอบครัว และชุม ชน เป ด
ใหบริการมาเกือบ 3 ป ทุกวันในเวลาราชการ แตผูมารับบริการ ที่เดินมายังคลินิกเลิกบุหรี่เองมีนอย จึงตองมี
การสงตอผูปวยจากแผนกตางๆมาที่คลินิกเลิกบุหรี่ ซึ่งในแบบเวชระเบียนผูปวยนอก จะมีการวักประวัติการ
สูบบุหรี่ของผูมารับบริการทุกราย พรอมใหคําแนะนําเลิกบุหรี่ และสอบถามความตองการเลิกบุหรี่ของ
ผูรับบริการดวย หากผูรับบริการตองการเลิกบุหรี่ จะสงตอมายังคลินิกเลิกบุหรี่พรอมกับใบสงตอผูรับบริการ
ดวย
คลินิกเลิกบุหรี่นั้นจะอยูรวมกับคลินิกอื่นๆของกลุมงาน เชนคลินิกฝากครรภ แตมีนโยบายวา ถามี
ผูรับบริการมาที่คลินิกเลิกบุหรี่จะตองรีบวางจากงานอื่น และรีบมาใหบริการผูที่ตองการเลิกบุหรี่กอน เพราะ
เราใหความสําคัญกับการใหบริการเลิกบุหรี่ พอๆกับผูรับบริการที่ตองการความชวยเหลือเรงดวนเลยทีเดียว
วันนั้นก็เชนกัน ฉันไดใหคําปรึกษาในการเลิกบุหรี่แกหลวงปูตามที่ไดไปอบรมมา
หลวงปูเลิศเปนเจาอาวาสวัด ที่มีลูกศิษย และญาติโยมใหความเคารพ มีญาติโยมนําจตุปจจัยมา
ถวายเปนจํานวนมาก และในนั้นมักมีบุหรี่รวมอยูดวย ทานเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแตวัยรุน โดยไมเคยเลิกบุหรี่เลย
มักมีปญหาสุขภาพมาเรื่อยๆ แตไมมีโรคประจําตัวอะไร ทานไดรูถึงพิษภัยของบุหรี่มาบางพอสมควร เคยคิด
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อยากจะเลิกบุหรี่ เพื่อที่จะไปใหคําแนะนําญาติโยมใหเลิกบุหรี่ดวย เมื่อทราบวาที่โรงพยาบาลมีคลินิกเลิก
บุหรี่ ทานจึงไมรอชาที่จะมาขอรับบริการในคลินิก
“อาตมาอยากเลิกบุหรี่มานานแลว รูวาบุหรี่มีพิษภัย อันตรายตอสุขภาพและคนรอบขาง อยากให
วัดเปนเขตปลอดบุหรี่ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับญาติโยม แตก็ยังไมเลิก มีญาติโยมนําบุหรี่มาถวาย ก็สูบ
มาเรื่อยๆ แตครั้งนี้คิดวาจะพยายามเลิกบุหรี่ใหสําเร็จใหได”
หลวงปูกลาวกับฉันหลังจากที่การสนทนาใกลสิ้นสุดลง
ฉั น ได ฟ ง สิ่ ง ที่ ห ลวงปู บ อก ก็ รู สึ ก ชื่ น ชม และนึ ก เป น ห ว งสุ ข ภาพพระภิ ก ษุ สามเณร ที่ ต อ งรั บ
บิณฑบาตจากญาติโยม ไมวาจะเปน อาหารคาว หวาน หรือแมกระทั่งบุหรี่เอง ดังนั้นญาติโยมจึงมีสวน
สําคัญยิ่งที่จะสงเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และคิดวาควรใหประชาชนไดตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ดวย
หลังจากไดพูดคุยกับหลวงปู ฉันรูสึกมั่นใจวาหลวงปูจะสามารถเลิกบุหรี่ได ซึ่งนอยมากที่จะมี
ผูรับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่บอกอยางมั่นใจวาจะสามารถเลิกบุหรี่ได เหมือนอยางหลวงปูทานนี้
กอนที่จะกลาวจบการสนทนา ฉันไดนัดติดตามเพื่อใหกําลังใจหลวงปูอีก 1 สัปดาห และหลวงปูก็
รับปากวาจะมาติดตาม ตามนัด พรอมทั้งใหพร และกําลังใจในการทํางาน โดยทานอาสาวา หากทาน
สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ จะชวยใหคําแนะนําแกญาติโยมในการเลิกบุหรี่ดวย
ผูรับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ ที่กลับมาตามนัดในการใหบริการครั้งแรก ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห
นั้น มีไมถึงครึ่งหนึ่งของผูรับบริการ การติดตามที่คลินิกสวนใหญจึงเปนการติดตามทางชองทางอื่น เชน
โทรศัพท อาสาสมัครสาธารณสุข และสงตอใหเจาหนาที่ในสถานีอนามัย ชวยติดตามใหกําลังใจ
หลวงปูเปนหนึ่งในผูรับบริการที่กลับมาติดตามการเลิกบุหรี่ตามนัด ซึ่งก็ทําใหฉันดีใจ เหมือน
ผูรับบริการคนอื่นๆที่มารับบริการตามนัด เพราะการไดพูดคุย ติดตาม ใหกําลังใจตอหนา ก็ตองดีกวาการใช
โทรศัพทแนนอน และการกลับมารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ของผูรับบริการ ไมวาเขาจะเลิกไดหรือไมไดก็
ตาม แสดงใหเห็น ถึงความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ และการใหความสําคัญกับคลินิกเลิกบุหรี่ดวย โดยเฉพาะผูที่
สามารถเลิกบุหรี่ได 1 สัปดาห ซึ่งก็ตองยอมรับวา สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดกับผูรับบริการทุกราย
“อาตมาไมสูบบุหรี่อีกเลยหลังจากวันนั้น และตอนนี้ญาติโยมก็ไมไมคอยนําบุหรี่มาอีกแลว เพราะ
เขารูวาอาตมากําลังตั้งใจเลิกบุหรี่”
คําพูดของหลวงปู ทําใหฉันรูสึกดีใจมาก การสนทนาครั้งนี้ จึงเปนการสนทนาเพื่อการใหกําลังใจ
ในการเลิกบุหรี่ ปองกันการกลับไปสูบซ้ํา และชื่นชมในความตั้งใจจริงของหลวงปู และนัดติดตามอีก 1 เดือน
... 1 เดือนผานไป หลวงปูไมไดมาตามนัด ประจวบกับชวงนั้นผูรับบริการเพิ่มขึ้น และมีงานอื่นเขา
มาดวย ทําใหฉันไมไดติดตามการเลิกบุหรี่ของหลวงปู แตจะใหผูใหญบานชวยติดตาม เพราะที่กลุมงานเวช
ปฏิบัติ เปนตัวแทนหนวยงาน ในการเขารวมประชุม ผูใหญบาน กํานันทุกเดือน แตกวาจะไดผลการติดตามก็
ตองรออีกเดือนถัดไป
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การกลับมารับบริการที่คลินิกของผูรับบริการยิ่งนอยกวาการกลับมาตามนัดครั้งแรก ทําใหฉันรูสึก
หนักใจพอสมควร ในการใหผูรับบริการกลับมาตามนัดได ถึงแมวาเราสามารถติดตามทางชองทางอื่นได
ในขณะที่ฉันกําลังใหบริการคลินิกฝากครรภ ในชวงเชาของวัน ก็เหลือบเห็นพระภิกษุ มายืนอยูที่
หนาหองทํางาน ฉันจึงลุกเดินไปหาพระภิกษุรูปนั้น
“อาตมา จะมาบอกวาเลิกบุหรี่ไดแลว เกือบ 3 เดือนแลวนะ และตอนนี้อาตมาประกาศใหวัดเปน
เขตปลอดบุหรี่แลว และอาตมาก็ไดใหคําแนะนําญาติโยมในการเลิกบุหรี่ ถาอาตมาสูบบุหรี่อยูก็คงแนะนํา
ใครไมได แนะนําแลวเขาจะเลิกไดไมไดก็ตาม อยางนอยก็ไดเปนแบบอยางที่ดีในการเลิกบุหรี่”
หลวงปูเลิศ กลับมาที่คลินิกเลิกบุหรี่อีกครั้งพรอมกับคําพูดไมกี่คํา ที่สรางความประทับใหฉันเปน
อยางยิ่ง กอนที่ทานจะเดินจากไป หลวงปูจึงเปนเหมือนกําลังใจ ดั่งดอกไมบานในหัวใจของฉัน ณ เวลานั้น
5 ป กับการทํางานควบคุมบุหรี่ของฉัน คงพอๆกับระยะเวลาการทํางานทั้งชีวิตของฉันเลยทีเดียว
เพราะบุหรี่นับเปนงานแรกที่หัวหนาใหฉันรับผิดชอบ ฉันทํางานเกี่ยวกับการ ลด ละ เลิก บุหรี่ การบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งการใหคําปรึกษาในการเลิกบุหรี่ หากถามวาฉันชวยใหคนเลิกบุหรี่ไดเยอะแค
ไหน ฉันตอบไดเลยวา นอยมากคะ นับเปนตัวบุคคลไดเลย ฉันเคยเหนื่อย และทอ คิดวาตัวเองทํางานไมดี
เปนที่ปรึกษาที่ไมไดเรื่อง นึกตําหนิตัวเอง แตประสบการณทําใหฉันเรียนรูวา การจะเลิกบุหรี่ได ตองอาศัย
ปจจัยหลายๆอยาง และเรียนรูอีกวา มนุษยก็เหมือนกับดอกบัวสี่เหลาจริงๆ ซึ่งในการทํางานก็ตองพบกับคน
ทุกประเภท และเราก็ตองใหบริการกับทุกๆคน แตจะตั้งความคาดหวังวาทุกคนตองเลิกไดหมดไมได ดังนั้น
การที่เราชวยใหเขาเลิกบุหรี่สําเร็จหรือไมก็ตาม จะตองไมนํามาบั่นทอนจิตใจในการทํางานของตัวเอง แตจะ
เปนกําลังใจในการทํางานตอไป เพราะอยางนอยการชวยใหเขาเลิกไดเพียง 1 วัน หรือเลิกไมไดเลย ก็ไมได
ความวาเราไมประสบความสําเร็จ การเลิกไดเพียง 1 วัน อาจตอชีวิตใหเขาไดหลายวัน หรือการเลิกไมไดเลย
แตทําใหเขามีความรูเรื่องบุหรี่ และอาจเลิกบุหรี่ไดในอนาคตก็อาจเปนไปได
หลวงปูเลิศ เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของฉันในการทํางานควบคุมบุหรี่ เพราะนอกจากทานจะเลิกบุหรี่ได
แลว ทานยังอาสาเปนกิจของทานในการใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่อีกดวย ถาในความเปนจริง คนทํางานชวยให
เลิกบุหรี่ ไดเจอแตดอกบัวที่บานอยูเหนือน้ําเหมือนหลวงปู คงจะดีไมใชนอย การทํางานคงจะงายมาก และ
ตัวเลขของคนเลิกบุหรี่ไดคงเพิ่มขึ้น และนักสูบบุหรี่หนาใหมก็ลดลง เมื่อเปนเชนนี้ โลกไรควันบุหรี่ คงเปนจริง
ได ในไมชา แตก็เปนไปไมได ดังนั้นเราจงสูตอไป อยาพึ่งทอนะคะ
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โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก
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ฉันทํางานดานการบําบัดผูติดบุหรี่มานานพอสมควร เคยไดยินผูปวยที่มาขอเลิกบุหรี่หลายคนบอก
วา อยากเลิกเพราะ “ลูกหลานขอรอง” บางคนก็บอกวา “ทําเพื่อลูก เพื่อหลาน” ฉันไดแตคิดวา เออ.. ก็ดีนะ
เขายังคิดถึงลูกหลาน ที่สําคัญมีผูใหญบางคนเลิกไดสําเร็จเสียดวย ฉันมีความสนใจประเด็นนี้เปนที่สุดวา
เด็กมีวิธีการทําใหผูใหญหยุดสูบบุหรี่ไดอยางไร หรือวาเด็กจะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูใหญไดเดินบน
เสนทางที่ไรควันบุหรี่ไดจริง ฉันเริ่มเรียนรูอยางจริงจัง ก็พบวา เด็กสวนใหญไดรับขอมูลมาจากโรงเรียนวา
บุหรี่เปนสิ่งไมดี ครั้งเมื่อนองณัฐลูกชายของฉันยังเรียนชั้นอนุบาล วันหนึ่งเขาถามฉันวา “คุณแมครับ วันนี้
คุณครูถามเพื่อนในหองวา พอของใครสูบบุหรี่บาง แลวลูกๆรูสึกอยางไร หนูเห็นเพื่อนๆที่ยกมือบอกวา ไม
อยากยกมือเลย อายเพื่อนที่มีพอสูบบุหรี่ เพื่อนคนหนึ่งบอกวา อยากใหคุณพอเลิกสูบบุหรี่ กลัวคุณพอเปน
มะเร็ง” นั่งเงียบไปสักครูฉันก็ไดยินลูกชายพูดดวยสีหนายิ้มแปนแลวก็หูบยิ้มลงทันทีวา “หนูโชคดีที่มีคุณพอ
ไมสูบบุหรี่ แตคุณยายังสูบบุหรี่อยูเลย เฮอ.. จะทําอยางไรใหคุณยาเลิกสูบดีนะ”
คุณยาของนองณัฐก็เหมือนคนไขคนอื่นๆที่สูบบุหรี่ตั้งแตเด็กแลวก็เปนโรคความดันโลหิตสูง สูบมา
นานจนไมมีความคิดจะเลิกสูบ “แกแลว สูบมานาน ชางมันเถอะ ไมเลิกละ กลัวเหมือนตายวนพอเลิกสูบ
บุหรี่ หายใจหอบ ตายเลย ตอนสูบไมเห็นเปนอะไร” ฉันคิดวาความคิดเหลานี้เองที่ทําใหคนที่สูบบุหรี่ยังไม
คิดเลิก ถาไปรับยาลดความดันที่โรงพยาบาล คุณพยาบาลคงจะใหคําแนะนําใหเลิกสูบบาง แตคุณยาไมเขา
โรงพยาบาล เพราะรับยาที่คลินิกหมอสะดวกกวา บอกวามีลูกสะใภเปนพยาบาลบอกใหเลิกสูบเหมือนกัน มี
ยาใหดวย แตก็ยังเลิกไมได แลวคุณยาก็สูบบุหรี่ตอไปทามกลางความหวงใยของลูกๆหลานๆ ใครทัดทานก็
ไมฟง หลานสาวตัวนอยอยูบานเดียวกับคุณยาบอกเหม็นควันบุหรี่ แตคุณยาบอกวา ใหไปอยูไกลๆ ฉันเคย
ไดยินหลานสาวตัวนอยแอบมาเลาใหพี่ณัฐของเขาฟงวา”คุณยาสูบบุหรี่ทุกวันเลย หนูเหม็นควัน แลวหนูก็ไอ
ดวย” สวนพี่ณัฐก็บอกวา “เรามาชวยกันทําใหคุณยาเลิกสูบบุหรี่กันนะ ใหนองหมิวบนใหคุณยาฟงทุกวันเลย
นะ พี่ณัฐจะชวยดวย” ไดผลดีเหมือนกันเพราะชวงหลังๆไมเห็นคุณยาสูบบุหรี่ใหเห็น แตคุณยาก็ยังเลิกสูบ
บุหรี่ไมได ฉันเฝาสังเกตดูแผนปฏิบัติการของเด็กทั้งสองมานาน รูสึกเห็นใจและชื่นชมความตั้งใจของทั้งสอง
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คน และไดแตคิดวาจะชวยใหคุณยาเลิกสูบไดอยางไร เพราะคุณยาไมยอมรับการบําบัด คุณยาบอกวามัน
อยูที่ใจ
ทุกปชวงปลายเดือนพฤษภาคมนองณัฐจะตื่นเตนเปนพิเศษเพราะรูวาจะถึงวันงดสูบบุหรี่โลก “ปนี้
จะตองชวนคุณยาเลิกสูบบุหรี่ใหได คุณแมครับ ขอปากกาสัก 1 แทง จะเอาไปเปนของขวัญใหคุณยา ”
ปากกาที่นองณัฐขอเปนปากกามีฉลากเขียนไวสวยงามวา “กําลังใจสูวันใหมไรควันบุหรี่” ที่ฉันจัดเตรียมไว
ทํา กิ จ กรรมเนื่ อ งในวัน งดสู บ บุ หรี่ โลก ฉั นเห็ น ความตั้ ง ใจของลู ก ชายมาตลอดจึ ง ได ใ ห กํ า ลั งใจและให
คําแนะนําเพิ่มเติม “หนูจะไมยอมแพคุณยาหรอก ถาคุณยายังไมเลิกสูบ หนูก็จะไมเลิกชวน นองหมิวยอมแพ
ก็ไมเปนไร”
ชวงสัปดาหรณรงควันงดสูบบุหรี่โลกป 2552 ซึ่งปนี้นองณัฐเรียนอยูชั้นป.6 แลว ฉันไดเตรียมการ
รณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเหมือนเชนทุกป แตปนี้ฉันขนสื่อตางๆที่จะใชในการรณรงคไปที่บาน ทั้งแผน
วี.ซี.ดี ภาพพลิก แผนพับ ภาพโปสเตอรที่ไดจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ที่นํามาติดฟวเจอรบอรด
เพื่อใหพรอมนําไปใชในกิจกรรม นองณัฐสนใจสื่อตางๆเปนอยางมาก ฉันสังเกตเห็นวาเขากําลังพยายาม
เรียบเรียงคําพูดเพื่อที่จะไดนําไปบอกคุณยาและคนอื่นๆใหเลิกสูบบุหรี่ จนวันหนึ่งขณะที่กําลังดูโทรทัศนอยู
เขาพูดวา “คุณพอคุณแมครับ หันมาทางนี้หนอยครับ วันนี้เรามารูจักบุหรี่ภัยรายกันนะครับ” วาแลวนองณัฐ
ก็ใหเราฟงสิ่งที่เขาตั้งใจจะพูดใหเราฟงจนจบ แลวถามเราวา “เปนไงบางครับ วันนี้อยากเลิกบุหรี่หรือยัง ถา
อยากเลิก ฟงทางนี้อีกนิด ขั้นตอนการเลิกบุหรี่ ...” ฉันและสามีรูสึกทึ่งในความคิดของลูกในการคิดเอาชนะ
บุหรี่ และรูสึกภูมิใจที่ตนเองไดทํางานดานนี้ เพราะนอกจากจะชวยใหคนที่ติดบุหรี่เลิกสูบไดแลว ยังสามารถ
หลอ หลอมความคิ ดของคนๆหนึ่ งอย างฝง ลึก และซึ มซับ เข าไปในหัว ใจอยา งฝ งแนนโดยไม รูตัว ฉั นไม
จําเปนตองหาโอกาสพร่ําสอนลูกเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด เพราะฉันสามารถบอกเขาไดทุกเวลาทุก
นาทีในขณะที่ฉันชวยเหลือคนอื่นๆใหเลิกสูบเลิกดื่ม สิ่งนี้กลายเปนพลังที่สําคัญในการทํางานของฉันตลอด
มา
ไมใชเพียงแคการไดฝกพูดชักชวนคนใหเลิกสูบบุหรี่เทานั้น นองณัฐจากคนที่ขี้อาย ไมคอยพูด ไม
กลาแสดงออกในหองเรียน สื่อบุหรี่ทําใหเขาคนพบตัวเองวา เขาสามารถพูดชักชวนคนได คนตั้งใจฟงเวลา
เขาพูด พูดจบมีคนปรบมือให ที่สําคัญเขาสามารถชวนคุณยาใหเลิกสูบบุหรี่ไดจากคําพูดของคุณยาที่วา
“นองณัฐอุตสาหมาชวนยาไดทุกป วันนี้ยาจะเลิกสูบบุหรี่แลวเพื่อนองณัฐ” ใครๆตางพากันชมวา “นองณัฐ
ทําใหคุณยาเลิกสูบบุหรี่ได” “นองณัฐทําอยางไรหือ ทําไมคุณยาถึงเชื่อนองณัฐ” ความจริงนองณัฐอาจไมรู
ดวยซ้ําวาคุณยาจะเลิกไดจริงหรือเปลา เพราะนองณัฐเองก็ไมมั่นใจเหมือนกันวาจะชวยได แตสิ่งที่ฉันได
เห็นก็คือ ในชวงสัปดาหรณรงควันงดสูบบุหรี่โลกป 2552 ทุกเย็นหลังจากออกกําลังกายเลนแบดฯ เตะ
ฟุตบอลตามความชอบของนองณัฐ เขาจะไปที่บานคุณยาทุกวันพรอมหอบขาวของพะรุงพะรัง เชน สื่อตางๆ
ทั้งภาพพลิก แผนพับ ภาพโปสเตอรที่ไดจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ที่นํามาติดฟวเจอรบอรด และ
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เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลที่ฉันมีไวใชประจําบาน เริ่มจากการเดินชวนใหคนมาเที่ยวที่บานคุณยา
หลายๆคน และเริ่มใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่ หลังจากนั้นก็ไดวัดความดันใหกับทุกคนรวมทั้งคุณยาดวย สิ่งที่
นองณัฐทําเปนที่ชื่นชอบของทุกคน “วันนี้มีคนสมัครเลิกบุหรี่กับหนู 2 คน คือคุณยากับคุณลุง เยี่ยมเลย”
นองณัฐบอกฉันอยางตื่นเตนหลังกลับจากบานคุณยาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 “วันพรุงนี้หนูจะไปหา
คุณยาอีก” ฉันเห็นแววตาของลูกที่บงบอกถึงความสุข ความภูมิใจที่เขาไดรับ ฉันไมกลาคิดลวงหนาวาพรุงนี้
จะเปน อยางไร น องณัฐ จะผิด หวังหรือสมหวัง แตสิ่งที่ ฉันเห็ นและรับรูคื อหัวใจอันบริสุทธิ์ ดวงหนึ่งที่อ ยู
ตรงหนาชางเบงบานอยางงดงามยิ่ง
เชาวันที่สดใสวันนั้นตรงกับวันเสารวันงดสูบบุหรี่โลก นองณัฐชวนฉันไปบานคุณยาแตเชาแตไมพบ
คุณยาออกไปตลาดเสียแลว “ไวตอนเย็นคอยมาใหม” ฉันบอกลูกเมื่อเห็นสีหนาเขาดูผิดหวัง เวลาทั้งวันผาน
ไปอยางมีคา ฉันเห็นนองณัฐซักซอมกับการเตรียมอุปกรณและการพูดถึงวันงดบุหรี่โลกตลอดทั้งวัน พอตก
เย็นนองณัฐแบกสื่อและอุปกรณออกจากบานเหมือนเชนเคย วันนี้เปนวันที่หาแลวที่ทําตอเนื่องมา บานของ
คุณยาหางกันแค 2 หลังเดินไปเดี๋ยวเดียวก็ถึง ขณะที่ออกจากบานมีเพื่อนบานรองเรียกและถามวา “วันนี้
หมอนอยจะสอนเรื่องอะไร” “หมอนอยเอาเครื่องวัดความดันไปดวยไหม” นองณัฐยิ้มแปนเดินออกไปไมยอม
พูดอะไร เพื่อนบานคนนั้นเดินตามไปดูที่บานคุณยาดวย “วันนี้ยาไมสูบบุหรี่แลว นี่ยามีลูกอม เอาไหม” คุณ
ยารีบบอกนองณัฐ สวนนองณัฐไดเขาไปนั่งใกลๆคุณยาจับมือของคุณยามาไวที่หนาอกตัวเอง แลวพูดอยาง
เขินๆวา “คุณยาครับ ขอใหคุณยาเลิกสูบบุหรี่ใหไดนะครับ สุขภาพจะไดแข็งแรง หนูจะเปนกําลังใจให” คุณ
ยายิ้มแลวบอกวา “ยาจะเลิกบุหรี่แลวเพื่อนองณัฐ”
ตั้งแตวันนั้นเปนเวลากวา 2 ปแลวที่คุณยาหยุดสูบบุหรี่ได นองณัฐยังปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ คือ
คอยวัด ความดันและใหกําลังใจคุณยา “ความดันคุณยาลดลงกวาเดิม เพราะคุณยาไมสูบบุหรี่” นองณัฐรู
เรื่องความดันเพราะฉันจะสอนนองณัฐเสมอเรื่องการวัดความดันและบอกผลใหนองณัฐเห็นความแตกตาง
ว า ช ว งก อ นที่ คุ ณ ย า สู บ บุ ห รี่ กั บ ช ว งที่ ไ ม สู บ แล ว แตกต า งกั น อย า งไร เช น คุ ณ ย า เคยวั ด ความดั น สู ง ถึ ง
200/110 mmHg พอเลิกสูบบุหรี่วัดความดันไดลดลงเหลือ 150/90 – 160/90mmHg ฉันสังเกตสีหนาคุณยา
ดูทานรูสึกพอใจ และคุณยามักพูดกับนองณัฐเสมอวา “นองณัฐทําใหยาเลิกสูบบุหรี่” สวนนองณัฐก็มักบอก
คุณยาวา “คุณยาเลิกบุหรี่ใหไดนะครับ อยาประมาท จะไดอยูกับหนูนานๆ”
นองณัฐโตขึ้นทุกป แตสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือ นองณัฐจําวันที่คุณยาของเขาเลิกสูบบุหรี่ไดแมนยํา
และคอยใหกําลังใจ ทุกปเมื่อถึงวันงดสูบบุหรี่โลก นองณัฐจะคอยนับวันวา “คุณยาเลิกสูบบุหรี่ครบ 1 ปแลว
” และปนี้นองณัฐบอกวา “คุณยาครับ 2 ปแลวนะที่ไมสูบบุหรี่ ทําตอไปนะครับ” แตหลังจากที่นองณัฐ
กลับมาที่บานนองณัฐบอกกับฉันวา “อยาประมาทนะ คุณยาอาจจะกลับไปสูบอีกก็ได” ดวยเหตุที่นองณัฐ
มักไดยินฉันพูดอยูเสมอวา คนที่สูบบุหรี่อาจกลับไปสูบซ้ําได ทําใหนองณัฐไมลืมที่จะคอยเตือนคุณยาทุกป
สําหรับคุณยานั้นทุกวันนี้ฉันจะไดยินคนแถวบานพูดถึงคุณยาเสมอวา “ไมนาเชื่อวายายถีจะเลิกสูบบุหรี่ได”
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เมื่ อ คนๆหนึ่ ง เริ่ ม เห็ น ว า ตั ว เองมี ค นที่ รั ก และให กํ า ลั ง ใจ ชี วิ ต ก็ จ ะมี ค วามหมายขึ้ น จึ ง ยอม
เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงไดทําใหอีกชีวิตมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จนั้น
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..... “เรื่องเลา ดวยแรงแหงรัก”
ศศพล คชมิตร และกาญจนวจี จตุเทน
โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด
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ทุกเชาเราตองรีบลุกจากที่นอน ทําไมตองรีบขนาดนั้น เขาหองน้าํ เหรอ ใชมันเปนกิจวัตรประจําวัน
แตมีแฝงยิ่งกวานั้น ใชแลว บุหรี่ ไฟแซก อยูใ นมือ ทําอะไรละถาไมใชสูบบุหรี่
เอ! ทําไมมีแตคนทักเราวา “ตุม..ไปทําอะไรมา หนาถึงดําคล้ํา” เราก็หาสาเหตุ สันนิฐานตาง ๆ
นานา ทุกอยาง ครีมบํารุง ที่ใครบอกวาทําใหหนาขาว มาเลย ครับ ใช ตามวิธีที่แนะนําทุกอยาง สงสัยครีม
ชนิดนี้ไมดี
แคกๆๆๆ เสียงไอ มาจาก ภรรยา ที่นอนรวมหอง พรอมเสียงจาม ฮาด...เชยยย ภรรยาเปนหวัด
บอยมาก เขาไมเคยปริปาก บนดา แตก็แนะนําเล็กๆ วา“นาจะแพควันบุหรี่” เราทําใหภรรยาไมสบาย หรือนี่
หลายๆ เรื่องเหลานี้ และยังมีอีกมากมาย ในเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ เปนสิ่งที่ ควรจดจําอยูเหรอ ดู
เหมือนวา มันเปนอดีตที่ไมนาจดจํา แตตองจดจํา “บทเรียนไง เราบอกกับตัวเอง” คนอื่น อีกมากมาย ยังสูบ
บุหรี่ เด็กๆ เยาวชน กําลังเริ่ม หัดสูบบุหรี่ เราจะบอกกับเขา อยางไรดี วาเราเลิกบุหรี่ไดแลว คุณอยากเลิกมั๊ย
นองๆ ลูกๆ เยาวชนอยา..อยา..เลย อยาริทดลองสูบบุหรี่
ยอนกลับไป เมื่อ 20 ปกอน เราเขาเรียนชั้นอุดมศึกษา ในมหาวิยาลัยเปด รูสึกวาตัวเอง โตแลวเปน
ผูใหญ เพื่อนๆ พี่ๆ ยื่นบุหรี่ให ไมนาจะยากนะ กับการสูบเอาควันเขาไปแลวปลอยออกมา แลวมันจะติดไดไง
ไมมีทาง วันแลว วันเลา จากที่เพื่อนยื่นให เราก็ซื้อเอง มันไมใชเรื่องยาก ที่จะซื้อบุหรี่ เพราะการซื้อและขาย
บุหรี่ไมผิดกฎหมาย และบัดนี้ก็ยังไมผิดอยูเหมือนเดิม ขอจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ก็ไมมากมายเหมือนในปจจุบัน
ในมหาวิทยาลัยก็สูบได สวนสาธารณะก็สูบได รานอาหารก็สูบได
กอนจะประสบอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาจนทําใหเขาหลุด เราเปนคนที่ชอบเลนกีฬา ไมวาจะเปน
ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล ยูโด วายน้ํา นับวาเปนนักกีฬาปอดเหล็กคนหนึ่ง ตั้งแตยังไมสูบบุหรี่ จนกระทั่ง
มาสูบบุหรี่ เราก็ยังมั่นใจวา บุหรี่ไมทําใหเราติด บุหรี่ไมสามารถทําใหสมรรถนะในการเลนกีฬาลดลง สื่อ
ประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหรี่ในสมัยนั้น ซึ่งมีเพียงนอยนิด ถามวา เราเคยไดยินมั๊ย เคยไดยิน แตฝน
เถอะ เราไมเชื่อ ก็เรายังเลนกีฬาไดเหมือนเดิม เรายังวายน้ํา 10 รอบสระมาตรฐานโดยไมพัก เรายังดําน้ําได
หลาย ๆ นาทีเหมือนเดิม เราจะเลิกไปทําไม
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เมื่อสูบนานขึ้น เรามีความรูสึกวา เราติดบุหรี่แลวซิ ลองเลิกดู สิ่งที่เราพูดอยูเสมอวา “เราไมติดเลิก
เมื่อไหรก็ได” เราเคยเลิกสูบบุหรี่มาแลวหลายครั้ง สําเร็จทุกครั้งแตไมไดนาน ทุกครั้งที่เลิก เชื่อมั๊ยวาเรา
กลับมาสูบใหม สูบมากกวาเดิม จากเมื่อเริ่มหัดสูบเราสูบวันละไมกี่มวน กลายเปนวันละ ซอง หรือมากกวา
เริ่มเปนที่รังเกียจของสังคม ตัวเรามีปญหาแลว เราหาที่ทิ้งกนบุหรี่ยากขึ้น หาที่สูบบุหรี่ยากขึ้น ทุก
สถานที่จํากัดพื้นที่สําหรับผูสูบบุหรี่ มีสิ่งหนึ่งเรายังไมรูตอนที่เราสูบบุหรี่ก็คือ กลิ่นตัวของเรา เมื่อเราอยูใน
หองปรับอากาศ กลิ่นบุหรี่ จะอบอยูในหอง เราไมเคยไดกลิ่นนั้นเลย
เรามาชวยงานเปนจิตอาสาโรงพยาบาลเสลภูมิโดยมาชวยดูแลสถานีวิทยุชุมชน ของโรงพยาบาล
ปญหาก็เกิดกับเราอีก เราไมกลา เผยแพรสปอตรณรงค เกี่ยวกับบุหรี่ เราเริ่มละอายละซิ
ถาเรายังสูบบุหรี่อยู เราจะตองเผชิญกับปญหาเหลานี้อีกนานัปการ ควรกระนั้นหรือ เราเลิกสูบบุหรี่
ดีกวา ก็เราเคยเลิกหลายครั้งแลว เราถามตัวเอง เราจะทําไดหรือ ทุกวิธีการที่เขาใชในการเลิกสูบบุหรี่เราลอง
แทบทุกวิธี ทั้งหักดิบ คอย ๆ ลด ใชหมากฝรั่ง แตเราก็คงจะตองพยายาม
ดวยกําลังใจจากภรรยา เราคิดจะหักดิบ เลิกบุหรี่เปนของขวัญวันเกิดภรรยา เริ่มเตรียมความพรอม
ที่จะเลิกสูบโดยไมบอกภรรยา เริม่ วันที่คิดเลย วันที่ หนึ่ง วันที่สอง วันที่เจ็ด วันที่แปด ทรมานมาก เราเริม่
แอบสูบ แลวเราก็พลาดจนได เราหลุด เราทําไมสําเร็จ พอเราบอกกับภรรยา วา “เราขอโทษเราตัง้ ใจจะเลิก
สูบบุหรี่เปนของขวัญวันเกิด” เขาใหกําลังใจเรา บอกวาไมเปนไร หาแรงบันดาลใจเพิ่มอีก อยาเพิ่งทอ นาน
หลายเดือน ที่เราตองเตรียมตัวใหม มันยังไมสายเราบอกตัวเอง
สามเดือนผานไป เราทราบจากนองพยาบาลทานหนึ่งที่เราชื่นชมในความมุงมั่นของเขา “พี่ตุม จี๋จะ
ไปเรียนตอเกี่ยวกับยาเสพติด สี่เดือน” นี่เปนคําพูดของนองจี๋ กอนที่เขาจะไปเรียน เราจะทําไงถานองเคามา
ทําชุมชน “ปลอดบุหรี่” เราคิด เราจะตองทําอะไรสักอยาง แลวละ
หนึ่งเดือน กอนจะวันเกิดของภรรยาในปถัดไป ภรรยา บอกวา เคาสั่งซื้อกลองฟลเตอรเลิกสูบบุหรี่
มาให โดยการสวมตอเขากับมวนบุหรี่ แลวก็สูบ เราก็พยายามทํา ยังไมครบคอรส ของการสูบโดยใชฟลเตอร
ใกลจะถึงวันเกิดของภรรยา นองที่ไปเรียนก็จะจบมาแลว เราจะทําไงดี ตัดสินใจบอกกับภรรยาวา “ เราจะไม
สูบบุหรี่อีกตอไป นับ หนึ่ง” เราไมเคยมั่นใจวาเราจะทําได แตดูเหมือนครั้งนี้ เราจะไดนับตอไป และตอนนี้เรา
ก็ยังนับ
“จี๋ครับ พี่มีของขวัญ เรียนจบหลักสูตรมาให” เราพูด เมื่อนองกลับมารายงานตัวที่โรงพยาบาล “จี๋..
พี่เลิกสูบบุหรี่..ใหเปนของขวัญ” เรารูแลว ที่เราเลิกสูบบุหรี่ไดไมใชเพราะ กลองเลิกสูบบุหรี่ ไมใชเพราะยาเรา
ไดสูตรในการเลิกสูบบุหรี่แลว “ความมุงมั่นและตั้งใจ” หลายคนอาจไมจําเปนใชแรงบันดาลใจบวกหรือ
หลายคนจําเปนตองใชแรงบันดาลใจยกกําลังสอง กําลังสาม แตเราดวยกําลังใจจากภรรยา ดวยความมุงมั่น
ที่จะใหของขวัญกับนอง เราทําสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง เรานับวันนับเดือน ที่เลิกสูบบุหรี่ เรามีเปาหมาย เรา
จะนับแขงกับ ทานผูอํานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นพ.อุปทิน รุงอุทัยศิริ ที่เลิกสูบบุหรี่มาแลว สิบ ป ทาน
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อื่นๆ อีกหลายทานที่เลิกสูบกอนเรา ไมมีทางตามทันแตนั่นไง เรามีเปาหมาย เปาหมายที่ตองนับใหได มาก
ที่สุด
มีปญหาอีกแลว ทําไงเราถึงจะไมหวนกลับไปสูบบุหรี่อีก นากลัวมาก เราเคยเลิกบุหรี่มาก็หลาย
ครั้ง กลับไปสูบใหมก็หลายหน ครั้งนี้เราไมยอม เพื่อภรรยาที่เรารัก เพื่อนองที่มุงมั่นที่จะทําใหชุมชนปลอด
บุหรี่ เราตองสรางเกราะ เกราะที่จะทําใหเราไมหวนกลับไปสูอีก เราบอกกับทุกคนที่เรารูจัก รานคาที่เราเคย
ไปซื้อบุหรี่ “ผมเลิกสูบบุหรี่แลวครับ” หลายคนมองดวยสายตา ที่พอจะเดาไดวา “จะเลิกไดสักเทาไหรกัน”
แตเราก็จะไมยอม เราจะเอาความมุงมั่นเปนเกราะ ยังไมพอ การหวนกลับมาสูบบุหรี่ยากเกินกวาที่จะ
ปองกันเพียงแคนี้ เราหาเกราะเพิ่มดีกวา ทุกครั้งที่โรงพยาบาล รณรงคเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ เรา ตองยืน
ประกาศตัวเสมอวา “ผมเปนคนเคยสูบบุหรี่” เราชวยงานชมรมคนเคยสูบ เพื่ออะไร หากมิใชวานี่คือเกราะ
เกราะปองกันการกลับมาสูบบุหรี่อีก ใชครับ การประกาศ การชวยทํางานรณรงค เปนเกราะที่ผมนํามาใช
ปองกันตัวเอง และตอนนี้ผมเปนจิตอาสาชวยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%
เราเลิกสูบบุหรี่ไดแลว เรามีสูตรในการเลิกสูบบุหรี่ เราจะรูเพียงคนเดียวแคนั้นเหรอ ยังมีเพื่อน มี
ญาติ มีนองๆ เยาวชน ที่กําลังคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ หลายคนหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะทุกคนรูวา
บุหรี่ไมดี แตไมรูวาจะเลิกสูบแบบยั่งยืนไดอยางไร เลิกเถอะ ไมยากหากคุณมุงมั่นและตั้งใจ
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“ เขตปลอดบุหรี่ โปรดงดสูบหรี่ ฝาฝนโทษปรับ 2,000 บาท ”
“ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตปลอดบุหรี่”
“ คําเตือน ควันบุหรี่ฆาคุณ ”
เปนประจําของทุกๆวัน ฉันตองเดินผานปายของการรณรงคหามสูบหรี่ที่ติดอยูตามฝาหองน้ํา ตาม
ตนไมบาง ขางกําแพง ขางเตียงผูปวย ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ฉันทํางานอานจนขึ้นใจ ฉัน
สังเกตเห็นบางปายซีด ตัวอักษรบางตัวหลุดออกบางตามอายุการใชงานของมัน ตากแดดตากฝนบาง ทํา
ใหปายตัวอักษรที่ทําดวยแผนสติกเกอรนํามาติดบนฟวเจอรบอรด บางคําหลุดลอกออกไป โดยเฉพาะปาย
“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตปลอดบุหรี่” คําวา ปลอดหลุดออกไป เหลือคําวา “โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เขตบุหรี่ ” จึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไม วันนี้ฉันเหลือบเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง แอบนั่ง
หลบมุมสูบหรี่ ใกลเคียงกับปายรณรงคที่ตัวอักษรหลุดไป เหมือนกับวาเธอไมผิด ฉันเห็นทาทางสูบอยาง
สบายใจ สูบเสร็จเธอเดินเขามารับบริการและทําสีหนาไมรูไมชี้
วันนี้นองพยาบาล ซึ่งเพิ่งจบจากการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมา อยูเวรรักษาพยาบาล
ฉันชําเหลืองตามองไปที่หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งสูบบุหรี่เสร็จเขาไปตรวจรักษา นองพยาบาลตรวจรักษาตาม
อาการ พรอมกับใหยากลับไปทานที่บาน ทันใดนั้น ฉันเดินตรงเขาไปถามนองพยาบาลดวยความอยากรูและ
สงสัย
นองๆ “หญิงสาวที่เดินเขามาผิวออกเหลืองๆ ไมคลุมผม ชื่ออะไร แลวมาตรวจอะไรละ และบาน
ของเธออยูที่ไหน ” ฉันยิงคําถามออกเปนชุดใหญจนนองพยาบาลตอบไมทัน ไดความวาเธอเปนสาวพมาที่
เพิ่งเขาอิสลามเมื่อไมนานเอง เธอชื่อ “ยามีลา” (นามสมมุติ) เธอมีรูปรางอวบคอนไปทางอวน ผิวขาวอม
เหลือง อายุ 43 ป เธอไมไดคลุมฮิญาบเหมือนหญิงมุสลิมทั่วไปที่ในชุมชนแหงนี้สวนใหญคลุมผมกัน ฉันเกิด
คําถามในใจขึ้นมาวา รูสึกผิดแปลกตั้งแตเห็นครั้งแรกแลว วาทําไมผูหญิงคนนี้จึงไมคลุมผมและยังสูบบุหรี่
อีก ซึ่งแทบจะไมมีเลยในชุมชนมุสลิมแหงนี้ที่ผูหญิงสูบบุหรี่ ฉันนึกในใจแลวเชียววา ผิวพรรณขาวอมเหลือง
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เชนนี้ นาจะไมใ ชคนแถวบ านเรา เธอมี อาชีพ รับจ างเลี้ ยงกุ ง ที่ฟ ารม กุง ซึ่ งหา งจากที่ฉัน ทํางานเพี ยง 3
กิโลเมตร เธอมารับบริการตรวจครรภ ซึ่งเธอตั้งทองไดประมาณ 4 เดือนกวาแลว...
พอฉันไดยินวาเธอตั้งทอง ฉันถึงกับอึ้งและตกใจ ฉันนึกถึงเด็กในทองทันทีวา หากแมยังสูบบุหรี่ไม
เลิกอาจสงผลตอเด็กในทองได ฉันเขาไปถามนองพยาบาลที่ตรวจครรภวาไดพูดคุยหรืออธิบายอะไรบาง
เกี่ยวกับผูหญิงตั้งครรภที่สูบบุหรี่ ปรากฏวา นองพยาบาลไมทราบวาเธอสูบบุหรี่ ฉันจึงนําเรื่องนี้เขาหารือกับ
ทีมสุขภาพชุมชน เพื่อหาแนวทางการปองกันตอไป....
เชาวันรุงขึ้น หลังจากที่วางแผนวาจะลงไปเยี่ยมบาน คุณยามีลา ที่ฟารมเลี้ยงกุง ตองหยุดชะงัดลง
เมื่อฉันไดรับโทรศัพทจากหัวหนาที่ทํางานวา ปากทางเขาฟารมกุงมีเหตุยิงกัน...เอาอีกแลวหรือนี่..! ฉันถอน
หายใจเขาออกพรอมเปลงเสียงนี้อยูในใจ ที่วาเอาอีกแลว เปนเพราะวาแถวนี้เกิดเหตุสถานการณของความ
ไมสงบไมเวนแตละวัน วันกอนก็เผารถยนต มาวันนี้ก็ยิงกัน ฉันไมไดถามหัวหนาตอวาใครเปนใครที่ถูกยิง
รีบวางโทรศัพททันที ฉันไดแตภาวนาวา เมื่อไหรสถานการณความสงบในสามจังหวัดชายแดนใตจะสงบสักที
...
สิ้นเสียงปนสงบ เสียงรองไหเขามากลบทันที ดังกวาเสียงปนเปนรอยเทา ดังกึกกองอยูในใจของผู
สูญเสีย ของครอบครัวและเครือญาติไมใชใครที่ไหน ผูตายและบาดเจ็บลวนแลวแตเปนคนในพื้นที่ทั้งนั้น
นี่คงเปนอีกเหตุการณหนึ่งที่ฉันเองตองยอมรับถึงความสูญเสีย ถึงแมจะไมใชญาติก็เหมือนญาติ เพราะ
ผูตายคือผูนําชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในดานสาธารณสุขในพื้นที่
ตกเย็นหลังจากที่ฉันกลับจากรวมประกอบพิธีละหมาดศพของผูเสียชีวิต ซึ่งเปนการเสร็จสิ้นของ
การประกอบพิธีทางศาสนา ที่เหลือก็เปนการทําบุญจนครบ 7 วัน พออิ่มบุญแลว ฉันกลับมานอนคิดที่บาน
ตอวาจะทําอยางไรตอไป ใจก็หดหูกับเหตุการณที่เกิดขึ้น แตอีกใจกลับคิดไมตกถึงเรื่องของ ยามีลา... ฉัน
หยิบโทรศัพทกดหาเพื่อนรวมงานนัดกันถึงเรื่องจะไปเยี่ยมบานของยามีลา “ยังไงก็ตองไป รอชาไมไดแลว”
ฉันบนในใจเพียงคนเดียว
วันถัดไป ฉันตื่นนอนขึ้นมา หยิบปฏิทินมาดู นับวันเหลืออีกไมกี่เดือนจะถึงเดือนรอมฎอนแลว ซึ่ง
ถือวาเปนเดือนอันประเสริฐของพี่นองมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่จะไดรวมกันถือศีลอดพรอมกับทําบุญ
ครั้งใหญในรอบป ฉันคิดในใจพลางวาใกลเขาเดือนรอมฎอนแลว เปนโอกาสดีที่จะบอกใหยามีลาเลิกบุหรี่ให
ได ฉันไมรอชารีบขับรถมอตอรไซดคูใจขี่ไปที่ทํางาน ระหวางทางก็แวะรับ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน) ขึ้นรถไปดวยกัน โดยมีจุดหมายปลายทางคือฟารมเลี้ยงกุง ซึ่งเปนบานและที่ทํามาหากิน
ของยามี ล า และครอบครั ว กว า จะไปถึ ง ที่ห มาย ก็ เ อาฉั น และ อสม.ที่ นั่ ง มาด ว ยกัน เหงื่อ แถบกระเด็ น
เพราะวาทางเขาบานของยามีลา ซึ่งเปนทางแคบๆ ถนนเปนดินทราย ทําใหรถมอเตอรไซดที่ขับมาตองติด
ทราย ทําใหฉันและ อสม.ตองมาเข็นรถแทนการขับ เหงื่อก็เลยชุมทั้งตัว พอไปถึงฉันเห็นทีมงานสุขภาพ
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ชุมชนที่ไดนัดกันไวมาถึงกอนแลวสักพักใหญๆ เพื่อนๆและทีมงานพอเห็นสภาพฉันและ อสม.ที่มาดวยกัน
ตางพากันหัวเราะกันยกใหญ พรอมกับแซววา “ไปตกน้ําที่ไหนกันมา ระหวางทางก็ไมเห็นมีคลองเลย”
อัสลามูอาลัยกม..ฉันและทีมงานไดสงเสียงสลามทักทายเจาของบาน ตามวิถีวัฒนธรรมของที่นี่
เงียบ ไมมีเสียงตอบรับจากเจาของบาน
“ หมอคะ...อยูทางโนนคะ..” ฉันหันไปตามเสียงของ อสม.พรอมกับเห็นมือของเธอชี้ไปทางยามีลา
ที่กําลังใหอาหารกุงพรอมกับสามีของเธอ สักพักยามีลาและสามีของเธอก็เสร็จภารกิจ เธอจึงเดินมาหาพวก
เราที่รออยูบริเวณรอบบานของเธอ “เชิญขึ้นบานกอนคะ” สําเนียงของยามีลาที่พูดไทยแตสําเนียงคอนไป
ทางพมา ชวนพวกเราขึ้นบาน
เธออาศัยอยูกันสองคนกับสามี บานของเธอ เปนบานไมยกสูง ใตถุนโลง ใชเปนที่จอดรถมอเตอร
ไซด เก็บอาหารกุง และปูนขาวมีอยูหลายกระสอบ หลังคามุงกระเบื้อง สวนอีกซีกนาจะเปนหองครัวมุงดวย
ใบจาก ฝนังบานทําดวยไมไผที่สานเปนลายดอกดูสวยงาม ฉันสังเกตเห็นบริเวณรอบบานมีกนใบจากเต็ม
ไปหมด เขาใจวานาจะเปนบุหรี่ที่ทําจากใบจากที่เธอและสามีใชสูบ
“คุณหมอมาหาฉันถึงบานมีธุระอะไรกับดิฉันหรอคะ” ยามีลาถาม
ทีมงานที่ไปดวยกัน เดินขึ้นบานพรอมกับตะโกน เสียงที่เล็ดลอดจากใตถุน ทําใหไดยินเสียงดังขึ้น
...ทางหมอมาเยี่ยมและอยากมาซักประวัติเพิ่มเติม เพราะเมื่อวานซืนลืมถามวา...ยามีลาสูบบุหรี่หรือเปลา
...เมื่อเธอไดยินเชนนั้น เธอถึงกับทําหนาเขินพรอมหันหนาไปทางสามี แลวพยักหนาตอบวา...ใช..ฉันสูบ
บุหรี่ดวย...เมื่อไดยินดังนั้น ฉันและทีมงาน จึงสวมวิญญาณของนักการสาธารณสุขใหสุขศึกษา พรอม
อธิบายทําความเขาใจ ถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลตอตัวเอง ลูกในครรภ และครอบครัว พวกเราจึงชวนเธอและ
สามีเขารวมโครงการ “ ศีลอด ลดบุหรี่ ในเดือนรอมฎอน”..เธอและสามีคิดหนักอยูพักใหญ ฉันและทีมงานให
พวกเขาทั้งสองคิดเปนการบาน พรอมเมื่อไรใหแจงเขารวมโครงการไดตลอด 24 ชม. ตามเบอรโทรที่ใหไว
ตอนสายๆ ของอีกวัน ฉันไมไดอยูที่ทํางาน เพราะเขาประชุมในตัวจังหวัด นองที่ทํางานดวยกัน
โทรมาบอกขาวดีวา..ทั้งสองตอบตกลงที่จะเขารวมโครงการกับเรา...ฉันดีใจมาก เพราะวาจะหาคนเขารวม
โครงการนี้หายากมาก ฉันรูวาคนที่ติดบุหรี่ จะทําใหเลิกบุหรี่ไมใชเรื่องงาย เวลาและกําลังใจสําคัญที่สุด
ปฏิบัติการของโครงการเริ่มขึ้นในเดือนรอมฎอน “ โครงการนี้เปนเพียงโครงการระยะสั้นๆ ทํา
ในชวงเดือนรอมฎอนเทานั้น โดยใชชวงเวลากลางวันถือศีลอด ฝกความอดทนอดกลั้น และชวงเวลา
กลางคืนรวมกันละหมาดตารอเวียะ เปนกิจกรรมที่ใชศาสนบําบัดเขามาชวย โดยที่เราไมตองใชงบประมาณ
อะไรมาก ทุกกิจกรรมทําดวยใจศัทธา” ฉันและทีมงานอธิบายวัตถุประสงคของกิจกรรมใหผูเขารวมโครงการ
ฟง หนึ่งในนั้นมีครอบครัวของยามีลาดวย...
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

“คุณหมอฉันขอสัญญาจากใจ ฉันจะเลิกบุหรี่...เพื่อลูกในทอง” เสียงหนักแนนของยามีลาดังเปน
คนแรกที่ ก ล า สั ญ ญาต อ หน า คนหลายคนที่ ร ว มโครงการ ฉั น ได ยิ น ดั ง นั้ น จึ ง พู ด ว า “ทางคุ ณ หมอและ
เจาหนาที่ทุกคนจะเปนกําลังใจให”
เวลาผานไป จากการลงติดตามเยี่ยมบานและสอบถามคนในชุมชน จากการรายงานผลของ อสม.
พบวา....ใบจากที่เก็บมาทําบุหรี่เธอเผาหมดแลว...รานที่เคยไปซื้อบุหรี่ประจําเธอมาซื้อบางบางวันและลด
จํานวนมวนลง...
สิ้นสุดเดือนรอมฎอน “ตรีมอกาเซะบอมอ” (แปลวาขอบคุณหมอมากคะ)...ฉันหันตามเสียงที่พูดคํา
นี้ออกมา ปรากฏวา เปนเสียงของยามีลา ฉันเกือบจําเธอไมได เพราะเธอเปลี่ยนไป จากเมื่อกอนไมไดคลุม
ฮิญาบ มาคราวนี้เธอปดผมมิดชิด เธอเลาใหฟงวา “ตอนนี้เธอเลิกสูบบุหรี่แลว เพื่อลูกในทองที่จะลืมตาดูโลก
และเพื่อสุขภาพของตัวเองดวย” สวนสามีของเธอยังพยายามเลิกสูบอยู แตยังทําไมได แตจํานวนมวนที่สูบ
ลดลงแลว...
เมื่อฉันไดยินเธอเลาจบ...ฉันแอบดีใจและชื่นใจไปกับครอบครัวของเธอดวย โดยเฉพาะตัวเธอเองที่
พยายามจนสําเร็จ สวนสามีของเธอ ฉันเชื่อวาคงใชเวลาอีกไมนาน “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยู
ที่นั่น” ฉันพูดทิ้งทายใหกับเธอ พรอมกับมืออีกขางหนึ่งของฉันยื่นผาออมเปนที่ระลึกตอนรับลูกนอยที่กําลัง
จะลืมตาดูโลกเมื่ออีกไมกี่วันขางหนา....
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.th

...ประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่
อุนายสุขฎิพจน พรศรี
ผูปฏิบัติงานพยาบาล คลินิกฟาใส
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

w

w

w

.tr

c.

or

ปจ จุ บั น มี ห ลายหน ว ยงานทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ชวยกันรณรงค
ประชาสัมพันธ พิษภัยของบุหรี่ โดยให
ประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงพิษ
ภั ย ของบุ ห รี่ ว า เป น มหั ต ภั ย ที่ ร า ยแรง
อยางยิ่งตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และคน
รอบขาง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ ที่ตามมา เปนสาเหตุของการเกิด
โรคตางๆ ตั้งแต
ศรี ษ ะจรดปลายเท า ในแตล ะป บุห รี่ ได ฆ า ชีวิ ต ของมนุษ ย นั บไม ถ วนและเราจะทํ าอย างไร การรณรงค
ประชาสัมพันธชองหนวยงานตางๆ จึงจะสามารถตอสูเอาชนะกับบริษัทบุหรี่ที่มีนโยบายการตลาดที่มุงเนน
ไปยังเยาวชนและผูหญิง ซึ่งเยาวชนเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต
กระผมสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว
กอนที่จะมาทํางานชวยเลิกบุหรี่ เคยเปนสิงหอมควัน
มากอน สูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 16 ป ระยะเวลาที่สูบบุหรี่
ทั้งหมด 18 ป กอนที่จะเลิกสูบบุหรี่ คุณหมอไดบอก
กับผมวา “คุณเปนโรคความดันโลหิตสูง” หมอแนะนํา
ใหเลิกบุหรี่ ผมจึงมีแรงบันดาลใจและตั้งใจอยางแนว
แนที่จะเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ เพราะเปนหวงสุขภาพตัวเอง
เพราะเปนเสาหลักของครอบครัว ถาผมเปนอะไรไป
ลูกเมียคงแย การที่ผมสามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ ผม
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ไดกําลังใจจากครอบครัวและเพื่อนรวมงาน โดยไมไดใชยาชวยเลิกบุหรี่เลย บางทานที่ประสบความสําเร็จ
ธุรกิจรอยลานพันลาน หนาที่การงานมีตําแหนงใหญโต แตถาทานผูนั้นยังสูบบุหรี่อยู แสดงวาทานผูนั้นยังไม
ประสบความสําเร็จที่แทจริง เพราะการประสบความสําเร็จที่แทจริงคือการที่เราชนะใจตัวเองตางหาก ผม
สามารถเอาชนะใจตั วเองและเลิกบุหรี่ได สําเร็จ ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปน เครือขายชวยรณรงค
ประชาสัมพันธพิษภัยของบุหรี่ โดยไมรูวาตัวเองไดมาทํางาน

w

w

w

.tr

c.

or

.th

ชวยใหเลิกบุหรี่ วันที่รูวาตัวเองจะ
ได ม าทํ า งานช ว ยเลิ ก บุ ห รี่ ที่ ค ลิ ก นิ ก ฟ า ใส
(คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่ ) รู สึ ก ตื่ น เต น ดี ใ จเหมื อ น
ถู ก ล็ อ ต เ ต อ ร รี่ ร า งวั ลที่ 1 ที่ จ ะ ได นํ า
ประสบการณจริงของตัวผมที่เลิกสูบบุหรี่ได
สําเร็จ มาแนะนําถายทอดใหความรูพรอม
กับเคล็ดลับดีๆ ใหกับผูที่จะเลิกบุหรี่และเปน
แบบอยางแกเยาวชนอีกตอไป
เชิ ง นโยบายของโรงพยาบาล
เกี่ยวกั บการรณรงค ประชาสัมพันธ บุหรี่ มี
คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยมี
ท า นคณบดี ค ณะแพทยศาสตร มศว เป น
ประธานกรรมการ มี ก ารประชุ ม ทุ ก เดื อ น
เพื่อกําหนดนโยบายตาง ๆ เชน โรงพยาบาล
เป น โรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ 100% ไม รั บ
บุคลากรที่สูบบุหรี่เขาทํางานบุคลากรที่สูบ
บุ ห รี่ ไ ด มี ก ารอบรมให ค วามรู คํ า แนะนํ า
วิธีการเลิกบุหรี่และทราบถึงพิษภัยของบุหรี่
ใหบุคลากรไดตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่ง
เป น ตั ว อย า งแก ป ระชาชน เพราะเป น
บุคลากรดานสุขภาพ

66

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

.th

โรงพยาบาลจะมีปายเขตปลอดบุหรี่ตั้งแตหนาโรงพยาบาล “ทาน
กําลังเขาสูเขตปลอดบุหรี่” ปายจะมีตามจุดตางๆ ทั่วโรงพยาบาล
แมกระทั่งในลิฟตยังมีสปอตโฆษณาพิษภัยของบุหรี่ใหบุคลากร
และผูรับบริการทั่วไปจะไดตื่นตัว เปนการรณรงคเชิงรุกอีกดวย

.tr

คลินิกฟาใส

c.

or

คลินิกฟาใส
: เสี่ยง
โทรศัพทดังขึ้น “สวัสดีครับ คลินิกฟาใสครับ”
พยาบาล OPD : “สวัสดีคะ จาก OPD อายุรกรรมคะ
เดี๋ยวจะสงผูปว ยไปปรึกษาการเลิกบุหรี่ 2
คนนะคะ”
: “ไดครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ”

w

w

w

การคัดกรองผูปวยที่สูบบุหรี่ในแผนก
ผู ป ว ยนอก ตั้ ง แต ผู ป ว ยก า วลงจากรถจะถู ก
เจาหนาที่ทุกแผนกสอบถามวา คุณลุงคะ สูบ
บุหรี่หรือเปลาคะ?, ตองการเลิกบุหรี่ไหมคะ?
ตั้งแตเวรเปลถึงคุณหมอ ไมเวนกระทั่งพอคา
แม ค า วิ น รถแท็ ก ซี่ ใ นโรงพยาบาลก็ เ ป น
เครื อ ข า ยของคลิ นิ ก ฟ า ใส ช ว ยรณรรงค
ประชาสัมพันธ ลดละเลิกบุหรี่อีกดวย
ที่ สํ า คั ญ ใ น ป จ จุ บั น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอรก็มีความจําเปนในการคัดกรองผูที่
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สู บ บุ ห รี่ ด ว ย ถ า คุ ณ พยาบาลไม ไ ด ล งข อ มู ล
สถานะของผูปวยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เชน สูบ
บุหรี่, สัมผัส, ไมสัมผัส ก็จะไมสามารถสงขอมูล
ไปยังหองตรวจคุณหมอและหนวยงานตางๆ ได
ความชาญฉลาดของเจาคอมพิวเตอรยังไมพอ
ถาผูปวยที่สูบบุหรี่ เจาคอมพิวเตอรก็จะบอกวา
“กรุณาสงผูปวยปรึกษาใหเลิกบุหรี่ที่คลินิกฟา
ใส โทร 10169, 10021”

w

w

w

.tr

c.

or

การคัดกรองผูปวยที่สูบบุหรี่ในหอผูปวยใน ผูชวยพยาบาล, พยาบาล, คุณหมอ ที่มารับใหม ก็จะ
ถามผูปวยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
พยาบาล : “ คุณลุงคะ คุณลุงสูบบุหรี่หรือเปลาคะ”
ผูปวย : “สูบจะ วันละ 20 มวนตอวัน ใบจากนะ”
พยาบาล: “คะ คุณลุงคะ สูบใบจากกับยาซอง มีพษิ ภัยเหมือนกันคะ”
ผูปวย : “ลุงไมรูมากอนนะ นึกวามีโทษนอยกวายาซอง”
พยาบาล : “คุณลุงตองการเลิกบุหรี่ไหมคะ”
ผูปวย : “ลองดูก็ไดจะ ”
พยาบาล : “เดี๋ยวหนู บอกเจาหนาทีคลินิกฟาใสเลยนะคะ”
การใหคําปรึกษามีทั้งแบบเดี่ยว และปรึกษาแบบกลุม จากนั้นก็มีการติดตามผลการรักษาตอไป
การติดตามผูปวยนัดเขามาที่คลินิกฟาใส และติดตามทางโทรศัพท
กระผมสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว
เริ่มทํางานชวยเลิกบุหรี่และรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงอันตรายของพิษ
ภัยของบุหรี่และหาเครือขายของคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อจะ
ไดทํางานรวมกันในชุมชน ในการรณรงค เชน ตลาด
วัด โรงเรียน สถานที่ราชการตางๆ ทางคลิกฟาใสจะ
ออกไปบริการชุมชนเชิงรุก เดือนละ 1 ครั้ง รวมกับทาง
อําเภอและ จังหวัด
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

มีอยูวันหนึ่ง ผมปนจักรยานกลับหอพักตามปกติ
เปน ประจํา ทุกวั น เห็น ร.ป.ภ.กํ าลั งมีป ากเสีย งกับ ญาติ
ผูปวย ผมจึงเขาไปถาม ร.ป.ภ. เกิดอะไรขึ้น ร.ป.ภ. บอกวา
“ผมเขาไปบอกญาติไมใหสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาล ญาติ
เขาไมพอใจ” ตั้งแตวันนั้นมาผมก็ไดคิดนอนคิดจะทํายังไง
ดี จะใหพื้นที่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% และร.ป.ภ. จะ
ไม ไ ด มี ป ากเสี ย งกั บ ผู ป ว ยและญาติ ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นเขต
โรงพยาบาล และที่ สํ า คั ญ มี ก ารรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ
อยางตอเนื่อง ใหบุคลากร ประชาชนทั่วไปและเยาวชนได
ตื่นตัวตลอดเวลาและใหตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่อยาง
จริงจัง และพื้นที่ของโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%
สมกับไดรับรางวัลเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ระดับเพชรจากเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่
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or

ความฝนที่เปนจริงกับจักรยานสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ ที่ใชปฏิบัติหนาที่ภารกิจตรวจผูที่สูบ
บุหรี่ในเขตโรงพยาบาลและรณรงคประชาสัมพันธอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ใหกับบุคลากรประชาชนและ
เยาวชนอยางตอเนื่อง สายตรวจไมไดจับหรือปรับ แตไปรณรงคแนะนําใหความรูชักชวนมาเลิกบุหรี่ที่คลินิกฟา
ใส

w

.tr

c.

การปฏิบัติงานของจักรยานสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว
ร.ป.ภ.
: “ฟาใส จากศูนยอาหาร ว.2” (ฟาใส แทนชื่อสายตรวจบุหรี่)
สายตรวจบุหรี่ : ว.2
ร.ป.ภ.
: “พบญาติผูปว ยกําลังสูบบุหรี่ที่หนาศูนยอาหาร”
สายตรวจบุหรี่ : “ว.28 ว.61” (ทราบขอมูล ขอบคุณ)

w

w

จากนั้นสายตรวจบุหรี่ใสหมวกกันน็อก เปดไฟฉุกเฉิน เปดเสียงไซเรน อุปกรณทุกอยางใชงานได
จริง ออกไปจุดที่พบผูที่สูบบุหรี่
สายตรวจบุหรี่ : “สวัสดีครับ ผมสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว โรงพยาบาลของเราเปน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ไมสามารถสูบบุหรี่ไดครับ”
ญาติผูปวย : หัวเราะ “เกิดจากทองพอทองแมเพิ่งเคยเจอ”
สายตรวจบุหรี่ : “คุณลุงครับ วันนี้ผมมีเอกสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และคูมือในการเลิกบุหรี่มา
ฝากครับ”
ญาติผูปวย : “ขอบคุณครับ รถแพงไหม จะขอซื้อไปใชที่บาน”
สายตรวจบุหรี่ : “คุณลุงครับ อยากเลิกบุหรี่ไหมครับ”
ญาติผูปวย : “มีที่ใหเลิกดวยเหรอ คิดอยูเ หมือนกัน เพราะมันเหนื่อยงายจังเลย”
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สายตรวจบุหรี่ : “ถาอยางงั้น วันนี้คุณลุงพอมีเวลาซักครึง่ ชัว่ โมงไหมครับ”
ญาติผูปวย : “กําลังวางพอดีเลย”
สายตรวจบุหรี่ : “คุณลุงตามผมมาเลยนะครับ คลินิกฟาใสอยูชั้น 1 เอง”

w

.tr

c.

or

.th

จักรยานสายตรวจบุหรี่ไมไดตรวจผูที่สูบบุหรี่เทานั้น ในจักรยานยังมีเครื่องเสียง จะเปดสปอต
โฆษณา สายดวนเลิกบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่ และมีในไมโครโฟนพูดรณรงคประชาสัมพันธ
ใหกับบุคลากรผูมารับบริการ และประชาชน, นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ
เพื่อใหสังคมไทยเราปลอดบุหรี่ ถามีโอกาสสายตรวจบุรี่ศูนยการแพทยฯ มศว อาจจะไดนําจักรยานมาให
ทานผูอานไดชมนะครับ
จิ ต อาสาคลิ นิ ก ฟ า ใส ศู น ย ก ารแพทย ฯ มศว ที่ ม าช ว ย
รณรงคประชาสัมพันธและยังมีนักวิจัยชาวอเมริกาที่มาวิจัยเรื่องบุหรี่ที่
มศว ดวยครับที่ขาดไมไดคือ มาสคอต คุณหมอกับเดวิ่วที่คอยดึงดูด
เด็กๆ ใหมาสนใจการณรงคของเรา

w

w

ประมวลภาพกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเลิกบุหรี่ในชุมชน
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w

w

.tr

c.

or

.th

เรื่องขําๆ ของสายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว.
เรื่องคุณลุงเปาเทียนวันเกิด
ผมไดมีโอกาสไปรณรงคเลิกบุรี่กบั นักวิจยั ชาวอเมริกาที่มาวิจยั ในพื้นที่อําเภอองครักษ
จ.นครนายก
สายตรวจบุหรี่ : “เดี๋ยวคุณลุงเปาเครื่องวัดปริมาณคารบอนมอนอกไซด วาจะมีปริมาณเทาไรนะครับ”
แทนที่คุณลุงจะถือเครื่องและอมหลอดสีขาวเปาเหมือนคนอื่นๆ ผมกําลังอธิบายการ
ใชเครื่องยังไมเสร็จ คุณลุงก็เปาลมออกจากปากเหมือนเปาเทียนใหดับ ซึ่งคุณลุงยืน
หางจากผมครึ่งเมตร ผมก็สงสัย จึงถามคุณลุงวา
สายตรวจบุหรี่ : “คุณลุงเปาอะไรครับ” ผมนึกวาคุณลุงเปาฝุนที่ตดิ เครื่อง
คุณลุง
: “ก็หมอใหผมเปา ผมก็เปาแลวไง” ทุกคนที่มากับทีมวิจยั และชาวบานตางพากัน
หัวเราะคุณลุง
สายตรวจบุหรี่ : “ไมใชครับคุณลุง ตองเปาอยางนี้”
คุณลุง
: “ลุงก็ไมรู บอกใหเปาก็เปา” ก็คุณลุงฟงผมอธิบายยังไมเสร็จ คุณลุงก็เปาแลว สงสัยคุณ
ลุงจะ.....เปาเทียนวันเกิด ตัวเองแนเลย ฮาๆๆๆๆ

w

เรื่อง ยายไมไดสูบบุหรี่
สายตรวจบุหรี่ออกตรวจพื้นที่ตามปกติ พบยายอายุประมาณ 65 ป กําลังจะจุดบุหรี่สูบ
สายตรวจบุหรี่ : “คุณยายครับ สูบบุหรี่ไมไดนะครับ โรงพยาบาลของเราเปนโรงพยาบาลเขตปลอดบุหรี่”
คุณยาย
: “ฉันไมไดสูบบุหรี่ ฉันสูบใบจากนะ” ยายก็ไมฟง ยายก็จดุ บุหรี่สูบ โดยไมกลัวสายตรวจ
บุหรี่เลย
สายตรวจบุหรี่ : “คุณยายครับ ใบจากถือวาเปนบุหรี่ครับ สูบบุหรีใ่ นเขตโรงพยาบาล ปรับ 2,000 บาทนะ
ครับ”
คุณยาย : “ยายเพิ่งรูนะเนี่ยวาใบจากก็คือบุหรี่”
คุณยายกลัวจะเสียคาปรับ 2,000 บาท ก็เลยเขาใจวาใบจากก็คอื บุหรี่เหมือนกัน ฮิๆๆๆ
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

เรื่อง สายตรวจบุหรี่จับตํารวจ
สายตรวจบุหรี่ออกตรวจพื้นที่ เพื่อใหโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ดังคําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
ที่วา พิทักษสิทธิตามกฎหมาย มุงสูสังคมไทยปลอดบุหรี่ พบผูปวยกําลังสูบบุหรี่
สายตรวจบุหรี่ : “สวัสดีครับ ผมสายตรวจบุหรี่ ศูนยการแพทยฯ มศว ครับ โรงพยาบาลของเราเปนพื้นที่
ปลอดบุหรี่ 100% ไมสามารถสูบบุหรี่ไดครับผม” เต็มยศเลย
ผูปวย
: ยิ้มและหัวเราะ “ขอโทษครับ ไมสูบแลวครับ”
สายตรวจบุหรี่ : แจกเอกสารพิษภัยบุหรี่ “คุณลุงครับ อยากเลิกบุหรี่ไหมครับ”
ผูปวย
: “ก็อยากเลิกเหมือนกัน มันเลิกไมไดซกั ที หลายหนแลว”
สายตรวจบุหรี่ : “คุณลุงครับเดียวผมขึ้นไปหาคุณลุงนะ อยูช ั้นไหนครับ”
ผูปวย
: “อยูชั้น 10 หอง 1011”
สายตรวจบุหรี่ : “แลวเจอกันนะครับ” ผมก็ไปที่คลินิกเพื่อเตรียมอุปกรณและเอกสารตางๆ ไปหาคุณลุง พอ
ไปถึงหอง อานปายหนาพบวาคุณลุงเปนตํารวจ ยศพันตํารวจเอก ผมเขาออนเลย ตองลงไปตั้ง
หลักที่คลินิกใหม สายตรวจบุหรีศ่ ูนยการแพทยฯ มศว เกือบไปอยูหองกง แลวจา
การรณรงคประชาสัมพันธถึงอันตรายของพิษภัยของบุหรี่ของภาครัฐและภาคเอกชนชวยกันรณรงคฝาย
เดียว คงจะไมสําเร็จแตตองอาศัยความรวมมือ รวมใจของพี่นองประชาชนทั้งประเทศ มาชวยกันใหเยาวชน
หางไกลจากบุหรี่ เพราะเยาวชนเปนกําลังที่สําคัญของประเทศชาติ เปนการแกไขปญหาสาธารณสุขไดตรง
จุด ประชาชนหางไกลโรคภัยไขเจ็บ สายตรวจบุหรี่ศูนยการแพทยฯ มศว พรอมที่จะเปน ที่ศึกษา ดูงาน
เพื่อที่จะไดนําไปใชควบคุมการบริโภคบุหรี่และรณรงคควบคูกันอยางตอเนื่อง เรามารวมมือรวมใจ รวมพลัง
ใหสังคมไทยปลอดบุหรี่
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.th
or
w

w

w

.tr

c.

ภาคผนวก 4
บทคัดยอคลินิกอดบุหรี่ตนแบบ
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โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร
โดย คุณนิรันดร สรอยระยา
----------------------------------------------------------

บริบททั่วไปของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยูหางจาก
จังหวัดสุรินทร 55 กิโลเมตร ผูอํานวยการโรงพยาบาล คือ นายแพทยตะวัน พลสระคู อําเภอสําโรงทาบมี
พื้นที่ 375.25 ตารางกิโลเมตร ประชากร 55,365 คนโรงพยาบาลมีพื้นที่รับผิดชอบ 10 ตําบล 100 หมูบาน 2
เทศบาล 9 อบต. จํานวนบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 140 คน

or

c.

พัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพ ยึดหลักบริการแบบองครวมผสมผสาน
รวมมือกับเครือขายบริการสุขภาพและภาคีเครือขายในการจัดระบบสรางเสริมสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
เสริมสรางองคกรใหเปนองคกรที่มีความสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงการเรียนรู

.tr

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

.th

วิสัยทัศนโรงพยาบาล
มุงสูโรงพยาบาลชุมชนชั้นนํา ประชาชนสุขภาพดี บริการมีมาตรฐาน บูรณาการแพทยทางเลือก

w

w

โรงพยาบาลสําโรงทาบ เริ่มดําเนินงานใหบริการดานบุหรี่ ตั้งแตป พ.ศ.2546 โดยดําเนินการใน
รูปแบบ คายเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหรี่ การใหความรูในโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่
โลก แตไมไดชวยใหการสูบบุหรี่ของประชาชนลดลง และพบวามีผูปวยโรคเรื้อรังทางระบบหายใจเพิ่มขึ้นเชน
Asthma COPD ที่นาเปนหวงมากกวานั้นก็คือพบวา เด็กที่ปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีอาการ
หายใจหอบสวนใหญมีผูสูบบุหรี่อยูในบาน ผูดําเนินงานจึงเปลี่ยนกุลยุทธการทํางานใหม......

w

1.มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ โดยดําเนินกิจกรรมเปนเครือขายดังนี้
- โครงการบําบัดบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชน ประชาสัมพันธใหความรูถึงพิษภัยบุหรี่ในชุมชนและ
โรงเรียนอยางเขมขนในวันรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก รวมกับเครือขายภายนอกองคกรเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
- จัดเขตปลอดบุหรี่ 100%
- ใหบริการคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล โดยใหคําปรึกษาใชยาและแพทยทางเลือกทุกวันเวลา
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7

ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูรับบริการ

2552
2553
2554

58คน
100คน
109 คน (9 เดือน)

อัตราเลิกไดจริงใน 4 สัปดาห

c.

or

ปงบประมาณ

.th

-

ราชการ
สํารวจการสูบบุหรี่ของบุคลากร และนําเขาสูการบําบัด
ประกาศนโยบายประชาสัมพันธโดยการออกเสียงตามสายทุกวัน(เสียงจากผูอํานวยการ)
จัดตั้งโปรแกรมคัดกรองผูสูบบุหรี่ในระบบงาน
อบรมบุคลากรเรื่องโทษและพิษภัยบุหรี่การใชทักษะ 5A เขาสูงานประจํา
จัดทําทะเบียนรับแจงเมื่อพบผูสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาล
มอบรางวัลคนดีศรีสําโรงทาบดานการชวยใหโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
มอบรางวัลหนวยงานที่มีนวตกรรมการดําเนินงานโดยใชทักษะ 5A เขาสูงานประจํา

52 คน
89 คน
81 คน

w

w

.tr

ปจจัยของความสําเร็จ
1. ความมุงมั่นและรวมแรงรวมใจของบุคลากร
2. งบประมาณและสื่อที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายรณรงคตอตานบุหรี่
3. การนิเทศติดตามงานของเครือขายฯ

w

โอกาสพัฒนา
1. สํารวจผูสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําไปสูการชวยเหลือบําบัดรักษาในชุมชน
2. สรางชุมชนตนแบบในการรณรงคชวยลด ละ เลิกบุหรี่
3. ขยายเครือขายสถานที่ราชการปลอดบุหรี่

ขอขอบคุณ
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต 9
จังหวัดนครราชสีมา
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โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน
โดย คุณธาดาวรรณ ภูมาตนา
และคณะกรรมการยาเสพติดโรงพยาบาลชุมแพ
----------------------------------------------------------------การบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีตํารวจปลอดบุหรี่ :
ตนแบบในการแกปญหาบุหรี่และสุขภาพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ป 2554 (The Integrated
Innovation for Non Smoking and Health Problem Solving Model of Hospital : School , Tumbon
Health Center And Police Station Chumphae District Khonkaen Province 2011)

w

w

w

.tr

c.

or

ความสําคัญ
จากสภาพปญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และโรคเกิดจากการสูบบุหรี่ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลจึงกําหนดใหโรงพยาบาล และสถานพยาบาลทุกแหงเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% โรงพยาบาลชุมแพ
และเครือขายบริการสุขภาพอําเภอชุมแพ จึงไดประกาศเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และสถานีอนามัยปลอด
บุหรี่100% โดยมีนโยบายจากผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแพ และสาธารณสุขอําเภอชุมแพ ประกาศออกมา
ชัดเจน ประกอบกับสภาพปญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชน ในป2552 ผลงานวิจัยของผศ.ดร.
ลักษณา เติมศิริกุลชัยพบวาประชากรอายุมากกวา15ปขึ้นไปสูบบุหรี่ 12.5 ลานคน และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาในปจจุบันประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีผูสูบบุหรี่ประมาณ 11.3 ลานคน หรือรอยละ
23 จากประชากรทั้งหมด 49.4 ลาน ลานคน และเพื่อเปนหลักประกันสุขภาพของประชาชนผูที่มาใชบริการ
ในสถานที่ราชการทุกแหงไดรับการปองกันไมใหไดรับอันตรายจากการสูดดมควันบุหรี่และโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นคณะกรรมการยาเสพติดจึงไดขยายเขตปลอดบุหรี่ลงสูโรงเรียน สถานีอนามัย
สถานีตํารวจ และชุมชนแบบบูรณาการอยางตอเนื่องโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลชุม
แพ สปสช.เขต7และมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่อยางตอเนื่องกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพดีมีสุขของประชาชนตอเนื่องสืบไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองตอบตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติกฎหมายควบคุมการ
บริ โภคยาสู บ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองสุ ข ภาพผู ไ ม สู บ บุ ห รี่ พ.ศ2535 ให
สอดคลองกับการบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจปลอดบุหรี่:
ตนแบบในการแกปญหาบุหรี่และสุขภาพ
2. เพื่อบูรณาการดานการควบคุมยาสูบ การปองกันนักสูบบุหรี่หนาใหมและใหคําปรึกษา
ชวยเหลือผูปวยบุหรี่กับ 4 หนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค
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.th

3. เพื่อใหผูปวยผูมาใชบริการทั้ง4หนวยงานไมเปนนักสูบบุหรี่มือสองมีสุขภาพดีทั้งกายและ
จิตใจ
4. เพื่อพัฒนาใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมแพและเครือขาย
เปนตัวอยางที่ดีแกประชาชนในการไมสูบบุหรี่พรอมนําบุคคลตนแบบเปนวิทยากรชวยใหเลิก
บุหรี่ในชุมชน ขยายการดําเนินงานเขตปลอดบุหรี่ลงสูชุมชนและเปดคลินิกบําบัดรักษาบุหรี่
100%
5. เพื่อพัฒนาและสรางนวัตกรรมนําเอาระบบ 5A ,5R เขาสูหนวยงานประจําอยางตอเนื่องของ
โรงพยาบาลชุมแพ
6. เพื่อเฝาระวังและควบคุมยาสูบในรานคา/รานชํา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

w

w

w

.tr

c.

or

กลวิธีดาํ เนินงาน
1. รวมประชุมการดําเนินงานการบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ
ปลอดบุหรี่และสรุปการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ใหคณะทํางานรับทราบและ
สานตอหาแนวทางการแกปญหาบุหรี่และสุขภาพเพื่อควบคุมยาสูบทุกกลุมเปาหมายกับ
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรีก่ ับ4หนวยงาน
2. ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดและสุขศึกษาประชาสัมพันธ
เพื่อจัดทําโครงการฯเพื่อ
รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของโรงพยาบาลชุมแพเปนโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ 100% ขยายสูชมุ ชน
3. จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมตั ิตามขั้นตอน/คําสั่งแตงตั้งภาพรวม อําเภอชุมแพ
4. จัดอบรม/ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัตกิ ารแกเจาหนาที่สถานีอนามัย PCU
และคณะกรรมการยาเสพติด 50 คน
5. ทําหนังสือประชาสัมพันธทุกหนวยงานเพื่อดําเนินการ
6. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมเปาหมาย 4 หนวยงานเพื่อดําเนินงานตามแผนงานและ
ดําเนินโครงการฯ รวมกันจํานวน 50 คน
7. ดําเนินการใหเปนเขตปลอดบุหรีท่ ั้ง 4 หนวยงานและจัดประกวดการดําเนินงาน 5A ในงาน
ประจําตอเนื่องทุกหนวยงานและรางวัลบุคคลตนแบบพรอมมอบรางวัล
8. นิเทศติดตามงานและความกาวหนาของแตละหนวยงานและสรุปผลงาน
9. ตรวจติดตามและจัดระเบียบสังคมผูประกอบการรานคา รานชํา สถานเริงรมย ผับ บาร ราน
เกมส โรงแรม ปมน้าํ มัน หอพักจํานวน 1,300 ราน ปละ 2-3 ครั้ง
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โรงพยาบาลชุมแพ
(ในงานประจําแตละ
หนวย)
รพ.สต /PCU 20แหง
สถานีตํารวจ

2
3

or

1

113

c.

หนวยงาน

ผูปวยที่เลิกสูบ
รอยละ
บุหรี่ได (คน)

353
125

.tr

ลําดับ

จํานวนผูปว ย
เขารับการ
บําบัด(คน)
717

.th

ผลการศึกษา
1. เจาหนาที่ของสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมแพ สถานีตํารวจอําเภอชุมแพ โรงเรียนตนแบบ ได
ดําเนินการควบคุมยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ป 2535 อยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ
2. ผูมาใชบริการที่ไมสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมแพ สถานีอนามัย สถานีตํารวจ โรงเรียน มีสุขภาพดี
เพราะไรควันบุหรี่
3. สถานีอนามัย / PCU เปดเปนคลินิกบําบัดรักษาบุหรี่ครบทั้ง 20 แหง คิดเปนรอยละ 100
4. เจ า หน า ที่ ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นโรงพยาบาลชุ ม แพ สถานี ตํ า รวจ โรงเรี ย น สถานี อ นามั ย ได รั บ การ
บําบัดรักษาบุหรี่ตามหลักวิชาการทั้ง 4 หนวยงานตามรายละเอียดดังนี้

16
6

16

5
5

ผูปวยที่ลดการ
สูบบุหรี่ได
รอยละ
(คน)
604
84

337
119

95
95

w

w

w

ผู ป ว ยสถานี อ นามั ย / รพ.สต. บางส ว นอยู ร ะหว า งการบํ า บั ด รั ก ษาและการติ ด ตาม ในโรงเรี ย น มี
กลุมเปาหมายทั้งสิ้น 15 โรงเรียน แตในการดําเนินงานดังนี้
ครั้งที่ 1 ไดนํารองไป 4 โรงเรียน ไดแก (ระหวางเดือน ก.ย.53-เม.ย. 54)
ลําดับ

หนวยงาน

1

โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน
โรงเรียนมัธยมหนอง
เขียด
โรงเรียนชุมแพพิทยา

2
3

จํานวนผูปว ย
เขารับการ
บําบัด(คน)
20

3

15

ผูปวยที่ลดการ
สูบบุหรี่ได
(คน)
17

25

4

16

21

84

21

5

23

16
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ผูปวยที่เลิกสูบ
รอยละ
บุหรี่ได (คน)

รอยละ
85
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ลําดับ

4

หนวยงาน

จํานวนผูปว ย
เขารับการ
บําบัด(คน)

คม
โรงเรียนชุมแพ
วิทยายน

ผูปวยที่เลิกสูบ
รอยละ
บุหรี่ได (คน)

19

9

47

ผูปวยที่ลดการ
สูบบุหรี่ได
(คน)

รอยละ

10

53

ครั้งที่ 2 (ระหวางเดือน เม.ย 54-ส.ค 54)

62.5

ผูปวยที่ลด
การสูบบุหรี่
ได(คน)
3

83.3
-

1
80

16.70
100

60

4

40

-

-
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1

รร.
ประถม
25

66.70

2

33.30

-

-

-

-

79

100

.th

จํานวนผูปว ย
ผูปวยที่เลิกสูบ
ลําดับ
หนวยงาน
เขารับการ
บุหรี่ได (คน)
บําบัด(คน)
1
โรงเรียนบานแหประชานุ
8
5
เคราะห
2
โรงเรียนบานวังยาว
6
5
3
วิทยาลัยการอาชีพชุม
80
ใหคําปรึกษา
แพ
รายกลุม
100%
4
โรงเรียนนาหนองทุม
10
6
วิทยาคม
5
โรงเรียนหนองมวง
ใหวิชาการ
ประชานุกูล
บุหรี่
6
โรงเรียนหนองกุงพิทยา
4
3
คม
7
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
6
4
คาร
8
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ใหวิชาการ
บุหรี่
9
โรงเรียนบริหารธุรกิจ
79
ใหคําปรึกษา
เทคโนโลยี
รายกลุม
100%

w

w

w
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c.

or

รอยละ

รอยละ
37.5
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10

โรงเรียนหนองขามวิทยา
คาร
โรงเรียนบานชุมแพ

11

-

ใหวิชาการ
บุหรี่
ใหวิชาการ
บุหรี่

-

-

-

-

รร.
ประถม
รร.
ประถม

5. ผูปวยที่สูบบุหรี่ตามหนวยงานตางๆ รพ.ชุมแพไดรับการใหคาํ ปรึกษาดานบุหรี่กับสุขภาพ
ตามระบบ 5A, 5R ป2554 ตามสรุปเปนตารางดังนี้
หนวยงาน

ผูปวยทั้งหมด
(คน)

ลดได
(คน)

คิดเปน(%)

เลิกได(คน)

คิดเปน
(%)

299

96

12

4

137

86

22

14

.th

รางวัลที่

ศัลยกรรม

311

2

อายุรกรรมชาย

159

3

เบาหวาน/ความดัน

64

52

72

12

28

4

PCU ศรีมงคล /
PCUสันติสุข

74

54

73

20

27

5

อายุรกรรมหญิง

21

17

81

4

19

6

สูตินรีเวชกรรม

17

15

88

2

12

7

หองคลอด

20

18

90

2

10

กุมารเวชกรรม

12

10

83

2

17

PCU หนองคะเน

w

10

c.

.tr

หนวยรักษาความ
ปลอดภัย

w

9

w

8

or

1

กลาวตักเตือนเซ็นชื่อรับทราบ จํานวน 94 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 ราย
40

11
คลินิกสีขาว ***
113
*** เปนเจาภาพในการจัดประกวดไมไดจัดรางวัลให

35

87

5

13

56

49

57

51

6. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการควบคุมยาสูบรวมกับสหสาขาวิชาชีพอําเภอชุมแพ ออกจัดระเบียบสังคม
ปละ 2-3 ครั้งและตรวจควบคุมยาสูบในรานคา / รานชํา ทุกราน รวม 1,300 ราน ครอบคลุมทุก
แหง
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สรุปผลการศึกษา
จากการบู รณาการด านการควบคุมยาสูบ ตามพระราชบั ญญัติค วบคุ มยาสู บ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กับทั้ง 4 หนวยงาน โดยมีนายอําเภอชุมแพเปนศูนย
ประสาน งานส ว นกลางและโรงพยาบาลชุ ม แพเป น ศู น ย ป ระสานงานใหญ ที่ ทํ า ให ผู ป ระสานงานทั้ ง 4
หนวยงานเขาถึงขอมูลของแตละหนวยงาน สามารถชวยกันแกไขปญหาในพื้นที่ไดเปนอยางดี เชน ผูกํากับ
สถานีตํารวจ จากเดิมที่ไมเคยใสใจผูใตบังคับบัญชาที่สูบบุหรี่นั้น เมื่อทราบขั้นตอน โทษพิษภัยบุหรี่กับ
สุขภาพก็ใหมีการสมัครเขารับการบําบัดรักษาบุหรี่กับผูประสานงานของตํารวจ คัดกรองตามหลักวิชาการ
ในสวนของโรงเรียนผูบริหารก็ใหความสําคัญกับนักเรียนกลุมเสี่ยงโดยจัดอบรมแลวคัดกรองนักเรียน และ
ติดตามผลโดยครูในโรงเรียน สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล / PCU ทั้ง 20 แหง ก็เปด
คลินิกบําบัดรักษาบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ครอบคลุมทุกแหง พรอมจัดประชาคมหมูบานที่มีปญหาดานยา
เสพติ ด ทุก ชนิ ด รวมถึ ง บุห รี่ สํ าหรับ โรงพยาบาลชุ ม แพซึ่ง เปน หน ว ยประสานงานให ทั้ง 4หนว ยงานต อ ง
ดําเนินงานประสานงานอยางตอเนื่อง ดวยความเขมแข็ง อํานวยการโดยผูอํานวยการเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูล
เกียรติ ไดสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทุกเรื่อง รวมถึงการออกควบคุมติดตาม และใหความรูพรอมติด
สติ๊กเกอรและใหความรูแกผูประกอบกการทุกประเภทโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีคือ “หามจําหนาย
บุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป” ไวครอบคลุมทุกราน

w

w

w

.tr

ปจจัยแหงความสําเร็จ
• ผูบริหารสูงสุดสนับสนุนสงเสริมงานเชิงรุกและงานตามนโยบาย
• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทัง้ ในและนอกหนวยงานมุง ปฏิบัตงิ านตามนโยบายเปน
จริงเปนจังและตอเนื่อง
• ผูรับผิดชอบงาน/ ประสานงานไมเปลี่ยนงานทําใหดําเนินงานตอเนื่อง
• คณะกรรมการยาเสพติดโรงพยาบาลชุมแพมีความเขมแข็ง ตั้งใจ เสียสละเวลา อดทน
อดกลั้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
• ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอชุมแพ รวมกับสหสาขาวิชาชีพทุกหนวยงานมี
ความเขมแข็งและทํางานอยางตอเนื่อง
ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
• นักเรียนอายุ 12-14 ป สูบบุหรี่-ดืม่ สุราในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
• ผูบริหารโรงเรียนบางแหงยังหวงภาพลักษณของโรงเรียน
• ประชาชนยังขาดความรูเรื่องโทษและพิษภัยบุหรี่
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c.

or

.th

• มีตัวกระตุนและเทคโนโลยีทันสมัย
• กฎหมายบังคับใชไมเปนจริงเปนจัง เนนเชิงบวก
• ผูประกอบการยังมุงผลกําไร ไมสนใจกฎหมาย
• ขาดงบประมาณในการขยายงานเชื่อมตอชุมชนทุกชุมชน
• ขาดงบประมาณในการขยายงานเชื่อมตอชุมชนทุกชุมชน
• ผูบริหารในบางหนวยงานยังไมใหความสําคัญกับการควบคุมยาสูบ
• กฎหมายยังมีเงื่อนงํา บังคับใชเองไมได(กระทรวงสาธารณสุข)
• ไมมีตัวชี้วดั ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
โอกาสพัฒนา: ปจจุบันขยายเขตปลอดบุหรี่ลงสูวัดตนแบบ รพ.สต.ละ 1 วัด จํานวน 20 วัด
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โรงพยาบาลสันปาตอง จ.เชียงใหม
โดย คุณดอกรัก พิทาคํา
----------------------------------------------------------------

c.

or

.th

หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสันปาตองเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ประกอบดวยแพทย 23 คน และ
บุคลากรดานอื่นๆ รวม 400 คน เจาหนาที่ประมาณรอยละ 5 สูบบุหรี่ ในบางครั้งซึ่งบั่นทอนสุขภาพของ
เจาหนาที่ประกอบกับชุมชนมุงหวังอยากเห็นตัวอยางดานสุขภาพดี ถูกตอง และโรงพยาบาลถูกกําหนดให
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดแนวคิดของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ขึ้นมา นับ
จากนั้นถึงวันนี้ เปนเวลา 3 ป ที่โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ของเราไดดําเนินมา (เริ่มโครงการเมื่อป
2548) ซึ่งในป พ.ศ.2549 เราไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการสรางคานิยมไมสูบบุหรี่เพื่อลูกนอยตอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จากปญหา
1. สถิติผูรับบริการแผนกผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจอยูอับดับที่ 4 ของการจัดอันดับโรคที่มี
สถิติของการรับบริการและคาใชจายสูง
2. สามีหญิงมีครรภมารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ รอยละ 41.5ของผูรับบริการทั้งหมดในคลินิกเลิก
บุหรี่

w

.tr

วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมคานิยมในการไมสูบบุหรี่เพื่อลูกนอยในโรงพยาบาล
2. สรางแนวทางในการดําเนินเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

w

w

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. พัฒนารูปแบบการใหคาํ ปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
2. พัฒนารูปแบบการดูแลหญิงมีครรภแบบองครวม
3. พัฒนานวัตกรรมการสงเสริมคานิยมในการไมไมสูบบุหรี่เพื่อลูกนอย
4. สรางกระแสใหผูรับบริการไมสูบบุหรี่
เปาหมาย
1. สามี หญิงมีครรภ และทารกในครรภ
2. ผูรับริการในโรงพยาบาล
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ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนกันยายน 2549

c.

or

.th

วิธีดาํ เนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในรูปแบบสหวิชาชีพ
3. ประชาสัมพันธในหนวยงานและชุมชน
4. วางรูปแบบการดําเนินงานรวมกับคลินิกฝากครรภ คลินิกเลิกบุหรี่
5. จัดเตรียมอาหารวาง ของที่ระลึกและจัดทําเกียรติบัตร
6. จัดเตรียมเอกสารแผนพับ
7. คัดกรองผูสูบบุหรี่ (สามี / หญิงตัง้ ครรภ)
8. ใหการบําบัด
9. ติดตามประเมินผลทุกเดือนจนกระทั่งคลอด
10. มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสําหรับผูที่เลิกสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด

w

w

.tr

1. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ ไดรับการคัดกรองเรื่องการสูบบุหรี่ของตนเองและสามี
2. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ ไดรับความรูเรื่องบุหรี่
3. รอยละ 80 ของสามีหญิงมีครรภที่สูบบุหรี่ไดเขาคลินิกเลิกบุหรี่และรับคําปรึกษาเพื่อเลิกสูบ
บุหรี่
4. รอยละ 20 ของผูที่ไดรับคําปรึกษาในคลินิกเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได

w

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการสรางคานิยมไมสูบบุหรี่เพื่อลูกนอย
2. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการบําบัดผูสูบบุหรี่ในคลินิกฝากครรภ
3. หญิงมีครรภที่มารับบริการแผนกฝากครรภ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งดาน รางกายและจิตใจ
4. ทารกหลังคลอดที่บดิ าเคยสูบบุหรี่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง น้ําหนักปกติ
5. อัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กทารกลดลงในระยะยาว
6. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการสงเสริมสุขภาพในหญิงมีครรภแบบองครวม
7. ประชาชนในอําเภอสันปาตองเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และมีคา นิยม
ในการไมสูบบุหรี่

85

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

ผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 สามีและหญิงมีครรภเขารวมโครงการ 43 คู สามี
หญิงมีครรภเขารวมโครงการ 43 ราย เลิกสูบบุหรี่ 10 ราย (รอยละ 23.6) สูบบุหรี่ลดลง 24 ราย (รอยละ
55.1) สูบเทาเดิม 9 ราย (รอยละ 20.93) (หญิงมีครรภที่รวมโครงการยังไมคลอด)

or

.th

สิ่งที่ไดจากการเรียนรูโครงการนี้
1. การวางแผนงาน การดําเนินงานตองทําในรูปแบบของสหวิชาชีพ
2. ควรมีการประชุมหารือวางรูปแบบกอนการนําเสนอโครงการเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมคิดจะได
แนวคิดที่หลากหลาย
3. การประชาสัมพันธตองทําอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
4. มีการติดตามผลเปนระยะๆ และเมื่อเกิดปญหาตองรวมกันแกไขปญหาทันที
5. การดําเนินงานตองเนนชุมชนมีสวนรวมจะทําใหการดําเนินงานตอเนื่องและไดรูปแบบที่เหมะ
สมสอดคลองกับวิถีชวี ิตของชุมชน

w

w

w

.tr

c.

ต อ มาเกิ ด แนวคิ ด แนวร ว มใหม ๆ เช น ที ม สิ่ ง แวดล อ มของโรงพยาบาลหน ว ยงานต า งๆใน
โรงพยาบาลและชุมชนในการรณรงคการไมสูบบุหรี่แตกวาจะมาถึงวันนี้ได เราตองอยูบนพื้นฐานที่วา
นโยบายหรือสิ่งที่มุงหวังไวนั้น จะเปนจริงขึ้นไดนั้นตองสรางจากหลายๆ คนรวมกัน หลังจากที่ไดประกาศ
เปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่แลวนั้น ภารกิจหลักของเราตองมากขึ้นอีกเทาตัว ความรวมมือรวมใจของ
เจาหนาที่ก็ตองมากกวาเดิม เพราะตองคอยชวยกันดูแลทั้งสุขภาพของผูรับบริการและสรางความตระหนัก
ใหผูรับบริการเห็นความสําคัญของการเปนเขตปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาล และจะมีปายโรงพยาบาลสันปา
ตองปลอดบุหรี่ ซึ่งจะทําใหเราไดแนวคิดในการทําโรงพยาบาลสันปาตองเปนเขตปลอดบุหรี่อยางตอเนื่อง
ขึ้นมา จึงดําเนินงานดังนี้
วิธีดาํ เนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. เก็บรวบรวมสถิติผูรับบริการที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลพรอมกับนําปญหาที่พบนํามา
ประชุม
รวมกับทีมบําบัดและทีมบริหารโรงพยาบาล เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางใน
การแกไขปญหา
2. แตงตัง้ คณะกรรมการในการดําเนินการกับผูที่ฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลและวาง
มาตรการจัดการกับผูฝาฝนกฎรวมกัน
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3. นําขอสรุปที่ไดจากการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการผูที่จะดําเนินการกับผูที่ฝาฝนสูบบุหรี่
ในเขตโรงพยาบาลพรอมกับมาตรการที่จะจัดการกับผูละเมิดกฎแจงแกเจาหนาที่ทุกคนของ
โรงพยาบาลทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจทีต่ รงกัน
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่พรอมมาตรการจัดการกับผูปวยฝาฝนกฎใหรับ
ผูรับบริการทราบทั้งในสถานบริการ และนอกสถานบริการโดยผานเสียงตามสายโรงพยาบาล
วันละ 2 ครั้ง เชา-บาย และประชาสัมพันธใหผูรับบริการรับทราบขณะรอตรวจทุกเชาวันจันทร
พุธ ศุกร นอกสถานบริการใชวิธีการสงจดหมายขาวใหหมูบาน แจงผานทางการประชุม
ประจําเดือนของอาสาสมัคร ผูนําชุมชนและวิทยุชุมชน
2. จัดมุมสุขภาพนําเสนอความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่ พรอมทั้งบุคลากรตัวอยางดานการงด
สูบบุหรี่ รวมทั้งผูที่ไดรับผลกระทบจากบุหรี่
3. ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยผานทางวิดิทัศนแกผูรับบริการขณะรอตรวจรักษา
4. จัดนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม
5. เปนเครือขายรณรงคการไมสูบบุหรี่ในอําเภอ
6. เนนเรื่องการซักประวัติการสูบบุหรี่หรือผูสูบบุหรี่ในครอบครัวพรอมกับใหสุขศึกษารายบุคคล
ขณะคัดกรองผูมารับบริการทุกแผนก
7. เนนใหเจาหนาที่ใหคําปรึกษาเรื่องบุหรี่กับบุคลากรทุกคนที่คนพบวาสูบบุหรี่
8. เนนพยาบาลประจําหมูบานที่ออกชุมชนเพื่อเยี่ยมบานสอดแทรกเนื้อหาเรื่องของโทษพิษภัย
และการงดสูบบุหรี่ คลินิกอดบุหรี่ รวมทั้งโครงการโรงพยาบาลสันปาตองปลอดบุหรี่และ
มาตรการจัดการถาสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลใหผูที่ไดรับการเยี่ยมบานทราบ

w

ผลลัพธจากการดําเนินงานที่ชัดเจน
ผูที่มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 จํานวน 63 ราย เลิกไดจริงใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 60.32
การที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่นั้นตองมีองคประกอบครบทั้ง 6 อยาง คือ
1. มีนโยบายการไมสูบบุหรี่ที่ชัดเจนประกาศเปนลายลักษณอกั ษร
2. ผูบริหารไมสูบบุหรี่
3. ไมมีการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
4. มีคลินิกอดบุหรี่และหนวยงานที่ใหคําแนะนําเรื่องการอดบุหรี่
5. แพทย พยาบาลใหความสําคัญกับประวัตกิ ารสูบบุหรี่ของคนไข
6. เปนเครือขายกับการรณรงคเพือ่ การไมสูบบุหรี่
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แตการที่จะทําใหโรงพยาบาลปลอดบุหรี่แลว เปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อยางตอเนื่องนั้นไมงาย
เสมอไป เพราะการที่คนจํานวนมากอยูรวมกันในสังคมยอมมีขอขัดแยง เรื่องความคิดเห็น ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
ปกติแตถาตางคนตางนําเอาความคิดเห็นสวนตัวมาถือปฏิบัติ ก็จะเกิดการเผชิญหนาที่ใหมีชีวิตอยูในสังคม
นั้น ๆ อยางมีความสุข การออกกฎระเบียบเพื่อใหคนในสังคมถือปฏิบัตินั้นเปนเรื่องสําคัญ แตที่ดีกวานั้นคือ
การสรางวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนเต็มใจยอมรับทําตาม “สังคมปลอดบุหรี่” เปนอีกเรื่องหนึ่งของความ
ขัดแยงในชวงแรกนอกเหนือจากกฎระเบียบแลว วัฒนธรรมไมสูบบุหรี่ถือเปน กลยุทธที่จําเปนเชนกัน

w

w

w

.tr

c.

or

.th

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานชวยเลิกบุหรี่
1. การดําเนินงานในระดับจังหวัดไมมีความชัดเจนในเชิงนโยบายและผูรับบริการจึงทําใหการ
ดําเนินงานไมมีทุกโรงพยาบาลหรือมีแตไมไดรับการสนับสนุนที่ตอ เนื่อง (คิดกันขึ้นมาเอง)
2. ขาดองคความรู รวมทั้งการสนับสนุนเวชภัณฑยาชวยเลิกบุหรี่ เครื่องวัดสภาพปอด
3. การใหความสําคัญของผูบริหารในระดับสูงไมชัดเจนไมตอเนื่อง
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.th

โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
โดย นพ.รัฐภูมิ ชามภูนท
---------------------------------------------------------------โรงพยาบาลปลอดบุ หรี่ โรงพยาบาลพุท ธชิ น ราช พิ ษณุ โลก ดํา เนิน การโดยคณะกรรมการ
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เริ่มดําเนินงานเกี่ยวกับบุหรี่ อยางเปนรูปธรรม
เมื่อ พ.ศ.2536 โดยผูบริหารมีแนวคิดที่ตองการใหผูรับบริการของโรงพยาบาลมีสุขภาพดี ทั้งนี้บุคลากรมี
สวนรวมสําคัญตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง กลาวคือ

w

.tr

c.

or

ดานการชวยเลิกบุหรี่ ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดกิจกรรมใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในรูปแบบ 5 วัน 5
ชั่วโมง และปรับเปนรูปแบบ 3 วัน 5 ชั่วโมง รวมกับการใหคําปรึกษาที่แผนกใหคําปรึกษาดานสุขภาพ และ
สามารถจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที่ใหบริการไดทุกวันเวลาราชการไดในป พ.ศ. 2552 สามารถใหการชวยเหลือ
แกประชาชนและชุมชนในเรื่องการชวยเลิกบุหรี่ ไดอยางกวางขวางขึ้น สะดวกขึ้น สนับสนุนเครือขาย/แกน
นํา ในชุมชนในการชวยเลิกบุหรี่ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยมีจํานวนเครือขายในชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 19
เครือขาย ในป 2552 เปน 32 เครือขาย ในป 2553 นอกจากนี้ยังมีผลการดําเนินงานของคลินิกเลิกบุหรี่ทีมี
ประสิทธิภาพ จากขอมูลเบื้องตนของผูเขารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่อยางงายตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2552 รวมทั้งสิ้น 315 ราย พบวามีอัตราการเลิกบุหรี่ไดอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 เดือน จํานวน
106 ราย (รอยละ 33.7) และอัตราการเลิกบุหรี่ไดอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 ป จํานวน 88 ราย (รอยละ
27.9) โดยมีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอผูปวย 1 รายที่เลิกบุหรี่ไดอยางตอเนื่อง 3,145 บาท ( cost per quit )

w

w

ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยเริ่มการใหขอมูลจัดปายประชาสัมพันธ การจัดเขตปลอดบุหรี่เขต
สูบบุหรี่ และขยายพื้นที่ตามแนวทางโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% กอนกฎหมายกําหนด ดานการพัฒนา
ทีมงานเขมแข็งและตอเนื่อง โดยการจัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน จัดหนวยงานและชุมชน
ตนแบบการดําเนินงานปลอดบุหรี่ ซึ่งภาพความสําเร็จทั้งหมด เกิดจากการที่ผูบริหารทุกสมัยมีนโยบาย
มุงมั่น ใหกําลังใจ ขอเสนอแนะ สนับสนุนเปนอยางดี มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีทีมงานอาสาที่มาจาก
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ที่ ก ระจายอยู ทุ ก หน ว ยงานที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ร ว มใจ ร ว มภาคภู มิ ใ จในผลงาน ร ว ม
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง กอใหเกิดเครือขายในการทํางานในโรงพยาบาลและขยายผลผลการดําเนินงานสู
ชุมชน ดังจะเห็นจากเครือขายผูรวมทางเดินสูการเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในวิชาชีพตางๆ เชนแพทย
เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ ผูชวยเหลือคนไข พนักงานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีองคกรตางๆ เชน สคร.,สสจ,สสอ,ชุมชน,เทศบาลบริษัทเอกชนตางๆรวมทั้ง สสส.,เครือขาย
วิชาชีพสุขภาพ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ที่รวมสนับสนุนทรัพยากรตางๆในการดําเนินงาน โดยมีผล
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การดําเนินงานที่สงผลใหการรับรูขอมูลการเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ของเจาหนาที่ และประชาชนเพิ่มขึ้น
พบผูสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลลดลง มีคลินิกเลิกบุหรี่ที่ไดมาตรฐานชวยใหเลิกบุหรี่ไดมากขึ้น และไดรับไดรับ
รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเดน ประเภทโรงพยาบาลศูนยระดับเพชร ป 2553 ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
เปนพลังในการดําเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตลอดจนขับเคลื่อนการเปนโรงพยาบาลและชุมชน
ปลอดบุหรี่ตอไป
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โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท
โดย คุณลําพวน ใจแสง
---------------------------------------------------------------

w

w

.tr

c.

or

.th

ความสําคัญและความเปนมา
บุหรี่เปนสาเหตุการตายของโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคถุงลมโปงพองและเสน
เลือดในสมองแตกหรือตีบ บุหรี่นอกจากทําลายสุขภาพแลวยังทําใหประชาชนสูญเสียรายไดทําใหเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับผูสูบบุหรี่ไดเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคย
มองวาคนสูบบุหรี่ไมไดเปนโรคแตปจจุบันนี้ผูสูบบุหรี่ถือวาปวยเปนโรคที่จะตองใหการดูแลและรักษา ดังนั้น
การชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่เปนวิธีที่จะชวยลดอัตราการปวยและลดคาใชจายในการรักษาโดยเฉพาะโรคที่
ปวยตายเปนอันดับตนๆ คือมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน
จากการความสําคัญดังกลาว หนวยงานจิตเวชและยาเสพติดมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตอง
พัฒนาคลินิกใหคําปรึกษามีความพรอมและเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน QA ตามที่กําหนด ในการดําเนินงานคลินิก
อดบุหรี่ โรงพยาบาลหันคาไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยเริ่มจากการจัดพื้นที่ใหเปนเขตปลอด
บุหรี่เปนบางพื้นที่ เชน ตึกผูปวยนอก ตึกผูปวยใน เปนตน และไดจัดพื้นที่ใหสูบบุหรี่บริเวณนอกอาคาร
ผูปวย ในการดําเนินงานดังกลาวทําใหพบวาการที่ปลอยใหผูรับบริการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดใหไมไดเปนการ
แกปญหาสุขภาพอยางแทจริง ในทางตรงกันขามกลับทําใหโรงพยาบาลตองรับภาระในการดูแลผูปวยที่
ปวยเปนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
เพื่อเปนการแกปญหาเรื่องบุหรี่อยางจริงจัง โรงพยาบาลหันคาจึงไดประกาศนโยบายใหเปน
โรงพยาบาลหันคาเปนเขตปลอดบุหรี่ทุกพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยจัดระบบการดูแลผูปวยที่สูบ
บุหรี่อยางเปนรูปธรรมจนถึงปจจุบัน

w

กลุมเปาหมายที่ใหบริการ
งานบําบัดรักษาผูสูบบุหรี่เปนงานที่อยูในหนวยงานจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลหันคา มี
พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบชัดเจนซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานจิตเวชและยาเสพติดเชนเดียวกัน
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กลุมผูรับบริการมีดงั นี้
1. ประชาชนทัว่ ไป
2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3. เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน
4. ผูปวยโรคเรื้อรังและโรคไมเรื้อรังทุกประเภท
5. ผูปวยรับการบําบัดยาเสพติด

w

.tr

c.

or

.th

หลักการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่
1. สงเสริมการบําบัดรักษาผูต ิดบุหรี่
2. ปองกันสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมปกติและกลุม เสี่ยง
3. มีบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน
4. มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลชวยเหลือผูสูบบุหรี่
จุดมุง หมาย
1. สงเสริมปองกันประชาชนไมสูบบุหรี่
2. บําบัดรักษาผูสูบบุหรี่ให ลด ละ เลิกบุหรี่
องคประกอบการเลิกบุหรี่
1. แนวทางการคัดกรองคนหาผูปว ยเขารับการบําบัดรักษา
2. แนวทางการบําบัดรักษา
3. แนวทางการติดตามประเมินผลการบําบัดรักษา

w

w

ขั้นตอนการคัดกรองคนหาผูปว ย
• คนหาผูปวยตามจุดบริการใชหลัก 2A ในการคนหาและชวยเหลือผูสูบบุหรี่ โดยทุก
หนวยงานตองคัดกรองผูปวยในจุดรับบริการของตนเอง โดยใช A1 (Ask) และ A2
(Advice) หากผูปวยตัดสินใจเลิกบุหรี่สงเขารับการบําบัด
• ผูปวยขอรับบริการโดยตรงที่คลินกิ อดบุหรี่โดยไมผานหนวยงานใด
• ผูปวยถูกสงตัวมาจากสถานีอนามัยหรือ อสม. รับบริการที่คลินิกอดบุหรี่
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.th

ขั้นตอนใหบริการที่คลินกิ อดบุหรี่
• ผูใหคําปรึกษาทํา A3 (Assess), A4 (Assist) และ A5 (Arrange) ตามลําดับ
• ใหคําปรึกษาใชหลัก CBT + 5 R เพื่อสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ โดยการหักดิบหรือลด
ปริมาณการสูบบุหรี่ลง ขึ้นอยูกับความพรอมของผูปวยแตละราย
• แนะนํา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสังคมบําบัดในการลด เลิกบุหรี่
• ใหยากลุม Nortriptyline รักษาอาการถอนพิษยาในรายทีจ่ ําเปน
• แนะนําใหเคี้ยวมะนาวลดอาการอยากบุหรี่
1. การติดระดับนอยมาก (0-2 คะแนน)
2. การติดระดับนอย (3-4 คะแนน)
3. การติดระดับปานกลาง (5-6 คะแนน)
4. การติดระดับสูงมาก (7 คะแนน)
5. การติดระดับสูงสุด (8-10 คะแนน)

.tr

c.

แนวทางการบําบัดรักษา การติดนิโคตินระดับนอยมาก
1. การปรับพฤติกรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ
2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว
3. ไมใชยาทดแทนนิโคติน
4. รักษาตามอาการ

w

w

w

แนวทางการบําบัดรักษา การติดนิโคตินระดับนอย
1. การปรับพฤติกรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ
2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว
3. ไมใชยาทดแทนนิโคติน
4. รักษาตามอาการ

แนวทางการบําบัดรักษา การติดนิโคตินระดับปานกลาง
1. การปรับพฤติกรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ
2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว
3. การใหยาทดแทนนิโคติน/ไมตอ งใชยา (ปจจุบันไมมียา )
4. ใชยาชวยเลิกบุหรี่ Second line drugs
5. รักษาตามอาการ
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แนวทางการบําบัดรักษาการติดนิโคตินระดับสูงมาก
1. การปรับพฤติกรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ
2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว
3. การใชยา ทดแทนนิโคติน/ไมตอ งใชยา (ปจจุบันไมมียา )
4. การใชยาชวยเลิกบุหรี่ Second line drugs
5. รักษาตามอาการ

or

.th

แนวทางการบําบัดรักษาการติดนิโคตินระดับสูงสุด
1. การปรับพฤติกรรม/เสริมสรางแรงจูงใจ
2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว
3. การใชยา ทดแทนนิโคติน/ไมตอ งใชยา (ปจจุบันไมมียา )
4. การใชยาชวยเลิกบุหรี่ Second line drugs
5. รักษาตามอาการ

w

w

w

.tr

c.

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
1. การติดตามประเมินผลเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือที่เกิดขึ้นหลังจากใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
ในครั้งแรก
2. ติดตามรายกลับมาเสพซ้ํา คือ มีการสูบบุหรี่ใหมมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาหและมีการสูบอยาง
ตอเนื่อง
3. มีการชวยเหลือกอนวันนัด กรณีที่ผูปวยรูสึกอยากสูบบุหรี่
4. การติดตามเยี่ยมบาน กรณีผูปวยไมมาตามนัด
5. เมื่อติดตามครบ แสดงความชื่นชมแจกของรางวัล
กิจกรรมการดูแลชวยเหลือระหวางการติดตามประเมินผล
1. ประเมินสภาพ
2. การใหคําปรึกษา
3. กรณีมีภาวะแทรกซอนทางกาย/จิตใจ สงพบแพทย
4. ลงทะเบียนบันทึกขอมูล
5. การนัดหมาย/สงตอ เพื่อการติดตามครั้งตอไป
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

รูปแบบการติดตามประเมินผล
ทางตรง
1. นัดติดตามทีค่ ลินิกเลิกบุหรี่
2. สงตอสถานีอนามัยในพื้นที่เกี่ยวของ
3. เยี่ยมบาน/ชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการ
ทางออม
1. โทรศัพท
2. จดหมาย
3. ไปรษณียบัตร
4. สอบถาม/แจงบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
จํานวนครั้งในการติดตามประเมินผล
 ติดตามประเมินผล 5 ครั้ง ภายใน 1 ป
 ครั้งที่ 1 หลังการจําหนาย 2 สัปดาห
 ครั้งที่ 2 หลังการจําหนาย 1 เดือน
 ครั้งที่ 3 หลังการจําหนาย 3 เดือน
 ครั้งที่ 4 หลังการจําหนาย 6 เดือน
 ครั้งที่ 5 หลังการจําหนาย 1 ป
กิจกรรมการติดตามประเมินผล
ครั้งที่ 1 หลังการจําหนาย 1 สัปดาห
 ประเมินสภาพ
 จูงใจ
 ใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา
 ลงทะเบียน/บันทึกขอมูล
 นัดหมายครั้งตอไป
ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 4 หลังการจําหนาย 1 ,3, 6 เดือน
 ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลง
 ใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา
 ลงทะเบียนบันทึกขอมูล
 นัดหมายครั้งตอไป
ครั้งที่ 5 หลังการจําหนาย 1 ป
- ใหกําลังใจ/ใหคาํ ปรึกษา

95

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

- ใหรางวัล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ/เข็มกลัด/เสื้อ
- ใหเปนแกนนํา/รวมเครือขาย
- สรุปผลการบําบัดรักษาในเวชระเบียน

.th

การจัดรณรงคเผยแพรความรูโทษพิษภัยบุหรี่
การรณรงคมีการเผยแพรความรูอยางตอเนื่องทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล โดยการรณรงคไป
ตามเครือขายสถานีอนามัย /อสม./ โรงเรียน ชุมชน ดังนี้
ภายในโรงพยาบาล
1. ใหความรูโทษพิษภัยบุหรี่ที่คลินิกเบาหวาน/ความดัน/หอบหืด/วัณโรคอาทิตยละ 1 ครั้ง

or

2. จัดณรงคในวันงดสูบบุหรี่โลกโดยจัดบอรดใหความรู
3. จัดเอกสาร/แจกสื่อแผนพับใหกับผูที่สนใจทุกวันที่คลินิก
4. มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายประจําทุกวันทําการทั้งภาคเชาและภาคบายวันละ 2

w

w

w

.tr

c.

ครั้ง
ภายนอกโรงพยาบาล
1. รณรงคบานปลอดบุหรี่ จํานวน 144 หลังคาเรือน
2. จัดนิทรรศการที่สถานีอนามัยมีผูเขารวมกิจกรรม 472 คน
3. จัดนิทรรศการที่โรงเรียนมีผูเขารวมกิจกรรม 824 คน
4. แจกแผนพับประชาสัมพันธโทษพิษภัยบุหรี่ 1,137 แผน
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โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบรุ ี
โดย คุณบุษริน เพ็งบุญ
------------------------------------------------------โรงพยาบาลอินทรบุรีเปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 218 เตียง มีบุคลากรจํานวน 584 คน เป ด
ดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2502 รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพื้นที่อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มี
วิสัยทัศน คือ เปนโรงพยาบาลคุณภาพที่ใหการดูแลผูปวยแบบองครวมภายใตการบริหารทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ
การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ ของโรงพยาบาลอินทรบุรีมีการดําเนินงานมาตั้งแต ป พ.ศ.2544 เปน
ตนมา แตรูปแบบการใหบริการยังไมชัดเจนเพราะรวมอยูกับคลินิกสารเสพคิด ตอมาพบวาจํานวนผูมารับ
บริการของโรงพยาบาล 10 อันดับแรก เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่และมีผูมารับบริการสูบบุหรี่ใน
บริเวณโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่มีการติดปายหามสูบบุหรี่ จึงทําใหบุคลากรในแผนกจิตเวช เสนอขอเปดบริการ
คลิ นิ ก อดบุ ห รี่ ในป พ.ศ.2547 แต ยั ง ไม มี รู ป แบบการบริ ก ารที่ ชั ด เจน จนกระทั้ ง ได มี ก ารดํ า เนิ น งาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในปตอมา และจัดอบรมบุคลากรในทุกหนวยงานใหมีความรูและทักษะการชวยเลิก
บุหรี่ ระยะแรกของการดําเนินงานมีผูสูบบุหรี่มารับบริการอดบุหรี่คอนขางนอย เพราะไมรูวามีการใหบริการ
อดบุหรี่และบุคลากรของโรงพยาบาลก็ยังไมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่วามีผลอยางไรตอ
ผูปวย จึงไมใหความสําคัญเรื่องการคัดกรองประวัติการสูบบุหรี่และการชวยเลิกบุหรี่ จนกระทั้งในป พ.ศ.
2549 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ที่เปนทีมสหสาขาวิชาชีพและประกาศนโยบายการ
ดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร ทําใหมีการใหบริการชวยเลิกบุหรี่ดวยหลัก 5A ที่บูรณาการสอดแทรกไป
ในงานประจําของทุกหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

w

w

กระบวนการดําเนินงานที่สนองตอนโยบายของ สปสช.
• การใหบริการชวยเลิกบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลอินทรบุรีมีการดําเนินงานในคลินิก
เบาหวานและคลินิกความดันสูง โดยผูปวยทุกรายจะไดรับการคัดกรองประวัติการสูบบุหรี่
และการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ถาพบผูปวยสูบบุหรี่จะมีการใหบริการชวยเลิกบุหรี่แบบ
ONE STOP SERVICE ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม ในกรณีผูปวยไมไดสูบบุหรี่แตมีคน
ในครอบครัวสูบบุหรี่จะมีการใหความรูเรื่องควันบุหรี่มือสองและฝากเอกสารเรื่องการสูบบุหรี่
กับโรคเบาหวาน บุหรี่กับโรคความดันและวิธีการเลิกบุหรี่ไปใหดวย พรอมคําแนะนําใหชักชวน
คนในครอบครัวใหเลิกบุหรี่
• การให บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ข องโรงพยาบาลอิ น ทร บุ รี ได บู ร ณาการไปในงานประจํ า ของทุ ก
หนวยงานจึงมีการใหบ ริการในทุกกลุมเปาหมายที่มารับบริการของโรงพยาบาลไดอยา ง
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ครอบคลุม เชน ผูปวยที่พักรักษาในแผนกอายุรกรรม แผนกศัลกรรม ก็จะไดรับบริการชวยเลิก
บุหรี่ไปพรอมกับการดูแลรักษาโรคที่เปนดวยเลย โดยไมตองสงมายังคลินิกอดบุหรี่ หรือ
แผนกกุมารเวชกรรมก็จะชักชวนผูปกครองเด็กปวยใหเลิกสูบบุหรี่
• การชวยเลิกบุหรี่ใชหลัก 5A สอดแทรกในงานประจําตามลักษณะงาน โดยใหแตละหนวยงาน
กําหนดเองวาสามารถทําไดแคไหน เชน งานผูปวยนอก อุบัติเหตุ รังสีวิทยา หองผาตัด ฯลฯ
จะใหบริการ 2A คือ A1 และ A2 แลวสงตอมาคลินิกอดบุหรี่ สวนแผนกผูปวยใน เชน แผนก
อายุรกรรม ศัลยกรรม ฯลฯ จะใหบริการครบทั้ง 5 A
• มีระบบการคัดกรองและบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ของผูปวยและครอบครัวในเวชระเบียนของ
ผูรับบริการทุกราย
• มีการดําเนินงานในชุมชนอยางตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ.2545 เปนตนมา ทั้งในโรงเรียน วัดและ
ในหมูบาน โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตัวอยาง เชน ในโรงเรียนมีการใหความรู,
อบรมนักเรียนแกนนําและการบําบัดนักเรียนที่สูบบุหรี่ในชุมชนมีการดําเนินงานชุมชนปลอด
บุหรี่

w

w

.tr

ผลลัพทจากการดําเนินงาน
• อัตราการซักประวัติและบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ของผูปวยในเวชระเบียน 100%
• อัตราการชวยเลิกบุหรี่รวมกันทั้งผูปวยในและแผนกผูปวยนอกเฉลี่ยเดือนละ 40 – 60 ราย
• อัตราการหยุดสูบบุหรี่ได 1 เดือนหลังบําบัด 35%-40% แตเมื่อติดตามครบ 1 ป จะมีอัตรา
การเลิกบุหรี่ได 23%- 25% ในผูปวยนอกและผูปวยในตามลําดับ

w

ปจจัยความสําเร็จของหนวยบริการ
การบูรณาการงานชวยเลิกบุหรี่เขาในงานประจําของทุกหนวยงาน ทําใหสามารถใหบริการผูปวย
ไดอยางครอบคลุม และมีการดําเนินงานเชิงรุกสูชุมชนโดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ปญหาอุปสรรคในการทํางานและแนวทางการแกปญหา
ขาดงบประมาณในการดํา เนินงาน แกไ ขโดยการเขียนโครงการขอสนุบสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก
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โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร
โดย คุณสุเพ็ญ แกวเพชร
--------------------------------------------------โรงพยาบาลปะทิวเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีเขตรับผิดชอบ 4 ตําบล 7 รพ.สต.มี
ประชากรในเขตรับผิดชอบ 22,547 คน มีการจัดตั้งคลินิกยาเสพติดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ภายใต
นโยบาย 141/41 เพื่อเปดโอกาสใหผูติดยาเสพติดไดเขารับการบําบัดรักษา โดย ใชชื่อวาคลินิกเพื่อวันใหม
ซึ่งการใหบริการคลินิกอดบุหรี่ไดใหบริการควบคูไปกับการบําบัดรักษาสารเสพติดอื่นๆ โดยมีพยาบาล
วิชาชีพเปนผูรับผิดชอบหลัก 6 คน โดยจัดเวรปฏิบัติงานวันละ 1 คน และวิสัญญีพยาบาลเปนเวรสํารอง มี
การปฏิบัติงาน ภายใตพันธกิจใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติดแบบผูปวยนอกอยาง
มีคุณภาพภายใตมาตรฐานวิชาชีพโดยมีเปาหมายการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการ ลด ละ เลิกสารเสพติดได
และไมกลับไปเสพซ้ํา ผูรับบริการและครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
การดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ของโรงพยาบาลปะทิว ไดดําเนินการภายใตเงื่อนไขการเขา
รวมกิจกรรมตามเกณฑคุณภาพของ สปสช. ในป 2553 มีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดย
ผูบริหารสูงสุดใหเจาหนาที่ทุกคนรับทราบ จัดอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลกระทบ
ตอสุข ภาพ มี การประชาสัม พันธ ใหเจ าหน าที่และผูรั บบริก ารเขาร วมโครงการของคลิ นิกอดบุหรี่ โดย
หน วยงานต า งๆ ตั้ งแต งานผู ปว ยนอก คลิ นิ กโรคเรื้ อ รัง เบาหวาน/ความดั นโลหิ ต สูง โดยเฉพาะคลิ นิ ก
COPD/Asthma ซึ่งมีขอกําหนดวาผูปวยจะตองเลิกบุหรี่เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา แพทยแผนไทยและ
หอ ผูปวย จะรวมกันคนหาผูปวยที่มีประวัติสูบบุหรี่ มีการบันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอก และการบันทึกใน
การซักประวัติผูปวยใน แตละแผนกมีการสงตอใหคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งเจาหนาที่จะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผลเสีย
ของบุหรี่ตอสุขภาพและแนะนําแนวทางการบําบัดรักษา ถาสมัครใจเลิกบุหรี่ก็จะใหบริการตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติสําหรับผูเลิกบุหรี่ ประกอบดวยการใหคําปรึกษา การใหยาและการสงเขารับบริการที่แผนกแพทย
แผนไทยถาผูปวยตองการ แตถาไมสมัครใจที่จะเลิกบุหรี่ มีการใหบริการขอมูลเบื้องตนและชองทางการเขา
รับการบําบัดเมื่อผูปวยมีความพรอม นอกจากนี้ผูปวยที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจะมี
บริการติดตามเยี่ยมบาน โดยมีสมาชิกจิตอาสารวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาล การคนหาผูปวยในชุมชนโดย
สมาชิกจิตอาสาเปนผูคนหา มีการบําบัดรักษาในชุมชน
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการเชิงปองกันโดยรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุน
งบประมาณจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก จัดอบรมใหความรูนักเรียนในเขตรับผิดชอบ มีการจัดทําสื่อภาพพลิก
และแผนพับและการขอรับสื่อสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
จากการดํ า เนิ น งานในป 2553 ได มี ก ารซั ก ประวั ติ แ ละลงบั น ทึ ก ในเวชระเบี ย นผู ป ว ยนอก
ผูรับบริการจํานวน 2,880 คน เปนผูที่สูบบุหรี่ 163 คน เขารับการบําบัดรักษา จํานวน 42คน เลิกบุหรี่ได
ภายใน 1เดือน จํานวน 13 คน
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ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกอดบุหรี่ประกอบดวยผูบริหารเห็นความสําคัญและให
การสนับสนุนใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานในคลินิกอดบุหรี่ในวันและเวลาราชการ อนุญาตใหเจาหนาที่ลง
ปฏิ บัติ งานในชุม ชน มีก ารประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่ รว มกั บ การจั ด อบรมให ค วามรู แ ก
เจาหนาที่ทั้งโรงพยาบาลทําใหเกิดความรวมมือเพราะเจาหนาที่อื่นไดรับทราบผลกระทบจากจากบุหรี่มือ
สอง ผูปฏิบัติงานในคลินิกอดบุหรี่เปนผูที่สมัครใจเขามาทํางาน การทํางานเปนทีมและการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกทํา ใหมีรูปแบบการใหบริการที่ชัดเจน
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พบวาผูรับบริการไมมาพบเจาหนา ที่ตามนัด ซึ่งสวนหนึ่ง มี
ความคิ ดว า ถาเลิก ไม ได ก็จ ะไม มาอีก หรือบางคนพบวา เลิก ได แล วก็ ไมจํ าเปน ตอ งมาโรงพยาบาลอี ก
เจาหนาที่จึงตองบันทึกหมายเลขโทรศัพทไวเพื่อความสะดวกในการติดตามผูปวยตอไป
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โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
โดย คุณสุพร ดานวรนันท
--------------------------------------------------------------
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ความเปนมา
โรงพยาบาลหาดใหญเปนโรงพยาบาลศูนย ขนาด 591 เตียง ผูปวยนอกเฉลี่ย 2,440 รายตอวัน
ผูปวยในเฉลี่ย 235 รายตอวัน ไดเริ่มดําเนินการเปดคลินิกเลิกบุหรี่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 โดย
กลุมงานสุขศึกษาเปนผูรับผิดชอบ และไดดําเนินการโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตั้งแต 1 มกราคม
2543 เปนตนมา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 กลุมงานจิตเวชเขามามีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาเพื่อ
วางแผนและดําเนินกิจกรรมอยางมุงมั่น ไดกําหนดนโยบายโรงพยาบาลหาดใหญปลอดบุหรี่เปนลายลักษณ
อักษร และประชาสัมพันธทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาลหลายชองทาง จัดสภาพ แวดลอมทุกพื้นที่ทั้งใน
และนอกอาคารเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ติดแผนปายรณรงค “เขตปลอดบุหรี่” และติดสติกเกอร “หามสูบ
บุหรี่” ทั่วบริเวณโรงพยาบาล ตั้งแตประตูทางเขาจนถึงที่พักผูปวย และทุกจุดที่ผูใชบริการเดินผาน พรอมทั้ง
ใหมีบริการคลินิกเลิกบุหรี่ในกลุมงานจิตเวช มีการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย เพื่อใหงายแก
การติดตาม สวนทางดานชุมชนทางโรงพยาบาลไดเริ่มมีกิจกรรมอบรมเพื่อสรางแกนนําเครือขายและเนน
การมีสวนรวมของสถานีอนามัยในเขตที่รับผิดชอบที่ผนึกกําลังเปนเครือขายสถานที่ปลอดบุหรี่
การดําเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะทํางานโรงพยาบาล
หาดใหญปลอดบุหรี่ โดยในนามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และแตงตั้งคณะกรรมการแกนนําจาก
หนวยงานตางๆ เพื่อเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงาน โดยมีผูรับผิดชอบหลักในงานบุหรี่ เปนผู
ประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน ในวันที่
23 กุมภาพันธ 2553 และยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในวันที่ 30 เมษายน 2551 และมีการประชุม
คณะทํางานฯทุก 2 เดือน มีระบบคัดกรอง 5A และ 5R ใน OPD CARD เพื่อสงเสริมการเลิกบุหรี่ใหกับ
ประชาชนทุกรายที่มารับบริการ การจัดระบบขอมูลโดยมีระบบชวยเหลือใหประชาชนเลิกสูบบุหรี่ในงาน
ประจํา และ มีระบบสงตอคลินิกเลิกบุหรี่อยางชัดเจนในโรงพยาบาล โดยประสานงานระหวางหนวยงาน
เพื่อการดําเนินงานตามกิจกรรมในกลุมผูปวยและญาติ เชน ศัลยแพทยแนะนําผูปวยใหเลิกบุหรี่กอนผาตัด
โครงการ “หยุดสูบ กอนสลบ” โดยทีมพยาบาลวิสัญญี โครงการ”ปอดใส ไรควันบุหรี่” กลุมผูปกครองเด็ก
หอบหืด โดยพยาบาลหอผูปวยเด็ก ในผูปวยโรคเหงือกอักเสบ โดยทันตแพทย ในกลุมญาติผูปวยไรกลอง
เสียง โดยพยาบาลหู คอ จมูก และในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง มีการสรุปผลการดําเนินงานของแตละแผนก/
หนวยงาน และสงรายงานใหกับคณะทํางานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ทุกเดือน สรุปผลรายงานทุก 3 เดือน
นอกจากนี้ทางดานบุคลากรโรงพยาบาลไดมีการบําบัดแกบุคลากรที่ติดบุหรี่ มีกิจกรรมรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ในโรงเรียน โรงงาน เปนตนและจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกป
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ผลการดําเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ ซึ่งเปดใหบริการเปนประจําทุกวันทําการและมีระบบติดตาม มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการบําบัดฟนฟูรักษาผูเสพ/ผูติดบุหรี่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ไดและสงเสริมปองกัน
การไมสูบบุหรี่ ดังนี้
1. การดํ า เนิ น คัด กรอง 5A และ 5R ในงบประมาณป 2554 (ถึ ง เดื อ นมิ ถุ นายน 2554)
จํานวน 12,178 คน พบวาผูสูบบุหรี่ จํานวน 2,500 คน, ผูเคยสูบแตเลิก จํานวน 377 คน,
ผูเลิกสูบแตกลับมาสูบซ้ํา จํานวน 33 คน ผูไมสูบบุหรี่ จํานวน 9,668 คน
2. ยอดผูติ ดบุหรี่ที่ มารับ การบํา บัดตั้งแตเดือ น ต.ค.53-มิ.ย.54 มี ดังนี้ ผู ปวยติด บุหรี่ใ น
คลินิกเลิกบุหรี่จํานวน 37 คน เปนเพศชายจํานวน 36 คน เปนเพศหญิง จํานวน 1 คน มี
การบําบัดรายบุคคลจํานวน 37 คน /57 ครั้งและการบําบัดรายกลุม จํานวน 10 คน / 6
ครั้ง มีระบบการติดตามตามเกณฑดังนี้ ติดตามหลังบําบัดครบ 15 วัน พบวาผูติดบุหรี่
จํานวน 7 คน:ไมสูบบุหรี่ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และลดปริมาณการสูบ
บุหรี่ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 ติดตามหลังบําบัดครบ 1 เดือน พบวาผูติดบุหรี่
จํานวน 3 คน :ไมสูบบุหรี่จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และลดปริมาณการสูบบุหรี่
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ติดตามหลังบําบัดครบ 3 เดือน พบวาผูติดบุหรี่
จํานวน 19 คน:ไมสูบบุหรี่ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 ลดปริมาณการสูบบุหรี่
จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 21.05 สูบบุหรี่ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และ
ติดตามไมได จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.79 และติดตามหลังการบําบัดครบ 6
เดือ น พบวา ผูติ ดบุห รี่จํ านวน 8 คน:ไม สูบ บุห รี่ จํา นวน 6 คน คิด เปน รอ ยละ 75 ลด
ปริมาณการสูบบุหรี่จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และติดตามไมได จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 12.5

w

ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลหาดใหญ การทํางานเปนทีม
และมีการประสานงานทุกดาน อีกทั้งผูบริหารใหการสนับสนุนทุกเรื่อง สวนปญหาอุปสรรคและแนวทาง
แกปญหาที่พบดังนี้
1. เมื่อประกาศนโยบายที่เปนทางการไปแลวก็ยังพบวายังมีผูรับบริการที่ไมเขาใจและไมให
ความรวมมือ ไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธที่ตองใหหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการที่แตกตางกันของแตละบุคคล จัดทําเสียงตามสายในโรงพยาบาล
2. ในชวงแรกเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของในหนวยบริการตางๆ ยังไมใหความสําคัญเทาไร
นัก เนื่องจากขาดความมั่นใจ แตเมื่อไดรับการอบรมใหความรู ทําใหเกิดความมั่นใจที่จะลงมือปฏิบัติ มีการ
มีการกระตุน ใหกําลังใจ พูดคุยซักถามปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพื่อใหทุกคนมีสวนรวม
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3. ในการใหบริการตางๆ บางครั้งเจาหนาที่ไมพรอม เนื่องจากผูใชบริการมีจํานวนมากและ
ตองใหบริการในสวนที่มีความเรงดวนกอน มีการพัฒนาการคัดกรอง 5A/5R ใหกระชับ สั้น ลดขั้นตอน
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โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โดย คุณน้าํ ทิพย สงวนบุญญพงษ
----------------------------------------------------------------------

or

.th

บริบททั่วไปของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบางน้ํ า เปรี้ ย ว เป น โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาด 60 เตี ย ง ตั้ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา อยู ห า งจากจั ง หวัด ฉะเชิ ง เทรา 19 กิ โลเมตร ห า งจาก
กรุงเทพมหานคร 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 498 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวเปนที่ราบลุม
ทั้ง หมด ดิ นมี ความอุ ดมสมบูร ณเ หมาะกับ การทํา เกษตรกรรม มีอ าณาเขตติด ตอ กั บ อ. องครัก ษ จ.
นครนายก, อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี,เขตหนองจอก กรุงเทพฯ และ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ประชาชนนับถือ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 51 ศาสนาพุทธ รอยละ 49 ปจจุบัน นายแพทยสรลักษณ มิ่งไทยสงค ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวมีพื้นที่รับผิดชอบ 10 ตําบล 148 หมูบาน มีประชากรจํานวน 83,885
คน บุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 148 คน

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรู ทักษะ ศึกษาวิจัย จัดทํานวัตกรรม ที่เอื้อตอ
การบริการดานสุขภาพ
2. เปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาระบบบริการใหไดคุณภาพมาตรฐาน
3. ใหบริการสุขภาพแบบองครวมอยางผสมผสาน ครอบคลุมดานการสงเสริมสุขภาพ ในการ
พัฒนาปองกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ
4. บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีใหชุมชนมีสวนรวม

w

w

w

พันธกิจ

.tr

c.

วิสัยทัศนโรงพยาบาล
เปนองคกรตนแบบดานบริการที่ไดมาตรฐานและบริหารเครือขายอยางมีดุลยภาพภายในป 2558

ความเปนมาของบริการคลินิกอดบุหรี่
เริ่มจากประเด็นปญหาสุขภาพของผูสูบบุหรี่และนโยบาย
• บุหรี่เปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆ
• ภาครัฐมีการดําเนินมาตรการตางๆเพื่อลดการบริโภคยาสูบมาอยางตอเนื่อง
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• องคการอนามัยโลก พ.ศ.2551 พบวาการชวยใหผูที่ติดบุหรี่อยูแลวเลิกสูบยังมีการดําเนินการ
นอยในประเทศไทย
• การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ตามโรงพยาบาลตาง ๆ ยังไมเปนระบบและมีผูมาใชบริการนอย
• จากประเด็นดังกลาวทําใหโรงพยาบาลเริ่มดําเนินการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่และใหบริการแกผูที่
ตองการเลิกบุหรี่ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมาและในปงบประมาณ 2552 ไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่อยางเปนรูปธรรมและในปงบประมาณ 2554 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต
6 จังหวัดระยอง สําหรับพัฒนาคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลและขยายผลลงสูชุมชน สงผลให
จํานวนผูที่ตองการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นอยางมาก

w

.tr

c.

or

กระบวนการดําเนินงานที่สนองตอนโยบายของ สปสช. ดังนี้
ดานนโยบาย
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
2. จัดตั้งคณะทํางานแกนนําจากหนวยงานตางๆ
3. ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยมีนโยบายที่สงเสริมการเลิกบุหรี่ในผูปวยโรค
เรื้อรัง ที่กําหนดไวในขอ 5 ดังนี้
a. “มีการดําเนินงานบําบัดรักษาผูสูบบุหรี่และฟนฟูสภาพจากผลกระทบของการสูบ
บุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ”
4. การประชาสัมพันธโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ใหประชาชนรับทราบ

w

w

ดานการจัดสภาพแวดลอมเปนเขตปลอดบุหรี่ 100 %
1. ติดปายดานหนาโรงพยาบาลใหเปนอยางชัดเจน
2. ติดปายหามสูบบุหรี่ในที่ตางๆ ของโรงพยาบาลตามความเหมาะสมโดยติดตั้งทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
3. จัดระบบการเฝาระวังการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยกําหนดผูรับผิดชอบประจําโซน

ดานการสงเสริมการเลิกบุหรี่
1. การชวยใหบุคลากรและผูปวยโรคเรื้อรังเลิกสูบบุหรี่
2. จัดทําแผนภูมิการสงเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจําโดยใชทักษะ 5A, 5R
3. จัดมุมดื่มชาลดอาการอยากบุหรี่ไวในโรงพยาบาล
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.th

รูปแบบ/วิธีการใหบริการคลินิกอดบุหรี่ที่ดําเนินการ
1. คัดกรองในผูรบั บริการแผนกตางๆ ดวยคําถาม 2A แลวสงคลินิกเลิกบุหรี่
2. คัดกรองในคลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
3. คลินิกจิตเวช คลินิกวัณโรค
4. คัดกรองในคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกฝากครรภ แนะนําใหผูสูบบุหรี่ในครอบครัวเขา
รับคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
5. คัดกรองในผูปวยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล แจงมาที่คลินิกอดบุหรี่
6. บําบัดรักษาในโรงพยาบาล ดวยหลัก 5R/Solution focused และรูปแบบการบําบัดอื่น
7. บําบัดรักษาในสถานีอนามัย ดวยการใหคําปรึกษาตามแนวทางการเลิกบุหรี่
8. การใชสมุนไพรหญาดอกขาว ชวยลดอาการอยากบุหรี่ควบคูในโปรแกรมการบําบัด

c.

or

มีระบบการบันทึกการสูบบุหรี่ของผูปวยในเวชระเบียน
โดยเจาหนาที่ ใชคําถาม 2A แลวบันทึกในเวชระเบียนทุกราย

.tr

การจัดกิจกรรมเผยแพร

ป 2553
-

ป 2554
-

4
3
2
12

4
2
12

2
1
8

ป 2552
4

w

w

w

รายการ
นํ า นั ก เรี ย นมั ฐ ยม
เขาคายบุหรี่
จัดอบรมนักเรียน
จัดอบรมเจาหนาที่
จัดนิทรรศการ
วิทยุชุมชน
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ความสําเร็จของการจัดบริการ

รายการ
ผูสมัครใจเขารับการเลิกบุหรี่

ป 2553
246

ป 2554
107

127
(รอยละ48)
266

135
(รอยละ55)
246

73
(รอยละ58)
107

.th

ผูที่สามารถเลิกบุหรี่ไดจริงในระยะเวลา
4 สัปดาห
ผูสมัครใจเขารับการเลิกบุหรี่

ป 2552
266

c.

or

ปจจัยของความสําเร็จ
1. ความมุงมั่นและรวมแรงรวมใจของบุคลากร
2. งบประมาณและสื่อที่ไดรับสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
3. งบประมาณจาก สปสช. เขต 6 ระยอง
4. ผูบริหารใหการสนับสนุน

w

w

w

.tr

โอกาสพัฒนา
ดําเนินงานคลินิกอดบุหรี่ในสถานีอนามัยตามแนวทางการบําบัดรักษาผูติดบุหรี่ จํานวน 14 แหง
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โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก
โดย คุณคําแวน เขือ่ นเปก
----------------------------------------------------

.th

ขอมูลทั่วไป
โรงพยาบาลแมสอด ตั้งอยูเลขที่ 175/16 ถนนศรีพานิช ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปนโรงพยาบาลทั่วไปที่มีจํานวนเตียงผูปวยในเปดใหบริการ 420 เตียง การดูแลในระดับตติยภูมิ ซึ่งลักษณะ
การใหบริการผูปวยทั่วไปและผูปวยเฉพาะทางหลายสาขา ผูอํานวยการปจจุบัน คือ นายแพทยรณไตร เรือง
วีระยุทธ

w

w

w

.tr

c.

or

ความสําคัญ
ในควันบุหรี่ที่มีสารพิษมากกวา 4,000 ชนิด สถาบันพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกาและศูนยวิจัย
โรคมะเร็งนานาชาติพิสูจนแลววาควันบุหรี่เปนสารกอมะเร็งในมนุษย ถึงแมจะไมไดสูบดวยตนเองแตรับควัน
จากปลายมวนบุหรี่ที่ลอยอยูในอากาศ ถึงแมจะไดรับเพียงเล็กนอยก็ตาม โดยเฉพาะบุคคลที่ปวยเปนโรค
เรื้อรัง
โรงพยาบาลแมสอดไดเปดดําเนินการใหการบําบัดรักษาผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ ตั้งแตป พ.ศ.2536 และเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง ตั้งแตป 2539 โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ใน
โรงพยาบาล ซึ่งใหบริการทั้งดานใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่และการใหยาชวยในการเลิกบุหรี่สําหรับผูรับบริการที่
ไมสามารถเลิกไดดวยตัวเอง โดยทีมที่ใหบริการเปนสหสาขาวิชาชีพ รวมกับใหบริการเชิงรุกและเชิงรับโดย
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยมีกลยุทธในการดําเนินงานปลอดบุหรี่
100% และมีแผนปฏิบัติงานตอเนื่องใหครอบคลุมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ขอความรวมมือกับรานคาหนา
โรงพยาบาล สามลอ รถมอเตอรไซดรับจางรวมถึงผูปวยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลแมสอดอยาง
ตอเนื่องและ มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยกําหนดเปนแผนงานของโรงพยาบาลและติดปาย
ประชาสัมพันธตลอดเวลา
ไดจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่เปนสถานที่เฉพาะ เปดใหบริการตั้งแตวันจันทร-วันศุกร โดยวันจันทรเชาจะได
พบจิตแพทย ผูใหการบําบัดรักษาและสั่งยา ชวงบายของทุกวันไดรับการใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่โดยพยาบาล
วิชาชีพ นักจิตวิทยา ที่ผานการอบรมการใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
กลุมเปาหมายที่ใหบริการ
1. กลุมโรคเรื้อรังที่มีประวัติสูบบุหรี่/ แพทยสงมาจาก OPD ตางๆ
2. ผูที่สูบบุหรี่มีความประสงคที่จะเลิกบุหรี่
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บุคลากรที่ใหบริการในคลินิกอดบุหรี่
1. จิตแพทย
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักจิตวิทยา
4. เภสัชกร

1
2
3
1

ทาน
ทาน
ทาน
ทาน

c.

or

.th

รูปแบบ/วิธีการใหบริการคลินิกอดบุหรี่ที่ดําเนินการ
1. ใหคําปรึกษา Individual , group ใชหลัก 5A , 5R
2. ใหยา Bupropion, Vareniclin, Nortriptyline, Fluoxitine, Nicotine Gum น้ํายาบวนปากเลิก
บุหรี่(0.5% Na nitrate)
3. แพทยทางเลือก เชน ฝงเข็ม
4. ใชวธิ ีการหักดิบ
5. โครงการจัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่ใหแกนักเรียน ,พระภิกษุสามเณร และ
ประชาชนทั่วไป

.tr

การติดตามการรักษา
• นัดติดตามใหผูรับบริการมาพบทีค่ ลินิกอดบุหรี่
• ติดตามโดยใชโทรศัพท

w

w

จํานวนผูรับบริการในคลินิกอดบุหรี่และความสําเร็จของการจัดบริการ

w

ปงบประมาณ

รับปรึกษา
จากผูปว ยใน
(คน)

2551
2552
2553
2554
(ต.ค.53-ก.ค.54)

2
5
2
1

รับปรึกษาจาก
คลินิกโรค
เรื้อรัง
(คน)
3
10
9
16

มารับบริการ
ดวยตัวเอง
(คน)

รวมผูมารับ
บริการทั้งหมด

40
56
15
39

45
71
26
55

สามารถเลิก
บุหรี่ได
(คน)
7
14
6
23
อยูระหวาง
รักษา 4 คน
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โครงการที่ดาํ เนินการใน ป 2554
• โครงการตํารวจแมสอดปลอดบุหรี่ดําเนินการแลว 9 มิ.ย.54
• โครงการเจาหนาที่รวมใจตานภัยบุหรี่ดําเนินการแลว 13 ก.ค.54
• โครงการปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรัง

w

w

w

.tr

c.

or

.th

ความภาคภู มิ ใจที่ ไ ดรั บ ล า สุด คื อ การได รั บ รางวั ล โรงพยาบาลปลอดบุ หรี่ ร ะดับ เพชรซึ่ ง ทาง
เครือขายสมาคมวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยไดมอบใหเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 ที่ผานมา
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.th
or

ภาคผนวก 5

w

w

w

.tr

c.

ผลการอภิปรายรายกลุม ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็น
แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่
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c.

w

w

w

เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
1.ควรมีการอบรมพื้นฟู
วิชาการอยางสม่ําเสมอ
2.ควรประชาสัมพันธการจัด
ประชุมอยางทั่วถึง และสง
หนังสือเชิญถึงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโดยตรง
3.ขาวสาร ความรู เอกสาร
ยังสนับสนุนนอย
4. ควรเพิ่มศักยภาพผู
ปฏิบัติดา นการบําบัดเชิงลึก
5.ควรเผยแพรงานวิจัยอยาง
กวางขวาง
1.ขาดโปรแกรมบันทึก
ขอมูลอยางเปนมาตรฐาน
กลาง
2.ผูบริหารและเจาหนาที่ยัง

or

เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี
1.สื่อ โมเดล เครื่องมือ ที่สามารถ
เขาถึงทุกวัย
2.องคความรูและการพัฒนา
3.ขยายเครือขายผูชวยเหลือใหทวั่ ถึง
4.มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

.tr

เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
1.ปญหาและ
1.ยังไมมีการอบรมวิชาการในกลุม
อุปสรรคดานวิชาการ ผูบริหาร และผูบ ริหารบางสวนไมทราบ
ของการดําเนินงาน
ระบบ
บริการเลิกบุหรี่
2.ลักษณะวิชาการเปนนามธรรม ไม
สามารถนําไปปฏิบัติได
3.ควรมีวีดีทัศนสอนเทคนิคการเลิกบุหรี่
เพราะปจจุบันยังขาด
4.ควรสรางภาพพลิกเปนสื่อเพิ่ม
นอกจากวีดีทัศน โดยจัดทําเปนสื่อ
วิธีการเลิกบุหรีแ่ บบงายๆ สําหรับ
นําไปใชกับประชาชน และ
กลุมเปาหมาย
2.ปญหาและ
1.ควรมีโครงการตนแบบในระดับตางๆ
อุปสรรคดานระบบ
เพื่อปองกันการเขียนโครงการไมผาน
ของการดําเนินงาน
ผูบริหาร ทําใหมีปญหาเรื่อง
บริการเลิกบุหรี่ ไดแก งบประมาณ
ประเด็น

.th

ผลการอภิปรายรายกลุม
ตารางที่ 2 ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ จําแนกตามเขตพื้นที่ สปสช. เขต 1-7

1.ควรสนับสนุนอยางอยางเนื่อง และ
พัฒนาทุกวิชาชีพ
2.พัฒนาเครือขายเขาถึงงายสะดวก

เขต 7 ขอนแกน

1.สปสช. และ สคร.ควรมีการกําหนด KPI ที่ชัดเจน
มีรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานพรอมนโยบาย
2.รูปแบบการเก็บขอมูลของ สปสช.ไมสะดวกในการ
จัดเก็บ
3.เจาหนาที่ไมมีความมั่นใจในการใหการบําบัด
เนื่องจากยังขาดความรู และการเขารวมในงาน
วิชาการ

1.ระบบการใชเงินในงบประมาณยุงยาก เขาสูเงิน
บํารุง
2.ระบบการเก็บขอมูลในการใหบริการยุงยาก
3.งบประมาณของเขต 7 ที่ไดรับไมเพียงพอตอการ
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เขต 7 ขอนแกน
ดําเนินงาน

or

.th

เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง
ไมใหความสําคัญอยาง
จริงจัง
3.ผูรับผิดชอบนอย สวน
ใหญหนึ่งคน รับภาระงาน
หลายดาน
4.สถานที่ไมสะดวกตอการ
ใหคําปรึกษา ไมเปนสัดสวน
และหางไกล
5.การสงตอผูปวยเขาคลินิก
ทําใหผปู วยไมอยากมารับ
บริการ
1.ควรลงรหัสขอมูลผูส ง
เพียงครั้งเดียว หรือจัดรหัส
Code ผูสงเพื่อความ
สะดวก และสงรหัสผูป วย
กลับใหหนวยงานทราบ

c.
.tr

2A 1R สงตอ Quitline 1600 ควรจะ
ลงมาอยูในพื้นที่ใกลผูปว ย

w

1.สวนบําบัดรักษา เปนของหนวย
บริการ
2.สวนติดตาม ควรเปนงานหลักของ
สายดวนเลิกบุหรี่ หรือควรมีชองทางสง
ตอรับบริการในสถานพยาบาล บทบาท
Quitline 1600 เปนการติดตามมากขึ้น
และสงขอมูลใหหนวยงานทีส่ งมาดวย
เอกสาร

เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี

w

3.แนวทางในการสง
ตอและสงกลับ
ระหวางศูนยบริการ
เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท
แหงชาติ (Quitline
1600) กับพื้นที่
บริการที่ควรเปน

เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก
2.คนทํางานนอย หนึ่งคนทําหลาย
หนาที่ ไมทราบระเบียบการจายเงิน
ขาดการบันทึกที่เปนระบบ
3.ผูบริหารไมทราบดานการจัดการเชิง
นโยบาย ยังไมกําหนดหนวยรับผิดชอบ
โดยตรง ควรจัดตั้งเปนศูนยเลิกบุหรี่
โดยนําแบบอยางมาจากศูนยโรคหัวใจ
เพื่อการบริหารจัดการสะดวกขึ้น
4.โปรแกรมรวบรวมขอมูล ควรเปน
ระบบเดียวกันทั้งประเทศ

w

ประเด็น

1.Quitline 1600 ควรมีการสงตอไปในแตละพื้นที่
ในทางอิเล็กทรอนิกสไฟลกับ Clinic เลิกบุหรี่
2.ผูใหการบําบัดไมทราบระบบ Quitline 1600 จึง
ไมสามารถแนะนําไดเต็มที่
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เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง

1.ควรเพิ่มอัตรากําลัง
2.เชิญผูเลิกบุหรี่ มาเติมเต็ม
ศักยภาพ เชน จิตอาสาระดับประเทศ
3.เปาหมายชัดเจน
4.ยึดหลักการปองกันดีกวารักษา
5.ติดบุหรี่ เปนเรื่องของ NCD
6.การบันทึกขอมูล

1.ควรปรับระบบการ
ติดตาม
2.สวนกลางควรมีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิการใหบริการ
การสงตอ การบันทึก
3.ควรสรางระบบบันทึก
ขอมูล เปนโปรแกรม
สําเร็จรูป เชน NAP, บสต.
ของยาเสพติด, โรคเรื้อรัง
ของ สปสช.

w

w

w

.tr

c.

4.ขอคิดเห็นแนวทาง 1.จัดตั้งศูนยเลิกบุหรี่ประจําจังหวัด/เขต
ในการประสานระบบ
การดําเนินงาน
บริการเลิกบุหรี่ทคี่ วร
เปน

เขต 3 นครสวรรค
เขต 4 สระบุรี

เขต 7 ขอนแกน

.th

เขต 1 เชียงใหม
เขต 2 พิษณุโลก

or

ประเด็น

*สปสช. และ สคร.ตองสรางนโยบายระดับประเทศ
นํานโยบายลงมาทีผ่ ูวาราชการจังหวัด สสจ.นํา
นโยบายลงที่ รพ.ตางๆ ประกาศเปนนโยบายของทุก
รพ. โดยใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงไมใชงานฝาก
รพ.สต.ใชนโยบาย ตั้งเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน
-Set ระบบการเก็บขอมูล/รายงานที่ตองการบอกได
ตั้งแตเนิ่นๆ
-มูลนิธิและ สปสช.อยากใหทํางานประสานกัน และ
ควรมีการบูรณาการงบประมาณรวมกัน
-การประชาสัมพันธเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ไมทั่วถึง วาขั้นตอนการสมัคร
ตองทําอยางไร
-ควรจัดอบรมแพทย+เภสัชกร+ทันตแพทยเพื่อรับ
นโยบาย และเปนทีมงานในการชวยเลิกบุหรี่
-ขาดแรงจูงใจในการชวยเลิกบุหรี่
-ขาดแรงจูงใจในการทํางาน เชน การศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ
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เขต 12 สงขลา

1.เจาหนาที่ไมเคยผานการอบรมบริการเลิกบุหรี่
2.เจาหนาที่ขาดทักษะในการใหบริการ
3.เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไมมีความรูดานการเลิกบุหรี่
และไมมีโอกาสไดรับการอบรม เชน แพทย เภสัช
กร ฯลฯ

1.ขาดการสนับสนุนดานการจัดอบรมใหความรูกับ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่
2.ขาดการสนับสนุนดานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องบุหรี่ วิชาการสวนใหญจะไดจากเวบไซต
และมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
3.ขาดการชี้แจงเรื่องรายงาน คําจํากัดความ

.tr

c.

or

เขต 11 สุราษฏรธานี

1.เจาหนาที่ขาดการเขาถึงสื่อที่มีการใหการ
สนับสนุนสื่อ
2.การใหหนวยอื่นๆ ในโรงพยาบาลหรือหนวยงาน
อื่นที่ไมใชผูรับผิดชอบโดยตรงชวยในการทํา 5A
เขาในงานประจําเปนเรื่องยาก/ใหความสําคัญนอย
3.ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร
4.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหรีม่ ีภาระอื่น
มากอยูแลว
5.คาตอบแทนจากการลงรหัส ICD-10 เปน Co-

w

2.ปญหาและอุปสรรค
ดานระบบของการ
ดําเนินงานบริการเลิก
บุหรี่ ไดแก

w

1.ปญหาและอุปสรรค
ดานวิชาการของการ
ดําเนินงานบริการเลิก
บุหรี่

เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี
1.สรางองคความรูดาน 5A ใหเจาหนาที่ทุกคน
2.หนวยงานที่สรางองคความรูในการจัดบริการคลินิก
อดบุหรี่ยังมีนอย เชน มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่,
เครือขายวิชาชีพฯ)
3.บุคลากรขาดความรู
4.บุคลากรขาดความตระหนัก และความสําคัญในการ
ใหบริการอดบุหรี่ เชน จิตอาสา
5.องคกรแพทยไมใหความสําคัญเทาทีค่ วร
1.ขาดการผลักดันจากผูบริหาร, ผูบ ริหารไมเห็น
ความสําคัญการดําเนินงาน
2.ขาดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน เชน จัดตั้งเปน
คลินิกพิเศษ, NCD ยาเสพติด
3.อยากใหมีมาตรฐานใน PCA ของ รพสต. โดยระบุ
รูปแบบการบําบัดใหชัดเจน (A1-A3)
4.เนนกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อเพิ่มกําลังใจใหผู
บริการในการพยายามรักษาผูปว ยใหเลิกบุหรี่ได
5.ใหยาที่จําเปนขึ้นทะเบียนยาหลักแหงชาติ

w

ประเด็น

.th

ตารางที่ 3 ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่ จําแนกตามเขตพื้นที่ สปสช. เขต 9-12

1.ขาดการประสานงานระหวาง สปสช.เขต กับ
ผูรับผิดชอบงานคลินิกอดบุหรี่
2.A1 และ A2 ไมสามารถทําได เพราะหนวยงานอื่น
ในโรงพยาบาลมองไมเห็นความสําคัญทําใหไดขอมูล
ไมครบถวน
3.ระบบการจัดเก็บขอมูลขาดคนรับผิดชอบที่ชัดเจน

115

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่
เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี

เขต 11 สุราษฏรธานี
morbid ยังไมคอยมีการลงขอมูล เนื่องจาก
เจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานยังไมคอยทราบถึง
รายละเอียด
6.ยาชวยเลิกบุหรี่เปนยานอกบัญชี ผูป ว ยยังไมให
ความสําคัญ
1.การลงขอมูลออนไลน ในสวนของเจาหนาที่ตอง
ลงขอมูลใหมทุกครั้งที่ลงขอมูลผูปว ยแตละรายทุก
ครั้ง
2.ติดตอ 1600 ยากมาก
3.รายงานการสงขอมูลออนไลน ควรเลือกเปน
ชวงเวลาและหนวยงานได ไมใชทีละคน
4.ไมมีรายงานตอบกลับจาก 1600 วาสงผูปวยกี่
ราย ใครบาง

เขต 12 สงขลา

4.ขอคิดเห็นแนวทาง
ในการประสานระบบ
การดําเนินงานบริการ
เลิกบุหรี่ที่ควรเปน

1.มีนโยบายในระดับองคกรที่ชัดเจน เปนเจาภาพ คือ
ระดับกระทรวง ภาค เขต และจังหวัด
2.กําหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงใหมีการดําเนินการ
ชัดเจนเปนรูปธรรม

c.

1.เพิ่มทางเลือกในการเลิกบุหรี่
2.มีระบบหรือคําสั่งที่ชัดเจนจากกระทรวง และมี
ชองทางการเชื่อมในทุกระดับ เพื่อความสะดวกในการ
ติดตามคนไข ตองมีการลงทะเบียนในการให Quitline
1600 โทรติดตามการใหบริการปองกันการฟองรอง

1.การเขาถึงบริการติดตอยาก
2.ผูรับบริการที่ติดตอไปแลวไมสามารถดําเนินการ
ตอได เพราะบางรายเปนชาวบานธรรมดา

w

w

w

.tr

3.แนวทางในการสงตอ
และสงกลับระหวาง
ศูนยบริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพทแหงชาติ
(Quitline 1600) กับ
พื้นที่บริการที่ควรเปน

or

.th

ประเด็น

1.ขอสนับสนุน Guideline Standard ที่สหวิชาชีพ
สามารถดูแลวใชงานไดเลย
2.ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกใหได
เรื่อยๆ เพื่อเปนขออางอิงกับการบริหารคลินิกอด
บุหรี่
3.ประชาสัมพันธเกี่ยวกับคาตอบแทนเพื่อเปน

1.สปสช.เขต ควรมีระบบการชี้แจงการดําเนินการกับ
ผูรับผิดชอบงานโดยตรง
2.ออกเปนนโยบายสั่งการมาตั้งแตระดับผูบริหาร
โรงพยาบาล คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เชน TB
Clinic
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เขต 9 นครราชสีมา
เขต 10 อุบลราชธานี

เขต 12 สงขลา

.th

เขต 11 สุราษฏรธานี

w

w

.tr

c.

or

แรงจูงใจใหผูบริหารใหความสําคัญ
4.Quitline ควรมีการปรับปรุงรายงานยอนกลับที่
โรงพยาบาล/หนวยงานที่ตรวจสอบได
5.อยากให สปสช.เพิ่มงบสนับสนุนงานบุหรี่

w

ประเด็น
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.th
or
w

w

w

.tr

c.

ภาคผนวก 6
แบบประเมินผลการจัดประชุม

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่
แบบประเมินผลการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการ
อดบุหรี่
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “FCTC เพือ่ สังคมไทยไรควันบุหรี่”
วันที่ 24 สิงหาคม 2554 (Pre-conference) หอง 2
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง √ และเติมขอความที่ตรงตามความคิดเห็นของทาน
ขอมูลผูตอบ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. ประเภทผูเขาประชุม 1) วิทยากร
2) เครือขายควบคุมยาสูบ 3) คลินิกอดบุหรี่
2) ปริญญาตรี

หัวขอการประเมิน

มาก
ที่สุด

นอย
ที่สุด

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบ oral
presentation หัวขอรูปแบบการบรูณาการการ
บริการเลิกบุหรี่
2
การนําเสนอเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนา
คุณภาพ (HA)
3
เรื่องเลาของคนทํางานเลิกบุหรี่
4
นําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหรี่ระดับ
สถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขาย
ชวยเลิกบุหรี่ของพื้นที่ตัวอยาง ภายใตการ
สนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ
5
การอภิปรายรายกลุมปญหา อุปสรรค และ
ขอคิดเห็นแนวทางในการประสาน
ระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหรี่
6
การสรุปและใหขอคิดเห็นแนวทางในการ
ประสานระบบการดําเนินงาน
บริการเลิกบุหรี่
7.ขอเสนอแนะตอการจัดประชุมครั้งนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบประเมินสงกลับใหคณะผูจัด

w

w

w

.tr

c.

1

3) ปริญญาโท/ปริญญาเอก

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

or

ขอ

1) ต่ํากวาปริญญาตรี

.th

3. การศึกษา
ความพึงพอใจ
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.th
or
w

w

w

.tr

c.

ภาคผนวก 7
รายชื่อผูเขารวมประชุม

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหรี่

รายชื่อผูเขารวมประชุม
การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรูเ พื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
นามสกุล

1

VIP.001

2

ดร.

ศิริวรรณ

พิทยรังสฤษฏ

VIP.027

นพ.

ปานเทพ

คณานุรักษ

3

VIP.012

ผศ.นพ.

สุทัศน

4

VIP.021

ผศ.ดร.

ลักขณา

เติมศิริกุลชัย

5

VIP.022

รศ.ดร.

สุรินทร

กลัมพากร

6

VIP.023

พญ.

นันทา

อวมกุล

7

VIP.024

กรองจิต

วาทีสาธกกิจ

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ
การควบคุมยาสูบ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานประเมินคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสุบบุหรี่

8

ตนแบบ 01

นาง

อุลี

ศักดิ์สุวรรณ

โรงพยาบาลนาน จ.นาน

วรางคณา

บุบผา

.tr

w

ผศ.

หนวยงาน

.th

ชื่อ

รุงเรืองหิรัญญา

or

คํานําหนา

c.

รหัสลงทะเบียน

w

ลําดับ

นาง

10

ตนแบบ 03

นาง

สุพฤติยา

เริงจรัล

โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย

11

ตนแบบ 04

นาง

บุญญา

อักษรชู

โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง

12

ตนแบบ 05

นาง

กุลธิดา

จันทรานุสรณ

โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง

13

ตนแบบ 06

นางสาว

อภิญญา

ลุนนากัน

14

ตนแบบ 07

นาง

จรรยา

ใจหนุน

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช จ.ตาก

ตนแบบ 02

w

9
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คํานําหนา

นามสกุล

หนวยงาน

15

ตนแบบ 08

นาย

ศศพล

คชมิตร

โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

16

ตนแบบ 09

นาย

อุสมาน

แวหะยี

17

ตนแบบ 10

นาย

สุขฎิพจน

พรศรี

18

เรื่องเลา 01

คุณ

นิรันดร

สรอยระยา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลลําใหม จ.ยะลา
คลินิกฟาใส ศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร

19

เรื่องเลา 02

คุณ

ธาดาวรรณ

ภูมาตนา

โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน

20

เรื่องเลา 03

คุณ

ดอกรัก

พิทาคํา

21

เรื่องเลา 04

นพ.

รัฐภูมิ

ชามภูนท

22

เรื่องเลา 05

คุณ

ลําพวน

ใจแสง

โรงพยาบาลสันปาตอง จ.
เชียงใหม
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.
พิษณุโลก
โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท

23

เรื่องเลา 06

คุณ

บุศรินทร

เพ็งบุญ

โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบุรี

24

เรื่องเลา 07

สุเพ็ญ

แกวเพชร

โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร

25

เรื่องเลา 08

คุณ

สุพร

ดานวรนันท

โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา

26

เรื่องเลา 09

น้ําทิพย

27

เรื่องเลา 10

คุณ

คําแวน

สงวนบุญญ
พงษ
เขื่อนเปก

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก

.tr

c.

or

ชื่อ

.th

รหัสลงทะเบียน

w

คุณ

คุณ

28

สปสช.003

นาง

สุมลรัตน

ชูสกุล

โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง

29

สปสช.006

นางสาว

จันจิรา

ชูชื่น

30

สปสช.006

นางสาว

ดวงธิดา

สาระสีนา

31

สปสช.010

นาง

ศิริพร

จินดารัตน

โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัด
ปตตานี

w

w

ลําดับ

122
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ลําดับ

รหัสลงทะเบียน

32

สปสช.014

นาง

สมใจ

33

สปสช.016

นาง

กุลธิดา

34

สปสช.023

นางสาว

วิยะดา

โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัด
พัทลุง
จันทรานุสรณ โรงพยาบาลปาบอน
จังหวัดพัทลุง
พงศศิลปาจารย โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

35

สปสช.023

นางสาว

ทัสมา

กุลทวี

โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

36

สปสช.027

นาย

ธเนศ

จันทรสุข

37

สปสช.029

นางสาว

สุภรณ

38

สปสช.030

นางสาว

สุพร

ดานวรนันท

39

สปสช.031

นาง

พันนิภา

ปงแลมาปุเลา

โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัด
สงขลา
โรงพยาบาลสงขลา
จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

40

สปสช.032

นาง

เบญจวรรณ

ประทุมทอง

โรงพยาบาลทุงหวา จังหวัดสตูล

41

สปสช.033

นางสาว

ปวีณา

มรรคเขต

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

นาง

นริสา

รัตนวงศ

โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน
จังหวัดพังงา
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน
จังหวัดพังงา
โรงพยาบาลละอุน
จังหวัดระนอง
โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
โรงพยาบาลพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี

.th
บุหลัน

43

สปสช.051

นาย

จักรธร

ยอดพิจิตร

44

สปสช.059

นางสาว

จันทิรา

พิกุลผล

45

สปสช.059

นางสาว

อรัญญา

สกุลสัน

46

สปสช.060

นาง

วริญญาภรณ

แสงโสมสุวิมล

47

สปสช.067

นาง

อุไรทิพย

ศรีทองกุล

48

สปสช.075

นาง

รชตกร

มีสุข

w

หนวยงาน

นกยูงทอง

c.

.tr

w
สปสช.036

นามสกุล

or

ชื่อ

w

42

คํานําหนา
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49

สปสช.076

นาง

พรทิพย

พลพิชัย

50

สปสช.077

นาง

ภัทราวรรณ

จิตดี

51

สปสช.077

นาง

นิชชภาพร

กอสุระ

52

สปสช.083

นาง

ศุภาวดี

พันธหนองโพน

53

สปสช.094

นางสาว

ราศรี

54

สปสช.105

นาง

ระพีพรรณ

55

สปสช.107

นาง

รัศมีแข

56

สปสช.107

นางสาว

ขวัญพัฒน

เรืองสิทธิ์

57

สปสช.107

นาง

ฉลอม

สิทธิบุศย

58

สปสช.107

นาง

นิภา

ทองทับ

สปสช.107

นาย

สูติ

ปจฉาภาพ

สปสช.107

นางสาว

นาฏอนงค

เสนาพรหม

w

60

นามสกุล

หนวยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลยางชุมนอย จังหวัด
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลยางชุมนอย จังหวัด
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปาติ้ว
จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ
โรงพยาบาลกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย

อาษาจิตร
พิสิฐพยัต

or

ชื่อ

ทองบุปผา

c.

.tr

w

w

59

คํานําหนา

.th

ลําดับ

61

สปสช.107

นางสาว

จริยา

ประวิทยธนา

62

สปสช.107

นาย

สันติ

ชลกาญจน

63

สปสช.121

นาง

กิ่งดาว

เถินมงคล

64

สปสช.128

นาง

จารุณี

ทรงประโคน

124
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65

สปสช.129

นาย

วินัย

ซื่อรัมย

66

สปสช.130

นางสาว

สุมนา

คาวีวงศ

67

สปสช.133

นาย

สมชาย

เริงจรัล

68

สปสช.133

นาง

สุพฤติยา

เริงจรัล

69

สปสช.138

นางสาว

จารุวรรณ

70

สปสช.138

นางสาว

สาวิตรี

71

สปสช.182

นาง

ยุลาพร

72

สปสช.182

นางสาว

กาญจนา

จันทะโยธา

73

สปสช.184

นาง

ชฏา

ภูยาดาว

74

สปสช.184

นาง

พัชธิยาภรณ

ศิลวิชัย

สปสช.186

นาง

จันทรเพ็ญ

จึงวานิช

สปสช.186

นาง

อะพรรณี

ธรรมวงศ

w

76

นามสกุล

หนวยงาน
โรงพยาบาลลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย
โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย
โรงพยาบาลสนม
จังหวัดสุรินทร
โรงพยาบาลสนม
จังหวัดสุรินทร
โรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ
โรงพยาบาลคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ
โรงพยาบาลสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ
โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกน

เหมเงิน
ดาทอง

or

ชื่อ

แกวลันดา

c.

.tr

w

w

75

คํานําหนา

.th

ลําดับ

77

สปสช.187

นาง

อมรรัตน

ยุรชัย

78

สปสช.192

นางสาว

สุชาดา

วัฏิสุ

79

สปสช.192

นางสาว

ธาดาวรรณ

ภูมาดานา

80

สปสช.192

นาง

จันทรเพ็ญ

ชานนตรี

125
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81

สปสช.192

นาง

สุนิศา

พุทธศรี

82

สปสช.193

นาย

วินัย

เจียมภูเขียว

83

สปสช.205

นางสาว

กนกอร

คําหอม

84

สปสช.207

นางสาว

เนตรนภา

ภักดีนวน

85

สปสช.219

นางสาว

อภิญญา

86

สปสช.219

นาง

อุไรลักษณ

87

สปสช.227

นาง

กาญจนวจี

88

สปสช.227

นาง

89

สปสช.228

นาย

90

สปสช.228

นามสกุล

ลุนนากัน

หนวยงาน
โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลสีชมพู
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลซําสูง
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงพยาบาลพานทอง จังหวัด
ชลบุรี
โรงพยาบาลพานทอง จังหวัด
ชลบุรี
โรงพยาบาลเกาะชาง จังหวัด
ตราด
โรงพยาบาลบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

or

แสนพิมล

c.

จตุเทน

โชคนิติพัฒน

วิสูญ

นาง

ธัญญารัตน

เมืองหงษ

สปสช.228

นาง

จังกร

สุดหลักทอง

สปสช.228

นาง

พิศมร

พัฒนสระคู

w

.tr

เฮืองคําใส

w

92

ชื่อ

กรรวี

w

91

คํานําหนา

.th

ลําดับ

93

สปสช.247

นาง

ยุพิน

กีรติพงศพันธุ

94

สปสช.249

นาง

ทัศนีย

นาคคลอย

95

สปสช.255

นางสาว

รชาดา

ตุลารักษ

96

สปสช.262

นางสาว

วริฐา

พอบุญ
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97

สปสช.274

นาง

เอื้องกูณ

สรโยธิน

98

สปสช.274

นางสาว

ประทุม

ตวมศรี

99

สปสช.278

นาง

ฉวีวรรณ

ภูตระกูล

100

สปสช.280

นางสาว

ดวงแกว

กลีบทอง

101

สปสช.283

นาย

สุริยะ

102

สปสช.285

นาง

กษมา

103

สปสช.286

นางสาว

วราภรณ

บุญประเสริฐ

104

สปสช.290

นาย

ประสิทธิ์

กลาหาญ

105

สปสช.290

จงแพ

สุขสวคนธ

c.

.tr
นาง

ดาราณี

กลําพบุตร

นาง

พิชญา

สุขกลัด

w
สปสช.293

นามสกุล

107

สปสช.295

นาง

พิมพลภัส

บัวครืน

108

สปสช.296

นาง

กัตตาพิชฐ

อัครกุลวัสส

109

สปสช.297

นาง

พัชราภรณ

เย็นสําราญ

110

สปสช.303

นางสาว

นงลักษณ

ทรงลําเจียก

111

สปสช.313

นาง

วันเพ็ญ

คําดี

112

สปสช.317

นาง

ฉลวย

ทองสุก

w

หนวยงาน
โรงพยาบาลบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี
โรงพยาบาลบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี
โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
กาญจนบุรี
โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัด
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด
นครนายก
โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัด
นนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัด
นนทบุรี
โรงพยาบาลเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนารายณ
มหาราช จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี

or

ชื่อ

w

106

คํานําหนา

.th

ลําดับ
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113

สปสช.319

ภ.ญ.

สนธยา

114

สปสช.320

นางสาว

ชูศรี

เชี่ยวชาญ
ชํานาญกิจ
ไมออน

115

สปสช.322

นาง

ปาจรีย

สาระลุก

116

สปสช.330

นาง

นิตยา

จันทรนนท

117

สปสช.331

นางสาว

วรัชยากร

118

สปสช.335

นาง

นิสากร

119

สปสช.338

นางสาว

ทิวา

120

สปสช.346

นาง

121

สปสช.351

นาง

122

สปสช.354

นามสกุล

จักรอินทร

c.

รอดเที่ยง

วะระขะจี

นางสาว

ธนิดา

วิมาง

สปสช.355

นาง

จุฑาทิพย

ประทินทอง

สปสช.371

นาง

ลําดวน

ใจแสน

.tr

ปณตพร

w

หนวยงาน
โรงพยาบาลสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี
โรงพยาบาลปาโมก จังหวัด
อางทอง
โรงพยาบาลบานหมอ จังหวัด
สระบุรี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัด
สระบุรี
โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค
โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค
โรงพยาบาลโพทะเล จังหวัด
พิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลหันคา
จังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี
โรงพยาบาลลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี
โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

or

สิงหพูล

บุญธรรม

w

124

ชื่อ

ไพรัตน

w

123

คํานําหนา

.th

ลําดับ

125

สปสช.373

นาง

พัชรี

ผองโสภา

126

สปสช.374

นาย

ธนกฤต

จุลจาจันทร

127

สปสช.376

นางสาว

เพียงพิมพ

ปณระสี

128

สปสช.387

นาง

วรางคณา

บุบผา
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129

สปสช.391

นาง

ปุณรดา

จันทรสุกรี

โรงพยาบาลหลมสัก

130

สปสช.391

นาย

อัมพร

จันคํา

โรงพยาบาลหลมสัก

131

สปสช.399

นพ.

รัฐภูมิ

ชามพูนท

132

สปสช.399

นาง

มณีวรรณ

ไวกสิกรณ

133

สปสช.409

นาง

วันทนีย

อภิพัฒนอังกูร

134

สปสช.410

นาง

ดุษฎี

135

สปสช.411

นาง

สุธาพร

บุญยศิวาพงศ

136

สปสช.413

นาง

ประจวบ

จงอยูสุข

137

สปสช.417

นาง

นวพร

ปนมวง

138

สปสช.419

นางสาว

พรรณราย

โยมา

นาง

บงกช

บุญฟู

ดวงเดือน

ทองศิริ

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก
โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย
โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ
โรงพยาบาลสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลแมจริม จังหวัดนาน

หาพุทธา

c.

.tr

w
สปสช.424

นามสกุล

นาง

141

สปสช.430**

นาง

อุลี

ศักดิ์สุวรรณ

142

สปสช.431

นาง

พรอมพันธ

คุมเนตร

143

สปสช.435

นาง

ภคพร

วงศริยะ

144

สปสช.436

นาง

ทัศนีย

ธรรมมา

145

สปสช.440

นางสาว

กาญจนา

แกวสุวรรณ

สปสช.425

w

140

หนวยงาน

or

ชื่อ

w

139

คํานําหนา

.th

ลําดับ

โรงพยาบาลนาน
จังหวัดนาน
โรงพยาบาลรองกวาง
จังหวัดแพร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดนชัย จังหวัดแพร
โรงพยาบาลแพร
จังหวัดแพร
โรงพยาบาลทุงหัวชาง จังหวัด
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คํานําหนา

ชื่อ

นามสกุล

หนวยงาน
ลําปาง

สปสช.446

นาง

กาญจนา

ศิริโกมล

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

147

สปสช.447

นาง

ปยะพร

ปยะจันทร

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

148

สปสช.448

นางสาว

สาวิตรี

ภิรมยกิจ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

149

สปสช.449

นางสาว

กนิษฐา

จันทิหลา

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

150

สปสช.450

นางสาว

จินตนา

สันถวเมตต

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

151

สปสช.451

นาย

กนิษฐ

สังขสุวรรณ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

152

สปสช.452

ภก.

คณิตศักดิ์

จันทราพิพัฒน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

153

สปสช.453

นาง

154

สปสช.454

นาง

155

สปสช.455
สปสช.456

or

c.
ยอยดี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

ตาบทิพย

คงขํา

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

นาง

สริตา

ศรีมะเริง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

นาย

ณรงค

อาสายุทธ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

สินีนุศ

สันติรักษพงษ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

w

.tr

สรอยทอง

w

156

.th

146

นางสาว

158

สปสช.458

นางสาว

สุวรา

สุเมธาราวดี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

159

สปสช.459

ทพ.

วุฒิชัย

ลําดวน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

160

สปสช.460

นางสาว

จุรีรัตน

ยงค

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

161

สปสช.461

นาง

นิธินาถ

ศิริเวช

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

162

สปสช.195

นางสาว

กัญนภิศา

อุดมรัตน

โรงพยาบาลบานไผ

สปสช.457

w

157
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รหัสลงทะเบียน

ชื่อ

นามสกุล

หนวยงาน

163

สปสช.241

นาง

รอปอะ

มัดตอเห็ด

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

164

สปสช.018

นาง

สุธาทิพย

ขุนทอง

โรงพยาบาลพัทลุง

165

สปสช.เขต149

นางสาว

ประยูรศรี

สายพิมพ

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

166

สปสช เขต 3

นาง

วรรณี

อัมระนันท

โรงพยาบาลอุทัยธานี

167

สปสช.423

นาย

เกรียงไกร

บุญจี

โรงพยาบาลอมกอย

168

สปสช.277

นาย

พงศขจร

ศุภสิริวิทยา

โรงพยาบาลพุทธมณฑล

169

สปสช.245

นาง

บุญแดง

บุญฤทธิ์

โรงพยาบาลบานบึง

170

สปสช.249

นาง

จิราภรณ

ปญญาวงศ

โรงพยาบาลอาวอุดม

w

w

w

.tr

c.

or

คํานําหนา

.th

ลําดับ
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.th
or
c.
.tr
w
w
w

ภาคผนวก 8
ภาพกิจกรรม
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w

w

w

.tr

c.

or

.th

การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู
เพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
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