


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงาน 
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

เรื่อง “บหุรี่ : ภัยคุกคามตอความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้ง

ท่ี 16 

เรื่อง “บุหรี่: ภัยคุกคามตอความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ระหวางวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

บรรณาธิการ 

• ดร.ทพญ.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ 

• นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ 

• นางสาวพัชรนันท คงมั่น 

 

จัดพิมพโดย 

• ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

 

สนับสนุนโดย 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

พิมพท่ี 

• เจริญมั่นคงดีการพิมพ โทร. 0-2457-2593 

 

ปท่ีพิมพ 2561 

จํานวนพิมพ 1,000 เลม 
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ค ำน ำ 

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การด าเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ 2) เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน และ 3) เพื่อเช่ือมประสานความร่วมมือในการควบคุม
ยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบเป็นอย่างดี ท้ังสมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์
แห่งชาติ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแหง่เอเชียอาคเนย์ (SEATCA) ส านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทยและส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งผลให้การด าเนินงานผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น 

ในการนี้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้พิจารณาเห็นว่าค าบรรยายและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่มีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้ให้เป็น
ระบบ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุมและภาคีควบคุมยาสูบ จึงได้มีการ
สรุปรายงานการประชุมฉบับนี้ข้ึน โดยสามารถอ่านรายงานฉบับนี้และดาวโหลดไฟล์น าเสนอในการประชุม ได้
จากเว็บไซต์ของ ศจย. ท่ี www.trc.or.th 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการ  
คณะกรรมการด าเนินงาน การจัดการประชุมวิชาการฯ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ในการ
สนับสนุนการจัดประชุม และที่ปรึกษาคณะท างาน ศจย. ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

 
 

 
 (ดร.ทพญ.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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พิธิเปิด 
กำรประชุมบุหรี่กับสุขภำพแห่งชำติ 
ครั้งที่ 16 บุหรี่ : ภัยคุกคำมต่อควำม
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  
วันจันทร์ ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

 
ค ำกล่ำวรำยงำน 
โดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ 

 
เรียน ท่านประธานฯ นายแพทย์สุเทพ  

เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ท่านวิทยากร แขกผู้มีเกียรติและ
สื่อมวลชนทุกท่าน ดิฉัน ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ 
พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ในนามของผู้แทน
คณะกรรมการจัดการประชุมบุหรี่กับสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 16  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุก
ท่านให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 ก า ร ร ณ ร ง ค์ ใ น ค รั้ ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์การบริโภคยาสูบแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยได้ด าเนินการรณรงค์ในเรื่องนี้มา
ระยะหนึ่ง ซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่
ยังมีการขยับขึ้นลงของจ านวนผู้สูบบุหรี่ในช่วง 6 
ปีที่ผ่านมา โดยผลการส ารวจล่าสุดของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า  มีจ านวน
ผู้บริโภคยาสูบอายุ 15 ปี ข้ึนไป 10.9 ล้านคน ซึ่ง

เท่ากับปี 2552 กล่าวคือการท างานในช่วง 6 ปีที่
ผ่านมาจ านวนผู้บริ โภคยาสูบขยับขึ้นลงและ
กลับมาอยู่ที่เดิม ขณะที่อัตราการบริโภคยาสูบอยู่
ที่ ร้อยละ 19.9 ซึ่งน่ายินดีเพราะเป็นอัตราที่ต่ า
ที่สุดในการด าเนินงานที่ผ่านมา  ถึงกระนั้น การ
จะไปให้ถึงเป้าหมายการลดการบริโภคยาสูบให้ได้ 
30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 ตามเป้าหมายของ 
NCD Global Targets ยังต้องใช้ความพยายาม
อีกมาก  
 การแก้ปัญหาการบริ โภคยาสูบไม่
สามารถท าได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กร
ใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพ
ไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ เครือข่ายนัก
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รณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่ง
เอเชียอาคเนย์ (SEATCA) ส านักงานองค์การ
อนามัยโลกประจ าประเทศไทย และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพ
แห่งชาติ” ครั้งที่ 16  เรื่อง “บุหร่ี : ภัยคุกคาม
ต่อความมั่ นคง  มั่ งคั่ ง  ยั่ ง ยืน ”  ขึ้ น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรที่
เกี่ ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจใน
การควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเช่ือมประสาน

กับบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งในการประชุม
ครั้งนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน  
ซึ่งถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการประสานความ
ร่วมมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอ
เรียนเชิญ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิด
งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 
16 ณ บัดนี้ ขอเรียนเชิญค่ะ 
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ค ำกล่ำวเปิด 
โดย นายแพทยส์ุเทพ  เพชรมาก  
รองอธิบดีกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ท่านอาจารย์วันชาติ 
ศุภจัตุรัส จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ท่านอาจารย์ ดร.นายแพทย์
บัณฑิต ศรไพศาล จากส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ  ท่านนายแพทย์ทักษพล 
ธรรมรังสี จากส านักงานผู้แทนองค์การอนามัย
โลกฯ วันนี้มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่มาซึ่งผม
ต้องขออภัยหากมิได้เอ่ยนาม พร้อมทั้งวิทยากร
และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน    
 เดิมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และ
ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆ
ธน) ตั้งใจมางานน้ี แต่ด้วยติดภารกิจจึงไม่สามารถ
มาได้ ซึ่งต้องขออภัยทุกท่านในท่ีนี้  อย่างไรก็ตาม 
ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีได้ให้
ความส าคัญอย่างยิ่ งกับการเร่ งรัดการออก
กฎหมายล าดับรอง พร้อมก า ชับให้ ติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่างๆ จากการ
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง นี้  เ พื่ อ น า เ ส น อต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
ต่อไป  ส าหรับท่านปลัดฯ เมื่อวันก่อนผมได้ร่วม
ประชุมกับมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยเกี่ยวกับ 
“โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยลด
จ านวนผู้สูบบุหรี่ลง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีอยู่ใน
วีดิทัศน์ที่น าเสนออย่างครบถ้วน   
 สิ่ งที่ อยากน าเรี ยนต่อที่ประชุมคือ 
รัฐบาล ซึ่งน าโดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
เด็กและเยาวชนมาก โดยเฉพาะเรื่องสุรา-ยาสูบ 
ท่านดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้น กระทั่งได้มาซึ่ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560  อีกทั้งรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ท าแผนยทุธศาสตรช์าติ 
20 โดยตั้งเป้าให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย (Life 
Expectancy) ที่อายุ 85 ปีเท่ากับประเทศญี่ปุ่น  
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แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นต้องจัดการกับ
สาเหตุที่ท าให้คนไทยป่วยหรือเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร ซึ่งคือเรื่องของสุรา-ยาสูบ เพราะฉะนั้น หาก
ยังจัดการกับบุหรี่ไม่ได้ก็จะไปไม่ถึงเป้าหมาย ผม
คิดว่าหลังจากนี้ไปจนกระทั่งปี พ.ศ.2579 เรื่อง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเข้มข้นจริงจัง
มากขึ้น  
 ในส่วนของพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผมคิดว่าในช่วงการ
ประชุม 2-3 วันนี้ เราคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
อย่างมาก ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามที่ได้
น าเรียนไปแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็ก
เยาวชนที่จะเข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่และเพื่อให้
เท่าทันกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ที่ออกมา ณ 
ปัจจุบัน นอกจากนี้ เพื่อให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง
มีจุดเน้นคือ ฐานชุมชน (Community-based) ที่
ทางมูลนิธิ เครือข่ายหมออนามัย สสส. และ
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี ฯ ร่วมกันด าเนินงาน และ
ฐานโรงพยาบาล (Hospital- based) ซึ่งในคลินิก
โรค NCDs จะช่วยดูแลให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่   
นอกจากนี้  ในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุขและ อสม. จะพยายามมุ่งเน้นในปีนี้  
โดย สสส. ได้ให้งบประมาณด าเนินงานแก่กรม
ควบคุมโรคเพื่อด าเนินการต่อในระดับจังหวัดและ
ในพื้นที่เหล่านี้คือทิศทางนโยบายในการควบคุม
ยาสูบที่มีความส าคัญ แม้ว่าในวันนี้ท่านรัฐมนตรี 

ท่ านปลัดจะไม่ ได้มาร่วมประชุมแต่ท่านให้
ความส าคัญและให้ผมรายงานความคืบหน้าเป็น
ระยะซึ่ งท่านได้ติดตามการด าเนินงานอย่าง
เข้มข้น 
 ผมต้องขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยากร และ
คณาจารย์ที่ได้มีส่วนร่วม รวมทั้งพื้นที่ต่างๆ ที่ได้
ด าเนินงานร่วมกันมาโดยตลอด  การประชุมครั้งนี้
เ ป็ น เ ว ที ที่ ดี  ที่ ทุ ก ค น จ ะ ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  ร่วมกัน และผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของคนไทย และน าไปสู่
เป้าหมายเพื่อท าให้คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น มี
สุขภาพดีขึ้นพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้าน
สุขภาพ 
 ในโอกาสนี้ ผมขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาล
ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และขอให้
การจัดประชุมครั้งนี้ ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ทุกประการ 
 ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ
เปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 16 
เรื่อง “บุหร่ี : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”  ณ บัดนี้ 
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ท่ีมาการจัดประชุม 

การประชุมครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค  1) 

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ 

และประสบการณการดําเนินงานควบคุมยาสูบ

ของภาคี เครือขายกลุมตางๆ 2) เ พ่ือหาแนว

ทางการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

รวมกัน และ 3) เพ่ือเช่ือมประสานความรวมมือ

ในการควบคุมยาสูบในกลุมบุคคล องคกร/

สถาบันท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน การ

ประชุมครั้งน้ีไดรับเกียรติจาก นายแพทยสุเทพ 

เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เปนประธาน และ ดร.ศิริวรรณ  พิทย

รังสฤษฏ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรู

เพ่ือการควบคุมยาสูบ กลาวรายงาน 

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติเปน

เวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน

ในแวดวงผู ท่ี ทํ างานด านการควบคุมยาสูบ 

ประเด็นสําคัญจากการประชุมครั้งน้ี ไดแก 1) 

เสวนาและแถลงขาวเรื่อง “การควบคุมยาสูบกับ

การพัฒนาประเทศไทย 4.0” 2) “Tobacco: A 

threat to development” 3) “ก า ร

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลกกับ

การควบคุมยาสูบ” 4) “ตีแผ: บุหรี่ไฟฟา / บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส” 5) “เปดศักราชใหม พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560” และ 6) 

“ภูมิปญญาและนวัตกรรมในการเลิกบุหรี่ในยุค

ไทยแลนด 4.0” นอกจากน้ีในพิธิปดไดมีการกลาว

ปฎิญญาการประกาศเจตนารมณ ชวยเลิกบุหรี่ 3 

ลาน 3 ป โดยภาคีเครือขายควบคุมยาสูบรวมกัน 
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การเสวนาและแถลงขาว 

เรื่อง “การควบคุมยาสูบกับการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0” 

เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560  นพ.

สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พรอม

ดวย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผูจัดการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

และดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผูอํานวยการแผนก

โรคไมติดตอและอนามัยสิ่งแวดลอม องคการ

อนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียใต-ตะวันออก 

รวมกันแถลงขาว การควบคุมยาสูบกับการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  

คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ ภายหลังเปด การประชุม

วิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16  เรื่อง 

“บุหร่ี : ภัยคุกคามความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  

จัดโดย ศูนย วิจัยและจัดการความรู เ พ่ือการ

ควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับ ภาคีเครือขาย

ควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรม

ควบคุ ม โ รค  กล า ว ถึ งการพยายามพัฒนา

นวัตกรรมทางกฎหมายเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแพรระบาด

ของผลิตภัณฑยาสูบ โดยยึดโยงกับสาระสําคัญ 

ขอกําหนด และแนวปฏิบัติของกรอบอนุสัญญาวา

ดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 

(WHO-Framework Convention on Tobacco 

Control: WHO-FCTC) ซึ่งประเทศไทยไดลงนาม

ให สั ตยา บัน เข าร วม เปนรั ฐภาคีตามกรอบ

อนุสัญญาดังกลาววา  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

( ส น ช . )  มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ ห ป ร ะ ก า ศ ใ ช  

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม ผลิ ต ภัณฑ ย า สู บ 

พ.ศ.2560 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2560  และ

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหรับทราบ

เปนการท่ัวไป เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่ง

มีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 ท่ีผานมา   

 สําหรับเหตุผลท่ีตองมีการประกาศใช 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 มี

เหตุผลสําคัญ 4 ประการ กลาวคือ (1) กําหนด
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มาตรการทางกฎหมาย โดยมุงหมายปกปอง

คุมครองเด็กและเยาวชนใหหางไกลจากการ

บริโภคผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งถือเปนสินคาเสพติดท่ี

ทําลายสุขภาพ (หามขาย ให ผลิตภัณฑยาสูบแก

บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 20 ป จากเดิม 18 ป และ

หามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมสรางความรับผิดชอบ

ตอสังคม ใหการอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนท้ัง

ท่ีเปนตัวเ งินและไมใชตัวเ งิน)  (2) ปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการควบคุมยาสูบใหมีมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ

และสภาพปญหา รวมถึงกลยุทธการตลาดของ

ธุรกิจยาสูบรูปแบบใหม ๆ ในการเพ่ิมจํานวนนัก

สูบหนาใหม (การขยายบทนิยามผลิตภัณฑยาสูบ

ใหมีความหมายกวางข้ึนจากกฎหมายฉบับเดิม 

เพ่ือใหสามารถดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑ

รูปแบบใหมท่ีมีสารนิโคตินเปนสวนประกอบท่ี

กําลังแพรหลายในปจจุบัน เชน บารากู บารากู

ไฟฟา เปนตน)  และ (3) กําหนดมาตรการในการ

คุมครองสิทธิและสุขภาพในสถานท่ีสาธารณะของ

ประชาชนผูไมสูบบุหรี่ (ในกรณีท่ีผูฝาฝนสูบบุหรี่

ในเขตปลอดบุหรี่ตองระวางโทษปรับไม เ กิน 

5,000 บาท จากเดิม 2,000 บาท) จึงถือเปนกาว

ยางสําคัญในการใชมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือ

คุ มครองสุ ขภาพประชาชนไทยจากยาสูบ 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนทรัพยากรท่ี

สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต และ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง พ.ร.บ. ฉบับน้ีจะเปนเครื่องมือ

หน่ึงท่ีชวยใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน และนําไปสู

การบรรลุเปาหมายของชาติท่ีวา ภายใน 8 ป

ขางหนา คนไทยตองมีอายุท่ียืนยาวข้ึน 10 ป จาก

เดิมท่ีคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 74-75 

ป ใหเปน 85 ป เน่ืองจากบุหรี่และยาสูบเปน

ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีสงผลตออายุคาดเฉลี่ยของ

คนไทย 

 ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผูจัดการ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กลาววา 

การพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 อันเปนยุคท่ีมีการ

นําเทคโนโลยีการสื่อสารมาเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาประเทศไทยใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

เพ่ือใหหลุดพนจากการเปนประเทศท่ีมีรายไดปาน

กลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  แตการพัฒนา

ประเทศน้ีจะสําเร็จไดยากหากประชาชนและ

เยาวชนไทยยังเสพติดบุหรี่มากมายดังท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน เน่ืองดวยบุหรี่เปนภัยคุกคามตอความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บุหรี่ไดทําลายสุขภาพและ

ชีวิตวัยแรงงานของประเทศไทยซึ่งถือเปนภัย

คุกคามตอความมั่นคงของประเทศ โดยบุหรี่

กอใหเกิดโรคมะเร็ง 12 ชนิด รวมถึงโรคหัวใจ โรค

เสนเลือดสมอง โรคถุงลมโปงพอง และเบาหวาน 

นอกจากน้ี บุหรี่ยังเพ่ิมความเสี่ยงตอการเปนวัณ

โรค ตาบอด ภูมิตานทานของรางกายลดลง และ

ทุกอวัยวะแกกอนวัยอันควร รวมถึงทําใหเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ ปจจุบันมีคนไทย 1 ลานคนท่ี

มีชีวิตอยูแตปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากบุหรี่ 

บุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยถึงป

ละ 50,000 คน คิดเปนการเสียชีวิตวันละ 140 

คน และผูท่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เฉลี่ยมีอายุ

สั้นลง 12 ป อีกท้ังปวยหนักเฉลี่ย 2.5 ปกอนจะ

เสียชีวิต 

 

ประการตอมา บุหรี่ เปนภัยคุกคามตอ

ความมั่งคั่งของประเทศ การสูญเสียจากการสูบบุหรี่

ในประเทศไทยคํานวณแลวคิดเปนมูลค าทาง

เศรษฐศาสตรถึงปละเกือบ 75,000 ลานบาท หรือ
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คิดเปน รอยละ 0.78 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP)     

 ประการสุดทาย บุหรี่เปนภัยคุกคามตอ

ความยั่งยืน เน่ืองจากบุหรี่กําลังจะทําลายเยาวชนซึ่ง

เปนอนาคตของประเทศอยางรุนแรง โดยผลสํารวจ

ในป พ.ศ.2557 พบวา มีเยาวชนถึง 200,000 คน 

เปนนักสูบหนาใหม หรือคิดเปน 547 คนตอวัน และ

ยังพบวาเยาวชนไทยท่ีติดบุหรี่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิม

อีกหลายประการเมื่อเทียบกับเยาวชนท่ีไมสูบบุหรี่ 

เชน ดื่มสุรา 3.5 เทา ใชยาเสพติด 17.0 เทา เท่ียว

กลางคืน 3.2 เทา มีเพศสัมพันธ 3.7 เทา และเลน

การพนัน 3.3 เทา เปนตน  ท่ีสําคัญคือ เด็กไทยท่ีสูบ

บุหรี่ 7 ใน 10 คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต ไม

สามารถเลิกบุหรี่ได บุหรี่จึงเปนภัยคุกคามตอการ

พัฒนาประเทศไทยอยางแทจริง  ขอมูลลาสุดป 

พ.ศ.2558 พบวา มีคนไทยสูบบุหรี่  11 ลานคน 

ดังน้ันถาเรายังปลอยใหบุหรี่แพรหลายสูเด็กและ

เยาวชน การพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนคงทําไดยาก จําเปนตองจัดการปญหาบุหรี่

กอนประเทศจึงจะพัฒนาได 

 ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผูอํานวยการ

แผนกโรคไมติดตอและอนามัยสิ่งแวดลอม องคการ

อนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียใต-ตะวันออก 

เปดเผยวา องคการอนามัยโลกขอแสดงความยินดี

และช่ืนชมตอรัฐบาลไทยในการมีภาวะผูนําและเปน

ตัวอยางท่ีดีในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะการผาน

ราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ท่ีจะ

เปนกลไกหลักในการปกปองประชาชนไทยจากพิษ

ภัยบุหรี่  

 ผลิตภัณฑยาสูบเปนผลิตภัณฑท่ีสงผล

กระทบทางลบตอการพัฒนาสังคมอยางยั่ งยืน 

(SDGs) ในทุกเปาหมาย การลงทุนดานยาสูบจึงเปน

เรื่องท่ีสังคมไดไมคุมเสยี มูลคาผลเสียในระยะยาวตอ

สังคมโดยรวมจากภัยยาสูบสูงกวาผลประโยชนท่ีมี

หลาย เท า  ยาสูบ เปนป จจั ยลบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและการจางงาน โดยเฉพาะจากการ

เสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีประเทศไทยสูญเสียวัย

ทํางานไปถึงปละ 30,000 คน ผลทางสุขภาพจาก

ก า ร บ ริ โ ภ ค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า สู บ ก อ ภ า ร ะ ค า

รักษาพยาบาลท้ังตอครอบครัวและสังคมไทย

โดยรวมเปนมูลคาสูงกวามูลคาภาษีสรรพสามิตท่ี

รั ฐบาลไทยจัด เ ก็บได  ยาสูบยั งก อปญหาต อ

สิ่งแวดลอมท้ังคุณภาพนํ้า ดิน การทําลายปาไม และ

อากาศ อีกท้ังยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการจัดการ

ความยากจน คุณภาพชี วิต  การศึกษา ความ

ปลอดภัย และความเหลื่อมล้ําในสังคม การควบคุม

ยาสูบอยางจริงจังถือเปนการลงทุนทางสังคมท่ีจะ

ได รั บผลตอบแทนท่ีคุ มค ากลับคืนมาสู สั งคม 

โดยเฉพาะประชาชนท่ียากจนและเยาวชนเปนกลุม

ประชากรท่ีไดรับผลประโยชนจากการควบคุมยาสูบ

เปนพิเศษ ดังน้ัน องคการอนามัยโลกจึงขอเรียกรอง

ใหรัฐบาลไทยผนวกการควบคุมยาสูบเขาไปในกลไก

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติ 

การควบคุมยาสูบ ควรถูกจัดใหเปนการลงทุนทาง

สังคมท่ีไมใชเพียงภาระขององคการสุขภาพเทาน้ัน 

แต เปนการลงทุนรวมกันในสังคมเ พ่ือปกปอง

สังคมไทยในระยะยาว โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ
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การอภปิราย เร่ือง 
“Tobacco : A threat to development” 
วนัจนัทร์ท่ี 24 กรกฎาคม  พ.ศ.2560 เวลา 10.00-11.00 น. 
 
ผู้อภิปราย  

นายแพทย์ทกัษพล ธรรมรังส ีผู้ อํานวยการแผนกโรคไมต่ดิตอ่และอนามยัสิง่แวดล้อม สาํนกังาน

ภมูิภาคเอเชียใต้และตะวนัออก องค์การอนามยัโลก   
 
 

“Tobacco is the deadliest  artifacts  in the history 

of human civilization. 

ในขณะที่เรากําลังเดินเขาสูประเทศไทย 4.0  ผลิตภัณฑ

ยาสูบเปนวัตถุมฤตยูที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตรอารย

ธรรมของมนุษย” 
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เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

( Sustainable Development Goals - 

SDGs )   

 เ ป าหมายการ พัฒนาอย า ง ยั่ ง ยื น 

( Sustainable Development Goals - SDGs) 

ตางจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

( Millennium Development Goals - MDGs)  

ประการแรกคือ SDGs มีความสมดุลระหวางการ

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไปพรอม

กั น ( Economic-Environment – Social 

Development) ใชไดกับทุก

สังคม (Universal)  ขณะท่ี MDGs เนนประเทศ

ยากจนเปนสําคัญ ประเทศท่ีรวยสามารถมี

เปาหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืนได เปาหมายไม

สามารถแบงแยก และไมมีเปาหมายใดท่ีบรรลุได

โดยภาคสวนเดยีว 

 จุดแข็งของการ SDGs คือ เปนความตก

ลงของผูบริหารสูงสุดของประเทศ ซึ่งคือรัฐบาล 

ขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยภาค

สวนภายในประเทศ และมีองคการระหวาง

ประเทศเปนเพียงผูสนับสนุน จุดดอยของ SDGs 

เน่ืองจาก SDGs มี ท้ังหมด 17 เปาหมาย 169 

เปาประสงค และ 232 ตัวช้ีวัด  การขยายแต

เปาหมายท่ีมีความซับซอนเชนน้ีทําใหหลาย

ประเทศมักจะมอบเปาหมายใหหนวยงานเฉพาะ

รับผิดชอบ เชน  SDGs 3 เปาหมายเรื่องสุขภาพ 

ท่ีมักถูกมอบใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ 

แมวาจะมีการตกลงแตตนวาแบงแยกไมได อีกท้ัง

ยังเปนการปฏิบัติในแนวตั้ง (vertical)    

 ในแต ล ะประ เทศมีหน า ท่ี กํ าหนด

เปาหมาย ดําเนินงาน และรายงานผล สําหรับ

ประเทศไทย รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรี เปน

ประธาน เปนคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อน

การบรรลุ เป าหมายการ พัฒนา ท่ียั่ ง ยื น  มี

คณะอนุกรรมการอยูภายใต  กพย. 3 คณะ 

ประกอบดวย 1) อนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน  2) อนุกรรมการสงเสริมความ

เขาใจและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลัก

ปรั ชญาของ เ ศ รษฐ กิ จ  พอ เ พี ย ง  แล ะ  3) 

อนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน เราจะมีสวนสราง

ความเขมแข็งใหกลไกน้ีไดอยางไร สิ่งสําคัญคือ ไม

มีเปาหมายใดสามารถบรรลุไดโดยภาคสวนเดียว 

หลายคนมักคิดวาบุหรี่เก่ียวของกับ SDGs 3 แต 

UNDP รายงานวา การควบคุมยาสูบเก่ียวของกับ

ทุกเปาหมาย แตมี เปาหมายท่ีไมคอยชัดอยู

เป าหมายเดียว ขณะท่ี  WHO FCTC ระบุวา 

เก่ียวของกับ 67 เปาประสงค ในความเขมขนท่ี

ตางกัน ท้ังน้ี มี 3 เปาหมายท่ีการควบคุมยาสูบ

สงผลลบตอการพัฒนาเปาหมายน้ัน แตก็เปน

เปาหมายท่ีดูไมนาสนใจ 

 

 

เหตุผลท่ีบุหรี่/ยาสูบ คืออุปสรรคในการ

พัฒนา SDGs  

 เปาหมายท่ี 1 ยุติความยากจนในทุก

รูปแบบทุกพ้ืนท่ี (End poverty in all its form 

everywhere) บุหรี่เก่ียวของกับความยากจน ใน 

2 ระดับ คือ ระดับจุลภาค ดังท่ี SEATCA เคย

รายงานเรื่องครัวเรือนไทยท่ียากจนมีคาใชจาย

เรื่องบุหรี่มากกวาครัวเรอืนไทยท่ีร่ํารวยถึง 5 เทา  
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บุหรี่ทําใหคนจนหลุดจากวงจรความยากจนยาก

ข้ึน  ระดับมหภาค ตนทุนของบุหรี่ไมไดถูกแบก

รับโดยผูสูบแตเปนสังคมโดยรวมตองแบกรับ 

เพราะฉะน้ัน ขออางท่ีวา สุขภาพของเขา เขา

เลือกท่ีจะสูบเอง จึงใชไมได ตอใหไมมีควันบุหรี่

มือสองก็ใชไมได เพราะวาสังคมชวยกันแบกรับ มี

มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง รอยละ 

1.8 ของ GDP โลก (Goodchild, M 2017) 

 เปาหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ

ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

และสงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน (End hunger, 

achieve food security and improved 

nutrition and promote sustainable 

agriculture) ในระดับจุลภาค คาใชจายของบุหรี่

โดยเฉพาะท่ีมีตอกลุมประชากรท่ีมีความไมมั่นคง

ทางโภชนาการสูง ไมวาผูหญิงหรือเด็ก กลุมผูสูบ

ตางตองรับผิดชอบเรื่องคารักษาพยาบาลเองใน

ระดับมหภาคการใชพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับยาสูบไม

วาจะเปนการปลูกหรือการบมใบยาสูบ หาก

สามารถทดแทนดวยการปลูกพืชท่ีเปนอาหารจะ

ไดชวยลดความหิวโหยใหแกประชากรท่ัวโลกได   

 เปาหมายท่ี 3 สรางหลักประกันใหคนมี

ชีวิตท่ีมีคุณภาพและสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของคน

ทุ ก เ พ ศ ทุ ก วั ย  ( Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages) 

ยาสูบเปนสินคาท่ีใชอยางไรก็ไมถูกวิธี เพราะหาก

ใชถูกวิธียอมสงผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะภาระ

โรคจากบุหรี่ ท่ีใชเวลาราว 20-30 ปในการมาถึง 

เพราะฉะน้ัน ขณะท่ีความชุกลดลงแตจํานวนผูสูบ

ไมไดลดลงจากจํานวนประชากร ท่ีสําคัญ ภาระท่ี

จะเพ่ิมข้ึนในอีก 20-30 ปขางหนา  การสูบบุหรี่

จึงเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพท่ีกอใหเกิดการ

เสียชีวิตอันดับสองรองจากเรื่องของการบริโภค 

แต บุหรี่ เ ป นป จจั ย เสี่ ย ง เฉพาะ อันดั บห น่ึ ง 

โดยเฉพาะสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ  

 ที ม นั ก วิ ช า ก า ร ก ลุ ม ห น่ึ ง บ อ ก ว า 

เปาหมายลด NCDs ลง รอยละ 25 ภายในป 
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2568 เปนเปาหมายท่ีเพอฝน  ขณะท่ีนักวิชาการ

อีกกลุมบอกวา ไมไดเพอฝน ถาประเทศชวยกัน

ทํานโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ เราจะสามารถลด 

NCDs ไดกวา รอยละ 23 ในป 2568 เมื่อเทียบ

กับป 2553 สําหรับประเทศไทยคือ (1) ลดการ

บริโภคยาสูบ ดวยมาตรการตาง ๆ เชน การข้ึน

ภาษี การบังคับใชนโยบาย ปลอดบุหรี่ และ  (2) 

ลดความชุกโรคความดันโลหิตสูง 

 เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุก

คนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและ

เทาเทียม และสนับสนุน โอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable 

quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all)  การปกปอง

เยาวชนใหปลอดภัยจากบุหรี่ไมใชเรื่องสุขภาพ

อยางเดียวแตเก่ียวกับเปาหมายในการศึกษาดวย 

นิโคตินมีผลตอการพัฒนาสมอง บุหรี่มีผลตอการ

เติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีศักยภาพ ขณะท่ีการเขาสู

วงจรการสูบบุหรี่สงผลใหชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนไป 

ท้ั งการคบหาผู คน  (public effect)  สภาวะ

โดยรอบ อันจะนําไปสูอีกหลายปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

เชน การดื่มเหลา การใชยาเสพติด การเลนการ

พนัน การใชความรุนแรง การหนีเรียน ฯลฯ  

เพราะฉะน้ัน การควบคุมยาสูบคือการปกปอง

เยาวชน 

 เปาหมายท่ี 5 ความเสมอภาคทางเพศ

และใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน 

(Achieve gender equality and empower all 

women and girls) มีหลายโรคท่ีประชากรชาย

เสี่ยงนอยกวาประชากรหญิงกลาวคือ ในปริมาณ

การสูบบุหรี่ท่ีเทากัน ผูหญิงมีโอกาสเจ็บปวยได

มากกวาผูชาย ในหลายประเทศประชากรหญิงสบู

บุหรี่มากข้ึน เพราะฉะน้ันการควบคุมยาสูบจะ

ขยายชองวางระหวางเพศไดมากข้ึน 

 เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน การ

จางงานเต็มท่ี และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ี

สมควรสําหรับทุกคน (Promote sustained, 

inclusive and sustainable economic 

growth, full and productive employment 

and decent work for all)  ขณะท่ีอุตสาหกรรม

ยาสูบมักอางวาการควบคุมยาสูบสงผลเสียตอการ

จางงาน ทําใหเศรษฐกิจในประเทศไมเจริญ แต

ขอเท็จจริงคือ การจางงานในอุตสาหกรรมยาสบูมี 

3 ลักษณะ ท่ีเปนปรากฏการณท่ัวโลกคือ ลด

จํานวนแรงงานลง หันหาประเทศท่ีคาแรงถูกกวา 

แรงงานถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร   

รายงานฉบับหน่ึงของสถาบันมะเร็งในประเทศ

อเมริการะบุวา การควบคุมยาสูบในเกือบทุก

ประเทศไมไดสงผลลบแตอาจจะสงผลบวกตอการ

จางงาน มีเพียงประเทศผูสงออกรายใหญเทาน้ัน

ท่ีสงผลลบ การสูญเสียงานจากการควบคุมยาสูบ

จะคอย ๆ เกิดข้ึน น่ันหมายความวาประเทศไทย

มีเวลาปรับตัวในการสงเสริมการเขาหาอาชีพอ่ืน    

 ผูบริหารของบริษัทบุหรี่ขามชาติราย

ใหญของอเมริกามีรายไดมากกวาเกษตรกรชาวไร

ยาสูบ 700 เทา ซึ่งน่ันหมายถึงคนท่ีทํางานหนักมี

รายไดนอยกวาและเสี่ยงกวา ประเทศไทยมี

เกษตรกรเพาะปลูกใบยาสูบ 44,500 ครัวเรือน มี

การจางงานในกระบวนการผลิต 9,700 คน และ

มีแนวโนมไปในทิศทางลดลงเรื่อยๆ 
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ในขณะท่ีมีผูเสียชีวิตกอนวัยอันควร ถึง 37,551 คนตอป เปนแรงงานท่ีหายไปจากระบบ 25 ปท่ีผานมา เรา

สูญเสียแรงงานไปเกือบ 1 ลานคน 

 
 

ในขณะท่ีกลุมผูบริโภคสูญเสียผลิตภาพ (Productivity) ทํางานไดไมเต็มท่ี ลางานมากข้ึน

เสียชีวิตเร็วข้ึน ท่ีสําคัญมีประชากรไทยจํานวนหน่ึงท่ีไดรับควันบุหรี่มือสองในท่ีทํางาน 12.6 ปคือทศวรรษท่ี

หายไปของผูบริโภคยาสูบท่ีตองเสียชีวิตกอนวัยอันควรและเปนแรงงานท่ีหายไปจากระบบ
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เศรษฐกิจ หากสามารถชวยใหคนไมสูบบุหรี่ไดเมื่อวัย 15 ป จะสามารถชวยใหเขามีรายได 5,000 

บาทตอปและมีคาใชจายดานสุขภาพลดลง 

 

 
  

ธนาคารโลกระบุวา “ยาสูบกอผลทาง

ลบในเชิงเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น ขออางของ

บริษัทยาสูบจึงฟงไมขึ้น”  เมื่อไมนานน้ีบริษัท

ยาสูบเผยแพรรายงานฉบับหน่ึงวา “การบริโภค

ยาสูบชวยใหประเทศลดคาใชจายในการดูแล

สุขภาพคน เพราะทําใหเขาตายกอน ถาปลอยให

คนเหลาน้ีมีอายุยืนตอไปจะกลายเปนภาระมาก

ข้ึน”  น่ีคือมุมมองของเขา เพราะฉะน้ัน ใน

ภาพรวม การควบคุมยาสูบจึงไมไดมีผลตอการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน ภาคบริการ 

ไมไดทํารายคนจน ในทางตรงกันขาม คนยากจน

จะไดประโยชนจากการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะ

มาตรการทางดานภาษี  ในขณะท่ีรัฐบาลตางๆ 

ท่ัวโลก เก็บเงินภาษียาสูบไดไปประมาณ 270  

พันลานเหรียญ 0.37 เปอรเซ็นตของงบประมาณ

แผนดินถูกใชไปกับเรื่องการควบคุมยาสูบ 

 จากการรวบรวมมูลคาทางเศรษฐกิจท่ี

ประเทศไทยตองสูญเสียไปกับผลิตภัณฑยาสูบ ป 

2558 พบวา ประเทศไทยสูญเสีย GDP 13,143 

พันลานบาท งบประมาณแผนดินท่ีตองสูญเสียไป

ใ น ก า ร ค วบ คุ ม ย าสู บ  2,575 พั น ล า นบาท 

สรรพสามิตจากบุหรี่ 62.73 พันลานบาท ตนทุน

ทางสังคมของโรคท่ีเก่ียวกับยาสูบ 42 บาทตอ

ซองหรือเทากับ รอยละ 0.8 ของ GDP  ตนทุน

ทางเศรษฐกิจจากโรคท่ีเก่ียวของกับยาสูบ (ไม

เฉพาะเจาะจงกับประเทศไทย) รอยละ 1.8 ของ 

GDP คาผลิตภัณฑยาสูบเหลือ รอยละ 0.03 ของ 

GDP ในป 2557 (รายงาน TTM 2014) ผูขาย

ยาสูบและผูขายแตละราย ไดรับราคาขายปลีก
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บุหรี่ ประมาณ ร อยละ  20-25 รายละเ อียด

คาใชจายของบุหรี่กรองทิพยอยูท่ี 86 บาท ชาวนา 

3.59 บาท บริษัท 11.68 บาท จําหนายและจัด

จําหนาย 1.38 บาท รานคาปลีก 5.40 รัฐบาล 

63.95 บาท การกระจายรายไดท่ีเกิดจากบุหรี่ 

ในขณะท่ีรัฐบาลไทยเก็บเงินได 1 บาท ใหรูวานัก

สูบและครอบครัวของเขาตองจายประมาณ 1.50 

บาท ขณะท่ีได 1 บาท ตนทุนของความสูญเสียอยู

ท่ีประมาณ 2-4.50 บาท  ยังไมนับผลเสียท่ีเกิด

กับสิ่งแวดลอม ท่ียังไมไดกลาวถึงเพราะวายังขาด

ขอมูลท่ีครบถวนดี เหลาน้ีคือความไมเปนธรรม 

ดังน้ัน ผูท่ีแบกรับตนทุนทางสังคมไมใชเพียงแคผู

สูบเทาน้ัน แตคือ สังคมโดยรวม ในขณะท่ี 50 

สตางค ท่ีหลุดไปสูวงจรการผลิต แบงเปน บริษัท 

25 สตางค ผูผลิต 10 สตางค ผูขาย 5 สตางค 

และอยูท่ีบริษัทขายสง 10 สตางค ดังน้ัน จึงกลาว

ไดวาบุหรี่เปนเรื่องท่ีไดไมคุมเสีย 

เปาหมายท่ี 10 ลดความไมเสมอภาค

ท า ง สั ง ค ม  ( Reduce inequality within and 

among countries) บุหรี่เปนเครื่องมือในการถาง

ชองวางทางสังคมใหหางออก คือทําใหคนจนหลุด

จากวงจรไมได ผลกระทบตกแกคนจนมากข้ึน 

คาใชจายมีสัดสวนสูงกวา ชองวางความไมเทา

เทียมกันน้ียังรวมถึงชองวางระหวางประเทศดวย 

ในขณะท่ีบริษัทบุหรี่อาจจะขนเงินกลับบานแลว

ท้ิงปญหาไวในประเทศน้ันๆ การท่ีบริษัทบุหรี่มัก

อางวาการข้ึนภาษีเปนการทํารายคนจนน้ัน 

รายงานของ ADB ในป 2555 ระบุวา ถาประเทศ

ไทยข้ึนภาษีจนทําใหราคาบุหรี่เพ่ิมข้ึน รอยละ 50 

คนจนจะจายเงินเ พ่ิมข้ึนเพียง รอยละ 6 แต

สามารถรักษาชีวิตประชาชนจากพิษภัยบุหรี่ไดถึง 

รอยละ 60 ขณะท่ีคาใชจายเก่ียวกับการบริโภค

ยาสูบของครัวเรือนไทย เงิน 850 บาท สําหรับ

ครัวเรือนท่ีรวยท่ีสุดอาจไมไดมีผลกระทบมาก 

เมื่อ เ ทียบกับเงิน 650 บาทตอเดือนสําหรับ

ครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด ซึ่งน่ันหมายถึงอาหาร 

หนังสือและการดูแลสุขภาพ (ขอมูลจาก GATS ป 

2554) 

เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้ง

ถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ท่ัวถึง พรอม

รับการเปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน (Make cities and 

human settlements inclusive, safe, 

resilient and sustainable) บุหรี่กอผลกับสังคม

เมือง รวมท้ังเรื่องของไฟไหม ดังเชนกรณีไฟไหม

สะพานไทยเบลเยียม ท้ังน้ี รอยละ 30 ของไฟบน

โลกน้ีเกิดจากบุหรี่ 

เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมี

แบบแผนการผลิตและการบริ โภค ท่ียั่ งยืน 

( Ensure sustainable consumption and 

production patterns) บุหรี่กอขยะมหาศาล 

ชาวไรยาสูบเสี่ยงตอภาวะโรค Green Tobacco 

Sickness ท่ีสําคัญคือมีการจางงานเด็กในหลาย

ประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซีย อุตสาหกรรม

ยาสูบใชแรงงานเด็กถึง รอยละ 60 หรือ 2.5 ลาน

คน เด็กเหลาน้ีรับนิโคตินเทียบเทาการสูบบุหรี่ 30 

มวนตอวัน และมีแนวโนมสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน ท่ีสําคัญ

บางบริษัทใชการจางงานผานบุคคลท่ีสามไป

เรื่อยๆ และจายคาแรงเปนบุหรี ่
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 เปาหมายท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ไดแก 

เปาหมายท่ี 6, 13, 14, 151 บุหรี่ นับเปนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ท่ี เปนอันตรายท่ีสุด (Most 

Harmful Product Development) โดยเฉพาะ

การทําลายปาไมท่ีเกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนา 

การผลิตยาสูบกอใหเกิดกาซเรือนกระจก กอ

มลพิษเห็นไดจากการทดลองใสปลาลงไปในนํ้า 1 

ลิตรท่ีมีกนบุหรี่อยู จะพบวาปลาครึ่งหน่ึงตาย กน

บุหรี่คือขยะท่ีพบไดบอยท่ีสุดบนโลกและใช

เวลานานกวาจะยอยสลาย  

 เ ป า ห ม าย ท่ี  9, 16, 172  เ ก่ี ย ว กั บ

สันติภาพ ความเปนธรรมและธรรมาภิบาล  บุหรี่

เปนอุตสาหกรรมท่ีกอผลกําไรมหาศาล แตบริษัท

บุหรี่ ไมมีความชอบธรรมตอผลกําไรท่ีไดมา 

เอกสารของบริษัทบุหรี่ยักษใหญท่ีสํานักขาว

รอยเตอรไดมาสะทอนใหเห็นถึงสิ่งท่ีเขาตองการ 

น่ันคือ “Road blocks are as important as 

solutions” คือทําอยางไรก็ไดใหเรื่องการบริโภค

ยาสูบถูกขจัดออกไปจากองคการสุขภาพ ท่ีนา

สังเกตคือจํานวนผูแทนประเทศตางๆ ท่ีเขารวม

                                                           
1  เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และมีการบริหาร

จัดการน้ําและการสุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคน

เปาหมายที่ (Clean Water and Sanitation) เปาหมายที่ 

13 ดําเนินการอยางเรงดวนเ พ่ือตอสูกับสภาวะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate 

Action) เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชมหาสมุทร ทะเล 

และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อยางย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน (Life Below Water) เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู 

และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน การบริหาร

จัดการปาไมที่ ย่ั ง ยืน การตอตานการแปรสภาพเปน

ทะเลทราย หยุดย้ังการเส่ือมโทรมของดินและฟนฟูสภาพ

ดินและหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Life on Land) 

ประชุม FCTC มีสัดสวนของภาคสุขภาพลดลง

มาก จึงเหมือนเรากําลังเดินไปตามข้ันตอนของ

บริษัทบุหรี่ เพราะฉะน้ัน ช้ันเชิงในการปองกัน

นักการเมืองท่ีสนับสนุนบริษัทบุหรี่จึงเปนเรื่อง

สําคัญ 

 ประเด็นหน่ึงท่ีบริษัทบุหรี่มักอางเสมอ 

คือการข้ึนราคาบุหรี่ทําใหบุหรี่เถ่ือนมีมากข้ึน แต

จากขอมูลพบวา สิ่งท่ีสําคัญไปกวาเรื่องปจจัย

ราคาคือ การยอมใหมีการคอรัปช่ัน ตัวอยางการ

ลดปริมาณบุหรี่เถ่ือนในประเทศท่ีดําเนินการไดดี 

ไดแก การควบคุมการลักลอบบุหรี่หนีภาษีอยาง

จริงจังจะแกไขไดระยะยาว สวนการข้ึนราคาบุหรี่

มีผลในระยะสั้น 

 สรุป บุหรี่ทําลายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในทุกมิติ ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับมหภาค 

บุหรี่ ทํ าลาย ท้ัง  3 ภาค คือ  ภาคเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และสังคม  เพราะฉะน้ัน เราตอง

ออกไปใหพนจากคําวา การควบคุมยาสูบคือ

เครื่องมือทางสุขภาพ เครื่องมือทางสาธารณสุข 

แตเปนการลงทุนรวมกันของสังคมในการลดความ

2  เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่มีความตานทานและ

ยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรม

ที่ครอบคลุมและย่ังยืน และสงเสริมนวัตกรรม (Industry, 

Innovation and Infrastructure)  เ ป า ห ม า ย ท่ี  1 6 

สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสําหรับการพัฒนาที่

ย่ังยืน จัดใหมีการเขาถึงความยุติธรรมสําหรับทุกคน และ

สรางสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความ

ครอบคลุมในทุกระดับ (Peace Justice and Institution) 

เปาหมายท่ี 17  เสริมสรางความแขงแกรงของกลไกการ

ดําเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (Partnerships for the Goals)  
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ยากจน  การกําจัดความหิวโหย เปนเครื่องมือใน

การพัฒนาการศึกษา ปกปองเยาวชน และ

สงเสริมธรรมาภิบาลและสันติภาพ เปนเครื่องมือ

ในการปกปองโลกและสิ่งแวดลอม ท่ีสําคัญคือ

เปนเครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจ 

 คําแนะนําในการควบคุมยาสูบคือ ตอง

ไมจํากัดอยูแคเรื่องของสุขภาพ แตตองผนวกไป

กับความพยายามของประเทศเพ่ือบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาประเทศท่ียั่ งยืนในทุกเปาหมาย 

เปาหมายน้ีมีระยะสัน้ภายใน 5 ปน้ีจะเกิดประเทศ

ท่ีถูกตีตราวาเปนประเทศ Off track / more 

track การตีตราน้ีมีท้ังผลดีและผลเสยี แตสิ่งท่ีเกิด

จาก SDGs คือประเทศท่ีดูเหมือนไมมีทางบรรลุ

เปาหมายจะลมเลิกความพยายาม ดังน้ัน สิ่งท่ีเรา

สามารถชวยไดคือ เก็บขอมูล ระบบรายงานตางๆ  

สิ่งไหนทําแลวประสบความสําเร็จตองขยายตอ 

สิ่งไหนไมประสบผลสําเร็จใหเรียนรูวาทําไมจึงไม

สําเร็จ แลวหาทางจัดการ รวมท้ังสรางกลไกรักษา

ความรับผิดชอบ (Accountability)  ในสังคม

เก่ียวกับการควบคุมยาสูบ ถารัฐบาลลงทุนเรื่อง 

SDGs นอยหรือผิดทาง ตองชวยกันสงเสียง 

 เมื่อวาระแหงการพัฒนาท่ียั่งยืนผานไป

ในป 2573 การผานเปาหมายหรือไมเปนเรื่องรอง 

แตเราตองมีศักยภาพตลอดชีวิต ทําอยางไรถึง

บรรลุเปาหมายน้ี ศักยภาพใดท่ีเราตองการ ถา

ภาคสวนตางๆ แข็งแรงข้ึน ประสานงานกันดีข้ึน 

ตอใหไมประสบความสําเร็จในป 2573  สิ่งน้ียัง

สําคัญกวา  

สุดทาย พ.ร .บ. ฉบับใหม เ น้ือหามี

ความกาวหนามาก แตนโยบายจะดีไดถาถูกนําไป

ปฏิ บัติ  ไม เชน น้ันก็ เปน เ พียงกระดาษท่ีหา

ประโยชนไมได ทําอยางไรท่ีจะชวยกันทําให

กระดาษแผนน้ีเปนกลไกในการปกปองสังคมไทย

และเยาวชนไทย และท่ีสําคัญคือ เปนเครื่องมือใน

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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การเสวนา เร่ือง  

“การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลก 

กับการควบคุมยาสูบ” 
 

 

วันจันทรท่ี 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 11.00-12.00 น. 

วิทยากร  

ศาสตราจารยกิตตคิุณสุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันตภิาพและความขัดแยง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผูดําเนินการเสวนา 

ทพญ.ดร.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ

  

 

ผูดําเนินการเสวนาไดเปดเวทีให รศ.ดร.สุชาดา เลายอนความเปนมาเก่ียวกับปญหาการคาเสรีกับ

ปญหาสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจการเมือง จากน้ัน ใหศาสตราจารยกิตติคุณสุริชัยไดชวยฉาย

ภาพใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองโลกท่ีอาจสงผลกระทบตอการควบคุมยาสูบของประเทศ

ไทย เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับสิ่งตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศแบบองครวมท่ี

คํานึงถึงสุขภาพและการควบคุมยาสูบไปพรอมกัน 
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การคาเสร-ีสุขภาพ 

เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจการเมืองอยางไร 

รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม    

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ใ น ช ว ง ก อ น ป  2529 ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกาพยายามเปดตลาดบุหรี่ในประเทศ

ตางๆ เพราะบุหรี่มีพิษภัย จึงรณรงคใหคนใน

ประเทศของตนเลิกสูบบุหรี่จนกระท่ังสงผลให

อัตราการสูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาลดลงและทําให

การจําหนายบุหรี่ในประเทศทําไดยาก จึงตองการ

กระจาย “สินคาแหงความตาย”  ไปยังประเทศ

ดอยพัฒนาแทน   

 ภูมิภาคเอเชียเปนเปาหมายสําคัญของ

บริษัทบุหรี่เหลาน้ี โดยใชมาตรการทางการคามา

เปนเครื่องมือในการตอรองใหประเทศตาง ๆ  ยอม

เปดตลาดบุหรี่ใหแกอเมริกา เริ่มจากประเทศ

ญี่ปุน (ป 2529) ไตหวัน (ป 2530) และเกาหลีใต 

(ป 2531)  กระท่ังประเทศไทยท่ีถูกกดดันอยาง

หนักในชวงป 2532 จนตองยอมอนุญาตใหนําเขา

บุหรี่จากสหรัฐอเมริกาในป 2533  

 ขณะน้ัน ตนกําลังศึกษาอยู ท่ีมลรัฐ

ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดรวมกับกลุม

นักศึกษาไทย เชน นพ.สุภกร บัวสาย อดีต

ผูจัดการ สสส. ซึ่งขณะน้ันเปนประธานนักเรียน

ไทยอยูท่ีน่ัน ชวยกันลาลายเซ็นเพ่ือประทวงการ

กระทําของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ

ใ น ช ว ง ป  2532 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ตั้ ง

คณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติข้ึนมา โดยมี

นายแพทยหทัย ชิตานนท  ได รับ เลือกเปน

เลขาธิการคณะกรรมการ  

 สถานการณตอนน้ัน ประเทศไทยมีการ

เจรจากับผูแทนการคาของสหรัฐอเมริกาหลาย

รอบ ในท่ีสุดเมื่อการเจรจาไมเปนผล รัฐบาล

อเมริกาจึงสงเรื่องไปใหแกตต (GATT: General 

Agreement on Tariffs and Trade) พิจารณา 

เ น่ืองจากสมัยน้ันยังไมมีองคการการคาโลก 

(WTO: World Trade Organization) ท่ีทําหนาท่ี

ตัดสินกรณีพิพาททางการคาระหวางประเทศ  

ในชวงน้ัน มีการกอตั้งสมาคมควบคุม

ยาสูบแหงภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก (APAC: Asia 

Pacific Association for Control of Tobacco) 

มีประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนสมาชิก 

ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือสนับสนุน

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากท้ัง 3 ประเทศท่ีถูกบีบ

บังคับชวยกันระดมสรรพกําลังคัดคานการกระทํา

ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกับกลุม

นักการเมืองและฝายสุขภาพของสหรัฐอเมริกาท่ี

รวมคัดคานดวย เพราะเห็นวาเมื่อรัฐบาลบอกให

คนอเมริกันเลิกสูบบุหรี่แลวทําไมถึงมาบีบบังคับ

ประเทศตางๆ ใหเปดตลาด ทําไมถึงพยายามให

ไทยยกเลิกกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ ซึ่งเปนเรื่อง

ท่ีไมพึงกระทําสําหรับรัฐบาลอเมริกา ดร.เอเวอ

เรต คูป (Dr.C Everett Koop) นายแพทยใหญ

ของอเมริกากลาวถึงการดําเ นินนโยบายใน

ลักษณะน้ีวาเปนการกระทําท่ี “ไมมีจิตสํานึก ไร

ศีลธรรม นาสมเพช และหนาไหวหลังหลอก” 

และผูท่ีผลักดันอยูเบ้ืองหลังรัฐบาลสหรัฐในครั้ง

น้ันคือ สมาคมผูคายาสูบอเมริกา โดยมีบริษัท ฟล

ลิป มอริส บริ ษัทบุหรี่ขามชาติรายใหญของ

สหรัฐอเมริกา และอีก 2-3 บริษัทใหการสนับสนุน 

 เมื่อสหรัฐอเมริกาสงเรื่องไปยังแกตต 

ประเทศไทยไดสงตัวแทนไปช้ีแจงคือ นายแพทย
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หทัย ชิตานนท ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ

ควบคุมยาสูบแหงชาติ และนายแพทยประกิต 

วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหรี่ (ขณะน้ันเปนเพียงโครงการ ภายใตมูลนิธิ

หมอชาวบาน) ท้ังสองทานขอใหแกตต เ ชิญ

ตัวแทนองคการอนามัยโลก (WHO) เขารวมให

ขอมูลดวย สงผลใหรัฐบาลอเมริกาคัดคานอยาง

หนัก และวาเรื่องการคากับเรื่องสุขภาพเปนคน

ละเรื่องกัน แต ในท่ีสุด แกตต ได เ ชิญผูแทน

องคการอนามัย โลกมาใหความเห็น ซึ่ ง ให

ความเห็นวา บุหรี่เปนสินคาอันตรายตอสุขภาพ

และประเทศท่ีเปดใหมีการคาบุหรี่ เสรี สิ่ ง ท่ี

ตามมาคือ ทําใหมีอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึนและ

อัตราการเจ็บปวยดวยโรคจากบุหรี่เพ่ิมข้ึนดวย 

แตถึงกระน้ันยังมีอีกฝายท่ีใหการสนับสนุนรัฐบาล

อเมริกา น่ันคือสมาคมการคายาสูบของสหภาพ

ยุโรป โดยเริ่มมีการเมืองเขามาเก่ียวของ ซึ่งจาก

การศึกษาขอมูลพบวา บริษัทฟลลิป มอริส เคย

ว า จ า ง น า ง ม า ร ก า เ ร็ ต  แ ท ช เ ช อ ร  อ ดี ต

นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษใหชวยทํางาน ดวย

คาดหวังวา ในการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

อังกฤษครั้งน้ันของเธอ นาจะชวยเปดตลาดบุหรี่

ไปทางยุโรปตะวันออกหรือประเทศกําลังพัฒนา

ได   

 ในท่ีสุด ชวงปลายป 2533  แกตตได

ตัดสินใหประเทศไทยตองยอมเปดตลาดบุหรี่ให

สหรัฐอเมริกา สงผลใหตั้งแตเดือนตุลาคม 2533 

เปนตนมา สามารถนําเขาบุหรี่จากตางประเทศได

โดยบริ ษัทเอกชน จากเดิมท่ีการนําเขาบุหรี่

ผูกขาดโดยโรงงานยาสูบเทาน้ัน และน่ีคือผล

สืบเน่ืองจากเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ แตวาจากคําตัดสินของแกตตในครั้งน้ัน 

นายแพทยหทัยเคยเขียนไวในหนังสือวา ไมได

หมายความวาเราพายแพ แตท่ีเราตองยอมเปด

ตลาด เน่ืองจากไทยเปนสมาชิกของแกตต และ

ภายในประเทศเราก็มีโรงงานยาสูบท่ีผลิตบุหรี่

ออกมาจํ าหน าย ดั ง น้ัน จึ งตองปฏิ บัติตาม

กฎระเบียบของแกตตในฐานะประเทศสมาชิก 

ขณะเดียวกัน แกตต  มองวา บุหรี่ เปนสินคา

อันตรายตอสุขภาพ เพราะฉะน้ันแกตตจึงอนุญาต

ใหประเทศไทยสามารถควบคุมยาสูบไดตามกฎ

กติการะเบียบวิธีท่ีทําอยู เชน หามการโฆษณา

ยาสูบ การติดฉลากคํ า เตือน ห ามเปด เผย

สวนประกอบ เปนตน หลังจากน้ัน พ.ศ.2535 

ประเทศไทยจึงไดมีการประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535  ซึ่งปจจุบันได

มีการปรับปรุงและรวมเปน พ.ร .บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ประกาศใชเมื่อ 4 

กรกฎาคม ท่ีผานมา หลังจากท่ีไดพยายาม

ผลักดันมานาน 

 อยางไรก็ดี การท่ีรัฐบาลกําหนดใหมี

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  น้ัน ตองเกิดจากการ “บูรณา

การ” ของหลายภาคสวน การท่ียุทธศาสตรชาติ

จะประสบผลสําเร็จได มีหลายปจจัยเก่ียวของ ท้ัง

ปจจัยภายในและภายนอก ในการ กําหนด

ยุทธศาสตรผู ท่ีมีหนาท่ีก็ตองศึกษา วิเคราะห

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ในสวนของปจจัยใน

ประเทศ รัฐบาลสามารถจะจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน

ได แตสําหรับปจจัยภายนอกเปนสิ่งท่ียากตอการ

จัดการไมใหเกิดข้ึนได  

 อยางไรก็ตาม สิ่งหน่ึงท่ีรัฐบาลทําได คือ 

กําหนดนโยบายอย างไรใหประเทศไม เสีย
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ประโยชนจากขอจํากัดตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ในเรื่อง

ของบุหรี่ กระทรวงการคลังมักมองปญหาเรื่อง

การจัดเก็บภาษีโดยมองรายไดอยางเดียว ท้ังท่ี

ควรตองมองดานรายจายดวย ดังน้ีนถามองตาม

หลักเศรษฐศาสตรหรือสามัญสํานึกท่ัวไป เรารูวา

ยาสูบเปนผลเสียมากกวาผลดี รัฐบาลก็ตองมี

นโยบายในการควบคุมยาสูบ  

 ปจจุบันกําลังจะมีราง พ.ร.บ.การยาสูบ

แหงประเทศไทย พ.ศ... ท่ีใหโรงงานยาสูบ ซึ่งเปน

รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปนนิติ

บุคคลสามารถดํ า เ นินการต า งๆ  ได อิสระ 

โดยเฉพาะสามารถรวมทุนกับเอกชนในการผลิต

บุหรี่ได   

ถา พ.ร.บ.การยาสูบฯ ประกาศใช  

ประเทศไทยคงไมพนท่ีจะถูกตราหนาวา “หนา

ไหวหลังหลอก” ไมตางจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องน้ีดวยวาควรทํา

เชนน้ันหรือไม เพราะในมุมมองทางเศรษฐศาสตร

ชัดเจนวา บุหรี่ไดไมคุมเสีย เพราะฉะน้ันในการ

เจรจาการคากระทรวงพาณิชยควรใหความสําคัญ

กับเรื่องน้ีดวย ขณะท่ี กระทรวงการคลังก็ควร

มองในเรื่องรายรับรายจายซึ่งจะเปนภาระของคน

ท้ังประเทศในอนาคต ถาไมจัดการกับปญหาน้ี

อยางจริงจัง
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การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลก 

และผลกระทบตอการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
 

 

ศาสตราจารยกิตตคิุณสุริชัย หวันแกว 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 คําวา “ภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลก” เปนคําท่ีสําคัญมาก ดังท่ีเรามักจะไดยินวา “จีนเปนใหญ” 

หรือ “เทคโนโลยี 4.0” คําตาง ๆ เหลาน้ีสะทอนถึงภูมิทัศนทางเศรษฐกิจการเมอืงท่ีเปลี่ยนไปใหเราตองตื่นตวั

เตรียมพรอมเพ่ือเทาทัน การใชคําวา “ภูมิทัศน” เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกท่ี

เกิดข้ึน เปนการมองหลายระดับ ไมใชเฉพาะประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมรกิาเทาน้ัน แตยังตองสนใจการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  ขณะเดียวกันยังตองสนใจบทบาท

ของประเทศจีนท่ีกําลังขยายตัวอยางมากมาย ณ ขณะน้ี 

 สําหรับภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลก ณ ขณะน้ี ภูมิภาคท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ เอเชีย หรือท่ีมัก

เรียกวา ยุค “บูรพาภิวัตน” จากแผนภาพดานลางแสดงใหเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจนับแตป 1981 

(พ.ศ.2524) ซึ่งสะทอนการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศจีน ทําใหภูมิทัศนทางเศรษฐกิจของโลก

เปลี่ยนแปลง คือข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจมาอยูท่ีภูมิภาคเอเชียแทน แตใชวาสหรัฐอเมริกาจะหมดบทบาทเสีย

ทีเดียว  
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เมื่อ โดนัล ทรัมป ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีนโยบายท่ีชัดเจนวา 

สหรัฐอเมริกาตองมาเปนอันดับ 1  คือไมตองการใหบริษัทในอเมริกาไปลงทุนท่ีอ่ืน  ดวยเหตุน้ีทําใหหลายคน

สงสัยวา ภูมิทัศนเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงเปนกระแสท่ียอนกลับ (โลกาภิวก) หรือไม แตเมื่อพิจารณาตัวเลข

การไหลเวียนของสินคา ขอมูลขาวสาร ผูคนกับการเดินทาง (แผนภาพดานลาง) คิดวาภูมิทัศนเศรษฐกิจโลก

ยังไมยอนกลับไปเปนแบบเกา 
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หากเช่ือมโยงกับการพัฒนาประเทศท่ี

ยั่งยืน (SDGs) ท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ เหมือน

ประเทศไทยกําลังเขาสู  “สงครามความคิด”  วา 

“สุขภาพ” กับ “การคา” ควรตองไปดวยกันหรอื

แยกกัน ปจจุบันนโยบายของประเทศไทยกําลัง

ตกอยูในภาวะ “สวนทางทางนโยบาย” น่ัน

หมายถึง ดานหน่ึงก็อยากใหเศรษฐกิจเติบโต  แต

อีกดานหน่ึง เราไดมองเห็นสุขภาพของประชาชน

ในภาพใหญน้ีดวยหรือไม ถาประเทศไทยตองการ

ไปสูอนาคตท่ีมั่งคั่งและยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งท่ี

ตองสนใจเรื่องความรมเย็นรวมกัน ดังน้ัน มิติ

เศรษฐกิจจึงอยูโดดเดี่ยวไมไดแตตองมาตรวจสอบ

ควบคูกับมิติดานสังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

ซึ่งเราตองชวยกันดูวา นโยบายมีภาวะสวนทาง

หรือสอดคลองกันหรือไม โดยเฉพาะ สิ่งท่ีตองให

ความสนใจ คือการ “บูรณาการทางนโยบาย”  

 สําหรับประเทศไทย ในระดับสูงสุด

พยายามบูรณาการโดยใชวิธีสั่งการใหบูรณาการ 

(แบบแนวตั้ง) แตการบูรณาการอีกความหมาย

หน่ึงคือ การประสานกันในแนวนอน ซึ่งไมใชแค

เรื่องสุขภาพหรือบุหรี่ แตยังดูแลเรื่องเศรษฐกิจ

ฐ านร ากด ว ย ว า มี มิ ติ ข อ งสุ ขภ า วะ เ ข า ไ ป

ประกอบดวยหรือไม ปจจุบันการบูรณาการ

แนวนอนยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร จึงอยาก

ใหทุกภาคสวนสนใจ เพ่ือตั้งรับปรับตัวไดทัน โดย

ไมตกเปนเหยื่อกระแสโลกาภิวัตนและการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ   

 สิ่ ง ท่ี ท า ท า ย คื อ  ทํ า อ ย า ง ไ ร ใ ห

ประสบการณทํางานของหลายภาคสวนท่ีมา

ประชุมกันในวันน้ีกลายเปนสวนหน่ึงของการ

เรียนรูทางนโยบาย ไมเฉพาะในสายกระทรวง

สาธารณสุข แตเปนการเรียนรูขามกระทรวง 

เพ่ือใหเราสามารถรับมือกับภูมิทัศนการเมืองโลก

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได  น่ันเพราะถาปราศจากซึ่ง

การเรียนรู การเปนภาคีรวมทุกขรวมสุข เราอาจ

กลายเปนเหยื่อของกระแสการคาท่ีใหคา “เม็ด

เงิน” เพียงอยางเดียว  รวมไปถึงแมกระท่ังความ

รับผิดชอบของเราตอประเทศเพ่ือนบาน ดวย

ประเทศไทยมีประสบการณท่ีนาสนใจในเรื่องของ

การควบคุมยาสูบ เราสามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณเหลาน้ีไปยังประเทศเพ่ือนบานได 

การมองเห็นท้ังในประเทศและนอกประเทศจะทํา

ใหเราแข็งแรงมากข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพ่ืออนาคตของไทยท่ียั่งยืนตอไป 

 กลาวโดยสรุปคือ (1) งานของเราจะอยู

ตรงไหนของการขับเคลื่อนไปสูอนาคตท่ียั่งยืน เรา

อาจตองชวยกันพิจารณา เพราะโลกมีความ

ซับซอน อยามองออกไปขางนอกอยางเดียวจนลืม

มองขางในวาอะไรคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต เงิน

หรือสุขภาพของผูคน  (2) ยาสูบเปนภัยคุกคาม

ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีเราตองกํากับดูแลใหดี ซึ่ง

น่ันหมายถึงเราตองเทาทันความเปลี่ยนแปลง  (3) 

การทํางานเรื่องบุหรี่ กับอนาคตท่ียั่งยืนจะไป

ดวยกันไดอยางไร ประสบการณของการทํางาน

เปนสิ่งสําคัญและตองทํางานโดยเช่ือมโยงกับผูท่ี

ตกเปนเหยื่อ  (4) เ ช่ือวาผู ใหญในบานเมืองมี

ความตั้งใจดี อยากเห็นอนาคตประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แตบางครั้งแรงกดดันมา

จากหลายทิศทางจนมองไมทะลุ จึงตองอาศัยการ

เรียนรูและสังคมชวยกันใหสติแกผูท่ีตองตัดสินใจ

ทางนโยบาย และท่ีสําคัญคือ งานท่ีพวกเราทําจะ

เปนสวนหน่ึงของการเรียนรูของสังคมไดอยางไร 

ทําอยางไรใหเปนการเรียนรูขามภาคสวน ไม

เฉพาะสายสุขภาพเทาน้ัน  ดังน้ัน การควบคุม
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ยาสูบในบริบทโลกท่ีภูมิ ทัศนทางเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วน้ีจึงเปนตัวเรงใหเราเรียนรู

รวมกันในสังคมเพ่ือนําสูความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

เพราะฉะนั้น เราสามารถใชประสบการณในการควบคุม

ยาสูบเปดมุมมอง เพ่ือการพัฒนารวมกันในอนาคต ใหทกุ

ภาคสวนมองกวางกวาการควบคุมยาสูบ มองกวางกวา

การคา มองหลายๆ มิติประเด็น เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ

ประเทศไทย 

.................................................................... 
 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 19 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหาวิชาการ 
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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การเสวนา เรื่อง  

“ตีแผ : บุหรี่ไฟฟา / บุหรี่อิเล็กทรอนกิส” 
 

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8.45-9.45 น. 

ผูอภิปราย 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.เนาวรตัน เจรญิคา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

คุณชัยสิทธ์ิ บุญกัน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 

ผูดําเนินรายการและรวมอภิปราย 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่  
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ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  

ประธานมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 

บุหรี่ไฟฟา หรือ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

เปนผลิตภัณฑยาสูบตัวใหมกําลังระบาดไปท่ัวโลก 

ประเทศไทยก็เชนกัน เมื่อทุกคนไดทราบถึง

ปญหาของบุหรี่ไฟฟาในการอภิปรายครั้งน้ี ก็หวัง

วาจะชวยกันนําไปเผยแพรตอสังคมตอไป 

 

.........................................................................................

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

เรารูกันดีวาบุหรี่ท่ีจุดสบูกันน้ันมีพิษภัย

มหาศาล สารพัดโรคท่ีจะไดรับซึ่งมีหลักฐานทาง

การแพทยยื นยัน  แต เมื่ อบริ ษัท บุหรี่ ได ทํ า

ผลิตภัณฑตัวใหมออกมา ทําใหเกิดขอสงสัยวา

ปลอดภั ยจริ งหรื อ ไม  ขออ นุญาต ใช คํ า ว า 

“ผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง” เพราะวามัน

ออกมาในรูปโฉมใหม รูปรางใหม ๆ ท่ีเราไมคุนตา 

ไม คุ น เคย  และตอง ใช รู ปแบบการสูบ ท่ี ไม

เหมือนเดิม อยางเชน การสูบผานนํ้า ท่ีเรารูจักกัน

ในนาม “บารากู” แตสิ่งท่ีกําลังเปนปญหามากใน

ไทยก็คือบุหรี่ไฟฟา ซึ่งมีดวยกันหลายรูปแบบ  

 บุหรี่ไฟฟาอยูในคราบหมาปาแตเอาลูก

แกะเขามาสวมไว เพ่ือใหเห็นวาภายนอกนุมนวล 

ดูดี ดูปลอดภัย แตความจริงไดซอนความรายกาจ

ไวมากมาย คําถามท่ีเกิดข้ึนก็คือบุหรี่ไฟฟามีความ

ปลอดภัยจริงหรือไม 
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 บุหรี่ไฟฟาตนแบบประกอบดวย 3 สวน 

สวนแรกก็คือ แทงแบตเตอรี่ เปนตัวเก็บปะจุ

ไฟฟา เก็บพลังงาน สวนท่ี 2 ซึ่งมีสีนํ้าตาลคลาย

กับสวนท่ีคลายเปนกนกรองของบุหรี่ท่ัวไป สวนน้ี

เปนหลอดเอาไวสําหรับใสนํ้ายาท่ีใชในการเสพ 

ตรงรอยตอระหวางแบตเตอรี่กับชองใสนํ้ายาจะมี

ตัวจุดระเบิด ตัวจุดระเบิด น้ีจะเปนตัว ท่ีดึ ง

พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ กอใหเกิดความรอน

ท่ีหลอดนํ้ายา และระเบิดนํ้ายาออกมาเปนไอ  

 แตเมื่อดูตามเว็บไซตตาง ๆ มากมาย 

โดยเฉพาะเว็บไซตท่ีมีการขายบุหรี่ไฟฟาจะอาง

อยูตลอดเวลาวาบุหรี่ไฟฟาปลอดภัย บุหรี่ไฟฟา

ดีกวาบุหรี่ดั้งเดิม ทําไมรัฐบาลจึงใจจืดใจดําไม

ยอมใหบุหรี่ไฟฟาขายอยางเสรี เราลองมาดูไป

พรอมกันวาจริงอยางท่ีเขาอางหรือไม 

 หากมีใครสักคนมาบอกวาตอนน้ีมีการ

ผลิตยาบาท่ีปลอดภัยกวายาบาแบบเม็ดท่ีเปน

ของเดิม เปนยาบาแบบเสน เปนยาบาแบบหลอด 

มันดูดีทีเดียว ทานจะเช่ือหรือไมวายาบาน้ัน

ปลอดภัย ก็ในเมื่อสารตั้ งตนมันไมปลอดภัย 

เชนเดียวกับบุหรี่ไฟฟา สารตั้งตนก็คือใบยาสูบ 

สารสกัดจากใบยาสูบไมเคยมีคําวาปลอดภัย 

เชนเดียวกัน บุหรี่ ไฟฟาสกัดมาจากใบยาสูบ 

เพราะฉะน้ัน การท่ีบุหรี่ไฟฟาจะปลอดภัยหรือไม

น้ัน ก็ตองมาดูขอมูลกัน 

 ปจจุบันปรากฏรายงานจํานวนมากท่ี

ระบุวา เมื่อเอาไอนํ้าจากบุหรี่ ไฟฟาออกมา

วิเคราะหจะพบวามีสารประกอบอยูมากมาย 

รวมท้ังสารกอมะเร็งท่ีมีการพิสูจนแลววาสามารถ

กอมะเร็งไดจริงในมนุษย เพราะฉะน้ันการท่ี

คนขายบุหรี่ไฟฟาอางตางๆ นานาวาบุหรี่ไฟฟา

ปลอดภัยไมมีสารพิษ จึงไมเปนความจริง  

 นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยทางการแพทย

ซึ่งมีขอมูลมากข้ึนเรื่อยๆ เชน งานวิจัยของสมาคม

โรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา เมื่อป 2014 โดยมี

การนําไอของบุหรี่ไฟฟาไปทดสอบในเซลลเยื่อบุ

ทางเดินหายใจของมนุษย พบวาเซลลเยื่อบุ

ทางเดินหายใจเมื่อไดสัมผัสกับไอของบุหรี่ไฟฟา

เปนระยะเวลาตอเน่ือง จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

แบบเดียวกับท่ีเกิดมะเร็งทุกประการ นอกจากน้ี 

ยังพบวาไอของบุหรี่ไฟฟาสามารถทําใหเกิดสาร

อนุมูลอิสระและทําลายเยื่อบุทางเดินหายใจ และ

กอใหเกิดการทําลายดีเอ็นเอของมนุษยและเปน

ตนเหตุใหเกิดมะเร็งตอไป 

  ในการวิจัยท่ีกลาวถึงน้ัน ไดแบงเซลล

ของมนุษยท่ีสกัดออกมาเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 

สัมผัสกับไอบุหรี่ไฟฟาเปนเวลา 4 ช่ัวโมง อีกกลุม

หน่ึงสัมผัสควันบุหรี่เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ผลปรากฏ

วาเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับท่ีเกิดมะเร็ง 

ฉะน้ัน คําอางท่ีวาไอของบุหรี่ไฟฟาปลอดภัย ไม

จริง  

นอกจากเหตุการณน้ีเมื่อ 3 ถึง 4 ปท่ี

แลวกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับสํานัก

ควบคุมยาสูบออกไปกวาดจับบุหรี่ไฟฟาท่ีมีการ

ขายกันแถวทองหลอ สีลม และนําตัวอยางท่ีกวาด

จับมาไดมาตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร การแพทย 

สิ่งท่ีพบคือสารพิษประกอบอยูในนํ้ายาท่ีขายกัน

อยูมากมาย ไมวาจะเปนโลหะหนัก สารหนู ปรอท 

แคทเมียม สารกอมะเร็งมีครบทุกอยางท่ีมีอยูใน

ควันบุหรี่และสารท่ีมีปริมาณมาก ก็คือ นิโคติน 

ท้ังน้ี บุหรี่โดยท่ัวไปท่ีจุดกันน้ันมีนิโคตินประมาณ

มวนละ 1.5 มิลลิกรัม แตในนํ้ายาของบุหรี่ไฟฟา 

1 หลอดมีนิโคตินอยูประมาณ 180 มิลลิกรัม 

กลาวไดวาสูบบุหรี่ไฟฟา 1 หลอดจะไดทุกอยาง
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ครบถวนไมแตกตางจากการสูบบุหรี่ซองกวาๆ 

หรือ 2 ซองในเวลาเดียวกัน ซึ่งนิโคตินมีฤทธ์ิเสพ

ติด นอกจากน้ี นิโคตินยังมีฤทธ์ิบีบหลอดเลือดท่ัว

รางกาย ไมวาจะเปนสมองหรือหัวใจ ทําใหเกิด

โรคหัวใจวายเฉียบพลัน อัมพาต อัมพฤกษ หลอด

เลือดในสมองตบี, แตก, ตัน หรือตายในท่ีสุด 

 เคยมี นัก วิทยาศาสตรส กัด นิโคติน

บริสุทธ์ิออกมาจากบุหรี่ และเอามาหยดท่ีหนู 1 

ตัว เมื่อหนูกินลงไป สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับหนูก็คือหนู

ตาย เรื่องน้ียังคงเปนจริงมาจนถึงปจจุบัน ท้ังน้ี 

นิโคตินน้ันอยูในนํ้ายาของบุหรี่ไฟฟา เมื่อมนุษย

สูบเขาไปในรางกาย ก็เหมือนกับท่ีหนูทดลองได

กินเขาไป เพียงแตวามนุษยตัวใหญกวาหนูจึง

สามารถรับปริมาณสารพิษไดมากกวา รับเขาไป

แบบสะสม  

 นอกจากน้ี นิโคตินยังมีผลตอสมอง เมื่อ

ไมมีการเสพนิโคตินเลย สมองจะมีสีเหลืองซึ่งเปน

ภาพจากการสแกน เปนสมองท่ีเซลลมีความ

พรอมตอการเรียนรู จดจําและทํางานได แตเมื่อ

สมองไดรับนิโคตินเขาไปนานเขา นานเขา สมอง

กลายเปนสีฟาน่ันคือมีความลา หมดสภาพ หมด

กําลังท่ีจะเรียนรู เปนสมองเหมือนคนแกคือไม

สามารถท่ีจะเรียนรูตอไปได  

ยังมีรายงานเพ่ิมเติมในระยะหลังๆ จาก

ผลการวิจัยอีกดวยวา เมื่อนําไอของบุหรี่ไฟฟาไป

สัมผัสกับหนูนานเขาๆ เซลลเยื่อบุผนังทางเดิน

ห า ย ใ จ ข อ ง ห นู จ ะ เ กิ ด อ า ก า ร ห ม ด แ ร ง

เชนเดียวกับท่ีเกิดในโรคถุงลมโปงพองของมนุษย 

ฉะน้ัน ผูท่ีสูบบุหรี่ไฟฟาตองเตรียมรับมือกับโรค

ถุงลมโปงพองดวยเชนกัน นอกจากน้ี ยังมีโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบ แตก ตัน ตายดวย 

 ลาสุด ก็ยั งมี งานวิจัย ซึ่ งปรากฏใน

วารสาร JAMA ของเดือนน้ีน่ีเองกลาววาพิษจาก

บุหรี่ ไฟฟาไมแตกตางจากบุหรี่ เดิม เพียงแต

เปลี่ยนรูปโฉมใหมเทาน้ันเอง และมีรายงาน

เพ่ิมเติมอีกวาไอของบุหรี่ไฟฟา มีไอมือสองดวย 

เหมือนควันบุหรี่มือสอง ไมแตกตางกัน ในขณะน้ี 

ทุกอยางจึงเหมือนประสบการณซ้ํารอยเหมือน

ตอนท่ีบริษัทบุหรี่เอาบุหรี่กนกรองออกมาขาย

แทนบุหรี่ท่ีมีกนกรอง และบอกวาบุหรี่กนกรอง

น้ันปองกันมะเร็งได แตทุกวันน้ี สภาพท่ีปรากฏ

คือคนท่ีสูบบุหรี่กนกรองเปนอยางไรบาง 

แพทยใหญของกระทรวงสาธารณสุข 

สหรัฐอเมริกา คนปจจุบัน คือ Dr.Vivek Murthy 

ใหสัมภาษณรายการทีวีรายการหน่ึง มีตอนหน่ึงท่ี

เขาพูดวา “ในฐานะพอคนหน่ึง ผมขอแสดงความ

ประสงคในการปกปองลูกๆ ของพวกเราจากบุหรี่

ไฟฟา อยางสุดความสามารถ”  เพราะเขาไดเห็น

แลววาบุหรี่ไฟฟาไมปลอดภัยจริงๆ จากขอมูลท่ี

เขามีอยู 
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รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

  

บุหรี่ไฟฟา เปนกลยุทธของบริษัทบุหรี่ท่ี

บอกวากําลังผลิตสิ่งท่ีปลอดภัย และตอกย้ําเขาไป

ในสมองของผูบริโภควาขณะน้ีเขาคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และมองวาสุขภาพเปนเรื่องท่ีสําคัญ  

 ลองจินตนาการดูวาหากรัฐบาลบาง

ประเทศหลงเช่ือวาน่ีคือสิ่งปลอดภัย สิ่งท่ีเกิดข้ึน

คือเขาก็จะอนุญาตใหคนท้ังประเทศใชสิ่งน้ีได

อยางถูกตองตามกฎหมาย  

 สิ่งท่ีนากลัวท่ีสุดของบุหรี่ไฟฟาก็คือ 

การเปนตัวนําท่ีจะทําใหวัยรุนไปสูวงจรเสพติด

บุหรี่ธรรมดา ซึ่งมีผลงานวิจัยสนับสนุนมากมาย 

ซึ่งการผลิตบุหรี่ชนิดน้ีมีมาไมถึง 10 ป แตประเทศ

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีไดเคยทํางานวิจัยในป 

2011-2012  ออกมาสํารวจนักเรียนระดับมัธยม

ประมาณ 20,000 คน ออกมามีผลตรงกันวาเรื่อง

น้ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ธรรมดา เขากําลัง

จะแปรเปลี่ยนสังคมท่ีตกลงกันวาจะใหการสูบ

บุหรี่ไมเปนสิ่งปกติ แตเขากลับจะทําใหพฤติกรรม

การสูบบุหรี่มาเปนสิ่งปกติ  

 และยังมีผลงานวิจัยลาสุด จากขาวสาร

ของมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ เมื่อวันท่ี 26 

มิถุนายน ซึ่งนํามาจากขาวของวารสาร JAMA 

ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีการตีพิมพออกมาวา มีการ

ทบทวนงานวิจัย 9 ช้ิน พบวา ผู ท่ีเริ่มสูบบุหรี่

ไฟฟา จะไปสูบบุหรี่ธรรมดามากกวาคนท่ีไมเคย

ใชหรือไมเคยรูจักบุหรี่ไฟฟาเลย มากกวา 4 เทา 

ซึ่งน่ีเปนผลงานวิจัยปจจุบัน 

 ในสหรัฐอเมริกา มีการทํางานวิจัยเรื่อง

เหลาน้ีกันมาก เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟายังเปนสิ่ง
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ท่ีปกติ เปนเรื่องถูกกฎหมายในบานของเขา และ

มีผูใชจํานวนมาก เขาจึงสามารถทํางานวิจัยได

งายกวาบานเรา และยังมีอีกหลายงานวิจัยท่ี

ออกมากลาววานักเรียนมัธยมอายุประมาณ 13-

14 ป มีการติดตามผลของเด็กท่ีใชบุหรี่ไฟฟา 

ตอมาเด็กเหลาน้ีมีการสูบบุหรี่ธรรมดาเกือบ รอย

ละ 40 ทายท่ีสุดก็ตองไปจบท่ีบุหรี่ธรรมดา น่ัน

แสดงวาบุหรี่ไฟฟาเปนดานหนา ท่ีเปนเครื่องลอ

ใหนักเรียนหรือวัยรุนสูบบุหรี่ และตอมาก็จะมี

การเปลี่ยนพฤติกรรมมาสูบบุหรี่ธรรมดามากข้ึน  

 อีกงานวิจัยท่ีทํากับนักเรียนในลองแอง

เจลิส มีการติดตามในระยะเวลา 6 เดือน 12 

เดือน พบวาไมเพียงกลับมาสูบบุหรี่ธรรมดา แต

ยังไปท่ี ซิการและฮุคกา นอกจากน้ี มีงานวิจัยท่ี

เผยแพรในปน้ี (2560) กลาววาพฤติกรรมของคน

ท่ีใชบุหรี่ไฟฟา ยังนําไปสูการดื่มเหลา สูบกัญชา

และยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายอ่ืนๆ อีก  

 นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีนาตกใจในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีการโฆษณาอยางถูกกฎหมายของ

บุหรี่ ไฟฟา มีการวิจัยออกมาวาการรับรูการ

โฆษณาเหลาน้ี ทําใหวัยรุนตัดสินใจในการเริ่ม

ทดลองท้ัง 2 ชนิด คือ บุหรี่ไฟฟาและบุหรี่ธรรมดา 

ซึ่งเปนงานวิจัยลาสุดในปน้ีเชนกัน 

 สิ่งท่ีอยูในจิตวิญญาณของอุตสาหกรรม

บุหรี่ ท่ีจริงแลวเขาไดแปรสภาพการทําธุรกิจจาก

บุหรี่ธรรมดา มาสูธุรกิจท่ีเรียกวานิโคติน โดยท่ี

เขาพยายามสรางภาพวาตัวเองเปนผูมีความ

รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอการสาธารณสขุ 

แทท่ีจริงแลวเขากําลังแสวงหาผลประโยชนอยาง

มากจากผูสูบ และผูหลงเช่ือ เพราะคิดวาจะ

สามารถนําไปสูการเลิกบุหรี่ได  แทท่ีจริงแลว เขา

กําลั งดึ ง เอาค าของการสู บ บุหรี่ ให ม า เป น

พฤติกรรมท่ีปกติในสังคมอีกครั้งหน่ึง  

 ขอจบดวยคํากลาวของ ศ.นพ.ประกิต 

วาทีสาธกกิจ ท่ีวา วันวาน คําพูดบริษัทบุหรี่กลาว

วา “ท่ีจริง เราขายสารเสพติด นิโคติน” แตทาน

อาจารยประกิตไดโตแยงวา “วันนี้ เราผลิตและ

โปรโมทบุหร่ีไฟฟา อุปกรณสงสารเสพติด 

นิโคติน รูปแบบใหม” 
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.............................................................................. 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  

ประธานมลูนิธิรณรงคเพ่ือการไมสบูบุหรี ่

ความพยายามของธุรกิจบุหรี่ก็คือการ

คิดคนผลิตภัณฑใหมข้ึนมาทดแทนการสูบบุหรี่ 

ซึ่งไมคอยเปนท่ียอมรับแลว โดยเฉพาะในกลุม

วัยรุนของตางประเทศ เมื่อมีบุหรี่ไฟฟาเขามาทํา

ให เ กิ ดผลกระทบแนว โน มการสู บ บุหรี่ ใน

ตางประเทศท่ีลดลงมาก เพราะมีคนเขาไปทดลอง

จํานวนมาก ดังท่ีมีงานวิจัยพบวาภายใน 4 ป คือ 

2554-2558 การใชบุหรี่ไฟฟาของนักเรียนมัธยม

ปลายในสหรัฐอเมริกามีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก รอย

ละ 1.5 เปน รอยละ 16 เทากับ 10 เทาภายใน 4 

ป และเมื่อมีการติดตามเด็กเหลาน้ีตอไป พบวา 

เด็กเหลาน้ีกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดาอีก ซึ่งน่ีคือวิธีท่ี

จะไดมาซึ่งนักสูบหนาใหม น่ีคือเปนประเด็นใหญ

ท่ีมีความกังวลกัน 

 ขอถามอาจารยสุทัศนวา บริษัทบุหรี่

โฆษณาวาบุหรี่ไฟฟาสามารถชวยใหคนเลิกบุหรี่

น้ัน จริงหรือไม 

 

.............................................................................. 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา      

งานวิจัยตางๆ ยืนยันวา ไมสามารถเลกิ

ได  นอกจากน้ัน คนท่ีตองการใชบุหรี่ไฟฟาเพ่ือ

เลิกบุหรี ่พบวามีจํานวน รอยละ 80  นอกจากจะ

เลิกบุหรี่ธรรมดาไมไดแลว กลับติดบุหรี่ไฟฟาเพ่ิม

เขามาอีกอยางดวย น่ันเทากับติดท้ังสองอยาง 
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คุณชัยสิทธิ์ บุญกัน  

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 

ในสวนของ สคบ. ทําหนา ท่ีในการ

คุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการ

ใชสินคาและบริการ เรื่องบุหรี่ไฟฟา สคบ.มีการ

ดําเนินงานโดยรวมกับหลายหนวยงานในการท่ีจะ

ออกคําสั่งเพ่ือท่ีจะควบคุมสินคาประเภทน้ี เชน 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอีก

หลายหนวยงานท่ีเขารวมในการดูแลเรื่องน้ี 

 สคบ.มีการพิจารณาและเห็นวาบุหรี่

ไฟฟาไมไดมีประโยชนกับผูบริโภคเลย นอกจากน้ี 

เมื่อผูบริ โภคนําไปใชแลว อาจจะกอให เ กิด

อันตราย เน่ืองจากบุหรี่ไฟฟามีสารอันตรายผสม

อยู สคบ.จึงใชอํานาจของคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดใหญ ออกคําสั่ง

หามขาย ซึ่งคําสั่งน้ีมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 แลว 

แตปจจุบันก็ยังพบวามีการลักลอบเอาบุหรี่ไฟฟา

มาขายกันอยู 

 คําสั่งของ สคบ.ไมใชบังคับเฉพาะบุหรี่

ไฟฟาเทาน้ัน แตยังรวมถึงบารากู, บารากูไฟฟา 

และนํ้ายาท่ีใชสําหรับเติมบารากูไฟฟาและบุหรี่

ไฟฟาอีกดวย รวมถึงการใหบริการของผูประกอบ

ธุรกิจดวย แตปจจุบันน้ี สถานการณในการดูแล

สินคาพวกน้ี ถึงแมบางครั้งเราสามารถเขาไปดูแล

ใน ร า นอาหา ร ไ ด  แ ต ก็ ต อ ง ยอมรั บ ว า สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส มีหลากหลาย เชน เฟซบุก เว็บไซต 

ไลน ซึ่งผูประกอบการไดใชชองทางตาง ๆ เหลาน้ี

ในการนําสินคาเหลาน้ีไปจําหนายใหกับผูบริโภค 

ในขณะท่ีเจาหนาท่ีของ สคบ.ซึ่งมีกําลังคนไม

เพียงพอ ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ  สวน 

ในการสืบสวนหรือสอบสวนหาขอเท็จจริง เชน 

เมื่อเร็ว ๆ น้ี สคบ.ไดรวมมือกับตํารวจ ทหาร 

ปจจุบันตองอาศัยทหารเปนหลักในการเขาไป

ดําเนินการการปราบปรามจับกุม ท้ังน้ี ไดรับผล

อยางดี รวมถึงมีการขยายผลไปถึงผูประกอบ

ธุรกิจท่ีเปนแหลงผลิตและนําเขามาจําหนาย 

อยางไรก็ตาม หากผูบริโภคยังหาซื้อบุหรี่ไฟฟา

และนํ้ายาท่ีใชเติมอยู ก็จะยังมีการลักลอบนําเขา

มาจําหนายอยูเรื่อย ๆ ฉะน้ัน ตัวผูบริโภคเองตอง

เขาใจดวยวา บุหรีไฟฟาไมไดเปนอุปกรณท่ีชวยให

เลิกบุหรี่ได จึงไมควรท่ีจะเขาไปยุงกับสิ่งน้ี  

 การดําเนินการของ สคบ.น้ัน แมวา

บทลงโทษจะสูง แตผูประกอบการก็ไมคอยจะ

เกรงกลัวสักเทาไร ท้ังๆ ท่ีโทษของการจําหนาย

บุหรี่ไฟฟาและบารากูไฟฟา รวมถึงนํ้ายาสําหรับ

เติมน้ัน มีอัตราโทษท่ีสูงทีเดียว จําคุกไมเกิน 5 ป 

ปรับไมเกิน 500,000 บาท เปนโทษสําหรับผูขาย 

สวนโทษสําหรับผูผลิตหรือผูใหบริการมากเปน 2 

เทาคือ จําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 1 ลานบาท 

หรื อ ท้ั งจํ า ท้ั งปรับ  เปน อัตรา โทษ ท่ีสู ง  แต

ผูประกอบการก็ยังไมเกรงกลัวเทาท่ีควร สคบ.เอง

พยายาม ท่ีจะ บังคับ ใช กฎหมายตัว น้ีอย าง

เครงครัด เพ่ือท่ีจะใหสินคาพวกน้ีหลุดออกไปจาก

สังคมไทยของเรา อยางไรก็ตาม เมื่อยังมีคนหาซือ้ 

ยังมีคนใชสินคาพวกน้ี น่ันคือความยากลําบากท่ี

จะทําใหสินคาพวกน้ีหมดไปจากประเทศของเรา 
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  หลายๆ ครั้งท่ี สคบ.ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ปราบปรามสินคาพวกน้ี ก็จะมี เสียงสะทอน

ตามมา เชน ลาสุดท่ีสคบ.ลงพ้ืนท่ี จะมีชุดเฉพาะ

กิจท่ีจะทําการปราบปรามเรื่องน้ี ซึ่งมักจะไป

ในชวงวันศุกรตอนเย็น ๆ ไปเดินดูตามตลาดนัด

ตางๆ วามีการขายสินคาพวกน้ีหรือไม พบวา 

ปจจุบันน้ีมีการพัฒนาเรื่องการแอบซอนการขาย

สินคาพวกน้ี วิธีการมีมากมาย เชน มีการตั้งโตะ

โดยไมมีสินคาวางขาย แตมีเจาหนาท่ีคอยทํา

หนา ท่ีดูแลและซักถามลูกคาวาจะเอาเทาไร 

อยางไร จากน้ันก็นัดเจอกันขางนอก ฉะน้ัน การ

เขาไปปราบปรามสินคาพวกน้ีจึ ง เปนความ

ยากลํ าบากเ พ่ิม ข้ึน สคบ. เองก็ยั งพยายาม

ปราบปรามใหถึงท่ีสุด 

 

.............................................................................. 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ           

ขณะน้ี บริษัทบุหรี่ขามชาติท่ีใหญท่ีสุด

ในโลก ตั้งเปาไววาจะตองเปดตลาดบุหรี่ไฟฟาใน

ประเทศไทยใหได เปน 1 ใน 20 ประเทศท่ีเขาจะ

เปดในปน้ี พวกเราจึงตองชวยกันพูดความจริงให

สังคมรับรูวาคืออะไร  

 

 

 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย  

หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

ในมิติของกฎหมายน้ัน มักมีขอสงสัยวา 

บุหรี่ไฟฟา สามารถใช พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบฉบับใหมควบคุมไดหรือไม  กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทดูแลกฎหมายสวนน้ีจึง

ตองทบทวนวา สถานะของบุหรี่ไฟฟา ณ วันน้ีควร

จะเปนสินคาหามเด็ดขาดหรือเปนเพียงสินคา

ควบคุม หากเราไมตองการใหประวัติศาสตร

กลับไปซ้ํารอยตามท่ีผูอภิปรายหลาย ๆ ทานได

กลาวในชวงตนไปแลว จึงไมควรท่ีจะยินยอมให

สินคาประเภทน้ีขายตอไปได เพราะหากควบคุม

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหมน้ี 

น่ันคือเรากําลังยอมใหสินคาประเภทน้ีขายได 

เพียงแต เราหามกระบวนการโฆษณา ซึ่ งใน

ทายท่ีสุดก็จะมีชองวางทางกฎหมาย  

เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีจะสามารถดําเนินการ

ไดตอนน้ีคือ เรายังคงตองสถานะของการเปน

สินคาหามเด็ดขาด ซึ่ งหามใน 2 ลักษณะ มี

กฎหมาย 2 ตัวท่ีหามไวอยางชัดเจน ก็คือ เปน

มาตรการตนทาง ใชประกาศของกระทรวง

พาณิชย เรื่องของการหามนําเขาบารากู บุหรี่

ไฟฟา เขามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศใช

ตั้งแตป พ.ศ.2557  

มาตรการของ สคบ.ท่ีเขามาหนุนเสริม 

(ตามท่ีคุณชัยสิทธ์ิไดกลาวแลวขางตน) เปน

มาตรการท่ีเขามาดําเนินการควบคุมของท่ีกําลัง
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ระบาดอยูในไทย ท่ียังมีการขายและใหบริการอยู

ตามรานและสถานบรรเทิงตางๆ  

ท้ังน้ี การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบตางๆ 

ไมวาจะเปนบุหรี่, ซิกาแรต, ยาเสน ก็ยังควบคุม

ไดไมเต็ม 100 เปอรเซ็นต อัตราการบริโภค

ผลิตภัณฑยาสูบยังสูงอยู จึงยังตองควบคุมไปถึง

บุหรี่ไฟฟาและบารากูไมใหมีการขายเพ่ือทําราย

สุขภาพของประชาชนไทย
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ชวงคําถามจากผูรวมฟงคําอภิปราย 
 

 

 

• การควบคุมบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส มบีางประเทศควบคุมการนําเขา บางประเทศก็ควบคุมการ

โฆษณา การตลาด คําถามคือ หากกฎหมายใหมของประเทศไทยกําหนดใหมนัเปนสารพิษ จะ

ไดไมตองไปเสียเวลาทํากฎหมายอ่ืนๆ ตอ 

 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  

 ท่ีจริงหลายประเทศกําหนดใหนิโคตินเปนสารพิษ แตทําไมประเทศไทยไมออกกฎหมายน้ี 

 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย 

 ในชวงประมาณป พ.ศ. 2556 ตอ 2557 ท่ีมีการหารือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หลังจาก

ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาววา ทุกหนวยงานตองชวยกันดูแลเรื่องบุหรี่ไฟฟา จึงไดมีการเชิญ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน มาชวยกันดูเรื่องมาตรการควบคุมสินคาตัวน้ี และสาร

นิโคตินท่ีทําใหคนเสพติด จึงมีโจทยวาเราควรไปดูท่ีสารหรือไม แตบางหนวยงานก็ยังมีขอติดขัดบาง

ประการวานิโคตินมีอยูในหลายอยาง รวมท้ังกลุมยาท่ีใชในการเลิกบุหรี่ดวย ท้ังน้ีหากมีการระบุวา

เปนสารตองหาม ตองหามโดยไมมีขอยกเวน น่ีคือหลักการตามโครงสรางกฎหมายเรื่องการหาม

สารเคมีในราชอาณาจักรไทย จึงติดขัดในประเด็นน้ี ท้ังน้ี หากในอนาคต ยาเลิกบุหรี่สามารถใชสาร
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ตัวอ่ืนทดแทน ทําใหประเทศไทยไมมีความจําเปนตองใชสารตัวน้ีแลว ก็สามารถประกาศข้ึนบัญชี

สาร ใหเปนสารตองหามเขามาในราชอาณาจักรไทยได  

 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  

ขอเพ่ิมเติมวา นิโคตินเปนสารพิษแนนอน เพราะผสมอยูในยาฆาแมลง  

 

• เราจะมีสวนในการปราบปรามบุหร่ีไฟฟาไดอยางไร เพราะขณะนี ้บริษัทไดจางเด็กมาบรรจุ

สําหรับสงขายตามโซเชียลเนต็เวิรก หากมกีารพบเห็นจะสามารถแจงไดท่ีไหน อยางไร มี

ชองทางของกฎหมายท่ีจะเอ้ือใหพวกเรามีสวนรวมในการปราบปรามหรือไม  

 

คุณชัยสิทธ์ิ บุญกัน 

 ทุกทานสามารถมีสวนรวมไดโดยแจงให สคบ.ทราบ โดยมสีายดวน 1166 ซึ่งมีหนวย

เฉพาะกิจท่ีจะปราบปรามสินคาพวกน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งเปนสินคาอันตรายและสินคาท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายแกผูบริโภค ถาหากทราบขอมูลก็จะสงเจาหนาท่ีออกไปสืบหาและดําเนินการปราบปราม  

 สถานการณ ณ ปจจุบันคือ มีการขายตามหนาเว็บไซตและเฟซบุกมากมาย เมื่อเจาหนาท่ี

เขาไปลอซื้อก็มีความยากลําบากเพราะบางทีช่ือของเจาหนาท่ีมีเพียงไมก่ีคน ซึ่งหากเขาจับไดก็จะ

ปดเพจหนีไป เจาหนาท่ีก็ไมสามารถเขาถึงตนตอได 

 หากทานใดตองการมสีวนรวม สามารถแจงไดท่ีสายดวน 1166 หรือเว็บไซต 

www.ocpd.go.th แจงเบาะแสเรือ่งการลักลอบจําหนายสินคาประเภทน้ีได ไมวาจะเปนบารากู บา

รากูไฟฟา บุหรีไ่ฟฟา และนํ้ายาสาํหรับเติม เปนสินคาอันตรายท่ีหามขายในประเทศไทย 

 

• ในปจจุบันไดเห็นเพียงโครงการและสื่อรณรงคแสดงโทษภัยบุหร่ี แตยังไมเคยเห็นประเด็นของ

บุหร่ีไฟฟา ท้ังนี้ เด็กเยาวชนยังมคีวามเชื่อวาบุหร่ีไฟฟามีความปลอดภัย คิดวามีแนวคิดในการ

ทําการรณรงคเร่ืองนี้ออกมาหรือไม อยาไร 

 

ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรญัญา       

เรื่องน้ีกําลังคิดกันอยู แตมันเปนผลิตภัณฑใหม เมื่อเทียบกับบุหรี่ดั้งเดิมจะเห็นวามัน

แสดงพิษภัยไดงาย โดยเฉพาะเรื่องควันบุหรี่มือสอง แคเอาควันบุหรี่ไปลนท่ีกระจกแลวเอาทิชชูเช็ด

ก็สามารถเห็นคราบนํ้ามนัดินแลว แตบุหรี่ไฟฟาซึ่งตัวพิษภัยหลักๆ คือ นิโคติน ฉะน้ัน การจะทําให

เห็นเปนภาพหรือรูปธรรม ตองใชเวลาเพ่ือพัฒนาอุปกรณในการตรวจสอบ และอุปกรณในการสอน 

แสดงใหชัดเจนมากข้ึน แตคิดวาคงไมนานนักก็จะเห็นแนวคิดท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน  
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คุณจิรวัฒน อยูสบาย  

สิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกรมควบคุมโรคไดออกรวมทีมกับชุดปฏิบัติการของ สคบ.ท่ี

ตลาดนัด สิ่งท่ีพบคือการกัดกรอนของนํ้ายา ซึ่งมีปฏิกิริยาท่ีนากลัวมาก จากการท่ีมีการรวมของ

กลางเตรียมนับจํานวนท่ีจะลงในคําใหการ ปรากฏวานํ้ายาหกลงบนโตะ ในระยะเวลาไมถึง 10 นาที 

โตะถูกกัดจนเปนผิวดาน ทําใหเห็นวาบุหรี่ไฟฟามีอันตรายกวาท่ีคิดกันไว น่ีคือขอเท็จจริงท่ีสามารถ

เห็นภาพไดชัดเจนถึงอันตรายได  

 

• จากการท่ีเคยไปตามชุมชนตาง ๆ พบเห็นรุนพ่ีสูบบุหร่ี หรือพอท่ีอุมลูกพนควันบุหร่ีไฟฟาใส

หนาลูกเต็มๆ เราจะมีวิธกีารจัดการกับบุคคลเหลานี้อยางไรบาง 

 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา      

จากขอมูลท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ วาไอจากบุหรี่ไฟฟามือสองไมแตกตางจากควัน

บุหรี่มือสอง มีรายงานวิจัยทางการแพทยกลาววาเด็กท่ีถูกเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีบิดาหรือมารดาสูบ

บุหรี่ไฟฟา ประมาณ 5-10 ป เด็กจะเติบโตข้ึนโดยท่ีมีโรคหืดหรือภูมิแพมมากกวาเด็กท่ีเลี้ยงดูโดย

ครอบครัวท่ีพอแมไมไดสูบอะไรเลย คืองานวิจัยท่ียืนยันใหเห็นวาไอหรือบุหรี่ไฟฟามีผลในทางลบตอ

เด็กท่ีอยูในบานน้ันจริงๆ  

 สิ่งท่ีจะทําไดคือเรื่องการใหความรู เพราะตองยอมรับวาสังคมไทยมีภูมิคุมกันต่ํา มีความรู

นอยในการปกปองตัวเอง และเราเปนคนท่ีเช่ือคนงาย ถูกหลอกจากสื่อท่ีมีการปนแตงขอมูลตางๆ 

ในสื่อสังคมออนไลน แมขอมูลจะไมมีแหลงท่ีมาก็เช่ือแลว โดยท่ีไมรูวามีท่ีมาจากไหน พอเขาบอกวา

ปลอดภัยเราก็สงตอแลว เปนตน  

 ในฐานะท่ีตัวเองอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนระดับอุดมศึกษาจะขอรับไปพัฒนาอุปกรณสอน 

แสดง คิดรูปแบบ และเครื่องมือท่ีจะใชสอนแสดงในระดับภาคประชาชน ใหประชาชนท่ัวไปไดเห็น

วาถาเสพบุหรี่ไฟฟาแลวจะเกิดอะไรข้ึนท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ   

คนท่ีอยูในบานเดียวกับคนท่ีสูบบุหรี่ไฟฟาน้ันจะไดรับอันตรายแนนอน เพราะบุหรี่ไฟฟา

ไมไดมีแคไอนํ้าและนิโคตินเทาน้ัน การท่ีจะทําใหเกิดควันปริมาณมากขนาดน้ัน มันจะตองใส

สารเคมีเปนสิบๆ ตัว เพราะนิโคตินเปนยางเหนียว เอานํ้าผสม เวลาพนจะไมเปนไอ การท่ีจะทําให

เปนไอจึงตองใสสารเคมีมากมาย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งแปลกปลอมตอรางกายท้ังน้ัน  
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ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  ไดกลาวสรุปการอภิปรายวา 

เน่ืองจากขณะน้ีระยะเวลายังนับวาสั้น ทําใหยังไมเห็นผลกระทบ  นอกจากผลท่ีไดรับจาก

งานวิจัยท่ีเขาทําในระดับเซลล แตสิ่งท่ีแนนอนคือมันนําใหเด็กไปสูการสูบบุหรี่ธรรมดา น่ีก็ชัดเจน

คือทําใหเด็กไปติดบุหรี่ธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องท่ีไมตองการใหเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี สคบ.ก็มีความพยายามท่ีจะดูแลจัดการกับของเหลาน้ีท่ีมีการขายอยางผิดกฎหมาย และ

เรียกรองใหพวกเราชวยกัน และมีความหวังวาพวกเราจะชวยกันแจงสถานท่ีเขาขายกัน ตอ สคบ.

หรือสํานักควบคุมยาสูบ เพ่ือนําไปสูการจับและสิ่งท่ียังจะชวยกันไดอีก อันดับแรกคือบอกใหคน

รอบขางและสังคมไดรูกันวามันไมไดปลอดภัยอยางท่ีมีการโฆษณา โดยเฉพาะเยาวชน และชวยกัน

เฝาระวังตอไป 
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การเสวนา เรื่อง  

“เปดศักราชใหม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560” 

 
วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00-11.00 น. 

ผูอภิปราย 

 รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คุณจิรวัฒน อยูสบาย หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 คุณชุณหณัฏฐา กิจวรรณ ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค 

ผูดําเนินรายการ 

 รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภญิโญ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

 คุณจิรวัฒน อยูสบาย หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 

ผูดําเนินการอภิปรายไดกลาวเร่ิมตนวา เร่ืองกฎหมายเปน

เร่ืองที่เขาใจยาก ฉะนั้น ในการอภิปรายชวงแรกคุณจิรวัฒนและ

คุณปกปอง จะรวมกันอธิบายเร่ืองกฎหมายกอนเปนอันดับแรก 
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พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. 2560 มีเหตุการณสําคัญท่ีควรทราบมีอยู

ดวยกัน 3 ตัวเลขคือ 3, 5 และ 4 

 ตัวแรก คือ เลข 3 -  เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 

2560 สภานิติ บัญญัติแหงชาติ  (สนช. )  มีมติ

เห็นชอบรางกฎหมายฉบับน้ี และใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของประกาศใชเปนกฎหมายได 

เลข 5 - เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ไดถูก

ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหเปน

ท่ีรับรูของประชาชนโดยท่ัวไป 

 เลข 4 - กฎหมายฉบับน้ีจะนําไปสูการ

ปฏิบัติได น้ัน ตองพน 90 วันหลังจากท่ีมีการ

ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งก็ตรงกับ

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถดําเนินการ

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ีได 

 จนกระท่ังถึงวันน้ีเทากับ 21 วัน หรือ 3 

สัปดาหท่ีกฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใชแลว และ

สามารถดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี

ได  

 ท้ังน้ี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ.2560 เ กิดจากเจตนารมณและเหตุผลท่ี

สําคัญ 4 ประการ คือ 

1. ตองการปกปองเด็กและเยาวชนให

หางไกลจากผลิตภัณฑยาสูบ เพ่ือไมใหเกิดนักสูบ

หนาใหมเขามาสูวงจรของสินคาเสพติดประเภทน้ี 

2. ตองการคุมครองสุขภาพของคนสวน

ใหญในประเทศกวา 50 ลานคน น่ันก็คือคนท่ีไม

สูบบุหรี่ควรไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีจะ

ไมไดรับควันบุหรี่ 

3. ตองการปรับกฎหมายใหสอดคลองกับ

สถานการณและปญหาในปจจุบัน  

5. ตองอนุวัติตามกรอบอนุสัญญาควบคุม

ยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO-FCTC) เปน

กฎหมายระหวางประเทศดานสุขภาพเพียงฉบับ

เดียว ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกดวย 

และบทบาทหนาท่ีหน่ึงของการเปนสมาชิกก็คือ

ประเทศไทยตองออกกฎหมายในประเทศของ

ตัวเอง ใหสอดคลองกับขอกําหนดและแนวปฏิบัติ

ของกรอบอนุสัญญาดังกลาว  

 

อาจมีขอสงสัยวา เม่ือมีกฎหมายฉบับเกาคือฉบับ พ.ศ.2535 วันนี้มี พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ออกใหม ฉะนั้น จะมีการใชกฎหมายกันอยางไรหลังวันท่ี 4 

กรกฎาคม เพราะบางเรื่องยังไมมีกฎหมายลูกออกมา บางเรื่องสามารถบังคับใชไดทันที หรือ

บางเรื่องอาจตองใชกฎหมายเกา 
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ดวยประเด็นดังกลาว ทําใหมีการแบง

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบออกเปน 3 กลุม 

กลุมแรก  คือ ดําเนินการทันทีภายหลัง 

พ.ร.บ. มีผลบังคับใช กลุมน้ีสามารถบังคับใชได

ทันที นับจากวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 น่ันคือ

บทบัญญัติ ท่ี กําหนดมาตรการท่ีชัดเจนไวใน 

พ.ร.บ.แลว สังเกตไดจากมาตราใดท่ีไมมีการออก

อนุบัญญติระบุใหรัฐมนตรีตองไปออกกฎเกณฑ

ใดๆ ท้ังสิ้นสามารถดําเนินการได เชน การกําหนด

อายุของผูขายผลิตภัณฑยาสูบ หรือคนท่ีจะซื้อ

ผลิตภัณฑยาสูบ 

กลุมท่ี 2  คือ กลุม ท่ีดําเนินการโดย

กฎหมายลูกฉบับเกาไปกอน น่ันคือ การใช

กฎหมายของป พ.ศ.2535 หรืออนุบัญญัติตางๆ ท่ี

เก่ียวของไปกอน เชน เรื่องเครื่องหมายเขตปลอด

บุหรี่ ซึ่ง ณ วันน้ี กระบวนการออกกฎหมายตอง

คอยๆ ทยอยตามแผนอนุบัญญัติ ซึ่งสํานักควบคุม

การบริ โภคยาสูบได ทํา เรื่องเสนอเขา ไปยั ง

คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ ท้ังหมดมี

ดวยกัน 20 ฉบับ ตองแลวเสร็จภายใน 1 ป นับ

จากวันท่ี 4 กรกฎาคมท่ีผานมา เชน สถานท่ี

สาธารณะหามสูบบุหรี่ ก็ยังใชอยู จนกวาจะมีการ

ออกประกาศฉบับใหมข้ึนมาทดแทน  

กลุมท่ี 3  คือ กลุม ท่ีดําเนินการเมื่อ

ประกาศใชกฎหมายลูกฉบับใหม ในวันหนาหาก

กระทรวงสาธารณสุขเห็นความจําเปนท่ีจะตอง

ออกกฎหมายลูกก็สามารถออกได เชน การ

กําหนดระยะหางของสถานท่ีท่ีอนุญาตใหมีการ

ขายบุหรี่ได คือ การจัดโซนน่ิง หรือเรื่องซองบุหรี่

แบบเรียบเพ่ือลดความเยายวนใจ หากในอนาคต 

เมื่อประเทศไทยมีความพรอมท่ีจะกาวไปสูจุดน้ัน 

ก็สามารถออกกฎหมายไดในอนาคต และเมื่อเกิด 

พ.ร.บ.ฉบับน้ีเมื่อรวมกันแลว มีท้ังหมด 7 หมวด 

79 มาตรา ซึ่ง รอยละ 80 มาจากเรื่องเดิม รอย

ละ 20 เปนสิ่งท่ีเพ่ิมเติมเขามาเพ่ือใหเกิดความ

สมบูรณแบบยิ่งข้ึน  

ในวันน้ีจะพูดคุยกันถึงเรื่อง รอยละ 20 

ดังกลาว โดยเริ่มตนท่ี มาตรการของอายุ ไดแก 

มาตรการแรก หามขายบุหรี่ใหบุคคลท่ีมีอายุต่ํา

กวา 20 ป  และมีการกําหนดอายุของผูขาย

ผลิตภัณฑยาสูบเพ่ิมเขามาในกฎหมายฉบับใหมน้ี

ดวย โดยหามบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปเปน

คนขายผลิตภัณฑยาสูบ 
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รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มาตรการแรกของ พ.ร .บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ไดกําหนดไวคือ การ

หามขายผลิตภัณฑยาสูบใหกับบุคคลท่ีมีอายุต่ํา

กวา 20 ป และประการท่ี 2 คือการหามเด็กต่ํา

กวาอายุ 18 ป เปนผูขายผลิตภัณฑยาสูบ  

 ท้ังน้ี กฎหมายฉบับเกาป พ.ศ.2535 

หามขายใหกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป พบวาเกิด

ปญหามากมายและเกิดขอขัดของมากมายในเรื่อง

การคุมครองสุขภาพอนามัยของเด็ก ซึ่งควรไดรับ

การปองกันไมใหเขาถึงยาสูบกอนวัยอันควร จึง

เปน ท่ีมาของการแก ไข เ พ่ิมเติม และจัดทํา

กฎหมายฉบับน้ีข้ึนมาคือ การปรับอายุจาก 18 ป

ใหเปน 20 ป ดวยเหตุผลสนับสนุนหลายประการ 

ไดแก 

 เหตุผลแรก ตรงกับบริบทการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งตามกฎหมายแลวหาม

ขายใหกับบุคคลท่ีมีอายุ ต่ํากวา 20 ปอยูแลว  

 เหตุผลท่ีสอง คือ การบรรลุนิติภาวะ ซึ่ง

ตามกฎหมายแพงแลวกําหนดไววาผูท่ีอายุยงัไมถึง 

20 ป ถือวายังเปนเด็ก การตัดสินใจตางๆ ยังตอง

ขอความยินยอมจากพอแม จึงมีความสอดคลอง

กับเรื่องการสูบบุหรี่ ท่ีสามารถตัดสินใจสูบไดเมื่อ

พนอายุ 20 ป ต่ํากวาอายุ 20 ปถือวาหาม และมี

โทษตามกฎหมายมกีารเพ่ิมข้ึนจากกฎหมายฉบับ

เดิมซึ่งกําหนดไววาจําคุก 1 เดือน ปรับ 2,000 

บาท แตปรับใหมเปนโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน 

และปรับไมเกิน 30,000 บาท ถือวาเปนความผิด

ท่ีรุนแรงท่ีสุดมาตราหน่ึงใน พ.ร .บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 เพราะเปนมิติของเด็ก 

ซึ่งหากยอมใหมีการขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 

20 ป และมีการกําหนดโทษท่ีไมรุนแรง ตอไปเด็ก 

ๆ ซึ่งเปนอนาคตของชาติก็จะติดบุหรี่ กันเปน

จํานวนมากกอนวัยอันควร จึงมีการกําหนดโทษท่ี

คอนขางรุนแรงเพ่ือทําใหการควบคุมยาสูบมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 นอกจากน้ี ยังมีอีกเรื่องคือ การหามใช 

จางวาน ยินยอมใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปขาย

ผลิตภัณฑยาสูบ เปนเรื่องใหมซึ่งในกฎหมายฉบับ

เดิมไมมีเรื่องน้ี  

เหตุผลก็คือวาเมื่อเด็กอายุนอย ๆ มีโอกาสได

สัมผัสบุหรี่ และยังเปนผูขายอีกดวย ทําใหเขาเห็น

สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องปกติ เปนของท่ีไมมีพิษภัย และ

สักวันหน่ึงตัวเขาเองก็จะสูบบุหรี่ ดวยเหตุน้ีจึงมี

การกําหนดวาคนขายจะตองเปนผูใหญพอสมควร 

มีอายุ 18 ปบริบูรณ ซึ่งเรื่องน้ีมีความสอดคลอง

กับอนุสัญญาระหวางประเทศเรื่องการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ หรือ FCTC มีการกําหนดวารัฐ

ภาคีท้ังหลายตองมีมาตรการหามเด็กเปนผูขาย

ผลิตภัณฑยาสูบดวย  

 ท้ังน้ี เกิดขอสงสัยวาทําไมตองเปน 18 

ป  ทําไมไม เปน 20 ป  ซึ่ งระหวางการ ช้ีแจง

กฎหมาย ใน สนช.มีขอถกเ ถียงเรื่ อ ง น้ี กัน 

ทายท่ีสุดตกลงกันเปนอายุ 18 ป เหตุผลเพราะวา

เขา ไม ใช ผู สู บ โดยตรง  เขา เปนผู หยิบขาย 

เพราะฉะน้ัน อายุ 18 ป เขาสามารถทํางานได
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แลวตามกฎหมายแรงงาน ฉะน้ัน จึงมีความเห็น

วา การกําหนดอายุไว ท่ี  18 ปนาจะเปนการ

คุมครองเด็กในฝงผูขายไดพอสมควรแลว และยัง

ไมใหกระทบสิทธิในการทํางานของผูท่ีมีความ

จําเปนอีกดวย และท่ีนาสังเกตคือ จะไมมีการ

ลงโทษเด็กท่ีเปนผูขาย แตจะลงโทษผูใหญท่ีเปน

ผูใช จาง วาน ยินยอม  

 

 

………………………………………………………………… 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย  

หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ  

  มาตรการควบคุมยาสูบไมวาจะเปนมิติ

ใดก็ตาม ไมสามารถใชเพียงมาตรการใดมาตรการ

หน่ึงท่ีจะทําใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค

ได ตองใชมาตรการอ่ืนควบคูกัน ซึ่งมีมาตรการท่ี

ไดเพ่ิมเติมเขามาในกฎหมายฉบับน้ี คือเรื่องการ

หามแบงขายบุหรี่ซิกาแรต ในตัวกฎหมายมีการ

กําหนดไวอยางชัดเจนวาตองขายท้ังซอง หามแบง

ขาย ซึ่งอัตราโทษกําหนดไววาปรับไมเกิน 40,000 

บาท  

 มาตรการถัดมา คือ การหามแสดงหรือ

ยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานท่ีขาย

ปลีก ซึ่งมีโทษปรับท่ีอัตรา 40,000 บาท และอีก

เรื่องท่ีเปนเรื่องใหมสําหรับกฎหมายฉบับน้ีก็คือ 

การกําหนดสถานท่ีในการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ 

ซึ่งมีการกําหนด 4 กลุมสถานท่ี ไดแก วัด/สถานท่ี

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาล สถาน

บ ริ ก า ร ด า น ส า ธ า ร ณสุ ข แ ละ ร า น ขายย า 

สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสัตว สถานศึกษา 

(ทุกประเภท) 

รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่องการหามแบงขายถือวาเปนเรื่อง

ใหมท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายฉบับน้ี ในอดีตรานตางๆ 

ขายบุหรี่เปนซอง และมีการแบงขายบุหรี่เปนมวน

ดวย เพราะกฎหมายเกาไมไดหาม แตกฎหมาย

ปจจุบันหามไมใหมีการแบงขายบุหรี่ซิกาแรต 

เหตุผลเพราะวาถามีการอนุญาตใหแบงขายได 

คนก็สามารถซื้อบุหรี่ไดโดยงาย โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนท่ีจะซื้อทีละมวนสองมวน และเปน

ท่ีมาของการติดบุหรี่ในปริมาณมากๆ ตอไป ซึ่งท่ัว

โลกประมาณ 90 กวาประเทศหามแบงขายบุหรี่

เพราะทําใหคนเขาถึงบุหรี่ไดโดยงายและเด็ก

เยาวชนก็จะติดกับดักของสิ่งน้ี 

ฉะน้ัน FCTC จึงมกีารกําหนดออกมาวา

การขายบุหรี่ตองขายเปนซองและหามแบงขาย 

กฎหมายของไทยก็เดินตามอนุสัญญาระหวาง

ประเทศ และเดินตามแนวปฏิบัติท่ีดีของท่ัวโลก  

อี กมาตรการห น่ึ ง ท่ี สอดคลอง กับ

กฎหมายการเ ก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง ท่ีมีการแกไขและบังคับใช

ลาสุดน้ัน มีการกําหนดวาการแบงขายเปนสิ่ง

ตองหามเชนกัน ฉะน้ัน การแบงขายจึงมีความผิด

ท้ังเรื่องการเก็บภาษีของสรรพสามิตและผิดท้ัง

กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  

มาตรการตอไปคือ หามแสดงหรือ

ยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานท่ีขาย

ปลีก ท่ีจริงแลวรานคาและรานใหญ ๆ ในแนว

ปฏิบัติตามกฎหมายเกาไดทําอยูบางสวน คือมีตู

และปดเอาไว เมื่อมีคนมาซื้อก็จะเปดตูและหยิบ

ให ในเวลาปกติตูก็จะถูกปดเอาไว แตก็มีบางราน

และบางสถานท่ีท่ีมีการฝาฝนคือไมมีการปดตู 
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และมีการแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่งในแนวปฏิบัติ

ของ FCTC ถือวาเรื่องน้ีเปนเรื่องหน่ึงของการ

โฆษณา และเปนเรื่องเก่ียวกับการแสดงผลติภณัฑ

ยาสูบตอสาธารณชน เปนการจูงใจใหคนสูบบุหรี่  

ดวยเหตุน้ีจึงมีการกําหนดกฎหมายให

ชัดเจนมากข้ึนคือหามแสดงหรือยินยอมใหแสดง

ผลิตภัณฑยาสูบ ในมาตรา 36 เพ่ือใหสิ้นสุดการ

ถกเถียงเรื่องน้ีอีกตอไป เพราะมาตรา 36 เขียนไว

ชัดเจนวาหามผูขายปลีกแสดงหรือยินยอมให

แสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก และมี

โทษปรับ 40,000 บาท ซึ่งเรื่องน้ีทางรานคาหรือ

ธุรกิจมีขอโตแยงวาการหามเชนน้ี เปนการขัดตอ

สิทธิทางการคา สิทธิของผูบริโภคในการเลือก

สินคา 

ขอยกตัวอยางขอพิพาทในประเทศ

นอรเวย มีกฎหมายเรื่องหามแสดงผลิตภัณฑ

ยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก บริษัทธุรกิจยาสูบขาม

ชาติฟองรองนอรเวยทันทีวาขัดสิทธิผูบริโภคท่ีจะ

ไมไดพบกับสินคา ไมมีสิทธิในการเลือก ขัดกับ

สิทธิของผูประกอบการท่ีไมสามารถแสดงสินคา

ใหผูบริโภคเห็นได ในท่ีสุดศาลไดตัดสินวาเรื่องน้ี

ไมขัดตอสิทธิ เพราะรัฐบาลสามารถออกมาตรการ

เหลาน้ีไดเพ่ือคุมครองสุขภาพประชาชน จึงไมถือ

วาขัดตอสิทธิตาง ๆ ท่ีฝายธุรกิจกลาวมา 

ท้ังน้ี ยังมีขอสงสัยอีกวาหากมองใน

มุมมองของคนซื้อบุหรี่ แลวเขาจะรูไดอยางไรวา

ร าน น้ีมี บุหรี่ อะไรขายบ าง ราคาเท า ไร ซึ่ ง

กฎหมายมีการเขียนไววาหามผูขายแสดงตัว

ผลิตภัณฑหรือตัวบุหรี่ใหคนเห็น  

การแสดงช่ือยี่หอของบุหรี่รวมท้ังราคา

จะตองเปนไปตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ท้ังน้ี มีการใหสิทธิผูบริโภคเพ่ือใหทราบความ

แตกตางของราคาแตละยี่หอ ฉะน้ัน ตอไปถามี

ประกาศกระทรวงออกมา รานบุหรี่ตองปดไมให

เห็นซองบุหรี่ และจะมีปายเปนกระดาษขนาดไม

ใหญมาก และมีตัวหนังสือแสดงยี่หอของบุหรี่

พรอมราคา ไมมีสีสันและไมมี โลโก  เ พ่ือให

ผู บ ริ โ ภ ค ท ร า บ ร า ค า ข อ ง แ ต ล ะ ยี่ ห อ  ใ น

ขณะเดียวกันก็ไมไดเปนไปเพ่ือการโฆษณา 

 

 

………………………………………………………………… 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย   

หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

มาตรการถัดไปคือ หามการโฆษณาและ

สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบทุกรูปแบบ 

กฎหมายฉบับน้ี เปนมาตรการควบคุมแบบ

เบ็ดเสร็จ ซึ่งจะไมมีขอยกเวนอยางกรณีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีมีการยกเวนเวลาในการทําโฆษณา

ได แตกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบไดกําหนด

ชัดเจนว าห ามการโฆษณาและการสื่ อสาร

การตลาดทุกรูปแบบ ซึ่งจะมีบทลงโทษแปรผัน

ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิด  

และอีกสิ่งหน่ึงท่ีอาจขัดกับความรูสึกของคน

บางสวนกอนหนาน้ี แตเมื่อมีการใหความรูกับคน

สวนใหญมากข้ึนคือ การหามบริ ษัทบุหรี่ ทํา

โครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR) เดิมหลายคนกลาววา CSR คือสิ่งท่ีทําความ

ดี แต CSR จากบริษัทบุหรี่ไมใช CSR ท่ีแทจริง 

เพราะ CSR ท่ีแทจริ งตองทํา กับคน ท่ีได รั บ

ผลกระทบโดยตรงจากผูประกอบการ เชน คนท่ี

สรางเข่ือนก็ทํา CSR กับคนท่ีไดรับผลกระทบ คน

ท่ีอยูเหนือเข่ือนและไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม 
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แตการทํา CSR ของบริษัทบุหรี่คือทําเพ่ือเพ่ิม

ลูกคารายใหม เพ่ือตองการเพ่ิมนักสูบรายใหม 

ฉะน้ัน น่ีคือไมใชการทํา CSR ท่ีถูกตอง แตเปน

การทําโฆษณาและการกระตุนยอดขาย จึงมีการ

หามท้ังเรื่องการโฆษณาสื่อสารการตลาดและหาม

การอุปถัมภ หรือกิจกรรมสนับสนุนอยางกิจกรรม 

CSR ดวย

  

รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 สิ่งแรกของเรื่องน้ีคือหามการโฆษณา

สื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ ในกฎหมายฉบับใหม

จะมีอยูในมาตรา 30, 31, 32, 33 สรุปก็คือมี 4 

มาตรการหลักๆ ซึ่งเปนมาตรการหามโฆษณาท่ี

ครบถวนเต็มรูปแบบท่ีสุด ถาหากเทียบกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล จะเห็นวาเรามีกฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการหามโฆษณา 

แตก็มีขอยกเวนมากมายท่ีเขายังโฆษณาไดอยูใน

บางเวลาและบางเง่ือนไข แตบุหรี่น้ันตรงกันขาม

เ พ ร า ะ มี ก า ร ห า ม โ ฆ ษ ณ า เ ต็ ม รู ป แ บ บ ท่ี

ภาษาอังกฤษใชคําวา Total Band คือการหาม

ท้ังหมด สวนโทษท่ีกําหนดไว หลักการก็คือมีการ

แยกรายใหญออกจากรายยอย 

 รายยอยจะเปนโทษปรับและจําคุกดวย

ตามสัดสวนท่ีเขาทํา เชน รานคารายยอยท้ังหลาย

ท่ีโฆษณาก็จะมีโทษคือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับ

ไมเกิน 500,000 บาท สิ่งท่ีเปนนวัตกรรมของ

กฎหมายฉบับใหมน้ีซึ่งอาจยังไมมีในกฎหมายอ่ืนก็

คือเรื่องการลงโทษผูประกอบการรายใหญ ซึ่ง

หากมีการโฆษณา ในอดีต

มีการปรับเพียง 200,000 บาท รายใหญอาจคิด

วาเปนเรื่องของความคุมคา อาจมองวาคาปรับคุม

ตอการออกโปรโมช่ัน หรือออกสื่อโฆษณาตางๆ  

ฉะน้ัน ในกฎหมายใหม มาตรา 56 

วรรค 2 มีการกําหนดวาคาปรับสําหรับรายใหญท่ี

ออกสื่อโฆษณาตาง ๆ เปนคาปรับแบบแปรผัน

ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยจะปรับเปน

จํานวนเงินครึ่งหน่ึงของคาใชจายท่ีรายใหญใช

สําหรับการโฆษณา สื่อสารการตลาด เชน ถาเขา

ใชเงินในการโฆษณา 100 ลานบาท คาปรับก็จะ

เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท เปนการทําลาย

ความคุมคาและทําลายแรงจูงใจท่ีเขาจะทําการ

โฆษณาแบบน้ี แนวคิดดังกลาวนําแนวทางมาจาก

กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ท่ีเห็นวากฎหมาย

และธุรกิจตองทันกัน ถากําหนดคาปรับแบบ

ตายตัว ธุรกิจอาจมองวาน่ันคือความคุมคาและ

ตนทุนในการฝาฝนกฎหมาย แตหากมีการกําหนด

คาปรับแบบผันแปรโดยคํานึงถึงความเสียหายท่ี

ธุรกิจไดกอความเสียหายใหเ กิดข้ึนตอสังคม 

คาปรับแบบน้ีก็เปนสิ่งใหมท่ีมีอยูแลวในกฎหมาย

ใหมของเรา  
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 สวนเรื่องหามอุปถัมภและสนับสนุน

กิ จกร รม  CSR ซึ่ ง ก็ เ ป น ไ ปตาม เกณฑ ของ

อนุสัญญาควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ FCTC แมจะ

เปนสิ่งใหมในกฎหมายฉบับน้ี แตก็ไมใชสิ่งใหมใน

สังคมโลก เพราะธุรกิจยาสูบเขาจะใชมาตรการใน

การอุปถัมภ ใหเงิน ใหทุนตาง ๆ ท่ีนําไปสูการ

โฆษณาแฝงในรูปแบบหน่ึง ดวยเหตุน้ีจึงมีสิ่งใหม

ท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายฉบับใหม โดยเขียนไวใน

มาตรา 35 วา หามผูประกอบการและผูมีสวน

เก่ียวของ ใหการอุปถัมภสนับสนุนบุคคล กลุม

บุคคล หนวยงานของรัฐ ในลักษณะเปนการสราง

ภาพลักษณ สงผลในการแทรกแซง หรือการ

โฆษณา หรือสงเสริมการบริโภคยาสูบ ฉะน้ัน 

ธุรกิจยาสูบจะไมสามารถนําเงินไปใหเด็ก ไปสราง

โรงเรียน หรือนําเงินไปอุปถัมภเรื่องตาง ๆ ได 

เปนเรื่องท่ีหามไวตามมาตรา 35  

แตมีขอยกเวนในกรณีเกิดสาธารณภัย

รายแรง เชน นํ้าทวมครั้งใหญป 2554  ถือวาเปน

สาธาณภัยรายแรงท่ีสามารถใหความชวยเหลือ

ตามมนุษยธรรมได  อีกเรื่องคือหากเปนการ

ชวยเหลือกันในระหวางกระบวนการผลิต และ

ผูคายาสูบ คือผูประกอบการธุรกิจชวยชาวไรหรือ

ผูคายาสูบดวยกันเอง ลักษณะน้ีสามารถทําได ถือ

วาเปนสิ่งท่ียกเวน เปนการใหความชวยเหลือใน

หมูคนท่ีคายาสูบ 

 

 

 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย  

หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 และอีกหน่ึงมาตรการท่ีรวมเอาท้ัง

กฎหมายฉบับเกาและใหมไวดวยกันคือ วิธีการ

ตางๆ ท่ีมีการหามผูขายปลีก ขายผลิตภัณฑยาสบู 

โดย 7 กลุมวิธีการดังกลาวมีดังน้ี 

 มาตรการกลุมแรก มาจากกฎหมาย

ฉบับเดิมคือการหามขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติ 

เน่ืองจากไมสามารถตรวจสอบอายุผูซื้อได  

 มาตรการกลุมท่ี 2 ซึ่งเปนมาตรการใหม 

หามขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะขายไดเฉพาะ

รานท่ีไดรับใบอนุญาตเทาน้ัน  

 มาตรการกลุมท่ี 3 เปนมาตรการหนุน

เสริมกฎหมายของกรมสรรพสามิต ซึ่งกฎหมาย

สรรพสามิตจะดูว า ใคร ท่ีสามารถขายได  มี

ใบอนุญาตชัดเจน จึงมีการออกกฎหมายมาหนุน

เสริมวาหามการขายนอกสถานท่ีระบุไว ใน

ใบอนุญาต กรณีแบบน้ีจะพบในชวงเทศกาลปใหม 

สงกรานต มีการยกตูบุหรี่ โตะวางบุหรี่ออกมา

ขายริมถนนในชวงเทศกาล ในจุดท่ีมีนักทองเท่ียว

รวมอยูจํานวนมาก หรือแมแตการหามขายตาม

ตลาดนัดท่ัวไป 
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 มาตรการกลุมท่ี 4 มีท้ังเกาและใหม

รวมกัน น่ันคือการลด แลก แจก แถม ให เดิมมี

การระบุไวทุกอยางยกเวนการลดราคา ปจจุบัน

พบปญหาวาบริษัทบุหรี่พยายามท่ีจะลดราคา

จํานวนมากเพ่ือกระตุนยอดขาย จึงมีการหามการ

ลด การแลก การแจก และการแถมท่ีเก่ียวกับการ

ขายผลติภัณฑยาสูบ 

 มาตรการกลุมท่ี 5 คือมาตรการเรขาย 

ตางจังหวัดจะมีแผงขายลูกอม หรือรถกับขาวท่ี

เรียกกันวารถพุมพวง หรือตามรถไฟ มีการขาย

ผลิตภัณฑยาสูบกัน ท้ังหมดน้ีเปนการเสนอขายท่ี

สามารถเขาถึงผูบริโภคโดยตรง จึงเปนมิติท่ีตองมี

การควบคุม 

 มาตรการกลุมท่ี 6 การใหสิทธิประโยชน 

ชิงโชค ชิงรางวัล บริษัทบุหรี่มีการใหนําซองเปลา

หรือแสตมปไปแลกฟรีบุหรี่เพ่ือเปนการกระตุน

ยอดขาย จึงหามการใหสิทธิประโยชน ไมวาจะ

เปนบัตรชมคอนเสิรต การชิงโชค ชิงรางวัล  

 มาตรการกลุมท่ี 7 สามารถเสริมมาตรา 

36 เรื่องปายแสดงราคา ซึ่งตองใชมาตรการควบคู

กัน หามแสดงราคาในลักษณะท่ีจูงใจผูบริโภค 

อาทิ ปายขนาดใหญเอสี่ 3 แผนติดกัน ทําดวยสี

สะทอนแสง บางครั้งก็เปนปายไฟ ปายไฟกะพริบ

แบบแอลอีดี  

 

………………………………………………………………… 

รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนแนวคิดของ

กลุ มมาตรการ เหล า น้ี  ซึ่ งห ามผู ข ายปลี ก

ดํ า เ นินการขายปลีกตามวิ ธีการ ท่ีกล าวมา 

ภาพรวมก็คือกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบป 

พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎหมายฉบับเกาในมาตรา 6 

ท่ีจริงก็หามไวบางแลวในบางมาตรการ อาทิ หาม

เรื่องการโปรโมช่ันตาง ๆ และหามการโฆษณา แต 

20 กวาปท่ีผานมา ธุรกิจยาสูบอาศัยชองวางของ

กฎหมาย คิดวิธีการขายท่ีเปนการลด แลก แจก 

แถม เพ่ือดึงดูดผูบริโภคดวยวิธีการท่ีมากมาย 

ดวยเหตุน้ีผูรางกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2560 ดวย

การนําสิ่งท่ีพวกเขาทํา และอาศัยชองวางในการ

โฆษณา ลด แลก แจก แถมตาง ๆ  นํามาเขียนให

ชัดเจนในมาตรา 27 ซึ่งเปนไปตามมาตรการตาง 

ๆ ดังท่ีคุณจิระวัฒนไดกลาวมาแลว นอกจากน้ียัง

มีการอุดชองวางลวงหนาดวย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การลด แลก แจก แถม เพ่ือสงเสริมใหคนบริโภค

ยาสูบ 

 

………………………………………………………………… 

คุณจิรวัฒน อยูสบาย  

หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

เรื่องสุดทายท่ีอยูในกฎหมายฉบับใหม 

คือ การกําหนดสถานท่ีสาธารณะใหเปนเขต

ปลอดบุหรี่ มาตรการน้ียังมีอยู แตมีการปรับอัตรา

โทษ จากเดิมการสูบบุหรี่ในท่ีหามสูบกําหนดไวท่ี 

2,000 บาท ไดปรับใหเปน 5,000 บาท  

สวนมิติใหมคือเรื่องการมีสวนรวมของเจาของ

สถานท่ี ซึ่งถือวาเปนมาตรการเดนของหมวด

คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่  แตเดิมเจาของ

สถานท่ีท่ีเปนเขตปลอดบุหรี่ หนาท่ีในกฎหมาย

เดิมมีเพียงไปขอสติกเกอร และนําสติกเกอรมาตดิ 

แตปรากฎการณท่ีเคยเกิดข้ึนคือติดแลวก็จบกัน

ไป ไมมีการดูแลหรือหามปรามคนท่ีเขามาสูบบุหรี่
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ในรานหรือเขตรับผิดชอบของตนซึ่งเปนเขต

ปลอดบุหรี่  

กฎหมายฉบับใหมไดเปลี่ยนมุมมองวา

กฎหมายจะไปสูการบังคับใชและการยินยอม

ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ท่ี ค ร บ ถ ว น แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพได ผูท่ีเปนเจาของสถานท่ีตองมีสวน

ชวย โดยกฎหมายกําหนดไวชัดเจนวาเจาของ

สถานท่ี ผูจัดการของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือผู ท่ี

รับผิดชอบสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่เหลาน้ันมี

หนาท่ีประชาสัมพันธ แจงเตือน ควบคุมเพ่ือไมให

มีการสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะของตน เพ่ือให

เกิดการคุมครองท่ีชัดเจนมากข้ึน ซึ่งกฎหมาย

ฉบับใหมกําหนดไวในมาตรา 46 อยางชัดเจน มี

มาตรการใหเจาของสถานท่ีเขามามีสวนรวมมาก

ข้ึน หากพบคนสูบบุหรี่ในท่ีของตนและไมมีการ

ตักเตือนใด ๆ ท้ังสิ้น จะมีโทษปรับ 3,000 บาท 

แตหากพิสูจนไดวาเจาหนาท่ี พนักงาน หรือ

เจาของรานไดหามปรามหรือตักเตือนแลว แตยัง

มีการฝาฝนอยู ก็จะมีโทษเฉพาะของผูท่ีทําการฝา

ฝน เจาของสถานท่ีจะไมมีความผิดในสวนน้ี 

 

………………………………………………………………… 

รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เบ้ืองหลังของมาตราน้ีก็คือ การสูบบุหรี่

ในเขตปลอดบุหรี่เปนสิ่งตองหาม และไมมีการ

อางสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะเสรีภาพของคนสูบ

จะตองไมกระทบกระเทือนเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ท่ีเขาไมสูบบุหรี่ ฉะน้ัน เมื่อกฎหมายมีการกําหนด

เขตปลอดบุหรี่เอาไวแลวอยางครบถวนแลว จะ

อางสิทธิเสรีภาพของตนในการสูบบุหรี่ไมไดอีก

ตอไป เพราะน่ันคือการละเมิดกฎหมาย ตองมี

การถูกลงโทษและมีโทษปรับ ฉะน้ัน เมื่อใครก็

ตามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่โดยท่ีรูแตก็ยังสูบ  

สภาพความเปนจริ ง ในปจจุ บันคือ

พนักงานและเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอท่ีจะไปคอย

เฝาดูทุกราน หรือในทุกเขตปลอดบุหรี่ จึงมีการ

เพ่ิมพนักงานท่ีจะมาชวยบังคับใชกฎหมาย โดยให

เจ าของร านหรือผู ประกอบการ หรือคนท่ี

ดําเนินการรับผิดชอบสถานท่ีน้ัน ๆ เขามาเปน

ผูชวยบังคับใชกฎหมายอีกกลุมหน่ึง ซึ่งกลุมน้ีมี

ขนาดใหญมาก เพราะทุกสถานท่ีตองมีคนดูแล 

ซึ่งหากพบคนสูบบุหรี่ในสถานท่ีท่ีเขาดูแล เจาของ

สถานท่ีตองเขาไประงับหรือหยุดคนผูน้ันไมใหสูบ 

มาตรา 46 ไดเขียนใหคนกลุมน้ีมีสิทธิท่ีจะทํา

เชนน้ัน สามารถเขาไปบอกใหหยุดสูบได และถา

คนผูน้ันหยุดสูบ การละเมิดกฎหมายก็จะหมดไป 

ในทางกลับกัน หากเขายังสูบตอไป ความผิดก็จะ

ตกอยูท่ีคนสูบเทาน้ัน  

ในทางตรงกันขาม หากมีคนสูบบุหรี่ใน

รานหรือในเขตปลอดบุหรี่ เจาของสถานท่ีได

เ พียงแตมองและไมสนใจท่ีจะหามปราม ใน

สถานการณเชนน้ี กฎหมายใหมจะมีบทลงโทษท้ัง

คนสูบและเจาของสถานท่ีท่ีมีหนาท่ีดูแลแตกลับ

เพิกเฉย ปลอยใหมีการสูบบุหรี่ ถือวาเปนการ

เพิกเฉยตอสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งในกฎหมายใหมได

กําหนดหนาท่ีใหกับเจาของสถานท่ีชวยดูแล และ

ชวยดําเนินการเรื่องน้ื
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คุณชุณหณัฏฐา กิจวรรณ  

ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค  

พ . ร . บ . ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า สู บ 

พ.ศ.2560 มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสบูบุหรี่

เปนหลัก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ท้ังน้ี ภารกิจ

ของศูนยกฎหมายในการบังคับใช พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ และการคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหรี่ซึ่งมีอยูในกฎหมายฉบับเดิมป พ.ศ.2535 

ดวย  

จากการดําเนินการลงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ

เฉพาะของกรมควบคุมโรคน้ัน จํานวน 5,000 

กวาราย สิ่งท่ีพบคือคนขาดความรูความเขาใจ

เรื่องกฎหมาย และจากการท่ีมีประชาสัมพันธ

แบบปูพรมแลว ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัว 

มีความรู ความเขาใจเรื่องกฎหมายยาสูบมากข้ึน 

ท่ีจริงแลวเขาไมตองการละเมิดตอกฎหมาย 

เพียงแตโอกาสท่ีจะเขาถึงขาวสารและเน้ือหาของ

กฎหมายยังไมเพียงพอ ในฐานะหนวยงานของรัฐ

ยอมรับวาจํานวนพนักงานเจาหนาท่ีสําหรับการ

บังคับใชกฎหมายท่ัวประเทศมีจํานวนไมเพียงพอ 

แตก็มีความพยายามผลักดันสวนน้ีใหมากข้ึน และ

ตามเจตนารมณของกฎหมายใหม ท่ีพยายาม

ผลักดันใหเจาของสถานท่ีมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  

ในสวนการดําเนินการตามกฎหมายน้ัน 

ป พ.ศ.2560 กอนวันท่ี 4 กรกฎาคมท่ีกฎหมาย

ใหมจะมีผลบังคับใช มีการลงพ้ืนท่ี 658 ราย

เฉพาะพ้ืนท่ีในสวนกลาง ไมรวมพ้ืนท่ีในสวน

ภูมิภาคท่ีเปนหนวยงานของกรมควบคุมโรค

โดยตรง เนนลงพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตทาทายซ้ําซาก เพ่ือ

ช วยประชาสัม พันธและใหความรู เ รื่ องขอ

กฎหมายท้ังในสวนกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม 

ท้ังน้ี รอยละ 80 เปนกฎหมายเดิม และ รอยละ 

20 เปนกฎหมายใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ FCTC 

และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบทท่ีมีเพ่ิมข้ึน 

เทาทันการตอสูกับผูคาบุหรี่ ท่ีมีการพัฒนาทาง

การตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ไดเขาไปใหความรูแก

ประชาชนและมีการดําเนินคดีกับผูสูบบุหรี่ดวย  

สวนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 น้ัน ใน พ.ร.บ.มี

แนวทางหลัก ๆ อยู 3 อยางคือ การบังคับใชทันที, 

บังคับใชโดยการอางอิงตามอนุบัญญัติเดิมมาใช

กอน หรือการท่ียังตองรออนุบัญญัติใหมๆ เขามา

เพ่ือท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และ

ดําเนินการตอไปตามกฎหมาย มาตรการของกรม

ควบคุมโรคเองไดเล็งเห็นวาเง่ือนไข วิธีการเหลาน้ี

เปนสิ่งท่ีสําคัญ ก็จะดําเนินการออกอนุบัญญัติ

เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนานโยบายไดอยาง

ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่ ง ข้ึน มีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ และผลักดันใหมี

การแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดใหครบทุก

จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีกลุม

หน วยงาน น้ี ในการ เข า ไปดู แลและดํ า เ นิน

มาตรการในการบังคับใชกฎหมายไดอย าง

ครบถวน จริงจังและเขาถึงบริบทของสังคมและ

ประเทศท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน  
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นอกจากน้ี ยังไดจัดทําคูมือและแนวทาง

ในการบังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาท่ี 

ในการชวยสื่อสารและทําใหเกิดความเขาใจ 

เร งรัดประชาสัมพันธ ใหประชาชน รวมท้ัง

พนักงานเจาหนาท่ี เกิดความเขาใจและตระหนัก

ถึงกฎหมายและการมีอยูของกฎหมายฉบับน้ี 

อันท่ีจริงประชาชนไมไดตองการละเมิด

กฎหมาย แตปญหาเกิดจากการท่ีประชาชนยัง

ขาดความรู ความเขาใจ จึงตองมีการใหความรูแก

ประชาชน อีกท้ัง จุดมุ งหมายของกระทรวง

สาธารณสุขก็คือการมุงคุมครองสุขภาพของ

ประชาชน มุงคุมครองเด็กและเยาวชน สวนการ

บังคับใชกฎหมายถือวาเปนมาตรการรอง ถึงแม

จะมี กฎหมายอยู จ ริ ง  แต โดยนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดมาตรการการ

บังคับใชกฎหมายโดยแบงเปน 2 ระดับ คือ 

 

1. มาตรการตรวจเตือนและประชาสัมพันธ 

ข้ันน้ีจะทําการใหความรูแกประชาชนกอน  

2. กลับไปติดตามผลวาการประชาสัมพันธ

ของเจาหนา ท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม  

ประชาชนเขาใจขอกฎหมายไดดีเพียงใด 

ซึ่งหากยังมีบุคคลท่ียังดื้อดึง มีความทา

ทาย และยังคงกระทําความผิดอยูซ้ําซาก 

เราจึงจะดําเนินการบังคับใชกฎหมาย

ตอไป 

 

ท้ังน้ี ในชวงท่ีพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 จนถึงวันท่ี 4 

กรกฎาคม ท่ีผานมา ไดมีการเตรียมความพรอม 

หลักการท่ีกรมควบคุมโรคใหความสําคัญคือการ

ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน และการบูรณาทุกภาคสวนจึง

เปนหลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีกรมควบคุมโรค

จะดําเนินการตอไป โดยใชแนวคิดแบบ 3 บ คือ 

คิดเชิงบวก เชิงบุก และเชิงบูรณาการ ทําแบบ 3 

ช คือ เชียรหรือชวน สงเสริมกันทํา แชรกันทําคือ

การรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และสุดทายคือ 

เช่ือม คือการบูรณาการ สรางจิตสํานึก และบังคับ

ใชกฎหมายควบคูกันไป โดยอาศัยทีมงานท้ังใน

สวนของภาคประชารัฐ ภาควิชาการ และภาค

ประชาชน โดยการสรางมาตรการสําคัญท้ังระดับ

เขต คือกลไกภาพรวมของประเทศ รวมถึงกลไก

ภาพรวมของจังหวัดดวย ไดทําการอบรมพนักงาน 

เจาหนาท่ีท่ัวประเทศท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด 

ตั้งแตชวงท่ีมีการนํารางพระราชบัญญัติเขาสูการ

พิจารณาของรัฐสภา  

น อ ก จ า ก น้ี  ยั ง มี ก า ร ทํ า  Video 

Conference ใหกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ท่ัวประเทศ เ พ่ือใหความรู  ความเขาใจ ใน

กฎหมายน้ี รวมถึงพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ของกรุงเทพมหานคร 50 เขต และสวนภูมิภาค

ท้ังหมด 76 จังหวัด ตลอดจนการใหความรูแกนิติ

กรกรมควบคุมโรคท่ีเปนหนวยงานหลักในการ

บังคับใชกฎหมาย ไมวาจะเปนนิติกรสวนกลาง

หรือสวนภูมิภาค  

อี ก ท้ั ง  ก า ร ส นั บ ส นุ น จั ด ทํ า สื่ อ

ประชาสัมพันธตางๆ และทางสํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบมีการใหความรู ความเขาใจ โดยการ

พูดคุยกับผูประกอบการดวย เพ่ือทําใหผูบังคับใช

กฎหมายทํางานไดงายข้ึน โดยการทําใหท้ัง 2 

ฝายมีความรูความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน  

สวนภาคประชาชน โดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข  และอาจารยประกิต ไดมี

การแถลงขาวเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม ท่ีผานมา 
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เพ่ือเปดตัวพระราชบัญญัติฉบับใหมน้ี เปาหมายก็

คือเพ่ือท่ีจะทําใหกลไกในการบังคับใชกฎหมาย

เกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด นโยบายท่ีสําคัญตอ

จากน้ีของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จะมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและยาสูบ คือเจาหนาท่ีคนเดียว

สามารถควบคุมงานได ท้ัง  2 อย างในพ้ืนท่ี 

นอกจากทํางานไดกระชับข้ึน ทํางาน 2 อยางได

ในคราวเดียว กัน และยั ง เปนการประหยัด

งบประมาณอีกดวย จะมีการจัดตั้งทีมดังกลาว

และจัดอบรมตั้งแตระดับพ้ืนฐานถึงข้ันสูงสุด 

(ระดับเช่ียวชาญ) ท่ีจะทําใหพนักงานเจาหนาท่ี

เกิดความเช่ียวชาญในการบังคับใชกฎหมาย 

ตั้งแตระดับตรวจเตือน ประชาสัมพันธ คือระดับ

อําเภอ มีความใกลชิดและสามารถเฝาระวังได 

เกิดมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสง

ตอขอมูลกลับมาสูหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือ

สวนกลาง วาพบการละเมิดกฎหมายหรือไม 

อยางไร ซึ่งจะเปนการดําเนินการในระดับอําเภอ

กอน  

ส วนในระดับ เขตจั งห วัดจะมีการ

ดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีมีความเขมขนมาก

ข้ึน และมีการเปรียบเทียบปรับ สวนข้ันสูงข้ึนไปก็

คื อ ก า ร ข้ึ น ศ า ล  เ พ ร า ะ โ ท ษ ท่ี กํ า ห น ด ใ น

พระราชบัญญัติฉบับใหมน้ี มีโทษท่ีสูงมาก เปน

อัตราท่ีสูงเกินจากอํานาจของเจาหนาท่ี ท่ีจะ

เปรียบเทียบปรับได ก็ตองดําเนินการข้ึนศาล

ตอไป จึงมีการอบรมพนักงานเจาหนาท่ีใหมี

ความรู ความเช่ียวชาญ และสามารถดําเนินคดี 

เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดสมตามเจตนารมณ และขณะน้ีไดทําแผน 6 

เดือนแลวในการดําเนินการตอไปจนถึงเดือน

ธันวาคมในปลายปน้ี  

หลังจากท่ีกฎหมายใหมออกมาแลว 

ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค ไดออกไปสํารวจ

การบังคับใชกฎหมายพบวา เรื่องการปดหาม

แสดง เขาไมไดปดดวยสีเปลาหรือปายสีขาว สีดํา 

แตเริ่มมีการใชสีแดง สีเหลือง ขาวแดง เหลืองฟา 

ซึ่ งสี เหล า น้ีบ งบอกถึงสัญลักษณบางอย าง 

สามารถสื่อไปถึงผลิตภัณฑยาสูบดวย ซึ่งตอไป

กระทรวงสาธารณสุขก็จะตอสูตอไป ดวยการออก

อนุบัญญัติเพ่ือครอบคลุมหลักเกณฑและใหเกิด

การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ชวงคําถามจากผูรวมฟงคําอภิปราย 
 

 

1. ตูบุหรี่ท่ีอยูตามรานมินิมารท เมื่อไรจะสามารถยกออกได และจะเริ่มบังคับใชกฎหมายเมื่อไร 

เพราะตํารวจบางพ้ืนท่ีเขาก็อยากตรวจจับแลว ตองการวันเวลาท่ีชัดเจนในการบังคับใช

กฎหมายดวยการตรวจจับ ไมใชตรวจเตือนเพียงอยางเดียว นอกจากน้ี การหามแสดงยาสูบ ณ 

จุดขายน้ัน ครอบคลุมถึงยาเสนดวยหรือไมเพราะขณะน้ีมีวางขายในรานของชําจํานวนมาก 

2. กฎหมายฉบับใหมไมไดระบุเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงาน เจาหนาท่ี จะมีโทษ

อยางไร 

3. กฎหมายฉบับใหมน้ีไมไดพูดถึงการตั้งสินบน รางวัลสําหรับการจับใหกับพนักงาน เจาหนาท่ี 

หรือตํารวจ ผูเก่ียวของในการดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องน้ีจะเปนตัวกระตุนการทํางานได 

4. ขอเสนอแนะวานาจะมีการกําหนดโซนน่ิงในการขายบุหรี่ ณ วันน้ีภาษีบุหรี่เก็บ 40 บาท ยา

เสน 10 บาท นาจะข้ึนภาษีการจัดเก็บเพ่ือควบคุมการเขาถึง ถาเก็บสูงข้ึนก็จะลดการเขาถึง

ไดมากข้ึนดวย 
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คุณจิรวัฒน อยูสบาย หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 ขอตอบเรื่องภาษีและใบอนุญาตกอน ณ วันน้ี กฎหมายภาษีสรรพสามิต ป 2560 ซึ่งจะใชในวันท่ี 

16 กันยายนน้ี ยังไมออกใชบังคับ แตหลังจากน้ัน เพดานราคาใบอนุญาตจะสูงข้ึนถึง 30,000 บาท ซึ่งจะดู

ตามความเหมาะสมวาจะปรับไปเทาไร 

 ในประเด็นท่ี 2 คือ เรื่องระบบภาษีของบุหรี่จะเปลีย่นหรอืไม กฎหมายฉบับใหมของกรมสรรพสามติ 

ซึ่งเรื่องการจัดเก็บภาษีและการขอใบอนุญาตเปนเรื่องของกรมสรรพสามิต ตอไปอาจคํานวณราคาภาษีบุหรี่ท่ี

ราคาขายปลีก แนวโนมจะขยับราคาสูงข้ึน 

  

รศ.ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ในสวนของยาเสน อยูในมาตรา 36 เหมือนกัน หามผูขายปลีกผลิตภัณฑยาสบู ซึ่งหมายถึง ซิกาแรต 

บุหรี่ซิการ ยาเสน ท้ังหมดท่ีเปนผลิตภัณฑยาสูบ หามแสดงหรือหามยินยอมใหแสดงผลิตภัณฑเหลาน้ี ณ 

สถานท่ีขายปลีก ซึ่งครอบคลุมท้ังหมดไวแลว และมีการบังคับใชตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 โดยไมตองรอ

อะไรแลว ตอนน้ีทุกรานหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบท้ังหมด สวนท่ีตองรอประกาศก็คือการแสดงช่ือและราคา 

ดวยตัวอักษร ฟอนตอะไร สีอะไร และราคาเทาไร ในกระดาษขนาดเทาไร เหลาน้ียังตองรอรัฐมนตรีประกาศ 

ซึ่งทางกระทรวงกําลังเรงอยู  

 สวนประเด็นเรื่องสินบนนําจับ ยังมีการคุยกันมากตอนรางกฎหมายฉบับใหมน้ีวา จะตั้งสินบนนําจับ

ใหคนท่ีไปนําจับหรือไม มีสองแนวคือ อันแรกก็คือใหสินบนนําจับเพ่ือท่ีจะไดมีคนชวยกันไปจับ อีกมุมหน่ึงมี

การโตแยงอยางมีเหตุผลวาหากใหสินบนนําจับ จะทําใหเจาหนาท่ีขยันเกินเหตุ หมายความวาบางทีเขาไมผิด 

แตก็พยายามทําใหเขาผิด เพ่ือจะไปเอาสินบนนําจับ เปนการไปจับเพ่ือเห็นแกรางวัล เถียงกันไปมา ใน

ทายท่ีสุดเรื่องน้ีไมไดบรรจุไวในกฎหมายฉบับน้ี แตก็ไมไดหามไมใหมีสนิบนนําจับ ซึ่งในอนาคต หากมีนโยบาย

ท่ีระบุไดวาควรจะมีหรือไมมีสินบนนําจับเรื่องบุหรี่ ก็สามารถกระทําไดตามกฎหมายอีกฉบับหน่ึงอยูแลว ซึ่ง

จะมีกฎหมายกลางบอกวากฎหมายฉบับไหนใหมีสินบนนําจับไดหรือไม ซึ่งไมไดอยูในกฎหมายฉบับน้ี  

สรุปก็คือ เรื่องน้ียังถกเถียงกันอยู แตในอนาคตหากเขาเห็นวาควรจะมีก็สามารถทําได โดยท่ีไมตองแก

กฎหมายฉบับน้ี เก่ียวกับประเด็นน้ีอยากทราบวากฎหมายท่ีไมอนุญาตใหเด็กอายุ 20 ปซื้อบุหรี่ ท่ีผานมา

กําหนดไวท่ีอายุ 18 อยากทราบวาเทาท่ีผานมา ตอนท่ีระบุไวท่ีอายุ 18 ป ไดผลมากนอยแคไหน และเมื่อปรบั

มาเปน 20 ปมันจะทําไดดีเพียงไหน  

 

คุณชุณหณัฏฐา กิจวรรณ ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค 

 ท่ีจริงแลว ในเชิงของการบังคับใชกฎหมาย ในการท่ีจะเขาถึงบุหรี่ แตเดิมเขาถึงไดตั้งแตอาย ุ18 ป 

แตเมื่อปรับเปนอายุ 20 ป ก็ทําใหโอกาสการเขาถึงชาไปอีก 2 ป ทําใหจํานวนของผูท่ีจะเขาถึงผลิตภัณฑ

ยาสูบก็จะตองลดลงไปตามลําดับ น่ีจึงเปนการจํากัดการเขาถึง อีกท้ังดวยภาวะสุขภาพท่ียังออนแอของเด็ก 

ฉะน้ัน 2 ปท่ีขยับออกไป สามารถลดปริมาณการเขาถึงไดแนนอน 
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การเสวนาเร่ือง 

“ภูมิปญญาและนวัตกรรมในการเลิกบหุรี่ในยุคไทยแลนด  
 

 

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00-12.00 น. 

ผูอภิปราย 

 รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 คุณสุขฏิพจน พรศรี ผูชวยพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 คุณวรรณี อัมระนันท หัวหนางานจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี 

 คุณปานปยวรรณ วงศแสนสี ผูชวยพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูดําเนินรายการ 

 คุณกนกวรรณ ปรดีาภรณภากร พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

4.0” 
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คุณวรรณี อัมระนันท  

หัวหนางานจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี  

ไดเลาประสบการณเก่ียวกับการชวย

เลิกบุหรี่วา ในป พ.ศ. 2548 ไดพบกับโทษของ

บุหรี่ในครอบครัว เพราะสามีปวยดวยโรคเสน

เลือดหัวใจอุดตันกะทันหัน ตองทําบายพาสเสน

เลือดใหญ ท้ัง ๆ ท่ีสามีเปนนักกีฬา มีสุขภาพ

แข็งแรง อายุ 40 กวา ๆ สูบบุหรี่เปนครั้งคราว แต

ไมเคยสูบใหภรรยาเห็น ทําใหตัวเองอยากทํางาน

เรื่องบุหรี่และศึกษาหาความรูอยางจริงจังเพ่ือชวย

คนสูบบุหรี่ และเมื่อเขามาชวยเลิกบุหรี่ ตอง

โทรศัพทติดตามคนไขเปนพันคน ทําใหทราบวา

การท่ีเขาจะเลิกบุหรี่ไดน้ัน ตองใชวิธีท่ีเขาเลือก

เอง เชน บางคนใชเม็ดมะขามคั่ว กะเทาะเปลือก

แลวก็เคี้ยว, การใชกระดาษเปลาพันใหเหมือน

บุหรี่แลวก็จุดสูบ, การใชใบตองแหง ฯลฯ  

 คนท่ีเลิกบุหรี่ไดน้ัน เขาไดใชความรัก

และความหวงใยของคนในครอบครัว เชน สามี

ของตัวเองทําบายพาสมาแลวก็เลิกบุหรี่ได เพราะ

รับรูแลววาภรรยาและลูกตองรูสึกทุกขทรมาน 

หรือมี อีกตัวอยางหน่ึง มีคนไขรายหน่ึงอายุ

ประมาณ 50 ป เขาตัดสินใจเลิกบุหรี่เพราะลูกบน

วาตัวเขาเหม็นบุหรี่ เขาจึงเลิกบุหรี่ได 

 สมัยกอน การเลิกบุหรี่เกิดจากการท่ี

คนไขคิด เองได  เพราะไมมีสื่ อหรือโซเ ชียล

เน็ตเวิรคแบบปจจุบัน 

 แมตอนน้ีเราจะเขาสูยุค 4.0 แลว ความ

รักของคนในครอบครัวก็ยังชวยใหคนเลิกบุหรี่ได 

จึงขอใหชวยกันสรางความรัก ความหวงใยของ

ครอบครัว นํามาเปนแรงจูงใจใหคนเลิกบุหรี่มาก

ข้ึน สวนเรื่องโซเชียล ตัวเองไมคอยมีความรู 

 

 

คุณสุขฏิพจน พรศรี  

ผูชวยพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

แตกอนตัวเองก็เปนคนท่ีติดบุหรี่ และ

เลิกบุหรี่ได หลังจากน้ันไดปวารณาตัวเองวาจะ

เปนผูรณรงคเพ่ือปองกันนักสูบหนาใหม และ

ประชาสัมพันธเพ่ือใหคนตองการลด ละ เลิกบุหรี่  

 เมื่อมีโอกาสไดกาวเขามาทํางานเรื่อง

การชวยเลิกบุหรี่ โดยไดรับแรงผลักดันจาก รศ.

นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา ซึ่งเปนแพทยท่ีทําให

ตัวเองเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ  

มีอยูวันหน่ึง ขณะกําลังปนจักรยานอยู

ในโรงพยาบาล ไดพบกับคนสูบบุหรี่และได

ตักเตือน ทําใหเกิดแรงตานจากคนผูน้ัน ทําใหเกิด

แนวคิดวาควรมีสิ่งท่ีเปนรูปธรรมในการชวย

ประชาสัมพันธ จึงไดใชจักรยาน เปน จักรยาน

ส า ย ต ร ว จ บุ ห รี่  คั น แ ร ก ข อ ง โ ล ก ก็ ว า ไ ด  

ประกอบด วย เครื่ อ ง เ สี ย งประชาสั ม พันธ  

นอกจากน้ียังมีคูมือเลิกบุหรี่ และหมากฝรั่งชวย

เลิกบุหรี่ดวย  
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โดยปกติจะข่ีไปรอบโรงพยาบาลศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ) เพ่ือตรวจตรา และ

ตักเตือนใหคนหยุดสูบสายตรวจงดสูบบุหรี่ในเขต

โรงพยาบาล ตามวัตถุประสงคของคลินิกฟาใส ท้ัง

ภายในและนอกอาคาร หากมีเจาหนาท่ีแจงวามี

คนสูบบุหรี่ สายตรวจงดสูบบุหรี่จะข่ีจักรยานมา

ทันที และตักเตือนใหงดสูบบุหรี่และแจกเอกสาร 

และใหความรูเรื่องโทษของบุหรี่อีกดวย  

จักรยานชวยเลิกบุหรี่คันน้ีไดไปออก

งานตางๆ และดวยเพราะความคิดใหมๆ ท่ีนํา

จักรยานมาใชเปนสื่อประชาสัมพันธ ถือเปน

นวัตกรรมท่ีทําใหการประชาสัมพันธประสบ

ความสํ า เร็ จ  และยั ง ได รับความสนใจจาก

สื่อมวลชนอีกดวย เคยไดรับเชิญไปออกรายการ

สะเก็ดขาวของสถานีโทรทัศนชอง 7  

นอกจากน้ี ยั งมีนวัตกรรมช้ินอ่ืนๆ 

ตามมา และกิจกรรมพิเศษตางๆ โดยมีการเช่ือม

บาน วัด โรงเรียน  เชน หุนจาฟาใสกับหมวดไร

ควัน หุน 2 ตัว (ท่ีพูดได) คอยประชาสัมพันธให

เลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล ใครเดินผานไปมาจะมี

เสียงคอยประชาสัมพันธตลอดเวลา ผายันตเลิก

บุหรี่เพ่ือพอ มีการปลุกเสกแลว, นํ้ามนตเลิกบุหรี่

ท่ีมีการปลุกเสก พระสงฆคอยใหความรูเรื่องโทษ

บุหรี่ เพ่ือสรางความตระหนักใหประชาชนลด ละ 

เลิก บุหรี่ 

กิจกรรมการเลิกบุหรี่โดยผนวกเขากับ

เรื่องศาสนา ไดแก พิธีบายศรีเลิกบุหรี่, งานผูก

เสี่ยวเลิกบุหรี่, งานบวชเลิกบุหรี่, บิณฑบาตบุหรี่, 

การถวายเทียนเขาพรรษางดบุหรี่ , การอาบ

นํ้ามนตเลิกบุหรี่, งานทุกบุญข้ึนบานใหมในบาน

ปลอดบุหรี่ 

การประชาสัมพันธเรื่องการเลิกบุหรี่ 

โดยพิมพขอความประชาสัมพันธลงบนตาลปตร

ของพระสงฆ การรณรงคเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี,่ 

บานปลอดบุหรี่, มัสยิดปลอดบุหรี่  สอดแทรก

เรื่องการเลิกบุหรี่เขากับเทศกาลตางๆ ในชุมชน 

เชน งานวันพอหรืองานวันแม มีการใหนักเรียนสง

โปสการดใหกับคนท่ีตัวเองตองการใหเลิกบุหรี่ 
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คุณปานปยวรรณ วงศแสนสี  

ผูชวยพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากแนวคิดท่ีวาทําอยางไรจึงจะทําให

การบริการเลิกบุหรี่เขาถึงชุมชนไดน้ัน เปนท่ีมา

ของ รถโมบายเลิกบุหรี่ ในรถคันน้ีมีท้ังสัญญาณ 

Wi-Fi คอมพิวเตอร นอกจากน้ียังมีสื่อท้ังภาพและ

เสียงรวมอยูดวย ดวยสื่อท่ีหลากหลายและจับตอง

ไดน่ีเองท่ีทําใหรถคันน้ีเปนท่ีสนใจของเด็กและ

เยาวชนมาก  

 รถโมบายคันเล็ก ทําใหสามารถเขาถึง

ชุมชนไดง ายไมว าจะเปน ท่ี วัด สุ เหรา  หรือ

โรงเรียน นอกจากน้ี ภายในโรงพยาบาล รถคันน้ี

ก็ยังใชสําหรับการประชาสัมพันธเรื่องโทษภัยของ

บุหรี่ไดดวย เปนรถพาผูปวยและญาติจากบริเวณ

ท่ีจอดรถไปยังตึกอาคารของโรงพยาบาล โดยมี

วีดีโอใหชมระหวางทาง และเมื่อไดพบกับผูสูบ

บุหรี่ท่ีสนใจจะเลิกบุหรี่ ก็สามารถใหคําปรึกษา

บนรถไดทันที มีสื่อและเอกสารพรอมท่ีจะให

คําแนะนําตลอดเวลา  

 โดยปกติแลว รถคันน้ีจะแลนไปตาม

สถานท่ีตาง ๆ รอบโรงพยาบาล อีกท้ังสามารถเขา

ไปจัดงานภายในชุมชนไดอีกดวย ทําใหคนใน

ชุมชนเกิดความตื่นตัวเรื่องโทษภัยของบุหรี่กัน

มาก จากน้ันผูอภิปรายไดเปดวีดีทัศนเก่ียวกับ

โครงการรถโมบายเลิกบุหรี่ สรุปใจความวา 

 คนไทยสูบบุหรี่มากถึง รอยละ 20 หรือ

ประมาณ 11 ลานคน ขณะท่ี รอยละ 80 คือผูไม

สูบบุหรี่แตไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่ในพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีมีการฝาฝนกฎการหามสูบบุหรี่กัน

มากถึง 2 ใน 3  

 รถโมบายเลิกบุหรี่มีลําโพงสามารถ

ประชาสัมพันธไปในท่ีตางๆ ไดอยางสะดวก ศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยาม

บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน 

ทวงสิทธ์ิหามสูบในพ้ืนท่ีสาธารณะดวยรถสามลอ

พลังงานไฟฟา เปนสื่อรณรงคเคลื่อนท่ีคอยรับสง

ผูปวยและญาติ พรอมใหคําปรึกษาในการเลิก

บุหรี่ (เน่ืองจากโรงพยาบาลมีท่ีไมเพียงพอสําหรับ

ใหบริการแกผูปวยและญาติ จึงเกิดแนวคิดการใช

รถท่ีไมใหญมากและไมเปลืองนํ้ามัน คอยรับสงผู

มาใชบริการจากจุดจอดรถซึ่งไกลมากไปยังตัว

อาคารของโรงพยาบาล และในรถมีสื่อรูปแบบ

ตางๆ คอยใหบริการญาติและผูปวยอยางตอเน่ือง

ในระหวางท่ีน่ังโดยสารรถ 

 ดังน้ัน รถคันน้ีสามารถท่ีจะรณรงคท้ัง

ในโรงพยาบาลและชุมชน เพ่ือใหการเขาถึงการ

บริการเลิกบุหรี่ไดสะดวกและมากข้ึน เพราะการ

ท่ีคนติดบุหรี่จะเดินเขามาในโรงพยาบาลดวย

ตัวเองเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก การมีรถโมบายจึง

เปนเรื่องท่ีสรางโอกาสการเขาถึงบริการการเลิก

บุหรี่ไดมากข้ึน นอกจากน้ี การประชาสัมพันธ

ผานสื่อตางๆ ท่ีมีอยูในรถคันน้ี ยังเปนการเพ่ิม

พ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ไดอีกดวย 

 ท้ังน้ี โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มีความคาดหวังท่ีจะ
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รณรงคเพ่ือใหนักสูบหนาใหมมีจํานวนลดนอยลง 

และ นักสูบ เก าสามารถเลิก บุหรี่ ได  ฉะ น้ัน 

โรงพยาบาลจึงเปนตนแบบในการทํากิจกรรม

อยางตอเน่ือง ไมใชเพียงแคติดปายแสดงวา

โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่เทาน้ัน แตมีการ

ทํากิจกรรมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสูชมุชนดวย 

ดวยแนวคิดวาหากมีการทําประชาสัมพันธอยาง

ตอเน่ือง สักวัน คนท่ีตองการเลิกก็จะเขามาหาเอง 

หรือมีรถโมบายคอยใหบริการถึงชุมชน 

 โครงการรถโมบายเลิกบุหรี ่ออกรณรงค

เลิกบุหรี่ภายในโรงพยาบาล และขยายสูชุมชน

รอบขางเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ 

 

…………………………………………………………………… 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 หลักการทําประชาสัม พันธ ในการ

รณรงคเรื่องการสูบบุหรี่ ท่ีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือ “ไมไดดวย

เลหก็เอาดวยกล ไมไดดวยกลก็เอาดวยมนต ไมได

ดวยมนตก็เอาดวยโมบายแอปพลิเคช่ัน” 

 สาเหตุท่ีเราพยายามพัฒนาระบบการ

เลิกบุหรี่ไปสูดิจิตอล เพราะในขณะน้ีทุกคนมี

โทรศัพทมือถือดวยกันท้ังน้ัน (สมารทโฟน) การท่ี

ประเทศไทยเขาสูยุค 4.0 ก็เพราะประเทศไทยได

พัฒนา เข า สู ยุ คน วัตกรรม  เป นยุ ค ท่ีต อ ไป

เทค โน โลยี ก า รสื่ อส าร ท้ั งหมดจะมาอยู ท่ี

โทรศัพทมือถือ หรือนาฬิกา ซึ่งตอไปจะรวมอยูใน

ช้ินเดียวกัน เปนการพัฒนาของเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน 

 ปจจุบันน้ี ไมวาจะอยูท่ีไหนทุกคนจะ

เงียบกริบ ไมมีใครใสใจกันเลย เพราะทุกคนกม

หนาอยูกับโทรศัพทมือถือของตัวเอง สังคมกม

หนาจึงเปนสิ่งท่ีปฏิเสธไมได  

 ขณะ น้ี  ทุกประ เทศ กําลั ง เข าสู ยุ ค 

“อุปกรณเคลื่อนท่ี” ซึ่งตอไปจะไมมีอุปกรณมีสาย

อีกแลว ของประเทศไทยเองก็เชนกัน จํานวน

ประชากรประมาณ 68 ลานคน ปท่ีแลวสถิติของ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) ปรากฏวามีอุปกรณเคลื่อนท่ี

ขายไปแลวกวา 90 ลานเครื่อง แสดงวามีคนไทย

ประมาณครึ่งหน่ึงท่ีมีอุปกรณเคลื่อนท่ีมากกวา 1 

เครื่อง  

 ฉะน้ัน อุปกรณเคลื่อนท่ีจึงเปนชองทาง

ท่ีเรื่องการดูแลสุขภาพจะเขาถึงประชาชนไดดี

ท่ีสุด ซึ่งโซเชียลมีเดียถือวามีบทบาทมากในการ

นําเรื่องสุขภาพเขาไปถึงตัวผูรับบริการ หลักๆ ก็

คือเฟซบุกซึ่งมีผูใชจํานวน รอยละ 99 และไลน

จํานวน รอยละ 84 สรุปจํานวนประชากรเกือบ

ท้ังหมดใชท้ังไลนและเฟซบุก ฉะน้ัน จึงมีความ

คุมคาหากจะลงทุนกับการใชโซเชียลมีเดีย 

 ขอดีของการนําไอทีเขามาใชในเรื่อง

การบริการสุขภาพหรือการบริการเลิกบุหรี่ น่ันคือ

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการได ทําครั้ง

เดียวสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนลานคน 

ในขณะท่ีใชเงินลงทุนต่ํามากเมื่อเทียบกับวิธีการ

อ่ืน ๆ สวนประสิทธิผลก็มีอยางแนนอน โดยท่ี

สามารถใชระบบไอทีเขามาใชอบรมบุคลากร, 

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส

ม.), สามารถสื่อสารแบบแอคทีฟคือพูดคุยกันได

ทันทีผานระบบ Wi-Fi เชน ในขณะน้ีตัวเองมีการ



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 54 

ประชุมงานวิจัยเรื่องการบริการเลิกบุหรี่ซึ่งมีพ้ืนท่ี 

12 พ้ืนท่ี ก็สามารถประชุมจาก 12 พ้ืนท่ีไดดวย

ระบบอินเทอรเน็ต โดยไมตองลงพ้ืนท่ี  

 องคการอนามัยโลก (WHO) มีการ

กระตุนใหภาคีนําระบบไอทีมาใชกับการบริการ

สุขภาพ ซึ่งควรใชกับท้ัง 6 มุมมอง ไดแก การให

การศึกษาท้ังแกบุคลากรและภาคประชาชน 

รวมถึงการสรางจิตสํานึก 
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การเก็บขอมูล เชน งานวิจัยการติดตาม

ผล  การ ส่ื อสาร  อบรม  การติ ดตาม

ภาวการณระบาดของโรค กระบวนการ

รักษาผูปวย 

 ในกระบวนการสรางความตระหนัก 

ประเทศไทยไดทําแลว เชน 1600 เปน Quick 

Line หรือ โครงการ iCanQuit จะถามผูตองการ

เลิกบุหรี่สมัครผานเว็บไซต และมีหนังสือแจก 

นอกจากน้ี ยังมีการปลอย SMS ออกมาอัตโนมัติ 

เปนขอความท่ีกินใจ เมื่ออานแลวรูสึกสะเทือนใจ 

เพ่ือจะไมหยิบบุหรี่ข้ึนมาสูบ เปนตน น่ีคือสิ่งท่ีได

เริ่มทําแลว และตอไปก็จะมีตัวเลขออกมาแสดง

ใหเห็นวาทําไปแลวไดผลดีมากนอยเพียงไร 

 ส วน เรื่ อ งการ เ ก็บข อมู ล  เชน  อยู

กรุงเทพฯ และตองการเก็บขอมูลจากภาคใต 

อุทัยธานี หรือเชียงใหม ก็สามารถทําได มีโมเดลท่ี

เกิดแลวจากเครือขายคลินิกฟาใส มีการพัฒนา

ระบบบริการเลิกบุหรี่ฟรีโดยไดรับเงินสนับสนุน

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) มีคลินิกในเครือขายแลว 200 กวา

แหงท่ัวประเทศ ศูนยกลางท่ีเปนแอดมินอยูท่ี

แพทยสมาคมแหงประเทศไทย มีการเก็บขอมูล

ผานระบบอินเทอรเน็ต สิ่งท่ีทําก็คือการอบรม

บุคลากรใหมีคุณภาพในการใหบริการเลิกบุหรี่ 

เก็บขอมูลเพ่ือคืนขอมูลใหคลินิกตาง ๆ ไดรับ

ทราบวาการใหบริการมีผลเปนอยางไร มีการ

จัดการความรู  และสงให  สสส.รับทราบวา 

โครงการน้ีชวยประเทศไดมากนอยอยางไร 

 ประมาณ 6-7 ป ท่ีแลว เมื่อ เริ่ม ทํา 

เทคโนโลยียังไมเจริญมากถึงขนาดน้ี โมบายแอป

พลิเคชันเปนเรื่องท่ีทําไดยากมาก ตอนน้ันจึงทํา

เปน Webpage ซึ่งในขณะน้ันดูทันสมัยมาก เพ่ือ

ใชเก็บขอมูลผานทางเว็บไซต แตเมื่อดูในขณะน้ี

จะเห็นไดวาหนาตามันดูเชย สามารถเก็บขอมูลได

ชามากในขณะน้ัน แตละเคสใชเวลาเก็บขอมูลถึง 

15-20 นาที เสียเวลาของบุคลากรในการคียขอมลู

มาก เมื่อเวลาผานไปประมาณ 1-2 ปไดพัฒนา

เขามาสูการเก็บขอมูลผานโมบายแอปพลิเคชัน

เปนครั้งแรก ใชช่ือวาคลินิกฟาใส (Fahsai) มีท้ัง

ระบบะ IOS และ Android สามารถดาวนโหลด

ไดท้ังสองแบบ และใชการระบบดาวนโหลดผาน

ทางแอปพลิเคชัน ใชเวลาเพียง  2-3 นาทีในการ

อัปโหลดขอมูล ท้ังน้ี คนท่ีอยูปลายทางก็ยังบนวา

ชา บางทีก็ลมเพราะการอัปโหลดขอมูลใหมมีเปน

จํานวนมาก  

 3 ปผ านไป จนกระท่ังปจจุ บัน น้ี  มี

การอัปเดตแอปพลิเคชันตัวใหมคือเปน Fahsai 

Version 3.0 พัฒนาจากแอปพลิเคชันเดิม และ

ขณะน้ีกําลังพัฒนาแอปพลิเคชันตัวใหมดวย ซึ่ง
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กําลังอยูในชวงทดลอง จากการทดลองพบวาการ

คียขอมูลของคนไขท่ีเขามาในคลินิกฟาใส (First 

Visit) ใชเวลาเพียง 1 นาที สาเหตุท่ีตองทําแอป

พลิเคชันหลายอันมารองรับก็เพราะตองการขอมลู

ระดับประเทศไทย  

 ระยะเวลา 4-5 ป ท่ีผานมา องคการ

อนามัยโลกสงขอมูลบริการเลิกบุหรี่ของประเทศ

ภาคีสมาชิก ซึ่งประเทศไทยก็เปนหน่ึงในภาคี

สมาชิกท่ีมีบริการเลิกบุหรี่ องคการอนามัยโลกสง

ขอมูลผานทางสํานักควบคุมยาสูบ กระทรวง

สาธารณสุข  สิ่ ง ท่ี เ กิด ข้ึนคื อ เ รา ไม มี ข อมูล

ระดับประเทศท่ีจะสงกลับไป (กอนท่ีจะเกิดคลินิก

ฟาใส) เพราะวาเราไมเคยเก็บขอมูลน่ันเอง ฉะน้ัน 

สิ่งท่ีคลินิกฟาใสทําก็คือการสรางฐานขอมูล ( 

Data Base) ระดับประเทศ  

 การบานของคลินิกฟาใสท่ีไดรับจาก

กระทรวงสาธารณสุขก็คือ ทําอยางไรก็ไดท่ีจะให

เกิดฐานขอมูลระดับประเทศ จึงไดพูดคุยกับ 

Quick Line ซึ่งมีฐานขอมูลท่ีใหญมาก แตปญหา

ท่ีพบคือไมมีเลข 13หลักของผูรับบริการ จึงไดให

การบานคนทําโปรแกรมคอมพิวเตอรวาใหรวม

ขอมูลของ Quick Line, คลินิกฟาใส และขอมูล

ของรานยาท่ีเขารวมโครงการของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ท่ีใหบริการ

เลิกบุหรี่ท้ังหมดของประเทศไทย รวมเขามาใน

แอปพลิเคชันตัวใหมน้ี ซึ่งผูใหบริการท่ีคลินิกฟา

ใสก็สามารถเขาไปดูขอมูลท่ี Quick Line ไดวาคน

ท่ีเขามาหาเรา เขาเคยรับบริการของ 1600 หรือ

ยัง ถาเคย  เมื่อไร และผลเปนอยางไร ในทาง

กลับกัน 1600 ใหบริการผานทางโทรศัพท น่ันคือ 

1600 ไดรับโทรศัพทคนหน่ึง มีเบอรโทรศัพทท่ี

สามารถระบุตัวตนได ซึ่งตามระบบสามารถ

ตรวจสอบไดวาบุคคลดังกลาวเคยเขาไปรับบริการ

ท่ีคลินิกฟาใสหรือไม และเคยไดรับบริการอยางไร 

ไดผลเปนอยางไร  

 นอกจากน้ี ในอนาคตอีก 3-4 ปขางหนา 

ยาชวยเลิกบุหรี่ของประเทศไทยอยูในบัญชียา

หลัก เมื่อองคการเภสัชกรรมสามารถชวยผลักดัน

ใหมียาราคาถูกเกิดข้ึนไดในประเทศไทยแลว 

ตอไปแอปพลิเคชันตัวน้ีจะรองรับคนท่ีโทรศัพท

มาทาง Quick Line และสามารถสมัครเขารับยา

ไดฟรีตามกลไกของภาครัฐ และสามารถรับยาได

ท่ีคลินิกฟาใส หรือคลินิกเลิกบุหรี่ท่ัวประเทศ โดย

ใชเลข 13 หลักเปนตัวลงทะเบียน 

 นอกจาก น้ี  เทคโนโลยี  4.0 จะ ให

ประโยชนกับบริการดานสุขภาพอีกมากมาย เชน 

ตอไปคลินิกแพทยอาจจะไมมีแลว เมื่อเดินเขาไป

จะพบแตหนาจอ มีหูฟงผานระบบไอที หมอจะน่ัง

อยูอีกท่ีหน่ึง คนไขก็อยูอีกท่ีหน่ึง หมอสั่งยามา ก็

พิมพใบสั่งยาแลวไปซื้อยาท่ีรานขายยา 

 สวนการอบรม (Training) ก็สามารถทํา

ผานระบบออนไลนได ซึ่งญี่ปุนไดทําแลว โดยการ

จางนักเรียนการแสดงมาน่ังหลังจอคอมพิวเตอรท่ี

มีกลองติดอยูและเลนละครไปตามบท โดยท่ี

ตัวเองอยูท่ีบาน สวนผูรับการอบรมก็อยูท่ีบาน

หรือท่ีโรงพยาบาล หรือท่ีไหนก็ได สามารถรับการ

อบรมได สวนประเทศไทย ตัวเองไดเชิญหมอกอง 

(นพ.สรวิชญ สุบุญ ดารานักแสดง) แสดงตามบท

ท่ีตัวเองเขียนให ซึ่งสามารถไปดูไดในเว็บไซต  

www.learningsmokingcessation.com มี

ขอมูลมากมาย ท้ังคลิป, หนังสือ สามารถดาวน

โหลดไดฟรี และตอไปจะมีการอบรมแอปพลิเค

ชั น ด ว ย  ซึ่ ง กํ า ลั ง ทํ า อ ยู  โ ด ย ใ ห ค ณ ะ
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วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กําลัง

พัฒนา 

 ส วนแอปพลิ เค ชัน “ ไทยไรค วัน” 

สามารถดาวนโหลดมาใชไดตอนน้ี อยูในเพลย

สโตร (Play Store) ท้ัง 2 ระบบ เปนแอปพลิเค

ชันท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือชวยคนท่ีสูบบุหรี่และตองการ

เลิกบุหรี่  สามารถเช่ือมตอกับเฟซบุก, กลอง

โทรศัพท และกลองวีดีโอของเครื่อง สามารถคุย

ทางคลิปวีดิโอ เชน ลูกมาขอใหเลิกบุหรี่ รูสึก

ประทับใจมาก จึงไดบันทึกคลิปเอาไว แอปพลิเค

ชันก็จะเลนคลิปซ้ํา และยิงขอความเพ่ือเตือนสติ

ไมใหเราสูบบุหรี่ เปนตน หรืออยากแบงปนไดอารี

หรือความรูสึกเรื่องการเลิกบุหรี่ท่ีเราเขียนไวใน

แอปพลิเคชัน ก็สามารถแชรเขาไปใน เฟซบุกเพ่ือ

ขอไลค ขอแชรไดดวย  

 มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีสามารถพัฒนา

ใหเขากับเรื่องการดูแลสุขภาพได ตัวเองไดเรียนรู

การพัฒนาแอปพลิเคชันจากกระบวนการเลิกบุหรี่ 

จึงได ให โปรแกรมเมอร พัฒนาแอปพลิ เคชัน

สําหรับการดูแลผูปวย เชน ผูปวยท่ีติดเช้ือใน

กระแสเลือด ซึ่งกําลังคุยกับ สปสช.ใหเขามาชวย

สนับสนุนงบประมาณในการทําระบบการดูแล

ผูปวยท่ีติดเช้ือในกระแสเลือดโดยใชแอปพลิเคชัน  

 ท้ังน้ี เทคโนโลยีสามารถนํามาใชใน

กระบวนการเลิกบุหรี่และระบบการดูแลสุขภาพ

ไดไมยาก และหากผูใดมีความรูก็ควรจัดตั้งเปน

ทีม และมาชวยกันแบงปนความรูและตอยอด

เรื่องเหลาน้ีเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและ

ประโยชนของเยาวชนไทย เพ่ือใหสังคมไทยปลอด

บุหรี่ในอนาคตตอไป
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ชวงคําถามจากผูรวมฟงคําอภิปราย 
 

 

• ถาหากมีการบรรจุยาท่ีชวยเร่ืองเลิกบุหร่ี ในบัญชียาหลักแหงชาติจริงจะทําใหมีคนสูบบุหร่ีมากขึน้หรือไม 

และไดคิดถึงผลดีผลเสียรอบดานหรือไม 

 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 

เก่ียวกับประเด็นน้ีมีคนทําวิจัยมาแลวจํานวนมากมายวาสามารถชวยเลิกบุหรี่ได และชวยลดอัตรา

การบริโภคยาสูบไดจริง อยางท่ีคุณกังวลน้ันไมมีเกิดข้ึนจริง ไมมีใครท่ีอยากจะสูบบุหรี่ตอหากมีทางออก  

ยาเลิกบุหรี่อยางท่ีมีการใชในประเทศญี่ปุน ฮองกง นิวซีแลนด อังกฤษ ทุกประเทศมีอัตราการ

บริโภคยาสูบลดลง และสามารถประหยัดเงินของรัฐบาลไดดวย ทุกวันน้ี ถาไมมีการทําอะไรเลย รัฐบาลจะเสยี

งบประมาณจํานวนปละ 52,000 ลานบาท ทุกป เพ่ือรักษาและประคองชีวิตของคนท่ีสูบบุหรี่แลวเกิดโรค

เรื้อรัง และจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ถาเราไมทํางาน มีทางออกเดียวเทาน้ันคือ การเจียดเงินเพียงเล็กนอย

เพ่ือใหเขาออกจากวงโคจรน้ีใหได  และในกระบวนการท่ีมีการบรรจุยาเลิกบุหรี่เขาไปในบัญชียาหลัก ทุก

ประเทศไดกําหนดหลักเกณฑไวหมดวาใครจะเขาเกณฑน้ีไดบาง และทุกประเทศมีการกําหนดไววาจะใหใช

สิทธ์ิไดปละไมเกิน 1 ครั้งเทาน้ัน ถามากกวาน้ันตองจายเอง  
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• ถามาตรการตางๆ มีการดําเนินการอยางจริงจัง ความคาดหวังคืออะไรและจํานวนยาสูบท่ีขายในไทยจะ

ลดลงไดหรือไม อยางไร 

 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 

 มีงานวิจัยออกมามากมายชัดเจน  การท่ีประเทศไทยพยายามผลักดันใหยาเลิกบุหรี่เขาสูบัญชียา

หลัก ซึ่งจะมีการกลั่นกรองทุกครั้ง และผานทุกครั้งวาเปนมาตรการท่ีคุมคาตอการลงทุน และมีประโยชน

สูงสุด แตการท่ีตกรอบสุดทายน้ัน มีเพียงเหตุผลเดียวคือยามีราคาสูงมาก รัฐไมสามารถจายปละ 6,000 ลาน

บาทได แตรัฐจายทุกปๆ ละ 52,000 ลานบาท เพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็งปอด 

โรคถุงลมโปงพอง ทุกป ซึ่งจํานวน 52,000 ลานบาทเปนคาใชจายท่ีซ้ําซากและไมสามารถรักษาชีวิตไวได 

เพราะโรคท่ีกลาวมาท้ังหมดทําใหอายุขัยสั้นลง 

 ฉะน้ัน มาตรการในการชวยใหคนเลิกบุหรี่จึงเปนมาตรการท่ีคุมคา อังกฤษ และ WHO ก็มีการ

วิเคราะหออกมาวามาตรการชวยใหคนเลิกบุหรี่สําเร็จโดยการสนับสนุนใหยาชวยเลิกอยูในบัญชียาหลัก

แหงชาติ เปนมาตรการท่ีมีความคุมคาในการลงทุนดานสาธารณสุขสูงสุดเปน อันดับ 2 

 

• แอปพลิเคชันสําหรับเลิกบุหร่ี จะทําใหเคร่ืองของผูใชเสียหายหรือมีการดึงขอมูลสวนตัวอะไรไปหรือไม 

 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 

 ไมสามารถดึงขอมูลสวนตัวได ถาผูใชไมอยากแชรเรื่องสวนตัวในเฟซบุก ขอมูลก็จะไมถูกแชร

ออกไปอยูแลว 

 

• ตัวแอปพลิเคชันนี้มีวิธกีารทําอยางไรใหคนรูจัก ท่ีผานมามีแอปพลิเคชั่นแบบนี้อยูหลายตัวแตก็ถูกปดไป 

 

รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 

 น่ีคือปญหาหน่ึงท่ีเก่ียวกับความตอเน่ือง เมื่อมีประเด็นใหมก็จะรณรงคกันสักพัก จากน้ันเมื่อมี

ประเด็นใหมเขามาอีกก็หันไปจับประเด็นใหมน้ัน ซึ่งแอปพลิเคชันตัวน้ีเปดตัวมาประมาณ 1 ปแลว ในชวง

เปดตัวใหมๆ หนังสือพิมพทุกฉบับ และโทรทัศนทุกชองมาขอทําขาวประชาสัมพันธ และเห็นไดวาภายใน 1-2 

อาทิตยมีการดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันตัวน้ีประมาณ 2,000 กวา แตเมื่อมีขาวอ่ืนๆ เขามา ขาวเรื่องน้ีก็หายไป 

หลังจากน้ัน ความรูจักแอปพลิเคชันก็จบลง  

 เรื่องน้ียังตองมีการเช่ือมตอผูท่ีทําหนาท่ีประชาสัมพันธหรือสื่อ ตองมีแผนงานในการเผยแพรอยาง

ตอเน่ืองตอไป ตองวางแผนเหมือนการขายสินคา 

 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 60 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 1  การจัดการเชิงระบบ : นโยบายจังหวัดปลอดบุหรี ่
 

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ชวงท่ี 1 : นโยบายและการจัดการเชิงระบบในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

ผูอภิปราย 

 คุณณินทญดา รองเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

 คุณพวงผกา สรุิวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชุนาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

 คุณเสถียร ถวายชัย ปลัดปองกันอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 คุณเสถียร ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโุลก

         

ผูดําเนินรายการ 

 นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผูเช่ียวชาญดานการควบคุมยาสูบ 
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คุณณินทญดา รองเดช   

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่องจังหวัดควบคุมยาสูบ จังหวัดตรัง

เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2549 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

และคณะทํางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ

ยาสูบ ซึ่งจะทํางานเรื่องยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไปพรอมกัน จนกระท่ังป พ.ศ.2551 

จึ งจะเริ่มมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีมีแบบแผน และอีกไมนานก็คงจะมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบเชนกัน 

 การดําเนินงานน้ันจะมีตั้ งแตระดับ

จังหวัดท่ีมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ โดยมี

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดเปนเลขา สวนคณะกรรมการก็

จะมีทุกภาคสวน ท้ังสวนราชการท่ีเก่ียวของ เปน

ระดับหัวหนาสวน และมีเครือขายภาคประชาชน

เขามารวมดวย ซึ่งจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

และคณะทํางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ

ยาสูบ ในคําสั่งจะมีคณะทํางานระดับจังหวัด มี

รองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน นอกจากน้ียัง

มีคณะทํางานในระดับ อํา เภอทุกอํา เภอ มี

นายอําเภอเปนประธาน และสาธารณสุขอําเภอ

เปนเลขา ท้ังน้ี ระดับอําเภอสามารถเพ่ิมเติม

คณะกรรมการได โดยการทําเปนคําสั่งของอําเภอ 

มีการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด

อยางสม่ําเสมอ ประมาณปละ 2-4 ครั้ง ในการ

ประชุมจะมีการใหนโยบายในการดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบ  

 ในระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดได

เขามามีบทบาทตั้งแตเรื่องการกําหนดนโยบาย 

และการกระจายนโยบายไปในแตละภาคสวน  

 ท้ังน้ี ในการประชุมประจําเดือนระดับ

จังหวัด หัวหนาสวนก็จะนําเรื่องการดําเนินงาน

การควบคุมยาสูบมาพูดคุยดวย ซึ่งผูรับผิดชอบ

หลักคือรองผูวาราชการจังหวัดจะทําหนาท่ีดูแล

กํากับ และสนับสนุนการทํางานอยางเต็มท่ี ท่ีผาน

มาทานรองผูวาราชการจังหวัดทํางานอยางแข็ง

ขัน ท่ีเพ่ิงผานมาในงานประจําปของจังหวัด ทาน

ไดเปนผูนําคณะทํางานออกตรวจเตือนและจับ 

ตลอดท้ัง 10 วันท่ีมีงานประจําป และทําความ

เขาใจกับประชาชนในเรื่องการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและยาสูบ หรือแมแตการประชุม

คณะทํางานในงานกาชาดของปตอไป รองผูวา

ราชการจังหวัดไดกําชับเรื่องการหามรานคาขาย

สุรายาสูบในงาน ทําใหการทํางานของระดับ

เจาหนาท่ีมีความสะดวก คลองตัว 

 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการ

ระดับจั งห วัดซึ่ งจัด ข้ึนอย างสม่ํ า เสมอแล ว 

คณะทํางานก็มีการประชุมเชนกัน โดยเฉลี่ยปละ 

2-3 ครั้ง ซึ่งคณะทํางานจะประกอบดวยบุคคล

จากภาคสวนต าง  ๆ ท่ีมีความหลากหลาย 

เน่ืองจากมีภาคประชาชนเขามารวมดวย ท่ีสําคัญ

ไดแก ตัวแทนจากสมัชชาสุขภาพ, เครือขาย

องคกรงดเหลา, เครือขายแกนนําเยาวชน ฯลฯ 

ทําใหมีความหลากหลายประเด็นท่ีนําเขาสูการ

ประชุม  

 ภาพรวมในการขับเคลื่อนงานควบคุม

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า สู บ ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  มี ก า ร

ตั้งเปาหมายไวชัดเจนก็คือการควบคุมเรื่องการสบู

บุหรี่ มีคณะทํางานชวยกันคิดชวยกันทํา และ

สามารถกระจายการทํางานไปสูภาคสวนอ่ืน ๆ ได

ดวย อาทิ ภาคสวนของการศึกษา เปาหมายก็คือ

การควบคุมการเขาถึงและการใหความรูแก
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เยาวชน, การจัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรีแ่ละ

การบังคับใชกฎหมาย  

 นอกจากน้ี ยังไดมีการบรรจุเรื่องการ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเขาไวในแผนพัฒนาของ

จังหวัด เรื่องตําบล 5 ดี ประกอบดวย การศึกษา

ดี, งานดี, สังคมดี, อาหารดี และสุขภาพดี เรื่อง

ยาสูบคือตัว ช้ี วัดของเรื่องสุขภาพดี  ซึ่ งการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดก็จะกระจายลงไปทุก

อําเภอ  

 

………………………………………………………………… 

คุณพวงผกา สุริวรรณ  

นักวิชาการสาธารณสุขชุนาญการพิเศษ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลําพูน  

 งานเหลาบุหรี่ของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดลําพูนอยู ในความดูแลของงานพัฒนา

คุณภาพและรูปแบบบริการ จังหวัดลําพูนเปน

จั งห วัด เล็ ก ท่ีมี  8 อํ า เภอ 590 หมู บ าน  71 

โ ร งพ ย า บ า ล ส ง เ ส ริ ม ตํ า บ ล  ( ร พ . ส ต . ) ,8 

โรงพยาบาลและอีก 2 แหงเปนโรงพยาบาล

เอกชน และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล มี

การขับเคลื่อนไปพรอมๆ กันท้ังภาคเอกชนและรัฐ  

 จังหวัดลําพูน การขับเคลื่อนในการท่ีจะ

ถายทอดนโยบายสูระดับอําเภอ จะทํากันทุกป 

โดยผลักดันนโยบายใหเปนรูปธรรม ซึ่งในระดับ

จั งห วัดมีคณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอลและยาสูบ มีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน และนายแพทยสาธารณสุขเปนเลขา มี

การจัดประชุมปละ 4 ครั้ง  

 สิ่งสําคัญอันดับแรกคือ การกําหนด

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรการระดับจังหวัดให

ชัดเจนกอน จากน้ันจึงเปนการกําหนดนโยบาย

ของคณะกรรมการจั งห วัดให ชัด เจน, การ

สนับสนุนการทํางานของระดับอําเภอใหมีความ

ชัดเจนดวย และการควบคุมกํา กับติดตาม 

หลังจากท่ีกําหนดท้ังสามเรื่องน้ีไดอยางชัดเจน

แลว ก็จะสงนโยบายเชิงปฏิบัติใหกับระดับอําเภอ

ตอไป โดยมีคณะกรรมการระดับอําเภอเปนกลไก

สําคัญ มีนายอําเภอเปนประธาน และสาธารณสุข

อําเภอเปนเลขา และมีภาคีเครือขายเขามารวม

เปนคณะกรรมการ เชน เครือขายองคกรตาง ๆ, 

ทองถ่ิน, ภาคการศึกษา, ผู นําชุมชน จากน้ัน 

คณะกรรมการอําเภอจะตองกําหนดนโยบาย

ระดับอําเภอใหมีความชัดเจน, มีกลไกการ

ขับเคลื่อนในระดับอําเภอ ซึ่งการทํางานในระดับ

อําเภอตองมีการหนุนเสริมการทํางานของระดับ

ตําบล และชุมชนดวย ท้ังน้ี ในสวนของการ

ติดตามจะไลตามกันไปเปนลําดับคือ จังหวัด

ติดตามอําเภอ อําเภอติดตามตําบล ตําบลติดตาม

ชุมชน  

 ในสวนของการกําหนดนโยบายให

ชัดเจนน้ัน ในแตละปจะมีการติดตามนโยบาย

ยาสูบของสวนกลาง (ระดับชาติ) ดูวามีกลยุทธ 

และมาตรฐานอย างไร  ก็จะมีการ ช้ีแจงให

คณะกรรมการแตละภาคสวนไดรับทราบ รวมท้ัง

ภาคี เครือขายท่ีเขามารวมขับเคลื่อนในภาค

จังหวัดและภาคอําเภอ โดยแตละปจะมีการ

รวมกันจัดทําแผน ประมาณชวงเดือนพฤศจิกายน 

จัดทําแผนเรื่องจังหวัดปลอดบุหรี่ ในการจัดทํา

แผนจะมีภาคีเครือขายท่ีเขามามีบทบาท มีสวน

รวมท่ีจะตองไปดาํเนินการตามแผน ซึ่งไดกําหนด

เปาหมายวาจะมีทิศทางอยางไร ซึ่งในปน้ีแผนการ

ทํ า ง า น จ ะ ลด นั กสู บ หน า ใ หม  มี ก า ร ชวน

สถานศึกษาเขามารวมดวย นอกจากน้ี ยังมี
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ทองถ่ิน ภาคีเครือขายท่ีเปนองคกรภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ จิตอาสาเรื่องการบําบัด  

 สวนของการขับเคลื่อนงานจากระดับ

จังหวัดไปสูระดับอําเภอน้ัน แตละอําเภอตองเขา

ม ามี ส ว น ร ว ม  โ ด ย เ ริ่ ม จ ากกา ร วิ เ คร าะห

สถานการณปญหาเรื่องการบุหรี่ภายในอําเภอ

ของตัวเองกอน แตละอําเภอก็จะมีการประมวล

สภาพปญหา โดยมีภาคีเครือขายของแตละอําเภอ

เขารวมประชุม จากน้ัน ก็จะรวมกันกําหนด

เป าหมายและ ทิศทางการ ทํ างาน รวม ถึง

วัตถุประสงคของการทํางาน และกิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการ จากน้ันก็จะมาชวยกันถอดบทเรียน

และประชุมวางแผนงาน หลังจากน้ัน แตละ

อําเภอก็จะเขามาประชุมกันเพ่ือใหรับทราบภาพ

งานในระดับจังหวัด จากน้ันก็จะเริ่มดําเนินงาน 

โดยงานทุกระดับจะดําเนินการภายใตนโยบายท่ี

คลาย ๆ กัน แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ

กิจกรรมและกลุมเปาหมายของแตละพ้ืนท่ีตาม

ความเหมาะสม  

 งานน้ีไดบูรณาการเขากับเรื่อง DHB 

(District Health Board : การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี

นายอําเภอเปนประธาน สาธารณสุขอําเภอเปน

เลขา ดังน้ัน ทุกอําเภอของจังหวัดลําพูนจึงมีการ

กําหนดประเด็นเรื่องเหลา/บุหรี่ เปนเรื่องหน่ึงท่ี

ตองทํางาน (จาก 3 ประเด็น ท่ีตองทํา) ซึ่ ง

นายอําเภอทุกคนตองนําเรื่องน้ีถายทอดไปยัง

เครือขายในระดับอําเภอตามเวทีตาง ๆ ซึ่งการ

ถายทอดครั้งเดียวมักไมไดผล แตจะตองมีการ

ถายทอดนโยบายอยางตอเน่ือง และมีการติดตาม

ผลเปนระยะ 

 การถายทอดนโยบายหรือรายละเอียด

ตาง ๆ ในระดับจังหวัด จะใชเวทีการประชุม

หัวหนาสวนราชการจังหวัดซึ่งมีผูวาราชการเปน

ประธาน, การประชุมคณะความมั่นคงซึ่งจะมี

เรื่องเหลาบุหรี่รวมดวย, เวทีการประชุมของผู

บริหารงานดานสาธารณสุข ท้ัง น้ี  หากฝาย

นโยบายมีการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองและมีความ

ชัดเจน การทํางานของผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก็จะ

เกิดความคลองตัว  

 การขับเคลื่อนงาน จะใชเวทีท่ีทุกภาค

สวนเขามามีบทบาทในการชวยกันคิด ชวยกัน

วางแผน และมีบทบาทรวมกัน โดยสาธารณสุขทํา

หนาท่ีใหขอมูลสถานการณการสูบบุหรี่ภายในแต

ละอําเภอของจังหวัดลําพูนซึ่งมีการสํารวจทุกป  

 การทํางานดานบุหรี่ของจังหวัดลําพูน 

ทํางานภายใตนโยบายของบุหรี่แหงชาติ และท่ี

สําคัญท่ีสุดคือจะมีการถอดบทเรียนรวมดวย ซึ่ง

จะทําท้ังระดับอําเภอและระดับจังหวัด จังหวัด

ลําพูนจะถอดบทเรียนทุกอําเภอ ซึ่งกระบวนการ

ถอดบทเรียนจะมีทุกภาคสวนมารวมดวย เชน 

ภาคีเครือขาย, นักเรียน, ทองถ่ิน, ผูนําชุมชน, จิต

อาสา, ผูเลิกบุหรี่สําเร็จ ฯลฯ เพ่ือชวยกันคิดวาแต

ละประเด็นจะทํางานกันอยางไร  

ท้ังน้ี การทํางานดานบุหรี่ยังตองคํานึงถึงเรื่องการ

เสริมแรงผูท่ีทํางาน และผูท่ีจะมาเปนตนแบบ ซึ่ง

ในลําพูนจะมีชุมชนตนแบบ โดยมีการจัดทําแผน

แตแรกแลววา ภายใน 1 อําเภอจะตองไดตน

แบบอยางนอย 1 ตําบล และ 1 ตําบลจะได 2 

หมูบาน เปนตนแบบเรื่องการจัดการการควบคุม

ยาสูบในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี คําวา “ตนแบบ” ไมได

หมายความวาไมมีคนสูบบุหรี่ในอําเภอน้ัน การ

เปนตนแบบปลอดบุหรี่ ก็คืออยางนอยตองมี
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มาตรการแสดงใหเห็นวาจะปลอดบุหรี่ไดอยางไร 

อาทิ สิ่ งแวดลอมปลอดบุหรี่ตองทําอยางไร, 

ชุมชนปลอดบุหรี่ หรือโรงเรียนปลอดบุหรี่ตองทํา

อยางไร ฯลฯ 

 กํ าลั งจะมี เ ว ที บู รณาการบ าน  วัด 

โรงเรียน และสถานท่ีราชการปลอดบุหรี่ ภาคี

เครือขายก็จะมารวมมือกันขับเคลื่อนเพ่ือท่ีจะ

สานตอในป พ.ศ. 2561 ก็จะมาชวยกันดูวาเรื่อง

ใดในป 2560 ท่ีทําแลวประสบความสําเร็จ ก็จะ

เอาไปตอยอด เรื่องใดท่ีเปนปญหาอุปสรรค ก็จะ

พัฒนาเพ่ือใหลดอุปสรรคปญหาน้ันลง ท้ังน้ี การ

ทํางานจะตองตอเน่ืองไปยังป 2561 แมวาจะ

ไดรับงบประมาณหรือไมก็ตาม เพราะทําภายใต

บทบาทการดู แลประชาชนให มี สุ ขภาพดี  

เปาหมายปลายทางเพ่ือตองการใหประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพดี ซึ่งเรื่องหน่ึงท่ีเก่ียวของก็คือ

การไมสูบบุหรี่ ซึ่งหากมีการสูบไปแลวก็จะเขาสู

กระบวนการของการบําบัดรักษา เชน ในสวนของ

ชุมชนปลอดบุหรี่ มีการฝงเข็มเพ่ือเลิกบุหรี่ ฯลฯ  

 หลักสําคัญของการขับเคลื่อนก็คือตองมี

ความชัดเจนจากระดับจังหวัดลงสูชุมชน อีกท้ัง

การคํานึงถึงความยั่งยืน จะดําเนินการตอยอด 

(แมไมมีงบประมาณก็ตาม) เพราะมีฐานเรื่อง

คนทํางานอยูแลว ซึ่ งกลุมคนทํางานก็จะมา

ชวยกันคิดกิจกรรมถึงแมวาจะไมมีเงินก็ทําได บาง

กิจกรรมท่ีทําประโยชนใหกับชุมชน ทองถ่ินก็จะ

เ ข า ม า ช ว ย ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น  ห รื อ แ ม แ ต

สถานศึกษาเองก็เชนกัน 

 สวนเรื่องการติดตามน้ัน กําหนดไวปละ 

2 ครั้ง การทํางานเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ จะมีแผนเรื่องการติดตามดวย ซึ่งไดจัดทํา

แผนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งผูตรวจราชการจะมา

ตรวจงานเดือนกุมภาพันธ ฉะน้ัน กอนหนาน้ันจะ

เขาไปติดตามเรื่องผลการดําเนินงานของแตละ

อําเภอ โดยแตละอําเภอไดเชิญภาคีเครือขาย

มารวมพูดคุยดวยวา ไดดําเนินงานประเด็นอะไร

ไปบาง อยางไร ทํากิจกรรมไดครบตามเปาหมาย

หรือยัง หากยังไมครบและพบอุปสรรคปญหา

อะไรท่ีทางจังหวัดชวยหนุนเสริมได ก็มีการ

ปรึกษาหารือกันในเวทีการติดตามซึ่งใชเวลา 1 

วัน ชวงเชาเปนการพูดคุยกัน สวนภาคบายจะมี

การติดตามลงไปในพ้ืนท่ี เพ่ือดูหนางานตาม

กิจกรรมท่ีเขาทํากัน เชน หากมีเรื่องคนตนแบบ

เลิกบุหรี่ คณะทํางานก็จะติดตามเยี่ยมคนตนแบบ 

แตหากมีกิจกรรมเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ ก็จะไป

เยี่ยมท่ีโรงเรียน หรือแมแตเรื่องวัดปลอดบุหรี่, จิต

อาสาการทํางานขับเคลื่อน หรืออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ชวยเลิกบุหรี่ 

ก็จะติดตามเยี่ยมเสริมพลังใหกับ   อสม. เปนตน 

ลักษณะการติดตามจึงเปนไปในลักษณะการเยี่ยม

เสริมพลังคนทํางานในพ้ืนท่ี หากเขามีอุปสรรค

การทํางาน ก็จะชวยกันคิดหาทางออก 

 ท้ังน้ี การติดตามไดทําไป 1 ครั้งแลว 

ส วนครั้ ง ท่ี  2 จะเปนช วงตน เดือนสิงหาคม 
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คุณเสถียร ทองโต  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 สวนของจังหวัดพิษณุโลกมีการแบง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ชั ด เ จ น  ผ ลั ก ดั น น โ ย บ า ย , 

ประชาสัมพันธ, สรางเครือขาย, ชวยเลิกบุหรี่, 

บังคับใชกฎหมาย และจัดการความรู  

 ในชวง 2 ปแรกท่ีทํางานดานบุหรี่ มีการ

ประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและยาสูบ เปนคนละชุด และมี

คณะทํางานโครงการพิษณุโลกสุขภาพดี ปลอด

บุหรี่เหลา มีคณะทํางานจํานวน 140 กวาคน มี

การประชุมปละ 3-4 ครั้ง ทํางานไปจนถึงป พ.ศ. 

2558 เกิดวิกฤตการณคือผูวาราชการจังหวัด

เกษียณ และนิติกร 2 ทานท่ีทํางานดานกฎหมาย

ยาย ทําใหเควง เพราะคนทํางานไมมีความรูเรื่อง

การบังคับใชกฎหมายมากนัก สิ่งหน่ึงท่ีทําไดใน

ขณะน้ันคือความรวมมือของเครือขายองคกรงด

เหลา และมีการพูดคุยกันวาเปาหมายการทํางาน

ยังคงเหมือนเดิมคือ 6 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี

จําเปนท่ีสุดก็คือการผลักดันนโยบาย ซึ่งเปนเรื่อง

ท่ีทาทายเพราะใน 4 ปเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัด 

5 ทาน ทําใหนโยบายเกิดการสะดุด ทําอยางไรจึง

จะไมสะดุด ทางออกคือการใชภาคีเครือขาย 

ไดแก เครือขายองคกรงดเหลา, เครือขายโรงเรยีน

ปลอดบุหรี่, เครือขายสื่ออาสา และขอเขาพบผูวา

ราชการจังหวัด ซึ่ งทานก็กลาววาจะใหการ

สนับสนุน  

 เมื่อมีกําลังคนนอย การเสริมแรงการ

ทํางานจึงตองอาศัยเครือขาย เครือขายมีดวยกัน 

2 ประเภท คือเครือขายภาครัฐและเครือขาย

ภาคเอกชน ท้ังน้ี ตัวเองมีความรูเรื่องกฎหมาย

นอย เพราะฉะน้ัน ตัวเองจึงมองหาเครือขาย

ภาครัฐท่ีพอจะพ่ึงพาเรื่องน้ีได ซึ่งก็คือสํานักงาน

สรรพสามิตฯ ทําอยางไรจึงจะไปผูกมิตรกับเขาได 

ทําอยางไรจึงจะไปผูกมิตรกับตํารวจได เ พ่ือ

ประสานใหตํารวจมารับตัวผูกระทําความผิด

ภายใน 10 นาที ท้ังน้ี เราจะมีการประสานกับ

เครือขายเรียบรอยไวกอนแลว มีการพูดคุยขอ

ความร วมมื อจาก สวป .  (สาร วัตรปอง กัน 

ปราบปราม) ซึ่งมีเบอรโทรศัพทของ สวป.ทุกแหง 

เมื่อไรก็ตามท่ีทีมสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ

สํานักงานสรรพสามิตฯ ไปพบผูกระทําความผิด

กฎหมาย สามารถติดตอ สวป. และจากน้ันไมเกิน 

10-20 นาที จะมีสายตรวจมา ไมวาจะเปนเรื่อง

เหลาหรือบุหรี่ 

 นอกจากน้ี ยังไดประสานกับเครือขาย

ดานการปกครอง ท้ังในระดับจังหวัดและระดับ

อําเภอ และมีการสรางความสัมพันธและขอความ

รวมมือเรื่องการรณรงค เชน มีเสื้อ Gen Z ก็จะ

นําไปใหท่ีสํานักงานจังหวัด ขอความรวมมือใน

การรณรงค และท่ีอ่ืน ๆ การเช่ือมประสานอยาง

ตอเน่ืองทําใหคลองตัวตอการทํางาน  

 อีกเครือขายท่ีมีการประสานความ

รวมมืออยางตอเน่ืองคือเครือขายระดับอําเภอ 

โดยยึดหลักการวาในระดับจังหวัดมีการประสาน

เครือขายอยางไร ในระดับอําเภอก็ประสานแบบ

เดียวกัน ท้ังน้ี ไดของบประมาณจากเครือขาย

องคกรงดเหลาเขาไปสนับสนุนใหท้ัง 9 อําเภอได

ทํางาน อําเภอละประมาณ 50,000 กวา ๆ โดยมี

เง่ือนไขวาตองดําเนินการ 3 ประเด็นตอไปน้ีคือ 

1. ประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ

ปละอยางนอย 3 ครั้ง 
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2. ออกบังคับใชกฎหมายปละ 6 ครั้ง 

หรือมากกวา 

3. ทํา ชุมชนรูปธรรมประเด็นเรื่อง

เหลา/บุหรี่ อําเภอละ 1 ชุมชน 

  

ท้ังน้ี มีการออกติดตามนิเทศโดยทีมแกนนํา

เครือขายระดับจังหวัด ซึ่งทีมแกนนําระดับจังหวัด 

(Core Team) มีดวยกัน 5 คน โดยแกนนําจะมี

การประชุมกันทุกอาทิตย ซึ่งจะมาน่ังดูกันเรื่อง

แผนการทํางาน ดูวาแผนขอไหนยังไมไดทําท้ัง

เรื่องเหลาและยาสูบ มาน่ังวางแผนรวมกันและ

ดําเนินการตอไป จากน้ันจึงเชิญเครือขายมา

ประชุมรวมกับ สสจ.ดวยกระบวนการแบบน้ีทําให

เครือขายตาง ๆ เกิดการประชุมกันอยางตอเน่ือง 

ในการประชุมก็จะมีการตามงาน ตามแผน และ

แลกเปลี่ยนเรื่องอุปสรรคปญหาจากการทํางาน  

 ยังมีอีกหน่ึงเครือขายท่ีไดรวมงานกันคือ

เครือขายโรงเรียนปลอดบุหรี่ เราก็จะมีการหนุน

เสริมเครือขายครู เครือขายจังหวัด และเครือขาย

อําเภอ  นอกจากน้ี ยังมีเครือขายเยาวชน Gen Z 

พวกเขาคิดเองทําเองจนเกิดเครือขายท่ีมีความ

ชัดเจน โดยมี สสจ.คอยใหการสนับสนุน ลาสุดมี

เครือขายผูใหการบําบัด ซึ่งสรางข้ึนมาใหม โดย

เ ชิญพยาบาล วิชา ชีพด านจิตเวชของแตละ

โรงพยาบาลมารวมกันกําหนดแผนการบําบัด 

โจทยก็คือจะทําอยางไรใหคนท่ีสูบบุหรี่จํานวน 

150,000 ราย จะทําอยางไรใหเลิกบุหรี่ ได  มี

ดวยกัน 3 ระดับคือ เครือขายบําบัดใน รพ.สต., 

ในโรงเรียน, ในกลุม อสม. โดยมีการอบรมใหกอน 

โดยมีแนวคิดการพัฒนาเครือขายกลุมน้ีวา “สราง

ใหเกิด หลอเลี้ยงใหแกรง และเสริมแรงใหเดินไป

ขางหนา”  

 

 

คุณเสถียร ถวายชัย  

ปลัดฝายความมั่นคง อําเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร 

 จากการท่ีตัวเองเคยลงพ้ืนท่ีเขตตางๆ 

ในอําเภอพังโคน พบวาเด็กวัยรุนอายุประมาณ 

14-15 มีการสูบบุหรี่ท้ังแบบท่ีเปนยาเสนและมวน 

ถือกันคนละ 3 มวน สอบถามไดความวาเขาซื้อมา

จากรานคาท่ีแบงขาย จึงไดนําเรื่องน้ีเขาไปพูดคุย

กันในท่ีประชุมเรื่องยาเสพติดซึ่งมีนายอําเภอเปน

ประธาน มีการประชุมทุกเดือนวาจะแกปญหาน้ี

ไดอยางไร ดวยความหวงใยวาการสูบบุหรี่มักจะ

เช่ือมโยงไปยังยาเสพติดอ่ืน ๆ ไดดวย  

 หลั งจาก น้ัน คณะกรรมการระดับ

อําเภอท่ีมีสถานศึกษารวมดวย อาจารยไดให

ขอมูลวาท่ีโรงเรียน นักเรียนก็มีการสูบบุหรี่กัน

ตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนแลว เพราะมี

การแบงขายบุหรี่ใหกับนักเรียน ในท่ีประชุมจึง

ออกคําสั่งโดยนายอําเภอ ใหมีคณะทํางานท่ีคอย

ตรวจเรื่องแอลกอฮอลและบุหรี่  

หลังจากน้ัน จึงไดมีการดําเนินการ เวลาผานไป

ประมาณครึ่งป จึงไดมีการทบทวนประสบการณ

การลงพ้ืนท่ีจากการตรวจตามรานคาภายใน

ชุมชน รานคาท่ีอยูใกลสถานศึกษา เชน รานคา

ใกลโรงเรียนขยายโอกาสท่ีเด็กนักเรียนมักออกไป

ซื้อบุหรี่มาสูบ เปนตน นอกจากน้ี ในท่ีประชุมยัง

พูดคุยกันท่ีจะทํางานดานบุหรี่ใหเปนระบบ และมี

ความเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน นายอําเภอจึงไดสั่ง

การในการประชุมกํานันและผูใหญบาน ใหทําการ

สํ ารวจจํ านวนร านค า ในชุมชนท่ีมีการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่  และสงขอมูลมาท่ี
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อําเภอ จากน้ัน จึงนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการ

สํารวจดูตําแหนงรานท่ีอยูใกลโรงเรียน ข้ันตอน

ต อ ไ ป คื อ ก า ร นั ด คุ ย กั บ ร า น ค า  ด ว ย ก า ร

ประสานงานกับ รพ.สต.ขอใชสถานท่ีจัดประชุม 

เพ่ือใหขอมูลเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ผูประกอบการ รานคา รับรู และเตรียมตัว 

หลังจากน้ัน จึงเปนข้ันตอนของการออกตรวจ 

โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย ตํารวจ, ผูนํา

ชุมชน และเครือขาย ออกตรวจรานคา สิ่งท่ีพบ

คือ รานคาจะมีบุหรี่แบงเปนซองขาย 3 มวน 

ราคา 10 บาท ท้ังน้ี การออกตรวจในครั้งแรก ๆ 

ทีมงานเนนการใหความรูและคําแนะนํา ซึ่งหาก

พบในเวลาตอมาวายังปฏิบัติผิดอยูอีก ก็จะเขา

ดําเนินการจับกุม ซึ่ งการลงพ้ืนท่ีหากมีฝ าย

ปกครองลงไปตรวจดวย สามารถทําใหรานคารูสกึ

กลัวได 

 ในสวนของการดําเนินการมีการแบง

พ้ืนท่ีเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ พ้ืนท่ีหมูบานชุมชน 

มี ผู ใ หญบ านรับผิ ดชอบ , ส วนสถานศึกษา 

ผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ โดยมี “โมบายทีม” 

เปนทีมรณรงคเคลื่อนท่ีเขาไปใหความรูเรื่องโทษ

ภัยและการปองกันเรื่องบุหรี่/ยาเสพติด ท้ังน้ี เมื่อ

โมบายทีมเขาไปในสถานศึกษา สิ่งแรกท่ีนักเรียน

ตองทําคือ กรอกแบบคัดกรองบุหรี่/สุรา ตองให

ขอมูลตามขอเท็จจริงประกอบกับขอมูลทางฝง

อาจารย ในสวนของชุมชน เมื่อกํานันผูใหญบาน

สํารวจขอมูลมาแลว ตอจากน้ัน ใหทําประชาคม

ภายในหมูบาน เพ่ือชวยกันออกกฎระเบียบท่ี

เก่ียวกับสุราและบุหรี่  นอกจากน้ี ใหกําหนด

สถานท่ีหามสูบบุหรี่ และกิจกรรมท่ีไมใหมีการดื่ม

สุราและสูบบุหรี่ เชน งานศพปลอดเหลา/บุหรี่ 

ภายหลังจากท่ีทุกหมูบานมีกฎกติกาของตัวเอง

แลว ข้ันตอนตอไปก็คือการรวมกันกําหนด

ธรรมนูญตําบล โดยจะมีเครือขายทุกภาคสวนเขา

มารวมมือกันดวย 

 สวนกํานัน/ผูใหญบาน ตัวเองไดมอบ

นโยบายเรื่องการเฝาระวังรานคาใหญ ๆ ท่ีมักมี

เด็กเขาไปมั่วสุมและซื้อบุหรี่มาสูบ หากพบการซื้อ

ขายบุหรี่ สามารถติดตอท้ังทางโทรศัพทและทาง

ไลนไดทุกเวลา หลังจากท่ีไดรับการแจงเขามา ไม

เกิน 2 วัน ตัวเองก็จะออกไปตรวจและดําเนินการ 

โดยมักจะใชวิธีการตักเตือนและใหคําแนะนํา

อยางเขมขน ซึ่งมีเสียงสะทอนจากผูนําชุมชนใน

ภายหลังวาการกระทําแบบน้ีไดผล มีการนําไปเลา

ลือกันไปท่ัวตําบลวามีการตรวจจับรานท่ีแบงขาย

บุหรี่ใหกับเด็ก หลังจากน้ัน รานอ่ืนๆ ก็ไมกลา

ขายใหกับเด็ก 

 ในสวนของรานคาใหญท่ัวๆ ไป ก็มีการ

ออกตรวจเพ่ือใหคําแนะนํา โดยออกไปพรอมกับ

ทีมงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

ซึ่งในการออกตรวจมีท้ังออกไปเปนทีม และตัวเอง

ออกไปสวนตัวเปนการเฉพาะกิจ ในแตละสัปดาห

ตัวเองจะออกตรวจพ้ืนท่ีประมาณอยางนอย 3 วัน 

หากระหวางออกตรวจ พบรานใดมีเด็กซื้อบุหรี่ ก็

จะดําเนินการทันทีไมตองรอ โดยจะตักเตือนกอน 

หลังจากน้ัน จึงดําเนินการตามกฎหมาย การ

ดําเนินการตางๆ ทําใหไดรับเสียงตอบรับจากพอ

แมผูปกครองเปนอยางดี 

 การบังคับใชกฎหมายก็มีความสําคัญ 

แตก็ตองดูตามสถานการณดวย เพราะหากราน

เล็ก ๆ ถูกจับเขาก็คงตองเดือดรอนมาก อาจ

ถึงกับหมดตัว 

 สวนลักษณะการทํางานของ รพ.สต.ซึ่ง

อยูในชุมชน มีการลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนําและติด
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สติกเกอร ท้ังน้ี รานคามีความคุนเคยกับเจาหนาท่ี 

รพ.สต. ฉะน้ัน การบังคับใชกฎหมายจึงแทบท่ีจะ

เปนไปไมได ท้ังน้ี หากพบวารานคาใดมักจะขาย

บุหรี่ใหกับเด็ก กํานันและผูใหญบานจะสงขอมูล

มาโดยตรง ทางทีมงานก็จะเขาไปดําเนินการ 

ทีมงานของอําเภอพังโคนจึงมีบทบาทท้ังการสราง

เครือขาย ปองกันและปราบปราม ไปพรอมๆ กัน 

 

 

………………………………………………………………… 

ผูดําเนินรายการ 

 การดํ า เ นินการ ชุมชนปลอดบุหรี่  

จังหวัดลําพูนก็เปนอีกจังหวัดท่ีมตีัวอยางท่ีดี และ

ทําอยางตอเน่ือง ขอใหขยายรายละเอียดวาทํา

อยางไร 

 

คุณพวงผกา สุริวรรณ  

นักวิชาการสาธารณสุขชุนาญการพิเศษ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

 ประมาณ 10 กวาปท่ีแลว เริ่มตนจาก

การสรางชมรมสรางสุขภาพปลอดบุหรี่ ขณะน้ัน

ไดใชสื่อทองถ่ินคือวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว

เปนชองทางประชาสัมพันธชักชวนใหคนเลิกสูบ

บุหรี่  และการเผยแพรความรู ให กับชมรมท่ี

สงเสริมการออกกําลังกาย ซึ่งมีการทํารูปแบบ

ดังกลาวตอเน่ืองเรื่อยมาในแตละอําเภอ แตจะมี

การบูรณาการงานอ่ืนเขาไปดวยคือ 3 อ. 2 ส. 

(อีก ส. คือ สุรา)  

 ท้ังน้ี ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา มีสิ่งท่ี

ชัดเจนอยางหน่ึงคือชุมชนปลอดบุหรี่ สืบเน่ือง

จากการท่ีมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายตั้งแตระดับ

จังหวัดไปจนถึงอําเภอ ในสวนของระบบสุขภาพ

อําเภอท่ีมีทานนายอําเภอเปนประธานของ

คณะกรรมการ และมีการถายทอดนโยบายสู

ระดับอําเภอดวย ผูท่ีตองนํานโยบายไปใชก็คือ

ผูนําหมูบานและทองถ่ิน ซึ่งในจังหวัดลําพูน มีบาง

อําเภอท่ีทองถ่ินมีความเขมแข็ง และบางทองถ่ินก็

จะมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง ความเขมแข็งของแตละ

พ้ืนท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับผู ท่ีจะนํานโยบายไป

ขับเคลื่อน เชน ตําบลทาทุงหลวงของอําเภอแม

ทา ซึ่งเปนตําบลตนแบบของโครงการจังหวัด

ปลอดบุหรี่ของจังหวัดลําพูน ในป พ.ศ.2560 

ตําบลน้ีมีผูนําทองถ่ินท่ีเปนจุดแข็งของการทํางาน 

ปกติทานเปนคนสูบบุหรี่และสามารถลดเลิกได

ดวยตัวเอง เปนตนแบบของคนเลิกบุหรี่ มีความ

ประสงค ท่ีจะพาชุมชนของตําบลทาทุงหลวง

ท้ังหมด เขารวมดําเนินการเพ่ือการเลิกบุหรี่ จึงได

ทําประชาคมในระดับตําบล เชิญผูนําทองถ่ินและ

ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังหมด เพ่ือพูดคุยกันวา

จะขับเคลื่อนกันอยางไร แรกๆ ไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนเรื่องเหลาอยางเดียว เมื่อประสบ

ความสําเร็จแลว หลังจากน้ันจึงเปนเรื่องบุหรี่ 

 เรื่องเหลา ทําโดยนําคาใชจายท่ีแตละ

งานในหมูบาน คํานวณใหชาวบานไดเห็นวาถามี

การเลี้ยงเหลาในงาน จะมีคาใชจายจํานวนเทาไร 

แลวนําขอมูลมาคืนใหชุมชนไดเห็น ตอจากน้ัน ได

หันมาทําเรื่องบุหรี่ เพ่ือใหเปนตําบลปลอดบุหรี่ 

และสอดคลองกับนโยบายของอําเภอปลอดบุหรี่ 

และมีการทํามาตรการในประชาคม มีมติเห็นวา

เรื่องแรกท่ีตองทําคือ เชิญผูท่ีเก่ียวของกับบุหรี่เขา

มารวมประชุมพูดคุยกอน และขอความรวมมมือ

ใหงดขายบุหรี่ 1 วัน ซึ่งในท่ีประชุมมีมติเห็นดวย 

และกําหนดใหวันพระไมขายบุหรี่ 1 วัน ทําใหเกิด

การเขาถึงบุหรี่นอยลง เรื่องท่ี 2 ท่ีทําคือการชวย
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เลิกบุหรี่ โดยใชวิธีเสริมแรง มีรางวัลใหกับคนท่ี

เลิกบุหรี่ได จะไดรับเงินและโลเชิดชูเกียรติ ท้ังน้ี

กําหนดไววาตองเลิกใหได 1 ป หลังจากน้ัน เมื่อมี

โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค

ราชันเขามา จึงไดบูรณาการเขามาดวย ท้ังน้ี ในป 

พ.ศ.2560 มีคนเลิกบุหรี่ได 5 คน ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2559  ซึ่งจะรอใหครบป แลวจึงมอบ

โลให 

 สวนงานบุญประเพณี เดิมทีมีการเลิก

เหลาอยางเดียว ซึ่งทางภาคเหนือในงานศพหรือ

งานบุญประเพณีจะมีการเลี้ยงเมี่ยง (ใบชาหมัก) 

และบุหรี่ ซึ่งจะของดท้ัง 2 อยาง นอกจากน้ี ในน

งานบุญ เชน วันสงกรานตจะมีการถวายพระ ซึ่ง

จะมีบุหรี่และไมขีดไฟจัดถวาย หรือลูกอมและ

บุหรี่ จึงไดเขาไปปรับทัศนคติเรื่องน้ี และในขณะ

น้ีจะไมมีของเหลาน้ีถวายใหกับพระแลว 

 นอกจากน้ี ยังมีอีกตําบลท่ีผู นําเปน

ผูใหญบาน ทําเรื่องการเลิกบุหรี่ เพ่ือใหหมูบาน

ปลอดบุหรี่ จึงไดปรึกษากับเจาหนาท่ี รพ.สต.

เรื่องท่ีคนสูบบุหรี่กันมาก จึงไดใช อสม.เปนคน

ชักชวนใหคนเลิกบุหรี่ และทํากิจกรรมชุมชน

ปลอดบุหรี่ มีการประชุมรวมกันกําหนดธรรมนูญ

สุขภาพ เชน สถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนเขต

ปลอดบุหรี่ จะตองเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด 

และสถานท่ีท่ีใชรวมกันของชุมชน แตไม ได

กําหนดไวในกฎหมาย เชน สถานท่ีออกกําลังกาย 

รวมถึงสถานศึกษาตางๆ ดวย นอกจากน้ี มีความ

พยายามท่ีจะปรับพฤติกรรมของพระท่ีสูบบุหรี่ 

ไมใหสูบบุหรี่ดวย  

 

ชวงคําถามจากผูเขารวมฟงการอภิปราย 

• วิธีการเก็บขอมูลของ จังหวัดลําพูน ทําอยางไร 

 

คุณพวงผกา สรุิวรรณ 

การเก็บขอมูลทําหลายปแลว จะใชการเก็บขอมูลตามระบบของ รพ.สต.ซึ่งจะมีสถานะ

สุขภาพของแตละคนอยูแลว จากน้ัน ก็จะใหโปรแกมเมอรดึงขอมูลเฉพาะออกมา เชน คนท่ีมีชวง

อายุ 15-18 ป มีจํานวนเทาไร นอกจากน้ี จะใชขอมูลจากสํารวจของ อสม.ซึ่งรับผิดชอบเปนละแวก 

เขาจะตองสงงานใหทุกเดือนอยูแลว เมื่อถึงสิ้นป เขาตองสํารวจในกลุมประชากรท่ีเขาดูแล เชน ใน 

10 หลังคาเรือนท่ีเขาดูแลน้ัน มีคนดื่มสุราและสูบบุหรี่จํานวนเทาไร และมีชวงอายุเทาไร จากน้ันจึง

นําขอมูลท้ัง 2 ฐานมาประมวลรวมกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความเปนปจจุบัน ท้ังน้ี ขอมูลสวนท่ี อสม.

สํารวจจะมีความชัดเจนมาก 
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ชวงที่ 2 : การจัดการเชิงประเดน็ในจงัหวัดปลอดบหุรี ่
 

ผูอภิปราย 

 วาท่ีรอยตรี เลาะห เทียมเมฆ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

 คุณนพดล กมลกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาํนักงานสาธารณสุข จังหวัด

นครราชสมีา                                        

 คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง 

 คุณจรยิพันธ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 

ผูดําเนินรายการ 

 ผศ.ดร.ลักขณา เตมิศิริกุลชัย ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพกําลงัคนดานการควบคุมยาสูบ 
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วาท่ีรอยตรี เลาะห เทียมเมฆ  

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก 

ในประเด็นเรื่องการปองกันนักสูบหนา

ใหมการทํางานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเรื่องการ

ชวยเลิก สิ่งแรกท่ีไดดําเนินการคือการคัดกรอง

นักเรียนตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม ซึ่งเปนการเปด

เรียนวันแรก ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม เปนการคัด

กรองในรอบแรก ซึ่งครูท่ีปรึกษาจะเปนผูคัดกรอง 

จากน้ันจึงจะเขาสูกระบวนการคัดกรองละเอียด

ซึ่งจะสํารวจในเดือนมิถุนายน โดยมีการนําขอมูล

มาพูดคุยกับนักเรียน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนวา

นักเรียนสูบบุหรี่จริงหรือไม ซึ่งจากการคัดกรองใน

รอบท่ี 2 น้ีจะไดจํานวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ใน

โ ร ง เ รี ย น ท่ี แ น น อ น  ห ลั ง ก จ า ก น้ั น เ ข า สู

กระบวนการชวยเลิก  

 หลังจากท่ีไดขอมูลชัดเจนแลว ก็จะขอ

คําสัญญากับเด็กกอนท่ีจะเชิญผูปกครองมาพบ 

เพราะเด็กบางคนไมอยากใหพอแมรู ขอเวลา 1 

เดือนจะสามารถเลิกได หากเขายอมสัญญา ก็จะ

ใหโอกาสกับเขากอน ซึ่งในระยะ 1 เดือนท่ีเขาสู

กระบวนการเลิกบุหรี่ จะมีการติดตามใหกําลังใจ 

ท้ังครู ท่ีปรึกษา ครูประจําวิชา และเพ่ือนใน

หองเรียนจะคอยเปนกําลังใจให กลุมนักเรียนท่ี

สูบใหมเพราะอยากทดลอง เด็กกลุมน้ีจะสามารถ

เลิกไดภายในเวลา 1 เดือน และครจูะคอยติดตาม

ตอเน่ืองเปนเวลา 1 ป สวนกลุมท่ีติดทางอารมณ 

คือสูบบอย ๆ สูบมานานตั้งแต ประถมศึกษาปท่ี 

6 จนถึงมัธยมศึกษา ก็จะมีการดูแลอยางตอเน่ือง 

โดยดูวาแตละสัปดาหมีการสูบก่ีครั้ง ๆ ละก่ีมวน 

วันละก่ีมวน หากพบการสูบภายในโรงเรียน จะ

พูดคุย เ พ่ือปรับ เปลี่ยนทัศนคติ  เ พ่ือให เห็น

ผลกระทบท่ีจะไดรับจากการสูบบุหรี่ หากพบการ

สูบครั้งแรกก็จะมีการเก็บขอมูลไวกอน และหาก

พบการสูบอีก ตัวเองจะใหเด็กเคี้ยวผักใกลตัวท่ี

พบในขณะน้ัน เชน ยอดตําลึง, ยอดกระถิน, ยอด

ข้ีเหล็ก ฯลฯ เมื่อเขาเคี้ยวไปแลว หากไดลองสูบ

บุหรี่ อีกจะรูสึกวารสชาติบุหรี่เปลี่ยนไป ทําให

สามารถลดการสูบลงได  

 สําหรับนักเรียนท่ีเลิกบุหรี่ไมได กอนสิ้น

เ ท อ ม  ค รู จ ะ ส ง ต อ นั ก เ รี ย น ก ลุ ม น้ี ใ ห กั บ

โรงพยาบาลบางระกํา ประสานกับผูปกครองให

มามีสวนรวมดวย ติดตอเจาอาวาสของวัด จากน้ัน

ใหพอแม และตัวเด็กเองกลับไปคิดวิธีการท่ีจะเลกิ

บุหรี่ใหได แลวจึงพาเด็กไปสวดมนตพรอมกับ

ผูปกครอง อธิษฐานจิตขอเลิกบุหรี่ จากน้ันพอแม

และเด็กตองมาพูดคุยหารือกันวาตัวเด็กเองจะใช

ระยะเวลาเทาไรท่ีจะเลิกบุหรี่ใหได  

 ในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนแกนนําจะ

ทําครบทุกองคประกอบ ซึ่งมีเรื่องการปองกันนัก

สูบหนาใหมรวมอยูดวย ดําเนินการโดยใหครูท่ี

ปรึกษาสํารวจวาเด็กคนไหนสบูบุหรี ่คนไหนไมสบู

บุหรี่ นักเรียนกลุมท่ีสูบบุหรี่เขาจะรูสึกอายเวลาท่ี

ถูกแยกกลุมออกมา เมื่อมีการดําเนินการแบบ

เ ข ม ข นอย า ง น้ี  นั กสู บหน า ใหม จะ ไม เ กิ ด 

นอกจากน้ียังมีการติดตามดูแลผูสูบอยางตอเน่ือง

ทุกสัปดาห  

 ท้ังน้ี ชวงเริ่มทํางานบุหรี่ ในป พ.ศ. 

2555  ปแรกท่ีทํางานในโรงเรียนท่ีตัวเองสอน มี

นักเรียนติดบุหรี่ประมาณ 90 คน ปจจุบันเหลืออยู 

22 คน  

 เรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ น้ัน มีการ

อบรมครูท้ัง 9 อําเภอแลว ท้ังน้ี โรงเรียนในจังหวัด

พิษณุโลกท้ังหมด ไดขับเคลื่อนเรื่องโรงเรียนปอ
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ลดบุหรี่ครบท้ังหมดแลว แตความเขมขนแตกตาง

กัน ข้ึนกับผูบริหารและผูปฏิบัติการ 

  

 

………………………………………………………………… 

คุณนพดล กมลกลาง  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ในประเด็นเรื่องการสรางสิ่งแวดลอม

ปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา มีดวยกัน 32 

อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน โดยมีการ

ดําเนินการครอบคลุมทุกอําเภอ เริ่มตนจาก

หมูบานกอน ซึ่งในแตละตําบลตองมีหมูบานท่ีเปน

ตนแบบเรื่องการปลอดบุหริ่  

 การดําเนินการหมูบานปลอดบุหรี่เริ่ม

จากการทําประชาคมหมูบาน ทําใหเกิดมาตรการ

ของแตละหมูบาน ท้ังน้ี ทุกหมูบานจะมี อสม.ท่ีมี

ขอมูลวาบานไหนมีคนสูบบุหรี่ และบานไหนท่ีคน

สูบบุหรี่เปนโรคเรื้อรัง หรือโรคท่ีเปนผลกระทบ

จากการสูบบุหรี่ ท้ังหมด ซึ่งในระดับตําบลแลว 

รพ.สต.จะมีขอมูลเหลาน้ีรวมอยู ท้ังหมด ดวย

ขอมูลเหลา น้ี หลังจากท่ีนําคนสูบบุหรี่ เขาสู

กระบวนการบําบัดแลว จะทําใหทราบผลการ

ทํางานไดจากขอมูลเชนกัน ทําใหรูวาหมูบานไหน

ปลอดบุหรี่ท้ังหมูบาน เมื่อนําขอมูลระดับตําบล

รวมเปนระดับอําเภอ ก็จะทําใหรูวาตําบลไหนมี

ใครบางท่ีเปนกลุมเปาหมาย เปนผูท่ียังสูบบุหรี่อยู 

เขาตองไมเขาไปสูบในพ้ืนท่ีท่ีกฎหมายหามสูบ 

น่ันจึงเปนท่ีมาของอําเภอปลอดบุหรี่ และสุดทาย

ก็ ร วม กัน เป นจั งห วัด  น่ี คื อกล ไก ท่ีจั งห วัด

นครราชสีมาไดดําเนินการมา 

 ในชวงแรกท่ีเขาสูกระบวนการของ

จังหวัดปลอดบุหรี่  ทําเพียง 8 อําเภอนํารอง 

จากน้ันจึงขยายครอบคลุมท้ัง 32 อําเภอ โดยใช 

8 อําเภอนํารองเปนตนแบบ โดยบูรณาการเขากับ

การดําเนินงานของอําเภอเขมแข็ง ท้ังน้ี ในสวน

ของอําแภอเขมแข็ง จะครอบคลุมดวยกันหลาย

เรื่อง เชน เรื่องโรคติดตอ และโรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ซึ่งหน่ึงในน้ันจะตองมีเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล

รวมอยูดวย  

 เห็นไดวาขอมูลตางๆ จะถูกรวบรวม

จาก รพ.สต. มีดวยกัน 43 แฟม ซึ่งสํารวจโดย อส

ม.  และมีการสํ ารวจใหม ทุก 1 ป  โดยการ

ตรวจสอบหรือประเมินจากสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด โดยสุมตรวจบางตําบลของแตละอําเภอ 

ดวยการจับสลาก ตําบลน้ันจะเปนตัวแทนของ

อําเภอน้ัน ๆ ทันที ตําบลจะตองมีขอมูลตามท่ี

กําหนด อาทิ ขอมูลผูสูบบุหรี่โดยแยกรายหมูบาน

, ขอมูลผูสูบบุหรี่ท่ีเปนโรคเรื้อรังและถุงลมโปง

พอง หรือโรคท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่, ขอมูล

สถานท่ีท่ีตองจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย, 

ขอมูลรานคาท่ีจําหนายบุหรี่, ขอมูลผูสูบบุหรี่ท่ี

เขาสูการบําบัด และโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน

ควบคุมการบริโภคบุหรี่สุราท่ีทํารวมกับสวน

ทองถ่ิน ท้ังน้ี เรื่องการรวมมือกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความสําคัญ ขอยกตัวอยาง ตําบล

หวยบล อําเภอดานขุนทด ท่ีจับสลากไดและตอง

ลงไปตรวจประเมิน พบวา องคกรบริการสวน

ตําบล (อบต.) มานําเสนอวาเขามี “กองทุน

สุขภาพตําบล” ในการเปลี่ยนเครื่องหมายปลอด

บุหรี่ในจุดตางๆ เพราะเมื่อเครื่องหมายปลอด

บุหรี่ถูกแสงแดด ทําใหเกาและสีเลือนราง เขาได

ตั้งงบประมาณสําหรับเรื่องน้ีโดยเฉพาะ จาก
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กองทุนสุขภาพตําบล นอกจากน้ี ยังมีประเด็น

เรื่องรานคาท่ีหามขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 

18 ป เขาดําเนินการโดยมีสติกเกอรติดตาม

รานคา  

 ท้ั ง น้ี  บางปจับสลากไดตํ าบล ท่ียั ง

ดําเนินการไดไมครอบคลุม ก็ใชวิธีถายภาพอําเภอ

ท่ีมีผลงานดี  การ ทํางานเรื่อง น้ีของจังหวัด

นครราชสีมามีกลุมไลน ใชสําหรับคุยแลกเปลี่ยน

เรียนรู หากพบวาอําเภอไหนมีสิ่งดี ๆ มีผลงานดี 

ๆ ก็จะถายรูปสงเขาไปในไลน ซึ่งผูดําเนินการ

ระดับจังหวัดอาจไมสามารถลงไปดูยังพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ดวยตัวเอง แตสามารถดูจากไลนและเขาไป

กดไลคได ซึ่งหากมีสิ่งดี ๆ ปรากฏในไลน อําเภอ

อ่ืนก็สามารถดูเปนแนวทางได  

 สวนเรื่องการบังคับใชกฎหมาย ก็จะลง

เปนทีม ดวยการนําของฝายปกครองของอําเภอ 

รูปแบบเดียวกับการจัดระเบียบทางสังคม จะไม

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําเฉพาะเรื่องบุหรี่สุราเพียงอยาง

เดียว ลงไปเพ่ือใหไดประโยชนครอบคลุมท้ังหมด 

ในทีมประกอบดวย เจาหนาท่ีฝายปกครอง, 

ตํารวจ และเจาหนาท่ีสาธารณสุข, เจาหนาท่ีของ

สํานักงานสรรพสามิต, ครู หรือเจาหนาท่ีจาก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ท้ังน้ี การบังคับใชกฎหมายเนนท่ีการทําความ

เขาใจ น่ันคือ อบต., กํานัน, ผูใหญบาน รวมกับ

เจาหนาท่ี รพ.สต. และครูท่ีอยูในพ้ืนท่ี เขารวมใน

เวทีประชาคมและลงพ้ืนท่ีตามรานคาเพ่ือทํา

ความเขาใจกับรานคา เชน หามแบงขาย ฯลฯ 

หลังจากกฎหมายฉบับใหมมีผลบังคับใช ตาม

อําเภอตางๆ ก็ไดทยอยสงผลการดําเนินการท่ีเขา

ไปทําความเขาใจเรื่องขอกฎหมายกับรานคาใน

ชุมชนเขามาในกลุมไลน 

 จังหวัดนครราชสีมา เนนเรื่องการทํา

ความเขาใจเรื่องขอกฎหมาย แตหากพบวามีการ

ดื้อดึงไมปฏิบัติตาม ก็จะใหทีมระดับอําเภอลงไป

ชวยทีมระดับตําบล แตในเขตเทศบาลเมืองซึ่งมี

ความหลากหลาย ก็จะมีทีมจังหวัดลงไปชวย 

 

 

………………………………………………………………… 

คุณเสถียร พิษณุโลก 

ร วมแลกเปลี่ยนเรื่องการบังคับใช

กฎหมาย วา เคยไดออกตรวจใหคําแนะนําและ

เฝาระวัง ซึ่งรายน้ีไดใหไปแลว 3-4 ครั้ง แตก็ได

พบกับเด็กกลุมหน่ึงซึ่งประเมินแลว อายุไมนาจะ

ถึง 18 ปแนนอน เปนนักเรียนอาชีวศึกษา เราได

ถายภาพขณะท่ีเจาของรานขายบุหรี่ใหกับเด็ก 

จากน้ันจึงโทรศัพทติดตอตํารวจใหมาจัดการ สาย

ตรวจก็มารับตัวไปดําเนินคดี ปรากฏวารายน้ัน 

จากคดีท่ีวาขายใหเด็กตองถูกปรับ 2,000 บาท 

แต เด็กกลุ ม น้ันอายุต่ํ ากว า  18 ป  พนักงาน

สอบสวนแจงวาคดีน้ีตองใช พ.ร.บ.คุมครองเด็ก

รวมดวย จึงสงฟองศาล ศาลไดตัดสินจําคุก 3 

เดือน ปรับไม เ กิน 6,000 บาท แตจําเลยรับ

สารภาพ ทําใหงดโทษจําคุก และลดโทษปรับลง

มา สิ่งน้ีไดทําใหเกิดการตื่นตัวมากข้ึน และอีก

กรณีหน่ึงคือการไมติดสติกเกอร ไดออกตรวจ

พร อม กับ ชุ ด จั ด ร ะ เ บี ยบสั ง คม  เ ข า ไ ป ใน

รานอาหารและพบคนสูบบุหรี่ในราน ซึ่งไมมีการ

ติดสติกเกอร เราก็ปรับ 2,000 บาท และหากพบ

คนสูบในระหวางตรวจ ก็เ ชิญคนสูบมาปรับ

เชนกัน  

 

 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 74 

คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกันตัง 

จังหวัดตรัง 

ในประเด็นเรื่องการชวยเลิกบุหรี่ ท่ี

จังหวัดตรังมีการเก็บขอมลูและพบวา การท่ีจะให

คนสูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกสูบน้ัน ประเด็นท่ีคนสวน

ใหญเลือกก็คือ การกลัวเปนโรค ทําใหเลิกได รอย

ละ 48 ปวยและหมอบอกใหหยุด สามารถเลิกได 

รอยละ 31,รูตัว และคิดจะเลิกเอง สามารถเลิกได 

รอยละ 11.23,  ลูกเมียขอรอง เลิกได รอยละ 

9.05 เพราะฉะน้ัน การจัดการเลิกบุหรี่ของเราจะ

มุงเนนท่ีสถานบริการสาธารณสุข ในสวนของ

ระดับจังหวัด มีการสรางกลไกระดับจังหวัด โดย

การ นํา เสนอเข า ท่ีประ ชุม คณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) 

ซึ่งในท่ีประชุมไดผลักดันให รพ.สต.เปดคลินิกเลิก

บุหรี่อยางเปนทางการ ซึ่งในขณะน้ี จังหวัดตรังได

ระบายผูปวยโรคเรื้อรังไปรักษาท่ี รพ.สต. อีกท้ัง 

การบําบัดชวยเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาลตรั ง 

เน่ืองจากจังหวัดตรังมีอัตราการเกิดเสนเลือด

หัวใจตีบ เสนเลือดสมองตีบ มากท่ีสุดในเขต 12 

ทําใหในโรงพยาบาลศูนยธรรมดาตองมีหมอผาตัด

ถึง 2 คน เปนการเติบโตตามสถานการณโรคท่ี

เปน จุดน้ีจึงไดนํามาขยายขอมูลผานทางสมัชชา

สุขภาพ จังหวัดตรัง ทําใหเขารูวาถายังสูบบุหรี่อยู

ก็จะเปนโรค โรคท่ีเปนก็คือเสนเลือดหัวใจตบี เสน

เลือดสมองตีบ ซึ่งโรงพยาบาลกันตังจะสื่อสาร

ขอมูลน้ีตลอด 

นอกจากน้ี ในโรงพยาบาลกันตังจะมี

โปรแกรมเตือน เมื่อผูปวยเขามาในโรงพยาบาล 

พยาบาลจะซักประวัติวาสูบบุหรี่หรือไม แพทยทุก

คนเมื่อทราบก็จะชวนเลิกบุหรี่ และใหขอมูลท่ี

เปนผลกระทบจากการสูบ โดยเนนแสดงใหคนไข

รูวา แพทยและพยาบาลมีความหวงใยคนไข 

“เปลี่ยนจากความรูเปนความรูสึก” และเปลี่ยน

จากความรูสึกเปนการใหความตระหนักรูดวย

ระบบสงตอภายในโรงพยาบาล เมื่อทราบวาคนไข

รายน้ีสูบบุหรี่ พยาบาลก็จะชวนใหเลิกบุหรี่ ซึ่ง

หากเขายอมเลิก ก็จะแนะนําวิธีชวยเลกิ โดยมีลูก

อมอดบุหรี่ หรือกานพลู ราคาไมแพง ท้ังน้ี ไมมี

ความจําเปนท่ีตองใชเวชภัณฑท่ีซับซอน แตใช

ความรัก ความหวงใย และการดูแลท่ีตอเน่ือง อีก

ท้ัง ไดเช่ือมโยงแหลงเม็ดอมอดบุหรี่ (หญาดอก

ขาว) ของเครือขายอโศก ในจังหวัดตรังก็คือ

ทักษิณอโศก ทําใหไดสินคาราคาถูก  

ท้ังน้ี การเลิกบุหรี่ตองทําในโรงพยาบาล 

เพราะการสูบบุหรี่ตองนับวาคือการเปนโรค เมื่อ

เปนโรคก็ตองบําบัดรักษา และจังหวัดตรังมีอัตรา

ของผู ป วย ท่ีสูบ บุหรี่  ร อยละ  82  เปนสิ่ ง ท่ี

โรงพยาบาลทุกแหงตองมาสรางความตระหนักรู

รวมกัน โดยคุยผานกระบวนการของสมัชชา

สุขภาพ ใชเวทีของประชาชนในการคืนขอมูลให

ประชาชน เกิดมติของคนตรังท่ีสงเสริมใหมีการ

จัดบริการคลินิกเลิกบุหรี่ทุก รพ.สต. สงผลใหเกิด

การเคลื่อนตัวในระดับจังหวัด ผานเวทีการประชุม

ของ คปสจ. จากน้ัน คปสจ.ก็สรางกลไกผาน

สาธารณสุขอําเภอ และสาธารณสุขอําเภอก็สราง

กลไกผาน รพ.สต. และหลังจากน้ัน ไดใชงบของ

จังหวัดปลอดบุหรี่จัดอบรม รพ.สต.ทุกแหง โดย

ใหความรูและมีอุปกรณชวยเลิกบุหรี่ ท้ังน้ี ภายใน

โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค

ราชัน อสม.เคยชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ แตไม

สําเร็จ เพราะวาไปตัวเปลา ไมมีตัวชวย ตอมาจึงมี



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 75 

การใหลูกอมอดบุหรี่ กานพลู ติดไปให เพ่ือเปน

กําลังใจในการชวยเลิกบุหรี่  

 การชวยเลิกบุหรี่ของจังหวัดตรังมี

ดวยกัน 2 สวนคือ ใชความรูสึกกลัวการเปนโรค 

ผานการสื่อสารทุกอยาง จากน้ันให อสม.ติดตาม 

คนไขท่ีมาโรงพยาบาลท่ีมีประวัติการสูบบุหรี่ทุก

คน งานสุขศึกษาจะทําการคัดแยกรายช่ือออกมา

เปนระดับตําบล หมูบาน และสงขอมูลใหกับ รพ.

สต. แจกใหกับ อสม.ในการประชุมประจําเดือน 

เพ่ือให อสม.ไปชวนเลิก โดยอางกับคนไขวาได

ขอมูลมาจากโรงพยาบาล และคุณหมอมีความ

หวงใยเรื่องสุขภาพ จึงใหมาติดตามและชวยเลิก 

โดยมีลูกอมอดบุหรี่ เอาไปใหดวย ซึ่ ง ไดรับ

ความสําเร็จท่ีดี 

 ส วนกลุ มคนปวยท่ีมาโรงพยาบาล 

พยาบาลจะใหคําแนะนํา และจายลูกอมอดบุหรี่

ให ซึ่งลูกอมอดบุหรี่ใชอยางสิ้นเปลืองมาก แตมี

อัตราการเลิกบุหรี่นอยมาก จึงมีการปรับวิธีการ

จายลูกอมใหม โดยการจัดโฟกัสกรุปในคลินิกโรค

เรื้อรัง เพราะมีคนไขประมาณ 5,000-6,000 คน 

ฉะน้ัน คนไขท่ีสูบบุหรี่จะอยูตรงน้ัน ทําเปน One 

Stop Servce  เดิมจะเริ่มตนดวยข้ันตอนการคัด

กรองบุหรี่กอน หากเลิกยากก็จะสงเขาคลินิกฟา

ใส ซึ่งคลินิกฟาใสก็ใหบริการไมคอยไหวเพราะอยู

ในสวนของงานเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งมีคนไขท่ี

ตองรับผิดชอบจํานวนมาก ตอมาจึงมีทีมงานจิต

อาสามาชวยกันทํา One Stop Servce ท่ีคลินิก

โรคเรื้อรัง ซึ่งมีการดําเนินการมาตั้งแตตนป ใน

เดือนกุมภาพันธจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหบริการ

คนไขท่ีสูบบุหรี่ของคลินิกโรคเรื้อรัง จํานวนผูท่ี

เปนโรคเบาหวาน 129 คน สามารถเลิกบุหรี่ได

สําเร็จจริง ๆ จากการติดตามตอเน่ืองจํานวน 37 

คน โดยใชกระบวนการเกาะติด ใหกําลังใจกันท่ี

คลินิกโรคเรื้อรัง ทุกวันจันทร/พุธ/ศุกร จะมีการ

ใหกําลังใจในการเลิกบุหรี่ โดยใชหลัก 5A และมี

ลูกอมอดบุหรี่ใหดวย จากน้ันจะสงรายช่ือคนไขไป

ให อสม.ชวยเลิกบุหรี่  ทําให อสม.ทํางานได

สะดวกมากข้ึน เพราะท่ีผานมา เมื่อ อสม.ไปชวน

เลิกบุหรี่ถึงท่ีบาน บางครั้งก็ถูกตอวา เมื่อมีการสง

ตออยางเปนระบบ อสม.ก็มีเปาหมายในการชวน

เลิกและชวยติดตาม  

 ท้ังน้ี มีอัตราการเลิกท่ีสําเร็จจํานวน

มาก จากเดิมในคลินิกฟาใสของโรงพยาบาล มี

อัตราการเลิกไดเด็ดขาดท้ังป 13 คน แตเมื่อมีการ

เช่ือมโยงกระบวนการเลิกบุหรี่อยางตอเน่ืองจาก

โรงพยาบาลถึงชุมชน ทําใหตอนน้ีมีคนเลิกได 133 

คน  

 เมื่อมีกระบวนการชวยเลิกไดระยะหน่ึง 

พบปญหาวาจะประเมินไดอยางไรวาคนไขเลิกได

จ ริ ง  จึ ง ต อ ง มี ก า ร ต ร ว จ ด ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ 

Smokerlyzer สอน อสม.เวลาออกตรวจเยี่ยม ให

คนไขไดเปาเครื่องมือตัวน้ี จากน้ันจึงใหกําลังใจ

และชวนเลิกตอเน่ือง  

 ปญหาตอไปท่ีพบก็คือการไดรับควัน

บุหรี่มือสอง ฉะน้ัน กลไกการชวยเลิกบุหรี่ทาง

สังคมเปนเรื่องสําคัญ จึงตองจัดการเรื่องบาน

ปลอดบุหรี่ เพราะมีสตรีท่ีไมไดสูบบุหรี่ แตไดรับ

ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของสามี จนตัวเองตอง

กลายเปนผูปวยโรคเรื้อรัง จึงตองมีการใหความรู

เ รื่ อ งผลกระทบจากค วัน บุหรี่ ไ ปยั งแต ละ

ครอบครัว และบานปลอดบุหรี่จึงเปนมาตรการ

ตอมาสําหรับการชวนเลิกบุหรี่ ซึ่ง อสม.จะถือลูก

อมเลิกบุหรี่เขาไปชวนใหเกิดบานปลอดบุหรี่ 
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 นอกจากน้ี จากกระบวนการทํางาน ท่ี

เริ่มตนดวยการดวยการตรวจสอบรายช่ือคนท่ีสูบ

บุหรี่ ทําใหพบอีกวามีผูหญิงบางคนท่ีเปนกลุม

เสี่ยง ผูหญิงกลุมน้ีไมสูบบุหรี่ แตจะเอายาเสนคีบ

หรือเหน็บไวในปาก เสี่ยงตอเปนการมะเร็งในชอง

ปาก ทําให อสม.ตองเพ่ิมประเด็นคัดกรองในกลุม

ผูหญิงท่ีไมสูบบุหรี่  ตองดูดวยวาเขาคีบบุหรี่

ประเภทยาเสนไวในปากหรือไม (คือ การเอายา

เสนมาสีท่ีปาก และเหน็บไวท่ีเหงือก) ทําใหเปน

มะเร็งชองปากได  

 สวนกลไกการชวยเลิกบุหรี่ สรุปไดสั้น 

ๆ วา ตองรูกอนวาเลิกบุหรี่ดวยสาเหตุอะไร สอง

คือการชวนเลิก หากจะไปเลิกในคลินิกฟาใส 

คอนขางมีอุปสรรคเพราะตองผานข้ันตอนมาก 

เมื่อนัดไปท่ีคลินิกฟาใสแลว ก็ตองนัดอีก ฉะน้ัน 

จึงตองจัดทีมจิตอาสามาน่ังเกาะติดยังคลินิกท่ีมีผู

ตองการเลิกสูบ ซึ่งขณะน้ีทําท่ีคลินิกโรคเรื้อรัง 

(NCD) ประมาณ 5,000 คน เราจะเกาะติด

ตอเน่ือง ทุกครั้งท่ีคนไขมาก็จะมีการใหกําลังใจ 

และมีการฝากยาให อสม.นําไปใหอยางตอเน่ือง 

พบวามีอัตราการเลิกสําเร็จท่ีนาพอใจ ทําใหคุณ

หมอมีความยินดีไปดวย มีกําลังใจท่ีจะชวนคนไข

เลิกบุหรี่ตอไปเชนกัน เพราะไดแจงคุณหมอวาถา

คุณหมอชวนเลิก คนไขก็มักทําตาม ถึงกวา รอย

ละ 30 

 ท้ังน้ี จากการดําเนินงานมาท้ังหมด 

ตองการทําใหเห็นวาการชวยเลิกบุหรี่ไมมีความ

จําเปนตองทําโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานน้ี แตให

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีระบบการจัดการท่ี

เห็นผลและเห็นประโยชน  และสามารถทํา

เช่ือมโยงไปถึงบานใหได  

 

คุณจริยพันธ รุจิรัชกุล  

นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม 

ในประเด็นเรื่องระบบขอมูล จังหวัด

นครปฐมไดเริ่มทําเรื่องจังหวัดปลอดบุหรี่ ตั้งแต

ปลายป พ.ศ.2558  ในปแรกท่ีทํางานพบปญหา

วาไมสามารถตอบคําถามวา ท้ังจังหวัดมีจํานวน

คนสูบก่ีคน เลิกเทาไร เพราะไมมีระบบการเก็บ

ขอมูล จึงมีการพัฒนาระบบขอมูลการชวยเลิก

บุหรี่ เปนระบบคัดกรอง ระบบการบันทึกการ

บําบัดรักษา ตัวโปรแกรมมีโปรแกรมเมอรใน

โรงพยาบาลชุมชน พัฒนามากอนแลวจาก

โรงพยาบาลหลวงพอเปน (โรงพยาบาลชุมชน) 

 จังหวัดนครปฐมมีท้ังหมด 7 อําเภอ 9 

โรงพยาบาล ไดยอนดูขอมูลการชวยเลิกบุหรี่จาก

ท้ัง 9 โรงพยาบาล แตละปสามารถเลิกบุหรี่ได

เพียง 300 กวาคน อยางโรงพยาบาลศูนยขนาด

ใหญ สามารถชวยเลิกไดเพียงปละ 100 กวาคน 

บางปก็ไมถึง จึงคิดวาตองทําระบบข้ึนมา จาก

โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีระบบอยูแลว แตใชเฉพาะ

ในโรงพยาบาลของเขา  

 ท้ังน้ี ได เริ่มตนจากการดูวาภายใน

จังหวัดใชฐานขอมูลอะไรในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 48 แฟมของ  รพ.สต. มีปญหาพบวา

โรงพยาบาลชุมชน, รพ.สต. ใชระบบการเก็บ

ขอมูลท่ีไมเหมือนกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ทําใหการ

เก็บขอมูลไมใชระบบเดียวกัน จึงมีความพยายาม

ท่ีจะนําโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาไปลงในทุกภาค

สวนของโรงพยาบาล ตั้งแตโรงพยาบาลศูนย ซึ่ง

โรงพยาบาลศูนยโปรแกรมเมอรมีความพยายาม

อยางมากท่ีจะไปดึงเอาขอมูลจากงานเวชกรรม

สังคม มาใหกับคลินิกเลิกบุหรี่ เพ่ือจะไดสามารถ
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บันทึกขอมูลคนสูบบุหรี่ในระบบคัดกรองได ซึ่ง

หากทําเฉพาะในคลินิกเลิกบุหรี่ ก็จะเหมือนเดิม 

ในปท่ีผานมาไดคนไขนอยมาก  

 ท้ังน้ี มีสถานบริการสาธารณสุขท้ังหมด 

143 แหง เปนโรงพยาบาล 9 แหง มี รพ.สต.134 

แหง ไดมีการพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองและ

การบันทึกขอมูล ลงให กับทุกหนวยบริการ

สาธารณสุข โดยใชจุดจัดการคือสาธารณสุข

อําเภอ มีแอดมินคอยดูแลระบบขอมูลของแตละ

อําเภอ ดูแลกํากับระบบขอมูลของ รพ.สต. ปแรก

ท่ีทดลองทํา ขอมูลก็ยังไมสมบูรณ คือลงไดไมครบ 

100 เปอรเซ็นต และสามารถลงครบเกือบ 100 

เปอรเซ็นต จริงๆ เมื่อตนป พ.ศ.2559 

 นอกจากน้ี  ท้ั ง  143 แห ง  มีการให

ความรูเรื่องการใหคําแนะนําเรื่องการเลิกบุหรี่ 

เรื่องการใชโปรแกรมการคัดกรอง ทุกสถาน

บริการท้ัง 7 อําเภอ จะมีทีมท่ีใหคําแนะนําเรื่อง 

5A 1 คน, มีโปรแกรมเมอร 1 คน และเจาหนาท่ี

สํา นักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 คน ในการ

ถายทอดความรูตางๆ  

 จากขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2559  สามารถคัดกรองผูท่ีมา

รับบริการ 2 แสนกวาคน มีคนสูบบุหรี่ 17,000 

คน ซึ่งเราสามารถใหคําแนะนํา รวมท้ังสงตอและ

ใหยาชวยเลิก จํานวน 4,154 คน คิดเปน รอยละ 

24  

 สวนขอมูลในโรงพยาบาลพบวา เปนคน

สูบท่ีอยูในโรงพยาบาล 1,400 คน แสดงวาคนไข

สวนใหญท่ีสูบบุหรี่อยู ท่ี รพ.สต. อีก 134 แหง 

ประมาณ 13,000 กวาคน นอกจากน้ี รพ.สต.ก็

สามารถติดตามคนไขในพ้ืนท่ีไดดวย ผิดกับ

โรงพยาบาล บางครั้งคนไขมาแลวก็ไมกลับมาอีก 

แตท่ี รพ.สต.คนไขในพ้ืนท่ีมาทําแผลเพียงวันเดียว 

แตตองกลับมาลางแผลทุกวันสักระยะหน่ึง จึงมี

โอกาสในการติดตามคนไข และลงขอมูลคนไขใน

โปรแกรม สวนการบําบัดรักษาจะมีระบบการสง

ตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (สสจ.) 

จะสนับสนุนเรื่องวิชาการ, การอบรมเจาหนาท่ี

สาธารณสุข, สนับสนุนเรื่องเวชกรรม โดยมีการบูร

ณาการจากงบประมาณของยาเสพติดเขามาดวย 

สสจ.จะเปนหนวยเก็บยาชวยเลิกบุหรี่  พ้ืนท่ี

สามารถมาเบิกได 

 โรงพยาบาลนครปฐม นอกจากจะรับ

คนไขท่ีสงตอมาจาก รพ.สต.และ โรงพยาบาล

ชุมชนแลว ทาง สสจ.ไดสูตรนํ้ายาอดบุหรี่จาก

สถาบันธัญญารักษ และขณะน้ีสามารถผลิตนํ้ายา

อดบุหรี่ไดเอง เพ่ือแจกจายแตละสถานบริการ
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การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 2  กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือเยาวชนงดสูบบหุรี่ : 

ทุกคนมีสวนรวม Gen Z Strong ไมสูบบุหรี ่
วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ผูอภิปราย 

 ครูสุวิมล จันทรเปรมปรุง คณะทํางานเครือขายครเูพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี ่

 คุณชัยชาญ ชวยโพธ์ิกลาง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมกิจการนักศึกษา 

 คุณระเบียบ ขาวฉออน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 นางสาวนฤภร แพงมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท นายกสมาคมสื่อสรางสรรคเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาค

ตะวันออก 

 นายศิวพันธ ชมมี โรงเรยีนนครไทยวิทยาคม 

 นายปริญญา ปลืม้จิต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร 

 ทีมนักเรียนแสดง “เพลงมาลัย ปลอดบุหรี่” โรงเรยีนวัดราชโอรส   

     

ผูดําเนินรายการ 

 คุณฐิติชญาน บุญโสม สื่ออาสาเพ่ือจังหวัดกระบ่ีปลอดบุหรี ่

 คุณฮารสิ มาศชาย ผูจดัการโครงการนักสื่อสารสรางสรรคไอเดยีสุขภาวะฯ 
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ครูสุวิมล จันทรเปรมปรุง  

คณะทํางานเครือขายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 ปจจุบันตนเปนขาราชการบํานาญ ขณะ

เปนครูไดรวมกิจกรรมกับมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหรี่ และไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้งเครือขาย

ครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ตั้งแตป พ.ศ.2548 

 ท้ังน้ี นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได

แนะนําใหจัดทําคูมือหรือหลักสูตรท่ีสอนเรื่องโทษ

ภัยของบุหรี่ภายในโรงเรียน น่ันจึงเปนการจุด

ประกายให เ กิดการรวบรวมบุคคลากรครู ท่ี

ตองการดูแลเด็กไมใหสูบบุหรี่ ชวยกันจัดทําเปน

หลักสูตรเล็กๆ 20 คาบ รวบรวมเน้ือหาท่ีเด็กควร

จะรู เ ก่ียว กับเรื่ องการดูแลตัว เองและผู อ่ืน 

ตลอดจนพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งมีความเช่ือมั่นวาถา

เขาไดเรียนรู เขาก็จะหางไกลจากบุหรี่และมีภูมิท่ี

เขมแข็งข้ึน 

 หลังจากทําหลักสูตรแลวก็ยังไดทําสื่อ

ตางๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิ พาวเวอรพอยต เพ่ือให

คุณครูไดนําไปใช มีดวยกันหลายชุด เชน กลยุทธ

ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่, ควันบุหรี่มือสอง 

หรือเรื่องตาง ๆ ท่ีเด็กควรรู และยังไดทําคูมือการ

ดูแลใหนักเรียนเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงคูมือท่ีจะ

สงเสริมใหนักเรียนเปนแกนนํา เพ่ือเปนพลังใน

การชวยคุณครูขับเคลื่อนงานน้ี 

สุดทายแลวก็ตองมาดูท่ีเรื่องกฎหมาย

ซึ่งมีระบุเอาไวอยูแลววา โรงเรียนท่ีต่ํากวาระดับ

อุมศึกษาตองปลอดบุหรี่  แตสภาพเปนจริงท่ี

เกิดข้ึน เหมือนกับยังเปนนโยบายลอย ๆ อยู ทํา

อยางไรจึงจะเปนรูปธรรมชัดเจน และยั่งยืนใน

โรงเรียน เพ่ือท่ีจะมีผลโดยตรงตอการทําใหเด็กมี

ความเขมแข็ง (Strong) และยืนยันท่ีจะไมสูบบุหรี่

ตอไป คุณครูจึงไดรวมตัวกันคิดมาตรการข้ึนมา 

แรก ๆ เราเรียกวา 9 องคประกอบเพ่ือใหโรงเรียน

ปลอดบุหรี่ ตอมาไดพัฒนาจนเปน 7 มาตรการ

เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไดแก 

1. นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนตอง

มีการระดมคนใหมามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย ซึ่งเกิดจากสภาพปญหา

และบริบทของโรงเรียน และนโยบายท่ี

บุคลากรในโรงเรียนรวมกันกําหนดจะเปน

รูปธรรมชัดเจน สามารถสื่อความใหกับคน

ท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน สามารถปฏิบัติ

ตามและขับเคลื่อนใหโรงเรียนปลอดบุหรี่

อยางจริงจัง 

2. จะตองมีการบริหารจัดการเ พ่ือ ท่ีจะ

ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งตองมี

ทีมงานมารวมกันวางแผน และบรรจุ

แผนงานท่ีจะทําน้ีลงไปในแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะไดเปนท่ีรับทราบ

และมีการขับเคลื่อนกันท้ังโรงเรียน 

3. การจัดสภาพแวดลอมใหปลอดบุหรี่ เชน 

การติดปายหนาโรงเรียน, ติดสติกเกอรใน

โรงเรียนบริเวณท่ีเห็นเดนชัด เพ่ือสราง

บรรยากาศ ขจัดจุดอับ จุดเสี่ยงท่ีจะทําให

เด็กมั่วสุมกัน 
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4. จัดการเรียนรูสอดแทรกเรื่องบุหรี่ เพ่ือให

เด็กรูเทาทัน เพราะในสังคมหรือในโลก

ออนไลน เด็กๆ ไดเสพสื่อท้ังชนิดท่ีผิดและ

ถูก แตหากโรงเรียนนําทางเขาไดถูกทาง ก็

จะทําใหเขาคิดวิเคราะหไดวาเขาตองดูแล

ตัวเองอยางไร 

5. ตองสงเสริมใหเด็กเขามามสีวนรวม เพราะ

เด็กมีศักยภาพในตัวเองสูงมากอยูแลว 

หากทางโรงเรียนหรือคุณครูสงเสริม

ศักยภาพใหเด็กไดแสดงออกเรื่องการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ก็จะทําให

เกิดสีสันมากมายตามแนวคิดหรือไอเดียท่ี

เขาคิดข้ึนมา  

6. การดูแลนักเรียนไมใหสูบบุหรี่ ซึ่งไดมีการ

ทําคูมือมอบใหคุณครูแลว โดยมีการ

เช่ือมตอกับหนวยงานขางนอกดวย กรณีท่ี

โรงเรียนดูแลไมไหว มีคําแนะนําวาใหสง

ตอผู เ ช่ียวชาญ หรือในกรณีท่ีโรงเรียน

อยากใหผู เ ช่ียวชาญจากขางนอกมาให

ความรู กับครูในโรงเรียน โรงเรียนก็จะ

เช่ือมประสานกันได 

7. การมีสวนรวมกับชุมชน ซึ่ ง ท่ีผ านมา

โรงเรียนมีการจัดงานเดินรณรงคกันอยู

แลว แตก็มักเกิดข้ึนเฉพาะในวันท่ี 31 

พฤษภาคม อันท่ีจริงแลวการมีสวนรวมกับ

ชุมชนสามารถ เป น ไปได ลึ กกว า น้ัน 

ยกตัวอยางเชน การประสานกับคนใน

ชุมชนเรื่องของการดูแลนักเรียน เชน 

ขอใหวินมอเตอรไซคคอยสงขาวหากพบ

นักเรียนโรงเรียนน้ีสูบบุหรี่, ชวยเฝาระวัง

วามีการแอบขายบุหรี่ใหกับเด็กในชุมชน

หรือไม, หรือการลงพ้ืนท่ีพูดคุยกับคนใน

ชุมชน เมื่อดูแผนท่ีชุมชนแลวพบจุดอับจุด

เสี่ยงท่ีเด็กจะสามารถมั่วสุมกันได ก็มีการ

ปรึกษาหารือเพ่ือหาทางออกตอไป 

 

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายนท่ีผานมา เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษข้ันพ้ืนฐานไดมีหนังสือไป

ถึ ง ทุ ก ห น ว ย ง า น  ทุ ก โ ร ง เ รี ย น  ท้ั ง ร ะ ดั บ

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ใหดําเนินงานเรื่อง

โรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการน้ีใหครอบคลุม 

100 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ.2561 นอกจากน้ี 

ยังใหใช 7 มาตรการน้ีเปนเกณฑในการประเมิน

โรงเรียนสีขาว 

 

 

………………………………………………………………… 

คุณระเบียบ ขาวฉออน  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

 แนวคิดของการปองกันนักสูบหนาใหม

ก็คือ เจาหนาท่ีสาธารณสุขไมสามารถทํางานตาม

ลําพังได สังคมตองตื่นและทุกคนตองมีสวนรวม 

จากการสํารวจนักเรียนในอําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา พบวานักเรียนจํานวนมากสูบบุหรี่

และกินเหลา ครูจึงไดขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานตางๆ ในระดับอําเภอ และมีการรวมกัน

จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหแตละโรงเรียน

คัดกลุมเสี่ยงมาเขาคาย ซึ่งจากการสํารวจตัวเลข

ของนักเรียนท่ีมาเขาคายซึ่งเปนโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในระดับอําเภอ มีดวยกัน 247 ราย 

พบวามีจํานวนมากกวา รอยละ 90 ท่ีสูบบุหรี่และ

กินเหลา และประมาณกวา รอยละ 10 ท่ีติดยา

เ ส พ ติ ด  ทํ า ใ ห เ ห็ น ว า เ ด็ ก  Gen Z เ ป น
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กลุมเปาหมายท่ีใหญท่ีสุดท่ีมาบําบัดยาเสพติด 

และจากประสบการณการทํางาน พบวา บางคน

เขารับการบําบัดในขณะท่ีมีอายุ 30-40 ปแลว 

ท้ังๆ ท่ีเริ่มสูบตั้งแตวัยรุน 

ท้ังน้ี ประมาณป พ.ศ.2559 ไดมีโอกาส

ทํานโยบายขับเคลื่อนเรื่องการควบคุมยาสูบ ซึ่งมี

เยาวชนในอําเภอโชคชัยจํานวนกวา 10,000 คน 

ในสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ พบวา

ไมใชทุกโรงเรียนท่ีจะรูวาโรงเรียนเปนสถานท่ี

ปลอดบุหรี่ จึงไดขอความรวมมือจากสถานศึกษา

ใหเขามารวมกันดูแลเด็ก ๆ โดยไดนําเสนอ 7 

มาตรการโรงเรยีนปลอดบุหรี่ในหลาย ๆ โรงเรียน

ของจังหวัด  

ในป 2559 โรงเรียนทุกโรงเรียนใน

อํา เภอโชค ชัย  ไม ว าจะ เปนประถมศึ กษา 

มัธยมศึกษา, ขยายโอกาส และสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ไดมาทําขอตกลง (MOU) รวมกัน และได

จัดเวทีสัมมนาใหความรู สรางแรงจูงใจ และ

แนวทางในการดําเนินการตามมาตรการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่แกผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานายการ

โรงเรียนทุกแหง ในอําเภอโชคชัย ในงานน้ันได

เชิญวิทยากรจากเครือขายครู, สํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบ นอกจากน้ี ยังเชิญเจาหนาท่ีจาก

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ปปส.) มาพูดเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี ่ผล

จากการจัดเวทีในครั้งน้ัน ทําใหผู อํานวยการ

โรงเรียนรับรูวาการทําเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่มี

ความสําคัญตอเด็กนักเรียนอยางไร ท้ังน้ี การทํา 

MOU น้ัน ทุกโรงเรียนในอําเภอโชคชัย มารวมกัน

ทํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด รวมท้ังเครือขาย

และชุมชนเขารวมดวย 

 ในขณะน้ี จากตัวเลขท้ังหมดท่ีเคยมีการ

สํารวจมาทําใหเห็นวาปญหาสาธารณสุขเปน

ปญหาท่ีใหญ เจาหนาท่ีสาธารณสุขไมสามารถ

ทํางานตามลําพังได เมื่อมีการคืนขอมูล จึงได

นําเสนอวาปญหาสาธารณสุขไมใชเปนปญหาของ

หมอเทาน้ัน แตเปนปญหาของทุกๆ คน ทําใหเกิด

ระบบสุขภาพภายในอําเภอโชคชัยท่ีมีทุกภาคสวน

มาเขารวม เกิดเครือขายสุขภาพอําเภอโชคชัย 

(DHS) หลายองคกรไดเขามาเรียนรูรวมกัน ซึ่งมี

การคืนขอมูลในสวนของยาเสพติด บุหรี่ เหลา 

ดวย 

 งานดานสุขภาพน้ีไดทําตอเน่ืองกันมา

จนถึงป พ.ศ.2560 นอกจากน้ี ยังมีงานในสวน

ของการเฝาระวังอีกดวย โดยมีเยาวชนแกนนํา

รวมทํางาน เปนกลุมเยาวชนท่ีสรางข้ึนมา แกนนํา

เยาวชนไดเขาไปใหความรูและแจกเอกสารภายใน

ชุมชน นอกจากน้ี สิ่งท่ียังทําตอเน่ืองก็คือการชวย

เลิกบุหรี่ในโรงเรียน ซึ่งการเลิกบุหรี่เปนเรื่องท่ี

ยากมาก ท้ังน้ี สิ่งสําคัญคือผูใหญจะตองเปน

ตนแบบ ชุมชนตองใหความรวมมือ และทาง

โรงเรียนก็ตองชวยกันอีกแรง  

สิ่งท่ีรับรูไดตลอดระยะเวลาของการทํางานก็คือ 

การปองกันนักสูบหนาใหมเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

ไมควรปลอยใหเด็กไดมีโอกาสสูบแมแตมวนเดียว 

 ท้ั ง น้ี  สิ่ ง ท่ี น า เป นห ว ง อีก เ รื่ อ งคื อ

เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งหมายถึงเด็กท่ีอยูใน 

กศน. แตกอนน้ันจะอยูในชวงอายุ 30 ปข้ึนไป แต

ในขณะน้ีมีเด็กตั้งแตอายุ 15 ปท่ีเริ่มเขามาอยูใน 

กศน.แลว สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีสําคัญ

ขณะน้ีนักเรียนท่ีเรียนอยูในระบบแลวรูสึกวา

ตัวเองไปไมไหว ก็จะออกไปเรียน กศน.กัน จาก

การสอบถาม พบวา มีจํานวนประมาณครึ่งหน่ึง
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ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยก ประกอบกับขณะน้ี

เด็กสามารถเขาถึงบุหรี่และแอลกอฮอลไดงาย

มาก อําเภอโชคชัยเพียงอําเภอเดียวมีรานท่ีขาย

บุหรี่และเหลา 1,000 กวาราน ตําบลเดียว 200 

กวาราน เพียงระยะทาง 100-200 เมตรก็เขาถึง

ไดแลว ท้ังน้ี การแบงบุหรี่ขายก็มีผลมาก มีความ

คาดหวังวา พ.ร.บ.ฉบับใหมจะชวยควบคุมไดดีข้ึน 

เชน ภาษีรานคานาจะแพงข้ึน ทําใหรานคาราย

ยอยลดลง แตก็ยังแอบเปนหวงวาหากเด็กซื้อมา

เปนซองแลวมาแบงกัน อยางน้ีจะทําอยางไรกัน

ตอไป ปจจัยตางๆ เหลาน้ีมันอาจทําใหการสูบ

บุหรี่มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน
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จากแผนภมูิดังกลาว พบวา ชวงอายุท่ีมีการใชยาเสพติดมากท่ีสดุคืออายุระหวาง 15-19 ป 

 

 
  

จากตัวเลขในแผนภาพน้ีแสดงใหเห็นวา เยาวชนท่ีสูบบุหรี่ มีโอกาสท่ีจะใชยาเสพตดิ หรือทํา

กิจกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ไดมากกวาผูท่ีไมสูบบุหรี่
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ผูดําเนินรายการ  

ชวงตอไปจะไดพบกับเยาวชน Gen Z 

ท่ีไดชวยกันขับเคลื่อนการรณรงคปองกันนักสูบ

หนาใหม 

 

…………………………………………………………………… 

นางสาวนฤภร แพงมา  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สิ่งท่ีไดทําเพ่ือปองกันนักสูบหนาใหมก็

คือ สื่อรณรงค Dino SMD Gen Zแนวคิดในการ

จัดทําสื่อชุดน้ี เน่ืองจากจังหวัดขอนแกนซึ่งเปน

จังหวัดบานเกิดของตัวเอง มีตัวไดโนเสารเปน

สัญลักษณสําคัญ จากการท่ีไดเขารวมคายพัฒนา

ศักยภาพ Gen Z พบวา ขณะน้ีเยาวชนใชสมารท

โฟนกันมาก ทําใหสื่อโซเชียลมีเดียเปนสื่อท่ีงาย

ท่ีสุดและสามารถเขาถึงเยาวชนไดงาย จึงไดคิดท่ี

จะทําสื่อท่ีสามารถสื่อสารกับกลุมเยาวชนภายใน

โรงเรียน 

 คลิปวิดีโอท่ีไดจัดทํา ใชไดโนเสารเปน

ตัวแทนของเด็กท่ีเ กิดหลังป  ค.ศ.2000 มี ช่ือ

เรียกวา ไดโน Gen Z ตัวละครในคลิปวิดี โอ 

ประกอบดวย ไดโน, ไดโนพิงค, พอไดโน เปดคลิป

วิดีโอเรื่อง Dino SMD Gen Z (เปนภาพการตูน

เคลื่อนไหว พรอมเสียงบรรยายและเสียงพากย) 

 เชาอันสดใส ณ ดินแดนไดโนแลนดซึ่ง

เปนแหลงอาศัยของเหลาไดโนเสารหลากหลาย

สายพันธุ ครอบครัวหน่ึง แมไดโนเสารกําลังออก

ไข และเมื่อไขฟกเปนตัว ไดโนเสารคูสามีภรรยา

ตั้งช่ือลูกวา “ไดโน”และแลววันหน่ึงไดโนเห็นพอ

สูบบุหรี่ รูสึกไมพอใจมากเพราะควันท่ีเหม็นจาก

บุหรี่ จึงไดคนควาหาความรูเรื่องโทษของการสูบ

บุหรี่จากอินเทอรเน็ต จนกระท่ังเผลอหลับไป ได
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โนฝนราย ฝนวาพอตายเพราะบุหรี่ เมื่อตื่นข้ึนมา

จึงไดไปขอรองใหพอเลิกสูบบุหรี่ แตพอก็ไมยอม

โดยอางวาสูบมานานแลว ไมเห็นเปนอะไรเลย 

ขณะท่ีไดโนออกไปเดินเลนนอกบาน ไดพบกับได

โนพิงคซึ่งกําลังสูบบุหรี่อยู ไดโนพิงคไดชวนใหได

โนสูบ แตไดโนปฏิเสธ จากน้ัน ไดโนพิงคก็เดินไป

ซื้อบุหรี่เพ่ิม แตทางรานไมยินยอมขายใหเพราะ

กฎหมายใหมกําหนดไววาหามขายบุหรี่ใหกับเด็ก

ท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป นอกจากน้ี ยังหามแบงขาย

อีกดวย และเจาของรานยังเตือนสติไดโนพิงคอีก

ดวยวา เด็ก ๆ ยังมีอนาคตอีกไกล อยาไดทําลาย

ชีวิตตัวเองดวยการสูบบุหรี่ พอแมทํางานหาเงิน

เพ่ือสงเสียใหไดเรียนและมีชีวิตท่ีสุขสบาย จึงไม

ควรใชเงินกับเรื่องไมดี นอกจากทําใหสุขภาพ

ตัวเองแยลงแลว พอแมก็จะเสียใจอีกดวย ควร

เลิกสูบบุหรี่ 

ไดโนพิงคเดินออกจากรานดวยความ

ผิดหวัง และคิดไตรตรองคําสอนของเจาของราน 

ดวยความสับสน ไดโนพิงคไดแตรองไหตามลําพัง 

จนกระท่ังไดโนมาพบเขา ไดโนพิงคจึงเลาใหฟงวา

ตัวเองตองการเลิกบุหรี่เพราะไมอยากใหพอแม

เสียใจ เคยทดลองแลวแตไมสําเร็จ ไดโนจึงอาศัย

ท่ีจะชวยใหไดโนพิงคเลิกสูบบุหรี่  

ดวยความตองการท่ีจะปองกันนักสูบ

หนาใหม เพจ Gen Z Gen Strong : เลือกไมสูบ 

จึงเกิดข้ึน เปนเพจท่ีไดโนและเพ่ือน ๆ เปดข้ึนมา

เพ่ือสื่อสารโทษของพิษภัยบุหรี่ มีผูเขารวมจํานวน

มาก และไดรวมกันสงขอความดี ๆ เก่ียวกับการ

ไมยุงเก่ียวกับบุหรี่เขามา นอกจากน้ียังมีกิจกรรม

ดีๆ ท่ีรวมรณรงคในท่ีตางๆ  

จากการท่ีไดโนและเพ่ือนๆ ไดรวมกัน

ทํากิจกรรมดีๆ ท่ีเปนการรณรงคเรื่องการไมสูบ

บุหรี่ ทําใหพอของไดโนรูสึกประทับใจ และเปน

แรงบันดาลใจใหพอสามารถเลิกบุหรี่ไดในเวลา

ตอมา 

 

 

…………………………………………………………………… 

นางสาวนฤภร แพงมา 

 จากคลิปน้ี ประเด็นท่ีตองการนําเสนอก็

คือทําอยางไรท่ีจะไมใหเด็กรุนใหมยุงเก่ียวกับบุหรี่ 

เพราะหากเขาเริ่มสูบแลว เขาก็จะกลายเปน

กลุมเปาหมายรายใหมของบริษัทบุหรี่ นอกจากน้ี 

ยังตองการใหเยาวชนมีความกลาท่ีจะปฏิเสธ 

เหมือนกับท่ีไดโนกลาปฏิเสธเมื่อไดโนพิงคชวนให

สูบ เพราะเขารูวามันเปนสิ่งไมดีจึงไมอยากลอง ท่ี

สําคัญยังตองการใหเด็กรุนใหมเปนสื่อกลางชวน

คนอ่ืนให เลิก บุหรี่ด วย  และในวิดี โอ น้ียั งได

สอดแทรกความรูเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบฉบับใหมเขาไวดวย เพราะโดยปกติแลว

เรื่องกฎหมายเปนเรื่องท่ีเขาใจยาก จึงไดนํามา

สอดแทรกไวในตอนท่ีรานคาปฏิเสธการขายบุหรี่

ใหกับไดโนพิงค  

 สมาชิกของ Gen Z ในโรงเรียนมีเกือบ

ท้ังโรงเรียน คลิปตัวน้ี ขณะน้ีใชกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา แตในอนาคตก็จะนําไปใชกับนอง ๆ 

ระดับประถมศึกษาดวย เพราะหากสามารถ

ปลูกฝงไวตั้งแตเล็ก ๆ เมื่อโตข้ึนไปเขาก็จะรูวาไม

ควรยุงเก่ียวกับบุหรี่  
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นายศิวพันธ  ชมมี  

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  

 กลุม Gen Z โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 

มีแนวคิดจากการเขาคายรวมกับเพ่ือน ๆ จาก

ตางประเทศ มีการเสนอแนวคิดรวม กันว า 

เยาวชนปจจุบันมีโทรศัพทมือถือเปนอวัยวะท่ี 33 

ประกอบกับในปจจุบันเกมสท่ี เลน ๆ กันก็มีแต

ความสนุกแตขาดความรู เราจึงนําเกมส “มาริโอ” 

มาดัดแปลงโดยสอดแทรกความรูเขาไปดวย  

การนําเกมมาสาธิต 

 เกมน้ีจะเปนการเก็บแตมไปเรื่อยๆ แต

เมื่อมาถึงดานท่ีมีรูปคนสูบบุหรี่ ประตูจะยังไมเปด 

จนกวาผูเลนจะสามารถตอบคําถามเก่ียวกับเรื่อง

บุหรี่ได ประตูจึงจะเปดใหผูเลนไปตอได คําถามมี

ท้ังท่ีเก่ียวกับโทษภัยบุหรี่และเก่ียวกับ พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม โดยมีการตั้ง

ขอกําหนดไววา ถาตอบคําถามถูกตองในสัดสวน 

2 ใน 3 ขอก็ไดไปตอ แตหากตอบถูกเพียงขอเดียว

ก็กลับไปท่ีเดิม 

 ท้ังน้ี เกมดังกลาวให ท้ังความรูและ

ความสนุกสนาน กลุมเพ่ือนท่ีชวยกันคิดมท้ัีงหมด 

5 คน มีอาจารยเปนท่ีปรึกษา ขณะน้ี กําลังพัฒนา

เพ่ือใหดาวนโหลดไปเลนได 

 

 

…………………………………………………………………… 

นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท  

นายกสมาคมสื่อสรางสรรคเพ่ือเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ภาคตะวันออก 

 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น  Gen Z ใ น ภ า ค

ตะวันออก นายกสมาคมคนกอนมีการเช่ือม

ประสานไวแลว โดยเปนหน่ึงในจังหวัดนํารอง

เรื่อง Gen Z ตัวเองรับตําแหนงน้ีในเดือนมกราคม

ของป น้ี และรับผิดชอบงานสวนน้ีตอมาดวย 

เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง ซึ่งเรื่อง Gen Z เปน 1 

ใน 20 ภารกิจท่ีทางสมาคมรับผิดชอบอยู  

 ท้ังน้ี ในท่ีประชุมของสมาคม ซึ่งมีภาคี

เครือขายสุขภาวะภาคตะวันออกรวมดวย ไดมี

การหารือวาควรมีการขับเคลื่อนท้ังภาค เปนการ

รณรงค เรื่ องการไมสูบบุหรี่  ซึ่ ง บุหรี่ ถือเปน

ประเด็นหน่ึงท่ีจะขับเคลื่อนใน Gen Z และอาจมี

เรื่องปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได 

จึงเปนท่ีมาของการทํางานท้ัง 10 จังหวัด ไดแก 

ชล บุ รี , ร ะยอง , จั นท บุ รี , ต ร าด , ส ระแก ว , 

น ค ร น า ย ก , ป ร า จี น บุ รี , ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า , 

สมุทรปราการ, เมืองพัทยา ซึ่งแตละศูนย (ภายใต

สมาคม) โดยมีผูอํานวยการศูนยสื่อสรางสรรคของ

แตละจังหวัดเปนตัวเช่ือม เปนพ่ีเลี้ยงใหเกิด Gen 

Z ในแตละจังหวัด  

 หากจะเคลื่อนไปท้ังองคาพยพก็ตอง

บูรณาการจากทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และประชาสังคม ภาครัฐท่ีเก่ียวของคือ

สํานักงานปองกันควบคุมโรค ถาในเขตภาค

ตะวันออกก็จะเปนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

6 ดูแลพ้ืนท่ีภาคตะวันออก นอกจากน้ี ยังมี

ศึกษาธิการภาค 3 และ ภาค 9 ดูแลแตละจงัหวัด 

ซึ่ งแตละจังหวัดยังจะแบงยอยหนวยงานอีก 

นอกจากน้ี ยังมีศึกษาธิการจังหวัดแตละจังหวัด 

แตการขับเคลื่อนจะประสานกันในระดับภาค 

ท้ังน้ี การขับเคลื่อนจะเคลื่อนไปท้ัง 4 ภาคสวน

พรอม ๆ กัน 

 ภาคสวนแรกคือ เยาวชน Gen Z ใน

สถานศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค มีการ

หารือกันวาควรทําใหเต็มพ้ืนท่ี เชน การจัดงานใน
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ระดับจังหวัด จะมีตัวแทนจากสถานศึกษาทํา

หนาท่ีเปนแกนนําท่ีจะไปขยายผลตอในโรงเรียน 

โดยในแตละโรงเรียนจะมีนักเรียน 4 คน และครู 

1 คน ท่ีรับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรง เนนระดับ

มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากอน ซึ่งระดับ

มั ธยมศึกษา เอา ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 และ

อาชีวศึกษาเอาระดับช้ันปท่ี 1 จะเขามาเรียนรู

และกลับไปทํางานดานการรณรงคสื่อสารเรื่อง

โทษของบุหรี่และเรื่องสุขภาวะ ซึ่งอาจตอเน่ืองไป

จนถึงระดับอุดมศึกษา (หากนักเรียนแกนนํา

ศึกษาตอ) ซึ่งจะดําเนินการในทุกสถานศึกษาของ

แตละจังหวัด ไดดําเนินการไปแลว 7 พ้ืนท่ี ขาด

อีก 3 จังหวัด คือ นครนายก, ฉะเชิงเทรา และ

ตราด  

 ภาคสวนท่ี 2 คือ Gen Z IDOL ในระดับ

ภาค/จังหวัด ท้ังน้ี มีการชวยกันคิดในกลุมแกนนํา

วาควรมีการสรางดาราในพ้ืนท่ีของตัวเอง (Gen Z 

IDOL) เชน เปนผูท่ีมียอดติดตามในสื่อโซเชียลสูง 

เชน โพสตแค 5 นาทีก็มีคนมากดไลคเปนจํานวน

พัน หรือมียอดติดตามเปนหมื่น  

 ภาคสวนท่ี 3 คือ เครือขายครู/อาจารย 

ในสถานศึกษา 100 แหง 

 ภาคสวนท่ี 4 คือ เครือขายภาคประชา

สั งคม , สื่ อสร า งสรรค ท่ีมี ในแต ละจั งห วัด , 

หนวยงานสนับสนุนท่ีมีการเช่ือมประสานกันอยู 

เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือ 

กขป.  (กรรมการเขตสุขภาพระดับพ้ืนท่ี – เปน

หนวยงานท่ีเพ่ิงจัดตั้งใหม) 

 

 

 

ภาพรวมการดําเนินการ Gen Z ภาคตะวันออก 

(10 จังหวัด/พ้ืนท่ี) 

1. จั ด ตั้ ง ศู น ย เ ย า ว ช น  Gen Z ภ า ค

ตะวันออก 

2. จัดกิจกรรมรณรงค วันดสูบบุหรี่ โลก 

Kickoff ประเด็น “บุหรี่: ภัยคุกคามการ

พัฒนา” 

3. จัดตั้งแกนนําเครือขายเยาวชน Gen Z 

ระดับจังหวัด 10 พ้ืนท่ี 100 สถานศึกษา 

ไมต่ํากวา 300 คน 

4. รณรงคประชาสัมพันธในกลุม Gen Z 

ท่ัวไป ไมต่ํากวา 1,000 คน 

5. จัดตั้งแกนนําเครือขายครูระดับจังหวัด 

10 พ้ืนท่ี 100 สถานศึกษา ไมต่ํากวา 

100 คน 

6. จัดตั้งแกนนําเครือขายภาคประชาสังคม

และสื่อมวลชน ระดับจังหวัด 10 พ้ืนท่ี 

150 คน 

7. รณรงครานคาตนแบบไมขายบุหรี่ใหเด็ก

อายุต่ํากวา 20 ป ไมต่ํากวา 300 แหง 

8. จัดตั้งเครือขาย Gen Z IDOL เพ่ือเปน

สื่อบุคคลในการรณรงคประชาสัมพันธ

สรางคานิยม Gen Z ไมสูบ 

9. จัดตั้งศูนยสื่อสรางสรรคสุขภาวะภาค

ตะวันออก / พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคี

เครื อข าย  และการรณรงค สื่ อสาร

ประชาสัมพันธ โดยให Gen Z มารวม

การทําฐานขอมูลดวย เพ่ือใหรับรูขอมูล

ในพ้ืนท่ี และเรียนรูการทํางาน 

10. ขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือขายเยาวชน 

Gen Z แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า ง า น
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เ ช่ื อม โย ง กับภาคี  สสส .  และภาคี

ยุทธศาสตรดานสังคมสุขภาวะในพ้ืนท่ี 

11. พัฒนาศักยภาพแกนนํา Gen Z และพ่ี

เลี้ยงดานองคความรู เทคนิค สื่อ ฯลฯ 

12. สร า งช องทางและรณรงค เผยแพร

ประชาสัมพันธ Gen Z และขอมูลสําคัญ 

ฯลฯ 

13. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

MOU และประกาศเจตนารมณรวมกับ

ภาคี 

14. จั ด ป ร ะ ชุ ม ถ อ ด บ ท เ รี ย น  ติ ด ต าม

ประเมินผล และพัฒนารูปแบบเปนระยะ 

ๆ  

15. จัดทําขอเสนอเชิงปฏิบัติการ/ขอเสนอ

เชิงนโยบาย และผลักดันเปนประเด็น

สาธารณะในการขับเคลื่อนตามขอเสนอ 

ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในกลไกระดับ

ตาง ๆ  

 

 

…………………………………………………………………… 

นายปริญญา ปลื้มจิต  

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร 

 จังหวัดสุรินทรเปนสวนหน่ึงของการ

รณรงค Gen Z  โดยใชวัฒนธรรมเขามารวมการ

ขับเคลื่อนดวย อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนตาคง

วิทยารัชมังคลาภิเษกซึ่งเปนตัวแทนของอําเภอ

สังขะ จังหวัดสุรินทร ในวันท่ี 8 กรกฎาคม ท่ีผาน

มา ไดสงขอมูลการทํากิจกรรมรณรงคนุงผาซิ่นถ่ิน

วัฒนธรรมไมสูบบุหรี่  โดยเปนการออกแบบของ

เยาวชนเอง  

 นอกจากน้ี เยาวชน Gen Z ของจังหวัด

สุรินทร ยังไดรณรงคในชุมชน เรื่องบานปลอด

บุหรี่ และเรื่องโทษภัยบุหรี่ โดยเยาวชนจะเขารวม

แทบทุกงาน ไมวาจะเปนงานศพ งานแตงงาน 

งานบวช และเอาแผนพับ สติกเกอร ฯลฯ ไป

ใหกับชาวบาน พูดคุยใหเขาเขาใจสิ่งท่ีเยาวชนทํา 

แมแตตามรานคาก็ไดเขาไปติดสตกิเกอร มีการติด

ขอมูลขาวสารเรื่องโทษภัยของบุหรี่ไวท่ีบอรด

ขาวสารประจําหมูบาน รวมท้ังขอความรวมมือ

จากผูใหญบานแตละหมูใหชวยประชาสัมพันธ 

 ตัวเองมีโอกาสไดทําหนาท่ีพัฒนาแกน

นําภายในชุมชน เพ่ือพัฒนาเครือขาย Gen Z 

และยังไดรวมทํางานกับชุมชนดานอ่ืน ๆ ดวย 

อาทิ ไดรวมงานกับชุมชนและทํากิจกรรมรณรงค

ตาง ๆ เชน งานบุญปลอดเหลา มีการขับเคลื่อน

งานจนประสบความสําเร็จ ทําใหสามารถลด

รายจายในงานบุญได และยังตอยอดมาเปนงาน

บุญปลอดบุหรี่ดวย ทําใหงานบุญของชุมชนมีท้ัง

ปลอดเหลาและปลอดบุหรี่  

ท้ังน้ี ยังมีงานผูสูงอายุภายในชุมชนท่ีเยาวชนได

เขาไปรวมดําเนินการดวย โดยจัดกิจกรรมให

ผู สู งอายุ ไดสวดมนต  และถวายกุศลให กับ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการท่ี 9,อุทิศ

บุญใหกับผูสูบบุหรี่ และใหคนปวย/ผูสูงอายุใน

ชุมชน โดยทําทุกวันในศูนยการเรียนรูชุมชนของ

หมูบาน ตอเน่ืองจนถึงขณะน้ีเปนเวลาเกือบ 3 

เดือนแลว  

 ตั ว เอง ในขณะน้ี เปน นักศึกษาฝ ก

ประสบการณวิชาชีพครู จึงไดใชพ้ืนท่ีสถานศึกษา

ของตัวเองในการขับเคลื่อนงานของ Gen Z ซึ่ง

ขณะน้ีมีขาววารองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึ กษา ข้ัน พ้ืนฐานได ส งห นั งสื อ ไปต าม
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สถานศึกษาเพ่ือใหดําเนินการนโยบายโรงเรียน

ปลอดบุหรี่ ท้ังน้ี เยาวชนแตละอําเภอท้ัง 17 

อําเภอจะคิดรูปแบบกิจกรรมของตัวเอง และ

ถายรูปกิจกรรมของตัวเองสงมาให ซึ่งแตละ

อําเภอไดคิดกิจกรรมท่ีมีความโดดเดนของตัวเอง

แตกตางกันไป  

 

ทีมนักเรียนแสดงโรงเรียนวัดราชโอรส 

 นักเรียนจากโรงเรียนวัดราชโอรสไดขับ

รองเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับโทษภัยของบุหรี่ โดย

ใชทํานองเพลง “ภูมิแพกรุงเทพ” ของนักรอง

ตั๊กแตน ชลดา และเพลง “ผูสาวขาเลาะ” ของ 

ลําไย ไหทองคํา
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การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 3  เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเลิกสูบบุหรี่/สือ่สังคมออนไลน (Social Media) ที่ชวย

เลิกบุหรี ่
 

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ผูอภิปราย 

 รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

 รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

 ผศ.ดร.พิจิตรพงศ สนุทรพิพิธ  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 คุณฉัตรชัย ไตรธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ผูดําเนินรายการและรวมอภิปราย 

 ผศ.ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิธ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผศ.ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิธ  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในเรื่องการใชสื่อสังคมออนไลนและ

แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ ท่ีมีผลตอการสูบ

บุหรี่ในกลุมวัยรุน ตามท่ีเราทราบกันดีวาสื่อสังคม

ออนไลนหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเปนคําท่ีคุนหูกัน

กลายเปนหน่ึงในกิจวัตรประจําวันของคนไทยไป

แลว มีแบบสํารวจจากสวนดุสิตโพลแสดงวาเมื่อ

ตื่นนอนแตเชา สิ่งแรกท่ีคนไทยทํากันคือ จํานวน

คนกวา รอยละ 50  หยิบโทรศัพทมือถือข้ึนมา จะ

หยิบข้ึนมาดูเวลาหรือเช็กขอความในสื่อสังคม

ออนไลนก็แลวแต น่ีคือขอมูลจากแบบสํารวจเปน

พันคนและเปนวัยรุนสวนใหญ ฉะน้ัน จึงตอง

ยอมรับวาสื่อสังคมออนไลนมีผลตอคนไทยอยาง

มาก  

 ท้ังน้ี มีงานวิจัยบางช้ินแสดงใหเห็นวา

คนไทยใชสื่อสังคมออนไลนติดอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก ท้ัง           เฟซบุกและไลน ท้ังน้ี สื่อ

สังคมออนไลนมีผลตอการสูบบุหรี่หรือเลิกสูบ

บุหรี่เชนกัน 

 ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีใชสื่อ

สังคมออนไลนกันมาก โดยเฉพาะไลน ไทยใชเปน

อันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ปุน และยังพบอีกวา

คนไทยใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิงเปนอันดับ 

1 ใน 5 ของโลก ซึ่งมีการใชสําหรับการทํางาน

นอยมาก แตมีการใชสื่อสังคมออนไลนจํานวน

มาก 

 ท่ีผานมา เราอาจคุนเคยแตกับสื่อสังคม

ทางเดียว เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ซึ่ง

ขณะน้ีสื่อหนังสือพิมพและนิตยสารปดตัวกันไป

มากแลว กลายเปนสื่อสังคมออนไลนแทนเพราะสู

กับกระแสของยุคน้ีไมไหว ท้ังเรื่องของการลงทุน

และการโฆษณาดวย  

ขณะน้ีหากลงโฆษณาทางอินเทอรเน็ต

หรือทางสื่อสังคมออนไลน ทานจะไดเครือขายอีก

มหาศาล และคาใชจายตางกันอยางเห็นไดชัด 

หากเปรียบเทียบกับการลงโฆษณาปายใหญๆ บน

ทางดวน เพราะน่ันไดเพียงกลุมคนท่ีขับรถหรือ

ชาวบานในละแวกน้ันเทาน้ัน ยิ่งไปกวาน้ัน ขณะน้ี 

ผูคนยังนิยมจองตั๋วเดินทางหรือจองท่ีพัก รวมถึง

การซื้อของผานทางอินเทอร เ น็ต น่ีคือสื่อ ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สื่อเหลาน้ีมีคนเห็นจํานวนมาก 

ทําใหสื่อเดิม ๆ ตองมีการปรับตัวใหม แมแตธุรกิจ

โรงแรมก็ตองยอมจายใหกับสื่อสังคมออนไลนเพ่ือ

ทําการโฆษณา ซึ่งสื่อหนังสือพิมพไมมีคนนิยมลง

โฆษณาแลว สื่อโฆษณาทางโทรทัศนก็มีปญหา

ไมไดตามยอดท่ีตั้งเปาไว  

 ท่ีกลาวมาน้ัน เกิดจากทฤษฎีโลกใบเล็ก 

คนท่ีขายตรงจะรูจักทฤษฎีน้ีดีวาหากสามารถชวน

เพ่ือนฝูง 20 คนในกลุมเฟซบุก และในจํานวน 20 

คนน้ันรูจักคนอีกคนละ 20 คนตอ ๆ กันไป ก็

เทากับจะไดรูจักคนท้ังโลก หรือหากมี 2 ขา ไม

เกิน 6 ช้ัน ก็จะสามารถรูจักคนท้ังประเทศไดแลว  

 ฉะน้ัน การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 

ไดเปลี่ยนผูใชสื่อใหกลายเปนผูซื้อ ผานทางดารา

หรือคนท่ีมี ช่ือเสียง ผานกิจกรรม CSR ตางๆ 

เพราะผูบริโภคในประเทศไทยเปลี่ยนไปตามยุค

ดิจิตอล ผูคนมีการใชสื่อสังคมออนไลนและมีการ

ดูสินคาและจับจายใชสอยมากข้ึน ทําใหคนมี

ความอดทนลดลง และมีการติดตามขาวสารกัน

มาก โดยเฉพาะเด็กวัยรุนเพราะกลัววาจะตกขาว 

ตกเทรนด อีกท้ัง สื่อสังคมออนไลนยังมีความ

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงขาวสาร มีคาใชจายถูก 
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ตามท่ีนิตยสาร Positioning กลาววาคนไทยอยู

กับสื่อสังคมออนไลนมากจริงๆ โดยท่ีไทยใชเฟ

ซบุกเปนอันดับ 9 ของโลก อินสตาแกรมเปน

อันดับ 6 ของโลก และไลนเปนอันดับ 2 ของโลก 

เปนขอมูลของป พ.ศ.2558 ซึ่งไมแนใจวาขณะน้ี

อาจขยับลําดับเพ่ิมข้ึนอีก 

 สื่ อ สั ง ค ม อ อน ไ ลน มี อิ ท ธิพลมาก 

ยกตัวอยางเชน สินคาประเภทครีม, ยาลดความ

อวน ตางๆ บางครั้งในเฟซบุกของเขามีคนติดตาม

กันเปนลานคน โพสตแตละครั้งคนเปนลานก็จะ

ไดรับขอมูลขาวสารกันแลว ฉะน้ันแบรนดดังๆ จึง

นิยมใชสื่อชนิดน้ีกันมาก เชน อิชิตันแคมเปญ

ใหมๆ ไมตองเสียเงินผานโทรทัศนแลว เพียงแค

ลงเฟซบุกของเขาเอง ก็มีคนติดตามเกือบ 3 ลาน

คนแลว ดาราท่ีโฆษณาในไอจี เขาไดคาตอบแทน 

7 หลักตอสินค าห น่ึงตั ว  ท้ั ง น้ี  สื่ อ เหล า น้ี ได

กลายเปนดาบสองคม บริษัทบุหรี่และสุราก็ไดใช

สื่อประเภทน้ี คงเห็นกันท่ัวไปแลววาดาราหรือผูมี

ช่ือเสียงโพสตภาพกับเบียรแลวทําใหหนวยงาน

ราชการช้ีแจงวาน่ันเขาขายผิดกฎหมาย แมแตยา

เสพติดอ่ืนๆ และสื่อการพนัน เชน การพนัน

ฟุตบอล ก็ลวนแตใชสื่อสังคมออนไลนเปนชอง

ทางการโฆษณาท้ังสิ้น  

 ประเด็นสําคัญท่ีจะพูดในวันน้ีคือ สื่อ

สังคมออนไลนมีผลตอเรื่องบุหรี่อยางไร เรื่องแรก

คือเรื่องบุหรี่หนีภาษี ซึ่งมีการขายเปนจํานวนมาก 

นอกจากน้ี ยังมีการลด แลก แจก แถม ซึ่งเปน

ปญหาของกรมสรรพสามิต และยังมีการสนับสนุน

ใหการสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งโดยท่ัวไป เจาหนาท่ี

ของรัฐเขาจับกุมในพ้ืนท่ีอยางเปดเผย แตการขาย

บนสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดความยากลําบาก

ในการตรวจจับ มีชองทางการแกปญหาคือ 1160  

เปนภาคีหลักในการแกปญหาและตอบโต  

 สวนรูปแบบของการลักลอบจําหนาย

บุหรี่หนีภาษีทางโลกออนไลนน้ัน มีการลดแลก 

แจกแถม และการขายในเว็บไซตปกติ และในสื่อ

สังคมออนไลน ซึ่งทําใหยากตอการตาม ตัวเอง

เคยไดรับความรวมมือจากศูนยวิจัยและจัดการ

ความรู เ พ่ื อการควบคุ มยาสูบ  (ศจย ) .  ตั้ ง

คณะทํางานข้ึนมาเพ่ือท่ีจะติดตามเว็บไซตท่ีขาย

บุหรี่และสุราออนไลน สุดทายก็ทําอะไรไมได

เพราะเขาเข า ไปในกลุมลับ เฉพาะของเขา 

ขณะน้ัน มีความพยายามท่ีจะปดเว็บไซตโดยได

รวมมือกับกระทรวง ICT (ช่ือเรียกในขณะน้ัน) 

ตั้งแตป พ.ศ.2556 ปจจุบันเขาก็ยังเปดไดอยู เมื่อ

ถูกปดก็เปดใหม และเมื่อเขาไปเปดท่ีตางประเทศ 

ทางเราก็ปดไมไดแลว นอกจากน้ี ยังทําใหเกิด

ปญหาวาเมื่อเว็บไซตท่ัวๆ ไปถูกปดมากข้ึน ก็ทํา

ใหเขาหันมาเปดสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน ตอนน้ี 

มีขาวเรื่องบุหรี่อิเล็กทรอนิกสหรือบุหรี่ไฟฟา บุหรี่

ชนิดน้ีเขามามีบทบาทมาก ซึ่งหากดาราหรือ

ไอดอลของเยาวชนมีการโพสตวาเขาเลิกสูบบุหรี่

ได แฟนคลับของเขาก็นาจะเห็นทางสวางในการ

เลิกสูบบุหรี่เชนกัน น่ีคือประโยชนอยางหน่ึงของ

สื่อสังคมออนไลน เพราะฉะน้ัน จึงควรใชสื่อชนิด

น้ีใหถูก ใชใหเปน ซึ่งภาคีตาง ๆ สามารถชวยกัน

ผลักดันเรื่องน้ีได  

ประเด็นน้ีทําใหเกิดงานวิจัยข้ึนมาช้ิน

หน่ึงโดยทาง ศจย.เปนผูใหทุน ประเด็นคือ สื่อ

สังคมออนไลนและแอปพลิเคชันตาง ๆ มีอิทธิพล

ตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่

อยางไร 
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การใชสื่อสังคมออนไลนหรือแอปพลิเค

ชันลักษณะใดท่ีเปนท่ีช่ืนชอบและมีผลกระทบตอ

การสูบบุหรี่และใชผลิตภัณฑยาสูบในกลุมวัยรุน 

และลักษณะแบบใดท่ีจะเปนผลกระทบท่ีแรงท่ีสุด 

ทําใหคนสูบบุหรี่ และทําใหคนลด ละ เลิก ซึ่งเคย

ไดรับโจทยมาวามีแอปพลิเคชันท่ีทําใหคนสูบบุหรี่

จํานวนมาก มีจํานวนเกือบ 300 แอปพลิเคชัน 

ฉะน้ัน ทําอยางไรท่ีจะสามารถแกปญหาน้ีได ท้ังน้ี 

บริษัทบุหรี่ขามชาติกําหนดไววาเขาไมสนใจเรื่อง

มาตรการการเพ่ิมภาษีของไทย แตเปาหมายของ

เขาคื อการ เ พ่ิ ม นักสูบหน า ใหม ให ไ ด  โ ดย

กลุมเปาหมายของเขาคือเด็กวัยรุนและผูหญิง จึง

ทําใหเกิดบุหรี่ชูรส หรือบุหรี่สลิม รูปแบบตาง ๆ 

ข้ึนมากมาย บุหรี่ไฟฟาก็เปนหน่ึงในน้ัน บุหรี่

ไฟฟามีความนาสนใจเพราะเปนรูปแบบ DIY ท่ี

สามารถปรับรสชาติได ซึ่งมีรายงานวาเด็กท่ี

สหรัฐอเมริกาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟากอน จากน้ันก็

ขยับไปสูบบุหรี่  

ปญหาอีกอยางท่ีพบก็คือ ในเฟซบุกจะ

มีกลุมขาใหญซึ่งมีท้ังดีและไมดี และเขาจะมีแฟน

คลับของตัวเองจํานวนมาก เวลาท่ีคนกลุมน้ีพูด

อะไรก็ตาม คนก็มักจะเช่ือตาม ซึ่งมีตัวอยางหน่ึง

ท่ีพบคือ มีคนติดตามเกือบ 500,000 คน มีขอมูล

ท่ีเขานําเสนอวาบุหรี่ไฟฟาดี ปลอดภัย มีคุณหมอ

ทานหน่ึงท่ีเขาอางข้ึนรับรองวาปลอดภัย ไมมี

ผลกระทบใด ๆ ท้ังสิ้น คนสวนหน่ึงก็เช่ือ  

มีการสงเสริมเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟาหรือบุหรี่

ประเภทตาง ๆ ในสื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก 

สิ่ ง สํ า คัญคื อมี เ ด็ กมั ธยมศึกษาหรื อ เด็ ก ใน

มหาวิทยาลัยขายกันมากมาย น่ีคือปญหาหน่ึง

ของสื่อสังคมออนไลน ซึ่งหากไมมีการแกไขก็

สามารถทําให เด็กและเยาวชนเขาใจกันผิด 

นอกจากน้ี เด็กและเยาวชนก็จะเขารวมดวย

เพราะไมมีกฎหมายปองปราม หรือปราบปราม

เปนเรื่องเปนราว ท้ังน้ี ผูมีสวนเก่ียวของก็พยายาม

ปดเว็บไซต แตเขาก็สามารถไปเปดใหมได หรือ

อาจจะเปดวันเดียวกันกับวันท่ีถูกปดดวยซ้ําไป 

ปดตอนเชาเปดตอนบาย ฉะน้ัน ทางออกหน่ึงก็

คือตองมี เ ว็บไซต ท่ีดี  คอยใหความรู  หรือมี

กระบวนการใดๆ เขามาชวยมากข้ึน   

นอกจากน้ี ยังมีการสงเสริมการสูบผาน

ทางแอปพลิเคชันอีกดวย โดยมีมากกวา 150 

แอปพลิเคชัน บน IOS และ Androids และไมมี

คาใชจาย เนนเปาหมายไปท่ีเด็กและวัยรุนโดยใช

ตัวการตูน ดารา และสื่อสังคมออนไลน ซึ่งเขา

สามารถทําไดดีมาก สามารถรูสึกเหมือนสูบบุหรี่

จริง ๆ โดยผานแอปพลิเคชันของโทรศัพทมือถือ 

และมีการเลนเกมในระหวางคนในสังคมของเขา 

ตัวเองเคยนําแอปพลิเคชันแบบน้ีไปใหนักศึกษา

ลองเลน เขาบอกวาเลนแลวทําใหรูสึกอยากสูบ

บุหรี่ข้ึนมาจริงๆ  

 เมื่อมีสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริม

การสูบบุหรี่ จึงมีการคิดใชแอปพลิเคชันในการ

เลิกบุหรี่บาง ตางประเทศเขาก็มีการทําเ พ่ือ

พยายามใหคนเลิกสูบบุหรี่ เชน ประเทศแคนาดา

มีการตั้งกลุมอาสาสมัครผูปวยโรคมะเรง็แหงชาติ 

ดําเนินการสงเสริมการเลิกสูบบุหรี่ และมีผลตอ

การเลิกสูบบุหรี่ หรือสิงคโปรก็มีการตั้งชมรมI 

QUIT โดยใชสื่อสังคมออนไลนและเช่ือมโยงกับ

กลุมภาคีและองคกรพัฒนาเอกชน ท้ังน้ี ผูมี

อํานาจในกระทรวงสาธารณสุขของเขาเขามารวม

ผลักดันดวย โดยกําหนดไววาจะตองทําใหคน

สามารถเลิกบุหรี่ไดภายใน 28 วัน หรือ 1 เดือน  
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 ในป พ.ศ.2557 มีการสํารวจความคิด

ของคนอเมริ กันเ ก่ียวกับสมารทโฟน พบวา 

สมารทโฟนมีความสําคัญกับคนอเมริกันมาก 

ถึ ง กับมีคํ ากล าวว า  “ยอมเลิ กสูบ บุหรี่  ไม

รับประทานช็อกโกแลต หรือแมแตการงดเรื่อง

เพศสัมพันธ เพ่ือแลกกับการไดใชงานสมารท

โฟน” ฉะน้ัน หากเน้ือหาในสมารทโฟนเปน

เน้ือหาท่ีสงเสริมใหคนเลิกบุหรี่ ยอมสงผลท่ีดีได  

 สวนคนไทยมักเลิกสูบบุหรี่ไดดวยตัวเอง 

แตก็ตองมีคนใหกําลังใจ ฉะน้ัน หากสื่อสังคม

ออนไลนเขามาชวยเรื่องการใหกําลังใจได ยอม

สงผลท่ีดีไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน มีเด็กคนหน่ึง

บอกในเฟซบุกวาคุณพอจะเลิกสูบบุหรี่หากมีคน

กดไลคให 1,000 ไลค  

 ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันท่ีชวยลด

การสู บ บุหรี่  (QUITNOW) ซึ่ ง มี คนมากกว า 

1,000,000 คน เขามาดาวนโหลดตั้งแตออกตัว 

ซึ่งในน้ันจะเหมือนสื่อสังคมออนไลนคือ มีการเลน

เกม, มีของรางวัล, มีสังคมเพ่ือนพูดคุยกัน ให

กําลังใจกัน  

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีสื่อสังคม

ออนไลนท่ีพยายามผลักดันเรื่องการไมสูบบุหรี่ 

เชน  กลุ ม  ASH THAILAND มีตั วอย างบล็อก 

(blog) ท่ีเน็ตไอดอลคนหน่ึงซึ่งมีคนติดตามเกือบ 

20,000 คน เปนคนท่ีเคยสูบบุหรี่มากอนและ

สามารถเลิกสูบได เขาไดเขียนในบล็อกวาทําไม

เขาสามารถเลิกบุหรี่ได และยังไดนําภาพกอนสูบ

และหลั งสูบของตัว เองมาโพสต เอาไว เ พ่ื อ

เปรี ยบเ ทียบให เห็นว าหลั งสูบ บุหรี่ ไปแลว

ประมาณ 1 ป หนาตาแยลงเพียงไร  

 

 

…………………………………………………………………… 

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ  

ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท

แหงชาติ 

ในเรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ - สื่อสังคม

ออนไลนท่ีชวยเลิกบุหรี่: 1600 สายดวนเลิกบุหรี่ 

เปนท่ีนาตกใจมากวาในบางโรงเรียน และบาง

จังหวัด คนรูจัก 1600 นอยมาก เลข 1600 ไม

เปนท่ีรูจัก น่ันสะทอนถึงการทํางานของเรา

เชนกัน 

 1600 เริ่มเกิดเปนตัวเปนตนในป พ.ศ.

2551 ขณะน้ีเปนป ท่ี  10 แลว หากกลาว ถึง

เทคโนโลยี  นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเลิกบุหรี่-สื่อสังคมออนไลน 1600 

เปนสิ่งท่ีสามารถใหคําตอบได เพราะสายดวนเลิก

บุหรี่อยูในยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบของชาติ 

ซึ่งในขณะน้ียุทธศาสตรของชาติกําหนดเปาหมาย

วาใหมีการควบคุมยาสูบโดยท่ีมีตัวช้ีวัดคือการลด

ความชุก  

 การควบคุมยาสูบ ในประเทศไทย

ประสบความสําเร็จกระท่ังสามารถเปนตัวอยาง

ของโลกไดน้ันเปนเรื่องจริง แตเมื่อมีคนตางชาติ

ถามวาแลวทําไมจํานวนคนสูบจึงไมลดลง ซึ่งเรื่อง
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น้ีสะทอนใหเห็นวา บริษัทบุหรี่ขามชาติประสบ

ความสําเร็จในการชักชวนใหคนสูบบุหรี่ 

 ฉะ น้ัน รั ฐบาลและคณะกรรมการ

ควบคุมยาสูบแหงชาติจึงกําหนดให ความชุกของ

ประชากรไทยอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป เมื่อสิ้นป 

พ.ศ.2562 จะตองเปน รอยละ 16 น่ันแสดงวา

จะตองทํางานกันอยางหนักและจริงจัง และการ

จากการประเมินขององคการอนามัยโลกระบุวา

การควบคุมยาสูบน้ัน สวนท่ีออนแอท่ีสุด เปน

ระบบนอยท่ีสุดก็คือ ระบบการชวยเลิกบุหรี่  

สวนยุทธศาสตรท่ีอยูในแผนชาติซึ่งจะทําใหอัตรา

การเลิกบุหรี่สูงข้ึนก็คือ ตองเสริมสรางพลังชุมชน

ในการชวยบําบัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเลิกบุหรี่ 

พัฒนาคุณภาพระบบบริการเลิกบุหรี่ และสาย

ดวนเลิกบุหรี่ 1600 สายดวนเลิกบุหรี่ เริ่มเกิด

แนวความคิดน้ีข้ึนในป พ.ศ.2550, ป พ.ศ.2551 

เริ่มมีศูนย, ป พ.ศ.2552 เดือนมกราคมเริ่มเปด

ใหบริการ แรกเริ่มในเดือนมกราคมน้ันมีดวยกัน 2 

สาย มีผูใหคําปรึกษา 2 คน, ผูบริหาร 2 คน ตั้งอยู

ท่ีถนนศรีอยุธยา ตอมาในป พ.ศ.2554 ไดรับ

เกียรติจากคณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ

ใหช่ือเรียกหอยทายวาเปนศูนยบริการเลิกบุหรี่

ทางโทรศัพทแหงชาติ  

ในป พ.ศ.2555 สามารถเริ่มใหบริการ

ไดโดยท่ีประชาชนไมตองเสียคาโทรศัพท ตั้งแต

เริ่มแรกในป  พ.ศ.2552 โทรเขามาตองเสีย

คาบริการครั้งละ 3 บาท ไมวาจะคุยนานเทาไรก็

ตาม แตในป พ.ศ.2555 ดวยการประสานงานของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.), กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให

ผูใชบริการไมตองเสียคาใชจาย แตคาใชจายจะอยู

กับศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ ซึ่ง

แตละเดือนตองเสียคาโทรศัพท 60,000 กวาบาท 

เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ให บ ริ ก า รปร ะชาชน  โ ดยมี ก า ร

ประชาสัมพันธวา 1600 สายดวนเลิกบุหรี่ โทรฟรี

ท่ัวไทย 

ป พ.ศ.2559 สามารถบริการประชาชน

ได ท้ั งปประมาณ 56,000 กว าคน แบ ง เปน 

ประชาชนท่ีเปนผูใกลชิด ผูสนใจ และผูสูบบุหรี่ 

18,467 ราย, ผูสูบบุหรี่ท่ีไดรับการบําบัด 17,062 

ราย สามารถชวยใหคนเลิกบุหรี่ไดตอเน่ือง 6 

เดือน โดยไมกลับไปสูบแมแตมวนเดียวนับแตวัน

เลิกสูบบุหรี่มีดวยกัน รอยละ 43 รวมท้ังปได

ประมาณ 7,494 คนเทาน้ัน จึงทําใหจํานวนผูสูบ

ท้ังหมด 11 ลานคน เปนเปาหมายท่ียังอีกยาวไกล 

อยางไรก็ตาม จํานวน 7,000 คนน้ีเปนคนท่ีไมสูบ

ตอเน่ืองเปนเวลา 6 เดือน จึงหวังวาภายใน 1 ป

จะยังไมสูบตอไป จึงมีความคิดตอวาทําอยางไรจึง

จะทําใหคนจํานวน 7,000 คนท่ีเลิกบุหรี่น้ีไดมา

อยูในสื่อสังคมออนไลน ซึ่งตองอาศัยผูเช่ียวชาญ

ดานการถอดบทเรียนมาชวยทําเรื่องน้ีตอไป 

สายดวนเลิกบุหรี่ ประชาชนเขาถึงงาย 

ไม เสียคาใชจ าย และท่ีสําคัญคือผู ท่ี โทรมา

มากกวา รอยละ 75 เปนผู ท่ี ไมมีปญหาดาน

สุขภาพ ฉะน้ัน กลุมน้ีจะไมไปโรงพยาบาล จึงมี

การมองตอไปวาหากมีการประสานความรวมมือ

ระหวาง 1600 และคลินิกเลิกบุหรี่ รวมกันบําบัด 

ก็จะสามารถครอบคลุมประชากรท่ีสูบบุหรี่ได  

กลุมท่ีโทรมาจะเปนกลุมเยาวชนและวัย

แรงงานท่ีมีอายุนอยกวา 40 ป กลุมน้ียังไมมี

ปญหาเรื่องนิโคตินหรือเรื่องปอดมากนัก ดังน้ัน 
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ระบบการรักษาเรื่องการติดนิโคตินหรือการชวย

เลิกบุหรี่ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีท้ัง 2 ระบบ  

ท้ังน้ี การชวยเลิกบุหรี่ และการบําบัด

การติดนิโคติน ไมเหมือนกัน การบําบัดคือการทํา

ใหผู เ สพเลิก เสพอย างตอ เ น่ือง โดยการให

คําปรึกษา การใหใชยา และในปจจุบันน้ีมีการ

บํา บัดประเภทท่ีใชสมุนไพร ใชการแพทย

ทางเลือก ซึ่ งกําลังทําการพิสูจนอยูวาจะได

ประโยชนคุมคา คุมทุนมากนอยแคไหน ทุก

องคาพยพตองเขามาชวยกันทํางาน การชวยเลิก

บุหรี่เปนหนาท่ีท่ีสมควรสําหรับบุคคลท่ีเปนคน

ไทยทุกคนท่ีจะชวยกันได แตการบําบัดเปนเรื่อง

ของผูเ ช่ียวชาญ ฉะน้ัน การจัดการเรื่องความ

รับผิดชอบใหเปนระบบจึงเปนเรื่องสําคัญ  

สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 ยังไมเขาสูระบบท่ีไดรับ

การสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) เปนนโยบายของคณะกรรการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ แตยังไมไดเปน

สวนหน่ึงท่ีผสมผสานเขากับระบบการบรกิารของ

รัฐ ฉะน้ัน ผูใชบริการ 1600 จึงยังไมตองแจง

หมายเลข 13 หลักของตัวเอง สิ่งน้ีจึงเปนอุปสรรค

ท่ีจะเช่ือมโยงกับระบบการบริการสาธารณสุข  

วัตถุประสงคของสายดวนเลิกบุหรี่ก็คือ

การลดอัตราการเสพยาสูบ และเพ่ือใหบริการ

อยางเปนมาตรฐานสากล และเปนการเสริมแรง

ระบบบําบัดท่ีเปนของรัฐตอไป  

หนาท่ีของ 1600 คือ การจัดบริการ

ขอมูลและจัดบริการชวยผูเสพใหไดรับการบําบัด 

เนนการใหคําปรึกษา เปนพฤติกรรมบําบัด 1600 

ไมมีการใชยา ถาตองการขอมูลเก่ียวกับการใชยา 

จะมีการแนะนําไปยังผูใหบริการ ไดแก คลินิกเลิก

บุหรี่ หรือเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ หนาท่ีของ 1600 

คือการใหคําปรึกษาเทาน้ัน เพ่ือใหหักดิบ ดังน้ัน 

1600 จึงทํางานรวมกับโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันอยางใกลชิด เพราะ

โครงการน้ีคือกระบวนการท่ีจะชวยใหประชาชน

ลงมือหักดิบ เปนการเลิกบุหรี่ดวยใจ เปนเรื่อง

ของการใหคําปรึกษาในชุมชน  

นอกจากน้ี การพัฒนานวัตกรรมเปนสิ่ง

ท่ีตองทํา น่ันคือมีการใชโทรศัพทและสื่อสังคม

ออนไลน และมีการทํางานรวมกับกลุมอ่ืน ๆ ดวย 

วิสัยทัศนของ 1600 คือ “บริการให

คําปรึกษาเลิกบุหรี่เปนเลิศ เปนองคกรการเรียนรู 

Quitline แหงชาติ” จึงทําใหตองมีการพัฒนา

นวัตกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือลดอัตราการเสพ

ยาสูบ โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด

และทุกภาค ท้ังในเมืองและชนบทท่ีมีสัญญาณ

โทรศัพทและมีอินเทอรเน็ต สวนกลุมเปาหมายก็

คือคนไทยท่ัวประเทศ  การพัฒนานวัตกรรมและ

ขยายการเขาถึงบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท โทร

เขามาไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการใหโทร

กลับ ใหสง SMS (Short Message Service) เพ่ือ

ขอใหโทรกลับ พรอมท้ังแจงช่ือและหมายเลข

โทรศัพทท่ีตองการใหโทรกลับ ซึ่งหากไดรับ SMS 

แลว จะมีการโทรกลับภายใน 48 ช่ัวโมง ขอใช

บริการโทรกลับ ผานเฟซบุก “ไมบอกรักแตบอก

เลิก” หากมีการขอคําปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่

บนเฟซบุก แอดมินท่ีจัดการจะสงตอขอมูลมาให

ผู ใหคําปรึกษา แตสวนน้ียังไมมีบทพิสูจนวา

สามารถชวยใหเขาถึงการใหบริการมากข้ึน หรือ

วาชวยใหคนเลิกบุหรี่ไดมากข้ึน ซึ่งกําลังคิดกันอยู

วาจะตองทําเรื่องน้ีตอไปอยางไร นอกจากน้ี ยังมี

แอปพลิ เ ค ชันบนโทรศัพท มื อ ถื อ  (Mobile 

Application) ท้ั ง  IOS แ ล ะ  Android ช่ื อ ว า 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 97 

letsquitsmoke ความสะดวกก็คือ สามารถโทร

จากแอปพลิเคชันเขา 1600 ไดทันที หรือบน 

www.thailandquitline. or.th เ มื่ อ เ ข า ไ ป ท่ี

เว็บไซตน้ีแลว สามารถขอใชบริการในกลุม U-

Quit ไดเชนกัน เมื่อคลิกเขาไปท่ี U-Quit แลวใส

ช่ือและหมายเลขโทรศัพท เจาหนาท่ีก็จะโทรศัพท

กลับ ท้ังน้ี ใหบริการรับสายและโทรกลับทุกวัน 

โดยวันจันทร-ศุกร เวลา 7.30-20.00 น. สวนวัน

เสาร-อาทิตย เวลา 9.00-17.00 น. 

สวน Quitline มีการดําเนินการดวยกัน

3 สวน คือ Promotion, Operation,Evaluation 

ซึ่งเทาท่ีผานมามีการใชสื่อสังคมออนไลนและ

เทคโนโลยีในสวนของ Operation น่ันก็คือ การ

ใหบริการ ปน้ีจะมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือจะใช

สื่อสั งคมออนไลนสําหรับการเปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิก

บุหรี่ ท้ังสื่อสังคมออนไลนและโทรศัพทท่ีไดใช มี

การพยายามตรวจสอบ effectiveness และ 

efficacy ในสวนของการสูบบุหรี่ มักจะไมแนะนํา

ใหลดแตแนะนําใหเลิกเลย อยางไรก็ตาม ก็มี

ความพยายามท่ีจะศึกษาเรื่องการลดจํานวนการ

สูบลงเชนกัน เพราะการเลิกทันทีอาจเปนเรื่อง

ยาก และเทาท่ีผานมาไดใชเกณฑการเลิกบุหรี่

ตอเน่ืองเปนเวลา 6 เดือน ตามท่ีไดสัญญากับ 

สสส.และกับสังคมไววาเราจะใชเงินภาษีของ

ประเทศชาติอยางคุมคา และชวยคนไมต่ํากวา 

รอยละ 40 (7,200 ราย/ป ) โดยมีการเขาถึง

บริการอยางนอย 19,000 รายตอป สวนเรื่องการ

บําบัดน้ัน 1600 ไดใชผูประกอบวิชาชีพสุขภาพซึง่

ผานการอบรมตามหลักสูตรของศูนยบริการเลิก

บุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ เพ่ือการใหบริการท่ี

เปนมาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติทางคลิ นิก 

(Clinical Practice Protocol) ท่ี พั ฒ น า จ า ก

ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ ความเช่ียวชาญของ

ผูใหคําปรึกษา และความตองการของผูใชบริการ

ท่ีเปนคนไทย โดยกําหนดไววาหากคนท่ีโทรศัพท

เขามายังไมพรอมท่ีจะเลิก ก็จะมีการพัฒนาความ

ตั้งใจท่ีจะเลิก และหากโทรศัพทเขามาโดยมีความ

ตั้งใจท่ีจะเลิก ผูใหคําปรึกษาก็จะสรางความมั่นใจ

ในการลงมือเลิก จากน้ัน จึงนําสูการกําหนดวันท่ี

จะเลิก บุหรี่ ต อ ไป โดยใช ท้ั ง  SMS และการ

โทรศัพทกลับเพ่ือการใหกําลังใจ ฉะน้ัน 1600 จึง

ชวยเลิกบุหรี่ดวย 3  ใจคือ สรางความตั้งใจ, 

พัฒนาความมั่นใจ และเปนกําลังใจ 

การเลิกบุหร่ีใหบริการดวยกัน 3 รูปแบบ  

1. ทางโทรศัพท 

2. การสงขอความสั้น SMS2Quit ขณะน้ี

เปนการทดลองโดยใชขอความสั้นและสง

เขามือถือของผูใชบริการท่ีอนุญาต  

3. Mobile Application เปนรูปแบบท่ีได

ใชแลว แตอยูในระหวางการทดสอบ  

 

ป น้ีเริ่มมีการเปดไลน และขยายการ

เข า ถึ ง  โ ดย เ ริ่ ม จ ากการหา ไอดี  Thailand 

Quitline จากน้ันสงขอความมา จะมีเจาหนาท่ี

โทรศัพทกลับไป มีการใชบริการน้ีเพ่ือเพ่ิมการ

เขาถึง และจะพัฒนาตอไปเพ่ือใชในการบําบัด

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาขอความสั้น หรือ SMS 

ซึ่งองคการอนามัยโลกไดมีการอธิบายและพิสูจน

ในหลายประเทศแลววาใชไดผล SMS น้ีไดพัฒนา

มาจากผูใหคําปรึกษาท่ีไดใหบริการมาแลว 9 ป 

รวมกับประสบการณของ Quitline Quitters 

และฐานขอมูลของ US_NCI Text2Quit Library 

โดยมีการทดลองรางขอความสั้นและนําไปทดลอง
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ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 650 คนท่ีโทรศัพทเขา

มา ระหวางเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2559 ถึงเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2560 ท้ังน้ี ไดแบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 3 กลุมคือ  จํานวน 386 ท่ีไดรับ SMS, 

จํานวน 143 คนไดรับคําปรึกษาและ SMS, สวน

คนท่ีไดรับคําปรึกษาเพียงอยางเดียวมีจํานวน 

121 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย โดยมี รอยละ 50 

ท่ีมีอายุเฉลี่ยระหวางง 25-44 ป สูบบุหรี่เฉลี่ย 14 

มวนตอวัน สูบมาแลว 9 ป  

ผลท่ีไดรับคือ ผู ท่ีไดรับ SMS สามารถ

เลิกบุหรี่ไดอยางนอยท่ีสุด 24 ช่ัวโมง และสามารถ

เลิกไดตอเน่ืองถึง 1 เดือนโดยไมสูบเลย ซึ่งไดผลดี

มากกวาผูท่ีไดรับโทรศัพทเพียงอยางเดียว ระบบ

การสง SMS คือ จะสงให 2 ครั้งตอวัน เวลา 9 

โมงเชา และ 5 โมงเย็น ซึ่งขอความท่ีสงจะไม

เหมือนกัน โดยสอดคลองกับวันเลิกบุหรี่ เพราะผู

ท่ีรับ SMS จะกําหนดวันเลิกบุหรี่ไวแลว สิ่งท่ี

ชัดเจนคือคนกลุมน้ีมีความตั้งใจท่ีจะเลิกอยูกอน

แลว SMS จะถูกสงไป 2 ครั้งตอวัน เปนเวลา 21 

วัน ซึ่ง SMS ท่ีสงไปสอดคลองกับข้ันตอนของการ

เลิกบุหรี่ เพราะฉะน้ัน การเพ่ิมความตั้งใจ การ

เพ่ิมความมั่นใจ และการใหกําลังใจ สอดคลองกับ

ลักษณะของกระบวนการการเลิกบุหรี่  ผลท่ี

เกิดข้ึนคือ “ขอความสั้นใชไดในประเทศไทย” 

ฉะน้ัน หากสามารถขยายการสง SMS ดังกลาว

สําหรับการบริการไดอยางเต็มท่ี SMS น้ีนาจะเปน

ทางออกสําหรับสื่อสั งคมออนไลน ซึ่ งเมื่อมี

เครื่องมือท่ีไดรับการพิสูจนแลววาใชไดผลดี ตอไป

ก็จะเปนเรื่องของการนําไปใชบริการอยางแทจริง  

 ขณะน้ี  1600 ได ทํางานใกล ชิด กับ

โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองค

ราชัน แตยังมีอุปสรรคอยูบานก็คือ ผูท่ีคียขอมูล

เขาไปท่ีเว็บไซต quitforking และมีหมายเลข

โทรศัพท เจาหนาท่ีของ quitforking ก็จะสงมา

ให 1600 แตปญหาก็คือสามารถติดตามไดเพียง 

รอยละ 50 เพราะหมายเลขโทรศัพทเหลาน้ันสวน

หน่ึงเปนของผู ท่ีคียขอมูล หรือเปนของคนใน

ครอบครัวท่ีสนใจจะเลิกบุหรี่แตมีคนเลิกบุหรี่

เพียงคนเดียว แตก็จะยังคงพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ  

 ท้ังน้ี มีงานวิจัยซึ่งการศึกษานํารองได

จบไปแลว โดยไดทํางานกับโรงพยาบาลสงเสริม

สุ ขภาพตํ าบล  (รพ .สต . )  และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือขยายการ

เขาถึงบริการ มีความคาดหวังวาผูสูบภายใน

ชุมชนจะใชบริการ สนใจ และตั้งใจเลิกใหมากข้ึน 

ซึ่งจากการนํารองก็พิสูจนแลววาใชไดผล ฉะน้ัน 

โอกาสท่ีจะพัฒนานวัตกรรมโดยใชสื่อออนไลน

และเรื่องของการใชไลน (Thailand quitline) 

กําลังเริ่มไดรับความสนใจพอสมควร 

 

 

…………………………………………………………………… 

รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ในเรื่องประสิทธิผลการขยายรูปแบบ

ฉลากคําเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ 85% ท่ีมี

ตอพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรี่ของ

วัยรุนในประเทศไทย ป พ.ศ.2558 ตนเองเปน

หน่ึงในทีมนักวิจัยเรื่องประสิทธิผลการขยาย

รูปแบบฉลากคําเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ 

รอยละ 85 ท่ีมีตอพฤติกรรมสนองตอบในการ

บริโภคบุหรี่ของวัยรุนในประเทศไทย ป พ.ศ.

2558 
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 ความเปนมาของงานวิจัย ช้ิน น้ีสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดเพ่ิม

ขนาด รอยละ 85 ของฉลากคําเตือน ซึ่งการเพ่ิม

ขนาดดังกลาวไดรับการโตแยงจากบริษัทบุหรี่ขาม

ชาติ ทีมวิจัยไดตั้งโจทยประเด็นน้ีสําหรับทํางาน

วิจัยเพ่ือเปนหลักฐานในการตอสูกับบริษัทบุหรี่

ขามชาติ 

 โจทยของงานวิจัยน้ี เรื่องแรกก็คือเรื่อง

การขยายภาพบนซองบุหรี่จากเดิม รอยละ 55 

เปน รอยละ 85 ท้ังน้ี ประเทศแคนาดาเปน

ประเทศแรกท่ีมีคําเตือนบนซองบุหรี่เปนรูปภาพ 

ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2543 และหลังจากมีการใช

เปนเวลา 1 ป ผลลัพของการสํารวจพบวาผูสูบ

บุหรี่ตั้งใจจะเลิกสูบ รอยละ 38 ระบุวาภาพคํา

เตือนบนซองบุหรี่เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหอยากเลิก

สูบ 

 จากงานวิจัยช้ินน้ีไดอาศัยทฤษฎีของ

การใชสื่อ 2 อยาง คือ ทฤษฎีแรกคือ พยายามให

ผูคนเห็นสื่อบอย ๆ หลาย ๆ ครั้งเพ่ือกระตุนเตือน

ใหเกิดการปฏิบัติ สวนอีกทฤษฏีก็คือการใชทฤษฎี

ความกลั ว  เ พ่ือ ใช ความกลั ว เปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรม เพ่ือใหเกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 

สวน อีกประเด็นของงานวิจัย ก็คือ การท่ีใชซอง

บุหรี่แบบเรียบ ไมมีสีสันท่ีจะสอดแทรกโลโกหรือ

ยี่หอของบริษัทเขาไปได เพ่ือไมใหบริษัทขามชาติ

ใชลงตราสินคาในการชักจูงใจใหคนสูบบุหรี่  

 จ า กปญหา ท่ี กล า วม า  ทํ า ให เ กิ ด

วัตถุประสงคของงานวิจัยดวยกัน 2 ประเด็น คือ 

การเพ่ิมขนาด รอยละ 85 การใชซองบุหรี่แบบ

เรียบ ไมมีสีสัน ซึ่งท้ัง 2 ประเด็นดังกลาวสามารถ

ทําใหเกิดการลด ละ เลิกบุหรี่ ไดหรือไม เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชขนาดภาพปกติ รอยละ 55 

และ เปนซอง บุหรี่ แบบมีสี สั น  มี ยี่ ห อ  ส วน

วัตถุประสงค เฉพาะ ดู ท้ัง อิทธิพลหลัก และ

อิทธิพลรวมกันของสิ่งทดลองท้ัง 3 สิ่ง (ขนาด 

รูปภาพ สี) บนฉลากคําเตือนซองบุหรี่ ท่ีมีผลตอ

การเลิกบุหรี่/การไมใชบุหรี่ของวัยรุนไทย โดยมี

การเปรียบเทียบ ดังน้ี เปรียบเทียบขนาดฉลากคํา

เตือนบนซองบุหรี่ รอยละ 55  กับ รอยละ  85 

เปรียบเทียบการใชรูปภาพแบบท่ีนาเกียจ/นากลัว 

กับไมนากลัว เปรียบเทียบการใชสีบนซองบุหรี่

แบบเรียบ กับการใชสีสันของยี่หอบุหรี่บนซอง

บุหรี่แบบปกติ งานวิจัยน้ีไดแบงออกเปน 2 ระยะ  

 ระยะท่ี 1 ตองการพัฒนาหรือสรางซอง

บุหรี่แบบเรียบ โดยสรางแบบจําลอง (Mock-

Ups) ของซองบุหรี่แบบเรียบขนาด รอยละ 85 

ข้ึนมา เปนตัวเปรียบเทียบกับซองบุหรี่ปจจุบัน

ขนาด รอยละ 55 และมีสีสัน ซึ่งข้ันตอนของการ

สรางแบบจําลองน้ัน เริ่มจากการใหนักออกแบบ, 

นักสื่อสารมวลชน รวมท้ังนักวิชาการดานตางๆ 

จํานวน 7 คน ไดอภิปรายและใหความเห็นเรื่อง

ของรูปแบบ, สีสันของพ้ืนซองบุหรี่ ซึ่งรูปภาพรุน

ใหม ท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขไดออกมามี

ท้ังหมด 9 ภาพ ซึ่งตองการคัดเลือกออกมา 2 

ภาพ และจากผลของการอภิปรายคือ ไดเลือก

รูปภาพท่ี เปนมะเร็ งปากและรูปภาพเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศออกมา เหตุผลตรงตาม

ทฤษฎีของความกลัว เพราะรูปมะเร็งปากเปน

รูปภาพท่ีมีความนาเกลียดนากลัวมากกวา ท้ังน้ี มี

ผูเช่ียวชาญบางสวนใหความเห็นวายังเปนรูปภาพ

ท่ีหางไกลกับวัยรุน เมื่อวัยรุนเห็นแลวอาจจะยังไม

สะเทือนความรูสึกเพราะเห็นวากวาจะเ กิด

เหตุการณแบบน้ีไดยังอีกนานอีกหลายสิบป  

ฉะน้ัน ผูเช่ียวชาญบางสวนจึงไดเลือกภาพท่ีมี
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โอกาสเกิดในระยะเวลาอันใกลมากกวาคือภาพ

ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  

 ท้ังน้ี มีการถกเถียงกันเรื่องการใชพ้ืนสี

บนซองบุหรี่แบบเรียบวาควรเปนสีอะไร จากการ

ใ ห ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น  30 ค น

วิพากษวิจารณสื่อน้ี พบวา เห็นพองตองกันวาควร

ใชสีดํา เพราะเปนสีของความทุกข ไมสดใส เปนสี

ของความกลัว งานศพ  

 จากผลของการวิพากษสื่ออันน้ี นํามา

สรางแบบจําลองซองบุหรี่ไดท้ังหมด 8 แบบ โดย

แบงประเภทเปน ซองท่ีมีรูปภาพมะเร็งปอดและ

สมรรถภาพทางเพศเสื่อม, ขนาดฉลากคําเตือน

บนซองบุหรี่ รอยละ 55 กับ รอยละ 85 และ

ฉลากซองบุหรีท่ีมีสีสันและยี่หอบุหรี่ กับประเภท

ท่ีเปนสีพ้ืนดํา จากน้ันจึงนําแบบจําลองซองบุหรี่

ท้ัง 88 ชนิดไปทําการทดลองวาชนิดไหนท่ีใหผล

ในการลด ละ เลิกบุหรี่ไดดีกวากัน  

ท้ังน้ี แบบแผนการทดลองการวิจัย

ระยะท่ี 2 ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ 2 

x 2 x 2 Factorial design และมีตัวแปรควบคุม

อีก 3 ตัว 

2 x 2 x 2 ก็คือ 2 ตัวแรกมาจากรูปภาพมะเร็ง

ปาก และรูปภาพสมรรถภาพทางเพศเสื่อม 2 ตัว

ท่ีสองก็คือขนาด รอยละ 55 และขนาด รอยละ 

85 2 ตัวท่ีสามคือสีของพ้ืนผิว คือซองปกติท่ีมี

สีสันและมียี่หอบุหรี่ กับอีกลักษณะหน่ึงท่ีเปนซอง

บุหรี่แบบเรียบพ้ืนสีดํา 

 สวนตัวแปรควบคุม ในท่ีน้ีควบคุมดวย

การออกแบบแบบแผนการวิจัย ควบคุม 3 ตัวแปร

ดวยกันคือ 

1. ช นิดของ โ ร ง เ รี ยน  เป น โ ร ง เ รี ย น

มัธยมศึกษาและโรงเรียนอาชีวศึกษา 

2. เพศ 

3. การสูบบุหรี่ 

 

ท้ัง 3 ตัวน้ีมีผลตอการลด ละ เลิกบุหรี่ โดย

เพศชายจะสูบบุหรี่มากกวาเพศหญงิ และนักเรียน

ท่ีสังกัดอาชีวศึกษาสูบบุหรี่มากกวามัธยมศึกษา 

สวนในกลุมคนท่ีสูบบุหรี่หรือเคยสูบ ก็จะเรงรัดให

เขาลดหรือเลิกสูบ สวนคนท่ีไมสูบอยูแลวก็จะ

สงเสริมไมใหมีการสูบตอไป
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เพราะฉะน้ัน แบบแผนการวิจัยจึงสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังน้ี 

 

จากแผนภาพ ดานขวามือก็คือ Treatment หรือสิ่งทดลองท้ังหมด 8 ชนิด เชน 

T1 หมายความวา ซองบุหรี่ขนาด รอยละ 85  

แบบเรียบ และเปนรูปภาพมะเร็ งปาก T2 

หมายความวา ซองบุหรี่ขนาด รอยละ 55 แบบ

เรียบ และเปนรูปภาพมะเร็งปาก ซึ่งท้ังหมดมี

ดวยกัน 8 Treatment  สวนทางดานซายมือคือ

ตัวแปรควบคุม น่ันคือประเภทของโรงเรียน เปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ในแตละ

สถาบันก็จะมีเพศชายและเพศหญิง และกลุมท่ีสบู

และไมสูบ มีดวยกัน 8 ลักษณะ 

 ฉะน้ัน ในแตละชอง จะใส Treatment 

ลงไป และจัดสรรกลุมทดลองใหได Treatment 

ท่ีตางกัน อีกท้ังยังตองควบคุมตัวแปรตางกันดวย 

ฉะน้ัน ขณะลงพ้ืนท่ีทํางานวิจัยจึงไมใชเปนเรื่อง

งาย จึงตองมีการวางแผนการเก็บขอมูลเปนอยาง

ดี ซึ่งในแตละชองตองใชกลุมทดลองประมาณ 

10-12 คน เพราะฉะน้ัน นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการจึงมีดวยกัน 724 คน ท้ังน้ี การจัดสรร

คนใหเขาไปอยูในโรงเรียนตางๆ ก็ตองมีการ

วางแผนงานวาโรงเรียนใดเขาสูแบบแผนแบบใด 

และข้ันตอนการประเมินของนักเรียนน้ัน กลุม

นักเรียนในแตละชอง (จากแผนภาพการทดลอง) 

จะไดดูแบบจําลองเพียงแคแบบเดียว ในเวลา 5 

นาที และมีสไลดใหดู อีก 3 นาที ตอจากน้ัน

นักเรียนจะทําการประเมินดวยตนเอง โดยอาศัย

ทฤษฎีของความกลัวเปนตนแบบในการลด ละ 

เลิกบุหรี่ 

 

ผลของการวิจัยพบวา 

 ในกลุมไมสูบบุหรี่  ภาพบนซองบุหรี่

ขนาด รอยละ 85 มีอิทธิพลท่ีจะทําใหไมใชบุหรี่

แตกตางจากภาพ รอยละ 55 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ น่ันคือ รอยละ 85 ใหผลดีกวา รอยละ 
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55 อยางเดียว อีกประเด็นหน่ึงคือ ในกลุมไมสูบ

บุหรี่ ภาพมะเร็งปากใหความนาเกลียดนากลัว

มากกวาภาพสมรรถภาพทางเพศเสื่อม ท้ังน้ี เปน

เพียงแคความนาเกียจนากลัวเทาน้ัน แตไปไมถึง

การลด ละ เลิกบุหรี่ 

 ฉะน้ัน อิทธิพลสําคัญจึงมีเพียงขอเดียว 

คือภาพบนซองบุหรี่ขนาด รอยละ 85 ใหผล

ในทางไมใชบุหรี่ดีกวาแบบ รอยละ 55 สวนใน

กลุมสูบบุหรี่ ใหเปนผลอิทธิพลรวม หมายความ

วา จากการสัมภาษณฑเจาะลึกพบวาผูท่ีสูบบุหรี่

บางคนเมื่อเห็นภาพบนซองบุหรี่ ท่ีเปนภาพนา

เกลียดนากลัวแลว เขามีทางออกดวยการไมใช

ซองบุหรี่น้ัน แตจะหาหีบหอใหมเพ่ือใสบุหรี่แทน 

หนีความนาเกลียดนากลัวของซองบุหรี่ ทําให

ผลการวิจัยในตอนแรกท่ีออกมาดูแปลก ๆ  แตก็มี

การทบทวน พบวามันมีอิทธิพลรวมน่ันคือ ภาพ

สมรรถภาพทางเพศเสื่อมรวมกับซองบุหรี่แบบ

ปกติซึ่งมีสีสันและมียี่หอบุหรี่ กับภาพมะเร็งปอด

รวมกับซองบุหรี่แบบเรียบพ้ืนสีดํา พบวาท้ัง 2 

อยางดังกลาวใหผลดีกวาซองบุหรี่แบบอ่ืน ๆ ท่ี

รวมกัน ท้ังน้ี ผลการวิจัยตองมีการพูดถึง 2 

เง่ือนไขรวมกันจึงจะสรุปผลถึงการเลิกบุหรี่ได 

 

 

…………………………………………………………………… 

อาจารยฉัตรชัย ไตรธรรม  

ภาค วิชา ชีวส ถิติ  คณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สิ่งท่ีนําเสนอเปนวิธีการและเทคโนโลยี

ใหม มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีหน่ึงเปนเรื่อง

การวิเคราะหขอมูลสื่อสังคมเพ่ือการเลิกบุหรี่ใน

ประเทศไทย  ประเด็นท่ีสองคือ รูปแบบขอมูลสื่อ

สังคมดานบุหรี่ดวยฐานขอมูลกราฟและการ

วิเคราะหดวยกราฟ 

 ณ ปจจุบัน  ถาพูดถึง Data หรือ ขอมูล 

อันแรกคือ Big Data หรือ ขอมูลขนาดใหญ  ถัด

มาคือ Data Science วิทยาศาสตรขอมูล และ 

Data Discovery ซึ่ ง ในบ าน เรามี คนทํา เ รื่ อง 

Social Media Data Analytics แบบน้ีแตทําใน

เชิงธุรกิจและการตลาด
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Big Data ประกอบไปดวย 4V ไดแก ปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) ความหลากหลาย 

(Variety) ความนาเช่ือถือ (Veracity) บวกอีก 2 V คือ Valence กับ Value  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ณ ปจจุบัน มีการทวีตขอความหรือการสงขอความตางๆ จํานวนมากนับหลายลานขอความ แตมีวิธี

จัดการโดยการวิเคราะหหรือ Streaming Data  ยกตัวอยางเชน การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีผานมา  ทีมของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ใชเทคนิควิธีการท่ีเรียกวา Data Science   เขา

รูแลววาทีมของนางฮิลลารี คลินตัน ใชทีมเดิมของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ขณะท่ี จาเร็ด คุชเนอร 

ลูกเขยของโดนัลด ทรัมป ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ไดจางทีมจากประเทศอังกฤษ ใชวิธีการ

เดียวกันหมดแตเทคนิคตางกัน เห็นไดจากผลสํารวจออกมาบอกวานางฮิลลารี คลินตันจะชนะการเลือกตั้ง
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แนนอน แตผลการเลือกตั้งกลับกลายเปนวานายโดนัลด ทรัมปชนะ เพราะมีการเก็บขอมูลท่ีซอนอยู น่ันคือ

วิธีการของ Data Science 

 Data Science ประกอบไปดวย Hacking Skill, Math & Statistics และ Domain Expertise ตรง

สวนน้ีคือจุดออนของคนไทย คนไทยเกงดานโปรแกรมและคณิตศาสตรมาก แตจะหาคนท่ีอยูตรงน้ีไดยากมาก 

เพราะตองเขาใจท้ัง 3 สวน 

 

 
 

ขอมูลแบงเปน 3 ประเภท 

1. ขอมูลท่ีมีโครงสราง (Structured Data) เชน ฐานขอมูล เปนตน 

2. ขอมูลไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เชน ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอในยูทูป เปนตน 

3. ขอมูลก่ึงโครงสราง (Semi-Strusctured) เชน อีเมล เปนตน  
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ท้ังน้ี ขอมูลท่ีไมมีโครงสราง  เชน เฟซบุก ยูทูป ทวิตเตอร (ยกเวน ไลน) จะสามารถเขาถึงขอมูลได

โดยใช Key Value เครื่องมือท่ีใชในการดึงขอมูลออกมา เปนโปรแกรมฟรีช่ือ Anaconda สามารถดาวน

โหลดและติดตั้งในระบบปฏิบัติการวินโดวได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม Anaconda จะมเีครื่องมือสําหรบัใชเขียนโปรแกรม Python  และโปรแกรม R ซึ่งเปนโปรแกรม

ทางสถิต ิ
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ตัวอยางการเขาถึงขอมูลในสื่อสังคม (Social Media)  เชน ทวิตเตอร  ใหล็อกอินดวยช่ือผูใชแลวไป

ท่ี Create an application จะไดคียลับสําหรับใชดึงขอมูลออกมา 
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จากน้ัน เขียนโปรแกรมประมาณ 20 บรรทัด ตามตัวอยางตอไปน้ี 
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การประมวลผลขอมูลใชเวลาประมาณ 30 วินาที  ขอมูลท่ีจะไดออกมา เชน วันท่ีโพสต/ทวิต/คอม

เมนต, จํานวนผูติดตาม, แฮชแท็ก ฯลฯ และสามารถใชกราฟแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูล วามี

ความเช่ือมโยงกันอยางไรบาง เชน คนหาคําวา บุหรี่ไฟฟา จะสามารถวิเคราะหแหลงท่ีผูใชโพสต/ทวิตไดวา

อยูท่ีไหน มีใครติดตามบาง ซึ่งปจจุบันกําลังพัฒนาระบบดังกลาวใหสามารถติดตามเฝาระวังเรื่องน้ีไดแบบ

เรียลไทม 

 

ผูดําเนินรายการ 

 กลาวสรุปวาสื่อสังคมออนไลนท้ังหมดมีอิทธิพลมาก ในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาพบวามีการขายบุหรี่

และเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางเว็บไซตจํานวนมาก และไมวาจะมีการออกมาตรการใดๆ ก็ตาม ก็ยังคงมีการ

ขายอยางตอเน่ืองและมีบริการสงถึงบานดวย ท้ังน้ี จึงกลาวไดวา เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคน

ปจจุบันมาก หากผูมีอํานาจ ภาคี หรือผูท่ีเก่ียวของไมรับทราบและไมใชชองทางน้ีใหเกิดประโยชน ก็จะเปน

เรื่องท่ีนาเสียดาย นวัตกรรมในการแกปญหาเรื่องยาสูบ ท้ังเรื่องการลด ละ เลิก สามารถใชสื่อสังคมออนไลน

ได 
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เน้ือหาวิชาการ 
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 1  “พลังสื่อทองถ่ินเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่” 
วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.45-10.45 น. 

วิทยากร 

คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี ผูจัดการ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 

วาท่ีพันตรีเสรี  ทองคู หัวหนาแผนกผลิตและประชาสัมพันธ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกท่ี 3 

คุณเวียงสอน  ดอนแกว นักปฏิบัติงานรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดแมฮองสอน 

คุณชูชาติ อุทัยชิต นายกสมาคม เครือขายสื่อทองถ่ินเมืองพระรวง จังหวัดสุโขทัย 

คุณปยะวรรณ  เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี 

คุณเขมวันต  เหมราช ผูสื่อขาว/นักจัดรายการวิทยุ/ผูประกาศขาว 

วาท่ีรอยตรีกิติวรรณ  มณีล้ํา ผูชวยประชาสัมพันธ จังหวัดบุรีรัมย 

ผูดําเนินรายการ 

  อาจารยพิศาล  อุตสาหพงษ 

  ทันตแพทยหญิงกิตติลักษณ  จุลลัษเฐียร 
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คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี    

ผู จั ดการ มูล นิ ธิรณรงค เ พ่ือการไมสูบ บุหรี่

 ยอนกลับไปเมื่อ 30 ปท่ีผานมา บทบาท

และพลังของสื่อมวลชน เปนสวนท่ีมูลนิธิรณรงค

เพ่ือการไมสูบบุหรี่ใหความสําคัญอันดับแรกใน

การขับเคลื่อนและไปชวนมาทํางาน เน่ืองจากใน

ชวงแรกๆ กระแสของการรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ยังแรงไมมาก สิ่งหน่ึงท่ีจะทําใหประชาชน

รับรูขาวสารของการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ก็

คือ สื่อมวลชน ซึ่งตอมาไดมีบทบาทมากมายใน

การขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบของ

ประเทศไทยและเปนพลังท่ีมีความสําคัญมากใน

การสรางสังคมใหปลอดบุหรี่ 

 คานิยมของการสูบบุหรี่ ณ ปจจุบันน้ี  

ทุกคนยอมรับวามันเปลี่ยนไปแลว การสูบบุหรี่ไม

สามารถจะสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆ ไดเหมือน

ปกติ เวลาจะสูบตองมองหาวามีปายหามสูบบุหรี่

ไหม เปนเพราะการสื่อสารของสื่อมวลชนอยาง

ตอเน่ืองจนทําใหเกิดพลังน้ี และเกิดการรับรูวา

บุหรี่ไมใชคานิยมปกติในสังคมไทยท่ีสามารถสูบ

ไดท่ัวๆ ไป แตตองสูบใหอยูในสถานท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 บทบาทสื่อมวลชนท่ีผานมา ทํางานท้ัง

เชิงรับและเชิงรุก เชิงรับก็คือ เปนผูกระจายขาว 

เวลามีกิจกรรมอะไรก็สงขาวสารหรือขอมูลตางๆ  

ใหชวยแพรในชองทางท่ีสื่อดูแลอยู  แตในเชิงรับ 

สื่อทํามากกวาน้ัน คือเปนผูจุดกระแสใหเกิดพลัง

มากข้ึน ทําใหสังคมตระหนักถึงอันตรายของการ

สูบบุหรี่ท่ีมีตอตัวคนสูบเองและคนรอบขาง  เปน

กระบอกเสียงของสังคมทําใหกฎหมายแข็งแรง 

รวมผลักดันนโยบาย/กฎหมายเพ่ือปกปองเด็ก

จากการเขาสูวงจรบุหรี่ ทําใหประชาชนรับรูวา ณ 

ตอนน้ีเรามีกฎหมายท่ีกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการสูบ

และไมสูบท่ีชัดเจนแลว   

ล า สุ ด  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม

ผลิตภัณฑยาสบูฉบับใหม มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2560 สื่อมวลชนก็มีสวนสําคัญมากใน

การกระจายขอมูลและขาวสาร ทําใหประชาชน

รับรูเก่ียวกับกฎหมายฉบับน้ีและชวยการกระจาย

ขอมูลน้ีไปไดอยางกวางขวาง   

 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ทํางาน

กับกลุมเปาหมายสื่อ 4 กลุมดวยกัน อันดับแรกท่ี

ใหความสําคัญคือ สื่อทองถ่ินซึ่งอยูในสวนภูมิภาค 

เน่ืองจากอัตราการสูบุหรี่ ประมาณเกาลานคน

สวนใหญอยูท่ีในภูมิภาค  เพราะฉะน้ัน สื่อมวลชน

ทอง ถ่ินมีบทบาทอย า งมากในการร วม กัน

แกปญหาและลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนท่ีอยูใน

ตางจังหวัดลงได     

 กลุมตอมาคือ กรมประชาสัมพันธ   

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ซึ่งเปน

สื่อภาครัฐท่ีมีบทบาทอยางมากในฐานะผูดูแลและ

กํากับสื่อท่ีสามารถเผยแพรขอมูลไดอยางตอเน่ือง  

และในชวงตนปท่ีผานมายังมีการสื่อสารกับสื่อ

ของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ขณะน้ี

อยูในชวงการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน 

 จุด เริ่ มตนและจุดตอไป มูล นิ ธิ เริ่ม

ทํางานกับสื่อทองถ่ินเมื่อป 2554 แลวคอยๆ ขยับ

เขาสูภาครัฐและสื่อทหาร ซึ่งตอนน้ีมีการสราง

เครือขายสื่อในเชิงลึก เรียกวาถึงหนาถึงกัน โทร

คุยกันไดตลอดเวลา อยางใกล ชิด  รวมเปน

เครือขายสื่อทองถ่ินจํานวน 991 คน กระจายอยู

ทุกจังหวัด  แตความหนาแนนของการกระจายแต

ละจังหวัดไมเทากัน มีท้ังภาคใต ภาคเหนือ ภาค

อีสาน ท่ีหนาแนนท่ีสุดอาจจะเปนภาคอีสาน 
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เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรคอนขางมาก สื่อเองก็

กระจายอยูตรงน้ันคอนขางมากดวย 

  

ตัวอยางการทํางานรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี

ของสื่อทองถิ่นท่ีผานมา มีดังนี้ 

• Unseen กระบ่ีปลอดบุหรี่ ขับเคลื่อน

โดย คุณศรัญญา บุญสง ซึ่ งเปนสื่อ

ภาคใต รวมกับคุณ        กมลฉัตร ท่ีอยู

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี โดย

พยายามเขาไปคุยกับนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ผูมีอํานาจตัดสินใจ

ในระดับทองถ่ิน ใหประกาศนโยบาย

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปน Unseen ของ

จังหวัดกระบ่ี เปนพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ ไม

วาจะเปนสระมรกต นํ้าตกรอน และท่ี

อ่ืนๆ  กรณีน้ีแสดงใหเห็นวา สื่อมวลชน

ไมใชแคคนท่ีอยูหลังไมคแลวสื่อสารขาว 

ไม ใชแคจับปากกาแลวก็ เ ขียน แต

สามารถรุก เข า ไปคุย กับผู กํ าหนด

นโยบายสามารถทําใหเกิดเปนนโยบาย

ของทองถ่ินได 

• โครงการปลอดควันบุหรี่ จังหวัดสงขลา 

มี ดีเจพ่ีจิ๋ม ซึ่งเปนดีเจใหญอยู ท่ี น่ัน 

ขับเคลื่อนโดยไปชวนเจาของโรงแรม 

ใหประกาศนโยบายโรงแรมปลอดบุหรี่ 

เพ่ือเปนตนแบบโรงแรมสําหรับตอนรับ

แขกบานแขกเมืองท่ีมาจากตางประเทศ

ใหรับรูวามาพักท่ีสงขลาแลวตองเลือก

โรงแรมปลอดบุหรี่   

• สถานีตํารวจปลอดบุหรี่ จังหวัดพิจิตร 

ขับเคลื่อนดวยเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเปน

สื่อมวลชนดวย พยายามรุกเขาไปทําใน

สถานีตํารวจท่ีตนเองทํางานอยู และไป

ชวนสถานีตํารวจในเขตอําเภออ่ืน

ประกาศนโยบายสถานีตํารวจปลอด

บุหรี่ จังหวัดพิจิตร 

• สวท. จังหวัดสุรินทร จัดอบรมทีน Gen 

Z สรางเด็กรุนใหมไมสูบบุหรี่  โดย

พยายามไปชวนเด็ก ๆ มาเรียนรูการ

เปนดีเจ และชวยขับเคลื่อนงานปองกัน

เยาวชนจากการสูบบุหรี่   

• หลาด (ตลาด) ปลอยของ จังหวัดภูเก็ต 

มีการขับเคลื่อนใหตลาดท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวกลางคืน  ประกาศนโยบาย

ตลาดปลอดบุหรี่อยางแทจริ งตาม

กฎหมาย 

• โรงเรียนเอกชน-สอนศาสนาอิสลาม

ปลอดบุหรี่  100 เปอรเซ็นต จังหวัด

สตูล    

 

 ตัวอยางท้ังหมดน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงท่ี

นําเสนอวา จริงๆ แลวภาคีเครือขายท่ีทํางาน

ควบคุมยาสูบสามารถไปเ ช่ือมงานกับสื่อได  

โดยเฉพาะสื่อทองถ่ินในจังหวัดน้ันๆ ใหชวยกัน

เคลื่อนงาน ซึ่งจะทําใหเกิดพลังอยางมหาศาลใน

การสื่อสารขอมูลตางๆ เก่ียวกับการรณรงคเพ่ือ

การไมสืบบุหรี่ไปสูชุมชนได 

 สําหรับการขยายเครือขายไปสูภาครัฐ 

เมื่อประมาณตนป 2560 ไดมีการเชิญสื่อจาก

สถานีในเครือกองทัพบก ท้ังหมด 128 สถานี และ 

สถานีวิทยุทหารเรือ 15 สถานีจากท่ัวประเทศมา

เขารวมกระบวนการ โดยจับมือกับมูลนิธิในการ
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สื่อสารและรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ลงสูจังหวัด

และพ้ืนท่ีท่ีดูแลอยู 

 ดานการรวมงานกับกรมประชาสัมพันธ 

เริ่มมาตั้งแต ป 2555 จนถึงปจจุบัน โดยมีการจัด

สัมมนาประชาสัมพันธจังหวัด ทําบันทึกขอตกลง

กับมูลนิธิในการรวมมือกันขับเคลื่อนเรื่องน้ีอยาง

เปนรูปธรรม ดําเนินงานไปแลว 18 โครงการนํา

รอง และจะมีการขยายงานไปใหครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน ซึ่งปจจุบันเกือบครบทุกจังหวัดแลว เหลือ

เปาหมายท่ีตองขยายตอคอื สํานักประชาสัมพันธ 

เขต 1 จังหวัดขอนแกน สํานักประชาสัมพันธ เขต 

5 จังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักประชาสัมพันธ 

เขต 6 จังหวัดสงขลา   

ในมิติการทํางานกับภาครัฐ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการ

ไ ม สู บ บุ ห รี่ ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญอ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง 

เพราะฉะน้ันงานท่ีจะกาวตอไป มูลนิธิมองวา

สื่อมวลชนไมวาจะเปนสื่อทองถ่ิน สื่อภาครัฐ และ

สื่อตาง ๆ มีบทบาทอยางมากในการรวมกัน

รณรงคเพ่ือใหเกิดกระแส เกิดพลัง และสื่อสารลง

สูชุมชนใหเกิดคานิยมใหมท่ีไมสูบบุหรี่ 

 

 

……………………………………………………………… 

วาท่ีพันตรีเสรี  ทองคู 

หัวหนาแผนกผลิตและประชาสมัพันธ สถานี

วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกท่ี 3  

 การเริ่มตนทํางานในแตละชุมชนจะมี

ความหลากหลาย ท้ังเรื่องชนเผา  วิ ถี ชุมชน 

ประเพณีชาวขาว และพูดหลายภาษา ท้ังภาษา

เหนือ ภาษาเยา ภาษากลาง  กวาจะเขาใจกันได

ตองทําสื่อหลากหลาย สวนในเขตทหาร กลุม

ทหารใหม อายุ 18-20 ปจะเปนรุนท่ีมีปญหามาก 

ยังมีความคิดถึงบานอยู มักถูกรุนพ่ีชักจูงใหสูบ

บุหรี่ และกลุมท่ีติดมาจากบานก็มีจํานวนมาก   

 จ า ก ก า ร ล ง พ้ื น ท่ี ใ น ชุ ม ชน พ บ ว า 

ชาวบานมีความคิดเรื่องการสูบบุหรี่อีกมุมหน่ึง 

เชน เช่ือวาสูบแลวไมเสพติด คิดวาลงทุนไปมาก

แลว หรือเช่ือวาคงมีชีวิตอยูอีกไมนาน เปนตน จึง

ไดประมวลความคิดตางๆ เหลาน้ีมานําเสนอผาน

สื่ อ ท่ี ดู แลจํ านวน  24 สถา นี ใน  17 จั งห วัด

ภาคเหนือ โดยจับมือกับนักการเมืองทองถ่ินและ

เครือขายของมูลนิธิไปรณรงคภายในจังหวัด จาก

จุดเล็กๆ ในสํานักงาน คายทหาร จนกลายเปน

เครือขาย 24 สถานี  และตอนน้ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอบรับให 128 สถานี

ในเครือขายเขารวม   

 การดําเนินงานไดใชสื่อวิทยุในการ

รวมกลุมตางๆ ใหเกิดแนวคิดท่ีจะทํางาน ไมวาจะ

เปนสื่อทองถ่ิน สื่อชุมชน  สื่อสวนกลาง พยายาม

ลงพ้ืนท่ีไปเยี่ยมไปเยือนโรงเรยีน วัด ชุมชน ผูใหญ

ท่ีเปนปราชญชาวบานก็ตอบรับเขารวมเครือขาย 

กลายเปนองคาพยพท่ีมีความสุขกับการทํางาน 

ภาพท่ีนําเรียนผานสื่อไปยังผูบังคับบัญชา  แสดง

ใหเห็นวาจริงๆ แลววิทยุทําอะไรไดมากกวา เปน

สื่อมวลชนไมจําเปนตองอยูในหองสงอยางเดียว 

หรือเปนดีเจไมจําเปนตองน่ังทําหนาหลอ เกก

เสียง อยูในสถานีเทาน้ัน    

 และตอนน้ีมีกิจกรรมใหทหารท่ีสูบบุหรี่

ใสหนากากสารภาพความจริง โดยไมตองกลัววา

ภรรยาท่ีบาน หรือพอแมจะรูวาติดบุหรี่  หรือ

ผูบังคับบัญชาจะจับไดวาเปนตัวนําบุหรี่เขาไปใน

หนวย เขาสามารถระบายความในใจไดออกมา

มากมาย มีอยูรายหน่ึงท่ีประทับใจคือ เขาบอกวา

ตอนเด็กๆ ไมเคยเช่ือพอแม เกเรสารพัด สูบบุหรี่
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ตลอดสองวันสองคืน แตตอนน้ีไดความคิดจากพอ

ท่ีบอกวาเลิกบุหรี่เพราะเห็นแกชีวิตลูก วันน้ีแม

ทหารคนน้ันยังไมมีลูก แตจําคําพูดของพอได และ

มาสารภาพวาจะตองเลิกบุหรี่ใหไดเหมือนกับท่ี

พอเลิกเพ่ือเขาในอดีต    

 ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง เ ร า ใ ช ค ลื่ น

วิทยุกระจายเสียงให เ กิดประโยชน ในการ

สรางสรรคสังคม และทํางานกับคนสามวัย โดย

ปลูกฝงคนรุนใหม เขาไปในสถานศึกษาระดับ

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 

คนท่ีกําลังเขาสูวัยทํางาน และกลุมทหารเกณฑซึง่

กําลังเริ่มคายฝก หกเดือน 1,500 นาย ถาสําเร็จ

จุดแรกจะขยายไปท้ัง 26 คายใน 11  จังหวัด

ภาคเหนือ ซึ่งจะเปนมิติท่ีจะครอบคลุมและไปเตมิ

เ ต็ ม ช อ ง ว า ง ข อ ง สื่ อ ท อ ง ถ่ิ น  วิ ท ยุ ชุ ม ช น 

หนังสือพิมพ หรือสื่อออนไลน เปนสิ่งท่ีทหารจะ

ทําในสิ่งท่ีชาวบานไมทํา เพ่ือไมใหทับซอนกับสวน

งานอ่ืนๆ  น่ีคือสิ่งท่ีเราพยายามวางกรอบในการ

ทํางานรณรงคเพ่ือการงดสูบบุหรี่ หรือสรางความ

ตระหนักรูในสังคม   

 ปจจุบันเราสราง “ศูนยสูขวัญคืนคนดี

ใหกับสังคม” ท่ีเขตชายแดนใหกับชนเผา เพ่ือ

สงเสริมชาวบานใหเลิกยุงเก่ียวกับยาเสพติด สราง

แนวคิดใหกับคนรุนเกา ๆ ท่ีถอนตัวไมข้ึนใหมา

เปนตนแบบสอนลูกสอนหลานไมใหเดินตามรอย

ในทางท่ีผิด เราคิดครอบคลุมทุกมิติโดยใชสื่อท่ีมี

อยูในมือใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังสื่อทองถ่ิน สื่อ

ภูมิภาค สื่อภูธร ทหารชายแดน เพ่ือใหเปนพลัง

ในการสรางสรรคสังคมท่ีปลอดบุหรี่ และเช่ือวา

เวทีในวันน้ีจะเปนการจุดประกายใหกับพวกเรา    

 

 

คุณเวียงสอน  ดอนแกว   

นักปฏิบัติงานรายการ สถานีวิทยกุระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดแมฮองสอน 

 พลังสื่อในทองถ่ินเปนพลังอันยิ่งใหญ

จริงๆ ถาใครเช่ือนักจัดรายการวิทยุชีวิตเปลี่ยน

ทันที จากประสบการณท่ีไดทํางานสื่อและเขามา

รณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ตั้งแตป 2555 มีความ

ตั้งใจมากเพราะมูลนิธิใหความสําคัญสนับสนุน

งบประมาณไป 20,000 บาท จึงนําไปจัดทําสปอต

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ เ กื อ บ ทุ ก ภ า ษ า  เ พ ร า ะ ท่ี

แมฮองสอนมีท้ังหมด 7 ชนเผา  

 สิ่งท่ีประสบความสําเร็จในการทํางาน

คือ จากผูฟงเปนรอยเปนพันคนมีหน่ึงคนท่ีเปลี่ยน

ชีวิตเพราะคําพูดของนักจัดรายการวิทยุ จากกล

ยุทธท่ีเรียกวาตอกย้ําซ้ําเติมหรือเปนการพูดกรอก

หูทุกวันในเรื่องพิษภยัของบุหรี ่จนกระท่ังวันหน่ึง

ท่ีทําใหหัวใจพองโต เพราะไดทราบวา มีผูฟง

รายการคนหน่ึงท่ีสูบบุหรี่ เปนผูใหญบาน แลว

เปดรายการวิทยุผานหอกระจายขาวเปนประจํา

ทุกเชา ทําใหไดฟงดีเจเวียงสอนพูดเรื่องน้ีทุกวัน 

ประกอบกับไดไปกราบพระบรมศพในหลวง

รัชกาลท่ี 9 จึงสัญญากับตนเองวาจะตอบแทนคณุ

แผนดินดวยการเลิกสูบบุหรี่เพ่ือรักษาสุขภาพ

ตนเองใหดี 

 อีกกรณีหน่ึงคือผูใหญบานท่ีเคยเขามา

อบรมกับเครือขาย และไดยินดีเจเวียงสอนพูด

บอยๆ จึงตัดสินใจเลิกบุหรี่จนทําใหชีวิตเปลี่ยน 

สุขภาพดีข้ึน ผิวพรรณสดใส ภรรยาเขามาใกลชิด

มากข้ึน  ท้ังสองกรณีเปนความสําเร็จท่ีทําใหมี

พลังอยากจะทํางานตรงน้ีตอไป เปนความสําเร็จ

ท่ีเกิดจากสื่อตัวเล็กๆ และใชความเปนบานๆ ใน

การสื่อสารซึ่งทําใหเขาถึงจิตใจผูฟงไดงายกวา 
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 ความสําเร็จอีกหน่ึงอยางคือการจัด

อบรมดี เ จ เ จน  Z โดย ได รั บการส นับส นุน

งบประมาณจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 

และรวมมือกับเครือขายสื่อนักรณรงคในการ

ถายทอดวิชาความรู เคล็ดลับการจัดรายการ การ

พูดโนมนาวจิตใจผูฟงใหคนเปลี่ยนชีวิตได ใหกับ

นองๆ เยาวชนในทุกอําเภอ ปจจุบัน มีดีเจเจน Z 

ท่ีเปนเครือขายไมต่ํากวา 500 ชี วิต จาก 23 

โรงเรียน  และมีแมวมองคัดเลือกนองๆ มาเปนดี

เจดําเนินรายการอยูทาง สวท.แมฮองสอน ทุกวัน

เสารอาทิตย น่ันคือสิ่งท่ีภาคภูมิใจในความเปนสื่อ

วิทยุท่ีเราสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได ถึงแมหลาย ๆ 

คนอาจมองขามสื่อน้ีไปแลว 

 

 

……………………………………………………………… 

วาท่ีรอยตรีกิติวรรณ  มณีล้ํา   

ผูชวยประชาสัมพันธ จังหวัดบุรีรัมย 

การทํางานรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 

ของสื่อทองถ่ินใน จังหวัดบุรีรัมย เริ่มเมื่อป 2555 

เปนระยะเวลาเกือบ 4 ปแลว ซึ่งการเปนผูสื่อขาว

หรือนักจัดรายการวิทยุ ไมไดมีความรูอะไรมาก รู

แต เ พียงวาบุหรี่มีพิษภัยมากมาย ใครท่ีสูบมี

โอกาสตายเร็ว เพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินท่ีเปน

สารเสพติด เมื่อติดแลวเลิกยาก มีสารพิษท่ี

กอใหเกิดโรคมะเร็งและโรคมากมาย แตวาเราไม

เคยตระหนัก ไมคิดอยากจะเลิกบุหรี่ เชน ตนเอง

ในสมัยกอนก็สูบบุหรี่  สูบเพราะเพ่ือน สังคม 

สิ่งแวดลอม แมตอนเขามาทํางานดานสื่อก็ยังไม

เกิดความตระหนัก เวลามีขอมูลหรือขาวรณรงคก็

เพียงแคนําเสนอไป ไมไดคิดอะไรมาก จนกระท่ัง

ไดมีโอกาสรูจักกับมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ จากการเขาสัมมนาสื่อวิทยุภาคอีสาน ท่ี

จังหวัดอุบลราชธานี ทําใหไดรวมงานกับทีมของ

มูลนิธินับตั้งแตน้ันมา 

 มูลนิธิไดมอบเสื้อรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ให  เมื่อเอามาใสแลวรูสึกเทมาก เน่ืองจาก

สถานีวิทยุท่ีทํางานอยูไมเคยมีเสื้อทีมให แลวเวลา

ไปจัดรายการในหองสง หรือกิจกรรมตางๆ ทําให

ภาพการทํางานของสื่อวิทยุท่ีชวยกันรณรงคเพ่ือ

การไมสูบบุหรี่ และไมใชแคการใสเสื้อทีม แตทุก

ครั้งของการทํากิจกรรมจะมีการคุยกันเรื่องบุหรี่

ดวย เปนสิ่งท่ีเราทํานอกเหนือจากการจัดรายการ

ในหองสง และเมื่อภาพเหลา น้ันปรากฏตอ

สาธารณชน ทําใหเกิดภาพลักษณวาคนน้ีทํางาน

เรื่องบุหรี่  

 กิจกรรมดังกลาวดําเนินการในชวง 1-2 

ป และมีการประกวดสื่ อ ท่ี ทํ า งานบุหรี่ โ ดย

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเราไดผานการคัดเลือก

ใหไดรับโลพระราชทานเน่ืองในงานวันงดสูบบุหรี่

โลก เปนความภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิต  หลังจากน้ัน

เมื่อภาพเหลาน้ีติดตัวก็เหมือนกับข่ีหลังเสือแลว

ลงไมไดจึงทําเรื่องบุหรี่ตอเน่ืองมา มีโอกาสไดขอ

งบประมาณจากทางมูลนิธิบางเพ่ือมาทํากิจกรรม

กับเด็ก เปนกิจกรรมเชิงรุก ระยะแรกๆ ใชวิธีการ

อบรมสัมมนากอน เพ่ือขยายเครือขายสื่อมวลชน

ในในทองถ่ิน นักจัดรายการวิทยุ ผูสื่อขาวคนอ่ืน 

ๆ ใหไดรับรู และตอเน่ืองมาถึงแกนนํานักศึกษา 

 หลังจากทํางานมาสองปพบวาความ

ยั่งยืนยังไมเกิด เพราะวาแกนนําท่ีเขามาทํา

กิจกรรมสวนใหญเปนเด็กมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เด็กใกลจะเรียนจบ จึงคิดวาจะทําอยางไรให

โครงการตอเน่ือง ซึ่งปท่ีแลวไดนําแกนนําสภาเด็ก

และเยาวชนท่ีมีเครือขายอยูทุกอําเภอเขามา 
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ปรากฏวาสามารถสื่อสารไดอยางมาก  ประกอบ

กับยุคน้ีไมไดมีแคสื่อวิทยุ แตยังมียูทูบ เฟซบุก 

เพราะฉะ น้ัน  การกระจายขอมู ลข าวส าร

ประชาสัมพันธการรณรงคงดสูบบุหรี่จึงสามารถ

สรางกระแสไดอยางมากในพ้ืนท่ีของ จังหวัด

สุรินทร ดังน้ัน แมพวกเราจะเปนสื่อทองถ่ินตัว

เล็กๆ แตเช่ือวาเมื่อรวมตัวกันในแตละจังหวัดจะ

กลายเปนพลังใหญรวมกันท้ังประเทศ ในการ

ขับเคลื่อนและรณรงคงดสูบบุหรี่ไดสําเร็จ 

 คนท่ีทํางานบุหรี่ตองทําดวยใจจริง ๆ 

ใครท่ีเพ่ิงเริ่มทํางานสื่อในการรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหรี่ ขอใหทําตอไป เหมือนกับจุดแรกท่ีตนเอง

กาวเขามายังไมคิดอะไร แตพอเขามาแลวทํา

อยางตอเน่ืองสิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือความสุข เพราะ

นอกจากการพูด การเขียน การนําเสนอในฐานะ

สื่อมวลชนแลว สิ่งหน่ึงท่ีไดรับการตอบสนอง

กลับมาจากผูชม ผูฟง พวกเขาช่ืนชมพวกเราใน

ฐานะสื่อมวลชนอยางมาก จึงเช่ือวาหลายคนท่ี

เปนสื่อมวลชน ทํางานมาหลายเรื่อง ลองมาทํา

เรื่องน้ีดูแลวจะมีความสุข 

 ท้ั ง น้ี  ก าร ทํ า งานอาจมี รู ป แบ บ ท่ี

แตกตางกันไป บางคนอาจไดมีโอกาสไปสัมผัส

ชาวบาน ขณะเดียวกันสื่อภาครัฐและภาคเอกชน

ก็ทําอยางเขมแข็ง สื่อเหลาน้ีไมไดทําเพ่ือตัวเอง 

เช่ือวาทุกคนทําดวยใจ มีความปรารถนาดี อยาก

ใหสังคมปลอดจากบุหรี่ เพ่ือใหทุกคนมีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง ไมอยากใหลูกหลาน  ครอบครัว

ของ ญาติพ่ีนองท่ีอยูในชุมชนของเราตกเปนทาส

ของบุหรี่ ดังน้ัน ตองชวยเหลือกัน 

 ในวันน้ี มีความรูสึกภาคภูมิใจและดีใจ

อย า งยิ่ ง  ท่ี สื่ อ เ ล็ กๆ  จากบ านนอก  สวท . 

แมฮองสอนเปนสื่อตัวเล็กๆ อยูนอกจังหวัด แต

เราใหญในจังหวัด ใหญจนกระท่ังเราสามารถ

สื่อสารออกไป สามารถสรางแรงบันดาลใจใหคน

ฟงใหคนรับสื่อน้ันไดยินไดฟงแลวปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตามท่ีเราบอกได ขณะเดียวกันพวกเรา

ท่ีเปนสื่อท่ีทํางานเรื่องน้ีก็ยังคงทําตอเน่ือง เพ่ือ

ขยายเครือขายออกไป โดยจะชักชวนสื่อมวลชน

คนอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนนักขาว นักจัดรายการวิทยุ

ด ว ย กั น  ห รื อ จ ะ เ ป น สื่ อ บุ ค ค ล ท่ี เ ป น นั ก

ประชาสัมพันธ บุคคลท่ีทํางานกับหนวยงานตางๆ 

ในพ้ืนท่ีมารวมดวยชวยกันพูดวาบุหรี่มีพิษภัย

อยางไร   

 และตอจากน้ีไปเช่ือวาการบังคับใช

กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหมจะมีความเขมขน

มากยิ่งข้ึน  เพราะฉะน้ัน สื่อทองถ่ินจะมีสวน

อยางยิ่งในการชวยกันประชาสัมพันธ เพ่ือบอก

กลาว ชักชวนใหทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของ

บุหรี่ สุดทายน้ีตองขอขอบคุณทางมูลนิธิและทุก

ภาคสวน ท่ีไดสนับสนุนทุกรูปแบบใหกับสื่อของ

เราไดทํางานผานทางกิจกรรมตาง ๆ ทําใหพวก

เราไดรวมขับเคลื่อนรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่มา

อยางตอเน่ือง  และขอเปนกําลังใจใหทุกทานท่ี

ทํางานเรื่องน้ีตอไป 
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คุณปยะวรรณ  เกษเสนา   

ป ร ะ ธ า น ชม ร ม สื่ อ ม ว ลชน สี ข า ว  จั ง ห วั ด

อุบลราชธานี  

 ในฐานะสื่ อมวลชนสาขาวิทยุและ

โทรทัศนทองถ่ินจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปน

จั ง ห วั ด ท่ี อ ยู ต ะ วั น อ อ ก สุ ด ข อ ง ไ ท ย  ณ 

กรุงเทพมหานคร เราอาจเปนเพียงสื่อเล็กๆ คน

หน่ึง แตท่ีอุบลราชธานีเราไมเล็กเลย  เพราะสื่อ

นับเปนอาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญมาก จะมีสักก่ีคน

ท่ีพูดออกไปหน่ึงครั้ง หน่ึงคํา มีคนฟงเปนพันเปน

หมื่น จะมีสักก่ีคนท่ีเขียนหนังสือออกไป มีคนน่ัง

อานเปนพันเปนหมื่น และจะมสีักก่ีคนท่ีถายทอด

ภาพและเสียงออกไปมีคนน่ังชมเปนพันเปนหมื่น 

โดยเฉพาะในระดับชุมชน สื่อเปนอาชีพท่ีไดรับ

ความสําคัญและไดรับความพิเศษมากมาย ไมวา

คิดจะทําอะไรมักไดรับความสนับสนุนจากทุกภาค

สวน ท้ังภาครัฐและเอกชน   

 ยกตัวอยางเชน การขอเขาพบผูบริหาร

ในระดับต า งๆ ได แก  ผู ว า ร าชการจั งห วัด

อุบลราชธา นี  รองผู บั งคับการตํ า รวจภูธร 

นายกเทศมนตรีนครเมืองอุบลราชธานี อธิการบดี

มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี เพ่ือขอสัมภาษณ

และนําคลิปเสียงไปทําสปอตรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหรี่ มักจะไดรับความรวมมือและการรับท่ีดี

เสมอ แมวาทานเหลาน้ีจะมีเวลานอยมาก ทําให

เปนเรื่องท่ีสะดวกงายดายมาก หรืออยางลาสุดใน

วันงดสูบบุหรี่โลกป 2560 หลังจากทํากิจกรรม

เสร็จตองการนํากระเปาท่ีมูลนิธิใหมา ไปมอบใหผู

กํากับการสถานีตํารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อแจงไปท่ีกองบังคับการ นายเวรบอกวา          

ผูกํากับฯ มีการประชุมท้ังวัน แตไดยืนยันไปวา

ขอใหชวยเรียนทานดวย ปรากฏวาผูกํากับฯ แจง

กลับมาใหพบไดเวลาบายโมง แตใหเวลาแค 15 

นาทีเพราะตองเขาประชุมตอ ทีมนักจัดรายการ

วิทยุจึงไดเขาไปมอบกระเปาใหผูกํากับฯ และมี

รองผู กํากับฯ มาตอนรับดวย น่ีคือสวนหน่ึงท่ี

แสดงใหเห็นหนวยงานภาครัฐเห็นความสําคัญ

และใหความรวมมือกับสื่อ 

 นอกจากน้ี ยังไดรับการสนับสนุนจาก

ภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ี เชน วัด มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน ทหาร ตํารวจ รานคา ชุมชน และทุกสิ่ง

ท่ีทําไมสูญเปลาแตจะใชสื่อใหเปนประโยชน น่ัน

อาจจะเปนเหตุผลทําใหเราไดรับเสียงตอบรับท่ีดี 

เชน การเขาไปสัมภาษณผู ใหญดังท่ีเอยนาม

ขางตนไดนําเสียงไปออกรายการวิทยุ ท่ีเปน

ภาพเคลื่อนไหวนําไปออกท่ีเคเบ้ิลทีวี และภาพน่ิง

นําไปเ ขียนบทความลงหนังสือพิมพทองถ่ิน 

ท้ังหมดน้ีเปนสิ่งท่ีเราทําและใชประโยชนสูงสุดกับ

สื่อท่ีมีอยูในมือ จึงเปนผลตอบรับท่ีเปนผลงาน

และเปนความรวมมือตลอดมาจนถึงทุกวันน้ี 

 ดัง น้ัน ขอให เ ช่ือวา สื่อมวลชนเปน

วิชาชีพท่ีมีความสามารถ มีความรูเฉพาะดานท่ีจะ

สื่อสารออกไปสูผูฟง ชุมชน สามารถทําใหการ

ประชาสัม พันธมีประสิท ธิภาพและอย า งมี

ศักยภาพมาก ไมวาจะเปนหนวยงานใดหรือ

องคกรใดก็ตาม 
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คุณชูชาติ อุทัยชิต    

นายกสมาคม เครือขายสื่อทองถ่ินเมืองพระรวง 

จังหวัดสุโขทัย  

 หลายปท่ีผานมากอนพระราชบัญญัติ

ควบคุมยาสูบฉบับน้ีประกาศบังคับใช สื่ออาสา

ภาคเหนือตอนลางไดทํางานรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ใหกับสังคมอยางเต็มท่ีและตอเน่ือง พยายาม

หาวิธีจูงใจถึงขนาดท่ีวาสองปกอนไดทําสื่อภาษา

ภาคเหนือตอนลางเรื่องเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือ

การไมสูบบุหรี่ และสื่อสารขอมูลตางๆ ผานวิทยุ 

หนังสือพิมพ รวมถึงโซเชียลมีเดีย   

 หลังจากวันท่ี 4 กรกฎาคม มีการไป

สัมภาษณผูจําหนายบุหรี่ว าเปนอยางไร วิ ธี

จําหนายเปลี่ยนไปหรือไม เพ่ือสะทอนใหเห็นวา

เ มื่ อ ก ฎ ห ม า ย อ อ ก ม า แ ล ว ร า น ค า มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง สิ่งท่ีพบคือ เด็กและ

เยาวชนไมกลาเขามาซื้อบุหรี่ และท่ีหลายๆ คน

กังวลวาจะเกิดการรวมเงินกันเอาไปซื้อยกซอง

พบวาไมมี  แตสิ่งหน่ึงท่ีจะตองทํางานตอไปเรือ่ยๆ 

คือ การติดตามดูวาผูปกครองจะใชเยาวชนมาซื้อ

บุหรี่อีกหรือไม สื่อทองถ่ินยังตองทํางานตอไป

อยางไมหยุดยั้ง 

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีไดจากงานวันงดสูบ

บุหรี่โลก สื่ออาสาภาคเหนือตอนลางไดจัดการ

ประกวดกลาวสุนทรพจนโดยเยาวชน เหตุผลท่ีจัด

กิจกรรมน้ีเพราะวาการปองกันบุหรี่หรือยาเสพตดิ 

มีหลายๆ ฝายพยายามนําดนตรี กีฬา มาเปน

เครื่องมือตอตานยาเสพติด แตเราลืมครูภาษาไทย

ไป กิจกรรมน้ีทําใหครูภาษาไทยดีใจมากท่ีรูวามี

ชองทางใหเยาวชนไดฝกการเปนนักสื่อสาร ซึ่ง

เช่ือวาเมื่อเด็กไดพูดสนุทรพจนเก่ียวกับการงดสูบ

บุหรี่จะทําใหมีความรูสึกฝงอยูในใจ ดีกวาไปเลน

ดนตรีหรือกีฬา เพราะมันเกิดจากหัวใจ ท้ังน้ี 

ไมไดหมายความวาดนตรีหรือกีฬาไมดี แตเปนอีก

ดานหน่ึง และในอนาคตสิ่งท่ีจะทําตอไปคืออยาก

ใหมีนักสื่อสารเยาวชน   

 

 

……………………………………………………………… 

คุณเขมวันต  เหมราช 

ผูสื่อขาว/นักจัดรายการวิทยุ/ผูประกาศขาว 

เริ่มตนทํางานกับมูลนิธิรณรงคเพ่ือการ

ไมสูบบุหรี่มาตั้งแตป 2556 ดวยการเขารวมการ

สัมมนาสื่อภาคใต ท่ีหาดใหญ หลังจากจบการ

สัมมนาและกําลังจะเดินทางกลับมีเพ่ือนโทรมา

หาเพ่ือฝากซื้อบุหรี่ แตตองปฏิเสธไปเพราะรูสึก

ละอายใจ เน่ืองจากเพ่ิงเขาอบรมมา นับเปน

จุดเริ่มตนการทํางานบุหรี่  และเมื่อเขามามี

บทบาทในเรื่องน้ีมากข้ึนไดพยายามบอกลูกวา

บุหรี่ไมดีอยางไร เพ่ือใหนําไปบอกตอสามี กระท่ัง

ปจจุบันแมวาสามียังไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได แต

ก็จะไมสูบตอหนาลูก จึงมองวาการปลูกฝงในวัย

เด็กจะคอนขางงาย  ดังน้ัน นาจะลงไปทํางานใน

พ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบาล เพ่ือปลูกฝงตั้งแตเด็กเล็กๆ 

และใหไปบอกตอกับครอบครัวหรือผูปกครอง 

เพราะคําพูดของเด็กใส ๆ แตมีพลังท่ียิ่งใหญ  

 ตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน มีโครงการ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต คอนขางตอเน่ือง เริ่มตนจาก

ตัวเอง พูด ประชาสัมพันธ อานขาว ตั้งปาย ใน

เคเบ้ิลทีวี หรืออะไรก็แลวแตท่ีทําได หลังจากน้ัน 

ก็ขยับออกไปจากตัวเอง กระจายยังเพ่ือนๆ และ

สมาชิกสื่อในพ้ืนท่ี ในเครือขาย คนท่ีคุยกันได 

เปนท่ีรูกันวาในทุกวงการอาจจะมีบางคนท่ีพูด

ยาก บางคนยังสูบอยู ก็เขาไปคุยกับคนไมสูบแลว
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ชวยกันแชรไปเรื่อยๆ ณ ปจจุบันมีเพ่ือนๆ พ่ีๆ 

ท่ีมาชวยประชาสัมพันธใหโดยท่ีไมไดรับเงินเลย 

แตประชาสัมพันธใหทุกชวง ไมใชเฉพาะชวงการ

ณรงควันท่ี 31 พฤษภาคมเทาน้ัน เพราะเรื่องราว

แบบน้ีมันอยูใกลตัวและเกิดข้ึนไดทุกวัน 

 ปจจุบัน มีสองโครงการของมูลนิธิท่ีตอง

ทํา ท้ังโครงการขับเคลื่อนนโยบายและในสวนของ

การรณรงคกับพ้ืนท่ีท่ียังตองดําเนินตอไป สิ่งท่ี

อยากจะบอกคือ ถาเปรียบมูลนิธิหรือองคกร

ใหญๆ ท่ีทํางานเรื่องน้ีเพียงองคกรเดียว เปนส

ปอตไลทดวงใหญ ถาหลอดขาดมันก็จบ หองดับ

มืดสนิท แตถาเราทุกคนในท่ีน้ีโดยเฉพาะสื่อ

ทองถ่ินซึ่งมีบทบาทสําคัญ ชวยกันเปนดวงไฟ

เล็กๆ แมกําลังไฟจะนอยนิด แตถามีหน่ึงดวงดับ

ไปในหองน้ีก็ยังคงสวางอยู เพราะฉะน้ัน เราควรมี

ดวงไฟอ่ืนๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาดวย จึงขอเปนกําลังใจ

ใหกับทุกคน สวนตนเองก็จะขอทํางานน้ีตอไป
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การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรูการชวยเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัย

ปลอดบุหรี่ 
วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

วิทยากรกระบวนการ  

ดร.ภก.คทา บัณฑิตานุกุล ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน 

รศ.ดร.ผองศรี ศรีมรกต  เลขานุการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน 

วิทยากรนําเสนอ 

ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท ผูชวยคณบดีฝายวิเทศและศิษยเกาสัมพันธ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คุณโกสุม เศรษฐวงศ ผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผูอํานวยการเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

คุณประทิน แหลงสนาม ท่ีปรึกษาศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธ์ิศรีทอง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

คุณทาริกา คําก่ิง ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รศ.ระวิวรรณ แสงฉาย คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อ.สมพร สัมมา อาจารยประจําแผนกพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

คุณอนนท บูชาพันธ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

อ.อรุณี เผื่อนดวง อาจารยฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

นายกมลวิทย ทองเต็ม แกนนํานักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

นายชินวุฒิ ฉายชัยภูมิ แกนนํานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 

 

 วิทยากรกระบวนการไดชี้แจงวัตถุประสงคของการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือให

มหาวิทยาลัยไดรับรูถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยภายใต พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ.2560 และชี้ประเด็นในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูวา  

 

1. ในภาพรวมท้ังสากลและไทยมองวา การสูบบุหรี่เปน “โรค” ท่ีเสพติด ควรตองไดรับการบําบัดเพ่ือ

ชวยใหเลิกไดดีข้ึน  

2. เมื่อการสูบบุหรี่เปนโรคท่ีเสพติดอยางหน่ึงจึงสามารถเช่ือมโยงกับระบบบริการสุขภาพ ในเรื่องของ

การบําบัดรักษาซึ่งเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ (สิทธิในการรักษาสุขภาพถวนหนา สิทธิ

ประกันสังคม หรือสิทธิขาราชการ) แตเน่ืองจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยังคงเปนพฤติกรรมท่ีถูก

กฎหมาย ผูสูบตองสมัครใจจึงเขาสูกระบวนการบําบัด ดังน้ันเราจะชวยใหนักสูบในมหาวิทยาลัย

เลิกสูบโดยไมรูสึกวาเปน “โรค” อยางมีประสิทธิภาพอยางไร   

3. การจัดสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ท่ีกําหนด

วา มหาวิทยาลัยเปนพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (ภายในอาคารตองปลอดบุหรี่แตภายนอก

อาคารสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได) เราจะชวยกันจัดระเบียบมหาวิทยาลัยใหเปนพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่

ตามกฎหมายไดอยางไร  

4. มหาวิทยาลัยจะเขามามีบทบาทหนุนเสริมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่เทิดไทองคราชันได

อยางไร  

 

จากน้ัน เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยรังสิตบอกเลาประสบการณ

การดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แกท่ีประชุม 
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การพัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผศ.ดร.ภญ.พยอม  สุขเอนกนันท  

รองประธาน คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปลอดบุหรี่ ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับแรงผลักดันจาก 

เครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

(คภ.ยส.) ซึ่งเริ่มเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน

ของนิสิตท่ีคณะเภสัชศาสตร  พ.ศ. 2549 จากน้ัน 

ขยายมาสูผูบริหารคือ อธิการบดี มอบปายคณะ

ปลอดบุหรี่ 4 คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ในป 

2553 และขยายพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ท่ัง 21 คณะใน

มหาวิทยาลัยในป 2557     

 จุดเริ่มตนการดําเนินงานตนไดประสาน

การทํางานกับกองกิจการนิสิตฯ จากน้ันกอง

กิจการนิสิตฯ นํา เสนอเรื่ อง ข้ึนสู ท่ีประ ชุม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน การประกาศ

นโยบายเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี

และรองอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ มีการกําหนด

เขตสูบบุหรี่ ท้ังสิ้น 19 จุด การจัดทําปาย และ

วางแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันผูไมสูบบุหรี่ ซึ่งการ

ดําเนินการตางๆ พัฒนาตามคูมือมหาวิทยาลัย

ปลอดบุหรี่ และดูวาจะทําใหเกิดผลเปนรูปธรรม

ไดอยางไร   

 สิ่งท่ีดําเนินการในคณะ มีทํา 2 ลักษณะ 

การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย โดย

สอดแทรกเขาไปในรายวิชาของคณะเภสัชฯและ

คณะสาธารณสุขศาสตร สําหรับคณะแพทยฯ ยัง

ไมมีในรายวิชา มีเพียงการคัดกรองในการตรวจ

รางกายนักศึกษาช้ันปท่ี 1  แทน โดยคณะแพทย

ฯ จะสงช่ือนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่มาใหท่ีคณะเภสัชฯ  

นอกจากน้ีมีสอดแทรกเขาไปในรายวิชาพัฒนา

นิสิต ซึ่งเปนวิชาเลือกของกองกิจการนิสิตฯ ท่ี

ตองการใหนิสิตมีสวนรวมพัฒนาโครงการ โดยให

นิสิตออกไปสํารวจพัฒนา ทํากิจกรรมกับชุมชน 

อีกสวนหน่ึงทําในวิชา ยาในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยขอเวลาอาจารย 2 ช่ัวโมง

เพ่ือใหบริการเลิกบุหรี่ ซึ่งไดรับความสนใจมาก 

เพราะนิสิตท่ีไมไดอยูสายสาธารณสุขก็มาชวยกัน 

สิ่งท่ีนิสิตทําคือ ใหคําปรึกษาและสงตอหนวยงาน

ท่ีใหบริการเลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย โดยมีของ

แจกเปนท่ีระลึกเล็กๆ นอยๆ แตภูมิใจท่ีไดมีสวน

ชวยมหาวิทยาลัย 

 การใหบริการเลิกบุหรี่ทางมหาวิทยาลัย

มี ที ม อ าจ า ร ย ท่ี ร า นย ามหา วิทย าลั ย และ

คณะแพทยชวยกัน โดยผูบริหารพิจารณาวาสวน

ไหนในมหาวิทยาลัยมีการสูบบุหรี่มาก ซึ่งพบวา 

รปภ.เปนหนวยท่ีมีการสูบบุหรี่มากจึงไดมีการ

ออกศูนยใหบริการแก รปภ. 

 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คือ ไมมีการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ทุกคนใน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มีความตระหนักและ

ปฏิบัติตามขอตกลงการเปนมหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่  และทุกคนในมหาวิทยาลัยเปนตนแบบ

ใหกับสังคม แตในความเปนจริง แมมหาวิทยาลัย

จะมี จุดแข็ง ในเรื่องของผูบริหารใหการสนับสนุน  

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ พั ฒ น า

มหาวิทยาลัย มีคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ

ชวยกันผลักดัน เปนตนแบบในการดําเนินงาน มี

หนวยบริการเลิกบุหรี่ท่ีเปนรูปธรรม มีแผนปฏิบัติ

การท่ีชัดเจน มีการบูรณาการเขากับกิจกรรมของ
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มหาวิทยาลัย  แตวาการเขาถึงบริการของนิสิต

และคณาจารย ยังมีไมมาก  สิ่งท่ีเราทําพยายาม

เปดพ้ืนท่ีหลากหลาย ท้ังคลินิกในโรงพยาบาล 

และรานยาของมหาวิทยาลัย ขณะท่ี จุดออน คือ

ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ียังมีจํากัด แมจะ

มีการประกาศนโยบายก็ตาม  บุหรี่เปนปญหา

สําคัญอยูระดับทาย คณะกรรมการพัฒนาแตละ

คณะหนวยงานเพ่ือการปฏิบัติตามนโยบายไมเกิด

กิจกรรม  และใหความรวมมือไมถึง รอยละ 50 

ในการเขารวมประชุมวางแผนกับกองกิจการนิสิต 

นิสิตและบุคลากรท่ีสูบบุหรี่ยังไมปฏิ บัติตาม

ขอตกลงในการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่   

อยางไรก็ดี การจะใหคนมาชวยเปนจิต

อาสาตองมีเทคนิคการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผู

ท่ีสนใจทํางานเรื่องบุหรี่  ใหความรูสึกอบอุนใจท่ี

ไดทํางานรวมกัน  สรางทีมท่ีจะมีผลงานทาง

วิชาการรวมกันโดยใหงานของมหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่ เปนตัวผลักดันใหอาจารยเขามาชวยกัน

ทํางาน เขามามีสวนรวมและมีการเผยแพรผลงาน

วิชาการท่ี American Journal Public Health 

รวมท้ังอาสาสมัครในงานวิจัยของนิสิตท่ีจะมีสวน

สรางการรณรงค หรือสรางโมเดลประกวดรางวัล

ตางๆ สําหรับ โอกาส ท่ีดีมากๆ คือ ทีมสนับสนุน 

ไมวาจะเปนทีมควิกไลน 1600 หรือเครือขาย

วิชาชีพสุขภาพฯ ท่ีชวยใหเราผลักดันงานข้ึนไปได

อีก ท้ังการสรางเกณฑ KPI ท่ีเปนมาตรวัดการ

พัฒนา แตมหาวิทยาลัยก็มี อุปสรรค หรือภาวะ

คุกคาม เชน สถานบันเทิง และรานเหลารอบ

มหาวิทยาลัย  นิสิตมีการเคลื่อนยายและเปลี่ยน

ทุกป ทําใหการทํากิจกรรมรณรงคแบบเดิมทุกป 

ไมใชงานท่ีถาทาย  จึงเปนโจทยใหเราชวยกันคิด

วาจะตองทําอยางไร แตอยางนอยการมีคูมือ

เกณฑมาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เปนตัวชวยท่ีดี  เหลา น้ีคือสิ่ ง ท่ีมหาวิทยาลัย

พยายามทําแมวาจะไมเห็นผล 100 เปอรเซ็นต 

แตวา 2 ป (2557-2559) เราเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราการสูบบุหรี่ท่ีลดลง  

 สิ่งท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยสามารถทําได

นอกเหนือจากการสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 

การเขาไปมีสวนรวมกับเครือขายวิชาชีพสุขภาพ 

การชวนเพ่ือน ๆ อาจารยเขารวมอบรมเสริมสราง

ศั กยภาพ จะ ทํา ให เ ขารู สึ กยินดี ท่ี จะ ทําใน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มากข้ึน นิสิตท่ีรวมทํา

กิจกรรมก็จะรูสึกภูมิใจท่ีไดสงผานความรูใหเพ่ือน 

ๆ คณะอ่ืน ๆ หรือเมื่อมีนักวิชาการตางชาติมา

ทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย เราก็ชวนเขามา

ทํางานเรื่องบุหรี่ไดเชนกัน   

 ดั ง น้ั น  ง าน ท่ี ทํ า ในมหา วิทย าลั ย

มหาสารคาม คือ 1. การจัดสภาพแวดลอม 

กฎระเบียบตางๆ 2. การจัดการศึกษาท่ีเปน

ราย วิชาเฉพาะกับราย วิชาศึกษา ท่ัวไป  3. 

พยายามหาเครือขายในพ้ืนท่ีท่ีจะใหบทบาทของ

มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ และ  4. พยายาม

หาเพ่ือน และพยายามจัดวางตัวเองใหเปนหนวย

ใหความชวยเหลืออาจารยในแตละมหาวิทยาลัย 

เพ่ือชวยกันทํางาน และกุญแจสําคัญท่ีจะชวยให

คนทํางานไดระยะยาวคือ ความสัมพันธระหวาง

เครือขาย 
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บทเรียนการพัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยปลอด

บุหร่ี มหาวิทยาลัยรังสิต 

คุณโกสุม เศรษฐวงศ  

ผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการสขุภาพ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี ่ทาง

มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินงานอยางจริงจังหลังจาก

ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัย

สรางเสริมสุขภาพ จาก สสส. มาตั้งแตปลายป 

2553 กระท่ังปจจุบัน ในการดูแลสุขภาพของนิสติ

นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตมี

นักศึกษาประมาณ 30,000 คน บุคลากรประมาณ 

2,500 คน  และคนใน ชุมชนตํ าบลหลั กหก

ประมาณ 25,000 คน  ปจจุบัน มหาวิทยาลัยตั้ง

เปาไววาจะจัดทําคูมือมหาวิทยาลัยสรางเสริม

สุขภาพ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

 ใ น ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ผู ท่ี ติ ด บุ ห รี่

มหาวิทยาลัยเริ่มประกาศนโยบายคุมครองผูไมสบู

บุหรี่ตั้งแตป พ.ศ.2551 เปนนโยบายจากระดับสูง 

ท่ีใหประกาศนโยบายคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 

และคอย ๆ พัฒนามาจนกระท่ังป 2553 จึงเริ่ม

ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 

และปจจุ บันกําลังปรับปรุงรางการคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และประกาศรางนโยบาย

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อยูในระยะดําเนินการ 

กิจกรรมมีเปาหมายในการพัฒนานักศึกษาใหเปน

คนดี เปนพลัง เปนภูมิปญญาและอนาคตของชาติ

สืบไป และคนท่ีมีความรูความสามารถมีภูมิคุมกัน

ภัย ทักษะชีวิตท่ีดี เปนเปาหมายท่ีเราตองการ

สูงสุด 

ในการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัย

สรางเสริมสุขภาพน้ัน ทางมหาวิทยาลัยเนน 7 มิติ 

คือ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเด็กมีสุขภาวะดี ท้ัง

ดานจิตใจ โภชนาการ ความปลอดภัย สุขภาวะ

ทางเพศ ใหเด็กมีความรัก มีความรับผิดชอบทาง

เพศและดูแลสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ ป 

2556 มหาวิทยาลัยนําโครงการมหาวิทยาลัยสราง

เสริมสุขภาพเปนตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ขณะท่ีเกณฑช้ีวัดการเปนมหาวิทยาลัย

สรางเสริมสุขภาพ ณ ปจจุบันคือตองมีโครงการ

สรางเสริมสุขภาพอยางนอย 40 โครงการ โดยทุก

คณะตองมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมน้ี 

เพ่ือใหบรรลุ KPI ของมหาวิทยาลัย  

 สวนการดํา เนินงาน ตั้ งแตป  2553 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบด านสุขภาพจะดูแล

ชวยเหลือผูอดสูบบุหรี่ ตามกําลังท่ีมี กระท่ังเมื่อ

ไดรับงบประมาณชัดเจน นายแพทยศุภชัย คุณา

รัตนพฤกษ ได เขามาเปนผู นําในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการ รณรงคในเรื่องของมหาวิทยาลัย

สรางเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

รวมกันประมาณ 9 ฝาย มีการกําหนดนโยบาย

ตั้ งแต ระดับสู งลงมาสูหน วยงานต าง  ๆ  มี

แผนปฏิบัติการกิจกรรมโครงการใหสอดรับกับ

การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ บูรณา

การไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม

เสริมหลักสูตร การจัดคาย รวมท้ังกิจกรรม

นักศึกษา นอกจากน้ีมีจัดบริการวิชาการสูชุมชน 

โรงเรียน และภาคีเครือขาย เพ่ือใหชุมชน สังคม 

ชวยกันปองกันนักสูบหนาใหม รวมท้ังดูแลบําบัด

ผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในชุมชนใหลดละเลิกบุหรี่ 

นอกจากน้ี มีการศึกษาวิจัยท้ังในคลินิกและการ

ศึกษาวิจัยในหลักสูตรการเรียนการสอน การ

ติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเคย
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ได รั บการติดตามผลการประ เมินงานจาก

เครือขายวิชาชีพสุขภาพแลว เมื่อป 2558 

 สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว 

คือ การประกาศนโยบาย การจัดโซนน่ิงในทุก

อาคารใหเปนพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ และจัดพ้ืนท่ีสูบ

บุหรี่ และสมัครเปนภาคีเครือขายของคลินิกฟาใส 

สมาพันธวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ สิ่ง

ท่ีเปนจุดแข็ง ในป 2557 ฝายปกครองและวินัย

นักศึกษาไดรวมกันพัฒนาวินัยนักศึกษากําหนด

มาตรการทางวินัยอยางเขมขน กลาวคือหากพบ

นักศึกษาสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีหามสูบ นักศึกษาจะถูก

ตักเตือน ภาคทัณฑ หรือทําผิดซ้ําครั้งท่ี 2-3 จะ

ถูกหักคะแนน 5-20 คะแนนข้ึนไป หากถูกหักเกิน 

รอยละ 60 จะถูกพักการเรียนได และป 2560 มี

การจัดทีมจิตอาสา ทีม รปภ. และทีม สภต.ปาก

คลองรังสิต ตั้งเปนทีมตํารวจรังสิตข้ึนมา เพ่ือ

ตรวจปองปราม กรณีท่ีพบผลิตภัณฑบุหรี่ไฟฟา

หรือบารากูไฟฟา ตํารวจจะปรับและจับจริง น่ีคือ

ความรวมมือกับภาครัฐท่ีชวยเหลือดูแลพ้ืนท่ี

โดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิต ในรัศมี 1 กิโลเมตร 

เพ่ือดูแลท้ังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและคนใน

ชุมชน 

 กลไก ท่ีช วยผลั กดัน ให การ พัฒนา

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดําเนินไป มีตั้งแตระดับ

น โ ย บ า ย  ก า ร ตั้ ง เ ป า ห ม า ย  KPI ก า ร มี

คณะกรรมการดําเนินงาน รวมท้ังมีหนวยงานท่ี

เ ก่ียวของทุกภาคสวนรวมกันบูรณาการการ

ทํางาน โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละ

ฝายอยางชัดเจน 

 การดําเนินงานท่ีจะใหเขมแข็งยั่งยืน

ต อ ง ทํ าอย า งต อ เ น่ื อ ง  ซึ่ ง ผลการประ เมิน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ในป 2558 มหาวิทยาลัย

รังสิตได รอยละ 80.08 จาก คะแนนเต็ม 100 ท้ัง

ยังมีนโยบายสรางเสริมสุขภาพท่ีชัดเจน และกําลัง

รอรางประกาศมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งกําลัง

ปรับปรุงและเตรียมเสนอกรรมการมหาวิทยาลัย

อยู  

 การทํางานรวมกับฝายวิชาการและฝาย

กิจการนักศึกษา ดําเนินการท้ังในหลักสูตรการ

เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร สราง

แกนนํานักศึกษาใหม รวมมือกับสโมสรนักศึกษา 

สโมสรคณะตาง ๆ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร

สุขภาพ แพทย พยาบาลเทคนิคฯ เภสัชฯ ชมรม

เภสัชอาสาโดยแกนนํา (ปละ 20 คน) มาฝกงาน

และใหคําปรึกษาพาเพ่ือนเลิกบุหรี่ รวมท้ังชวย

ปองกันนักสูบหนาใหม เชน ออกไปใหความรู จัด

คายสุขภาพ เขาไปใหความรูเด็กในโรงเรียนเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เพราะผลการสํารวจผูท่ีมา

บําบัดอาการติดบุหรี่ พบวา นักสูบป 1 ท่ีคัดกรอง

ไดน้ัน สูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 15 ป เปนนักสูบหนา

ใหมท่ีน่ี แตเกามาจากท่ีอ่ืน เราจึงตองทํางานเชิง

รุก   

 ในสวนของหนวยงานไดเชิญวิทยากรมา

อบรมทักษะการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา

ในเครือขายของเรา ซึ่งจะมีอาจารยท่ีปรึกษาจาก

ทุกคณะมารวมเปนอาสาสมัคร เปนท่ีปรึกษา

ประจําหนวยชวยเหลือนักศึกษา ถามีปญหาการ

เรียนก็ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาในเครือขาย แต

ถามีปญหาในเชิงจิตวิทยาก็จะมีนักจิตวิทยา  ซึ่ง

เปนความรวมมือกับทุกคณะในการใชเครือขาย

รวมกัน  นอกจากน้ียังทํากิจกรรมกับชุมชน นํา

แกนนําท่ีผานการฝกอบรมแลวไปสอนนอง ๆ 

สอนคนในชุมชน เขาเยี่ยมตามบาน ตามรายวิชา

ท่ีไดฝกของสายวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดทีมงาน
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รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจประสานงานตรวจคัด

กรอง มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

คณะกรรมการปฏิบัติงาน เ พ่ือถอดบทเรียน

ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัย

เครือขายมหาวิทยาลัยสรางเสรมิสขุภาพ และรวม

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและมีการนําเสนอ

โปสเตอรตางๆ 

 การดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

สอดคลองตามเกณฑของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

มีแผนยุทธศาสตรชัดเจน มีระบบการควบคุม

ติดตาม การชวยเหลือผูอดบุหรี่ มีคลินิกฟาใส มี

แมขายคือโรงพยาบาลธัญรักษชวยเหลือในเรื่อง

นํ้ายาอดบุหรี่ (ขอซื้อในราคาตนทุน) และนํามา

แจกจายใหแกผูท่ีตองการอดบุหรี่ ฟรี สวนผูท่ีเขา

มารักษาจะมีทีมแพทย มาชวยคือ นพ.ศุภชัย 

คุณารัตนพฤกษ และ ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ   

ศุภจัตุรัส ดูแล ในสวนของการเขาถึงการบําบัด มี

ท้ังท่ีเดินเขามาเอง และสงตอมาจากคณะตาง ๆ 

หรือหากเด็กเจ็บปวยมาจะมีการคัดกรอง ซักถาม

ประวัติในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ถาเห็นวาสูบ

บุหรี่ประจําเราจะถามความตองการวาตองการ

เลิกหรือไม ถาตองการก็สงตอเขาสูระบบเพ่ือ

บําบัดรักษา การสงตออาจจะสงตอไปทาง 1600  

บางกรณีก็ดูแลเอง ซึ่ งมี นักจิตวิทยาคอยให

คําปรึกษาประจําคลินิกรังสิตฟาใส ท้ังการใหยา 

การปรับพฤติกรรม เพ่ือใหผู เขารับการบําบัด

สามารถดูแลชวยเหลือตัวเองได  ยอดผูมาใช

บริการตั้งแตป 2554 จนกระท่ังปจจุบัน 363 คน 

สามารถเลิกบุหรี่ไดประมาณ 60 คน คิดเปน รอย

ละ 15.45 ซึ่งเกินเกณฑช้ีวัดมหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่ (รอยละ 15) เล็กนอยแตเปนท่ีพอใจ เมื่อ

เทียบกับการดําเนินงานในชวงตนท่ีไดประมาณ 

รอยละ 5   

 เมื่อนักศึกษาเขามาในคลินิก เจาหนาท่ี

จะทําการตรวจคัดกรองอาการติดบุหรี่  วัด

สมรรถนะปอด วัดคารบอนมอนอกไซด ให

คําปรึกษาแนะนํา ตามหลัก 5R (Relevance, 

Risk, Reward, Road block, repetition) แ ล ะ 

5D (Delay, Deep breathing, Drink Water, Do 

something else, Desensitize) ใหคําปรึกษาท้ัง

ในมหาวิทยาลัยและในชุมชน ซึ่งรวมกับ รพ.สต. 

หลักหก 1 หลักหก 2 เขาไปตรวจทุกสิ้นเดือนใน

คลินิกผูปวยโรคเรื้อรัง  สวนการรักษา มีท้ังการให

ยา การฝกทักษะการจัดการปญหา การจัดการ

ความเครียด ปรับพฤติกรรมในเรื่องของการลดละ

เลิกบุหรี่  สรางเ ง่ือนไข สรางการเรียนรู ใหม  

ควบคุมตนเอง และเสริมพลั ง อํานาจ รับรู

ความสามารถตัวเอง สรางประสบการณดี ๆ หรือ

ถาใครลาเหลวตองเสริมพลังใจ ท่ีจะชวยใหเขา

เลิกได ไมตําหนิ ไมคาดหวังหรือกดดันมากเกินไป 

ชวยปรับพฤติกรรมทางความคิด 

 สิ่ ง ท่ีได เรียนรูจากการบําบัด ทําให

เขาใจวา ผูท่ีสูบบุหรี่ไมไดมีความผิดแตตองการ

ความชวยเหลือเพราะการติดตองใชการบําบัดจึง

จะ เลิ ก ไ ด  นั กศึ กษาส วน ใหญ สู บก อน เข า

มหาวิทยาลัยประมาณ 5 ป บุคลากรและคนนอก

ท่ีเจ็บปวยตระหนักแลววาบุหรี่กอโรคตาง ๆ  

โดยเฉพาะ NCDs  การเลิกบุหรี่จะใหสําเร็จได

ตองอาศัยความตั้งใจ ตั้งมั่น จากน้ันเราเสริมพลงั

ใหเขาเลิกใหได การมีคลินิกฟาใสในหนวยงาน

หรือองคกรจะเปนตัวชวยใหผูใชบริการสามารถ

เขาถึงไดงาย  
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 ดานการศึกษา นอกจากนักศึกษาใน

สายวิชาชีพจะไดฝกทักษะการใหคําปรึกษาตาม

วิชาชีพ เรายังขยายไปสู นักศึกษาแกนนําใน

ลักษณะ “เพ่ือนชวยเพ่ือน” โดยไดคณะเภสัชฯ 

เปนแกนนํา เภสัชฯ อาสาพาเพ่ือนเลิกบุหรี่  

ออกบูธไปตามคณะตาง ๆ  นอกจากน้ีมีการ

ติดตามผูท่ีมาบําบัด 1 ป 

 สิ่งท่ีทางมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาตอ

คือการจัดทําฐานขอมูล งานวิจัยระบบผูมาบําบัด

บุ ห รี่  แ ล ะ พ ย า ย า ม ทํ า คู มื อ  ( Protocol 

Guideline) แนวทางการชวยเหลือ รวมท้ังการ

พัฒนาแอพลิเคช่ันเพ่ือชวยเหลือบําบัดอาการติด

บุหรี่ โดยไดรับความชวยเหลือจากจากนักศึกษา

และคณาจารย คณะไอที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  

 

วิทยากรกระบวนการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหผูแทนจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวม

แลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดมีการจัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 8 จุด มีการรณรงค

ในมหาวิทยาลัยโดยเนนใหสูบใหถูกท่ีกอน  จุดออนคือไมมีคณะทางดานวิทยาศาสตร

การแพทย และปญหาท่ีพบคือ บุหรี่ไฟฟา ซึ่งดูแลควบคุมไดยาก  

• มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะสาธารณสุขศาสตรเปนแกนนําในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตเน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยเอกชน การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูงจึงมีไมมาก ตองใชวิธีแทรกซึม โดยพยายามวิจัยเพ่ือใหเห็นวาท้ังมหาวิทยาลัยมี

คนสูบบุหรี่ก่ีเปอรเซ็นต ซึ่งพบวา นักศึกษาท้ัง 15 คณะ สูบบุหรี่ รอยละ 19  และใน

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาคณะตางๆ  พบวา มีการสูบบุหรี่มาก เชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร สูบ รอยละ 49 สิ่งท่ีเตรียมดําเนินการตอไปคือ เชิญแกนนํา

นักศึกษาท้ัง 15 คณะมารวมกันกําหนดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ ในคณะ นอกจากน้ีพยายาม

สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในทุกวิชาเทาท่ีจะเปนไปได เชน วิชาสุขภาพจิต ซึ่งปน้ีกําลังจะเริ่ม

เรียนเก่ียวกับ สุขภาพจิตกับบุหรี่ และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพสาธารณสุข ก็พยายาม

แทรกเรื่องบุหรี่เขามา  
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• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มานาน แตยังไมเกิด

รูปธรรมความสําเร็จดวยบริบทหลายๆ อยาง  ในสวนของการเลิกบุหรี่ ฝายกิจการ

นักศึกษาจะมีหองพยาบาลท่ีชวยคัดกรองในการซักประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และถาม

ตอวาตองการเลิกไหม ซึ่งในหองพยาบาลไมใชคลินิกเลิกบุหรี่โดยตรงแตวาสงตอไปยัง

คลินิกเลิกบุหรี่ ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ในสวนของคณะสาธารณสุข

ศาสตรมีหองใหคําปรึกษาท่ีชวยเรื่องของพฤติกรรมบําบัด ซึ่งคอนขางเขมแข็งอยูแลว 

และมีคลินิกใหคําปรึกษาของคณะพยาบาล และสงตอท่ีคลินิกเลิกบุหรี่ท่ีโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรฯเชนกัน ในสวนของโรงพยาบาล มีคลินิกเลิกบุหรี่ท่ีแผนกอายุรกรรมเชนกัน  

นอกจากน้ี ในสวนของหองพยาบาลมีการใหขอมูลแกผูปวยไดรับทราบถึงสิทธิในการ

รักษาอาการติดบุหรี่ เพราะคนสวนใหญมักกังวลวาเสียคาใชจาย  

• มทร.สุวรรณภูมิ  ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง คือ อธิการบดี ซึ่งเคยสูบบุหรี่

และเลิกแลว เปนตนแบบ จัดทําประกาศและช้ีนํานักศึกษาในวันปฐมนิเทศ เชิญชวน และ

ถือปายรณรงค ใหนักศึกษารูถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่   มีการจัดสภาพแวดลอมโดย

กําหนดเขตสูบบุหรี่  ในสวนของการบําบัด ทางมหาวิทยาลัยไมมีคลินิกเฉพาะ มีเพียง

แผนกพยาบาล ท่ีใหคําปรึกษา นักศึกษาท่ีติดมาก ๆ มากอนหนาแลว ใหคําปรึกษา เรา

ยังไมมีคลินิก มีแคแผนกพยาบาลใหคําแนะนํา ดวยความท่ีเปนมหาวิทยาลัยทางดานชาง 

จึงมีนักศึกษาสูบบุหรี่จํานวนมาก ซึ่งอธิการบดีพยายามเขาไปมอบนโยบายใหกับคณบดี

ทุกคณะ  

• มหาวิทยาลัยสยาม  ดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มาตั้งแตป 2551 แต

โครงการยังไมคอยเปนรูปเปนรางนัก สวนหน่ึงเพราะมีนักศึกษาสูบบุหรี่คอนขางมาก ทาง

คณะเภสัชฯ ไดเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการเลิกบุหรี่เขาไปในรายวิชาของคณะ เกิดการบูรณา

การในรายวิชา 3 วิชา  โดยใหนักศึกษาไปเก็บเคส ในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน เขามา ทํา

การบําบัด โดยท่ีอาจารยท่ีปรึกษาจะทําหนาท่ีชวยบําบัด ซึ่งมีท้ังในสวนของยา และเคส

ไหนท่ีไมตองใชยาแคปรับพฤติกรรม เราก็จะมีพ่ีนักศึกษาท่ีมาฝกงานท่ีรานยาคอยดูแล

เคส ขณะน้ีมีคนไขประมาณ 60 คน จากท้ังในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก การสราง

สภาพแวดลอมปลอดบุหรี่ มีการสรางจุดสูบบุหรี่รวม 5 จุด  สวนปญหาท่ีพบคือ บุหรี่

ไฟฟากับบารากูไฟฟาซึ่งมีมากและควบคุมยาก 

• มหาวิทยาลัยนเรศวร  เริ่มทําโครงการน้ีตั้งแตยุคแรก ๆ เดิมมีคณะเภสัชฯ เปนแกนนําใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ปจจุบัน ไดโอนงานใหเปนหนาท่ีหลักของกองกิจการ

นิสิตเพ่ือดูแลไดครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย อีกท้ัง และเปนจุดเริ่มตนท่ีนําเรื่องของบุหรี่มา

ใชในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยไดขยายการดําเนินงานคลายกับ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีตองมีกรรมการดําเนินงานครอบคลุมท้ังเรื่องของสุราและยา

เสพติดอ่ืน ๆ  มีการสอดแทรกไปในรายวิชาของคณะ เชน วิชาบุหรี่กับสุขภาพ ซึ่งเปน

วิชาเลิกเปดใหกับนิสิตคณะตางๆ ไดเรียน  การชวยเลิกบุหรี่ ทางมหาวิทยาลัยมีคลินิก

เลิกบุหรี่ และรานยาของคณะเภสัชฯ (ทําโครงการรวมกับทาง คภ.ยส. เพ่ือเขาถึงยาได

ฟรี) และอาศัยนิสิตในรายวิชาชวยกันประชาสมัพันธ และจัดพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยใหเปน

เขตปลอดบุหรี่ มีการผสมผสานเรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเขาไปในรายวิชา 

โดยใหนิสิตสํารวจเขตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยวาถูกตองตามกฎหมายหรือไม และยัง

สามารถใชพ้ืนท่ีไดจริงอยูหรือไม เปนตน 

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลังจากท่ีมีประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 

2560 เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการแตงตั้งคณะทํางานดาน

ยาเสพติด จํานวน 18 คน เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม จากน้ันคอย ๆ ขับเคลื่อนโดยไมเนนให 

“เลิก” แตวาเนนให “ลด” นักศึกษาท่ีสูบสวนใหญอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย  สวน

หอพักในมหาวิทยาลัยจะมีการคุมความประพฤติของนักศึกษาโดยกรรมการหอพัก  

ขณะน้ีอยูระหวางการจัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ใหนักศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนจากรองอธิการ 

ซึ่งทานเพ่ิงเขารับตําแหนงใหมและไมสูบบุหรี่ คาดวาประมาณเดือนตุลาคมนาจะมีพ้ืนท่ี

สูบบุหรี่ใหนักศึกษา 

  

ท้ังน้ี รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการชวยเลิกบุหรี่ของศูนยบริการ

เลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติวา ในกระบวนการเลิกบุหรี่ สิ่งแรกคือผูสูบตองตั้งใจท่ีจะเลิกกอน และทุกคน

สามารถชวยจูงใจใหเลิกบุหรี่ได โดยมีเทคนิค คือการพูดใหตรงประเด็น 1 นาที สําหรับคนท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดี

ตอกัน  2 นาทีอาจตองสรางสัมพันธภาพกอน  และ 3-4 นาที ตองสรางแรงจูงใจใหตัง้ใจใหได เพราะผูท่ีโทร

เขามาเปนคนแปลกหนา แตเช่ือวา การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการสรางแรงจูงใจใหเลิกบุหรี่ใน 1-2 

นาที ในมหาวิทยาลัยสามารถทําได เพราะมีท้ังความสัมพันธท่ีดี มีอํานาจ และมีความรับผิดชอบ เมื่อเขา

พรอมสูการบําบัด มหาวิทยาลัยสามารถสงตอมายังศูนยควิกไลน 1600 ไดทุกชองทาง ไมวาจะเปนทาง

โทรศัพท SMS Line เปนตน โดยไมเสียคาใชจาย  ท้ังน้ีในการสงตอขอเพียงมีช่ือของนักศึกษาและหมายเลข

โทรศัพท ทาง 1600 จะชวยใหเกิดความตั้งใจ และความตระหนักรูท่ีจะสามารถเลิกบุหรี่ได  
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ดาน นายแพทยวันชาติ  ย้ําถึงความสําคัญของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ีวา มหาวิทยาลัยเปน

สถานศึกษา ซึ่งเปนชุมชนพิเศษท่ีสรางผูนําลงไปในพ้ืนท่ีตาง ๆ คณาจารยไมเพียงถายทอดวิชาความรูหากตอง

คํานึงถึงสุขภาพดวย โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560  ท่ีมีการ

กําหนดโทษชัดเจน ดังน้ัน การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตองเกิดจากความรวมมือของท้ังผูบริหาร 

คณาจารย และนักศึกษา ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟา บุหรี่เปนสิ่งเสพติดท่ีขายไดตามกฎหมาย และสิ่งท่ีทําใหเสพ

ติดคือ “นิโคติน” ซึ่งเปนสารแอลคาลอยด ซึ่งมีฤทธ์ิคือกระตุนสมองใหรางกายหลั่งเอ็นโดรฟน เมื่อรางกาย

ไดรับการกระตุนจากนิโคตินมาก ๆ การหลั่งสารเอ็นโดรฟนโดยธรรมชาติจงึถูกกด ทําใหรางกายสรางเองไมได   

ดวยเหตุน้ี บริษัทบุหรี่จึงปรับมุมการตลาดใหม โดยหันมาโฆษณาบุหรี่ไฟฟาวา สูบแลวไมเปนมะเร็ง 

เพราะไมมีทาร ไมมีสารโลหะในน้ัน แตเขาไมไดพูดความจริงท้ังหมด วา ผูสูบกําลังไดรับนิโคตินในปริมาณ

มาก เมื่อเทียบปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟา 1 มวนมีนิโคติน 18 มิลลิกรัม  ขณะท่ีบุหรี่มวน มีนิโคติน 1 

มิลลิกรัม การสูบบุหรี่ไฟฟาจึงเทียบเทาสูบบุหรี่ท้ังซอง อีกท้ังในบุหรี่ไฟฟายังมีกลีเซอรีน ซึ่งยังคงเปนสารกอ

มะเร็งอยู อยางไรก็ตาม เมื่อการตลาดเปลี่ยนมุม ทําใหเด็กรุนใหมหนีจากบุหรี่มวนมาสูบบุหรี่ไฟฟากันมาก 

เพราะรูสึกวา “โกดี” ซึ่งการติดบุหรี่มี 3 กรณี คือ (1) ติดนิโคติน (2) ความสุขท่ีมีอะไรคาบในปาก (oral 

Pleasure) และ (3)  แฟช่ัน  ในบุหรี่ไฟฟามีอะตอมไมเซอร หรือตัวทําควัน ท่ีสามารถปรับระดับได ซึ่งเด็กจะ

รูสึกโกมากท่ีไดแขงกันพนควันเปนรูปตางๆ น่ีคือเหตุผลท่ีนักศึกษารุนใหมติดบุหรี่ไฟฟา  
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สิ่งหน่ึงท่ีอยากฝากคณาจารยคือ เราตองเขาใจวาบุหรี่ไฟฟาคืออะไร เพ่ือท่ีจะตอบนักศึกษาใหได

อยางมั่นใจ และทําใหเขาเช่ือใจเราใหได  

ผศ.ดร.ผองศรี  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน ดังน้ีวาเรานาจะมีปญหาในเรื่องของการสื่อสารขอมลูท่ี

เปนขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับเรื่องพิษภัยของยาสูบ รูปแบบของยาสูบท่ีเปลี่ยนไป และเรื่องของ

ภาพลักษณท่ีทันสมัยจนทําใหบุหรี่ไฟฟาเขามาแทนบุหรี่มวน  แตจากท่ีไดทํา SWAT พบวา ปญหาอยูท่ีการ

ไมไดทําแผนในการรับมือกับนักสูบหนาใหมในมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ  แมวาจะมีจุดแข็งในเรื่องของ

ผูบริหารท่ีใหการสนับสนุน ปญหานาจะเปนเรื่องของการสื่อสารใหท่ัวถึง ซึ่งการรณรงคสวนใหญเกิดข้ึน

เฉพาะโอกาสพิเศษ แตการสูบบุหรี่เปนเรื่องของกิจกรรมประจําวัน ดังน้ัน ทําอยางไรจึงจะเกิดการสื่อสาร

อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เหตุผลท่ีมักถูกอางเสมอคือ เด็กติดมากอนเขามหาวิทยาลัย ไมวาเด็กจะติดมา

กอนหรือมาติดในมหาวิทยาลัยจากการเลียนแบบเพ่ือน ก็เปนปญหาท่ีเราตองจัดการดวยกันท้ังสองระยะ  

มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะทางดานสุขภาพ ดูเหมือนวาจะไดเปรียบในแงของการพัฒนาระบบบริการได

งาย กวามหาวิทยาลัยท่ีไมมี แตประเด็นคือการชวยใหเลิกบุหรี่ไมไดเริ่มตนจากทีมสุขภาพเปนหลัก เพ่ือน

อาจจะเริ่มตนจากเพ่ือนก็สามารถจะเลิกได ยกเวนกลุมท่ีติดมานานท่ีตองการทีมสุขภาพเพ่ือเขาสู

กระบวนการบําบัด เพราะฉะน้ัน นักศึกษาหรือเพ่ือนรวมงานสามารถชวยเพ่ือนได ดวยการสื่อสารความหวังดี

และหวงใย โดยเราสามารถประยุกตการสื่อสารมาใชเพ่ือนําไปสูการบริการเลิกบุหรี่ได  กระทรวงสาธารณสุข

เริ่มตนโครงการ 3 ลาน 3 ป ฯ ไว หลายมหาวิทยาลัยท่ีมารวมแลกเปลี่ยน มีการดําเนินงานเพ่ือชวยใหเลิก

บุหรี่ไดแลว แตยังไมมีมหาวิทยาลัยไหนท่ีลงทะเบียนคนท่ีเลิกสูบบุหรี่เขามาในโครงการน้ี ซึ่งกําลังเปนฐาน

ใหญของประเทศ   

ภก.คทา สรุปในตอนสุดทายวา กระบวนการท่ีจะทําใหเกิดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางเขมแข็ง 

คือ “ความสัมพันธ” เพราะในมหาวิทยาลัยอาจารยกับนิสิตมีความใกลชิด มีความสนิทสนม มีอาจารยเปน

แบบอยาง จึงเสนอแนวคิดวา อาจตองมีการอบรมอาจารยใหอาจารยสามารถบําบัดนักศึกษา ไมจําเปนตอง

เปนอาจารยดานสุขภาพ แตอาจารยตองเปนจุดเริ่มตนในการชวยบําบัด โดยการใหคําแนะนํา ใหความรัก 

ความเขาใจแกเด็ก หลังจากน้ีเครือขายฯ คงตองคุยกันวา ตองเชิญตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรืออาจารยท่ี

ดูแลฝายกิจการนิสิตมาอบรมเทคนิคการเลิกบุหรี่อยางงาย ๆ เพ่ือใหอาจารยเปนบันไดข้ันท่ี 1 ในการชวยเลิก

บุหรี่แกนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ท้ังน้ีเน่ืองจากการสงตอเกิดข้ึนแตไมสามารถเปนจุดแข็ง แตถาสามารถบําบัดได ณ จุดท่ี เด็กกําลัง

อยากเลิกบุหรี่ คิดวานาจะมีประสิทธิภาพ  
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การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น  

หองที่ 3  การจัดการเลิกบุหรี่ในชุมชน (ทาเลิก) ตําบลปลอด

บุหรี่ 
 

วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8.45-10.45 น. 

ผูอภิปราย 

      คุณประยงค ทองพระพักตร ผอ.รพ.สต.บานเทพพัฒนา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

 คุณทวีป เพ็ชรฉลู อสม.ดีเดนชวนเลิกบุหรี่ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

       คุณสมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิ ผอ.รพ.สต.บานดอนทราย อําเภอโพธาราม  

       คุณมงคล เงินแจง ผอ.รพ.สต.บานวังมะดาน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคม

หมออนามัย    

       คุณธาดา วรรธนปยกุล สาธารณสุขอําเภอสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

และประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 

ผูดําเนินรายการ 

       คุณกษิดิศ ขันธรัตน รองประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 
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ผูดําเนินรายการ  

ไดกลาวเร่ิมตนการอภิปรายวาขณะนี้

ในชุมชนตางๆ กําลังดําเนินการการเลิกบุหร่ีใน

โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหร่ีท่ัวไทย เทิดไท

องคราชัน” ซ่ึงผูอภิปรายในวันนี้ลวนเปนผูทํา

โค ร ง การนี้  แต ล ะท านจะมา เล า ถึ ง การ

ดําเนินการในพ้ืนท่ีของตัวเอง โดย คุณธาดา 

วรรธนปยกุล จะเร่ิมกลาวถึงท่ีมาของโครงการ

นี้กอน 

 

 

…………………………………………………………………

คุณธาดา วรรธนปยกุล  

สาธารณสุขอําเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย ประธาน

มูลนิธิเครือขายหมออนามยัและเปนประธาน

โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท

องคราชัน”  

 โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 

เทิดไทองคราชัน” น้ีเกิดจากความรวมมือของ

หลายองคกรท่ีเห็นความสําคัญของการเลิกบุหรี่ 

เพราะบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญมากกอใหเกิด

ความเจ็บปวย มีผลตอสุขภาพของคนไทยมาก

ท่ีสุด และมองกันวาหากสามารถแกปญหาความ

เจ็บปวยท่ีเกิดจากบุหรี่ได ก็จะสงผลดีตอสุขภาพ

ของคนไทย จึงเกิดแนวคิดท่ีจะจับมือรวมกัน

ทํางาน  

เบ้ืองตนมีสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก 1 มีการ

เช่ือมประสานกับเครือขายหมออนามัย ซึ่งองคกร

เครือขายของหมออนามัยมีจํานวนมาก แตมี 4 

องคกรหลักท่ีกอตั้งมานาน ไดแก มูลนิธิเครือขาย

หมออนามั ย ,  สมาคมหมออนามั ย ,  ชมรม

สาธารณสุขแหงประเทศไทย, สมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุข 

 นอกจากน้ี องคกรหมออนามัยก็ยังมี

หลายองคกรท่ีโดดเดนและมีบทบาทมากเขารวม

ดวย ไดแก  ชมรมผู อํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เปนสวนหน่ึงท่ีไดทํางาน

รวมกันในโครงการน้ี, สสส., และกระทรวง

สาธารณสขุ ในสวนของกรมควบคุมโรคและสํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งดูแลเรื่องน้ีอยูแลว 

อีกท้ัง สมาคมอาสาสมัครเพ่ือสังคมไทย (ชมรม

อาสาสมัครสาธารณสุขแหงประเทศไทย) และ

ภาคีเครือขาย 

 ชวงท่ีคิดโครงการน้ี มีการปรึกษากันวา

ในสวนของการทํางานตรงน้ีตองเกิดจากความ

รวมมือของเครือขายและภาครัฐ ซึ่งปจจุบันมีคํา

วา  “ประชารัฐ” ในความหมายท่ีวา  รัฐคือ

กระทรวงหรือสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาครัฐ สวน

ประชาหมายถึงเครือขาย ก็คือองคกร/ชมรมตาง 

ๆ จึงทําใหเกิดโครงการน้ีข้ึนมาและมีการตั้งช่ือ

โครงการวาโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว

ไทย เทิดไทองคราชัน” มีแนวคิดวานอกจากการ

ทําความดีดวยการใหคนเลิกสูบบุหรี่แลว ก็ยัง

อยากทําความดีเพ่ือในหลวงรัชการท่ี 9 ซึ่งขณะ

เริ่มโครงการน้ี พระองคยังไมทรงสวรรคต ไดมี

การดํา เ นินโครงการมาอยางตอเ น่ืองโดยมี

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป   

 หลังจากท่ีเห็นชอบรวมกันแลว ก็ได

เขียนโครงการรวมกัน และเปดตัวโครงการแถลง

ขาวโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2559 ท่ีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  
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 สวนเหตุท่ีมาของช่ือโครงการท่ีวา “3  

ลาน” และทําไมจึงทําในชวง 3 ปน้ัน คําวา 3 

ลานเกิดจากแนวจากแนวคิดท่ีวา อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ัวประเทศซึ่ง

มีอยดวยกัน 1,040,000 ในสังกัด 76 จังหวัด 

(เฉพาะสังกัดกรุงเทพมหานครมีดวยกัน 40,000 

คน) จึงมีแนวคิดวากลไกการทํางานดังกลาว 

โดยเฉพาะเครือขายอนามัยหรือทาง รพ.สต. มี 

อสม. เปนกลไกในการคนหาคนสูบบุหรี่และมา

เขารวมโครงการท่ีจะเลิกบุหรี่ จึงมีแนวคิดวาหาก 

อสม. 1 คนสามารถหาคนเลิกบุหรี่ใหไดอยางนอย 

1 คนภายใน 1 ป  

ฉะน้ัน ภายในเวลา 3 ป อสม.แตละคน

ก็จะหาคนเขารวมได 3 คน ซึ่งหาก อสม.ทําอยาง

น้ีไดทุกคน ภายใน 1 ปก็จะมีคนเขารวมโครงการ 

1 ลานคน และหากเปน 3 ปก็เทากับจํานวน 3 

ลานคน และน่ีก็เปนเรื่องท่ีทาทายเพราะยังไมเคย

มีใครทําไดถึงหลักลาน ซึ่งจากขอมูลท่ีผานมา คน

ท่ีเลิกบุหรี่ ในประเทศไทย เทา ท่ีทําไดดี ท่ีสุด 

ภายใน 1ปทําไดไม เ กิน 30,000 คน แตหาก

สามารถทําไดปละ 1 ลานคน น่ันถือวาเกงมาก 

และยั ง เปน เรื่ อง ท่ีท าทายอีกดวย จึ ง ได ช่ือ

โครงการน้ีมา หลังจากน้ัน โครงการน้ีก็ไดรับการ

คัดเลือกใหบรรจุอยูใน 1 ใน 5 ของโครงการ

เทิดพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข โดย

คณะทํางานของโครงการจะตองรายงานผล

ความกาวหนาแกกระทรวงสาธารณสุขเดือนละ

ครั้ง  

 สวนกิจกรรมน้ันมีกลไกในการทํางาน 

ดวยการอบรมสรางทีม 7 ทหารเสือ หรือ 7 นสส. 

(นักสรางสุขภาพชุมชน) ประกอบดวย เครือขาย

หมออนามัย 4 คน, ประธาน อสม., ผูรับผิดชอบ

งาน อสม.ของจังหวัด, ผูรับผิดชอบงานบุหรี่หรือ

ยาสูบของจังหวัด รวมกันได 7 คน ท้ังน้ี มีการ

อบรมสรางทีมนสส.,จัดประชุมระดับภาค และลง

ไปดําเนินการระดับจังหวัด จากน้ันไดจัดสรร

งบประมาณและสื่อตาง ๆ เพ่ือลงไปขับเคลื่อน  

ทง น้ี  มีการขับเคลื่อนลงไปถึงหมอ

อนามัยคือเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือเจาหนาท่ีท่ี

ทํางานใน รพ.สต. ดวยการขับเคลื่อนงานผาน อส

ม. ซึ่ง อสม.แตละคนมีหนาท่ีรับผิดชอบชัดเจน

โดย  1 คนรั บผิ ดชอบ  8-15  หลั งคา เ รื อน 

ประชากรท่ีดูแล 50-80 คน อสม.รูขอมูลอยูแลว

วาหลังคาเรือนไหนมีคนสูบบุหรี่ ซึ่ง อสม.ตองไป

คนหาผูสูบและชักชวนใหเขาโครงการ สามารถ

เ ข า ช ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต  

www.quitforking.com  

 

 

…………………………………………………………………

ผูดําเนินรายการ  

ผูอภิปรายทานตอไปเปนคนแรกในโครงการท่ี

ประกาศเลิกบุหรี่ คุณมงคล เงินแจง 

กอนท่ีจะอภิปรายตอไป ได เปดคลิป

วิดีโอ เก่ียวกับ คุณมงคล เงินแจง ผอ.รพ.สต.บาน

วังมะดาน สรุปความไดวา  

คุณมงคลเริ่มตนสูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 19 

ป  และสูบตอเ น่ืองมาโดยตลอดท้ังๆ ท่ี เปน

เจาหนาท่ีสาธารณสุข และยังเคยชักชวนคนสูบ

บุหรี่ 20-30 คนมาน่ังพูดคุยกันเพ่ือใหเลิกบุหรี่ 

แตชาวบานกลุมน้ันกลับสะทอนกลับวาท้ังๆ ท่ีรู

วาบุหรี่มีโทษ เปนสิ่งไมดี แตตัวหมอเองก็ยังสูบ

อยู พวกเขาอางกันวาถาหมอไมเลิก เขาก็ไมเลิก

เหมือนกัน ท้ังน้ี คนรอบขางของคุณมงคลและ
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ภรรยาก็พยายามชักชวนใหเลิกบุหรี่ดวยความ

เปนหวงเรื่องสุขภาพ ทําใหเกิดความกดดันและ

ฉุกคิดไดวาคงตองหาโอกาสเลิกบุหรี่ ตอมาเมื่อมี

โอกาสไดรวมโครงการ “3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัว

ไทย เทิดไทองคราชัน” ซึ่งในคณะทํางาน 20 กวา

คน มีคุณมงคลเพียงคนเดียวท่ีสูบบุหรี่ ทําใหรูสึก

อึดอัดและไมสบายใจทุกครั้งท่ีตองพูดคุยถึงเรื่อง

โทษภัยของการสูบบุหรี่  ตัว เองจึงตัดสินใจ

ประกาศวาจะเลิกบุหรี่เปนคนแรกของโครงการ 

ตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน 2559 ตั้งแตน้ันก็หยุดสูบ

มาจนถึงวันน้ี ทําใหเวลาท่ีทํากิจกรรมชุมชน 

สามารถเปนตัวอยางท่ีดีของผูปวยและชาวบานได 

และหลังจากน้ันก็มีชาวบานท่ีติดบุหรี่ไดเขารวม

โครงการและสามารถเลิกบุหรี่ไดเหมือนกับท่ีคุณ

มงคลทําได ตามท่ีคุณมงคลไดกลาวไวเพ่ือให

กําลังใจผูท่ีสูบบุหรี่วา “เลิกบุหรี่ นอกจากดีตอ

สุขภาพแลว ยังเปนตัวอยางใหกับคนอีกหลายคน 

เมื่อเราเลิกไดก็จะมีพลังในการชักชวนคนอ่ืนมา

เลิกดวย สุขภาพของเขาและคนรอบขางก็จะดีข้ึน 

ถาเราเปนคนแรก ก็จะมีคนท่ีสอง คนท่ีสาม

ตามมาอยางแนนอน” 

 

 

…………………………………………………………………

คุณมงคล เงินแจง  

ผอ.รพ.สต.บานวังมะดาน อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมหมออนามัย  

 ตัวเองสูบบุหรี่ตั้งแตป พ.ศ.2523 เริ่ม

สูบตั้งแตเปนนักศึกษาดานสาธารณสุข และตอง

พักในหอพัก อยูดวยกันกับเพ่ือนรวม 4 คน เพ่ือน

ท้ัง 3 คนสูบบุหรี่ ทําใหตัวเองก็พลอยติดบุหรี่ไป

ดวย แมพยายามท่ีจะเลิกบุหรี่ แตก็ไมสําเร็จ 

จนกระท่ังมีลูก 2 คนแลวก็ยังสูบอยู ภรรยาก็

พยายามโนมนาวใหเลิกบุหรี่อยูตลอดเวลา เพราะ

เปนหวงเรื่องสุขภาพและไมตองการใหลูกเห็นวา

การสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติ แมแตเพ่ือนรวมงานท่ี

เปนพยาบาลใน รพ.สต.ก็ไมชอบท่ีตัวเองสูบบุหรี่ 

 จ น ก ร ะ ท่ั ง  มี อ ยู ช ว ง ห น่ึ ง ไ ด รั บ

งบประมาณจากสสส.มาทําโครงการเรื่องปจจัย

เสี่ ยง  ตั ว เองก็ ชักชวนใหชาวบ านเลิก บุหรี่  

ชาวบานก็ติเตียนมาวาแมแตตัวหมอเองก็ยังไม

เลิก แลวตัวเขาจะเลิกไดอยางไร ท่ีจริงก็พยายาม

ท่ีจะเลิกมาตลอด เมื่อถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม ก็

พยายามเลิก แตทําได 2-3 วัน ทนไมไหวก็สูบอีก 

จนกระท่ังมีการประชุมวิชาการสมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุข ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในเดือน

เมษายน 2559 มีผูประชุมประมาณ 20 กวาทาน 

คุยกันเรื่องเลิกบุหรี่  รูสึกกดดัน จึงตัดสินใจ

ประกาศตอหนาสาธารณชนเพ่ือจะบังคับตัวเอง

ได และควักบุหรี่พรอมไฟแช็คมอบใหกับประธาน

ในวันน้ัน หลังจากน้ันตัวเองก็มีอาการแบบลงแดง

เหมือนกับขอมูลท่ีไดศึกษามา เพราะรางกาย

ตองการนิโคติน ก็ตองทนใหได และวิเคราะหกับ

ตัวเองวาท้ังหมดน้ีมีสาเหตุหลักมาจากความเคย

ชินเพราะสูบมาถึง 36 ปแลว สูบตั้งแตบุหรี่ราคา

ซองละ 6 บาท แตตอนเลิกราคาซองละ 85 บาท 

คิดคาตางท่ี 79 บาท สูบไปประมาณ 13,000 กวา

ซอง น่ันคือมูลคาท่ีสูบเขาไป จึงพยายามฝนใหได 

เพ่ือขจัดความเคยชินน้ี เมื่อทนไดประมาณ 2

สัปดาห รางกายก็ไดเขาสูภาวะปกติ แตจุดสําคัญ

ท่ีทําใหสามารถเลิกไดเพราะตัวเองเปนคนแรก

ของโครงการน้ี อาจารยหมอประกิตไดใหกําลังใจ

วาลมเหลวไมไดนะ  
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 ภายหลังจากท่ีเลิกไดแลว อะไรตางๆ ก็

ดีข้ึน และตอมาก็ไดรับการคัดเลือกใหเปนนายก

สมาคมหมออนามัย  

  

 

…………………………………………………………………

ผูดําเนินรายการ  

ผูอภิปรายทานตอไปใชการนวดกดจุด

เทาเพ่ือเชิญชวนใหคนเลิกบุหรี่ และสามารถชวย

ใหคนเลิกบุหรี่ไดจริง กอนท่ีจะอภิปรายตอไป ได

เปดคลิปวิดีโอเก่ียวกับ คุณสมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานดอนทราย (ผอ.รพ.สต.บานดอนทราย) 

อําเภอโพธาราม สรุปความไดวาการนวดกดจุด

เ พ่ือให เลิก บุหรี่  โดยคุณสมศรี เปน เจาของ

โครงการ ดําเนินการมาได 1 ปกวาแลว และ

สามารถชวยคนใหเลิกบุหรี่ได 184 ราย  

 การกดจุดจะกดดวยกัน 5 จุด ก็คือ 

บริเวณคอ, ตอมใตสมองใหญ, ตอมใตสมองเล็ก 

และระบบทางเดินหายใจ เมื่อกดไปแลว สารเคมี

ตัวหน่ึงก็จะหลั่งออกมา ทําใหระบบประสาทรับ

กลิ่นเปลี่ยนไป ทําใหรสชาติบุหรี่จืดลง คนท่ีเคย

สูบบุหรี่ก็สูบแบบไมอรอย ในท่ีสุดก็จะอยากเลิก

บุหรี่ การนวดกดจุดตองทําใหตอเน่ืองครบ 10 

วัน โดยมี อสม.เปนผูดูแล ออกไปในหมูบานไปกด

จุดใหผูตองการเลิกบุหรี่ และสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการ

พูดคุยเพ่ือสรางกําลังใจใหแกผูตองการเลิกบุหรี่ 

 จากการสอบถามผูรับบริการในหมูบาน

พบวา ชาวบานรูสึกพึงพอใจกับการใหบริการของ 

อสม.ท่ีมาบริการนวดกดจุดใหถึงบาน และผลจาก

การนวดกดจุดเทาทําใหไมอยากบุหรี่ไดจริงๆ 

และสามารถลดการสูบลงเรื่อย ๆ จนไมอยากสูบ

อีก ท้ังน้ี ยังมีปจจัยสนับสนุนอ่ืนอีกคือ ตัวคนสูบ

ตองมีความตั้งใจท่ีอยากจะเลิกบุหรี่ดวย โดยมีคน

รอบขางและคนในครอบครัวคอยใหกําลังใจ

สวนตัว อสม.เองก็มีความสุขและความภาคภูมใิจ

ท่ีไดทํางานน้ีเพราะตองการใหชุมชนของตัวเอง 

เลิกบุหรี่ได ปลอดบุหรี่ และทําใหประหยัดเงินคา

บุหรี่ได ท่ีสําคัญคือชาวบานมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

โครงการน้ีทําใหบานดอนทรายเปนหมูบานท่ีมีคน

เลิกบุหรี่ไดมากท่ีสุดในจังหวัด 

 

 

…………………………………………………………………

คุณสมศรี โพธิป์ระสิทธิ์  

ผอ.รพ.สต.บานดอนทราย อําเภอโพธาราม 

 เรื่องน้ีเกิดข้ึนมาจากโครงการ“3ลาน 3

ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” ทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจมากตั้งแตรูวาโครงการน้ีทําเพ่ือ

อะไร และเพ่ือใคร จากการทํางานในรพ.สต. ผูมา

รับบริการมักมีอาการไอ และบนวากินยาแลวไม

หาย ภายหลังจากท่ีมีการสอบถามขอมูลผูปวย

พบวาอาการเหลาน้ันเกิดจากการสูบบุหรี่ ท้ังน้ี 

สิ่ ง ท่ี ทําให โครงการ น้ี เปนไปไดคือ ใจของผู

ใหบริการตองมากอน และตัวผูรับบริการเองดวย

ท่ีตองมีใจอยากเลิก จึงจะทําใหงานสําเร็จได  

 คนท่ีเขารวมโครงการน้ีมี ท้ังเขามา

เพราะความเกรงใจและความรําคาญ การทํางาน

กับชุมชนน้ันจะพบวาคนในชุมชนมีดวยกัน

หลากหลายแบบ คนกลุมท่ีเต็มใจน้ันไมมีปญหา 

ตองเลิกไดแนนอน เพราะใจของเขามาแลว 

นอกจากน้ี ตัว อสม.ท่ีเขาไปใหบริการนวดกดจุด

สะทอนเทาในชุมชนยังเปนกลไกสําคัญท่ีคอยให

กําลังใจผูท่ีตองการเลิกบุหรี่ดวย ภายใน 10 วัน 
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เปนโอกาสทองท่ีจะสามารถเพ่ิม 2A เขาไปดวย

คือการกระตุน ซักถาม และพูดคุย เ พ่ือใหผู

ตองการเลิกบุหรี่มีกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ คน

รอบขาง ครอบครัวก็สามารถชวยกระตุนไดดวย

ระหวางการใหบริการภายใน 10 วัน อสม.จะมี

การซักถามอาการของผูตองการเลิกบุหรี่ คนท่ีรับ

บริการ เมื่ อลองสูบบุหรี่ อีก ก็จะรู ว ารสชาติ

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหตองหยุดโดยปริยาย 

 มีบางเคส แรกๆ ก็ไมคอยเต็มใจ ซึ่งเรา

ตองใชความอดทนอยางสูงในการโนมน าว 

ชักชวน แตดวยความปรารถนาดีของเราและ

ความพยายาม ซึ่งในท่ีสุดก็สามารถทําใหคนกลุม

น้ีเลิกบุหรี่ไดเชนกัน 

 จากประสบการณการทํางานทําใหรูวา

ระยะเวลาการสูบ หรืออายุของผูสูบไมเก่ียวของ

กับเรื่องการเลิกบุหรี่เลย เรื่องน้ีเก่ียวกับใจลวนๆ 

ซึ่งศาสตรการนวดกดจุดสะทอนเทาสามารถชวย

ไดมาก เพราะทําใหสารเคมีตัวหน่ึงหลั่งออกมา 

ทําใหรสชาติบุหรี่เปลี่ยนไปซึ่งชาวบานไดทดลอง

และยืนยันวาจริง ทําใหเขาเกิดความศรัทธาและ

ยอมใหเราไปใหบริการตอเน่ือง 10 วัน ซึ่งภายใน 

10 วันดังกลาว อสม. เปนโอกาสท่ีจะเปดใจ

ผูรับบริการและโนมนาวใจ 

 นอกจากน้ี ยังไดเขาไปชวยเลิกบุหรี่

ใหกับเด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนอีกดวย เมื่อไดเขาไปใหบริการ 10 วัน มี

คนเลิกไดประมาณ รอยละ 30 แตยังไมมีการสรุป

ตัวเลขท่ีชัดเจน ซึ่งเด็กๆ เขาไมมีทางออก การได

เขาไปของพวกเราก็เทากับไดไปชวยใหเขามี

ทางออกและสามารถเลิกบุหรี่ได เราเปนกําลังใจ

ใหเขาสรางความภาคภูมิใจใหกับครอบครัวของ

เขาเมื่อถึงเวลาท่ีเขาไดออกจากท่ีน่ีไปแลว 
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คุณประยงค ทองพระพักตร  

ผอ.รพ.สต.บานเทพพัฒนา ตําบลโคกมวง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรมัย 

 พ้ืนท่ีรับผิดชอบของตัวเอง ไดทํางานดานบุหรี่มาตั้งแตป พ.ศ.2555 แตกอนก็ทํากันเพียงติดสติก

เกอร ติดโปสเตอร แตชาวบานก็ยังสูบบุหรี่กัน ท้ังน้ี ยังมีการจัดทําคูมือเลิกบุหรี่แจกใหกับครัวเรือนดวย 

ประเด็นท่ีทํางานคือ “ตําบลปลอดบุหร่ี” ภายใน 22 หมูบาน มีการสํารวจประชากรท้ังหมด 10,768   คน 

พบคนท่ีเคยสูบแตเลิกไดแลว รอยละ 5.14 คนท่ีไมสูบ รอยละ 67.72 และคนท่ีปจจุบันสูบบุหรี่ รอยละ 

27.14  สวนประเภทบุหรี่ท่ีสูบมากท่ีสุดคือ รอยละ 52.45 คือบุหรี่มวนเอง และผูท่ีสูบมากกวา 20 ปมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ รอยละ 46.04 และจํานวนมวนท่ีสูบมากท่ีสุดคือ 6-10 มวน 

 วัตถุประสงคของการดําเนินงานคือการปองกัน และควบคุมอัตราและจํานวนผูสูบบุหรี่ในชุมชนของ

ตําบลโคกมวง ท้ังน้ี จากจํานวนประชากรท่ีสํารวจท้ังหมด 10,768 คน มีผูสูบจํานวน 2,347 คน ในพ้ืนท่ี 22 

หมูบานซึ่งมีดวยกัน 2 รพ.สต. โดยมีการเก็บขอมูลไวดวยวาผูสูบอยูท่ีไหน เปนใคร 

 จากน้ัน ทีมงานใน รพ.สต.บานเทพพัฒนาจึงไดชวยกันคิดแผนงาน และจัดประชุมเครือขายเพ่ือ

แตงตั้งคณะกรรมการและช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน รวมสรางนโยบายสาธารณะและมาตรการของตําบล

โคกมวง (เรื่องการปลอดบุหรี่) เมื่อไดนโยบายแลวก็มีการติดประกาศนโยบายและมาตรการในชุมชน 

 สวนแนวทางการเลิกบุหรี่มีดวยกันหลายรูปแบบ ไดแก การเลิกดวยตนเอง (หักดิบ), เลิกโดยใชยา

สมุนไพรพ้ืนบาน, เลิกโดยการใชยาแผนปจจุบัน และเลิกแบบผสมผสาน นอกจากน้ี ก็ยังมีกิจกรรมการนวด

กดจุดสะทอนเทาดวยเชนกัน 

 กิจกรรมมีท้ังภาคกลางวันและกลางคืน ภาคกลางวันโดยให อสม.และนักศึกษาฝกงานออกไป

สํารวจทุกหลังคาเรือน และบันทึกขอมูลวาบานไหนมีคนสูบ บานไหนไมมีคนสูบ จดเอาไวท้ังหมด บานไหนไม

สูบก็จะติดสติกเกอรไมสูบบุหรี่ไวให สวนกิจกรรมภาคกลางคืนมีทีมทํางาน เปนการทํางานเชิงรุก ทํางานกัน

ตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 3 ทุม เพราะเปนชวงท่ีชาวบานเลิกงานแลว สะดวกท่ีจะเขารวมกิจกรรม สวนทีมงานท่ี

ออกไปชวยกันก็มีท้ังพยาบาล, นักวิชาการ, ประธานเยาวชน, ประธานผูสูงอายุ, ประธาน อสม., กํานัน, 

ผู ใหญบาน, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ฯลฯ ไปดวยกันประมาณ 10 กวาคนตอครั้ง 

กลุมเปาหมายท่ีมารวมคือคนสูบบุหรี่และภรรยา กิจกรรมท่ีทําก็คือ การทําแบบประเมินความรุนแรงของการ

เสพติดนิโคติน, มีการใหเปาปอดเพ่ือดูสมรรถภาพของปอด, การใหความรูเรื่องโทษภัยบุหรี่ โดยมีการใชยูทูป
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ขณะผาปอดของผูติดบุหรี่ใหดูดวย, แนะนําการเลิกบุหรี่โดยมะนาว/นํ้ารางจืด/ยาชงหญาดอกขาว หลังจาก

น้ัน ก็จะเปนกระบวนการติดตามประเมินผล 

 นอกจากน้ี ลาสุด ไดจัดทําคลินิกลด ละ เลิกบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรังดวย ท้ังน้ี จํานวนผูปวยโรคเรื้อ

ท่ีสมัครใจเลิกบุหรี่มีดวยกัน 103 คน สามารถลดละได 63 คน และเลิกสูบไดจํานวน 40 คน ท้ังน้ี ในโครงการ

น้ียังทําใหพระสงฆหลายรูปสามารถเลิกบุหรี่ได ถือวาเปนตัวอยางท่ีดีแกชาวบาน โครงการ “3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน” น้ี ทําให อสม.สามารถรูบทบาทท่ีชัดเจนของตัวเอง เพราะโครงการบอกไว

แบบน้ัน 

 กอนท่ีจะอภิปรายตอไป ไดเปดคลิปวิดีโอเก่ียวกับ คุณทวีป เพ็ชรฉลู  สรุปใจความไดวา คุณทวีไป

ไดรับฉายาวา อสม.เข้ียวเพชร เปนฉายาท่ีหมายถึงการสรางความเช่ือถือใหกับคนใกลเคียง ใหกับผูท่ีสูบบุหรี่ 

เพราะเคยชวนใหผูใหญบานท่ีสูบตอวันประมาณ 3 ซองใหเลิกบุหรี่ได คุณทวีปไดมาโนมนาววาการท่ีตองเสีย

เงินไปกับคาบุหรี่ เอามาปรับปรุงสรางอะไรใหม ๆ นาจะดีกวา ผูใหญบานพิจารณาแลวก็เห็นวาทําให

สิ้นเปลืองจริง ๆ จึงตัดสินใจลองเลิกบุหรี่ดู ผลปรากฏวาเปนสิ่งท่ีดีจรงิ ๆ ท้ังกับครอบครัวและชุมชน นอกจาก

เก็บเงินไดมากข้ึน สุขภาพก็แข็งแรงข้ึนดวย ทํางานไดโดยไมคอยรูสึกเหน่ือย หลังจากน้ัน ก็ไดขยายผลไปยัง

หมู 19 ท่ีตนดูแลไดเกือบทุกหลังคา ผูนําชุมชนไมวาจะเปนผูชวยผูใหญบาน, อสม.ตางก็เลิกบุหรี่กันได 

 นอกจากการชักชวนใหผูใหญบานเลิกบุหรี่ไดแลว คุณทวีปยังชักชวนใหชาวบานอ่ืน ๆ เลิกไดดวย 

อาทิ คุณบุญปนท่ีสูบมานานกวา 50 ป คุณทวีปก็ยังชักชวนใหเลิกได ดวยการชวนไปเปาปอดท่ี รพ.สต. ซึ่งผล

ออกมาแยมาก คุณทวีปจึงแนะนําวาตองเลิกบุหรี่ใหได คุณบุญปนจึงตัดสินใจเลิกบุหรี่ หลังจากเลิกไดทําให

สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  

เทคนิคในการทํางานของคุณทวีปคือ  

1. ไปดูสิ่งแวดลอม 

2. ไปดูครอบครัว 

3. ไปดูอาชีพ 

 จากน้ันเอาขอมูลท้ัง 3 สวนมาทําการวิเคราะห นําเสนอใหคนในชุมชนรับรูรวมกัน จากน้ัน คนใน

ชุมชนก็จะถามวาถาอยากเลิกบุหรี่ จะเลิกไดอยางไร เลิกไดท่ีไหน และทําอยางไรถึงจะเลิกได ข้ันตอนตอไป 

คุณทวีปก็จะใหคําแนะนําและขอคิดเรื่องวิธีการเลิกบุหรี่ ประเด็นท่ีจะนํามาพูดคุยกับชาวบานคือ วิธีการเลิก

ดวยการหักดิบ นอกจากน้ี ยังใหกําลังใจแกผูท่ีคิดอยากเลิกบุหรี่ดวยการยกประเด็นเรื่องการรักครอบครัวและ

การสิ้นเปลืองเงิน มาโนมนาวชวนใหผูสูบตองการเลิกบุหรี่อยางเด็ดขาด 

 

…………………………………………………………………คุณทวีป เพ็ชรฉลู   

อสม.ดีเดนชวนเลิกบุหรี่ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

 ตัวเองเปนประธาน อสม.ระดับตําบล มีฉายา “อสม.เข้ียวเพชร” ก็เพราะมีคําพูดท่ีประกาศิต พูด

อะไรไปเขาก็มักจะเช่ือ เพราะคําพูดของตัวเองมีความนาเช่ือถือ ไมเคยโกหก คําไหนคําน้ัน  
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 การทํางานเรื่องบุหรี่ใชวิธีเชิญชาวบานประมาณ 60 คน บอกเขาวาหากใครอยากหยุดสูบบุหรี่ขอให

ทําตามคือขอใหทุกคนพนมมือ จากน้ันตัวเองก็สวดบทชุมนุมเทวดา และมีคนยกมือ 25 คน ประกาศวาจะเลกิ

สูบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงคําถามจากผูรวมฟงคําอภิปราย 
 

• เร่ืองการนวดกดจุดสะทอนเทาทําอยางไร และไดผลหรือไม อยางไร  

 

คุณสมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิ 

 ใตฝาเทาของเราจะมีตอมอยูมากมาย แตเรากดเพียง 5 จุด เฉพาะน้ิวโปง เมื่อกดไปแลวสารเคมีจะ

หลั่งออกมา ทําใหสมองโลง และการรับกลิ่นบุหรี่จะเปลี่ยนไป รสชาติจะจืด ซึ่งมีบูธสาธิตอยูขางหนา 

สามารถไปทดลองได ซึ่งจากการท่ีทํามา 2 ป ซึ่งท่ี รพ.สต.ก็มีคลินิกเลิกบุหรี่ดวย เมื่อกดเสร็จ ลองใหเขา

ไปสูบ เขาก็จะบอกเลยวารสชาติบุหรี่เปลี่ยน ทําใหเขาเกิดศรัทธาวาจริง และบวกกับใจท่ีเขาอยากเลิก 

จากน้ัน เราก็สรางกําลังใจใหเขาเลิกบุหรี่ จํานวน 10 วันท่ีเรานวดกดจุดเทาและพูดคุยกับเขา ก็ทําใหเขา

สามารถเลิกบุหรี่ไดแนนอน 

 

• ตองการทราบเทคนิคสําหรับการคุยชักชวนใหคนเลิกบุหร่ี ในกรณีท่ีคุยอยูนานเขาก็ยังไมคิดจะเลิก 

หรืออีกกรณีคือคนท่ีเลิกไดระยะหนึ่งแลวก็กลับไปสูบอีก ทําใหเขาหมดกําลังใจท่ีอยากจะเลิกบุหร่ีอีก 

อยากไดเทคนิควิธีการท่ีจะพูดคุย 
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อาจารยสองแสง ธรรมศักดิ์ รองผูอํานวยการศูนยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

หากเราปลูกดอกไม 2 ชนิด ชนิดหน่ึงออกดอกเร็ว สวนอีกชนิดหน่ึงตองรอไปกอน 2-3 เดือน

ถึงจะออกดอก ซึ่งหากคุณเลือกท่ีจะปลูกท้ัง 2 อยาง คุณก็จะไดช่ืนชมกับดอกไมท่ีออกดอกเร็ว ซึ่งหาก

เปรียบคนเปนดอกไม คนประเภทท่ีออกดอกชาเขาก็จะแอบมองคนประเภทท่ีออกดอกเร็ว เดี๋ยวเขาก็จะ

มีกําลังใจ ซึ่งก็อยาไดท้ิงคนประเภทท่ีออกดอกชา ดวยการพูดคุยและใหกําลังใจเขาเรื่อยๆ  

 คนท่ีเลิกแลวและกลับไปสูบซ้ํา หรือคนท่ีไมกลาเลิก เราก็ตองหาวิธี ซึ่งเขาอาจมีประสบการณท่ีไมดี

ในการเลิกบุหรี่ เพราะการเลิกบุหรี่ไมใชเรื่องงาย เขาอาจทนไมไดกับความทุกขทรมาน เขาจึงกลับไปสูบ

อีกเพราะฉะน้ัน สิ่งสําคัญคือเรื่องกําลังใจ และตองคอย ๆ พูดคุยกับเขา อยาไดจูโจม มิฉะน้ันเขาก็จะ

ถอยหนี ถาเราใชแรงดึงตึงเกินไป ยิ่งดึงมันก็จะยิ่งขาด เมื่อเขาตึงเราก็ตองผอนบาง แลววันหน่ึงเขาจะมา

หาเรา 

 ประเด็นสุดทายคือขณะน้ีในไทยมีเครือขายมากมาย มีคลินิกฟาใส มีคลินิกท่ี รพ.สต. หรือไมก็กด

เลข 1600 ฟรี จะมีการใหการปรึกษาอยางเต็มรปูแบบ และจะมีการสงผลกลบัมายงัเจาหนาท่ีระดับพ้ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบดวย จากน้ันก็คือการติดตามและใหกําลังใจ ซึ่งตองคอย ๆ ทําทีละนิด ซึ่งคนท่ีจะเลิกบุหรี่ได

ตองมีความตั้งใจ มีความมั่นใจ และมีกําลังใจ 

 

• ในขณะท่ีสามารถเลิกบุหร่ีได คุณมงคลมีการขยายผลอยางไรในพ้ืนท่ีของตัวเองเร่ืองการควบคุม

ยาสูบ  

 

คุณมงคล เงินแจง      

หลังจากเลิกไดแลว ตัวเองเห็นกิจกรรมหน่ึงในรายการโทรทัศนคือการทาราดนํ้าแข็ง จึงไดนํา

วิธีดังกลาวไปใชคือเมื่อตัวเองเลิกไดแลว มีการประชุม อสม.ตัวเองไดทาอสม.ทานหน่ึงซึ่งเปนผูใหญบาน 

ถามเขาวาเมื่อไรท่ีเขาจะเลิกบาง ซึ่งเขาก็ประกาศเลิกในงานวันเขาพรรษาบนเวทีดวย ในท่ีสุดผูใหญบาน

ก็ยอมเลิกบุหรี่ จากน้ัน ผูใหญบานก็ไปทา อสม.ทานอ่ืนตอไป ในลักษณะลูกโซ จากน้ัน ก็มีการจัดเวที

โดยมีทานนายอําเภอมามอบใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูใหญบานจากการท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได 6 

เดือน ซึ่งเวทีน้ันผูใหญบานก็ทาผูใหญบานทานอ่ืนตอหนานายอําเภอ 

 ขณะน้ี ไดมีการเชิญชวนหัวหนาสวนราชการมารวมดวย โดยผูใหญบานไดทาเลิกบุหรี่กับเกษตร

อําเภอ ทานก็รับคําทาและสามารถเลิกได 6 เดือนแลว กําลังจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ก็มีการ

ทาทานอ่ืนๆ ตอไปอีก ใชลักษณะแบบน้ี คนท่ีมีตําแหนงใหญ เมื่อประกาศบนเวที ทําใหมีสักขีพยานมาก 

ทําใหเปนแรงจูงใจใหเลิกได ซึ่งตอมาก็ทํากับพระสงฆดวย 
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เสวนาภาคีรวมใจ 
สูการบรรลุเปาหมายเลิกบุหร่ี 3 ลานคน 
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วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

เวลา 10.45-11.45 น. 

ผูอภิปราย 

      นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 คุณธาดา วรรธนปยกุล ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 

 นพ.ภานุวัฒน ปานเกต ุรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ผูดําเนินรายการ 

 นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

 

 

นพ.สุเทพ เพชรมาก  

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 

เทิดไทองคราชัน นับเปนงานท่ีใหญและทาทาย

มาก มีนักวิชาการและภาคีเครือขายมากมายท่ี

เขามารวมกันทํางาน เริ่มตั้งแตสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

มูลนิธิเครือขายหมออนามัย ไดรวมมือกันและได

หารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขวา แนวคิดใน

การทํางานครั้งน้ีเปนขับเคลื่อนงานในแนวราบ 

ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นดวย และ

ตองการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ท้ังน้ี การทํางานมี

กลยุทธหลักคือการใชเจาหนาท่ีสาธารณสุขจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

เปนผูขับเคลื่อนงาน 

 แนนอนวายอมเกิดการตั้งคําถามวาจะ

เปนไปไดหรือไม  เพราะในแตละป เ พียงแค

สามารถลดจํานวนคนสูบบุหรี่ไดสัก 100,000 คน

ก็ถือวาเปนงานท่ีใหญแลว แตการตั้งเปาหมายไว

วาจะลดใหไดปละ 1 ลานคน ถือวาเปนเรื่องท่ีทา

ทายมาก ตอนแรกตัวเองคิดวาจํานวน 3 ลานคน

ในเวลา 3 ปหมายถึงการชวนคนใหมาเลิกบุหรี่

เทาน้ัน แตเมื่อทราบวาน่ีคือตัวเลขท่ีตั้งเปาไววา

จะชวยใหคนเลิกบุหรี่ใหไดถึง 3 ลานคน ซึ่งหาก

ประเมินความสําเร็จไวท่ีตัวเลขประมาณ 1 ใน 3 

ฉะน้ัน หากตองการใหคนเลิกบุหรี่ได 3 ลานคน ก็

ตองมีผูเขาโครงการประมาณ 9 ลานคน ซึ่ง อสม.

จํานวน 1 ลานคนจะไปชวนใหคนมาเลิกบุหรี่ก็

ไมใชเรื่องงายเลย เพราะการเลิกบุหรี่เปนเรื่อง

ยาก จึงเปนเรื่องท่ีทาทายมาก ถาหากทําสําเร็จก็

จะกลายเปนงานระดับโลก  

 ฉะน้ัน งานน้ีจึงมีท้ังความทาทาย และมี

บางทานเห็นวามันเปนไปไมได แตเมื่อมีการ

ดําเนินการไปเรื่อยๆ ตัวเองแห็นวาหลาย ๆ ทาน

เริ่มมีความเช่ือวาเรื่องน้ีมีโอกาสเปนไปได หรือถึง

จะไมไดตามเปาหมายจริง ๆ แต น่ันยอมเกิด

ความสําเร็จแบบกาวกระโดดพอควร เมื่อเทียบ

กับการท่ีเคยทํางานเรื่องการเลิกบุหรี่มา  

 การทํางานในครั้ ง น้ี เ กิดจาก สสส., 

มูลนิธิเครือขายหมออนามัย จับมือกับกระทรวง

สาธารณสุข ชวยกันขับเคลื่อนโครงการ ท้ังน้ี โดย
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ภาพรวมท้ังเครือขายท่ีเขามาทํางานมีดวยกัน

หลายภาคสวน มีเครือขายซึ่งมีใจท่ีจะทํางานเรื่อง

น้ีมีจํานวนคอนขางมาก ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีเปน

ตัวเลขจํานวนมากพอสมควร ท่ีสําคัญคือไดพลัง

ของเครือขาย ซึ่งชวงแรกของการทํางานอาจตอง

ใชพลังงานมากสักหนอย แตในอีก 2 ปขางหนา 

คาดหวังวาพลังงานท่ีตองใชจะลดนอยลง และ

ความสําเร็จจะตองมีมากกวาน้ี  

 ณ ท่ีน้ีตองขอขอบคุณทุกเครือขายท่ีได

ชวยกัน งานน้ีนอกจากจะไดกุศลแลวก็ยังจะทําให

ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย การ

รวมกันขับเคลื่อนก็ถือวาเปนจุดคานงัดท่ีสําคัญ

สําหรับการดําเนินงานในการควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบซึ่งมีการริเริ่มมาประมาณ 3 ทศวรรษแลว 

 

 

………………………………………………………………… 

ผูดําเนินรายการ 

 งานน้ีเปนงานระดับกระทรวง เกิดจาก

ความรวมมือของภาคีเครือขาย ท่ีสําคัญไดแก 

สสส., เจาหนาท่ีสาธารณสุขใน รพ.สต. และ 

อสม., ทํางานกันมาจนถึงวันน้ี มีผลงานตามท่ีจะ

ไดดูจากวิดีโอ 

 

เนื้อหาจากวิดีโอ 

 โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 

เทิดไทองคราชัน ดําเนินการครบรอบ 1 ปเมื่อ

เดือนกรกฎาคมท่ีผานมา รายช่ือผูตองการเลิก

บุหรี่ซึ่งรวบรวมโดย อสม.ท่ัวประเทศท่ีสงใหกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มี

จํานวนมากกวา 560,000 รายช่ือ ในจํานวนน้ีมีผู

ท่ีสามารถเลิกบุหรี่ได 6 เดือน ประมาณ 85,000 

คน เลิกได 3 เดือน ประมาณ 120,000 คน เลิก

ไ ด  1 เ ดื อ น  ป ร ะ ม า ณ  220,000 ค น  โ ด ย

ศูนยบริการการเลิกบุหรี่แหงชาติหรือ 1600 เปน

ผูชวยในการติดตอกับผูท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือให

คําแนะนํา และใหกําลังใจในการเลิกบุหรี่  

จากการประชุมคณะกรรมการควบคุม

การบริโภคยาสูบครั้งลาสุด ท่ีประชุมมีมติให

กระทรวงสาธารณสุขนําโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน เปนสวนหน่ึงใน

ภารกิจท่ีกระทรวงจะรวมผลักดันใหสําเร็จ รวมถึง

การมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ.2560 (ฉบับใหม) ท่ีเพ่ิงประกาศใชเมื่อตน

เดือนกรกฎาคมท่ีผานมา ทําใหแนวทางการ

ทํางานในปท่ี 2 น้ีเขมแข็งมากข้ึน โดยมุงให อสม.

จากเดิมท่ีเปนผูชวนใหเลิกบุหรี่ พัฒนาเปนผูชวย

เลิกบุหรี่ เพ่ือใหผูสูบเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ 

 

 

………………………………………………………………… 

ผูดําเนินรายการ 

 หากไมมีโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่

ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน รูปแบบน้ีก็อาจยังไม

เกิดข้ึนในประเทศไทย ซึ่งในขณะน้ีมีผลท่ีเปน

รูปธรรม ท่ีไดขอมูลแบบ Real Time ในขณะน้ี

จากเว็บไซต quitforking คือ 

 ขณะน้ีมีผูสมัครเขาสู โครงการแลว 

572,447 คน ซึ่งในจํานวนน้ีประกอบดวย 

• ผู เ ลิ กสูบ ได แล ว  1 เดื อน จํ านวน 

227,557 คน 

• ผู เ ลิ กสูบ ได แล ว  3 เดื อน จํ านวน 

125,295 คน 
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• ผู เ ลิ กสูบ ได แล ว  6 เดื อน จํ านวน 

88,189 คน 

 ท้ังน้ี ประโยคสุดทาย “เทิดไทองค

ราชัน” มีความสําคัญกับจิตใจของคนไทยอยางยิ่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หั ว รัชกาล ท่ี  9 

พระองคปรารภไวหลายครั้งวา “เปนหวงสุขภาพ

ของคนไทย” พระองคใชชีวิตตลอดพระชนมชีพ

เพ่ือความสุข เพ่ือความอยูดี กินดีเพ่ือความมี

สุขภาพท่ีดีของคนไทย ใหละเวนยาเสพติด เราติด

บุหรี่เพราะเราติดนิโคตินในบุหรี่ นิโคตินเปนยา

เสพติด แตเมื่อติดไปแลว เลิกยาก ฉะน้ัน บุหรี่จึง

เปนเรื่องหน่ึงท่ีพระองคทานใหความสนพระทัย

และหวงใยประชาชนชาวไทยเปนอย า งยิ่ ง 

เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีพวกเรากําลังทํากันอยูทุกวันน้ี

คือเรากําลังสนองเบ้ืองยุคลบาท ซึ่งขณะน้ีเราทํา

ไดแลวในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย 

และเรากําลังทํา 

 

 

………………………………………………………………… 

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  

รองผูจัดการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 การแกปญหาเรื่องบุหรี่ของประเทศไทย

น้ันตองทําหลายมาตรการไปพรอมๆ กัน จากการ

ท่ีผูใหญหลายทานทํางานกันมาเปนเวลา 30 ป

หรือกวาน้ัน และใชพลังมากมายรวมถึงใชวิธีการ

ตาง ๆ ตั้งแตการออกกฎหมายสําคัญ,การออก

กฎหมายลูกเพ่ือบังคับใช ,การบําบัดและการ

ผลักดันใหเขาสูระบบ พยายามทําใหเกิดคลินิกท่ี

ดูแลเรื่องบุหรี่ เชน คลินิกฟาใส เปนตน รวมถึง

การปองกันนักสูบหนาใหมดวยการใหความรูแก

กลุมเยาวชน และในระยะหลังมีการพัฒนา

โรงเรียนปลอดบุหรี่ดวย อีกท้ังจังหวัดปลอดบุหรี่

ซึ่งไดกลายเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ทําใหเกิดจังหวัดควบคุมยาสูบท่ัวประเทศไทย 

 ในขณะท่ีมีการผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งมีการลารายช่ือประชาชนท่ี

สนับสนุน พบวาเครือขายหมออนามัยและ อสม.

สามารถท่ีจะเขาถึงประชาชนและใหความรูสั้น ๆ 

วา พ.ร.บ.มีประโยชนอยางไร และขอรายช่ือท่ีจะ

สนับสนุน ซึ่งในเวลาน้ันไดมา 10 กวาลานรายช่ือ 

ภายในเวลาไมถึง 1 เดือน 

 เมื่อมองยอนกลับไป กระบวนการเชนน้ี

เคยเกิดมาแลว ในขณะท่ีมีการผลักดัน พ.ร.บ.

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ป พ.ศ.2550 ไดมา 

13 ลานรายช่ือ ใชโครงสรางเดียวกัน คืออาศัย

คุณหมออนามัยและเครือขาย อสม. จึงมีความคิด

วาน่ีคือพลังท่ีไมนอย ทําอยางไรจึงจะสามารถดึง

พลังน้ีเขามาชวยรวมทํางานเรื่องการควบคุม

ยาสูบ จึงไดมีการพูดคุยกันและเกิดเปนแนวคิด

ของโครงการ 3 ลาน 3 ปดังกลาว ซึ่ งมูลนิธิ

เครือขายหมออนามัย ไดไปพบกับปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและกลาย เปนนโยบายระดับ

กระทรวง  

 ท้ังน้ี ประเด็นแรกท่ีสําคัญ เปนเรื่องของ

การท่ีมีความพยายามหาองคาพยพใหมๆ ท่ีจะมา

ชวยกันทํางาน ตัวเองไมอยากใหมองวามาตรการ

ไหนดีกวากัน แตควรทําหลายๆ มาตรการไป

พรอมๆ กัน ระดมภาคีท้ังหลายเขามาชวยกัน

ทํางาน โดยท่ีใครทําสิ่งไหนได ก็ชวยกัน 

 ประการท่ี 2 คือ การท่ีมีโครงการใหญ 

และมีอยู 2 แนวคิดท่ีตามมาคือการท่ีมีคนคิดวา

ตัวเลขท่ีกําหนดไวไมสามารถเปนไปได และคนอีก
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สวนหน่ึงท่ีคิดวามีความเปนไปได ซึ่งตัวเองก็คิดวา

ไมใชวาจะไดมางาย ๆ เชนกัน ซึ่งตัวเองเช่ือตามท่ี 

“โกวเลง” จากนิยายจีนบอกวา “เวลาท่ียิงธนู ถา

เราเล็งดวงจันทร ถาพลาด เราก็จะไดดวงดาว 

และถาเราเล็งดวงดาว ถาพลาดก็จะตกพ้ืนดิน” 

เพราะฉะน้ัน จึงคิดวาควรตั้งสูงเอาไวกอน ซึ่งหาก

ไดจํานวนนอย ก็ถือวายังดี  

 คุณหมอประกิตเคยคํานวณใหฟงวาใน

อดีตโดยเฉลี่ยแลวมีคนเลิกบุหรี่ไดปละ 30,000 

คน แตตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในขณะน้ีมี

ประมาณ 80,000 กวาแลว ซึ่งหากเราชวยกันก็

จะทําใหเกิดปรากฏการณใหม 

 ท้ังน้ี สสส.ก็ยังจะใหการสนับสนุนตอไป

แนนอน แตเทาท่ีผานมาการสนับสนุนทุนจาก 

สสส.จะเปนโครงการยอยๆ จํานวนมาก ฉะน้ัน 

เราจะทําอยางไรท่ีจะรวมพลังทุกภาคีเครือขาย

และทุกโครงการใหเขาสูเปาหมายเดียวกัน น่ีคือ

หัวใจสําคัญ เพราะมิเชนน้ันแลว แตละโครงการ

จะมีเปาหมายยอยๆ ของตัวเอง ซึ่งก็เปนเรื่องท่ีดี 

แตหากสามารถรวบใหเปนเปาใหญแลวทุกภาคี

มารวมกัน ทําสิ่งเดียวกันได สวนสิ่งท่ีแตกตางท่ี

เปนนวัตกรรม ภาคีก็พัฒนาตอไป แตถารวมมือ

กันได ตัวเองก็เช่ือวาจะไปไกลท่ีสุดเทาท่ีเคย

เปนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธาดา วรรธนปยกุล  

ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 

 ขอแลกเปลี่ยนดวยกัน 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก เปนการแนะนําเรื่องหมอ

อนามัย ประเด็นท่ี 2 เปนเรื่องของบทบาทหนาท่ี

และประเด็นสุดทายคือ เรื่องการดําเนินการวา

เปนอยางไรและเกิดผลอยางไร 

 ประเด็นแรกคือ เรื่องหมออนามัย ซึ่ง

ทํางานกันท่ีสถานีอนามัย ปจจุบันมีช่ือเรียกวา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต. 

ถือวาเปนบุคลากรสาธารณสุขหรือหนวยงานท่ี

ตั้งอยูลางสุดของกระทรวงสาธารณสุข อยูใน

ระดับตําบลหมูบาน ขณะน้ีมี รพ.สต.ท่ัวประเทศ 

10,000 กวาแหง และเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน

หลาย ๆ หนาท่ีมีประมาณ 50,000 กวาคน ซึ่งจะ

เปนกองกําลังสําคัญ หนาท่ีของหมออนามัยก็คือ

การดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับตําบล

จนถึงหมูบาน มีการทํางานรวมกับภาคประชาชน 

ในสวนของ อสม.ซึ่งจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน โดยแตละคนจะดูแล 10-15 หลังคาเรือน 

ดูแลประชากร 50-80 คน ในเขตรับผิดชอบ  

 ประเด็นตอไปคือ เรื่องบทบาทของ

สถานีอนามัย ก็คือ ทําทุกอยางท่ีอยูในสวนของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีจะตองทําในระดับลาง มี

งานดวยกัน 4 มิติคือ การสงเสริม, การปองกัน, 

การรักษา และการฟนฟู ท้ังน้ี รูปแบบการทํางาน

ของหมออนามัยคือการทํางานแบบเครือขาย 

นอกจากจะมีแนวดิ่ง แนวราบแลว ก็จะมีแนว

รวมกลุมกัน 

 ขณะน้ี องคกรหมออนามัยซึ่ งดูแล

สมาชิกประมาณ 50,000 คนน้ี องคกรหลักๆ มี

ดวยกัน 4-5 องคกร เชน มูลนิธิเครือขายหมอ
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อนามัย ซึ่งเปนแกนหลัก, สมาคมหมออนามัย, 

สมาคม วิชา ชีพสาธารณสุข  ร วม ท้ั งชมรม

สาธารณสุขแหงประเทศไทย เราจะมีการทํางาน

กันเปนเครือขาย มีการประสานงานกัน ทํางาน

รวมกันในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพอนามัย

ประชาชน เราเปนสวนหน่ึงในการรวมผลักดัน

กฎหมาย ดวยการเชิญชวนประชาชนมาลงรายช่ือ

สนับสนุนกฎหมายท่ีผานมา  

 ประเด็นสุดทายคือ การดําเนินงาน 

ท่ีมาของการทํางานในโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิก

บุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน เกิดจากแนวคิดท่ี

ตอเน่ืองจากการท่ีเราไดรวมผลักดันกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม เราเองก็มีพลัง

สวนหน่ึงท่ีตองการจะรวมทําความดี เปนการทํา

ความดี เ พ่ือแผนดิน จึงไดรวมกับ สสส.และ

กระทรวงสาธารณสุข เพราะเปนเรื่องสําคัญ และ

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนการทําเพ่ือเทิดไทองคราชัน

ดวย 

 การดําเนินงานท่ีผานมา กลวิธีของเราก็

คือเริ่มตนดวยการสรางทีมทํางาน เปนทีมระดับ

จังหวัดท่ีประกอบดวยองคกรตาง ๆ ในสวนของ

หมออนามัย รวมกับ อสม. รวมกับกลไกของทาง

กระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานในสวนของ 

อสม.และผูรับผิดชอบงานดานยาสบู เปน 7 ทหาร

เสือท่ีลงไปดําเนินงาน  

 จากน้ัน ก็คือการประชุมระดับจังหวัด 

และลงไปขับเคลื่อนในระดับอําเภอ ซึ่งในระดับ

อําเภอพยายามผลักดันใหมีคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอําเภอ หรือช่ือเดิมคือคณะกรรมการ

สุขภาพอําเภอ จากน้ันก็ผลักดันไปท่ี รพ.สต.ให

เปนผูดําเนินการ  

 ท้ังน้ี ตัว อสม.จะไปเชิญชวนผูเขาสู

โครงการ แตหมออนามัยท่ีอยู รพ.สต. จะเปนผู

รวบรวมขอมูล เพ่ือท่ีจะรายงานข้ึนมา สวนผล

การทํางานบรรลุเปาหมายอยางไรน้ัน ก็ไดแสดง

ไวในวีดีทัศนท่ีฉายไปแลวกอนหนาน้ี ณ ขณะน้ีมี

ผูเขารวมโครงการประมาณ 570,000 กวาคน แต

คนท่ีเลิกไดแลวมีประมาณ 86,000 กวาคน น่ีคือ

ผลจากการดําเนินงานในปแรก 

 สวนปท่ี 2 จุดท่ีจะพยายามขับเคลื่อน

ใหมากท่ีสุดก็คือในระดับอําเภอลงไป ถึงในระดับ

ตําบล ขณะน้ีมีการประสานงานกับเครือขายตางๆ 

ท้ังภาคีท่ีเก่ียวของในสวนกลาง กระทรวง หรือใน

ภาคเอ็นจีโอตาง ๆ ก็จะจับมือรวมกันในระดับ

อําเภอ รวมท้ังเครือขายในระดับตําบล  

 

 

………………………………………………………………… 

นพ.ภานุวัฒน ปานเกตุ  

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 การทํางานโครงการน้ี มีเปาหมายท่ีทา

ทายและตองการการลงมือทําท่ีกวางขวาง ตอง

อาศัยความรวมมือกันจากทุกภาคีเครือขาย แตท่ี

สําคัญซึ่งขาดไมไดก็คือ อสม. เพราะกอนหนาน้ี 

อสม. ก็ เคยชวนคนเลิกบุหรี่มากอนแลว ซึ่ ง

ขณะน้ันได 1-2 แสนคนท่ีเขารวมโครงการ  

 สวนจํานวนเปาหมายท่ีตองเปน 3 ลาน

คน เกิดจากแนวคิดท่ีวาหากในแตละป อสม.

สามารถชวนคนสูบบุหรี่เขามาและทําใหเขาเลิก

ได 1 คน ซึ่งอสม.มีดวยกัน 1 ลานคน ภายใน 3 ป 

ก็จะเปนจํานวน 3 ลานคน สวนเรื่องท่ีวาทําไม

ตองเปน อสม.น้ัน ประการแรกคือ อสม.แตละคน
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ดูแล 15-20 ครัวเรือน เพราะฉะน้ัน อสม.จะรูวา

ครัวเรือนท่ีเขาดูแลอยูน้ันมีใครสูบบุหรี่บาง  

 ตัวเลข อสม. 1,040,000 คนน้ี มีเ งิน

คาตอบแทนให อสม.ซึ่งการท่ีจะรับเงินจํานวนน้ี

ได น้ันจะตองมารายงานผลการปฏิบัติงานให

เจาหนาท่ี รพ.สต. รับทราบ อยางนอย 4 ครั้งตอ

เดือน ฉะน้ัน ไมใชวาจะตองจายใหกับ อสม.ทุก

คน ท้ังน้ี ตัวเลข อสม. มีอยู 1 ลานกวาคน แลว

ทําไมตัวเลขท่ีชักชวนคนสูบบุหรี่เขาโครงการจึง

เปนจํานวน 5 แสนกวาคนเทาน้ัน น่ันเปนเพราะ

ในชวงเริ่มตน อสม.ทุกคนอาจยังรับรูไดไมท่ัวถึง 

เชน หากใชการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรค ก็จะ

สื่อสารไดเฉพาะกับ อสม.ท่ีมีสมารทโฟนซึ่งมี

ตัวเลขอยูท่ีประมาณ 2-3 แสนคนเทาน้ัน หรือ

ผานประธาน อสม.ก็จะไดสวนหน่ึง จึงไดคุยกัน

และมีแนวคิดวาหากทุก รพ.สต.ชวยกัน หน่ึง        

รพ .สต . จะมี  อสม .ประมาณ 100 กว าคน 

เพราะฉะน้ัน ถาเจาหนาท่ีทําความเขาใจกับ อสม.

และชวยให อสม.มีศักยภาพในการมีทักษะท่ีจะ

โนมนาวหรือชวนใหคนเลิกบุหรี่ ซึ่งทําให อสม.

บางคนสามารถชวนคนเลิกบุหรี่ไดเปนรอย แต

จํานวน อสม.ลานคนก็มีทักษะท่ีไมเทากัน ฉะน้ัน 

สิ่งสําคัญคือเราตองชวยกันทุกภาคสวน ชวยกัน

ทําให อสม.ท้ังหมดมีความสามารถท่ีใกลเคียงกัน

ในการชักชวน เชิญชวนใหคนเขารวมโครงการน้ี 

นอกจากน้ี ยังชวยเรื่องกระบวนการและเครื่องมือ

ท่ีจะทําให อสม.ไปชวยใหคนเลิกบุหรี่ไดอยาง

แทจริง ตัวเองไดตั้งเปาใหกับ อสม.วา ในปหนา 

พ.ศ. 2561 น้ี อยางนอย อสม. 1 คน ตอนท่ี

รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี รพ.สต. จะตองหาคน

ท่ีสูบบุหรี่มาเขารวมโครงการไดอยางนอย 1 คน 

แตบางคนอาจมีมากกวาน้ันก็ได และภายใน 3 ป 

อสม.แตละคนจะตองมีความสาํเร็จในการท่ีจะทํา

ใหคนเลิกบุหรี่ไดอยางนอย 1 คน (มากกวาน้ันก็

ได) ซึ่งจะมีการใหรางวัลแกคนท่ีทําผลงานได

จํานวนมาก   

 ขอดีของทุกวันน้ีคือ การท่ีมีฐานขอมูล

ชัดเจน สามารถบอกไดวาคนท่ีเลิกสูบไดน้ันมา

จาก อสม.คนไหน ทําใหเรามีตัวช้ีวัดความสําเรจ็ท่ี

ชัดเจน ท้ังน้ี ในแตละตําบลและหมูบานซึ่งมี

ขอมูลเก่ียวกับจํานวน อสม.และรูวาอยูท่ีไหน 

ขอมูลสวนน้ีจะทําใหเห็นไดชัดเจนวาท่ีไหนท่ีไมมี

ตัวเลขความสําเร็จปรากฏอยู ตรงน้ีคือสวนท่ี

มอบหมายให อสม.ทําและนําผลงานมารับเงิน

คาตอบแทน และเมื่อ อสม.หาคนมาใหแลว อสม.

บางสวนมีความสามารถชวยใหคนเลิกบุหรี่ได แต

ก็มีบางสวนท่ีตองอาศัยใหภาคีเครือขายชวย

สนับสนุนเพ่ิมเติม  

 ตัวเองมีความพยายามให อสม. ไดให

คํามั่นสัญญาท่ีจะทํางาน เพราะ อสม.คือจิตอาสา 

ไมสามารถบังคับใหเขาทํางานได แตตองดวย

ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ท่ี เ ข า จ ะ ม า ทํ า ง า น ด ว ย กั น 

เพราะฉะน้ัน เปาหมายตามท่ีไดตั้งกันเอาไว

จะตองสํา เร็จแนนอน นอกจากน้ี โครงการ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําครอบครัว คือ

โครงการท่ีตัวเองดูแลอยู หรือ อสค. มีเปาหมาย 

5 ป จํานวน 4 ลานคนเชนกัน และ อสม. 1 คน

จะเปนพ่ีเลี้ยงให กับ อสค.ประมาณ 3-4 คน 

ฉะน้ัน หาก อสม.ทําได อสค.ก็จะชวยขยับเปาให

ไดมากข้ึน ท่ีสําคัญ อสค.ก็คือผูท่ีมาจากครัวเรือน

ท่ีมีผูปวยเปนโรคเรื้อรัง และผูปวย/ผูสูงอายุติด

บาน ติดเตียง เพราะฉะน้ัน ในกลุมคนเหลาน้ี

จําเปนจะตองใหเลิกบุหรี่อยูแลว ฉะน้ัน อสค.ก็จะ

ไดรับขอมูลเรื่องบุหรี่ และเขามีบทบาทคือตอง



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 151 

พยายามท่ีจะใหคนในครัวเรือนมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมคือไมสูบบุหรี่น่ันเอง ฉะน้ัน ตัวเองจึงมี

ความเช่ือวาพลังของ อสม.และ อสค.รวมกัน 

ตลอดจนการมีฐานขอมูลท่ีชัดเจนท้ัง 2 โครงการ

น้ี  ต อ ไ ป เ ร า จะมี ตั ว เ ลข ท่ี ชั ด เ จนสะท อน

ความสําเร็จได  

 เรื่องการเลิกบุหรี่ เ ก่ียวของกับเรื่อง

พฤติกรรมสุขภาพ กวาจะทําใหเลิกบุหรี่ไดจึง

จําเปนตองสรางความรอบรูดานสุขภาพ ใน

นโยบายปฏิรูปสุขภาพท่ีเนนเรื่องการสรางความรู

สวนน้ีดวย จึงมีความเช่ือวาท้ัง อสม.และ อสค.จะ

เปนผูมีความรอบรูดานสุขภาพในอนาคต ฉะน้ัน 

กระบวนการท่ีทํางานเรื่องเลิกบุหรี่จึงไมใชทําแต

เรื่องน้ีเทาน้ัน แตเรากําลังสรางความรอบรูใหกับ 

อสม.อสค.และคนไทยอีกสวนหน่ึง ฉะน้ัน เราจึง

จะไดสิ่งท่ีตามมาอีกมากมาย และเช่ือวาเมื่อมี

ความรอบรูดานสุขภาพแลวก็จะมีการขยายผล

ตอไปเอง  

 เรื่องของพฤติกรรมมีปจจัย/อิทธิพลมา

จากสิ่ งแวดลอม จากประสบการณดานงาน

วิชาการท่ีมีการนําเสนอกันจะเห็นวาชุมชนท่ี

เขมแข็งจะนําไปสูกระบวนการเลิกบุหรี่หรือ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีไดอยางดี กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพน้ี นอกจากมี อสม.แลว ท่ีสําคัญยัง

มีกระบวนการสรางการมีสวนรวมและทําให

ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตัวเองได โดยมีช่ือเรียกวา

ตําบลจัดการสุขภาพ มีองคตาง ๆ เขารวมดวย 

เชน  โ ร ง เ รี ยน ,  วัด ,  หมู บ าน ท่ีปรับ เปลี่ ยน

พฤติกรรม เพราะฉะน้ัน ถาระดับบุคคล มี อสม.

ไปชักชวนแลว ในระดับการปรับสภาพแวดลอม

ของชุมชนมีการใชกระบวนการตําบลจัดการ

สุขภาพ และจับมือกับเครือขายหมออนามัยท่ีอยู 

รพ.สต.เช่ือวาพลังน้ีท่ีจะทําใหทํางานน้ีไดสําเร็จ  

รอบท่ี 2 

 

………………………………………………………………… 

นพ.สุเทพ เพชรมาก 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  

 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ฉบับ

ใหม จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่ งจะมี

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ทานในแตละจังหวัด ซึ่ง

หากท านใดมี โอกาส ก็ขอให เข า ไปช วยกัน

ขับเคลื่อนดวย เพราะน่ันคือกลไกท่ีสําคัญ 

 

 

………………………………………………………………… 

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  

รองผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 ขณะน้ีองคาพยพท้ังหลายกําลังเขามา

ชวยกัน ตัวเลขท่ียังดูมีชองวางมาก ดานหน่ึงก็

เปนวิกฤต และอีกมุมหน่ึงก็เปนโอกาสเพราะน่ัน

กําลังดูดผูคนใหเขามารวม ซึ่งทางหมออนามัยก็

กําลังจะมีการจัดแขงกันระหวาง รพ.สต. และ

ระหวางอําเภอ และมีการสรางกระแสตลอดป 

 ท้ังน้ี สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือ

สังคมไทยปลอดบุหรี่  พรอมกับแพทยอาวุโส

,แพทยสมาคม ฯลฯ รวมกันตามใหกําลังใจ ไปพบ

กับสาธารณสุขจังหวัดทุกเขต และไดชักชวนให

บริษัทแมคโดนัลดท่ีจะชวยกันประชาสัมพันธเรื่อง

การไมสูบบุหรี่ หรือแมแตโรงภาพยนตรเมเจอร 

ซีนีเพล็กซก็ตาม เปนการระดมทรัพยากรทุกอยาง

เขามา  
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 จึงขอความรวมมือจากภาคีเครือขาย

ท่ีมารวมกัน ณ ท่ี น้ีใหชวยกันจัดทําขอมูล ท่ี

เ ก่ียวกับความสําคัญของพิษภัยบุหรี่หรือการ

แกปญหาเรื่องบุหรี่ ไมวาจะเปนการพูดในเวทีใดก็

ตามหรือการออกสื่อมวลชน ซึ่งเราก็จะมีการสราง

กระแสทุกเดือน เชน การชวนเลิกบุหรี่เพ่ือลูกใน

วันเด็ก,สตรีเลิกสูบในเดือนมีนาคมในวันสตรี

สากล ซึ่งทานสามารถทําขอมูลท่ีเปนผลกระทบ

ตาง ๆ ท่ีมีตอเด็ก หรือกลุมตาง  ๆ ซึ่งเราจะมี

ชองทางใหทานไดสื่อสารทางสื่อสาธารณะตลอด

ท้ังป ทุกคนสามารถทําจุดเล็กๆ ท่ีตัวเองทําไดเพ่ือ

ชวยกันทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัช

การท่ี 9 ได ทําใหคนสามารถเลิกบุหรี่ได 3 ลาน

คนภายในเวลา 3 ป 

  

 

………………………………………………………………… 

คุณธาดา วรรธนปยกุล  

ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 

 หมออนามัยและอสม.เปรียบเสมือน

ทหารแนวหนา ซึ่งหากมีกองหนุนกองเสริมตั้งแต

ระดับตําบล อําเภอ และมีภาคีเครือขายจาก

สวนกลางดวย ก็จะมีพลังมากในการทําโครงการ

น้ี และเปาหมายตองสําเร็จแนนอน 

 

 

นพ.ภานุวัฒน ปานเกตุ  

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 เรื่องการเลิกบุหรี่หรือลดอัตราความชุก

ของการสูบบุหรี่เปนเปาหมายของโลกท่ีองคการ

อนามัยโลกกําหนดไววาในป พ.ศ.2025 จะตอง

ลดใหได  การท่ีเราทํางานกันทุกวิถีทางตาม

นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ

ไทยจึงเปนสิ่งท่ีดี และสิ่งท่ีถือวาเปนความทาทาย

ก็คือการชวยใหเลิกบุหรี่ ซึ่งภายใน 20 กวาปท่ี

ผานมา จํานวนผูสูบประมาณ 13 ลานกวาๆ 

เหลือ 11 ลานกวา ท้ังน้ี ยังมีกลุมประชากรอายุ 

15 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนมาดวย แตขณะน้ีเรากําลังทํา

เปาหมายท่ีทาทายใหไดภายใน 3 ป องคการ

อนามัยโลกเองกลาววาเรื่องการชวยเลิกบุหรี่เปน

นโยบายท่ีสําคัญ แตวาก็เปนเรื่องท่ียากเพราะ

ตองใชสรรพกําลังมาก แตประเทศไทยกําลังทา

ทายเรื่องน้ี ซึ่งหากครั้งน้ีเราทําสําเร็จ โดยวิธีการ

ท่ีเราใชน้ันใชตนทุนไมมาก สามารถทําใหคนเลิก

บุหรี่ได และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจไดอยาง

มหาศาลอีกดวย เราจึงตองชวยกัน รวมสราง

ประวัติศาสตรหนาใหมใหกับประเทศไทย 

 ท้ังน้ี นพ.ประกิต ไดใหขอแนะนําไววา 

การเลิกสูบบุหรี่ในบานจะเปนตนทางการเลิก

ท้ังหมด น่ีจึงเปนหน่ึงในมาตรการท่ี อสม. ทํางาน

อยู
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การปดประชุมและ

การกลาวปฏิญญา 
การประกาศเจตนารมณ ชวยเลิกบุหรี่ 3 ลาน 3 ป 

และพิธีปดประชุม 
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วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

เวลา 11.45-12.30  น. 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมกลาวปฏิญญาบนเวที 

• นพ.วันชาติ ศุภจัตุรสั ผูแทนสมาพันธแหงชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี ่

• นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

• นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย 

• ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่

• นพ.ภานุวัฒน ปานเกต ุรองอธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

• ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานัก 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ  

• คุณธาดา วรรธนปยกุล ประธานมลูนิธิเครือขายหมออนามัย 

• ดร.ภก.คทา บัณฑติานุกูล ประธานเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือควบคุมยาสูบ 

• คุณสุปาณี เสนาดสิัย ประธานเครอืขายพยาบาลเพ่ือควบคมุยาสูบแหงประเทศไทย 

• รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

• ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

 

 

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  

ผูแทนสมาพันธแหงชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

 พวกเราในฐานะผูแทนจากเครือขายควบคุมยาสูบตาง ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือสงเสริมสุขภาพชีวิตของ

ประชาชนไทยซึ่งเปนผูเขารวมการประชุมวิชาการบุหรี่ กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16 ในวันท่ี 24-26 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังสิ้น 616 ทานจาก 14 จังหวัด ขอประกาศปฏิญญารวมกันเพ่ือแสดง

เจตนารมยอันแนวแนในการสนับสนุนโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน เพ่ือลดอัตรา

การบริโภคยาสูบของประชาชน ดวยความตระหนักวาการเสพติดบุหรี่เปนภัยรายแรงตอสุขภาพ อีกท้ังควัน

บุหรี่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูใกลชิด บุหรี่จึงไมใชสินคาปกติเหมือนสินคาท่ัวไป แตเปนสินคาท่ีฆาผูบริโภค

ของตัวเอง แมจะใชตามปกติ โดยทําใหผูสูบบุหรี่ไทยเสียชีวิตกอนวัยอันควรถึงปละมากกวา 50,000 คน การ

สูบบุหรี่ของคนไทยยังอยูในระดับท่ีนาเปนหวง ซึ่งจํานวนผูสูบบุหรี่ยังมีถึง 10.9 ลานคน โดยชายไทยยังสูบ

บุหรี่สูงถึง รอยละ 40 และแตละปมีเยาวชนเสพติดบุหรี่รายใหมกวา 200,000 คน ซึ่งประมาณ 140,000 คน

จะติดไปตลอดชีวิต  

 ภาคีเครือขายควบคุมยาสูบไดรณรงคใหประชาชนท่ีสูบบุหรี่เขารวมโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่

ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน ซึ่งโครงการน้ีมุงหวังท่ีจะแกปญหาจากการบริโภคยาสูบดวยการทําใหคนสูบบุหรีเ่ลกิ
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สูบมากท่ีสุด โดยตั้งเปาหมายไววาจะทําใหคนเลิกสูบบุหรี่จํานวน 3 ลานคน ในเวลา 3 ป ในป พ.ศ.2539-

2562 ซึ่งโครงการไดประสานความรวมมือไปยังเครือขายสาธารณสุขท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยให

เครือขายหมออนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม.รวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ 

แนะนําใหประชาชนเลิกบุหรี่ ปองกันการกลับไปสูบซ้ํา และปกปองเยาวชนจากบุหรี่ คนท่ีตัดสินใจจะเลิกบุหรี่

สามารถสมัครไดท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข 

ตลอดจนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ัวประเทศ  

 สุดทายน้ี ขอกราบเรียนเชิญทานผูมีเกียรติทุกทาน ณ ท่ีน้ีกลาวปฏิญญารวมกันในพิธีปดการประชุม

วิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16 ขอเชิญทุกทานลุกข้ึนรวมปฏิญญาดวยกัน 

 

 

 

คําปฏิญญา 
 

1. พวกเราขอชักชวน เชิญชวน ทาชวน ใหคนท่ีสูบบุหรี่เขารวม โครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย 

เทิดไทองคราชัน เพ่ือเลิกสูบบุหรี่เพ่ือตนเองและคนท่ีคุณรัก 

2. พวกเราจะรวมมือกันสงเสริมใหการไมสูบบุหรี่ เปนคานิยม และเปนธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทย 

3. พวกเราจะรวมกันสรางความเขมแข็งในการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในทุกระดับ ในทุก

ชุมชน และทุกองคกร ท้ังน้ีเพ่ือสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศ ทุกวัย อยางท่ัวถึง และเสมอ

หนากัน 

 

 

 

 

หลังจากท่ีผูเขารวมประชุมทุกทานกลาวตามปฏิญญาดังกลาวแลว นพ.วันชาติ ไดแสดงสัญลักษณดวย

การกดกนกรองของบุหรี่จําลองท่ีมีขนาดใหญ ทําใหบุหรี่จําลองถูกทําลาย ลําดับตอไป ผูทรงคณุวุฒิบนเวที

รวมกันขับรองเพลง Live and Learn ของ บอย โกสิยพงษ 
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การประเมินผล 
การประชุมวิชาการ บุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 16 

“บุหรี่: ภัยคุกคามตอความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
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การประเมินผล 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 รอยละของผูเขารวมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16 

 

การประชุมครั้งน้ีมีผูเขารวมท้ังสิ้น 578 คน แบงเปนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 85 คน คิด

เปนรอยละ 14.71 บุคลากรทีมสุขภาพจํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 57.27บุคลากรสถานศึกษาจํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 6.06 บุคลากรกระทรวงการคลังจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ0.69 องคปกครองสวน

ทองถ่ินจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.46 นักวิจัย / นักวิชาการจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 7.44 ประชา

สังคมโครงการจังหวัดจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.42 ผูสังเกตการณจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.35 

และสื่อมวลชนจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 7.61 
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กิจกรรมภายในการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 16 มีดังนี้ 

การบรรยายและเสวนา 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. Tobacco: A threat to development  

2. เสวนา เรื่อง การเปลี่ยนภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลกกับการควบคุมยาสูบ  

3. บรรยาย เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ” 

4. เสวนา เรื่อง ตีแผ : บุหรี่ไฟฟา/บุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

5. เสวนา เรื่อง เปดศักราชใหม พรบ.ควบคุมยาสูบผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ.2560  

6. เสวนา เรื่อง ภมูิปญญาและนวัตกรรมในการเลิกบุหรี่ในยุคไทยแลนด 4.0 

7. เสวนา เรื่อง ภาครีวมใจสูการบรรลุเปาหมายเลิกบุหรี่ 3 ลานคน 

การประชุมหองยอย 11 ประเด็น ดังนี ้

1. SDGs ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาสูบ และสุรา  

2. ผลงานวิจัยการสรางความรูใหม 

3. ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบังคบัใชกฏหมายและการควบคมุยาสบู 

4. R2R การชวยเลิกบุหรี ่

5. เครือขายเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี ่

6. การจัดการเชิงระบบ : นโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่  

7. “ปองกันนักสูบหนาใหม : ทุกคนมสีวนรวม” 

8. เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ / สื่อสังคมออนไลนท่ีชวยเลิก

บุหรี่  

9. พลังสื่อทองถ่ินเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ 

10. แลกเปลีย่นเรยีนรูการชวยเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

11. การจัดการเลิกบุหรี่ในชุมชน (ทาเลิก) ตําบลปลอดบุหรี ่

การประชุมนกัปฏิบัติ / นักวิจัย 

• การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอรเพ่ือการควบคุมยาสูบ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ผูเขารวม 105 คน 

• มีผูสนใจสงบทความท้ังสิ้น 54 บทความ ไดรับการคดัเลือก 35 บทความ แบงเปนการนําเสนอดวย

วาจา 17 บทความ และโปสเตอร 18 บทความ 

• ผลงานวิจัยการสรางความรูใหม ผูเขารวม 35 คน 

• ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบังคบัใชกฏหมายและการควบคมุยาสบู ผูเขารวม 30 คน 

• R2R การชวยเลิกบุหรี่ ผูเขารวม 40 คน 
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ความสําเร็จของการจัดประชุม 

 ความสําเร็จของการจดัประชุมวิชาการครั้งน้ี ใชประเมินจากระดับความพึง โดยแบงประเด็น

รายการประเมินออกเปน 2 สวน ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดประชุมฯโดยรวม และความพึงพอใจตอการ

เขารวมประชุมหองยอยจากการบรรยายเชิงวิชาการครั้งท่ี 16 ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดประชุมฯโดยรวม 

 

แผนภูมิท่ี 2 รอยละของผูเขารวมประชุม จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอการจัดประชุมโดยรวม 
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สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอการจัดประชุมฯ โดยรวม จะเห็นไดวาผลสรุปดานท่ีผูตอบแบบสอบถาม

พึงพอใจมากท่ีสุด คือ การใชประโยชนจากเอกสารควบคุมยาสูบท่ีแจก โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคา

เทากับ 4.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.62 ระดับรองลงมา คือ ความรูเชิงวิชาการของวิทยากร 

โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก มีคาเทากับ 4.29 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.59 และระดับท่ีต่ําท่ีสุด 

คือ การประชาสัมพันธการประชุมสูสาธารณะ โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก มีคาเทากับ 3.88 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน มีคาเทากับ 0.78 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดประชุมฯหองยอย 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 รอยละของผูเขารวมประชุม จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอการเขารวมประชุมหองยอย 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการเขารวมหองประชุมยอย จะเห็นไดวาผลสรุปดานท่ีผูตอบ

แบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด คือ กิจกรรมสรางสรรค เพ่ือเยาวชนงดสูบบุหรี่/โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดย

คาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเทากับ 2.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.64 ระดับรองลงมา 

คือ สื่อทองถ่ินกับการควบคุมยาสูบระดับชุมชน โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเทากับ 2.44 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.67 และระดับท่ีต่ําท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.11 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.66 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 161 

การบรรลุวัตถุประสงคของการประชุม 

 การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในเรื่อง

การควบคุมยาสูบ 2) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีเครือขายควบคุมยาสูบ 3) เพ่ือ

สงเสริมหาแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายควบคุมยาสูบ และ 4) เพ่ือสนับสนุนใหนําความรูท่ีได

ไปประยุกตกับการปฏิบัติงานประจํา เพ่ือการควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ี ดังน้ันการประเมินตัดสินการบรรลุ

วัตถุประสงคของการประชุมครั้งน้ี ไดใชการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค (Goal Based) โดยขอความรวมมือ

จากผูเขารวมประชุม เพ่ือประเมินตัดสินดวยตนเอง (Subject Judgement) หรือตามการรับรูของตนเอง วา

ตนเองไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของการจัดประชุมมากนอยเพียงใด ซึ่งคําตอบของการประเมินผล

เปนมาตราสวนประมาณคา มีคะแนนตั้งแต 1 – 5 โดยคาคะแนนท่ีเพ่ิมมากข้ึน แสดงวาตนเองไดรับประโยชน

จากการประชุมในระดับมาก 

 ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวมการประชุมครั้งน้ี ผูเขารวมประชุมบรรลุวัตถุประสงคของการ

ประชุมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการประชุมมีสวนเพ่ิมพูนความรูในเรื่องการควบคุมยาสูบ 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.28 รองลงมา คือ การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีเครือขาย

ควบคุมยาสูบ เทากับ 4.23 และ การสงเสริมเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายควบคุม

ยาสูบ เทากับ 4.26 ตามลําดับ ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

 การประชุมครั้งน้ีมีสวนเพ่ิมพูนความรูในเรื่องการควบคุมยาสูบ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

ความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52 และ 41 และปานกลางรอยละ 7 ตามลําดับ ดัง

แผนภูมิท่ี 4 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 รอยละของผูเขารวมประชุมท่ีบรรลตุามวัตถุประสงค 

ของการเพ่ิมพูนความรูในเรื่องการควบคุมยาสูบ 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 162 

การประชุมครั้งน้ีมีสวนสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีเครือขายควบคุมยาสูบ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54 และ 38 และปานกลาง

รอยละ 8 ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 5 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 รอยละของผูเขารวมประชุมท่ีบรรลตุามวัตถุประสงคของการสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับภาคีเครือขายควบคมุยาสูบ 

การประชุมครั้งน้ีมีสวนสงเสริมเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายควบคุมยาสูบ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52 และ 40 และปาน

กลางรอยละ 8 ตามลําดับ ดังแผนภูมิท่ี 6 

 

 
แผนภูมิท่ี ๖ รอยละของผูเขารวมประชุมท่ีบรรลตุามวัตถุประสงคของการสงเสริมเพ่ือหาแนวทางการ

ดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายควบคุมยาสูบ 
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 การประชุมฯ สนับสนุนในการนําความรูท่ีไดไปประยุกตกับการปฏิบัติงานประจํา เพ่ือการควบคุม

ยาสูบในพ้ืนท่ี/หนวยงานของทาน โดยผูตอบแบบประเมินสวนใหญรอยละ 94 มั่นใจวาจะสามารถนําความรูท่ี

ไดรับจากการประชุม ไปประยุกตใชไดอยางแนนอน ดังแผนภูมิท่ี 7 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูเขารวมประชุม จําแนกตามความั่นใจตอการนําความรูท่ีไดไปประยุกตกับการ

ปฏิบัติงานประจําเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

 นอกจากน้ีพบวา ผูตอบแบบประเมินรอยละ 50.45 เปนผูท่ีเคยเขารวมประชุมวิชาการบุหรี่กับ

สุขภาพ ครั้งท่ี 5 – 15 มีความคิดเห็นตอการประชุมครั้งท่ี 15 วาจะไดรับความรูและขอมูลขาวสารเพ่ือการ

ควบคุมยาสูบท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน คิดเปนรอยละ 94.58 และไดรับเทคนิค/กลวิธี เพ่ือดําเนินการ

ควบคุมยาสูบเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน คิดเปนรอยละ 90.36 ดังแผนภูมิท่ี 8 

 
แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูเขารวมประชุม ครั้งท่ี 5 – 15 ท่ีผานมา จําแนกตามความคิดเห็นตอการรับรู 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นท่ีตองการใหจัดในโอกาสตอไป 

• เหตุผลกับวิวัฒนาการใหมท่ีทําใหคนรุนใหมไปสูบบุหรี่ไฟฟากับบารากุ 

• การแสดงพลังคนรุนใหมปลอดภยับุหรี่และยาเสพติด 

• ควรเชิญชาวบานเขารวมประชุมในหองท่ีมีตนแบบเลิกบุหรี่และไมเก็บคาลงทะเบียน จายคาตอบให

เปนสิ่งทดแทนคาแรงงาน จายคาเดินทางใหจะเปนประโยชนมาก และเปนการสรางแรงจูงใจในการ

เลิกบุหรี่และจัดประชุม 4 ภาค 

• การถอดบทเรยีนการทํางานในแตละพ้ืนท่ี และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

• การแชรประสบการณของผูท่ีเลิกบุหรี่ไดแลว และผูท่ีไดรบัผลกระทบจากควันบุหรี่ เชน สมาคมผูไร

กลองเสียง เปนตน 

• ชุมชนตนแบบดานการเลิกบุหรี ่

• บุหรี่กับชุมชนดอยโอกาส 

• อบรมแกนนํา อาจารย นักศึกษา เพ่ือสรางสังคมปลอดบุหรี ่

• งานวิจัยสมุนไพร อหารท่ีชวยในการเลิกบุหรี่ และฟนฟูรางกายแลวหยุดสูบ 

• ชุดโครงการ นวัตกรรมท่ีของบกองทุนสุขภาพตําบลทําโครงการลดปจจัยเรื่องครบวงจรในชุมชน

โดยชุมชน 

• การพัฒนาโครงการสงเสริมใหแกนนําชุมชนจัดทําการขับเคลื่อนบรหิารจัดการชุมชนปลอดบุหรี ่

• กลยุทธในการพูดกับชุมชนกับบุคคลท่ีสูบบุหรี ่

• จิตวิทยาในการเขาถึงคนสุบบุหรี ่

• การพัฒนาแนวทางการควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ี 

• การสรางความเขมแข็งของเครือขายควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ี 

• การสรางสื่อเพ่ือรณรงคไมสูบบุหรี ่

• เพ่ิมเวลาในเรื่องตางๆและประโยชนตางๆมากกวาน้ีมีการจดักลุมเพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหนกัน

เพ่ือการสรางเครือขาย 

• การประเมินการดําเนินงานปองกันและแกไขการสุบบุหรี่ทําในสวนของจังหวัด สถานบริการสุขภาพ 

โรงเรียน และชุมชน 

• จัดตั้งคลินิคชวยนักเรียนเลิกบุหรีป่ระจําตําบล 

• การใชหลักธรรมแนวพุทธมาใชในการปองกันการบริโภคยาสูบ 

• ความชัดเจนของกฎหมายในเรื่องของการจับจริง ปรับจริง 
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• รูปแบบ แนวทาง กลวิธีเพ่ือดําเนินการควบคุมยาสูบในเขตเมือง กลุยุทธในการสื่อสารความเสี่ยง 

กลวิธีในการรณรงคืเพ่ือลดละเลิกการสูบบุหรี่ในเขตเมือง พลังสื่อในเขตเมือง เขตเทศบาล ชุมชน

เมืองเพ่ือสังคมปลอดบุหรี ่

• กลไกการดําเนินงานควบคมุยาสูบตาม พ.ร.บ ควบคมุยาสูบ พ.ศ.2560 

• การสังเคราะหขอมลูเก่ียวกับอัตราการสูบ ปจจยัสาเหตุ ปญหาอุปสรรค และผลสําเร็จของโครงการ

เลิกบุรี่ หรือการควบคมุบุหรี่ท้ังแงกิจกรรม การปองกันกฎหมายความทาทายในการจัดการท้ัง

ตางประเทศและในประเทศไทย การจัดการกับการนําเขาบุหรีต่ามดานแรวชายแดน การซื้อเกิน

ปริมาณท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ 16 
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การนําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอรเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

ประธาน  รศ.พิพัฒน  ลักษมีจรลักุล 

  รศ.ดร.นิทัศน ศริิโชตริัตน 

  ภก.คทา  บัณฑิตานุกูล 

 

ผลงานวิจัยการสรางความรูใหม 

• กระบวนการปองกันนักสูบหนาใหม โดยใชพลังเยาวชนอัลฟารุก บานกือทอง ตําบลบองอ อําเภอระ

แงะจังหวัดนราธิวาส 

• การบริหารจัดการงบบําบัดเลิกบุหรี่และสุรา งวดท่ี 2 ป 2559 จังหวัดเชียงใหม 

• ปจจัยท่ีสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในพ้ืนท่ี  7  จังหวัดภาคใตตอนลาง 

• นวัตกรรมการแพทยทางเลือก 8 ฐานพิชิตบุหรี่ 

• ประสิทธิผลของโปรแกรมชวยเลิกบุหรี่ดวยยาอมสมุนไพร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอ 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนนุการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมยาสูบ 

• ความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

• ความสามาถท่ีจะจายสุงสุด ความเต็มใจท่ีจะจาย สัดสวนคาใชจายตอยาสูบของชายผูสูบบุหรี่ใน

จังหวัดรอยเอ็ด 
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• ปญหาความรับผิดทางแพงเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 

19 ของประเทศไทย (การวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธหัวขอ “การพัฒนากฎหมาย

ควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก” 

ของผูนําเสนอตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

• ผลของโปรแกรม 5 ร. ตอการเลิกบุหรี่ พ้ืนท่ีรพ.สต.บานพังสิงห  ต.ทาเรือ  อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

• ประสิทธิผลของเครือขาย อสม.ตอการชวยเลิกบุหรี่ ใน รพ.สต.บานพังสิงห  ต.ทาเรือ  อ.เมือง

นครศรีธรรมราช 

• รูปแบบการการควบคุมการสูบบุหรี่โดยชุมชนเพ่ือชุมชนตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

หองนําเสนอผลงาน R2R การชวยเลิกบุหร่ี 

• การประเมินผลโครงการสามลานสามปเลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน จังหวัดเชียงใหม  (ปแรก) 

• รูปแบบการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

• ผลการพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผูปวยเรื้อรัง เลิกบุหรี่วิถีพุทธ นวดกดจุดสรางพลัง 

• ผลของโปรแกรม “เลิกบุหรี่ไดสุขภาพไฉไล อ่ิมใจไดบุญ” ประยุกตวิถีชีวิตมุสลิมในการชวยเลิกบุหรี่ 

• การพัฒนารูปแบบการบําบัดบุหรี่โดยใชชุมชนเปนฐาน: โมเดลการชวยเลิกบุหรี่แบบขายตรง 
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รายช่ือโปสเตอร 

ผลงานวิจัยการสรางความรูใหม 

• การใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณอัจฉริยะท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน

อายุระหวาง 20-24 ป 

ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนนุการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมยาสูบ 

• การบังคับใชกฎหมายควบคมุผลิตภัณฑยาสูบในรอบและสถานศึกษาในเขตสุขภาพท่ี 5 

• การสํารวจสถานการณรานคาท่ีจําหนายบุหรี่บริเวณรอบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

• อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา    

• ผลของการประยุกตใชแบบจาลองการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตอการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแหงหน่ึง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

• ปจจัยทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูหญิงเท่ียวสถานบั20นเทิงบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

• ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

• ความสัมพันธระหวางระยะทางจากรานคาถึงสถานศึกษากับพฤติกรรมการขายบุหรี่ใหเยาวชนใน

สถานศึกษาในเขตเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

• การศึกษาการพัฒนารานคาตนแบบไมจําหนายบุหรี่ใหเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป  โดยการมี

สวนรวมของภาคเีครือขาย จังหวัดสุรินทร 

• 4H กระบวนการสรางชุมชนปลอดบุหรี่ โดยอาศัยภาคี มีสวนรวมพ้ืนท่ีชายแดนใต(โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลเมาะมาวีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี) 

หองนําเสนอผลงาน R2R การชวยเลิกบุหร่ี 

• ผลการดําเนินงานโครงการศูนยใหบริการเลิกบุหรี่ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

• ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพยายามเลิกบุหรี่ของประชาชนอาย ุ15 ข้ึนไปในจังหวัดนครปฐม 

• ผลของโปรแกรมสงเสริมการเลิกบุหรี่ในชุมชนตามบริบทพ้ืนท่ีชาวไทยภูเขา ต.ผาชางนอย อ.ปง จ.

พะเยา 

• ผลของการมสีวนรวมตอการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานฝายแกว ตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 

• การวิเคราะหตัวแปรจําแนกกลุมผูเลิกบุหรี่ไดและผูเลิกบุหรีไ่มได ของผูใชบริการเลิกบุหรี่ของ

ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ 

• การพัฒนานักเรียนแกนนําในการใชโปรแกรมนวดกดจุดสะทอนเทาชวยเลิกบุหรี ่
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• ผลของการชวยเลิกบุหรี่ในชุมชนดวยการนวดกดจุดเทาและ 2A โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

• ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของบิดาในคลินิกเด็กบานไมแดงโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานไมแดง ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• การพัฒนาชุดโปรแกรมการชวยเลกิบุหรี ่
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กําหนดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ” ครั้งท่ี 16 

เร่ือง “บุหร่ี : ภัยคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

Tobacco: A Threat to Development (Stability, Prosperity, and Sustainability) 

ระหวางวันท่ี  24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

วันจันทรท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

07.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 - 09.15 น. เปดวิดิโอภาพรวมการควบคุมยาสูบของประเทศไทย  

พิธีเปดการประชุมวิชาการ “บุหรีกั่บสุขภาพแหงชาติ” ครั้งท่ี 16 

• ประธาน : นพ.สุเทพ  เพชรมาก อธิบดีกรมควบคมุโรค ในนามภาคี

รวมจัดงาน 

• กลาวรายงาน : ทพญ.ดร.ศริิวรรณ  พิทยรังสฤษฎ ผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

 

09.15 - 09.45 น. เสวนาและแถลงขาว เร่ือง การควบคุมยาสูบกับการพัฒนาประเทศ 4.0 

(หอง Grand Ballroom ช้ัน 4) 

• นพ.สุเทพ เพชรมาก : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

• นพ.บัณฑิต ศรไพศาล : รองผูจดัการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

• Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, Noncommunicable  

Diseases and Environmental health, WHO Regional office 

for South-East Asia Region 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.00 - 11.00 น. Keynote Speaker: Tobacco: A threat to development 

(หอง Grand Ballroom ชั้น 4) 

• Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, Noncommunicable 

Diseases and Environmental health, WHO Regional office 

for South-East Asia Region 
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11.00 - 12.00 น. เสวนา เร่ือง การเปลี่ยนภูมิทัศนเศรษฐกิจการเมืองโลกกับการควบคุมยาส ู

(หอง Grand Ballroom ชั้น 4)                              

• ศาสตราจารยกิตตคิุณสุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษา

สันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย 

ผูดําเนินรายการ : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ  

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนทิรรศการ โปสเตอร และการแสดงสื่อ

ทองถิ่น 

13.30 - 16.30 น. Senior officials side meeting: SDGs ท่ีเกี่ยวของกบัการควบคุมยาสูบ 

และสุรา (หอง Executive Board Room) 

• Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, 

Noncommunicable Diseases and Environmental 

health, WHO Regional office for South-East Asia Region  

ผูดําเนินรายการ : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ 

13.30 - 15.30 น. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอรเพ่ือการควบคุมยาสูบ  

• หองท่ี 1 : ผลงานวิจัยการสรางความรูใหม (หอง Grand A ช้ัน 4) 

• หองท่ี 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบังคับใชกฏหมายและการ

ควบคุมยาสูบ (หอง Grand B ช้ัน 4) 

• หองท่ี 3 : R2R การชวยเลิกบุหรี่ (หอง Grand C ช้ัน 4) 

15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.45 - 17.00 น.            

 

บรรยาย “การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ” 

(หอง Grand A ชั้น 4) 

• รศ.พิพัฒน ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝายวิจยัและนวตกรรมการศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

• รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภญิโญ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

16.30 – 18.30 น.   การปจฉิมผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร E-learning โครงการเสริมสราง

ศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถผูทํางานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด  

หลักสูตรระบบทางไกล รุนท่ี 5 (หอง Executive Board Room) 

 

http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Chardsumon.pdf
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วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 - 09.45 น. เสวนา เร่ือง ตีแผ : บุหร่ีไฟฟา/บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส (หอง Grand Ballroom 

ชั้น 4) 

• รศ.นพ.สุทัศน  รุงเรืองหิรัญญา  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

• รศ.ดร.เนาวรตัน  เจรญิคา  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

• พญ.ปานทิพย  โชติเบญจมาภรณ  ผูอํานวยการสํานักควบคุมการ

บริโภคยาสูบ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

• นายพิฆเนศ ตะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ผูดําเนินรายการ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการ

ไมสูบบุหรี่ 

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.00 – 11.00 น.          เสวนา เร่ือง เปดศักราชใหม พรบ.ควบคุมยาสูบผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 

(หอง Grand Ballroom ชั้น 4) 

• รศ.ดร.ปกปอง  ศรีสนิท  อาจารยคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

• คุณจิระวัฒน อยูสะบาย หัวหนากลุมพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย 

สํานักควบคุมการบรโิภคยาสูบ 

• คุณชุณหณัฏฐา กิจวรรณ  ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค 

     

ผูดําเนินรายการ : รศ.ดร.ฉัตรสมุน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.00 - 12.00 น.          เสวนา เร่ือง ภูมิปญญาและนวัตกรรมในการเลิกบุหร่ีในยุคไทยแลนด 4.0 

(หอง Grand Ballroom ชั้น 4) 

• รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

• คุณกนกวรรณ ปรดีาภรณภากร คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

• คุณสุขฏิพจน  พรศรี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Chardsumon.pdf
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• คุณปาณปยวรรณ วงศแสนสี คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

• คุณวรรณี  อัมระนันท  หัวหนางานจิตเวช 

ผูดําเนินรายการ : คุณกนกวรรณ  ปรีดาภรณภากร 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ โปสเตอร และการแสดงสื่อ

ทองถิ่น 

12.00 - 13.30 น. Executive Room: ประชุมกลุมยอย เครือขายเภสัชอาสาพาเลิกบุหร่ี 

• B.K. ศุภลักษณ  ทัดศรี   ผูบรหิาร “บานพินทุ” ศูนยการเรียนรูของ 

บราหมา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก 

ผูดําเนินรายการ : คุณปรีดาวรรณ  บูรณะรุงเรืองกิจ 

13.30 - 16.30 น. ประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น (3 หอง) 

หองท่ี 1 :  การจดัการเชิงระบบ : นโยบายจังหวัดปลอดบุหร่ี (หอง Grand 

A ชั้น 4) 

ชวงท่ี 1 นโยบายและการจัดการเชิงระบบในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล 

• นพ.สมบัต ิผดุงวิทยวัฒนา  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

• คุณพวงผกา สรุิวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

• คุณเสถียร  ถวายชัย  ปลดัปองกันอําเภอพังโคน 

• คุณเสถียร ทองโต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูดําเนินรายการ : นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล  ผูเช่ียวชาญดานการควบคุมยาสบู 

ชวงท่ี 2 การจัดการเชิงประเด็นในจังหวัดปลอดบุหร่ี 

• วาท่ีรอยตรี เลาะห  เทียมเมฆ  ครูชํานาญการพิเศษ (โรงเรยีนบาง

ระกําวิทยศึกษา) 

• คุณนพดล กมลกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

• คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

• คุณจรยิพันธ รุจิรัชกุล  นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ผูดําเนินรายการ : ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนยพัฒนาศักยภาพ

กําลังคน ดานการควบคุมยาสูบ 
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หองท่ี 2 :  “ปองกันนักสบูหนาใหม : ทุกคนมีสวนรวม”  

Gen Z STRONG ไมสูบบุหร่ี (หอง Grand B ชั้น 4) 

• ครูสุวิมล จันทรเปรมปรุง คณะทํางานเครือขายครเูพ่ือโรงเรียนปลอด

บุหรี ่

• คุณชัยชาญ  ชวยโพธ์ิกลาง  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมกิจการ

การศึกษา  

• คุณระเบียบ ขาวฉะออน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

• นางสาวนฤภร แพงมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแกน 

• นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท นายกสมาคมสมาคมสื่อสรางสรรค  

 เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก 

• นายศิวพันธ ชมมี โรงเรยีนนครไทยวิทยาคม 

• นายปริญญา ปลืม้จิต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร 

• ทีมนักเรียนแสดง "เพลงฮติ ปลอดบุหรี่" โรงเรยีนวัดราชโอรส 

ผูดําเนินรายการ : คุณฐิติชญาน บุญโสม สื่ออาสาเพ่ือจังหวัดกระบ่ีปลอดบุหรี ่

  คุณฮารสิ  มาศชาย  ผูจัดการโครงการนักสื่อสารสรางสรรค

ไอเดียสุขภาวะฯ 

 

หองท่ี 3 :  เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบ

บุหร่ี / สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ท่ีชวยเลกิบุหร่ี (หอง Grand C 

ชั้น 4) 

• รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ  ผูอํานวยการศูนยบริการเลิกบุหรี่ทาง

โทรศัพทแหงชาต ิ

• รศ.ดร.ชูเกียรติ  วิวัฒนวงศเกษม  มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ผศ.ดร.พิจิตรพงศ  สุนทรพิพิธ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

• อาจารยฉัตรชัย  ไตรธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผูดําเนินรายการ : ผศ.ดร.พิจิตรพงศ  สุนทรพิพิธ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารเพ่ิมเติม 

08.45 - 10.45 น. ประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็น (3 หอง) 

หองท่ี 1 : พลังสื่อทองถิ่นเพ่ือสังคมปลอดบุหร่ี (หอง Grand A ชั้น 4) 

• คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี  ผูจดัการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่

• วาท่ี พ.ต. เสรี  ทองคู  หัวหนาแผนกผลิตและประชาสัมพันธ สถานี

วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกท่ี 3 

• คุณเวียงสอน  ดอนแกว  นักปฏิบัติงานรายการ  สถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยแมฮองสอน 

• คุณชูชาติ  อุทัยชิต  นายกสมาคม  เครือขายสื่อทองถ่ินเมืองพระรวง  

จ.สุโขทัย 

• คุณปยะวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จ.

อุบลราชธานี 

• คุณเขมวันต เหมราช  ผูสื่อขาว/นักจัดรายการวิทยุ/ผูประกาศขาว    

• วาท่ี ร.ต.กิติวรรณ  มณลี้ํา  ผูชวยประชาสมัพันธจังหวัดบุรรีัมย 

ผูดําเนินรายการ : อาจารยพิศาล อุตสาหพงษ   

 

หองท่ี 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรูการชวยเลิกบุหร่ี มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี  

(หอง Grand B ชั้น 4)  

(โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีอยางย่ังยืน) 

• ผศ.ดร.ภญ.พยอม  สุขเอนกนันท  รองคณบดผีายวิเทศและศิษยเกา

สัมพันธ  

• มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

• คุณโกสุม  เศรษฐวงศ  มหาวิทยาลัยรังสติ 

• ผูดําเนินรายการ : ภก.คทา บัณฑติานุกูล  ประธานโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลยัฯ 

• รศ.ดร.ผองศรี  ศรมีรกต  เลขานุการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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หองท่ี 3 : การจัดการเลิกบุหร่ีในชุมชน (ทาเลิก) ตําบลปลอดบุหร่ี  

(หอง Grand C ชั้น 4) 

• คุณประยงค  ทองพระพักตร ผอ.รพ.สต.บานเทพพัฒนา 

• คุณทวีป เพ็ชรฉลู อสม.ดเีดนชวนเลิกบุหรี ่

• คุณสมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิ ผอ.รพ.สต.ดอนทราย 

• คุณมงคล เงินแจง ผอ.รพ.สต.บานวังมะดาน 

• คุณธาดา วรรธนปยกุล สาธารณสขุอําเภอสตึก 

ผูดําเนินรายการ : คุณกษิดศิ  ขันธรัตน  รองประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย 

10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 - 12.00 น. ภาคีรวมใจสูการบรรลุเปาหมายเลิกบุหร่ี 3 ลานคน 

วิดีโอประสบการณเลิกบุหร่ี 3 ลาน 3 ป : มูลนิธิสื่อเพ่ือเยาวชน (5 นาที) 

• นพ.สุเทพ  เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

• นพ.ภานุวัฒน ปานเกตุ รองอธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

• นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล รองผูจดัการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 

• คุณธาดา วรรธนปยกุล ประธานมลูนิธิเครือขายหมออนามัย 

ผูดําเนินรายการ : นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรสั สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือ

สังคมไทยปลอดบุหรี ่

12.00 – 13.00 น.    กลาวปฏิญญา การประกาศเจตนารมย ชวยเลิกบุหร่ี 3 ลาน 3 ป 

และพิธีปดการประชุม 

• สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ่ือสังคมปลอดบุหรี ่

13.00 - 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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คําสั่ง ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

ท่ี ๑ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ  คร้ังท่ี ๑๖ 

ตามท่ี ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ไดจัดตั้งข้ึนโดยการสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและใหบริการองคความรูดานการควบคุม

การบริโภคยาสูบ การสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาสูบ ตลอดจนถึงการพัฒนาความรวมมือ

และเครือขายวิชาการโดยเช่ือมประสานกับบุคคล กลุมบุคคล องคกร/สถาบัน ท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน เพ่ือให

เกิดกระบวนการในการขับเคลื่อนกระแสสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยอยางมี

ประสิทธิภาพ น้ัน 

ในการน้ี ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับเครือขาย

วิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย ศูนยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท มูลนิธิเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ (SEATCA) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และองคการ

อนามัยโลก รวมกันเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา “บุหรี่กับสุขภาพ” ครั้งท่ี ๑๖ เพ่ือใหการดําเนินการ

ประชุมวิชาการฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประชุม

วิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๖ ข้ึน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 คณะกรรมการอํานวยการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๖ ประกอบดวย 

๑. ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ ท่ีปรึกษา 

๒. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีปรึกษา 

๓. นพ.หทัย  ชิตานนท ประธานกรรมการ 

๔. นพ.ศิริวัฒน  ทิพยธราดล รองประธานกรรมการ 

๕. ศ.เกียรติคุณวิฑูรย อ้ึงประพันธ กรรมการ 

๖. คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๗. ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ ์ กรรมการ 

๘. นพ. คํานวณ อ้ึงชูศักดิ์ กรรมการ 
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๙. ผูอํานวยการสํานักควบคุมการบรโิภคยาสบู   กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจ ิ กรรมการ 

๑๑. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล   กรรมการ 

๑๒. นพ.ชูชัย ศุภวงศ กรรมการ 

๑๓. ผูแทน องคการอนามัยโลก ประจาํประเทศไทย กรรมการ 

๑๔. ผูแทน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กรรมการ 

๑๕. ดร.ทพญ.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. นายสุรศักดิ์ สินประกอบ ผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการอํานวยการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี  

๑. กําหนดนโยบายและรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๖ 

๒. สนับสนุนใหเกิดการประสานงานและรวมดําเนินการระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓. อํานวยการ เรงรัด กํากับดูแล เพ่ือใหการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

๔. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

๕. ดําเนินการหรือจัดใหมีการผลักดันขอเสนอจากท่ีประชุมวิชาการดานการควบคุมการ

บริโภคยาสูบตอภาครัฐ 

๖. ดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใหการจัดประชุมสัมมนาฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังน้ี 

 

ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 ( นพ.หทัย  ชิตานนท ) 

ประธานคณะกรรมการกํากับทิศแผนงานศูนยวิจัยและจดัการ

ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

 

 

 



การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๖ | บุหร่ี : ภยัคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 180 

 
 

คําสั่ง  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

ท่ี ๒ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชมุวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ  คร้ังท่ี ๑๖ 

ตามท่ี ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ไดจัดตั้งข้ึนโดยการสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและใหบริการองคความรูดานการควบคุม

การบริโภคยาสูบ การสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาสูบ ตลอดจนถึงการพัฒนาความรวมมือ

และเครือขายวิชาการโดยเช่ือมประสานกับบุคคล กลุมบุคคล องคกร/สถาบัน ท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชน เพ่ือให

เกิดกระบวนการในการขับเคลื่อนกระแสสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน 

ในการน้ี ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับเครือขาย

วิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย ศูนยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท มูลนิธิเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ (SEATCA) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และองคการ

อนามัยโลก รวมกันเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนา “บุหรี่กับสุขภาพ” ครั้งท่ี ๑๖ เพ่ือใหการดําเนินการ

ประชุมวิชาการฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุม

วิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๖ ข้ึน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๖ ประกอบดวย 

๑. ทพญ.ดร.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ ประธานกรรมการ 

๒. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรสั กรรมการ 

๓. ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ กรรมการ 

๔. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ กรรมการ 

๕. รศ.ดร.สุชาดาตั้งทางธรรม กรรมการ 

๖. รศ.ดร.เนาวรตัน เจรญิคา  กรรมการ 

๗. รศ.สุปาณี เสนาดสิัย กรรมการ 

๘. ภก.คทา บัณฑติานุกูล กรรมการ 
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๙. ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.ลักขณา เตมิศิริกุลชัย กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.นิทัศน ศิริโชตริัตน กรรมการ 

๑๓. ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรญัญา กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ กรรมการ 

๑๕. Dr.Stephen Hamann กรรมการ 

๑๖. ดร.ศรณัญา เบญจกุล กรรมการ 

๑๗. คุณเศรณยี จุฬาเสรีกุล กรรมการ 

๑๘. คุณวรรณิกา มโนรมณ กรรมการ 

๑๙. คุณบังอร ฤทธิภักด ี กรรมการ 

๒๐. คุณแสงเดือน สุวรรณรัศม ี กรรมการ 

๒๑. อาจารยสุวิมล จันทรเปรมปรุง กรรมการ 

๒๒. ดร.ศณัสนีย กีรติวิรยิาภรณ กรรมการ 

๒๓. คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ กรรมการ 

๒๔. ผูแทน สมาคมหมออนามยั  กรรมการ 

๒๕. รองคณบดฝีายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

๒๖. นายสุรศักดิ์ สินประกอบ กรรมการและเลขานุการ 

๒๗. นายหรสิร ทวีพัฒนา ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังน้ี  คณะกรรมการดําเนินงานชุดดังกลาว มีบทบาทหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) กําหนดรายละเอียดของรูปแบบและกําหนดการของการบรรยายวิชาการ การนําเสนอผลงานดวย

การบรรยายและโปสเตอร การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนตามแนวทางท่ีคณะ

กรรรมการอํานวยการกําหนด 

(๒) ดําเนินการในกิจกรรมท่ีตอบสนองตอรูปแบบและรายละเอียดทางวิชาการท่ีกําหนด รวมถึงการ

ติดตอประสานงานวิทยากร การประกาศเปดรับและคัดเลือกหัวขอวิชาการ การประสานงานกับ

ฝายตาง ๆ เพ่ือเตรียมการรองรับกิจกรรมวิชาการ การเขารวมการสัมมนาของวิชาชีพตาง ๆ ท่ีไดรับ

ทุนจาก สสส. เพ่ือเตรียมเน้ือหาเขาสูการประชุมสัมมนา 

(๓) การรวบรวมและจัดทําเน้ือหาในสวนวิชาการของเอกสารประกอบการประชุม 

(๔) การสรุปรายงานและประเมินผลกิจกรรมวิชาการของการประชุมสัมมนา 

(๕) การจัดนิทรรศการภายในงาน   
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(๖) การประชาสัมพันธงานประชุม 

 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 ( นพ.หทัย  ชิตานนท ) 

ประธานคณะกรรมการกํากับทิศแผนงานศูนยวิจัยและจดัการ

ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 
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เครือขายผูรวมจัดงานประชุมวิชาการ “บุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ” คร้ังท่ี ๑๖ 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  

๔๒๐/๑ อาคารอเนกประสงค ช้ัน ๕ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

โทร. ๐-๒๓๕๔-๕๓๔๖ โทรสาร. ๐-๒๓๕๔-๕๓๔๗ 

www.trc.or.th 

 

มูลนธิิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 

๓๖/๒ ซ.ประดิพัทธ ๑๐ ถ.ประดพัิทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๗๘-๑๘๒๘ โทรสาร. ๐-๒๒๗๘-๑๘๓๐ 

www.ashthailand.or.th 

 

สถาบันสงเสริมสขุภาพไทย 

เดอะรเีจนทรอแยลเพลซ ๑ ซ.มหาดเล็กหลวง ๑ ถ.ราชดาํริ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

โทร. ๐-๒๖๕๑-๙๔๑๑ โทรสาร. ๐-๒๖๕๑-๙๔๑๑ 

www.thpinhf.org 

 

เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เลขท่ี ๒ ซ.ศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม  

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทร. ๐-๒๓๑๔-๔๓๓๓, ๐-๒๓๑๘-๘๑๗๐ โทรสาร. ๐-๒๓๑๔-๖๓๕๐ 

www.thpaat.org 

 

กรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทร. ๐-๒๕๙๐-๓๐๐๐ โทรสาร. ๐-๒๙๕๑-๐๒๗๒ 

www.ddc.moph.go.th 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

๔๒๐/๑ วิทยาเขตราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๔๓ โทรสาร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๕๘ 

www.ph.mahidol.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trc.or.th/
http://www.ashthailand.or.th/
http://www.thpinhf.org/
http://www.thpaat.org/
http://www.ph.mahidol.ac.th/
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สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสุข อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ 

ช้ัน ๔ ถ.ติวานนท อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทร. ๐-๒๕๙๐-๑๕๒๔ โทรสาร. ๐-๒๕๙๑-๘๑๙๙ 

www.whothai.org 

 

ศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแหงชาติ 

๓๕๖/๑๐ ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๔๕-๔๑๔๙-๕๐ โทรสาร. ๐-๒๒๔๕-๔๑๕๓ 

www.thailandquitline.com 

 

เครือขายนักรณรงคเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงเอเชียอาคเนย 

(SEATCA) (Southeast Asia Tobacco Control Alliance) 

๑๑๕ ถกลสุขเพลส หอง ๒B ถ.เทอดดําหริ แขวงถนนนครไชยศรี  

เขตดสุิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๐๘๒ โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๐๐๘๒ 

 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๙๗๙/๑๑๖-๑๒๐ ช้ัน ๓๔ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๙๘-๐๕๐๐ โทรสาร. ๐-๒๒๙๘-๐๔๙๙ 

www.thaihealth.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whothai.org/
http://www.thailandquitline.com/
http://www.thaihealth.or.th/
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เอกสารวิชาการและส่ือประกอบ 

การประชุมวิชาการ “บุหร่ีกับสขุภาพแหงชาติ” คร้ังท่ี 16 

เร่ือง “บุหร่ี : ภัยคุกคามตอความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”    
24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

1. สูจิบัตรการประชุมวิชาการ "บุหรีกั่บสุขภาพแหงชาติ" ครั้งท่ี 16 

2. สรุปรายงานการประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ" ครั้งท่ี 15 

3. ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือขาย อสม. เพ่ือทําบานในชุมชนใหปลอดบุหรี ่

4. การประเมินผล โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือขาย อสม.ฯ 

5. หนังสือ สรุป 25 ป การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560 

6. เอกสาร “ตัวเลขเตือนภัย” 

7. ชุดขอมูล  บานปลอดบุหรี ่

8. หนังสือ 1 อสม. ชวย 1 คนเลิกยาสูบ 

9. กาวทันวิจัยกับ ศจย. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 

10. รายงานผลการประเมินการปฏิบัตติามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสบูของประเทศไทย  

11. นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอรเพ่ือการควบคุมยาสูบ  

12. แนะนําเครือขายฯ 

13. จุลสารฟาใสไรควัน 2 ฉบับ 

14. คูมือเลิกบุหรี่สาํหรับประชาชน 

15. หนังสือ “บุหรี่ภัยราย ทําลายคณุ” 

16. แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการบําบัดโรคเสพยาสูบฯ สําหรับผูนําและบุคลากรฯ 

17. ไกลโรค ใกลสมาพันธ ฉบับเดือน ม.ค. – มี.ค. 60, ฉบับเดือน เม.ย. – มิ.ย. 60 

18. การขับเคลื่อนการสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี ่

19. วารสารสมาคมพยาบาล 

20. คูมือเลิกบุหรี่ฉบับพกพา 

21. แผนพับ “ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ”, รูจัก Quitline 1600, 1600 เปนเพ่ือนคุณ,  

22. “การเขาถึง 1600 สายดวนเลิกบุหรี่” 

23. สติ๊กเกอร Quitline 1600,ขอบคุณท่ีไมสูบบุหรี่ ตองการเลิกบุหรี่ โทรฟรี 1600 สายดวนเลิกบุหรี่, 

24. คูมือเรื่องเลาคนเลิกบุหรี่...เปลีย่นชีวิต, หักดิบ เลิกไดจริง 
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25. กาวทันวิจัยกับ ศจย. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 

26. พระราชบัญญัติควบคมุยาสูบ พ.ศ.2560 

27. 10 ขอตองรู พระราชบัญญัตคิวบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 

28. แบบประเมินผลการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 16 

29. สมุดบันทึก 

30. ปากกา 
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	ผลงานวิจัยการสร้างความรู้ใหม่
	 กระบวนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยใช้พลังเยาวชนอัลฟารุก บ้านกือทอง ตำบลบองอ อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
	 การบริหารจัดการงบบำบัดเลิกบุหรี่และสุรา งวดที่ 2 ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่
	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
	 นวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก 8 ฐานพิชิตบุหรี่
	 ประสิทธิผลของโปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ด้วยยาอมสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
	ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาสูบ
	 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ความสามาถที่จะจ่ายสุงสุด ความเต็มใจที่จะจ่าย สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยาสูบของชายผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
	 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 19 ของประเทศไทย (การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก” ของผู้นำ...
	 ผลของโปรแกรม 5 ร. ต่อการเลิกบุหรี่ พื้นที่รพ.สต.บ้านพังสิงห์  ต.ท่าเรือ  อ.เมืองนครศรีธรรมราช
	 ประสิทธิผลของเครือข่าย อสม.ต่อการช่วยเลิกบุหรี่ ใน รพ.สต.บ้านพังสิงห์  ต.ท่าเรือ  อ.เมืองนครศรีธรรมราช
	 รูปแบบการการควบคุมการสูบบุหรี่โดยชุมชนเพื่อชุมชนตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ห้องนำเสนอผลงาน R2R การช่วยเลิกบุหรี่
	 การประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่  (ปีแรก)
	 รูปแบบการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
	 ผลการพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เลิกบุหรี่วิถีพุทธ นวดกดจุดสร้างพลัง
	 ผลของโปรแกรม “เลิกบุหรี่ได้สุขภาพไฉไล อิ่มใจได้บุญ” ประยุกต์วิถีชีวิตมุสลิมในการช่วยเลิกบุหรี่
	 การพัฒนารูปแบบการบำบัดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: โมเดลการช่วยเลิกบุหรี่แบบขายตรง
	รายชื่อโปสเตอร์
	ผลงานวิจัยการสร้างความรู้ใหม่
	 การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 20-24 ปี
	ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาสูบ
	 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในรอบและสถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 5
	 การสำรวจสถานการณ์ร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
	 อิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา
	 ผลของการประยุกต์ใช้แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
	 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงเที่ยวสถานบั20นเทิงบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
	 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากร้านค้าถึงสถานศึกษากับพฤติกรรมการขายบุหรี่ให้เยาวชนในสถานศึกษาในเขตเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
	 การศึกษาการพัฒนาร้านค้าต้นแบบไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดสุรินทร์
	 4H กระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยอาศัยภาคี มีส่วนร่วมพื้นที่ชายแดนใต้(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี)
	ห้องนำเสนอผลงาน R2R การช่วยเลิกบุหรี่
	 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพยายามเลิกบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ขึ้นไปในจังหวัดนครปฐม
	 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในชุมชนตามบริบทพื้นที่ชาวไทยภูเขา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
	 ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา
	 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้เลิกบุหรี่ได้และผู้เลิกบุหรี่ไม่ได้ ของผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
	 การพัฒนานักเรียนแกนนำในการใช้โปรแกรมนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยเลิกบุหรี่
	 ผลของการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนด้วยการนวดกดจุดเท้าและ 2A โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
	 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบิดาในคลินิกเด็กบ้านไม้แดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 การพัฒนาชุดโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่
	 รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
	 คุณชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ  ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
	 คุณทวีป เพ็ชรฉลู อสม.ดีเด่นชวนเลิกบุหรี่
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