หลังมติสมัชชา “แซร์ไปร์เปลี่ยนไป”...

ติดตามปฏิบัติการที่ “จังหวัดระนอง”

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ประมวลข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการน�ำมติสมัชชาสุขภาพไปปฏิบัติใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมยาสูบ ในกรณีบ้านแซร์ไปร์
ดังนี้
1. การใช้ทนุ ทางสังคมและวัฒนธรรมของหมูบ่ า้ น ท�ำให้เกิด “กลไกการเฝ้าระวังเพือ่ การลด
ละ เลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัว” 4 ระดับ คือ
(1) การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้นแบบ ลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่
(2) การใช้กลไก อสม. เฝ้าระวังนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังเรื่องโรคอื่น ๆ
(3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้าน ผ่าน “ประชาคมรับรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวัง 25
ตาสับปะรดที่เป็นกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน
(4) การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบน�ำเข้าบุหรี่ในบริเวณชายแดน
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น สรรพสามิต ทหาร ต�ำรวจ
2. รูปแบบการใช้กลไกคนในครอบครัวกระตุ้นให้เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ “ลูก” เป็นกลไกที่
ส�ำคัญมากที่สุด สามารถลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ได้ โดยมีสาเหตุมาจาก เป็นห่วงสุขภาพ และรู้สึก
ว่าไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ทั้งครอบครัวที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จะต้องมีมาตรการอื่น ๆ ร่วม
ด้วย เช่น การก�ำหนดพื้นที่และบริเวณการสูบบุหรี่ในบ้านและที่ท�ำงาน

การศึกษา เรื่อง การน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดระนอง
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนการน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ระดับจังหวัดและพื้นที่
2. เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. เพือ่ ค้นหาปัจจัยความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นการน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าค
ปฏิบัติ

ไข 4 ปัจจัยที่ส�ำคัญ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
มาปฏิบัติการที่จังหวัดศรีสะเกษ บ้านแซร์ไปร์
1. การให้ความส�ำคัญกับพื้นที่หรือบริบทชุมชน ที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มข้น
2. รูปแบบของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ท�ำให้ชาวบ้านเกิดความสนใจ เนื่องจากเป็นการศึกษาครั้งแรก
3. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษามีความหลากหลาย
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน และจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
5. ยาสูบเป็นประเด็นสาธารณะ ในระดับนโยบาย ที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท�ำให้
ชาวบ้าน หน่วยงานด้านสาธารณสุข มีการพูดถึง และรับรู้รับทราบในวงกว้าง
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง “ยาสูบ” กับการปฏิบัติจริง
ในพื้นที่

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการน�ำมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรือ่ งยาสูบไปปฏิบตั ทิ จี่ งั หวัดระนอง โดยท�ำการสุม่ ตัวอย่างประชากรในอ�ำเภอ
ละอุ่น ซึ่งมีจ�ำนวน 500 คนให้ท�ำแบบสอบถาม แล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

ผลวิจัยสรุปได้เป็น 2 ส่วน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นประชากรผู้ชาย และส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างอื่น ๆ ตามล�ำดับ
2. ความพึงพอใจในการน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดระนอง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ (x = 3.46)

สนับสนุนโดย

ผลิตโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5346 โทรสาร 0-2354-5347 อีเมล webmaster@trc.or.th

http://yoobsayasoob.blogspot.com

งานวิจัยและผู้วิจัย

• TOR 55-01-15 การน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดย ประจวบ จันทร์หมื่น และคณะ ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
• TOR 55-01-19 การน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดระนอง
โดย สุชีพ พัฒน์ทอง ส�ำนักงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดระนอง

ชุดบุหรี่มวนเอง (แก้ปัญหายาเส้น)
มาตรการทางสังคมในชุมชน
และวิจัยปฏิบัติการในระดับพื้นที่
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ที่มาและความสำ�คัญ
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการด�ำเนินการตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 เมือ่ พ.ศ. 2553 ทีป่ ระชุมมีมติรบั รอง สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ และเห็นร่วมกัน
ให้สมาชิกของสมัชชาสุขภาพร่วมกันน�ำมติดังกล่าวไปขับเคลื่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม
ตัวท�ำงานแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง พร้อมกับพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการท�ำงาน
ในระดับจังหวัด
งานวิจัยในเอกสารชิ้น นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการน�ำมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรือ่ งยาสูบไปปฏิบตั ใิ นระดับจังหวัด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง และ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รบั การสนับสนุนจากศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) เพือ่ สนับสนุน
การขับเคลื่อนมติดังกล่าวให้บรรลุผล ผ่านการศึกษากระบวนการหนุนเสริม
และค้นหาปัจจัยความส�ำเร็จ เพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

http://thesessionbangkok.com/

https://www.youtube.com/watch?v=vpJyZOyDD3I

“การพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ในครอบครัวในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ควรเป็นอย่างไร”
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
บริบทและสถานการณ์การค้าบุหรี่ ในพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องสะง�ำ เพื่อหารูปแบบ
การพัฒนากลไกการสร้างเสริมการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัว
พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงการค้นหารูปแบบกระบวนการและปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการขับเคลื่อนการน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ

www.thairath.co.th

http://amprohealth.com

www.thairath.co.th

https://www.youtube.com/watch?v=wFiMT1Ao36Q

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การน�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ
ไปปฏิบัติที่จังหวัดศรีสะเกษ ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการขับเคลื่อนของ สมัชชา
สุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของภาคประชาสังคม ที่มาจาก
ภาครัฐ นักวิชาการ และท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับเรื่องสุขภาพที่
สัมพันธ์กับยาสูบในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ติดกับประเทศกัมพูชา
การศึกษาครัง้ นี้ เลือกพืน้ ที่ บ้านแซร์ไปร์ ต�ำบลไพรพัฒนา อ�ำเภอภูสงิ ห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยก�ำหนดประเด็นค�ำถามหลักว่า

สถานการณ์การสูบบุหรี่ ที่ “บ้านแซร์ไปร์”

http://www.naewna.com

ติดตามปฏิบัติการที่ “จังหวัดศรีสะเกษ”

ชุมชนบ้านแซร์ไปร์ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งอยู่
บนไหล่เทือกเขาพนมดงรัก มีช่องสะง�ำเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ส�ำคัญ
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในชุมชนชายแดนแห่งนี้
ได้แก่
• ในอดีตการสูบบุหรี่ของคนในบ้านแซร์ไปร์สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ที่ต้อง
ไปอยู่ท�ำมาหากินในป่า ต่างจากปัจจุบันที่เด็กในหมู่บ้านหัดสูบบุหรี่
เพราะท�ำตามแบบเพื่อน เพื่อความโก้เก๋ และต้องการให้กลุ่มยอมรับ
• ปัจจุบัน มีครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่มีจ�ำนวนมากกว่าที่ไม่มีคนสูบบุหรี่
(219 และ 70 ครอบครัวตามล�ำดับ)
• เด็กนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ รับรู้ถึงการสูบ
บุหรี่ได้จาก การเห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้าน สูบบุหรี่ในวงกิน
เหล้า ช่วงที่นั่งเล่น คุยกัน ระหว่างที่เดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหรี่
และรวมถึงได้กลิ่นบุหรี่
• ทั้งที่เด็กก็รับรู้ถึงโทษของบุหรี่ แต่ยังมองว่าการสูบบุหรี่ท�ำให้โก้เก๋
• เด็กและเยาวชนรู้จักบุหรี่ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสแอปเปิ้ล
รสสตรอว์เบอร์รี จากรุ่น พี่ ที่ ได้บุหรี่เหล่านี้จากร้านค้าบริเวณ
ช่องสะง�ำ
• เด็ก ๆ ที่เริ่มหัดสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ทั้งในรูปแบบยาเส้นและบุหรี่ม้วนที่
เป็นก้นกรอง ท�ำเพราะคิดว่าส่งผลให้ตนเองดูเท่ มีรสนิยม เป็นคน
ทันสมัย และดึงดูดใจเพศตรงข้าม โดย “สาว ๆ จะมองและให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษ”

