
www.trc
.or

.th



 
ก 

รายงาน 

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 

 

 

 

โครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

 

 

 

จัดโดย  

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย  

1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

 

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 (Pre-conference) 

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 10  

เรื่อง “FCTC เพื่อสังคมไทยไรควันบุหร่ี” 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

www.trc
.or

.th



 
ข 

 

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

การจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

  

คณะทํางาน : ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ*,** 
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ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา**** 

นางสาวประภาพรรณ เอ่ียมอนันต* 

นางสาวหทัยชนก สุมาลี** 

  

 

ฝายสนับสนุน : นางสาวจินตนา ปสิงหP* 

นางสาวศัญชญา ภูแลนสูงP

* 

นางสาวสรัตนี แกวคําP
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พิมพคร้ังแรก : สิงหาคม 2554 

จํานวน : 1,000 เลม 

  

 

สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พิมพท่ี : เจริญดีมั่นคงการพิมพ 

โทรศัพท  0-2457-2593 

  

ออกแบบรูปเลม : Adisak Naowarattanakorn P
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* ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

** สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณะสุข 

*** มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 

**** คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 

การประชุมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนา

ตนแบบบริการอดบุหร่ี เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 กอนการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ัง

ท่ี 10 (Pre-conference) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ไดรับความสนใจจาก

บุคลากรท่ีทํางานดานการชวยเลิกบุหร่ี และภาคีเครือขายควบคุมยาสูบเปนอยางมาก 

ในโอกาสน้ีศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอขอบคุณ 1สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1 ท่ีใหการสนับสนุนทุนในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในคร้ังน้ี และ

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สําหรับการรวมสนับสนุนในการ

ดําเนินโครงการวิจัย  

ศจย. ในฐานะหนวยงานบริการวิชาการ และจัดการความรูดานการควบคุมยาสูบของประเทศ

ไทย หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปรายงานการประชุมคร้ังจะมีสวนชวยในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา

ตนแบบการจัดบริการอดบุหร่ีในประเทศไทยตอไป 

 

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ 

ผูอํานวยการศูนยวิจยัและจดัการความรู 

เพ่ือการควบคมุยาสูบ (ศจย.) 
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สารบัญ 
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 สรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 1 

 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการ

จัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 
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คํากลาวรายงาน 

โดย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ 

ในพิธีเปดการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู 

เพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference) 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

เรียน  ทานประธาน นพ.ปานเทพ คณานุรักษ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ 1สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1 ทานวิทยากร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน ดร.ศิริวรรณ  พิทย

รังสฤษฏ  ผู อํานวยการศูนยวิจัยและจัดการความรู เ พ่ือการควบคุมยาสูบ ในนามของผูแทน

คณะกรรมการจัดการประชุมบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 10 รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีทุกทานไดให

ความสนใจเขารวมการประชุมกอนการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ (Pre-conference)  

4สืบเน่ืองจากภาคีเครือขายควบคุมยาสูบไดดําเนิน 4โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบบริการชวยเลิก

บุหร่ี มาไดระยะหน่ึงแลว จึงเห็นควรมีการตอยอด การใชขอมูลท่ีไดจากการถอดบทเรียนรูปแบบบริการ

บริการชวยเลิกบุหร่ี ดวยการจัดเวทีประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูภายใตโครงการสังเคราะหองคความรู

เพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิก

บุหร่ีสําหรับประเทศไทย และรับทราบปญหาและอุปสรรคการทํางานระดับพ้ืนท่ี เพ่ือนําองคความรูท่ี

ไดรับนําไปใชเพ่ือวางระบบการจัดบริการตอไป  

ในโอกาสน้ีภาคีควบคุมยาสูบ ขอขอบคุณ1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 1 ท่ีใหการสนับสนุนทุนในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในคร้ังน้ี 

และหวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมคร้ังจะเปนประโยชนสําหรับผูทํางานดานบริการชวยเลิกบุหร่ีทุกทาน 

เพ่ือการขับเคล่ือนการควบคุมยาสูบในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิผลตอไป 

บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว  ดิฉันขอเรียนเชิญ ทาน นพ.ปานเทพ คณานุรักษ ผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาคุณภาพบริการ 1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กลาวเปดการประชุมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี กอนการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ัง

ท่ี 10 (Pre-conference) ขอเรียนเชิญคะ 
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คํากลาวเปดประชุม 

โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ 1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

นพ.ปานเทพ คณานุรักษ  

ในพิธีเปดการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู 

เพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference) 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

เรียน คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุม  คณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยากร และผูเขารวมประชุม

ทุกทาน 

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดมาเปนประธานในเปดการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู

ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี ในวันน้ี 

กอนอ่ืน ผมขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของทุกทานท่ีไดมีสวนในการจัด

ประชุมวิชาการคร้ังน้ี  ผมขอแสดงความชื่นชมภาคเครือขายควบคุมยาสูบ ในความรวมมือดําเนินงาน

ควบคุมยาสูบอยางเขมแข็ง  

1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดย 1สํานักพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งมีหนาท่ีในการ

สงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงหลักประกันสุขภาพดวยความมั่นใจ 

ไดสนับสนุนใหหนวยบริการจัดการใหบริการจัดการใหบริการอดบุหร่ีข้ึนตั้งแตปงบประมาณ 2553 

เพ่ือใหการชวยเหลือผูสูบบุหร่ีท่ีอยากเลิกบุหร่ีไดเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น และลดอัตราการเกิดโรค

เร้ือรังตางๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี เพ่ือใหดําเนินการดังกลาวไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

สนับสนุนใหเกิดการสังเคราะหองคความรูดังกลาวขึ้น เพ่ือพัฒนารูปแบบของการจัดการบริการอดบุหร่ีท่ี

จะสามารถเปนแนวทางการนํารองการดําเนินการระดับพ้ืนท่ีและเปนการใหบริการท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานอันจะสงผลใหลดอัตรากรเจ็บปวยไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไปในอนาคต 

 

บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูภายใตโครงการ

สังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี และขออํานวยพรใหการประชุมดําเนินไป

ตามวัตถุประสงคของการจัดประชุมทุกประการ  
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สรุปบทเรียน 

รูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี  
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สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
2 

สรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการระบบบริการคลินิกอดบุหร่ีของประเทศไทย 

การประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference) 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

สืบเน่ืองจากเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2554 ท่ีผานมา ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.) รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําขอเสนอโครงการการ

ขยายบริการเพ่ือปองกันโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี เสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณในหมวดสงเสริมปองกัน ป พ.ศ.2554 และ 2555 ในดานการพัฒนาบริการคลินิกเลิกบุหร่ี โดย

ในเบ้ืองตนทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพไดใหการสนับสนุน ศจย.ในการจัดกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 เพ่ือใหเครือขายท่ีทํางานดานการชวยเลิกบุหร่ีไดรับทราบความกาวหนา

เกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหร่ี รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหร่ี

สําหรับประเทศไทย เพ่ือใชในการนํารองดําเนินการระดับพ้ืนท่ีตอไป ภาคผนวก 1 

ในการประชุมเวทีการแลกเปล่ียนการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

ชวงเชาเร่ิมตนดวยการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)  

หัวขอ “รูปแบบการบูรณาการการบริการเลิกบุหร่ี” จํานวน 4 เร่ือง ดังน้ี  

1. ประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหร่ีของผูใชบริการคลินิกอดบุหร่ี 

2. โดย คุณศิริพร จินดารัตน 

3. การพัฒนาโปแกรมจัดการฐานขอมูลการบําบัดผูติดสารนิโคติน 

4. โดย คุณสุดรัก พิละกันทา 

5. ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคในการเลิกบุหร่ี: กรณีศึกษาอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

6. โดย คุณจํานงค แกวนาวี 

7. ประสิทธิผลการใชยา Nortriptyline รวมกับพฤติกรรมบําบัดในการชวยเลิกบุหร่ี 

8. โดย ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ 

ตอจากน้ันเปนการบรรยายหัวขอ “มาตรฐานโรงพยาบาล/สถานพยาบาลปลอดบุหร่ี” โดย พญ.นัน

ทา อวมกุล สํานักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการจัดระดับ

ความสําเร็จของมาตรฐาน 1-8 ซึ่งมีเปาหมายและกระบวนการท่ีหนุนเสริมกัน เพ่ือสงเสริมการควบคุมการ

บริโภคยาสูบโดยสถานพยาบาล ใหกระบวนการเยี่ยมสํารวจและกลไกอ่ืนๆ ของ สรพ. มีสวนในการทําให

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี  มีกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ

บําบัดรักษาผูติดสารนิโคตินท่ีมีคุณภาพ เปนไปตามแนวทางท่ีเครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการ
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บริโภคยาสูบจัดทําขึ้น ซึ่งแนวทางการจัดระดับความสําเร็จของมาตรฐาน 1-8 ไดแก 1.การนําองคกร 2.การ

ส่ือสารประชาสัมพันธ 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การคนหาและการดูแลผูติดบุหร่ี 5.การจัดบริการคลินิกเลิก

บุหร่ี 6.การกํากับดูแลใหโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเปนสถานท่ีปลอดบุหร่ี 7.การสงเสริมบทบาท อปท.กับ 

ชุมชน และ 8.การวัดวิเคราะหและการประเมินผล ภาคผนวก 2 

หลังจากน้ันเปนการถายทอดประสบการณ “เร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี” ท่ีผานการคัดลือกใน

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหร่ีผานการเลาเร่ือง ดําเนินการโดย ผศ.กรองจิต 

วาทีสาธกกิจ ท่ีปรึกษามูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี จํานวน 10 เร่ือง ภาคผนวก 3 ดังน้ี 

1. สยบ“นิค”เด็กนอยผูทรนง 

โดย นางอุลี  ศักดิ์สุวรรณ โรงพยาบาลนาน จ.นาน 

2. ยาใจ..จากหัวใจของผูใหและผูรับบริการ 

โดย นางวรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

3. “จากเดก็นอยท่ีออนหัด” 

โดย นางสุพฤตยิา  เริงจรัล โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย 

4. เร่ืองเลากระบวนการทํางานแบบสหสาขาวชิาชีพ ในการดูแลผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุด

กั้นเร้ือรังปลอดจากควันบุหร่ี ถงึระดับชุมชน 

โดย นางบุญญา อักษรชู โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

5. ภูมิใจท่ีไดเปน 

โดย นางกุลธดิา จันทรานุสรณ โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

6. ดั่งดอกบัวบาน 

โดย นางสาวอภิญญา ลุนนากัน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 

7. คุณหมอตวันอย 

โดย นางจรรยา ใจหนุนโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก 

8. “เร่ืองเลา  ดวยแรงแหงรัก” 

โดย นายศศพล คชมติร โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

9. สัญญาใจในเดือนรอมฏอน 

โดย นายอุสมาน แวหะยี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลลําใหม จ.ยะลา 

10. ประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหร่ี 

โดย นายสุขฎิพจน พรศรี คลินิกฟาใส ศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพฯ  

จ.นครนายก 
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ตอดวยการนําเสนอ “การจัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขาย

ชวยเลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ” จํานวน 10 แหง 

ภาคผนวก 4 โดยแบงเปน 2 ชวง ชวงแรก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ดําเนินการโดย ผศ.นพ.

สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ท่ี

ปรึกษามูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี   

1. โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร  

โดย คุณนิรันดร สรอยระยา 

2. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน 

โดย คุณธาดาวรรณ ภูมาตนา 

3. โรงพยาบาลสันปาตอง จ.เชียงใหม 

โดย คุณดอกรัก  พิทาคํา 

4. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

โดย นพ.รัฐภูมิ ชามภูนท 

ชวงบายเปนการนําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางาน

เครือขายชวยเลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ ตอจาก

ชวงเชา ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  

5. โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท 

โดย คุณลําพวน ใจแสง 

6. โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

โดย คุณบุษริน  เพ็งบุญ 

7. โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร 

โดย คุณสุเพ็ญ แกวเพชร 

8. โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา 

โดย คุณสุพร ดานวรนันท 

9. โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

โดย คุณนํ้าทิพย สงวนบุญญพงษ 

10. โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก 

โดย คุณคําแวน เขื่อนเปก 
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ในชวงบายไดมีการเปดเวทีการอภิปรายรายกลุมถึง “ปญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นแนวทางใน

การประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี” โดยแบงกลุมหนวยบริการในสังกัดสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพ ตามพ้ืนท่ีเปน 7 กลุม ภาคผนวก 5 คณะทํางานสามารถสรุปประเด็นจากท่ีประชุมถงึแนวทางท่ีไดรับ

จากผูทรงคุณวุฒิ ดานวิชาการ 3 ทาน คือ 1) ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2) ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 

และ 3) ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ และดานระบบ คือ คุณกาญจนา ศิริโกมล ผูเชี่ยวชาญสํานักพัฒนา

คุณภาพบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในประเด็นการประสานระบบการ

ดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี เพ่ือใหภาคสวนท่ีเกี่ยวของนําไปขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาตนแบบการ

จัดบริการอดบุหร่ีในประเทศไทยตอไป สามารถแยกประเด็นหลัก 4 ประเด็นดังน้ี 

1.นโยบายและพัฒนาระบบของการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี  
1.1 1สถานการณดานนโยบายและพัฒนาระบบ 1การดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี 1ที่ผานมา

จนถึงปจจุบัน 

1ปจจุบันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการคลินิกอด

บุหร่ีในสังกัดท่ัวประเทศแหงละ 50,000 บาท โดยแตละพ้ืนท่ีมีกลไกในการบริหารจัดการไดเอง 

1ดานระบบบันทึกขอมูล ปจจุบัน 1เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี 1กําลังพัฒนา

ระบบบันทึกขอมูล โดยในป พ.ศ.2555 จะจัดตั้งศูนยขอมูลสวนกลาง และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบแบบประจํา 

1 คน ซึ่งในเบ้ืองตน1เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ีจะดําเนินการเก็บขอมูลใหกอน เพ่ือใช

เปนขอมูลระดับประเทศ 

เมื่อวันท่ี 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2553 ท่ีผานมา มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2553 มีมติ

รับรอง “มาตรการในการควบคุมปจจัยเส่ียงตอสุขภาพดานยาสูบ”  และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดรับ

รองมติในการประชุมคร้ังท่ี  2 /2554 วันศุกรท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบ

รัฐบาลเปนท่ีเรียบรอยแลว ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะนํามติไปขับเคล่ือนเพ่ือการควบคุมยาสูบตอไป โดยมี

มติใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกระทรวง

สาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบําบัดโรคติดบุหร่ีรวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร แพทยแผน

ไทยหรือบริการแพทยทางเลือกท่ีจําเปนตอการบําบัดโรคติดบุหร่ี และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงาน

เลิกบุหร่ีในชุมชน 

 

1.2 1 ปญหาและอุปสรรค 

  ปญหาและอุปสรรคดานระบบของการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ีในปจจุบันพบวาสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) 1 ยังไมไดกําหนด 1ตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ีท่ีชัดเจน 
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บุคคลากรท่ีรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีมีจํานวนนอย แตละคนมีภาระงานมากโดยรับผิดชอบงานอ่ืนไปดวยใน

ขณะเดียวกัน ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร และแพทยยังไมใหความสําคัญเร่ืองการใหบริการเลิกบุหร่ี

เทาท่ีควร  

1ปจจุบันระบบบันทึกขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีความยากลําบากในการ

ดําเนินการ เชน 1ขาดการชี้แจงเร่ืองรายงาน คําจํากัดความ  

1รูปแบบการจัดบริการ เปาหมายผูรับบริการเลิกบุหร่ียังไมมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ท่ัวประเทศ มีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณและนโยบายของผูบริการในการดําเนินงานบางพ้ืนท่ีทําใหไม

สามารถ1ขยายเครือขายการใหบริการอยางท่ัวถึงเพ่ือรองรับผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีท่ัวประเทศ 

1ปจจุบันยานอทริปไทลีน1 (Nortripthylene) ถูกบรรจุอยูในบัญชยีาหลักแหงชาตแิลว แตยงัไมได

ระบุขอบงชีว้าชวย1ในการอดบุหร่ี 

  

11.3 แนวทางการแกไข 

1 เสนอใหมีการจัดตั้งศนูยใหบริการเลิกบุหร่ีในโรงพยาบาลท่ีมีรูปแบบชัดเจน โดยเบ้ืองตนอาจจัดทํา

ในโรงพยาบาลนํารองกอน เปาหมายผูรับบริการในเบ้ืองตนใหมุงเนนไปท่ีผูปวยโรคเร้ือรังเปนอันดับแรก โดย

อาศัยรูปแบบของศูนยโรคหัวใจ ศูนยโรคเบาหวาน เพ่ือเสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหนํา

องคความรูน้ีมาพัฒนาตอ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ควร

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ของการดําเนินงานบริการเลิก

บุหร่ีท่ีชัดเจน มีรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานพรอมนโยบาย 1การใหบริการคลินิกอดบุหร่ี ควรไดรับการ

ผลักดันจากผูบริหาร1 สปสช.ควรใหงบประมาณสนับสนุนดานบริการเลิกบุหร่ีใหมากกวาเดิม และมีการ 1เพ่ิม

ปริมาณบุคลากรท่ีทํางานคลินิกเลิกบุหร่ี โดยบรรจุเ ร่ืองน้ีในการควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-

communicable diseases; NCDs) และอาจนําผูติดบุหร่ีมาชวยในกระบวนการเลิกบุหร่ีดวย   

1ประเทศไทยควรมีการสรางระบบบันทึกขอมูลผูปวยใหงายตอการรับ-สงขอมูลระหวางคลินิกอด

บุหร่ี สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1เปนโปรแกรมสําเร็จรูป เชน  บสต.

ของงานยาเสพติด และโรคเร้ือรังของ สปสช. 

1หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรรวมผลักดันใหยาท่ีชวยในการอดบุหร่ีท่ีมีประสิทธิภาพตัวอ่ืนๆ นอกจาก

นอทริปไทลีนเขาไปอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ เพ่ือใหผูอยากเลิกบุหร่ีท่ีมีความจําเปนในการใชยาสามารถ

เขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน 
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2. ดานวิชาการสนับสนุนการพัฒนาระบบและสมรรถนะบริการเลิกบุหร่ี 
12.1 สถานการณ 1ดานวิชาการสนับสนุนการพัฒนาระบบและสมรรถนะบริการเลิกบุหร่ี1ที่

ผานมาจนถึงปจจุบัน  

จากการทบทวนสถานการณเบ้ืองตนกอนการประชุม โดยคณะทํางานของ ศจย. และเครือขาย

ควบคุมยาสูบ พบวา ในป พ.ศ.2551-2552 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี ไดดําเนินโครงการโรงพยาบาล

ปลอดบุหร่ีตนแบบในการแกปญหาบุหร่ีและสุขภาพ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งไดทํางานรวมกับองคกรภาคีตางๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมี

การขยายเครือขายการรณรงคไปยังองคกรรณรงคในระดับภูมิภาค ผานการทํางานกับบุคลากรสาธารณสุข

ในการดําเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี จํานวน 113 แหง (โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 

9 แหง และโรงพยาบาลชุมชน 104 แหง) สําหรับในป พ.ศ.2553-2555 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี ได

พัฒนาแผนงานสนับสนุนและขยายเครือขายในการควบคุมยาสูบลงสูโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานี

ตํารวจ โดยเการขยายผลเพ่ือสรางคานิยมท่ีไมสูบบุหร่ีลงสูชุมชน   

ในขณะเดียวกันระหวางป 2553-2555 เครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบได

ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตนแบบในการดําเนินงานดานการ

ควบคุมยาสูบอยางครบวงจร และไดมีการปรับเกณฑการพิจารณาสถานพยาบาลปลอดบุหร่ี ตามศักยภาพ

และการดําเนินงานของโรงพยาบาลน้ันๆ โดยมุงเนนสงเสริมใหโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีไดมีโอกาสพัฒนา

ตนเองใหมีศักยภาพท่ีดีขึ้นในการควบคุมยาสูบอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหเกิดระบบการสงตออยางเปน

เครือขายรวมกับสาขาวิชาชีพอ่ืน ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)   

ในป พ.ศ.2552 ศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแหงชาติ (ศบช.) หรือสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 เร่ิม

เปดใหบริการอยางเปนทางการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เพ่ือเปนศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติท่ีพัฒนาจากขอมูล

หลักฐานทางคลินิกท่ีเชื่อถือได โดยผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ อยางเปนเครือขาย มีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ

สรางความรูใหม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัครเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีระดับภูมิภาค 

บทบาทท่ีสําคัญของสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 คือ ใหบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท (Quitline) ท่ีมีคุณภาพระดับ

สากล สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ Quitline สูการพัฒนา Best practice ระดับภูมิภาค รวบรวมขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับ Quitline และใหความรูแกสาธารณะอยางตอเน่ือง พัฒนาสมรรถนะผูประกอบวิชาชีพ

สุขภาพและอาสาสมัคร เพ่ือการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท ระดับนานาชาติ ตลอดจนรวมประสานงานเพ่ือการ

ผลักดันนโยบายสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี  

ในระหวางป พ.ศ.2552 พล.ต.ต.หญิง จันทนา วิธวาศิริ และ ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ เครือขาย

วิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดดําเนินการสํารวจโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ในประเทศ
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ไทย โดยสงแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลเครือขายจํานวน 1,040 แหง โดยไดรับแบบสอบถามกลับท้ังส้ิน 

676 ฉบับ คิดเปนรอยละ 65.7 ครอลคลุม 76 จังหวัดท่ัวประเทศ จากการสํารวจพบวามีโรงพยาบาลท่ีมีการ

ดําเนินงานคลินิกอดบุหร่ีจํานวน 555 แหง  

พ.ศ.2553 พญ.ธญรช ทิพยวงษ สถาบันธัญญารักษ กําลังศึกษาการพัฒนาระบบบําบัดรักษา

ผูปวยบุหร่ี ดวยงบประมาณของกรมการแพทย ขณะน้ีอยูในระหวางสงแบบสอบถามการประเมินระบบ

บริการบําบัดโรคติดบุหร่ีในประเทศไทย ท่ีพัฒนาโดยเครือขายวิจัยบริการบําบัดโรคติดบุหร่ี ไปยังคลินิกอด

บุหร่ีในสังกัดกรมการแพทย 

4 ในปเดียวกัน คือ พ.ศ.2553 ศูนยวิจัยและจัดการความรู เ พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ิมดําเนิน4โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบบริการชวยเลิกบุหร่ีมาไดระยะหน่ึงแลว ดวยทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยไดรับความรวมมือดาน

นักวิจัยจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) และมหาวิทยาลัยตางๆ โดยมี

วัตถุประสงคการดําเนินโครงการเพ่ือ 1) คนหาตนแบบการจัดบริการบําบัดรักษาโรคเสพยาสูบ (Service 

delivery model of tobacco cessation) และระบบโครงขายการสงตอ (Referral network system) ท่ี

สอดคลองกับแนวทางของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือเปนบริการท่ีมีประสิทธิผลสูงและตนทุน

ต่ําเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอ่ืนๆ (Cost-effective) และผูตองการเลิกบุหร่ีเขาถึงไดงาย ตามบริบทของแตละ

พ้ืนท่ี แยกเปนเมืองและชนบท (accessible by target groups) 2) ทําการทดลองการจัดบริการบําบัดรักษา

โรคเสพยาสูบบางรูปแบบท่ีมีประสิทธิผลในบริบทของประเทศไทยจากขอสรุปตามวัตถุประสงคท่ี 1 และ

เปรียบเทียบตนทุนประสิทธิผล (Efficacy and Cost-Effectiveness) รูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีแยกเปน

เมืองและชนบท  และ 3.ออกแบบการสรางแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิผล การจัดบริการบําบัดรักษาโรค

เสพยาสูบ ในระบบปกติภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา (To suggest recommendations for scaling 

up the effective work models) โดยขณะน้ี ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิ

ยาลัย ไดดําเนินการวิจัย หัวขอ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเร่ืองปจจัยกําหนดพฤติกรรมการเลิก

บุหร่ี เพ่ือสังเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหร่ีของประชากรวัยผูใหญ เสร็จส้ินไปแลว ปจจุบัน 

ศจย.อยในระหวางดําเนินการวิจัย หัวขอ รูปแบบบริการบําบัดโรคติดบุหร่ี: การทบทวนงานวิจัยอยางเปน

ระบบ (A systematic review of systematic reviews of cessation) เพ่ือคนหารูปแบบและประสิทธิผลของ

รูปบริการเลิกบุหร่ีท่ัวโลก และนางสาวหทัยชนก สุมาลี สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ อยู

ระหวางการดําเนินการวิจัย หัวขอ การศึกษาสถานการณระบบการจัดบริการชวยเลิกบุหร่ีในประเทศไทย 

ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา เครือขายวิชาชีพแพทยเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี ไดรายงานตอท่ี

ประชุมวา ในป พ.ศ.2555 เครือขายวชิาชีพแพทยเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี มีแผนการวจิัยรวมกับ

โรงพยาบาลรามาธิบดีในการดําเนินการวจิัยเร่ืองประสิทธิผลของรูปแบบบริการเลิกบุหร่ีของประเทศไทยใน

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
9 

กลุมคนไขโรคเร้ืองรัง โดยแบงการศึกษาเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 รับคําปรึกษาอยางเดียว รูปแบบท่ี 2 

รับคําปรึกษารวมกับการใชยาหลอก (Placebo) รูปแบบท่ี 3 รับคําปรึกษารวมกับการใชยาแบบ Step Up 

เร่ิมจากการประเมินผูตองการเลิกบุหร่ีวาควรไดรับยาหรือไม ถาควรไดรับจะใชยาตวัใด ซึ่งจะเร่ิมจากการใช

ยาราคาถกู รวมถึงยาสมุนไพร, Bupropion, Nortriptyline เปนลําดับแรก และหากไมไดผลจะปรับใชยาท่ีมี

ราคาแพงขึ้นตามลําดับ และ รูปแบบท่ี 4 รับคําปรึกษารวมกับการใชยาราคาแพง โดยจะวัดจากตนทุน

ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) เพ่ือนําผลการวิจยัท่ีไดรับไปพัฒนารูปแบบบริการเลิกบุหร่ีของประเทศ

ไทยตอไป 

 

12.2 ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคดานวิชาการของการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ีในปจจุบันพบวา ผูบริหารสวน

ใหญยังไมทราบขอมูลดานวิชาการเกี่ยวกับระบบบริการเลิกบุหร่ี บุคลากรท่ีรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีใน

ประเทศไทยบางรายไมเคยผานการอบรมทักษะในการใหบริการเลิกบุหร่ี ทําใหบุคลากรยังขาดองคความรู

ดานการเลิกบุหร่ี ไมมีความมั่นใจในการใหบริการ  

ปจจุบันคลินิกอดบุหร่ียังขาดการสนับสนุนดานเอกสาร ขาวสารความรูเร่ืองบุหร่ี รวมถึงส่ือ วีดีทัศน

ท่ีเกี่ยวกับการชวยเลิกบุหร่ีท่ีสามารถเขาถึงทุกวัย ปจจุบันสวนใหญแหลงขอมูลจะไดจากเวบไซต และมูลนิธิ

รณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี นอกจากน้ีผูรับผิดชอบงานคลินิกอดบุหร่ีไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยาการ

เลิกบุหร่ีทําใหไมทันตอสถานการณ 

 

12.3 แนวทางการแกไข 

ประเทศไทยตองมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีรับผิดชอบคลินิกเลิกบุหร่ีทุกคนดวยหลักสูตร

ฝกอบรมทางวิชาการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 1ท่ัวประเทศ 1อยางตอเน่ืองยั่งยืน และสม่ําเสมอ โดย มูลนิธิ

รณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี เครือขายวิชาชพีสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี เชน องคความรูดาน 5A 1ความรู 

และทักษะท่ีจําเปนตอการชวยเลิกบุหร่ี 1เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา สําหรับบุคลากรท่ีมีความ

รูอยูแลวควรเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานดานน้ี เชน หลักสูตรการบําบัดชวยเลิกบุหร่ีเชิงลึก หรือสนับสนุน

คูมือแนวทางเวชปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในการชวยเลิกบุหร่ี (Guideline Standard) ท่ีสหวิชาชีพสามารถ

นํามาใชปฏิบัติงานไดเลย 

 ตองมีการพัฒนาส่ือหรือชุดการเรียนรูเพ่ือชวยในการเลิกบุหร่ีเหมาะสมสามารถเขาถึงไดทุกวัย 

เชน แผนพับ วีดีทัศนสอนเทคนิคการเลิกบุหร่ีท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเผยแพรสนับสนุนใหกับคลินิกอด

บุหร่ีเพ่ือนําไปใช และมีการการพัฒนาขอมูลขาวสารดานวิทยาการเลิกบุหร่ีใหทันตอสถานการณ และมี

ชองทางการรายงานหรือประชาสัมพันธใหผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีไดรับทราบอยางตอเน่ือง รวมถึงมีการ
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จัดประชุมสัมนาและอบรมวิชาการ เชน การเผยแพรงานวิจัย โดยเชิญผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีใหเขารวม

ประชุมโดยตรง  

 

3.การเชื่อมตอกับสายดวนเลิกบุหร่ี 1600   
13.1 สถานการณ1ดานการเชื่อมตอกับสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 1ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ในชวงท่ีผานมา (พ.ศ.2551-2553) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ได

สนับสนุนทุนดําเนินงานโครงการศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแหงชาติ (ศบช.) ซึ่งมีมูลนิธิสรางสุขไทย

เปนผูรับทุนเพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท โดยเร่ิมกอตั้งและเปดใหบริการเมื่อเดือน

มกราคม พ.ศ.2552  รูปแบบบริการของสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 เปนการบริการใหคําปรึกษาฟรี เพ่ือการเลิก

บุหร่ีแกประชาชนท่ัวไป เปดบริการระหวาง 07.30 - 20.00 น. ตั้งแต วันจันทร – วันศุกร สําหรับการบริการ

นอกเวลา หรือวันหยุด สามารถฝากขอความและเบอรโทรกลับได คาบริการ โทร 1600 โดยใชโทรศัพท TOT 

3 บาท/คร้ัง ท่ัวประเทศ การดําเนินงานท่ีผานมาของสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ทําใหไดระบบเทคโนโลยี และ

ระบบการใหบริการคําปรึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

3.2 1ปญหาและอุปสรรค 

1ปจจุบันสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ของประเทศไทยมีเพียงแหงเดียว คือ ท่ีกรุงเทพมหานคร ทําให

ผูใชบริการในตางจังหวัดสามารถเขาถึงบริการไดยาก อาทิ ภาคใตแจงวาโทรติดยาก  

ในการสงตอและสงกลับระหวางศูนยบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพทแหงชาติ หรือสายดวนเลิกบุหร่ี 

1600 กับพ้ืนท่ีบริการหรือคลินิกอดบุหร่ีท่ีใหบริการ1เลิกบุหร่ีแบบ1 2A 1R (Ask Advice Refer) ในขั้นตอนการ

สงตอ1สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ยังมีปญหาและอุปสรรคตั้งแต1ผูใหการบําบัดในคลินิกอดบุหร่ียังไมทราบระบบ1

สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 1จึงไมสามารถใหคําแนะนําผูรับบริการไดเต็มท่ี เน่ืองจากเกรงวา 1เมื่อสงตอผูปวยไป

แลวสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ยังไมมีระบบขอมูลรายงานยอนกลับมายังคลินิกอดบุหร่ี ทําใหคลินิกอดบุหร่ีไม

ทราบวาผูมารับบริการสามารถเลิกบุหร่ีไดสําเร็จแลวหรือไม จํานวนเทาใด 

 การดําเนินงานสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ยังไมมีระบบหรือคําส่ังท่ีชัดเจนจากกระทรวง และยังไมมี

ชองทางการเชื่อมในทุกระดับ เพ่ือความสะดวกในการติดตามผูปวย ซึ่งตองมีการลงทะเบียนในการใหบริการ

สายดวน 1600 ใหสามารถโทรติดตามได เพ่ือปองกันการฟองรองภายหลังดวย 
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13.3 แนวทางการแกไข 

1 สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ควรขยายใหมี ทุกภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากศูนยกลางท่ี

กรุงเทพมหานคร เพ่ือ 1เพ่ิมทางเลือกในการเลิกบุหร่ีใหกับประชาชน และ 1สามารถรองรับผูใชบริการใน

ตางจังหวัดท่ียังไมสามารถเขาถึงได 

1สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 1ควรมีชองทางสงตอรับบริการในสถานพยาบาล และเขามามี 1บทบาทหลัก

ในการ 1ติดตามมากขึ้น และสงขอมูลใหหนวยงานท่ีสงมาดวยเอกสารหรือระบบรายงานท่ีเปมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวประเทศ และมีการถายทอดระบบการประสานงานใหกับผูปฏิบัติงานลินิกอดบุหร่ีใหเขาใจ

ขั้นตอนการสงตอและสงกลับผูรับบริการใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ1เพ่ือประโยชนสูงสุด 

1สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 1ควรปรับระบบการติดตาม คือ ปรับปรุงรายงานยอนกลับท่ีโรงพยาบาล

หรือหนวยงานสามารถตรวจสอบได และสวนกลางควรมีแนวทางในการปฏิบัติการใหบริการการสงตอ และ

การบันทึกผลเปนมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงกับ1สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 

สําหรับการบันทึกขอมูลของสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 ควรบันทึกขอมูลผูสงเพียงคร้ังเดียว หรือจัดรหัส (Code) 

ผูสงตอเพ่ือความสะดวก และสงรหัสผูปวยกลับใหหนวยงานไดรับทราบ 

 

4.การบริหารจัดการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคี  
14.1 สถานการณ1ดานการบริหารจัดการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคี1ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

ปจจุบันผูรับผิดชอบระบบบริการเลิกบุหร่ีในประเทศไทยมี 3 หนวยงานหลัก ไดแก 1.เครือขาย

วิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี 2.มูลนิธรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี (มสบ.) และ 3. 1สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

 

14.2 ปญหาและอุปสรรค 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง และนโยบายรูปแบบบริการเลิกบุหร่ีมีหลาย

หนวยงานยังไมมีการประสานงานรวมกับแบบเปนรูปธรรม  

 

14.3 1แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ีที่ควรเปน 

1ประเทศไทยควรดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบหลักรวมกันเพ่ือวางแผนและพัฒนา

บูรณาการระบบบริการเลิกบุหร่ีของประเทศไทยใหมีระบบเดียว โดยเสนอใหสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

กระทรวงสาธารณสุขมีเจาหนาท่ี 1 คนสําหรับดูแลรับผิดชอบเร่ืองน้ี การประสานงานควร1ผลักดันใหมีการ

จัดตั้งศูนยเลิกบุหร่ีประจําจังหวัด/เขต มีการกําหนดนโยบายในระดับองคกรท่ีชัดเจนเปนผูรับผิดชอบหลัก 

คือ ระดับกระทรวง ภาค เขต และจังหวัด 
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แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ีของประเทศไทยท่ีควรเปนคือเร่ิมจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค รวมกันกําหนดนโยบาย

ระดับประเทศ มีการวางแผนดานงบประมาณรวมกัน และนํานโยบายลงมาในแตละจังหวัดท่ีผูวาราชการ

จังหวัด ซึ่งจะสงตอมายังสํานักงานสาธาณสุขจังหวัด (สสจ.) ท่ีจะนํานโยบายลงมาท่ีโรงพยาบาลตางๆ โดย

ส่ังการมาตั้งแตระดับผูบริหารโรงพยาบาล คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เพ่ือประกาศเปนนโยบายของทุก

โรงพยาบาล โดยใหมีผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีโดยตรงไมใชเปนลักษณะงานฝากแบบท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

และประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ือใชนโยบาย ตั้งเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน จัดระบบการเก็บ

ขอมูลและรายงานท่ีทางสวนกลางตองการ มีการจัดอบรมบุคคลากรวิชาชีพสุขภาพ  ไดแก แพทย เภสัชกร 

ทันตแพทยเพ่ือรับนโยบาย และเปนทีมงานในการชวยเลิกบุหร่ี สรางแรงจูงใจในการทํางานชวยเลิกบุหร่ี เชน 

การใหโอกาสไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ คาตอบแทน ในสวนของ สปสช.เขต ควรมีระบบการชี้แจง

การดําเนินการกับผูรับผิดชอบงานโดยตรง 

เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ีตองประชาสัมพันธใหคลินิกอดบุหร่ีท่ัวประเทศ

ทราบโดยท่ัวถึงกันวาขั้นตอนการสมัครเปนคลินิกอดบุหร่ีในระบบเปนอยางไร 
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สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 (Pre-conference) 

การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 10  

เร่ือง “FCTC เพ่ือสังคมไทยไรควนับุหร่ี” 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

 การจัดเวทีประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอด

บุหร่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหร่ี สรางชองทางในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูและเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริการชวยเลิกบุหร่ี และเพ่ือเชื่อมโยงเครือขาย

คนทํางานชวยเลิกบุหร่ีในประเทศไทย มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 170 คน ประกอบดวย  

1. หนวยบริการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จาํนวน 126 คน 

2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสวนกลาง จาํนวน 12 คน  

3. เครือขายท่ีทํางานดานควบคุมยาสูบ 12 คน 

4. วิทยากร 20 คน  

5. ผูสนใจท่ีไมไดลงทะเบียนรวมงานประชุม 130 คน 

โดยมีกิจกรรมหลักท้ังส้ิน 6 รายการ ไดแก 

1. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) หัวขอรูปแบบการบูรณาการการ

บริการเลิกบุหร่ี 

2. การนําเสนอเร่ืองมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA) 

3. เร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี 

4. การนําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขายชวย

เลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการตนแบบ  

5. การอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ี 

6. การสรุปและใหขอคิเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี 
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จากประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมจากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 29 คน จากผูเขารวมประชุม

จริง 300 คน* สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดังนี้ 

1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

ผูตอบแบบประเมินผล เปนเพศหญิง รอยละ 92.9 สวนใหญเปนเจาหนาท่ีคลินิกอดบุหร่ี จากหนวย

บริการสังกัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รอยละ 70.4 รองลงมา ไดแก เครือขายควบคุมยาสูบ 

รอยละ 25.9 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี รอยละ 57.1 รองลงมา ไดแก ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

รอยละ 39.3 

2.ความพงึพอใจของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1  แสดงระดับความพึงพอใจ และคาเฉล่ียของผูเขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการ 

     จัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 

กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

การนําเสนอผลงานวจิัยแบบ

บรรยาย ( Oral Presentation ) 

27.6 72.4 - - - 4.28 

การนําเสนอเร่ืองมาตรฐาน

โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA) 

34.5 58.6 6.9 - - 4.28 

เร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี 34.5 62.1 3.4 - - 4.31 

การนําเสนอการจัดการชวยเลิก

บุหร่ีระดับสถานพยาบาลและ

ชุมชน การทํางานเครือขายชวย

เลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตวัอยาง ภายใต

การสนับสนุนของ สปสช. โดย

สถานบริการตนแบบ  

24.1 75.9 - - - 4.24 

การอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรค

และขอคิดเห็นแนวทางในการ

ประสานระบบการดาํเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ี 

17.9 67.9 14.3 - - 4.04 

* นับรวมผูลงทะเบียนลวงหนาและผูไมไดลงทะเบียนลวงหนา 
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จากตารางท่ี 1 สรุปไดวา ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกกิจกรรม โดย

กิจกรรมเร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากทีสุด คือ 4.31 รองลงมา ไดแก การ

นําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และการนําเสนอเร่ืองมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพ (HA) มี

คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากัน คือ 4.28 การนําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับสถานพยาบาลและชุมชน 

การทํางานเครือขายชวยเลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตัวอยาง ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการ

ตนแบบ และการอภิปรายกลุม ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ี มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ เทากับ 4.24 และ 4.04 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบวา การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ( Oral Presentation ) มี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 72.4 การนําเสนอเร่ืองมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนา

คุณภาพ (HA) คิดเปนรอยละ 58.6 เร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี คิดเปนรอยละ 62.1 การนําเสนอการ

จัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับสถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขายชวยเลิกบุหร่ีของพ้ืนท่ีตัวอยาง 

ภายใตการสนับสนุนของ สปสช. โดยสถานบริการตนแบบ คิดเปนรอยละ 75.9 และการอภิปรายกลุม 

ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี คิดเปนรอยละ 

67.8  

นอกจากน้ี พบวา ผูตอบแบบประเมิน มีขอคดิเห็นเสนอแนะ ดังน้ี  

• หองประชุมมาสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดเพียงพอ 

• ระยะเวลาในการนําเสนอนอย ควรเพ่ิมหรือขยายระยะเวลาใหมากขึ้น เพ่ือผูเขารวมประชุมจะ

ไดรับประโยชนมากท่ีสุด 

• อยากใหนําเทคนิคการวาดรูปประกอบขณะนําเสนอเร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ีมาใชทุกป  

• ควรจดัประชุมเปนประจาํทุกป 

• ควรจดัประเด็นในการนําเสนอใหเปนหมวดหมู 

• ควรจดัคอรสอบรมของ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ท่ีปรึกษามูลนิธริณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 

(มสบ.)  
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ภาคผนวก 1 
ขอตกลงดําเนนิงานตามโครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนา

ตนแบบบริการอดบุหร่ีในหนวยบริการรับสงตอในระบบหลักประกนัสุขภาพ

แหงชาติ ขอตกลงเลขที่ 001-2554 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 
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ครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบหุร่ี 

1.หลักการและเหตุผล  

เปนท่ีทราบกันดีวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และยังกอใหเกิดโรคเร้ือรังตามมา เชน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และวัณโรค การชวยใหผูสูบบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได เปนยุทธศาสตร

หน่ึงท่ีมีความสําคัญในการทํางานดานการควบคุมยาสูบ เพราะนอกจากจะชวยลดภาระโรคท่ีเกี่ยวของกับ

การสูบบุหร่ีไดแลว ยังชวยลดภาระคารักษาพยาบาลท่ีรัฐตองสูญเสียในแตละปของประเทศไปกับการ

รักษาพยาบาลผูปวยท่ีเปนโรคเร้ืองรังอันเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี จากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญ

ระดับโลก พ.ศ.2552 พบวาจํานวนประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 52.62 ลานคนมีจํานวนผูเลิกบุหร่ีสะสม

จํานวน 4.66 ลานคน และยังมีผูสูบบุหร่ีปจจุบันจํานวน 12.5 ลานคน ซึ่งในจํานวนน้ีมีผูประสงคอยากจะเลิก

บุหร่ีถึง 7.5 ลานคน โดยในจํานวน 12.5 ลานคนท่ียังสูบบุหร่ีมี 6.2 ลานคนท่ีเคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 

เดือนท่ีผานมา ซึ่งรอยละ 88.9 ใชวิธีเลิกดวยตนเอง, รอยละ 10.6 ใชยาชวยเลิกบุหร่ี, และรอยละ 5.8 ไดรับ

บริการใหคําปรึกษา โดยชี้ใหเห็นวาผูท่ีอยากเลิกบุหร่ียังเขาไมถึงระบบบริการใหคําปรึกษาชวยเลิกบุหร่ี  

ปจจุบันประเทศไทยมีความกาวหนาดานวทิยาการเลิกบุหร่ี โดยการดําเนินการของหนวยงานตางๆ 

ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน โดยมีความพยายามในการใชเทคนิคตางๆ เพ่ือชวยประชาชนท่ี

ตองการเลิกบุหร่ีใหสามารถเขาถึงระบบบริการไดงายขึ้น เชน การบริการการใหคําปรึกษาเพ่ือชวยเลิกบุหร่ี

ทางโทรศัพท การจัดตั้งคลินิกเลิกบุหร่ีในโรงพยาบาลของรัฐ ชุมชน รวมถึงมีการจายยาชวยเลิกบุหร่ี 

ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของสมุนไพรท่ีนํามาใชเพ่ือชวยใหเลิกบุหร่ีได เพ่ือใหวิทยาการ

เลิกบุหร่ีสามารถบรรลุเปาหมายไดทางสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ รวมกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบบริการบําบัดโรค

ติดบุหร่ีโดยมีนักวิจัยจาก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มารวมเปนคณะวิจัยดวย โดยโครงการดังกลาวไดดําเนินการมาระยะหน่ึง

แลว 

ดังน้ันเพ่ือใหเครือขายท่ีทํางานดานการชวยเลิกบุหร่ีไดรับทราบความกาวหนาและแลกเปล่ียน

เรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหร่ีของโครงการดังกลาว จึงควรมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

รวมถึงถายทอดประสบการณตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหร่ีสําหรับประเทศไทย เพ่ือใชในการนํา

รองดําเนินการระดับพ้ืนท่ีตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือนําเสนอความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการชวยเลิกบุหร่ี  

2.2 เพ่ือสรางชองทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู และเสนอขอคดิเห็นเกี่ยวกับระบบบริการชวยเลิก

บุหร่ี 

2.3 เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายคนทํางานชวยเลิกบุหร่ีในประเทศไทย  

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน  

เดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2554 (4 เดือน)  

 

4. วิธีการดําเนนิงาน  

4.1 กําหนดรายละเอียดเน้ือหาท่ีตองการใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู คัดเลือกวิทยากรตนแบบและ 

กําหนดผูดําเนินการสนทนากลุม 

4.2 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมคลินิกอดบุหร่ีเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคของสถาน บริการ 

4.3 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพ่ือถอดบทเรียนบริการอดบุหร่ีภายใต โครงการวิจัยการศึกษาสถานกาณ

ระบบการจัดบริการชวยเลิกบุหร่ีในประเทศไทย ดําเนินการโดย นักวิจัยจากสํานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศจย. (เอกสารทายโครงการ

หมายเลข 1) 

4.4 ประกาศแจงกําหนดการโครงการพรอมหลักเกณฑการสงเร่ืองเลาและดําเนินการ 

4.5 คัดเลือก (เอกสารทายโครงการหมายเลข 2) กําหนดจัดประชุม วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 กอน

วันประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ 1 วัน (เอกสารทายโครงการหมายเลข 3) 

4.6 ผูเขารวมประชุมจํานวน 300 คน ประกอบดวย 

• เจาหนาท่ีคลินิกอดบุหร่ีในโครงการของ สปสช. จํานวน 260 แหง
 
(แหงละ 1 คน)  

• เจาหนาท่ี สปสช.สวนกลางและเขต ท่ีทํางานดานคลินิกอดบุหร่ี 15 คน
2 
 

o ผูเขารวมประชุมจากเครือขายท่ีทํางานดานควบคมุยาสูบ 21 คน  

o วิทยากรสวนกลาง 4 คน ประกอบดวย 1. ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา  

• ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกจิ  

• ผศ.ดร.ลักขณา เตมิศิริกุลชยั  

• รศ.ดร.สุรินทร กลัมพากร  
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5. งบประมาณ 

จาก1สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 

6. ผลลัพธของโครงการ 

6.1 เครือขายคนทํางานชวยเลิกบุหร่ีรับทราบความกาวหนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ 

วิทยาการชวยเลิกบุหร่ี 

6.2 เกดิตนแบบการจัดระบบบริการชวยเลิกบุหร่ีสําหรับประเทศไทยเพ่ือใชในการนํารอง 

ดําเนินการระดับพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ศูนยวจิัยและจดัการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) 
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ภาคผนวก 2 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

หัวขอ “มาตรฐานโรงพยาบาล/สถานพยาบาลปลอดบุหร่ี” 
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** หากสนใจรายละเอียดของเอกสารนําเสนอในภาคผนวก 2 สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 

Website:  www.trc.or.th 

Email : webmaster@trc.or.th 
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http://www.trc.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
เร่ืองเลาคัดสรร   
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ประกาศ 

ผลการตัดสินโครงการแลกเปล่ียนประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหร่ีผานการเลาเร่ือง 

ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

 หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองเลา ประกอบดวย เน้ือหา และลีลาการเขียน ซึ่งเร่ืองเลาท่ีผานเกณฑ

จะไดรับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนบทความละ 2,000 บาท และไดรับเชิญมาเลาเร่ืองในการประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรูคนทํางานชวยเลิกบุหร่ี การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 10 (Pre-

conference) วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2554 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

จึงขอประกาศผลการพิจารณาวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดังตารางทายประกาศน้ี 

 ชื่อผลงานท่ีผานเกณฑ ผูเสนอผลงาน หนวยงาน 

1 สยบ“นิค ”เด็กนอยผูทรนง” นางอุลี  ศักดิ์สุวรรณ โรงพยาบาลนาน จ.นาน 

2 ยาใจ..จากหัวใจของผูใหและ

ผูรับบริการ 

นางวรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.

พิษณุโลก 

3 “จากเดก็นอยท่ีออนหัด” นางสุพฤตยิา  เริงจรัล โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย 

4 เร่ืองเลากระบวนการทํางานแบบสห

สาขาวชิาชีพ ในการดูแลผูปวยหอบ

หืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังปลอด

จากควันบุหร่ีถงึระดับชมุชน 

นางบุญญา อักษรช ู โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

5 ภูมิใจท่ีไดเปน นางกุลธิดา จันทรา

นุสรณ 

โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

6 ดั่งดอกบัวบาน นางสาวอภิญญา ลุนนา

กัน 

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย  จ.

รอยเอ็ด 

7 คุณหมอตวันอย นางจรรยา ใจหนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช  จ.ตาก 

8 “เร่ืองเลา...ดวยแรงแหงรัก” นายศศพล คชมิตร โรงพยาบาลเสลภูมิ  จ.รอยเอ็ด 

9 สัญญาใจในเดือนรอมฏอน นายอุสมาน แวหะย ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลลําใหม  จ.ยะลา 

10 ประสบการณของคนทํางานชวยเลิก

บุหร่ี 

นายสุขฎิพจน พรศรี คลินิกฟาใส ศูนยการแพทย

สมเด็จพระเทพฯ  จ.นครนายก 
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กิจกรรมการฝกอบรมทักษะการเขียนเรื่องเลาประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ 

ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหรี่ 

วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.00-19.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมการฝกอบรมทักษะการเขียน

เร่ืองเลาประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหร่ี ภายใตโครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนา

ตนแบบบริการอดบุหร่ี ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหกับเร่ืองเลาท่ีผาน

การคัดสรร จํานวน 10 เร่ือง เพ่ือเปนการเสริมสรางสมรรถนะในการเขียนเร่ืองเลา ในการน้ีไดรับเกียรติจาก 

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการ8สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) เปนวิทยากรอบรม 8หลักการ 

แนวทาง และเทคนิคการเขียนเร่ืองเลาใหกับผูเขารับการอบรมท่ีผานการคัดเลือกดวย 
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เร่ือง  ...  สยบ“นิค”เด็กนอยผูทรนง 

อุลี ศักดิ์สุวรรณ  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

โรงพยาบาลนาน จ.นาน 

 

เชาวันหน่ึงของเดือน พฤษภาคม    

“พ่ีครับมีคนไขมาหาพ่ี..โอโห มากันตั้งหาคนแนะพ่ี..นักเรียนดวย..บอกวาอยากพบพ่ีครับ” เสียง

นองท่ีทํางานวิ่งมาแจงใหฉันซึ่งกําลังประชุมอยู จําไดวาวันน้ันเปนวันพุธ เวลา 10 โมงกวา ท่ีประชุมกําลังถก

ปญหาเร่ืองการพัฒนาระบบงานในกลุมงานอยูซึ่งก็จะมีแตพ่ีๆท่ีเปนพยาบาลและนักวิชาการเทาน้ัน สวน

นองๆก็แยกยายกันไปทํางานของใครของมัน ดิฉันขออนุญาตลุกจากท่ีประชุม แลวตรงไปหาเด็กวัยรุนกลุม

น้ันทันที   

หวัดดีครับ หน่ึงในหาคนทําความเคารพฉัน และยื่นOPD CARD มาให ดิฉันรับและหันมายิ้มให

นองๆวัยรุนท้ังหา อีกส่ีคนรีบยกมือสวัสดีฉัน ฉันรับไหว แลวเชิญทุกคนน่ังกอนแลวเราคอยคุยกันดีกวา   

 “วันน้ีมีอะไรใหปาชวยหรือครับลูก? ชวยเลาใหฟงหนอยซิครับปายินดีรับฟงและยินดีชวยเหลือ” 

ประโยคแรกท่ีดิฉันพูดทักทายเด็กๆ เพราะคาดคะเนดแูลว เด็กๆเหลาน้ีอายุคงจะรุนราวคราวเดียวกับลูกชาย

ดิฉัน เด็กๆ ลดความรูสึกกลัวลงทันที ฉันใหความเปนกันเองกับเด็กๆเหลาน้ัน และไดยื่นมือไปแตะไหลเบาๆ

กับเด็กๆ โดยมีเด็กคนหน่ึงบอกวา 

“..ผมกลัวหมอดาครับถาผมจะเลาเร่ืองราวของผมใหฟงเพราะปกติพวกผมไมชอบมาโรงพยาบาล

เทาไหรนัก...พวกผูใหญชอบตอวาและดาเดก็ๆอยางผม...”     

  จากน้ันเด็กๆก็แนะนําตัวเองทุกคน มีหน่ึงในหาคนบอกวา 

“ผมชื่อนิคเปนหัวหนาแกงครับพวกผมเรียนอยูม.4 โรงเรียนมัธยมในตําบลแหงหน่ึงครับวันน้ีพวก

ผมขออนุญาตอาจารยมาโรงพยาบาล มากัน 5 คนครับ ผมตองการอดบุหร่ีครับ เพ่ือนๆ พวกน้ีมาสงผมมา

กันเปนแกงเลยครับ”   

ออ! ดิฉันทําทารับทราบและยิ้มใหอีกคร้ัง มองดูคนท่ีบอกวาเปนหัวหนาแกงไมนาเชื่อวาเด็กตัวเล็ก

นิดเดียวหนาซื่อๆคนน้ีแตทําไมเปนถึงหัวหนา ชักสงสัยแลวซิ แตก็ขอฟงตอไป พลางบอกเด็กๆวา “ไดซิลูก 

แตเราตองมาน่ังคุยกันกอนนะ จะฟงท้ังหมดทุกคนหรือเปลาละ”  

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
30 

“พวกผมจะขออยูรับฟงดวยครับเพราะพวกผมทุกคนก็สูบบุหร่ีเหมือนกันแตวันน้ีขอมาสงนายนิค 

ทดลองกอน”   

จากน้ันนายนิคเลาใหฟงวา...เมื่อ 2 ปท่ีผานมา ผมเรียนโรงเรียนในเมืองนะครับ ผมเร่ิมสูบบุหร่ี

ตั้งแตอยูม.3 อายุตอนน้ัน 14 ปเพ่ือนๆชวนใหลองสูบ ปารูมั้ย!ในหองผมสูบบุหร่ีกันเกือบคร่ึงหองรวมท้ัง

ผูหญิงดวยสวนมากจะเปนเด็กหองทายๆประมาณหอง 7 ถึงหอง 9 ท่ีมักแอบสูบท่ีหองนํ้า บางคร้ังอาจารย

มาพบแจงฝายปกครองทําโทษ ผมโดนบอยๆครับ   แตพวกหอง 1 ถึงหอง 3  เขาเปนเด็กเรียน พวกผมไมยุง

ครับ... 

   นิคจบ ม.3 ดวยเกรดเฉล่ียท่ีไมสูดีนัก เลยเลือกไปเรียนตอสายอาชีวะท่ีวิทยาลัยเแหงหน่ึงในตัว

เมือง ในท่ีแหงน้ีนิคสารภาพวา นิคผานมาหมดไมวา จะเปนเหลา บุหร่ี ยาบา แมกระท่ังมีแฟน นิคหนีเรียน 

เท่ียว กิน เลน และเขาแกงเด็กซา ซามูไร ยกพวกตีกัน เท่ียว ใชชีวิตคอนขางโลดโผน สังคมของเขาเปนสังคม

ของวัยรุนไมรักดี  นิคบอกวาเขาเปนลูกชายคนเดียวของพอแม พอไดรับมรดกจากปูบุญธรรม พอใหเงินใช

วันละหลายรอยบางทีเปนพันนิคมีเงิน เพ่ือนๆก็เลยมีเยอะ เขายกใหนิคเปนหัวหนาแกง...“ดูซิครับวันน้ีผมมา

โรงพยาบาลพวกน้ียังตามมาสงเลย”... นิคเลาพลางชี้ใหฉันดู  และเลาตอไปวา ผลการเรียนตกต่ํามาก นิ

คโดนรีไทนออกจากวิทยาลัย นิคเสียเวลากับความเหลวไหลท้ังหลาย 1 ปเต็ม นิคเห็นแมรองไหเสียใจใน

พฤติกรรมของนิคอยูบอยๆ  แตแลวนิคก็มีแรงบันดาลใจยังอยากเรียนตออีก ในปน้ีนิคเลยมาสมัครเรียนท่ี

โรงเรียนใกลบาน เร่ิมเรียน ม.4 ใหม นิคบอกวานิคอยากกลับตัวเปนคนดี นิคตั้งใจเลิกหมดทุกส่ิง รวมท้ัง

เหลา บุหร่ี  ตอนน้ีเหลือเพียงบุหร่ีอยางเดียวท่ีนิคตกเปนทาสมัน  นิคสูบบุหร่ีจัด อยูโรงเรียนกลางวันนิคก็

แอบสูบกับเพ่ือนๆ ในม.4 มีเพ่ือนๆสูบบุหร่ีอยูประมาณ 20 คน  นิคสูบบุหร่ีจัด มากกวา 10 มวนตอวัน  สวน

ใหญเพ่ือนๆมักจะไดบุหร่ีจากนิค นิคซื้อแจก เพ่ือนๆยกใหนิคเปนหัวหนาแกง นิคไดเพ่ือนท่ีเปนสิงหอมควัน 

ตอนเรียนนิคและพรรคพวกจะแอบสูบตามหองนํ้า หรือตามหลังโรงเรียนเพราะโรงเรียนของนิคมีพ้ืนท่ี

กวางขวาง มีตนไมใหญรมร่ืนเหมาะเปนท่ีกําบัง อาศัยเปนท่ีแอบหนีครูเปนอยางดี   

ขณะน้ีนิคไดเปนสมาชิกวงดุริยางคของโรงเรียน นิคมีแฟนเปนเพ่ือนรุนพ่ีท่ีโรงเรียนเดียวกัน เธอ

เปนคนดี เรียนเกง สวย และเปนท่ีรักของคุณครู เธอไดเปนตัวแทนของโรงเรียนไปสอบแขงขันทางวิชาการตั้ง

หลายอยาง นิคแครความรูสึกของแฟนมาก แฟนไมชอบนิคสูบบุหร่ี เธอไดบอกใหนิคเลิกสูบบุหร่ี และบอก

อีกวาถาไมเลิกสูบ เขาจะไมคบนิคอีกตอไป  นิคไมอยากเสียแฟนคนดีๆอยางน้ีไป นิคไดพยายามเลิกหลาย

คร้ังแตก็อดไมได ประกอบกับแมของนิคก็อยากใหเลิกสูบเหมือนกัน นิคคิดดูวาบุหร่ีเลิกยาก  นิคจึงคิดมา

โรงพยาบาลนานเผ่ือจะไดยาเพ่ือชวยใหเลิกได จึงเปนท่ีมาของเด็กๆ ในวันน้ี 

ดิฉันน่ังฟงนิคเลามาพรอมท้ังน่ังวเิคราะหและวางแผนในใจหลายประเด็น โดยเอาแบบสอบถามมา

กรอก ซักประวัติการสูบบุหร่ี  ประเมินระดับการติดสารนิโคตินโดยใชแบบประเมินของมูลนิธิเพ่ือการไมสูบ
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บุหร่ี  ประเมินนิคได  6 คะแนน ประเมินความรูเร่ืองพิษภัยของบุหร่ี เด็กๆมีความรูดี รูผลเสียของบุหร่ีตอ

รางกาย รูหมดทุกอยางแตแพใจตนเอง 

ดิฉันเร่ิมใชขบวนการ การใหคําปรึกษา การเสริมสรางพลัง และคนหาความดีความงาม

ความสามารถในตัวตนของนิค และชี้ใหเด็กๆเห็นความโดดเดนของตนเองโดยเฉพาะนิคท่ีดิฉันเห็นวาถานิค

เลิกไดคนเดียวและคนสําคัญคนน้ี แลวเด็กคนอ่ืนๆก็จะเลิกตามไดเพราะฉันเห็นวา นิคคือหัวโจก เปนผูมี

อิทธิพลทางจิตใจเหนือคนอ่ืนๆ 

 เอาละ! มันทาทายดีฉันคิดเชนน้ัน ดิฉันแนะนําวิธีเลิกบุหร่ีดวยตนเองโดยใชอาวุธ 16 ชนิด เรียง

ตามลําดับจากงายไปยาก และไมลืมท่ีจะขอเบอรโทรศัพท ของนิค, เพ่ือนนิค, แม, แฟน,และอาจารยฝาย

ปกครองของโรงเรียนซึ่งบังเอิญโชคดีเด็กๆท่ีมาดวยกันบันทึกไวในโทรศัพท ดิฉันไดมา 5 เบอรเปนเบอรโทร

คนสําคัญใกลชิดกับนิคท้ังส้ิน และฉันใหนิคลองพยายามเลิกดวยตนเองกอนเพราะเห็นวา คะแนนจากการ

ประเมินระดับการติดสารนิโคตินมันไมสูงมากนัก นาจะใชปจจัยเสริมเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดวยแรง

สนับสนุนจากบุคคลรอบขางเพียงแตเราชวยเปนตัวประสานโดยรวมตัวเปนหน่ึงเดียว เพ่ือปราบนิคเจาตัว

แสบคนน้ี  วันน้ีนิคกลับไปพรอมกับแผนพับและเอกสาร 2-3 อยาง และฉันบอกเด็กๆวาจะไปเยี่ยมถึง

โรงเรียนเด็กๆบอกดวยความยินดี ฉันแอบสังเกตเห็นเด็กๆมีทาทางดีใจ และนัดอีก 1 อาทิตย พบกันอีก 

วันรุงขึ้นฉันโทรหานิค  แมและแฟนของนิค ชวยดูแล และใหกําลังใจ ชวยจัดส่ิงแวดลอมผูใกลชิดไมสูบบุหร่ี

ใหนิคเห็น เก็บอุปกรณ สูบบุหร่ีท้ังหมดท้ิงใหไกลตา  ชวยทํานํ้าสมคั้น นํ้ามะนาวใหนิคดื่มบอยๆดวย แมและ

แฟนก็รับปาก 7 วันผานไปนิคบอกวาหงุดหงิดนาดู นิคทนไมได นิคไปแอบสูบบุหร่ีอีก แตปริมาณลดลงเหลือ 

2-3มวนตอวัน  

วันนัดเด็กมาถึงดวยความบังเอิญพอดี ทางสถานีอนามัยสวก ทําพิธีเปด “โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล” ดิฉันเห็นหนทางท่ีไปพบเด็กๆ แลว จึงขออนุญาตจากหัวหนาไปพรอมคณะท่ีไปรวมงาน  

ดิฉันคิดวางานน้ีเจอเด็กๆแนนอน  เด็กๆบอกวาจะนําวงดุริยางคไปรวมงาน พอดิฉันไปในงานฉันก็ไปชะเงอ

หาเด็กๆ สักพักเด็กๆมาในงานฉันไมรอชาเขาไปทักทาย เด็กๆดีใจดูทาทางเหมือนพบญาติผูใหญ ผูคนท่ีมา

รวมงานตางก็งง รวมท้ังคุณครูผูควบคุมเด็กมา งงวาเด็กๆรูจักฉันไดอยางไรกัน  เด็กๆแนะนําใหรูจักคุณครูผู

ควบคุมวงดุริยางคดวย ดิฉันฝากคุณครูชวยใหกําลังใจเด็กๆกลุมน้ีท่ีกําลังจะตั้งใจเลิกบุหร่ี คุณครูยินดีชวย

อีกแรง  ดิฉันเพียรโทรหานิคและแฟนนิค ทุกอาทิตย 

1 เดือนตอมานิคมาพบดฉัินอีก คราวน้ีนิคมาคนเดียว นิคบอกดิฉันวา “ปาครับชวยขอยาอดบุหร่ีให

ดวย นิคทนไมได มันทรมานและนิคเองแพใจตนเองอีกมันยากจริงๆครับ” ฉันประเมินดูวันน้ี นิคมีความ

พยายาม ดิฉันจึงสงปรึกษาจิตแพทย โดยพานิคไปเอง จิตแพทยทานใหยา Bupropion HCL 150 mg วันละ

1 เม็ด 1อาทิตย และอาทิตยตอไปวันละ 2 เม็ด กิน 2 อาทิตย และนัดมาพบแพทยอีก สวนดิฉันก็ไมลืมท่ีจะ

โทรศัพทหานิค แมและแฟนนิคทุกวัน  ถามขาวคราวนัดตลอด ปรากฎวานิคลดการสูบบุหร่ีลงเหลือวันละ 1 
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มวน ไดแคน้ีดิฉันก็อดปล้ืมใจไมได เอาละดิฉันเร่ิมมีความหวังขึ้นมา มันใกลความจริง ดิฉันจะพยายาม

เปล่ียนแปลงใหได คราวน้ีนิคเขียนคําสัญญาตอหนาดิฉันวาจะเลิกบุหร่ีใหได เปนของขวัญใหพอแมและแฟน           

ดิฉันดีใจมากท่ีนิคนึกถึงประโยคน้ี  “ปาคอยใหกําลังใจและจะอยูเคียงขางนิคเสมอ ขอใหมีพลังสูนะครับ”  

ดิฉันกลาวตอบไปดวยความดีใจ  

อีก 1 เดือนหมอนัด นิคอีก นิคไมลืมท่ีจะมาแวะหาฉันเพ่ือติดตามความตั้งใจทุกคร้ังวันน้ีมาแปลก 

ยิ้มมาแตไกล “ปาครับๆๆ ผมทําได ปาดีใจกับผมดวยนะครับ..ผมชนะมันได ผมชนะใจตนเอง ผมดีใจครับ” 

ดิฉันยิ้มและกลาวตอบ  

“นิคครับ นิคเกงมาก สมกับท่ีเพ่ือนๆยกใหเปนหัวหนาแกง ปาดีใจไมนอยไปกวาพอและแมของนิค

นะครับ ลูกโปรดจําไวอดตีท่ีผานมาขอใหเปนบทเรียน หนทางขางหนายังอีกยาวไกล ลูกตองเขมแข็ง การ

ชนะใจตนเองตอส่ิงเยายวนท้ังหลาย ลูกทําได มันเปนเคร่ืองพิสูจนวา การชนะใจตนเองน้ันยิง่ใหญกวาการ

ชนะท้ังมวล” ดิฉันดีใจจนบอกไมถูก เดก็เอยเดก็นอย เจาชางเดยีงสาจริงๆ  

นับจากวันน้ันถึงวันน้ี  2 ป สําหรับความทุมเทเพ่ืออนาคตของชาติเพียง 1 คน และดิฉันยังตองการ

ทําตอไปกับเด็กๆเพ่ือนของนิคท่ีเหลืออยู น่ันคืองานท่ีทาทายสําหรับฉัน 

บทสรุป 

นิคอดบุหร่ีไดในเวลา 1 เดือน และไมเตะตองบุหร่ีอีกเลย นับถึงบัดน้ีเปนเวลา 2 ป โดยมีพอแมให

กําลังใจท่ีบาน และแฟนคอยใหกําลังใจอีกแรงหน่ึงท่ีโรงเรียน  ปจจุบันนิคไดเปนหัวหนากองดุริยางคของ

โรงเรียน โดยมีสมาชิกอีกมากมาย ซึ่งมีครูดุริยางคและครูแนะแนวคอยใหคําปรึกษานิคและนักเรียนกลุมน้ี  

คําพูดจากปากของนิค นิคจะตั้งใจเรียนหนังสือใหสําเร็จเพ่ือเปนของขวัญใหตนเอง , พอแมและแฟน 

 

ประเด็นที่เปนประโยชนหรือจดุแข็ง 

 การใหบริการดวยขบวนการใหคําปรึกษา โดยถือวาผูรับบริการเปรียบเสมือนญาติ การใหความ

ใกลชิดเปนกันเอง จริงใจ ตั้งใจ  ทุมเท และการเสริมพลังดึงศักยภาพของผูรับบริการมาใชเพ่ือภาคภูมิใจใน

ตนเอง ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคลใกลชิดในการดูแลรักษาและใหกําลังใจ   

ปจจัยทีน่ําสูความสําเร็จ 

ผลจากการดําเนินงานในคร้ังน้ี ไดบทเรียนสําคัญท่ีทําใหเราทราบวา การท่ีเราทุมเทความมุงมั่น 

ความตั้งใจ ความจริงใจ การสรางสัมพันธภาพท่ีดี และการดึงศักยภาพของบุคคลรอบขางของผูมารับบริการ 

มาเปนสวนรวมในการดูแลรักษา ทําใหผูปวยหรือผูมารับบริการมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีคนสนใจ

และหวังดี ไมถูกทอดท้ิง กอใหเกิดพลังใจท่ีตอสูกับปญหาตางๆ ซึ่งเปนการลงทุนท่ีนอยมาก ผลตอบแทนเกิน

ความคาดหวัง และเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีตอเน่ือง และยั่งยืน  ทีมงานไดวางแผนและขยายเครือขาย

การดําเนินงานเชงิรุก ปองกันนักสูบบุหร่ีหนาใหม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน และปองกันการเกิดโรคท่ีเกี่ยวของ

กับพิษภัยของบุหร่ี โดยขบวนการมีสวนรวมกับผูท่ีเกี่ยวของ ภาคีเครือขาย 
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ยาใจ..จากหัวใจของผูใหและผูรับบริการ 

วรางคณา  บุบผา 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

 

คงไมมีใครท่ีจะเขาใจถึงความคิด อารมณ หรือความรูสึกจากอาการเส้ียนบุหร่ี หรืออยากสูบบุหร่ี

ไดดีเทากับคนท่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรืออยูในระหวางการเลิกบุหร่ี  ตามท่ีรูๆกันท่ัวไปอยูแลววาบุหร่ีเปนส่ิง

เสพติด  ตัวการสําคัญท่ีทําใหคนหนาใหมท่ีเพ่ิงทดลองสูบ หรือคนท่ีสูบประจําจนติดแบบหัวปกหัวปรํา ยัง

เลิกไมไดก็คือ เจาสารนิโคตินน้ันเอง เปนสารเสพติดท่ีเปนสารธรรมชาติ อยูในใบยาสูบ ไมวาจะเปนบุหร่ี

สําเร็จรูป หรือบุหร่ีมวนเอง หรือยาเสน ท่ีชาวบานนิยมเพราะมีราคาถูก  เมื่อใดท่ีสูบนิโคตินเขาสูรางกายมัน

จะแพรกระจายเขาสูกระแสเลือดอยางรวดเร็ว 5ใชเวลาแค 7 วินาทีในการเดินทางเขาสูสมอง จากน้ัน 5เจา

นิโคตินจะไปกระตุนวงจรประสาทในสมองทําให 5สารส่ือประสาทท่ีเรียกวาโดปามีน 5เพ่ิมขึ้น ซึ่ง 5เกี่ยวของกับ

ความรูสึกพึงพอใจ จึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไมคนจึงเลิกบุหร่ีไดอยางยากเย็น  และน่ีคือหลักฐานจากคํา

บอกเลาของผูเขารับคําปรึกษา หลายๆคนท่ีแสดงถึงถึงภาวะเสพติดท่ีเกิดจากเจานิโคติน  

“ผมหงุดหงิดมาก โมโหงาย พาลดาลูก ดาเมีย จนคนในบานเขาหนาไมติด” 

“คิดไมออกสมองมันตื้อ พอไดสูบสักจื้ด เฮอ..สบายใจ  สมองโลงเลย คิดงานได ”  

“ถึงเวลาแลวไมไดสูบ รูสึกหนามืด ใจไมดี มันทนไมไหว” 

“กล่ินมันหอมนะ พอเห็นเขาสูบ ก็ตองสูบ” 

“ตกกลางคืน มันนอนไมหลับ กระวนกระวายใจ สุดทายก็ตองสูบสักมวน” 

“มันเลิกยากจริงๆนะหมอ ผมเลิกไมเคยสําเร็จหยุดมาไดอยางเกงก็แค 1-2 เดือนก็ตองกลับไปสูบ

ใหม เพราะสูบแลวหายเครียด”   

 “ใหผมเลิกบุหร่ี ผมวาผมเลิกเหลาจะงายกวา ผมเลิกเหลามาหลายปแลว แตติดตรงท่ียังเลิกบุหร่ี

ไมได มันอยากสูบตลอด ” 

ความยุงยากในการเลิกบุหร่ีไมไดเกิดจากปจจัยของการติดสารนิโคตินเทาน้ัน ยังมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ

สารพัดท่ีเปนขออางเพราะติดบุหร่ี บางรายวิเคราะหไดวายังสูบเพราะสาเหตุเสพติดจากสภาพแวดลอมหรือ

ภาวะทางสังคม เชน ผูรับบริการรายน้ีเลาใหฉันฟงวา  

“ถาผมไมซื้อแตก็หามาสูบจนได เพราะอะไรรูไหมครับ ถาเปนเพ่ือนกันก็ขอเพ่ือนสูบ” 
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 “คนเคยสูบดวยกัน เจอหนากันก็รูวาตองสูบบุหร่ี แบบวาเห็นหนาก็รูใจ บางวันก็ผลัดกันวาวันน้ีติด

บุหร่ีมาไหม ผมก็ยังเลิกไมไดสักที” 

และยังมีอีกหลายๆ รายอางวาท่ีเลิกไมไดทุกวันน้ีเพราะสาเหตุจากความเคยชิน หรือถาจะใหชี้ชัดๆ

ลงไปวาติดเปนนิสัยก็ไมผิด  แตในทางหลักวิชาการจะเรียกสาเหตุน้ีวา เสพติดทางพฤติกรรมหรือจิตใจ

น้ันเอง  ตัวอยางเชน ผูรับบริการรายน้ีเปนสาววัยรุน หนาตาดี อายุอานามเพียง 19 ปเธอเลาใหฟงวา 

“หนูสูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 14 ปชวงน้ันเรียนมัธยมตน สูบเพราะอยากลองตามเพ่ือนจากน้ันก็สูบ

เร่ือยมา ชวงหลังๆ หนูทํางานกลางคืนเปนเด็กเสิรฟ เวลาท่ีแขกเล้ียงเหลา หนูจะสูบบุหร่ีจัด สูบตอคืนไมต่ํา

กวา หน่ึงซองบางคืนถึง สองซองก็มีนะ”   

 อีกรายหน่ึงบอกวา “หลังกินขาวผมตองออกมาน่ังสูบบุหร่ีท่ีมาน่ังหนาบานทุกมื้อ และเปนแบบน้ีประจําทุก

วัน สงสัยถาจะเลิกบุหร่ีผมตองเอาไอมาน่ังตัวน้ีไปไวหลังบานแทน”  

“ตอนเขาหองนํ้าก็ตองสูบบุหร่ีกอนไมเชนน้ันจะถายไมออกครับ”   

ท้ังหมดน้ีเปนเพียงตัวอยางบางสวนท่ีแสดงถึงสาเหตุของการติดบุหร่ี ท่ีฉันไดเรียนรูมาจาก

ประสบการณในการใหบริการปรึกษาในคลินิกเลิกบุหร่ี  ซึ่งปจจุบันคลินิกเลิกบุหร่ีของฉันไดดําเนินการมา

นานกวา 6 ป และเปนเวลานานกวา 9 ปแลวท่ีฉันยังทํางานดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา

สารเสพติดของโรงพยาบาล    ในคลินิกของฉันจะมีพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 2 คน เรา

ทํางานดวยกันอยางมีความสุขและมุงมั่นเต็มใจใหบริการ ตามคานิยมท่ีไดประกาศติดไววา” กระตือรือรน 

ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ”  โดยในปแรกๆ ของการดําเนินการคลินิกเลิกบุหร่ี ฉันไดศึกษารูปแบบการ

ใหบริการจากโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนยของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับความตั้งใจ

ท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง และเขารับการอบรมดานวิชาการ เทคนิคตางๆ แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของพรหมพิรามบานของเรา มีท้ังกิจกรรมใหคําปรึกษารายบุคคลและปรึกษารายกลุม  

สําหรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาจะเร่ิมตนดวยการประเมินความพรอมกอน เพราะผูรับบริการจะมี

หลากหลายท้ังท่ีถูกสงมาใหเลิกโดยเจาตัวยังไมอยากจะเลิก กลุมน้ีตองใชกลยุทธชักแมนํ้าท้ังหาโนมนาว

จิตใจกันมากหนอย   และมักจะตบทายดวยการเชิญชวนใหหยุดสูบ ถายังไมพรอมจะเลิกจริงๆจะบอกกับ

ผูรับบริการทุกคนวา  

“ดิฉันยินดีใหความชวยเหลือคุณ.....ขอเชิญติดตอท่ีหองเบอร20 ไดทุกวันถาคุณตัดสินใจวาจะเลิก

สูบคะ”  

สวนผูท่ีตองการท่ีจะเลิกแตยังขาดความมั่นใจ หรือกําลังเร่ิมหยุดสูบ กลุมน้ีจะมีแรงจูงใจท่ีจะเลิก

แลว จะประเมินสาเหตุของการติดบุหร่ี  การติดนิโคติน สอบถามประสบการณในการเลิกบุหร่ีท่ีผานมา 

อาการอยากบุหร่ีและอุปสรรคสําคัญท่ียังเลิกสูบไมได เมื่อพบวาผูรับบริการมีความพรอม จึงรวมกันวางแผน

กําหนดวันเลิกบุหร่ี  และทักษะการจัดการกับอาการอยากบุหร่ี ท่ีจะเกิดข้ึน พรอมสงพบแพทยเพ่ือพิจารณา
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ใหยาชวยกรณีติดนิโคตินระดับปานกลางขึ้นไป  ในทุกๆ รายจะนัดพบ 1 สัปดาห เพ่ือประเมินความกาวหนา

และสงพบทันตแพทยตรวจสุขภาพฟน หรือขูดหินปูน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจอยางตอเน่ืองจะนัดติดตาม

ทุกเดือนๆละ 1-2 คร้ังตามสภาพปญหาของผูรับบริการแตละราย    

จากการทํางานทําใหฉันไดเรียนรูถึงชีวิตของผูคนท่ีวนเวียนเกี่ยวของกับสารเสพติด ถึงแมวาการ

ทํางานดานน้ีมักจะใหผลท่ีหายขาด จํานวนนอยมากเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต  เพราะ โรคติดสารเสพติด หรือท่ี

เรียกวาโรคสมองติดยา เปนภาวะท่ีสมองสวนความคิดแบบมีเหตุผลถูกทําลายไป ทําใหสมองสวนอยากท่ี

เปนอารมณ ความรูสึก จะควบคุมสมองสวนคิดไว จึงทําอะไรตามใจตามอารมณมากกวาเหตุผล เมื่ออยาก

มีความสุขมักจะทําตามใจ ตามอารมณจึงตองพ่ึงสารเสพติดเพ่ือใหเกิดความสุขแบบลัดวงจร  เมื่อใช

ตอเน่ืองเปนประจําจึงกลายเปนพฤติกรรมเสพติด ซึ่งนับเปนโรคเร้ือรังมักจะไมหายขาด เมื่อดูจากสถิติของ

จํานวนผูรับบริการท่ีเขามารับคําปรึกษา โดยเฉพาะผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีเฉล่ียตอปประมาณ 50 คน หลังการ

ติดตามท่ี 1 ปพบวาประมาณไมเกิน 30 เปอรเซ็นตท่ีสามารถหยุดสูบไดตอเน่ือง ท่ีเหลืออีก 70 เปอรเซ็นต 

บางสวนเลิกสูบไมได มีบางสวน เลิกไดในระยะเวลาท่ีแตกตางกัน บางก็ 3 เดือน บางก็ 6เดือน แลวแตละ

บุคคล  อยางไรก็ตามจํานวน 30 เปอรเซ็นตท่ีเลิกได นับไดวาเปนตัวเลขท่ีฉันรูสึกภาคภูมิใจมาก  และรูสึกชื่น

ชมผูท่ีสามารถปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรมของตนเองได มันเปนเร่ืองยากใชวาทุกคนจะทําไดสําเร็จ 

เพราะปจจัยของความสําเร็จในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตองประกอบดวยความพรอมของผูรับบริการ 

ความมุงมั่นตั้งใจ ท่ีสําคัญผูใหคําปรึกษาหรือพยาบาลตองมีใจอาสาอยากจะทํา  มีจิตเมตตา ไมทอ ไม

ตําหนิ ถาผูปวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมยังไมได ยอมรับผูปวยอยางไมมีเงื่อนไข และมีความเชื่อวาคนทุกๆคน

มีศักยภาพมีความสามารถตองการพัฒนาตนเอง และหน่ึงในกวารอยราย ท่ีฉันเคยใหคําปรึกษา ภาพของ

บุคคลน้ี จะปรากฏแจมชัดขึ้นในความทรงจําของฉันเสมอ    

บุคคลท่ีฉันจะกลาวถึงตอไปน้ี เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจ ท่ีทําใหฉันชอบงานใหบริการปรึกษา

มากกวาท่ีจะตัดสินใจเปล่ียนสายงานไปเปนอาจารยท้ังๆ ท่ีมีโอกาสแลวก็ตาม ซึ่งนับเปนเวลาติดตอกันกวา

สามปท่ี ชายสูงวัยรูปรางทวมผมสีขาวท้ังศีรษะ แตทาทางของเขายังกระฉับกระเฉงถึงแมวาอายุจะ 66 ป

แลวก็ตาม  ทุกคร้ังท่ีมาพบฉัน คุณลุงมักจะแตงกายสุภาพชายเอาเส้ือทับไวในกางเกง เส้ือผาดูสะอาด

สะอานสบายตาอยูเสมอ ลุงจะมาท่ีคลินิกทุกเดือนเปนประจํา กอนหนาน้ีคงไมมีใครคิดวาคุณลุงคนน้ีเคย

เดินโซซัดโซเซ  เปไปเปมา เน้ือตัวเหม็นคละคลุงไปดวยกล่ินเหลา บางวันคนในละแวกบานท่ีแกอยูจะเห็นแก

นอนขางถนนพรอมจักรยานคูกาย ลมกองทับตัวเองอยูขางๆจนชินตา ชาวบานแถวน้ันเรียกแกวาตาเปล่ืองขี้

เมา ลุงเปล่ืองแกมีลูก 2 คน ท้ังลูกและเมียรูสึกเอือมระอา เพราะแกเมาเชาเมาเย็น ฉันไดพบกับลุงเปล่ือง

คร้ังแรกตอนสายๆของวันท่ี5 กันยายน 2548  ท่ีคลินิก แกไดแจงเจตจํานงวาตองการท่ีจะเลิกบุหร่ีและเหลา

ท้ังสองอยาง พรอมกับเลาประวัติวาแกดื่มอยางหนักทุกวันอยางนอยวันละหน่ึงขวด และสูบบุหร่ีมากกวา10 

มวนตอวัน  ผลเสียท่ีเกิดมาตลอด 40ปท้ังสูบและดื่ม ทําใหแกปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ครอบครัว
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ทะเลาะมีปากเสียงดากันทุกวัน จนเมียตองแยกไปอยูกับลูกสาว เงินทองท่ีหามาก็ไมพอกับคาบุหร่ีคาเหลา  

ลูกชายคนโตก็ติดเหลาเหมือนแก  ทําใหลุงเปล่ืองมุงมั่นตั้งใจ  อยากเปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูกกอนตาย คํา

บอกเลาท่ีลุงพูดคือ  

“ผมอยูมาก็อายุปูนน้ีแลวยังไมเคยทําตัวใหลูกใหเมียไดชมเลย มีแตดากันทุกวัน ผมตั้งใจจะเลิกให

ไดกอนตาย ” 

“เปนความคิดท่ีดีมากคะ แลวลุงเปล่ืองจะตัดสินใจอยางไรคะ”  

“ผมจะเลิกท้ังบุหร่ีและเหลาเลย” 

“ถาอยางน้ันเรามารวมกันวางแผนเลือกวนัท่ีดีๆ สําหรับลุงเปล่ืองคนใหม วันไหนดีคะ คิดวาวันไหน

พรอมจะเลิกคะ” 

“เอาวันน้ีเลยหมอ” 

“วันดีเดย ของลุงเปล่ืองคือวันน้ี วันท่ี 5 กันยายน 2548 นะคะ” 

ตอจากน้ันฉันจึงใหขอมูลถึงวิธีการเลิก ลุงเปล่ืองเลือกท่ีจะหักดิบ ฉันดําเนินการประเมินสภาพ

รางกาย อาการขาดนิโคตินและอาการขาดเหลาเพ่ือสงพบแพทยเพ่ือพิจารณาใหการรักษาตามอาการ   ฉัน

ไดนัดพบลุงเปล่ืองสัปดาหละคร้ังเพ่ือเขากลุมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปวยท่ีดื่มสุราและเลิกบุหร่ีดวยกัน  

ดวยหัวใจท่ีเด็ดเดี่ยวประกอบกับความมีวินัยของตัวเอง ลุงเปล่ืองสามารถผานความยากลําบากในการชนะ

ใจตนเอง  และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนความเส่ียงท่ีจะกลับไปดื่มหรือสูบได   ทุกคร้ังท่ีไดคุยกัน ฉันจะ

สรางแรงจูงใจ ชื่นชมใหกําลังใจ  ใหลุงรูสึกถึงพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง จนลุงสามารถหยุดดื่มเหลา

และเลิกสูบบุหร่ีไดอยางตอเน่ือง  นับเปนเวลาเกือบครบสามป  ท่ีลุงเปล่ืองไดกลายมาเปนลูกคาประจําท่ีดี 

มาตามนัดจนไมตองนัดแลวแตลุงก็ยังมา และยังเปนนักประชาสัมพันธท่ีดีเยี่ยมใหกับโรงพยาบาล ชักชวน

ผูคนในชุมชน หาลูกคามาใหฉันอยางตอเน่ือง หลายคนมาเลิกบุหร่ี บางคนมาเลิกเหลา  สวนลุงเองก็มีจิต

เมตตายินดีอาสามาเปนผูชวยเหลือพยาบาล เพ่ือบอกเลาประสบการณตรงท่ีตนเองประสบใหผูท่ีกําลังเลิก

บุหร่ี/สุรา  ไมวาจะเปนอาการอยากบุหร่ี ทักษะการจัดการกับอาการอยากท่ีลุงทําแลวประสบผลสําเร็จ ลุง

บอกกับฉันวา “คงไมมีใครเขาใจอาการเส้ียนยาไดดีเทากับคนท่ีเคยเส้ียนยามากอน หมอไมเคยสูบหมอไมรู

หรอกวาบุหร่ีมันรายยิ่งกวาเสือ ” เพ่ือเปนกรณีตัวอยางเวลาเชิญลุงเปล่ืองเปนวิทยากรกลุมรวม ฉันมักโยน

คําถามใหกับผูปวยรายอ่ืนๆไดฉุกคิด ฉันมักจะถามลุงเปล่ืองบอยคร้ังวา “อะไรคือแรงบันดาลใจใหลุงเปล่ือง

หยุดดื่มและเลิกสูบบุหร่ีไดจนปจจุบัน”  ลุงไดบอกกับฉันหรือคนอ่ืนๆเสมอดวยนํ้าเสียงท่ีหนักแนนและแววตา

ท่ีจริงใจวา  

“ผมรูสึกภาคภูมิใจมาก ดีใจมาก ท่ีผมเลิกไดตอนน้ีคนในหมูบาน หรือผูใหญบานยังเออชื่อผม วา

ผมแนมาก ใหทุกคนเอาอยางผม ลองไปปรึกษาตาเปล่ืองดูซิวาแกเลิกไดอยางไร หมอเขามียาอะไรใหกินถึง

เลิกได”  
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“แลวลุงเปล่ืองตอบเขาอยางไรคะ” 

“ผมก็แนะนําใหมาหาหมอหนอย มีคนเขาถามผมวาหมอเขามียาอะไรใหกินบาง” 

“ลุงเปล่ืองบอกเขาวาอยางไรคะ” 

“ผมก็เขาบอกวา หมอเขาไมมียาอะไรใหกินหรอก แตหมอเขารักษาคนไขดวย ...ยาใจ หมอเปน

กําลังใจ หมอเองก็ไมใชญาติไมใชโยมผมเลย แตหมอก็ยังคอยสอบถามเอาใจใส หวงใยผม แลวผมมาคิดดู

วาทําไมเราจะตองทํารายตนเองท้ังสูบบุหร่ีกินเหลา ตัวเองยังไมรัก มันนาอายครับ ”  

ฉันรับรูไดถึงความหมายท่ีเต็มเปยมไปดวยความจริงใจท่ีชายสูงวัยผูน้ีท่ีแสดงความรูสึกอยาง

ตรงไปตรงมาแบบน้ันจริงๆ มันทําใหหัวใจฉันพองโตและเปนสุขเสมอท่ีนึกถึง และในฐานะฉันท่ีเปนพยาบาล

และยังคงมุงมั่นทํางานไมเปล่ียนใจ ผูปวยก็คือแรงบันดาลใจท่ีทําใหฉันยังคงทํางานดานน้ีอยางมีความสุข 

ภาคภูมิใจในงานท่ีทํา และในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจของผูปวยสวนหน่ึงพวกเขาเหลาน้ันไดบอกกับเรา

วา “หมอ (หมายถึงพยาบาล) คือกําลังใจและสวนสําคัญสวนหน่ึง ท่ีทําใหชีวิตเขาเกิดการเปล่ียนแปลง 

เปรียบเสมือนเปนยาใจ เราตางก็เปนยาใจใหกันและกัน เพ่ือมีพลังท่ีจะทําส่ิงดีๆเสมอ   ถึงแมวาในวันน้ีฉัน

จะไมมีโอกาสไดพบลุงเปล่ืองอีกแลวก็ตาม แตฉันรูสึกเปนสุขใจท่ีไดเปนยาใจใหกับลุงเปลืองจนวาระสุดทาย

ของชีวิต และจะยังคงเปนยาใจท่ีมาจากหัวใจ ใหกับคนอ่ืนๆตอๆไป..........    
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เร่ือง “จากเดก็นอยทีอ่อนหดั” 

สุพฤติยา  เริงจรัล 

พยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย 

 

 “พยาบาลใหคําปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ีนะเหรอไมใชฉันแนๆ” น่ันเปนความคิดของฉันเมื่อ 3 ป กอน 

สําหรับพยาบาลจบใหมการใหคําปรึกษาดูเหมือนวาจะเปนเร่ืองยากซะเหลือเกิน ไมรูวาตองพูดอะไร ไมรูวา

ตองจับประเด็นอะไร ดูมันสับสนวุนวายซะเหลือเกิน และทีสําคัญไมรูเลยวาแคการพูดคุยกันจะชวยคนท่ีเขา

มีปญหาไดอยางไร ตลอด 1 ปแรกของการทํางานฉันเลือกท่ีจะทํางานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพราะ

รูสึกวาเปนงานท่ีตื่นเตนและไมตองใชทักษะการพูดมากนัก น่ันรวมถึงการใหคําปรึกษา  

แตเขาวาเกลียดอะไรมักไดส่ิงน้ัน ในปท่ี 2 ของการทํางาน มีการปรับเปล่ียนระบบงานภายใน

โรงพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนพยาบาลแทบจะตองทําทุกอยาง ท้ังงานการพยาบาล การตรวจรักษา

บางอยาง งานเอกสาร งานบริหาร งานเภสัชกรรมหรือแมกระท้ังงานฝายสนับสนุน  ดังน้ันจึงเปนเร่ืองปกติท่ี

พยาบาล 1 คนตองมีหนาท่ีรับผิดชอบมากกวา 2 หรือ 3 อยางเปนอยางนอย การปรับเปล่ียนงานในคร้ังน้ีฉัน

มีโอกาสเขามาทํางานท่ีฝายงานคลินิกพิเศษ  เปนฝายงานท่ีพิเศษสมชื่อจริงๆ เพราะตองทํางานหลายดาน  

และแตละดานเหมือนจะไมไปดวยกนัเลย รูสึกเหมือนวาคนในฝาย( อันท่ีจริงก ็3 คนรวมกันฉันท่ีเขามาเพ่ิม ) 

ทํางานเหมือนเปด  บริหาร เชิงรุก เยี่ยมบาน รักษา ใหคําปรึกษา จัดทําโครงการ ประชาสัมพันธ วิทยุ มีให

เลือกทุกรูปแบบ และงานใหมท่ีฉันรับมอบหมาย ก็การบําบัดรักษาผูปวยติดสารเสพติด บุหร่ี สุรา  นอกจาก

จะเปนงานใหคําปรึกษาท่ีฉันพยายามจะหลีกเล่ียงมาตลอดแลว ยังเปนงานท่ีฉันมองวาควรจัดคนกลุมน้ีไว

ลําดับสุดทายของการใหบริการ ทุกคนท่ีใชรูวามันไมดี แตก็ใชจนติดทําลายตนเอง ครอบครัว สังคม แลวเรา

จะชวยเขาเพ่ืออะไร 

ฉันเร่ิมทํางานดวยความมีอคติ ทําไปอยางท่ีเรียกวาทําเพราะหนาท่ี การใหคําปรึกษาแทบจะหาไม

เจอในชวงแรกของการทํางาน เพราะนอกจากความรูแลวทักษะเปนส่ิงสําคัญท่ีตองมี  แตฉันในฐานะผูฝก

บําบัดยังคงตองเร่ิมควานหาและเก็บสะสมใหม และเมื่อเร่ิมทําทุกอยางก็เร่ิมมี สถานท่ีบําบัดท่ีเปนสัดสวน 

ความรูและทักษะท่ีไดจากการเขาอบรม การเครือขายผูทํางานท่ีสามารถแนะนําและชวยเหลือกันและกัน 

เครือขายผูบําบัดท่ีดูแลชวยเหลือกัน รวมท้ังหัวใจท่ีเร่ิมรูสึกดีกับงานและผูรับการบําบัดซึ่งไมแนใจนักวาอะไร

ทําใหเปล่ียนไป 
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ถาเปรียบเทียบระหวางการบําบัดผูท่ีติดยาเสพติด บําบัดผูท่ีติดสุรา และบําบัดผูท่ีติดบุหร่ี  สําหรับ

ตัวฉันเองบุหร่ีนาจะเปนเร่ืองอยากท่ีสุด  ท้ังคนท่ีใชมีจํานวนมากท่ีสุด แตคนท่ีกลัวพิษภัยมีนอยท่ีสุด เรา

สามารถเห็นคนสูบบุหร่ีไดตามสถานท่ีท่ัวไป คนสามารถสูบบุหร่ีไดแทบจะตลอดเวลา และท่ีสําคัญบุหร่ีซื้อ

ไดทุกท่ีทุกเวลา ในขณะท่ีประเทศชาติสูญเสียงบประมาณสวนหน่ึงเพ่ือรักษาผูปวยดวยโรคอันเกิดจากการ

สูบบุหร่ี ครอบครัวบางครัวตองดูแลผูปวยอันมีโรคซึ่งเกดิจากบุหร่ี คนบางกลุมท่ีตองบําบัดรักษาผูสูบและติด

บุหร่ี แตผูสูบรายใหมยังเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ อีกท้ังแนวโนมของผูสูบรายใหมยังมีอายุลดลงเร่ือยๆ ไมวาดวยเหตุผล

อันใดก็ตาม ฉันจะไมแปลกใจเลยถาไดยินคนท่ีทํางานเกี่ยวกับการบําบัดหรือตอตานบุหร่ีบนเหน่ือยหนาย

ทอแทใจ หรือแมกระท้ังเลิกทํางานน้ีไป 

เมื่อไดลองทํางานฉันก็เร่ิมเห็นและเขาใจปญหา อาจารยทานหน่ึงบรรยายเร่ืองโรงพยาบาลปลอด

บุหร่ีและทานกลาววา “เราไมตองไปทําเสียทุกเร่ืองทําเฉพาะหนาท่ีของเรา หนาท่ีคือส่ิงท่ีอยูตรงหนา ถึงแม

เราจะรูวาดานขางมันผิดแตมันไมไดอยูตรงหนาเรา เราก็ไมตองทํา เพราะถาทําแลวเราจะเหน่ือย เราจะไม

สนุก สุดทายเราไมอยากทําและเลิกทํา” ใชมนัจริงและจริงอยางท่ีสุด ฉันเร่ิมนําความคิดน้ันมาใชกับงานและ

ตัวเอง เร่ิมทําทีละอยางท่ีเปนงานของตัวเองเร่ิมปลอยวางบางอยางท่ีไมใชหนาท่ี  เราเปนเพียงผูท่ีชวยใหเขา

เลิกบุหร่ี แตเราไมใชคนท่ีจะเปล่ียนโลกน้ีใหปลอดบุหร่ี ถาตางคนตางทําหนาท่ีของตนเองทําคนละเล็กละ

นอยรวมกันมันก็มากขึ้นไปเอง ดีกวาเราจะทําทุกอยางแตไมดีสักอยาง  

1 ปของการทํางานบุหร่ีฉันเร่ิมดวยการน่ังรอผูรับบริการเดินเขามาหา เพราะเชื่อวาถาเขาไมอยาก

เลิกบังคับใหตายเขาก็ไมเลิก เมื่อทําไปสักพักเร่ิมไดรูวายังมีอีกหลายคนท่ีอยากเลิกแตไมรูวาตองทําอยางไร 

ท่ีรูวาโรงพยาบาลมีบริการบําบัดบุหร่ีก็ดวยท่ีผูรับบริการบอกตอกันเอง จึงมีความคิดวาจะทําอยางไรใหคนท่ี

เขาอยากเลิกรูวามีชองทางท่ีพรอมจะชวยเหลือเขา  โดยเร่ิมจากการประชาสัมพันธใหความรูบริเวณจุด

บริการผูปวยนอก หรือคลินิกโรคเร้ือรัง และทางคล่ืนวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพโรงพยาบาลพุทไธสง FM 

105.25 MHz  ซึ่งเปนสถานีวิทยุของโรงพยาบาลเอง หลังจากท่ีมีการประชาสัมพันธ จํานวนผูท่ีตองการเลิก

บุหร่ีก็เขามารับบริการการท่ีโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึน้ แตยังมีบางสวนท่ีเดินทางมา โรงพยาบาลไมสะดวก เรา

จึงจัดทําโครงการออกใหบริการในชุมชน โดยทําการซักประวัติและใหการบําบัดรักษาในชุมชน ในชวงน้ัน

ทางโรงพยาบาลมีนํ้ายาบวนปากแจกใหสําหรับผูทีตองการเลิกบุหร่ี 0.5% Sodiumnitrade เมื่อลงไปใน

ชุมชนเราจึงไดขอมูลมากขึ้นวาสมัยน้ีสาเหตุการสูบบุหร่ีมาจากความอยากรูอยากลองของเด็กวัยรุน ตาง

จากคําบอกเลาของผูสูบบุหร่ีซึ่งเปนผูสูงอายุท่ีเร่ิมใชยาสูบจากการทํางานไรนาท่ีตองสูบเพ่ือไลแมลง จาก

เหตุผลทางวัฒนธรรมและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปการปองกันมิใหมีผูสูบรายใหมเกิดข้ึนจึงตองมีกลวิธีใหม

ตามไปดวย ทางทีมงานผูบําบัดรักษาจึงจัดทําโครงการท่ีใหมีการรณรงคและเผยแพรความรูเร่ืองบุหร่ีเน่ือง

ในเทศกาลวันสําคัญตางๆ เชนวันงดสูบบุหร่ีโลกการจัดคายเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหร่ี หรือบูรณาการ

รวมกันระหวาการปองกันผูสูบรายใหม และการบําบัดรักษาผูสูบรายเกาดวยกระบวนการครอบครัวภายใต
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โครงการครอบครัวสดใสไรควันบุหร่ี และโครงการตางๆท่ีจัดทําข้ึนไดรับความรวมมือจากองคการปกครอง

สวนทองถิ่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลเปนอยางดี นอกเหนือจากดานงบประมาณท่ี

โรงพยาบาลไดรับการสนับสนุนแลว การทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นยังทําใหผูปฏิบัติเกิดมุมมองท่ีกวางขึ้น ไดรับทราบขอมูลของชุมชนในบางดานท่ีเปน

ปจจัยเอ้ือหรือปจจัยสงเสริมกนั เชน อาชีพ เศรษฐกิจ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ลวนมีผลตอสุขภาพ เมื่อ

มีการแลกเปล่ียนขอมูลกัน  มีการส่ือสารทําความเขาใจกันทําใหการดําเนินงานตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น เกิด

เปนเครือขายรวมกันดูแลชุมชนของเรา 

เมื่อผูบําบัดมีเพียง 3 คนแตผูสูบบุหร่ียังมีจํานวนมาก ปญหาน้ีทําใหเราคิดวิธีการทํางานแบบ

เครือขายขึ้นมา โดยเร่ิมท่ีผูท่ีเลิกบุหร่ีไดสําเร็จ มาเปนแกนนําเปนจิตอาสา หรือถายทอดประสบการณ

เกี่ยวกับบุหร่ีใหผูอ่ืนรับฟง  จัดอบรมแกนนําโดยเร่ิมท่ี อสม. ผูท่ีสูบผูติดบุหร่ีและครอบครัว ใหมีความรู

เกี่ยวกับบุหร่ี สามารถอธิบายเกีย่วกับพิษภัยของบุหร่ีได สามารถแนะนําใหผูท่ีสูบหรือติดบุหร่ีเลิกบุหร่ีได  อีก

ท้ังจัดทําระบบสงตอผูติดบุหร่ีในชุมชนมายังโรงพยาบาล ในแตละป กลุมแกนนําจะทําการคัดกรองผูสูบบุหร่ี

ในชุมชน แนะนําใหผูท่ีไดรับการคัดกรองเลิกสูบบุหร่ีและสงตอขอมูลมายังโรงพยาบาล อีกท้ังทําหนาท่ี

ติดตามเยี่ยมผูท่ีอยูในระยะบําบัดบุหร่ีในชุมชนรวมกับเจาหนาท่ี  กระท่ังกลุมแกนนําและชุมชนน้ันมี

ความสามารถชวยเหลือดูแลชุมชนของตนเองจากบุหร่ีภายใตการชวยเหลือของ องคการปกครองสวน

ทองถิ่นและโรงพยาบาล เชน ชุมชนบานเตย ตําบลพุทไธสง  ท่ีมีนโยบายใหหมูบานเปนชุมชนปลอดบุหร่ี

ตนแบบ 

หลายคร้ังท่ีทีมของเราเขาไปในหมูบานเพ่ือใหการบําบัดรักษาผูสูบผูติดบุหร่ี แลวยังพบวาชุมชนยัง

ไมเกิดความตระหนักถงึปญหาสุขภาพ  ทีมของเราจึงไดนํากระบวนการของการประชาคมเขามาใชกับชุมชน

หรือกับกลุม โดยคร้ังแรกท่ีใชทีมของเราไดมีโอกาสออกเยี่ยมประชาชนในชุมชนรวมกับอําเภอ จึงไดเห็นวา

การทําประชาคม ทําใหประชาชนไดคิดเอง ไดมองเห็นสภาวะของชุมชน และระดมสมองเพ่ือแกปญหาตางๆ 

รวมท้ังปญหาดานบุหร่ี เมื่อประชาชนไดคนหาปญหา  สาเหตุ ทรัพยากร จุดเดนของชุมชน ทําใหเกิดความ

รวมมือกันในการท่ีจะแกปญหาตางๆ 

นอกเหนือจากการทําประชาคมในชุมชนแลว กระบวนการทางความเชื่อและวัฒนธรรมยังมีผลกับ

คนในสังคมชนบทอยูมาก ปฏิเสธไมไดเลยวาวัดและพระยังเปนส่ิงท่ีสังคมไทยใหความสําคัญ บางคนยังใช

การสาบานตอหนาพระเปนวิธีในการในการการเลิกบุหร่ี ดังน้ันทีมจึงไดจัดโครงการบางสวนในวัดหรือ

บางคร้ังไดพระจากวัดในทองถิ่นมาเปนวิทยากรใหความรู และอบรมส่ังสอน  

ระยะหลังมีผูสนใจในการใชนํ้ายาบวนปากชวยเลิกบุหร่ีมากขึ้น  และทางโรงพยาบาลมีปญหาดาน

การผลิต ทีมจึงไดทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือหาตัวชวยในการเลิกบุหร่ี กระท่ังพบวามีบริษัทเอกชน

แหงหน่ึงผลิตนิโคตินทดแทนในรูปแบบของหมากฝร่ัง ทางบริษัทไดสงเภสัชกรมาเปนวิทยากร ในการอบรมผู
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ท่ีตองการเลิกบุหร่ี เปนอีกหน่ึงเครือขายจากภาคเอกชนท่ีเขามามีสวนรวมในการชวยเลิกบุหร่ี ปจจุบันทาง

โรงพยาบาลของเรามีเวชภัณฑท่ีใชในการเลิกบุหร่ีคือ หมากฝร่ังอดบุหร่ีหรือนิโคตินทดแทนในรูปแบบหมาก

ฝร่ังและสเปรยหญาดอกขาว 

เพ่ือใหคลินิกอดบุหร่ีมีระบบการทํางานท่ีชัดเจน มีการเก็บขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ และ

ผูใชบริการไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐาน ทีมจึงมีการพัฒนาคลินิกอยางสม่ําเสมอ มีการประชุมหารือกันทุก

เดือน แบงหนาท่ีการรับผิดชอบอยางชัดเจน  จัดทําหองสําหรับใหคําปรึกษาอยางเปนสัดสวน มีการเก็บ

ขอมูลผูรับบริการอยางเปนระบบ โดยมีทะเบียนผูรับบริการ มีแฟมประวัติผูรับบริการแตละคน เก็บบันทึก

ขอมูลท่ัวไป การตรวจรางกายเมื่อแรกรับ การประเมินระดับการติดนิโคติน ปญหา ความเปล่ียนแปลง และ

บริการท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีมารับบริการ อีกท้ังมีการบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ภายในให

คําปรึกษาเรามีส่ือตางเกี่ยวกับบุหร่ี ไมวาจะเปน ส่ืออิเล็กทรอนิค โปสเตอร แผนพับ  ใบความรู ภาพพลิก  ไว

ใหบริการ โดยบางสวนไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี บางสวนเราจัดทําขึ้นเอง 

นอกจากน้ีเรายังสนับสนุนส่ือใหกับโรงเรียน ชุมชน โรงงานหรือผูสนใจในการนําความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไป

เผยแพร  

ปจจุบันทางโรงพยาบาลใชโปรแกรม HosXp ในการบันทึกขอมูลการตรวจรักษา  และทุกคร้ังท่ี

ผูรับบริการมาใชบริการท่ีโรงพยาบาล ทุกคนจะไดรับการซักประวัติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีหรือดื่มสุรา ท้ังตัว

ผูรับบริการและครอบครัว พรอมท้ังลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร  โดยเจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศได

พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใหงายและสะดวกตอการเรียกใชขอมูล สําหรับผูรับบริการท่ีสูบบุหร่ีจะไดรับการแนะนํา

จากเจาหนาท่ีใหเลิกบุหร่ีอยางส้ัน หากผูรับบริการหรือครอบครัวตองการความชวยเหลือในการเลิกบุหร่ี 

เจาหนาท่ีจะสงตอมายังคลินิกเลิกบุหร่ี เพ่ือพบเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา โดยเจาหนาท่ีจะทําการซักประวัติ

เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของผูรับบริการ มีการประเมินระดับการติดนิโคติน เพ่ือ

พิจารณาใหการบําบัดรักษาอยางเหมาะสม หลังจากน้ันมีการนัดมาพบเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาเปนระยะตาม

แนวทาง หากผูรับบริการมีความจําเปนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แผนกผูปวยในจะทําการ

ประสานงานมายังคลินิกใหคําปรึกษาเพ่ือใหเจาหนาท่ีติดตามชวยเหลือในการเลิกบุหร่ีตอไป  

สําหรับการดําเนินงานบุหร่ีภายในโรงพยาบาลน้ัน เราไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการงาน

โรงพยาบาลปลอดบุหร่ีและมีการมอบหมายหนาท่ีอยางชัดเจน  จัดทํานโยบายพรอมท้ังประกาศแจง

นโยบายใหเจาหนาท่ีรับทราบ โดยนโยบายบางสวนคือ การรับเจาหนาท่ีใหมจะพิจารณาเร่ืองพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีรวมดวย สําหรับเจาท่ีท่ียังสูบบุหร่ีไมอนุญาตใหสูบบุร่ีในเขตโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด หากพบเห็นจะ

มีการลงโทษ ในบริเวณของโรงพยาบาลทีมจัดใหมีปายหามสูบบุหร่ีท่ีไดมาตรฐานติดตั้งไวมองเห็นชัดเจน มี

เอกสารความรูเกี่ยวกับบุหร่ีแจก มีรับเจาการตักเตือนผูท่ีสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลและแนะนําใหเลิกโดยทันที 

สําหรับเจาหนาท่ีท่ีสูบบุหร่ีทุกคนไดรับการอบรมแลวใหคําปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ีบางสวนเลิกได บางสวนสูบ
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ลดลง  ดวยความรวมมือของเจาหนาทุกคนทําใหโรงพยาบาลของเราผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาล

ปลอดบุหร่ี ในป 2553 

สําหรับหน่ึงปของการใหคําปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ี ท่ีจริงฉันเองอยากจะเรียกวาฝกใหคําปรึกษาเพ่ือ

เลิกบุหร่ีดูจะเหมาะกวา นอกเหนือจากคําแนะนําจากทีมงานในโรงพยาบาลและผูปฏิบัติงานดานบุหร่ีท่ีไดมี

โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน หรืออาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีถายทอดความรูผานเวทีสัมมนา 

เวทีความรูหรือตําราตางแลว ส่ิงหน่ึงท่ีสอนฉันเกี่ยวกับการทํางานก็คือตัวผูรับการบําบัดเอง หลากหลายวัย 

หลากหลายเพศ หลากหลายเหตุผล หลากหลายปญหา ส่ิงทุกอยางลวนแลวแตทําใหตัวฉันและงานของฉัน

ไดมีการพัฒนา  

หากจะใหพูดถึงประสบการณการใหคําปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ีท่ีประทับใจมีหลายเหตุการณดวยกัน 

อยางกรณีเด็กหญิงอายุ 15 ป พบกันคร้ังแรกโดยท่ีตํารวจพามาเพ่ือบําบัดยาเสพติด ภาพแรกเห็นเขาใจเลย

วานิยามของเด็กใจแตกในละครมันอยูตรงหนาเราน้ีเอง หลังจากท่ีไดพูด คุยซักประวัติและตรวจรางกาย

ทราบวาเด็กอยูท่ีบานกับแม นองชาย ตาและยาย สวนพอทํางานท่ีตางจังหวัด เด็กถูกเล้ียงดูอยางตามใจมา

ตลอด ผูปกครองเชื่อใจและไวใจเด็กเสมอมา ไมทราบวาเด็กมีพฤติกรรมเกเรมากอน ท้ังท่ีเพ่ือนบาน เคย

ตักเตือนหลายคร้ัง คร้ังสุดทายกอนท่ีเด็กจะถูกจับ แมไดไปแจงความวาเด็กหายออกจากบานไปโดยเชื่อวา

ลูกสาวถูกเพ่ือนลอลวงไป แมมีความเชื่อฝงแนนวาลูกตนเองบริสุทธิ์ ไมเปนจริงดังท่ีถูกกลาวหา แมจะไดเห็น

ผลการตรวจปสสาวะท่ีพบสารเสพติด ในระยะแรกแพทยใหผูปวยรักษาตัวในระบบผูปวยในเน่ืองจากการติด

สารเสพติด และรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากการท่ีเด็กมีพฤติกรรมขายบริการทางเพศ หลังจากน้ันก็

เขากระบวนการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติดตอไป ในระยะ 4 เดือนผลการบําบัดสารเสพติด

เปนท่ีหนาพอใจมาก แตยังสูบบุหร่ี เด็กมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีเปนอยางดี รูผลกระทบของบุหร่ีดี  เด็กบอกวา

ท่ียังสูบบุหร่ีเพราะสูบแลวรูสึกดี เลิกยาบาไดแลว แตบุหร่ียังไงซะก็ขอเถอะวันละ 3 มวนก็ไดจะไมใหเกินน้ี 

ไมอยากเลิกจริง เวลาไมไดสูบมันไมมีความสุขเลย ไมรูจะอยูอยางไร อะไรอะไรทีเห็นท่ีไดยินมันก็ขัดใจไป

หมด มันไมไหว  ยาอะไรท่ีหมอใหสูบุหร่ีไมไดหรอก ครอบครัวของเด็กเองเร่ิมเบ่ือหนายกับการสูบบุหร่ีของ

เด็ก ตากับยายไมพูดกับเด็ก ไมสนใจชนิดวาตัดหางปลอยวัด เพราะคิดวาบุหร่ียังเลิกไมไดแลวยาเสพติดจะ

เลิกไดจริงเหรอ ตัวแมเองก็จนปญญา เพราะท่ีคิดวาลูกเกเรเพราะเพ่ือน แตเมื่อแยกเพ่ือนกับเด็กออกจากกัน 

เด็กก็ยังสูบบุหร่ี หลังการบําบัดเสร็จส้ิน เด็กไปทํางานท่ีตางจังหวัดกับญาต ิ นัดพบกันอีกคร้ัง เด็กเลิกบุหร่ีได 

และไมคิดวาจะกลับไปสูบอีกเด็ดขาดเพราะตอนท่ีจะเลิกมันทรมานจริง ถามถึงเหตุผลท่ีเด็กเลิกได เด็กบอก

วาท่ีงานมีเพ่ือนอายุเทากัน 1 คนท่ีเหลือเปนผูใหญมีครอบครัวแลวท้ังน้ัน เพ่ือนเขาเปนคนดีมาก     ดีจน

ตัวเองอาย  กลัวเขารูวาเราสูบบุหร่ีตองเอาบุหร่ีท้ิงกลัวเขาไดกล่ินตองหยุดสูบ ยากสูบมาก หงุดหงิดมาก ก็

พยายามอยูใกลเพ่ือนคนน้ัน จะไดไมกลาสูบ สุดทาย ก็ไมอยากสูบเลย กรณีเด็กคนน้ีฉันรูสึกวาเปนกรณีท่ี

ยากลําบากมาก มีปญหาหลายอยางท่ีซบัซอน ใชทุกกลวิธีท่ีมีแตก็ไมไดผล กระท้ังผูใหคําปรึกษาถอดใจแลว 
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แตเมื่อเด็กคิดจะเลิก เขากลับเลิกไดเพราะอายเพ่ือน  เพ่ือนท่ีเขาคิดวาเปนคนดีมาก จนทําใหการท่ีเขาสูบ

บุหร่ีดูเปนคนเลวมากขึ้น  

การทํางานชวยเลิกบุหร่ีไมไดงายเลย  แตก็ไมไดยากเกินใครจะทําได แคทําหนาท่ีของเรา ทําทีละ

อยางทําท่ีละสวน คอยๆพัฒนา  อยากลัววาจะทําไมไดจะทําไมเปน ประสบการณจะสอนเราเองไมตอง

คาดหวังวาผลท่ีไดตองออกมาดี แคเราทําใหดีก็พอ  ถาแตละคนทําหนาท่ีเล็กๆ ของตัวเอง เมื่อมองภาพรวม

แลวจะเห็นวาผลท่ีไดมันใหญและดีเอง ทุกวันน้ี ฉันยังคงยืนหยัดท่ีจะทําหนาท่ีของฉันใหดีท่ีสุดตอไปพรอมๆ

กับการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ตองขอขอบพระคุณพอแม ผูใหกําเนิด เล้ียงดู อบรมส่ัง

สอน อยูในครอบครัวท่ีปราศจากบุหร่ี คุณยาและญาติๆ ท่ีชี้นําใหเห็นวาบุหร่ีไมดี ท่ีคอยหามฉันไมใหเขาใกล

คนสูบบุหร่ี อาจารยท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ท่ีส่ังสอน แนะนํา ตักเตือน และเพ่ิมพูน

ความรูประสบการณชีวิตให คณะวิทยากรท่ีชวยเติมเต็มความรูในสวนท่ีขาด ผูบริหารโรงพยาบาล ผูบังคับ

บุญชา เพ่ือนรวมงานท่ีใหโอกาส ใหกําลังใจ คอยชวยเหลือเมื่อมีปญหา ภาคีเครือขายสุขภาพท้ังองคกร

รัฐบาล องคกรเอกชน ท่ีรวมฟนฝาอุปสรรคจนทําใหเกิดวันน้ี ครอบครัวท่ีใหกําลังใจ คอยชวยเหลือรับฟง

ปญหาตางๆ และท่ีสําคัญขอบคุณผูปวยทุกรายท่ีเปนครูท่ีดีท่ีสุดของฉัน  ฉันจะทําหนาท่ีน้ีตอไป....... 
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เร่ืองเลากระบวนการทํางานแบบสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูปวย

หอบหืดและโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังปลอดจากควนับหุร่ี ถึงระดับ

ชุมชน 

บุญญา อักษรช ู 

คลินิกหอบหืด  

โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

ดิฉันรับผิดชอบงานคลินิกโรคเร้ือรัง มา 2 ป จากการท่ีทํางานในเร่ืองการดูแลผูปวยหอบหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังอยางเปนกระบวนการ  ผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังของโรงพยาบาลปาบอน

มีจํานวน 135 คน ในจํานวนน้ีมีผูปวยท่ีเปนผูชายจํานวน  53 คนหญิง 82 คน และในจํานวนน้ี เปนผูชายท่ี

สูบบุหร่ี จํานวน  30 คน เน่ืองจากหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังสาเหตุก็มาจากการท่ีสูบบุหร่ี ดังน้ันการ

ดูแลอยางเปนระบบในการท่ีจะทําใหผูปวยลดอาการหอบและการดูแลท่ีตนเหตุจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญจึงไดมีการ

ติดตามไปดูแลถึงความเปนอยูท่ีบานดวยวามีความเปนอยูอยางไรจึงไดมีการติดตามลงไปเยี่ยมบานดวย

เพ่ือจะทําใหผูปวยลดอาการหอบไดดังกลาว 

 สําหรับกระบวนการทํางานของคลินิกหอบหืด มีดังน้ี 

 1.เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจากแพทยกจ็ะสงเขาคลินิก

หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

 2.ซักประวตัิตรวจรางกายและเปาพีคโฟเพ่ือดคูวามจุปอดและประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน

ของปอด 

 3.ใหการดูแลผูปวยหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแบบสหสาขาวิชาชีพ ไดแก 

 -แพทยใหการตรวจรักษา  โดยแพทยวินิจฉัยวาผูปวยเปนหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังก็จะสงผูปวย

เขาคลินิกหอบหืด 

-พยาบาลซึ่งเปนตัวดิฉันเองและเพ่ือนๆ ซึ่งมีท้ังผูท่ีผานการอบรมในการบําบัดผูท่ีติดบุหร่ีหรือ

พยาบาลใหคําปรึกษา พยาบาลท่ีรับผิดชอบในการติดตามเยี่ยมบาน ซึ่งการทํางานเปนทีมดังกลาวทําให

งายตอการดูแลและติดตามผูปวยอยางเปนระบบซึ่งการทํางานใหบริการผูปวยในจุดน้ีก็จะใหความรูในเร่ือง

การปฏิบัติตนในทุกเร่ืองไดแกความเร่ืองโทษของบุหร่ีวาเปนอยางไร  การดูแลตนเองจากส่ิงท่ีแพทําใหเกิด

หอบหืดโดยเฉพาะบุหร่ีการใหคําปรึกษากับผูปวยท่ีมีปญหาตางๆ ตลอดจนทีมเยี่ยมบานซึ่งไดไปพบปญหา

ในเร่ืองตางๆท่ีพอจะเลาไดเปนสังเขป ดังน้ีบางรายมีปญหาสามีเลิกบุหร่ีไมได ตัวเองเปนโรคหอบหืดภรรยา

พูดเทาไรก็ไมฟงจากปญหาดังกลาวก็จะสงตอมายังทีมผูบําบัดเพ่ือแกปญหาใหกับผูปวย  หรือในสวนตัว
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ของผูปวยหอบหืดเองท่ีติดบุหร่ีก็จะสงไปยังพยาบาลท่ีบําบัดบุหร่ีพรอมกับการใหคําแนะนําในรูแบบตางๆ 

หรือในบางรายเมื่อพยาบาลเยี่ยมบานลงไปพบวามีการสูบใบตนชุมเห็ดท่ีนํามาตากแหงแลวนํามามวนดวย

เสนยาสูบจะทําใหลดการเปนริดสีดวงจมูกเหลาน้ีพยาบาลเยี่ยมบานก็จะสงขอมูลมายังคลินิกเพ่ือท่ีจะให

ความรูเชื่อในส่ิงท่ีผิดดังกลาวได   สวนอีกรายเปนคุณพอท่ีนารักมาก ลูกสาวไดเขียนมาในสมุดนัดหอบหืด

โดยท่ีพอไมเห็นวาลูกเขียนมาจนกระท่ังพยาบาลเปดดูเพ่ือท่ีจะเขียนวันนัดให พยาบาลจึงไดเห็นลูกของ

ผูปวยเขียนวา “คุณพอสูบบุหร่ีทุกวันเลยชวยเตือนคุณพอใหดวย” ดิฉันไดบอกใหคุณพอทราบคุณพอถึงกับ

อ้ึงไปเลยไมนึกวาลูกสาวจะแอบเขียนมาฟองพยาบาล คุณจึงคิดท่ีเลิกบุหร่ีนะบัดนาว........เปนส่ิงท่ีดิฉัน

ประทับมาก ยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีประทับยังเลาไมหมดคะ 

• เภสัชกรใหความรูเร่ืองยาในการรักษาผูท่ีมีอาการหอบโดยเฉพาะบุหร่ีมีผลอยางไรเมื่อคุณสูบ

บุหร่ีไปดวยและใชยาพนในขณะท่ีหอบไปดวย 

• นักกายภาพบําบัดใหความรูในเร่ืองการบริหารปอดผูปวยบางรายท่ีเปนโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง

นานจะทําใหหายใจลําบากการหายใจไมดีไมทราบถึงวิธ ท่ีจะดูแลตนเองจึงให นัก

กายภาพบําบัดมาฝกวิธีการหายใจอยางถูกวิธีทําใหผูปวยดีขึ้น 

• แพทยแผนไทยก็จะดแูลในเร่ืองยาสมุนไพรหญาดอกขาวเน่ืองจากโรงพยาบาลปาบอนจะ

ผลิตหญาดอกขาวแบบชาชงเพ่ือใหผูปวยไดชงดืม่จะแจกใหกับผูปวยกลับไปชงดื่มท่ีบาน

ดวย  

• งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธก็จะดูแลในเร่ืองการใหความรูท้ังเอกสารแผนพับแจกจายไป

ยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หอกระจายขาว ศาลาประจําหมูบาน ผูนําชุมชน 

โรงเรียน จัดรายการทางวิทยุ เสียงตามสายของโรงพยาบาล เปนตน  

ทุกรายมกีารซักประการสูบบุหร่ีประเมินการติดสารนิโคตินถามีการสูบบุหร่ี 

• ใหความรูเปนรายบุคคลและรายกลุมในเร่ืองบุหร่ี 

• สงเขาคลินิกเลิกบุหร่ีและบําบัดการเลิกบุหร่ีในรายท่ีตดิบุหร่ี 

• นัดติดตามเปนระยะๆ 

มีการตดิตามผูปวยโดยการเยีย่มบานโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 

  

สําหรับในสวนของการทํางานในชุมชนเพ่ือลดการเลิกบุหร่ี มดีังน้ี 

เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังกจ็ะเขาคลินิกเพ่ือการรักษาและ

ถาหากมีผูปวยท่ีสูบบุหร่ีเราก็จะนัดมาท่ีคลินิกฟาใสอีกตางหากเพ่ือท่ีจะบําบัดการติดบุหร่ี เน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจของอําเภอปาบอนจะมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนสวนใหญดังน้ันการท่ีจะนัดผูปวยมาบําบัดบุหร่ี

น้ันจะตองทําในตอนบายเพ่ือท่ีผูปวยจะไดมีรายไดและไมสูญเสียรายไดการนัดจะตองนัดมาบําบัดพรอมกับ
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ใหครอบมารับฟงการบําบัดดวย   ในการบําบัดจะใชรูปแบบของกายจิสังคมบําบัดเพ่ือท่ีจะไดลดการสูบบุหร่ี

ใหกับผูปวยไดและมีการติดตามเยี่ยมบานทุกรายเพ่ือติดตามประเมินการสูบบุหร่ีเปนระยะๆ 

และอีกปญหาหน่ึงก็คือปญหาจากอาชีพการทําสวนยางอีกอยางคือเมื่อไปกรีดยางจะตองกรีดใน

ตอนดึกหรือวาใกลรุงฉะน้ันผูปวยหอบหืดบางรายอางถึงความจําเปนวาถาไมสูบก็จะทําใหยุงกัดเพราะวา

ควันบุหร่ีไลยุงไดจึงทําใหหยุดการสูบบุหร่ีไดยากทางโรงพยาบาลปาบอนจึงไดแกไขใหกบัผูปวยดวยการผลิต

สมุนไพรไลยุงชนิดทาใหกับผูปวยและแจกจายในชุมชนเพ่ือลดการสูบบุหร่ีแทนซึ่งก็ไดผลเปนท่ีนาพอใจ 

สวนแนวทางในการเลิกบุหร่ีในชุมชนทางทีมเยี่ยมบานจะประสานยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลเพ่ือติดตามและเยี่ยมผูปวยในกรณีท่ีมีอาการหอบรุนแรงและเฝาระวังในการสูบบุหร่ีอยางตอเน่ือง

สําหรับ  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนก็จะมีการคัดกรองวาในสวนของชุมชนมีบานใดบางท่ีสูบบุหร่ีเพ่ือจะ

ไดลดผูปวยท่ีมีอาการหอบได  

ในสวนของผูนําชุมชนไมวาจะเปนชมรมผูสูงอายุ ผูใหญบาน กํานันหรือหัวหนาสวนราชการตางๆ

เมื่อมีการประชุมประจําเดือนการก็จะมีการฝากวาระการประชุมไปกับผูอํานวยการในเร่ืองของการลดละเลิก

บุหร่ีโทษของบุหร่ีและฝากประชาสัมพันธในรูปแบบของแผนพับ 

ในสวนของงานสุขศึกษาประชาสัมพันธก็จะไปจัดรายการยังสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือใหเห็นถึงโทษ

และพิษภัยของบุหร่ีท่ีมีผลหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังโดยจะจัดรายการทุกเท่ียงวันศุกรเนนย้ําใหเห็น

สาเหตุท่ีทําใหผูปวยเกิดอาการหอบรุนแรงทุกคร้ังท่ีไดรับควันบุหร่ีและจะสงผลตอสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมดวย 

ทางดานหอกระจายขาวในหมูบานก็จะมีการรณรงคในเร่ืองของบุหร่ีดวย 

ศาลาประจําหมูบานกจ็ะสนับสนุนในสวนของแผนพับเพ่ือใหประชาชนไดรับรูถงึอันตรายของบุหร่ี

ท่ีทําใหเกิดหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

จะเห็นไดวาจากการดําเนินงานดังกลาวเปนกระบวน(ตามท่ีดิฉันคิด........) นาท่ีจะเปน

กระบวนการทํางานท่ีเปนรูปธรรมและสามารถท่ีจะดําเนินการในการชวยเลิกยาสูบไดในระดับหน่ึงตามท่ีผล

ประจักษคือ จากผูปวย135 คน ในจํานวนน้ีมีผูปวยท่ีเปนผูชายจํานวน 53 คนหญิง 82 คน และในจํานวนน้ี 

เปนผูชายท่ีสูบบุหร่ี จํานวน  30 คน จากผูปวยชายท่ีสูบบุหร่ี 30 คน ขณะน้ี เลิกบุหร่ีได  10ราย  และกําลัง

คิดจะเลิก 5 ราย อีก 15 ราย กําลังบําบัดอยู 15 ราย  ส่ิงท่ีเลามาอาจจะมีสับสนบางในบางตอนแตดิฉันคิด

วาจากประสบการทํางานดังกลาวนาท่ีเปนส่ิงเล็กๆนอยท่ีนํามาฝากไปยังผูท่ีทํางานดวยใจเหมือนท่ีดิฉันทํา

อยูในขณะน้ี 

และดิฉันไดทําแผนภูมิเพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนคราวๆ มาดวยในหนาถดัไปคะ 
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การทํางานแบบเชือ่มโยงระหวางโรงพยาบาลกบัชุมชนในการชวยเลิกบหุร่ีในผูปวยหอบหืด 

ดังแผนภูมิตอไปน้ีคือ 

 

 
 

หมายเหตุ ทุกจดุบริการเราจะใหความรูในเร่ืองบุหร่ี 
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..... ภูมิใจที่ไดเปน 

กุลธิดา  จันทรานุสรณ 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

โรงพยาบาลปาบอน จงัหวดัพัทลุง 

 

สมัยยังเปนเด็กเคยใฝฝนไวมากมาย วาโตขึ้นจะเปนอะไร จะเรียนอะไร เด็กหญิงตัวนอยๆ อยาง

เราก็จะบอกวาเปนพยาบาล จะเปนพนักงานธนาคาร จะเปนแอรโฮสเตสอยูบนฟากฟา จะเปนไกดจะไดเดิน

เลนท่ีเมืองนอก ไมใชนอกเมือง สุดทายชิวิตเหมือนกับใครขีดเสนไววาจะตองเปน จบม6 ตอนน้ันชีวิตสับสน

ไปหมด แตมีความมุงมั่นและตั้งมั่นวาอนาคตฉันตองเปนมัคคุเทศกใหได ไดทองเท่ียว ไดเจอคนมากมาย ได

ทํางานพบปะกับคนหลากหลายเชื้อขาติ หลากหลายวัฒนธรรม โอ อนาคตของฉันนาจะมีความสุขเสียน่ื

กระไร แตทุกอยางไมใชเหมือนท่ีคิดลิขิตไวได ดิฉันสอบไดพยาบาล  

คร้ังแรกท่ีรูวาตองไดไปเรียน พยาบาล ความรูสึกเสียใจ เศราใจ อารมณเศราตางๆ ถาโถมเขามาใน

หวงความรูสึกนึกคิด  อะไรเราจะโชครายเชนน้ันหรือ? เราคงรับไมไดแนๆ ตายแนๆ จะใหทํางานกับคน

เจ็บปวย สัมผัสกับเชื้อโรคมากมาย เปนไปไมไดแน ! 

แรกๆ เมื่อเขาไปเรียน ทุกวันศุกรคือวันท่ีตั้งตาคอยจะไดกลับบานแอบรองไหทุกวันเมื่ออยูเวรดึก 

เปนความทุกขทรมานมาก จะรอดมั๊ยเน่ีย ? ความมีชิวิตชีวาเมื่ออยูเวรดึกโดยเฉพาะตึกอายุรกรรมเปนอะไร

ท่ีแยมาก ทุกวินาทีท่ีน่ันมีแตการยื้อยุด เดี๋ยวเตียงน่ีตองปม เดี๋ยวอีกเตียงกําลังแย เหมือนกําลังยื้อยุดกับใคร

สักคนตลอดเวลา เมื่อใกลจบพยาบาล จิตวิญญาณของการเปนพยาบาลตองทําใหดี ไดชวยเหลือคน     ดีใจ

มากๆ อะไรทําใหเราเปล่ียนไป ส่ิงแวดลอม...ครูบาอาจารย...เราโตข้ึน...ผูคนรอบขาง...หรือสามัญสํานึกท่ีดี 

? วันจบวันไดแตงชุดขาว ตั้งปณิธานกับตนเอง...ตองเปนพยาบาลท่ีดี  ลืมอารมณเศราเมื่อตอนเร่ิมตนไป

หมดส้ิน ! 

เมื่อเรียนจบออกมาเปนพยาบาล คร้ังแรกทํางานโรงพยาบาลชุมชน อําเภอหางไกลจากตัวเมือง

มาก สมัยน้ันบางคร้ังแพทยจบมาใหมถามาจาภาคอ่ืนมาเห็นเขาตองถอยกลับ เพราะกันดาร ไมมีรานคา

ใกลโรงพยาบาล ไมมีสิงอํานวยความสะดวกสักอยาง แตเจาหนาท่ีทุกคนทํางานจากใจ ไมเคยเรียกรองถาม

หา “O.T.” มีแตความรูสึกวาตองชวยกัน ชวยทีม ชวยคนไข มิตรภาพระหวางเพ่ือนรวมงานก็ดี มิตรภาพ

ระหวางพยาบาลกับคนไขก็ดี คนไขก็รูวาพวกเราเหน่ือย ทํางานตลอด เดินอยูตลอดเวร ไมเรียกรองอะไรจาก

พวกเราอีก เพราะเราไดทําอยางเต็มท่ี เรารูดวยจิตใจ ความรูสึกของเรา คนไขก็สัมผัสไดดวยความรูสึกของ

พวกเขาเชนกัน 
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และแลววันหน่ึงเมื่อดิฉันไดรับผิดชอบคลินิกเลิกบุหร่ี เชาวันน้ันเปนเชาท่ีสดใส เปนเชาท่ีเปยมพลัง 

ขณะน่ังซักประวัติผูปวยความดันโลหิตสูงและเบาหวานอยูน้ัน ตาเศียรชายชราผมสีขาว รูปรางอวนทวม 

หนาตาใจดี สีหนาไมเครียด มาพรอมลูกสาวท่ีคอยดูแลดวยความใสใจ เดินมาหา ตาเปนลูกคาเกาแกมา

นานมากในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล เมื่อถึงคิวการซักประวัติและตรวจรางกาย  ตาเศียรสูบบุหร่ีไหม 

ตาบอกไมสูบแตสูบใบจาก  มันตางกันตรงไหนนะตา ตาเศียรรูไหม มันมีพิษนะ ตาบอก ตาปลูกเองปลอด

สารพิษ เพราะใสขี้วัว  ดิฉันสานตอสัมพันธภาพกับตาเศียรทันที ในใจบอกตาเศียรตองเปนคนไขท่ีดิฉันตอง

ใหเลิกบุหร่ีใหได หลังจากเราคุยกันนานมาก ตาก็ไมลังเลท่ีหยุดบุหร่ีวันน้ีเลย ลูกสาวท่ีมาดวยเสริมพลังใหตา

มากขึ้น ตาตองเลิกไดจะเปนกําลังใหตาและจะดูแลในเร่ืองอาหารให ดิฉันชื่นชมตาและบอกตาวาตาทําได 

ตาเศียรบอกวาตองทําไดเพราะกอนหนาน้ีเคยเลิกไดแลวแมจะไมกี่วัน  คะ แนนอน  ตาตองทําได เอ ..ในเมื่อ

จะเลิกแลวตาพกใบจากกับยาเสนมาไหม แนนอนคนท่ีสูบตองพกมาดวย  เลยแนะนําวาถาตัดสินใจเลิก  ตา

ท้ิงดีไหม  ตาตัดสินใจท้ิงท่ีถังขยะในหองทันที เราจากกันแลวนะเจาใบจากและยาเสน  ตาบอกตาเปน

ลูกผูชายสูบบุหร่ีมาเกือบหาสิบป ในเมื่อรับปากกับพยาบาลแลววาเลิกตาก็จะเลิกใหได วันน้ันเราจับมือ

สัญญากันระหวางชายวัยชราท่ีผานอะไรมามากมาย กับพยาบาลสาวนักใหคําปรึกษาบุหร่ี มือท่ีจับตางคน

ตางมุงมั่นวา นับตั้งแตวินาทีน้ีเราจะมีเปาหมายเดียวกันคือเลิกบุหร่ี ดวยความนารักของตาเศียรบวกความ

หวงใยกับความสูงวัยของตา  ดิฉันกลัวอาการถอนพิษยาเลยจัดโปรโมชั่นชาหญาดอกขาว และชารางจืด 

โดยขอสนับสนุนจากแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล พรอมท้ังจัดโปรโมชั่นหน่ึงแถมหน่ึงให โดยนัดมานวด

และประคบสมุนไพรตออีกสามวัน  ตาเศียรมานวดตามแผนการรักษาทุกวันโดยลูกสาวมาสงทุกวัน  จาการ

ท่ีมาทุกวันดิฉันไดไถถามอาการดวยความหวงใยทุกคร้ังและทุกวัน  ไมใชเฉพาะตัวดิฉันแตทุกคนท่ีอยูทีม

บําบัด  แผนกแพทยแผนไทยท่ีตาเศียรไปนวดก็ดูแลดวยดีเพราะถือวาตาเศียรเปนคนไขระดับ VIP ของ

โรงพยาบาลของเรา เรามีคิวดวนใหสําหรับไปนวด เรามีชาชงไวใหบริการ เราทําดวยจิตใจ  ความรูสึกของ

เรา  คนไขก็สัมผัสไดดวยความรูสึกของพวกเขาเชนกัน  เชนเคียวกันตาเศียรก็คงรูสึกเชนน้ัน ดิฉันติดตามตา

เศียรในเร่ืองการเลิกบุหร่ีในชวงแรกๆโดยติดตามทางโทรศัพทกับลูกสาว เมื่อรูวาตานาจะเลิกไดแลว  เราก็

นัดเจอกันทุกเดือนเมื่อตามารับยาเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกๆเดือน พรอมท้ังจะบอกคนไขรายใหม

ท่ีมาบําบัดบุหร่ีใหดุตาเศียรเปนแบบอยาง วาเมื่อไหรเราพรอมและเห็นถึงความสําคัญท่ีจะเลิกบุหร่ีเราก็ทํา

ได  แมวาจะสูงวัยแคไหน  ตอนน้ีตาเศียรเลิกไดจนถึงปจจุบันเปนเวลาหน่ึงปกับหกเดือนแลวคะ พรอม

สุขภาพ และสีหนาท่ีดีขึ้น ดูสดใสกวาตอนสูบบุหร่ีอีก นับวา ตาเศียรเปนตนแบบในการดูแลผูมารับบริการ

เลิกบุหร่ีของดิฉันท่ีดิฉันประทับใจคนหน่ึง  ตาเศียรก็เชนกนัตาเศียรจะน่ังภาคภูมิใจ อมยิ้มท่ีมุมปากทุกคร้ังท่ี

ดิฉันบอกวาตาเศียรทําได อยากคุยกับตาเศียรไหมวาตาทําอยางไรท่ีเลิกได และเมื่อมีอาการอยากสูบตาทํา

อยางไร  ตาเศียรของเราเกง  พวกเราชื่นชมตาใหคนอ่ืนฟงเปนตัวอยางเสมอ ขอบคุณตาเศียรท่ีทําใหพวกเรา
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มีกําลังใจ ทําใหภาคภูมิใจในความสําเร็จ ทําใหเราไมทอถอยจะทําตอไป เพ่ือคนไขอ่ืนๆ ขอบคุณคุณครูของ

ฉัน 

ซึ่งถึงตอนน้ีเมื่อมองยอนกลับไปเมื่อวันวาน ยิ่งทําใหมีความรูสึกภูมิใจมาก โอกาสท่ีเราจะไดทํา

ความดี ไดทําบุญกับผูคนมากมาย ถาไมไดมาเปนพยาบาลก็คงไมมีโอกาสไดทําความดีมากมายเชนน้ัน 

ความรูสึกเสียใจ เศราใจ ไมมีแลว  มีแตความดีใจ  ภูมิใจท่ีไดเปนพยาบาล แลวคุณๆ ละคะ รูสึกเชนไร ?? 

เรามาชวยพวกเขากันเถอะเพ่ือใหเลิกบุหร่ี เพ่ือสุขภาพ เพ่ือครอบครัว 
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..... ดั่งดอกบัวบาน 

อภิญญา ลุนนากัน และเพียรศรี นามไพร 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 

 

ในตอนบายของวัน หลังจากเสร็จเสร็จส้ินภารกิจจากคลินิกฝากครรภในชวงเชา ฉันและพ่ีๆกําลัง

ยุงกับการเตรียมงานโครงการในอาทิตยหนา มีพระภิกษุ รูปหน่ึงเดินท่ีพวกเราพรอมเอยปากถามขึ้น  

“หองเบอร 17 ใชไหม”  

ฉันรีบวางจากงานตรงหนา เดินเขาไปหา  

“ใชคะ หลวงปูมาติดตออะไรคะ”  

ฉันถามพลางเหลือบไปมองแบบเวชระเบียนผูปวยนอก และใบสงตอของคลินิกเลิกบุหร่ีท่ีหลวงปู

ทานถือมาดวย “อาตมามาเลิกบุหร่ี หมอแนะนํามา” ฉันรีบนิมนตหลวงปูน่ัง และนําแบบประเมินคลินิกเลิก

บุหร่ีและแผนพับความรูเร่ืองบุหร่ี มาเตรียมพรอมสําหรับใหบริการเลิกบุหร่ี  

คลินิกเลิกบุหร่ีโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตั้งอยูท่ีกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  เปด

ใหบริการมาเกือบ 3 ป ทุกวันในเวลาราชการ แตผูมารับบริการ ท่ีเดินมายังคลินิกเลิกบุหร่ีเองมีนอย จึงตองมี

การสงตอผูปวยจากแผนกตางๆมาท่ีคลินิกเลิกบุหร่ี ซึ่งในแบบเวชระเบียนผูปวยนอก จะมีการวักประวัติการ

สูบบุหร่ีของผูมารับบริการทุกราย พรอมใหคําแนะนําเลิกบุหร่ี และสอบถามความตองการเลิกบุหร่ีของ

ผูรับบริการดวย หากผูรับบริการตองการเลิกบุหร่ี จะสงตอมายังคลินิกเลิกบุหร่ีพรอมกับใบสงตอผูรับบริการ

ดวย  

คลินิกเลิกบุหร่ีน้ันจะอยูรวมกับคลินิกอ่ืนๆของกลุมงาน เชนคลินิกฝากครรภ แตมีนโยบายวา ถามี

ผูรับบริการมาท่ีคลินิกเลิกบุหร่ีจะตองรีบวางจากงานอ่ืน และรีบมาใหบริการผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีกอน เพราะ

เราใหความสําคัญกับการใหบริการเลิกบุหร่ี พอๆกับผูรับบริการท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวนเลยทีเดียว 

วันน้ันก็เชนกัน ฉันไดใหคําปรึกษาในการเลิกบุหร่ีแกหลวงปูตามท่ีไดไปอบรมมา  

หลวงปูเลิศเปนเจาอาวาสวัด ท่ีมีลูกศิษย และญาติโยมใหความเคารพ มีญาติโยมนําจตุปจจัยมา

ถวายเปนจํานวนมาก และในน้ันมักมีบุหร่ีรวมอยูดวย ทานเร่ิมสูบบุหร่ีมาตั้งแตวัยรุน โดยไมเคยเลิกบุหร่ีเลย 

มักมีปญหาสุขภาพมาเร่ือยๆ แตไมมีโรคประจําตัวอะไร ทานไดรูถึงพิษภัยของบุหร่ีมาบางพอสมควร เคยคิด
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อยากจะเลิกบุหร่ี เพ่ือท่ีจะไปใหคําแนะนําญาติโยมใหเลิกบุหร่ีดวย เมื่อทราบวาท่ีโรงพยาบาลมีคลินิกเลิก

บุหร่ี ทานจึงไมรอชาท่ีจะมาขอรับบริการในคลินิก  

“อาตมาอยากเลิกบุหร่ีมานานแลว รูวาบุหร่ีมีพิษภัย อันตรายตอสุขภาพและคนรอบขาง อยากให

วัดเปนเขตปลอดบุหร่ี และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับญาติโยม แตก็ยังไมเลิก มีญาติโยมนําบุหร่ีมาถวาย ก็สูบ

มาเร่ือยๆ แตคร้ังน้ีคิดวาจะพยายามเลิกบุหร่ีใหสําเร็จใหได”  

หลวงปูกลาวกับฉันหลังจากท่ีการสนทนาใกลส้ินสุดลง  

ฉันไดฟงส่ิงท่ีหลวงปูบอก ก็รูสึกชื่นชม และนึกเปนหวงสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ท่ีตองรับ

บิณฑบาตจากญาติโยม ไมวาจะเปน อาหารคาว หวาน หรือแมกระท่ังบุหร่ีเอง ดังน้ันญาติโยมจึงมีสวน

สําคัญยิ่งท่ีจะสงเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และคิดวาควรใหประชาชนไดตระหนักถึงส่ิงเหลาน้ีดวย  

หลังจากไดพูดคุยกับหลวงปู ฉันรูสึกมั่นใจวาหลวงปูจะสามารถเลิกบุหร่ีได ซึ่งนอยมากท่ีจะมี

ผูรับบริการท่ีคลินิกเลิกบุหร่ีบอกอยางมั่นใจวาจะสามารถเลิกบุหร่ีได เหมือนอยางหลวงปูทานน้ี 

กอนท่ีจะกลาวจบการสนทนา ฉันไดนัดติดตามเพ่ือใหกําลังใจหลวงปูอีก 1 สัปดาห และหลวงปูก็

รับปากวาจะมาติดตาม ตามนัด พรอมท้ังใหพร และกําลังใจในการทํางาน โดยทานอาสาวา หากทาน

สามารถเลิกบุหร่ีไดสําเร็จ จะชวยใหคําแนะนําแกญาติโยมในการเลิกบุหร่ีดวย  

ผูรับบริการท่ีคลินิกเลิกบุหร่ี ท่ีกลับมาตามนัดในการใหบริการคร้ังแรก ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห

น้ัน มีไมถึงคร่ึงหน่ึงของผูรับบริการ การติดตามท่ีคลินิกสวนใหญจึงเปนการติดตามทางชองทางอ่ืน เชน 

โทรศัพท อาสาสมัครสาธารณสุข และสงตอใหเจาหนาท่ีในสถานีอนามัย ชวยติดตามใหกําลังใจ 

หลวงปูเปนหน่ึงในผูรับบริการท่ีกลับมาติดตามการเลิกบุหร่ีตามนัด ซึ่งก็ทําใหฉันดีใจ เหมือน

ผูรับบริการคนอ่ืนๆท่ีมารับบริการตามนัด เพราะการไดพูดคุย ติดตาม ใหกําลังใจตอหนา ก็ตองดีกวาการใช

โทรศัพทแนนอน และการกลับมารับบริการท่ีคลินิกเลิกบุหร่ีของผูรับบริการ ไมวาเขาจะเลิกไดหรือไมไดก็

ตาม แสดงใหเห็น ถึงความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี และการใหความสําคญักับคลินิกเลิกบุหร่ีดวย โดยเฉพาะผูท่ี

สามารถเลิกบุหร่ีได 1 สัปดาห ซึ่งก็ตองยอมรับวา ส่ิงเหลาน้ีไมไดเกิดกับผูรับบริการทุกราย  

“อาตมาไมสูบบุหร่ีอีกเลยหลังจากวันน้ัน และตอนน้ีญาติโยมก็ไมไมคอยนําบุหร่ีมาอีกแลว เพราะ

เขารูวาอาตมากําลังตั้งใจเลิกบุหร่ี”  

คําพูดของหลวงปู ทําใหฉันรูสึกดีใจมาก การสนทนาคร้ังน้ี จึงเปนการสนทนาเพ่ือการใหกําลังใจ 

ในการเลิกบุหร่ี ปองกันการกลับไปสูบซ้ํา และชื่นชมในความตั้งใจจริงของหลวงปู และนัดติดตามอีก 1 เดือน 

... 1 เดือนผานไป หลวงปูไมไดมาตามนัด ประจวบกับชวงน้ันผูรับบริการเพ่ิมขึ้น และมีงานอ่ืนเขา

มาดวย ทําใหฉันไมไดติดตามการเลิกบุหร่ีของหลวงปู แตจะใหผูใหญบานชวยติดตาม เพราะท่ีกลุมงานเวช

ปฏิบัติ เปนตัวแทนหนวยงาน ในการเขารวมประชุม ผูใหญบาน กํานันทุกเดือน แตกวาจะไดผลการติดตามก็

ตองรออีกเดือนถัดไป  
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การกลับมารับบริการท่ีคลินิกของผูรับบริการยิ่งนอยกวาการกลับมาตามนัดคร้ังแรก ทําใหฉันรูสึก

หนักใจพอสมควร ในการใหผูรับบริการกลับมาตามนัดได ถึงแมวาเราสามารถติดตามทางชองทางอ่ืนได  

ในขณะท่ีฉันกําลังใหบริการคลินิกฝากครรภ ในชวงเชาของวัน ก็เหลือบเห็นพระภิกษุ มายืนอยูท่ี

หนาหองทํางาน ฉันจึงลุกเดินไปหาพระภิกษุรูปน้ัน 

“อาตมา  จะมาบอกวาเลิกบุหร่ีไดแลว เกือบ 3 เดือนแลวนะ และตอนน้ีอาตมาประกาศใหวัดเปน

เขตปลอดบุหร่ีแลว และอาตมาก็ไดใหคําแนะนําญาติโยมในการเลิกบุหร่ี ถาอาตมาสูบบุหร่ีอยูก็คงแนะนํา

ใครไมได แนะนําแลวเขาจะเลิกไดไมไดก็ตาม อยางนอยก็ไดเปนแบบอยางท่ีดีในการเลิกบุหร่ี”  

หลวงปูเลิศ กลับมาท่ีคลินิกเลิกบุหร่ีอีกคร้ังพรอมกับคําพูดไมกี่คํา ท่ีสรางความประทับใหฉันเปน

อยางยิ่ง กอนท่ีทานจะเดินจากไป หลวงปูจึงเปนเหมือนกําลังใจ ดั่งดอกไมบานในหัวใจของฉัน ณ เวลาน้ัน 

5 ป กับการทํางานควบคุมบุหร่ีของฉัน คงพอๆกับระยะเวลาการทํางานท้ังชีวิตของฉันเลยทีเดียว 

เพราะบุหร่ีนับเปนงานแรกท่ีหัวหนาใหฉันรับผิดชอบ ฉันทํางานเกี่ยวกับการ ลด ละ เลิก บุหร่ี การบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ี รวมท้ังการใหคําปรึกษาในการเลิกบุหร่ี หากถามวาฉันชวยใหคนเลิกบุหร่ีไดเยอะแค

ไหน ฉันตอบไดเลยวา นอยมากคะ นับเปนตัวบุคคลไดเลย ฉันเคยเหน่ือย และทอ คิดวาตัวเองทํางานไมดี 

เปนท่ีปรึกษาท่ีไมไดเร่ือง นึกตําหนิตัวเอง แตประสบการณทําใหฉันเรียนรูวา การจะเลิกบุหร่ีได ตองอาศัย

ปจจัยหลายๆอยาง และเรียนรูอีกวา มนุษยก็เหมือนกับดอกบัวส่ีเหลาจริงๆ ซึ่งในการทํางานก็ตองพบกับคน

ทุกประเภท และเราก็ตองใหบริการกับทุกๆคน แตจะตั้งความคาดหวังวาทุกคนตองเลิกไดหมดไมได ดังน้ัน

การท่ีเราชวยใหเขาเลิกบุหร่ีสําเร็จหรือไมก็ตาม จะตองไมนํามาบ่ันทอนจิตใจในการทํางานของตัวเอง แตจะ

เปนกําลังใจในการทํางานตอไป เพราะอยางนอยการชวยใหเขาเลิกไดเพียง 1 วัน หรือเลิกไมไดเลย ก็ไมได

ความวาเราไมประสบความสําเร็จ การเลิกไดเพียง 1 วัน อาจตอชีวิตใหเขาไดหลายวัน หรือการเลิกไมไดเลย 

แตทําใหเขามีความรูเร่ืองบุหร่ี และอาจเลิกบุหร่ีไดในอนาคตก็อาจเปนไปได 

หลวงปูเลิศ เปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของฉันในการทํางานควบคุมบุหร่ี เพราะนอกจากทานจะเลิกบุหร่ีได

แลว ทานยังอาสาเปนกิจของทานในการใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ีอีกดวย ถาในความเปนจริง คนทํางานชวยให

เลิกบุหร่ี ไดเจอแตดอกบัวท่ีบานอยูเหนือนํ้าเหมือนหลวงปู คงจะดีไมใชนอย การทํางานคงจะงายมาก และ

ตัวเลขของคนเลิกบุหร่ีไดคงเพ่ิมขึ้น และนักสูบบุหร่ีหนาใหมก็ลดลง เมื่อเปนเชนน้ี โลกไรควันบุหร่ี คงเปนจริง

ได ในไมชา แตก็เปนไปไมได ดังน้ันเราจงสูตอไป อยาพ่ึงทอนะคะ 
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..... คุณหมอตัวนอย 

จรรยา ใจหนุน 

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก 

 

ฉันทํางานดานการบําบัดผูติดบุหร่ีมานานพอสมควร เคยไดยินผูปวยท่ีมาขอเลิกบุหร่ีหลายคนบอก

วา อยากเลิกเพราะ “ลูกหลานขอรอง” บางคนก็บอกวา “ทําเพ่ือลูก เพ่ือหลาน” ฉันไดแตคิดวา เออ.. ก็ดีนะ 

เขายังคิดถึงลูกหลาน ท่ีสําคัญมีผูใหญบางคนเลิกไดสําเร็จเสียดวย ฉันมีความสนใจประเด็นน้ีเปนท่ีสุดวา 

เด็กมีวิธีการทําใหผูใหญหยุดสูบบุหร่ีไดอยางไร หรือวาเด็กจะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูใหญไดเดินบน

เสนทางท่ีไรควันบุหร่ีไดจริง ฉันเร่ิมเรียนรูอยางจริงจัง ก็พบวา เด็กสวนใหญไดรับขอมูลมาจากโรงเรียนวา

บุหร่ีเปนส่ิงไมดี คร้ังเมื่อนองณัฐลูกชายของฉันยังเรียนชั้นอนุบาล วันหน่ึงเขาถามฉันวา “คุณแมครับ วันน้ี

คุณครูถามเพ่ือนในหองวา พอของใครสูบบุหร่ีบาง แลวลูกๆรูสึกอยางไร หนูเห็นเพ่ือนๆท่ียกมือบอกวา ไม

อยากยกมือเลย อายเพ่ือนท่ีมีพอสูบบุหร่ี เพ่ือนคนหน่ึงบอกวา อยากใหคุณพอเลิกสูบบุหร่ี กลัวคุณพอเปน

มะเร็ง” น่ังเงียบไปสักครูฉันก็ไดยินลูกชายพูดดวยสีหนายิ้มแปนแลวก็หูบยิ้มลงทันทีวา “หนูโชคดีท่ีมีคุณพอ

ไมสูบบุหร่ี  แตคุณยายังสูบบุหร่ีอยูเลย เฮอ.. จะทําอยางไรใหคุณยาเลิกสูบดีนะ”  

 คุณยาของนองณัฐก็เหมือนคนไขคนอ่ืนๆท่ีสูบบุหร่ีตั้งแตเด็กแลวก็เปนโรคความดันโลหิตสูง สูบมา

นานจนไมมีความคิดจะเลิกสูบ “แกแลว สูบมานาน ชางมันเถอะ ไมเลิกละ กลัวเหมือนตายวนพอเลิกสูบ

บุหร่ี หายใจหอบ ตายเลย ตอนสูบไมเห็นเปนอะไร” ฉันคิดวาความคิดเหลาน้ีเองท่ีทําใหคนท่ีสูบบุหร่ียังไม

คิดเลิก ถาไปรับยาลดความดันท่ีโรงพยาบาล คุณพยาบาลคงจะใหคําแนะนําใหเลิกสูบบาง แตคุณยาไมเขา

โรงพยาบาล เพราะรับยาท่ีคลินิกหมอสะดวกกวา บอกวามีลูกสะใภเปนพยาบาลบอกใหเลิกสูบเหมือนกัน มี

ยาใหดวย แตก็ยังเลิกไมได แลวคุณยาก็สูบบุหร่ีตอไปทามกลางความหวงใยของลูกๆหลานๆ  ใครทัดทานก็

ไมฟง หลานสาวตัวนอยอยูบานเดียวกับคุณยาบอกเหม็นควันบุหร่ี แตคุณยาบอกวา ใหไปอยูไกลๆ ฉันเคย

ไดยินหลานสาวตัวนอยแอบมาเลาใหพ่ีณัฐของเขาฟงวา”คุณยาสูบบุหร่ีทุกวันเลย หนูเหม็นควัน แลวหนูก็ไอ

ดวย” สวนพ่ีณัฐก็บอกวา “เรามาชวยกันทําใหคุณยาเลิกสูบบุหร่ีกันนะ ใหนองหมิวบนใหคุณยาฟงทุกวันเลย

นะ พ่ีณัฐจะชวยดวย” ไดผลดีเหมือนกันเพราะชวงหลังๆไมเห็นคุณยาสูบบุหร่ีใหเห็น แตคุณยาก็ยังเลิกสูบ

บุหร่ีไมได ฉันเฝาสังเกตดูแผนปฏิบัติการของเด็กท้ังสองมานาน รูสึกเห็นใจและชื่นชมความตั้งใจของท้ังสอง
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คน และไดแตคิดวาจะชวยใหคุณยาเลิกสูบไดอยางไร เพราะคุณยาไมยอมรับการบําบัด คุณยาบอกวามัน

อยูท่ีใจ  

 ทุกปชวงปลายเดือนพฤษภาคมนองณัฐจะตื่นเตนเปนพิเศษเพราะรูวาจะถึงวันงดสูบบุหร่ีโลก “ปน้ี

จะตองชวนคุณยาเลิกสูบบุหร่ีใหได คุณแมครับ ขอปากกาสัก 1 แทง จะเอาไปเปนของขวัญใหคุณยา” 

ปากกาท่ีนองณัฐขอเปนปากกามีฉลากเขียนไวสวยงามวา “กําลังใจสูวันใหมไรควันบุหร่ี” ท่ีฉันจัดเตรียมไว

ทํากิจกรรมเน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก ฉันเห็นความตั้งใจของลูกชายมาตลอดจึงไดใหกําลังใจและให

คําแนะนําเพ่ิมเติม “หนูจะไมยอมแพคุณยาหรอก ถาคุณยายังไมเลิกสูบ หนูก็จะไมเลิกชวน นองหมิวยอมแพ

ก็ไมเปนไร”  

 ชวงสัปดาหรณรงควันงดสูบบุหร่ีโลกป 2552 ซึ่งปน้ีนองณัฐเรียนอยูชั้นป.6 แลว ฉันไดเตรียมการ

รณรงคเน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลกเหมือนเชนทุกป แตปน้ีฉันขนส่ือตางๆท่ีจะใชในการรณรงคไปท่ีบาน ท้ังแผน 

วี.ซี.ดี  ภาพพลิก แผนพับ ภาพโปสเตอรท่ีไดจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีท่ีนํามาติดฟวเจอรบอรด 

เพ่ือใหพรอมนําไปใชในกิจกรรม นองณัฐสนใจส่ือตางๆเปนอยางมาก ฉันสังเกตเห็นวาเขากําลังพยายาม

เรียบเรียงคําพูดเพ่ือท่ีจะไดนําไปบอกคุณยาและคนอ่ืนๆใหเลิกสูบบุหร่ี จนวันหน่ึงขณะท่ีกําลังดูโทรทัศนอยู 

เขาพูดวา “คุณพอคุณแมครับ หันมาทางน้ีหนอยครับ วันน้ีเรามารูจักบุหร่ีภัยรายกันนะครับ” วาแลวนองณัฐ

ก็ใหเราฟงส่ิงท่ีเขาตั้งใจจะพูดใหเราฟงจนจบ แลวถามเราวา “เปนไงบางครับ วันน้ีอยากเลิกบุหร่ีหรือยัง ถา

อยากเลิก ฟงทางน้ีอีกนิด ขั้นตอนการเลิกบุหร่ี ...” ฉันและสามีรูสึกท่ึงในความคิดของลูกในการคิดเอาชนะ

บุหร่ี และรูสึกภูมิใจท่ีตนเองไดทํางานดานน้ี เพราะนอกจากจะชวยใหคนท่ีติดบุหร่ีเลิกสูบไดแลว ยังสามารถ

หลอหลอมความคิดของคนๆหน่ึงอยางฝงลึก และซึมซับเขาไปในหัวใจอยางฝงแนนโดยไมรูตัว ฉันไม

จําเปนตองหาโอกาสพรํ่าสอนลูกเกี่ยวกับบุหร่ี สุรา และยาเสพติด เพราะฉันสามารถบอกเขาไดทุกเวลาทุก

นาทีในขณะท่ีฉันชวยเหลือคนอ่ืนๆใหเลิกสูบเลิกดื่ม ส่ิงน้ีกลายเปนพลังท่ีสําคัญในการทํางานของฉันตลอด

มา  

 ไมใชเพียงแคการไดฝกพูดชักชวนคนใหเลิกสูบบุหร่ีเทาน้ัน นองณัฐจากคนท่ีข้ีอาย ไมคอยพูด ไม

กลาแสดงออกในหองเรียน ส่ือบุหร่ีทําใหเขาคนพบตัวเองวา เขาสามารถพูดชักชวนคนได คนตั้งใจฟงเวลา

เขาพูด พูดจบมีคนปรบมือให ท่ีสําคัญเขาสามารถชวนคุณยาใหเลิกสูบบุหร่ีไดจากคําพูดของคุณยาท่ีวา 

“นองณัฐอุตสาหมาชวนยาไดทุกป วันน้ียาจะเลิกสูบบุหร่ีแลวเพ่ือนองณัฐ” ใครๆตางพากันชมวา “นองณัฐ

ทําใหคุณยาเลิกสูบบุหร่ีได” “นองณัฐทําอยางไรหือ  ทําไมคุณยาถึงเชื่อนองณัฐ” ความจริงนองณัฐอาจไมรู

ดวยซ้ําวาคุณยาจะเลิกไดจริงหรือเปลา เพราะนองณัฐเองก็ไมมั่นใจเหมือนกันวาจะชวยได  แตส่ิงท่ีฉันได

เห็นก็คือ ในชวงสัปดาหรณรงควันงดสูบบุหร่ีโลกป 2552 ทุกเย็นหลังจากออกกําลังกายเลนแบดฯ เตะ

ฟุตบอลตามความชอบของนองณัฐ เขาจะไปท่ีบานคุณยาทุกวันพรอมหอบขาวของพะรุงพะรัง เชน ส่ือตางๆ

ท้ังภาพพลิก แผนพับ ภาพโปสเตอรท่ีไดจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีท่ีนํามาติดฟวเจอรบอรด และ
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เคร่ืองวัดความดันแบบดิจิตอลท่ีฉันมีไวใชประจําบาน เร่ิมจากการเดินชวนใหคนมาเท่ียวท่ีบานคุณยา

หลายๆคน และเร่ิมใหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี หลังจากน้ันก็ไดวัดความดันใหกับทุกคนรวมท้ังคุณยาดวย ส่ิงท่ี

นองณัฐทําเปนท่ีชื่นชอบของทุกคน “วันน้ีมีคนสมัครเลิกบุหร่ีกับหนู 2 คน คือคุณยากับคุณลุง เยี่ยมเลย” 

นองณัฐบอกฉันอยางตื่นเตนหลังกลับจากบานคุณยาเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2552  “วันพรุงน้ีหนูจะไปหา

คุณยาอีก” ฉันเห็นแววตาของลูกท่ีบงบอกถึงความสุข ความภูมิใจท่ีเขาไดรับ ฉันไมกลาคิดลวงหนาวาพรุงน้ี

จะเปนอยางไร นองณัฐจะผิดหวังหรือสมหวัง แตส่ิงท่ีฉันเห็นและรับรูคือหัวใจอันบริสุทธ์ิดวงหน่ึงท่ีอยู

ตรงหนาชางเบงบานอยางงดงามยิ่ง  

 เชาวันท่ีสดใสวันน้ันตรงกับวันเสารวันงดสูบบุหร่ีโลก นองณัฐชวนฉันไปบานคุณยาแตเชาแตไมพบ 

คุณยาออกไปตลาดเสียแลว “ไวตอนเย็นคอยมาใหม” ฉันบอกลูกเมื่อเห็นสีหนาเขาดูผิดหวัง เวลาท้ังวันผาน

ไปอยางมีคา ฉันเห็นนองณัฐซักซอมกับการเตรียมอุปกรณและการพูดถึงวันงดบุหร่ีโลกตลอดท้ังวัน พอตก

เย็นนองณัฐแบกส่ือและอุปกรณออกจากบานเหมือนเชนเคย วันน้ีเปนวันท่ีหาแลวท่ีทําตอเน่ืองมา บานของ

คุณยาหางกันแค 2 หลังเดินไปเดี๋ยวเดียวก็ถึง ขณะท่ีออกจากบานมีเพ่ือนบานรองเรียกและถามวา “วันน้ี

หมอนอยจะสอนเร่ืองอะไร” “หมอนอยเอาเคร่ืองวัดความดันไปดวยไหม” นองณัฐยิ้มแปนเดินออกไปไมยอม

พูดอะไร เพ่ือนบานคนน้ันเดินตามไปดูท่ีบานคุณยาดวย “วันน้ียาไมสูบบุหร่ีแลว น่ียามีลูกอม เอาไหม” คุณ

ยารีบบอกนองณัฐ  สวนนองณัฐไดเขาไปน่ังใกลๆคุณยาจับมือของคุณยามาไวท่ีหนาอกตัวเอง แลวพูดอยาง

เขินๆวา “คุณยาครับ ขอใหคุณยาเลิกสูบบุหร่ีใหไดนะครับ สุขภาพจะไดแข็งแรง หนูจะเปนกําลังใจให” คุณ

ยายิ้มแลวบอกวา “ยาจะเลิกบุหร่ีแลวเพ่ือนองณัฐ”  

 ตั้งแตวันน้ันเปนเวลากวา 2 ปแลวท่ีคุณยาหยุดสูบบุหร่ีได นองณัฐยังปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ คือ 

คอยวัด   ความดันและใหกําลังใจคุณยา “ความดันคุณยาลดลงกวาเดิม เพราะคุณยาไมสูบบุหร่ี”  นองณัฐรู

เร่ืองความดันเพราะฉันจะสอนนองณัฐเสมอเร่ืองการวัดความดันและบอกผลใหนองณัฐเห็นความแตกตาง

วาชวงกอนท่ีคุณยาสูบบุหร่ีกับชวงท่ีไมสูบแลวแตกตางกันอยางไร เชน คุณยาเคยวัดความดันสูงถึง 

200/110 mmHg พอเลิกสูบบุหร่ีวัดความดันไดลดลงเหลือ 150/90 – 160/90mmHg ฉันสังเกตสีหนาคุณยา

ดูทานรูสึกพอใจ และคุณยามักพูดกับนองณัฐเสมอวา “นองณัฐทําใหยาเลิกสูบบุหร่ี” สวนนองณัฐก็มักบอก

คุณยาวา “คุณยาเลิกบุหร่ีใหไดนะครับ อยาประมาท จะไดอยูกับหนูนานๆ”   

 นองณัฐโตขึ้นทุกป แตส่ิงท่ีเหมือนเดิมก็คือ นองณัฐจําวันท่ีคุณยาของเขาเลิกสูบบุหร่ีไดแมนยํา

และคอยใหกําลังใจ ทุกปเมื่อถึงวันงดสูบบุหร่ีโลก นองณัฐจะคอยนับวันวา “คุณยาเลิกสูบบุหร่ีครบ 1 ปแลว 

”  และปน้ีนองณัฐบอกวา “คุณยาครับ 2 ปแลวนะท่ีไมสูบบุหร่ี ทําตอไปนะครับ”  แตหลังจากท่ีนองณัฐ

กลับมาท่ีบานนองณัฐบอกกับฉันวา “อยาประมาทนะ คุณยาอาจจะกลับไปสูบอีกก็ได”  ดวยเหตุท่ีนองณัฐ

มักไดยินฉันพูดอยูเสมอวา คนท่ีสูบบุหร่ีอาจกลับไปสูบซ้ําได ทําใหนองณัฐไมลืมท่ีจะคอยเตือนคุณยาทุกป 

สําหรับคุณยาน้ันทุกวันน้ีฉันจะไดยินคนแถวบานพูดถึงคุณยาเสมอวา “ไมนาเชื่อวายายถีจะเลิกสูบบุหร่ีได”   
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 เมื่อคนๆหน่ึงเร่ิมเห็นวา ตัวเองมีคนท่ีรักและใหกําลังใจ ชีวิตก็จะมีความหมายข้ึน จึงยอม

เปล่ียนแปลงตัวเองใหม ท่ีสําคัญการเปล่ียนแปลงไดทําใหอีกชีวิตมีความภาคภูมิใจท่ีเปนสวนหน่ึงของ

ความสําเร็จน้ัน   
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..... “เร่ืองเลา ดวยแรงแหงรัก” 

ศศพล คชมิตร และกาญจนวจี จตุเทน 

โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

 

 ทุกเชาเราตองรีบลุกจากท่ีนอน ทําไมตองรีบขนาดน้ัน เขาหองนํ้าเหรอ ใชมันเปนกิจวัตรประจาํวัน

แตมีแฝงยิ่งกวาน้ัน ใชแลว บุหร่ี ไฟแซก อยูในมือ ทําอะไรละถาไมใชสูบบุหร่ี 

 เอ! ทําไมมีแตคนทักเราวา “ตุม..ไปทําอะไรมา หนาถงึดาํคลํ้า” เราก็หาสาเหตุ สันนิฐานตาง ๆ 

นานา ทุกอยาง ครีมบํารุง ท่ีใครบอกวาทําใหหนาขาว มาเลย ครับ ใช ตามวิธีท่ีแนะนําทุกอยาง สงสัยครีม 

ชนิดน้ีไมด ี

 แคกๆๆๆ เสียงไอ มาจาก ภรรยา ท่ีนอนรวมหอง พรอมเสียงจาม ฮาด...เชยยย ภรรยาเปนหวัด

บอยมาก เขาไมเคยปริปาก บนดา แตก็แนะนําเล็กๆ วา“นาจะแพควันบุหร่ี” เราทําใหภรรยาไมสบาย หรือน่ี 

 หลายๆ เร่ืองเหลาน้ี และยังมีอีกมากมาย ในเร่ืองเกี่ยวกับบุหร่ี เปนส่ิงท่ี ควรจดจําอยูเหรอ ดู

เหมือนวา มันเปนอดีตท่ีไมนาจดจํา แตตองจดจํา “บทเรียนไง เราบอกกับตัวเอง” คนอ่ืน อีกมากมาย ยังสูบ

บุหร่ี เด็กๆ เยาวชน กําลังเร่ิม หัดสูบบุหร่ี เราจะบอกกับเขา อยางไรดี วาเราเลิกบุหร่ีไดแลว คุณอยากเลิกมั๊ย 

นองๆ ลูกๆ เยาวชนอยา..อยา..เลย อยาริทดลองสูบบุหร่ี 

 ยอนกลับไป เมื่อ 20 ปกอน เราเขาเรียนชั้นอุดมศึกษา ในมหาวิยาลัยเปด รูสึกวาตัวเอง โตแลวเปน

ผูใหญ เพ่ือนๆ พ่ีๆ ยื่นบุหร่ีให ไมนาจะยากนะ กับการสูบเอาควันเขาไปแลวปลอยออกมา แลวมันจะติดไดไง 

ไมมีทาง วันแลว วันเลา จากท่ีเพ่ือนยื่นให เราก็ซื้อเอง มันไมใชเร่ืองยาก ท่ีจะซื้อบุหร่ี เพราะการซื้อและขาย

บุหร่ีไมผิดกฎหมาย และบัดน้ีก็ยังไมผิดอยูเหมือนเดิม ขอจํากัดพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีก็ไมมากมายเหมือนในปจจุบัน 

ในมหาวิทยาลัยก็สูบได สวนสาธารณะก็สูบได รานอาหารก็สูบได 

 กอนจะประสบอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาจนทําใหเขาหลุด เราเปนคนท่ีชอบเลนกีฬา ไมวาจะเปน

ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล ยูโด วายนํ้า นับวาเปนนักกีฬาปอดเหล็กคนหน่ึง ตั้งแตยังไมสูบบุหร่ี จนกระท่ัง

มาสูบบุหร่ี  เราก็ยังมั่นใจวา บุหร่ีไมทําใหเราติด บุหร่ีไมสามารถทําใหสมรรถนะในการเลนกีฬาลดลง ส่ือ

ประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหร่ีในสมัยน้ัน ซึ่งมีเพียงนอยนิด ถามวา เราเคยไดยินมั๊ย เคยไดยิน แตฝน

เถอะ เราไมเชื่อ ก็เรายังเลนกีฬาไดเหมือนเดิม เรายังวายนํ้า 10 รอบสระมาตรฐานโดยไมพัก เรายังดํานํ้าได

หลาย ๆ นาทีเหมือนเดิม เราจะเลิกไปทําไม 
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 เมื่อสูบนานขึ้น เรามีความรูสึกวา เราติดบุหร่ีแลวซิ ลองเลิกดู ส่ิงท่ีเราพูดอยูเสมอวา “เราไมติดเลิก

เมื่อไหรก็ได” เราเคยเลิกสูบบุหร่ีมาแลวหลายคร้ัง สําเร็จทุกคร้ังแตไมไดนาน ทุกคร้ังท่ีเลิก เชื่อมั๊ยวาเรา

กลับมาสูบใหม สูบมากกวาเดิม จากเมื่อเร่ิมหัดสูบเราสูบวันละไมกี่มวน กลายเปนวันละ ซอง หรือมากกวา 

เร่ิมเปนท่ีรังเกียจของสังคม ตัวเรามีปญหาแลว เราหาท่ีท้ิงกนบุหร่ียากข้ึน หาท่ีสูบบุหร่ียากข้ึน ทุก

สถานท่ีจํากัดพ้ืนท่ีสําหรับผูสูบบุหร่ี มีส่ิงหน่ึงเรายังไมรูตอนท่ีเราสูบบุหร่ีก็คือ กล่ินตัวของเรา เมื่อเราอยูใน

หองปรับอากาศ กล่ินบุหร่ี จะอบอยูในหอง เราไมเคยไดกล่ินน้ันเลย 

เรามาชวยงานเปนจิตอาสาโรงพยาบาลเสลภูมิโดยมาชวยดูแลสถานีวิทยุชุมชน ของโรงพยาบาล

ปญหาก็เกิดกับเราอีก เราไมกลา เผยแพรสปอตรณรงค เกี่ยวกับบุหร่ี เราเร่ิมละอายละซิ 

ถาเรายังสูบบุหร่ีอยู เราจะตองเผชิญกับปญหาเหลาน้ีอีกนานัปการ ควรกระน้ันหรือ เราเลิกสูบบุหร่ี

ดีกวา ก็เราเคยเลิกหลายคร้ังแลว เราถามตัวเอง เราจะทําไดหรือ ทุกวิธีการท่ีเขาใชในการเลิกสูบบุหร่ีเราลอง

แทบทุกวิธี ท้ังหักดิบ คอย ๆ ลด ใชหมากฝร่ัง แตเราก็คงจะตองพยายาม 

ดวยกําลังใจจากภรรยา เราคิดจะหักดิบ เลิกบุหร่ีเปนของขวญัวันเกิดภรรยา เร่ิมเตรียมความพรอม

ท่ีจะเลิกสูบโดยไมบอกภรรยา เร่ิมวันท่ีคิดเลย วันท่ี หน่ึง วันท่ีสอง วันท่ีเจ็ด วันท่ีแปด ทรมานมาก  เราเร่ิม

แอบสูบ แลวเราก็พลาดจนได เราหลุด เราทําไมสําเร็จ พอเราบอกกับภรรยา วา “เราขอโทษเราตัง้ใจจะเลิก

สูบบุหร่ีเปนของขวัญวันเกดิ” เขาใหกําลังใจเรา บอกวาไมเปนไร หาแรงบันดาลใจเพ่ิมอีก อยาเพ่ิงทอ นาน

หลายเดือน ท่ีเราตองเตรียมตวัใหม มันยังไมสายเราบอกตวัเอง 

สามเดือนผานไป เราทราบจากนองพยาบาลทานหน่ึงท่ีเราชื่นชมในความมุงมั่นของเขา “พ่ีตุม จี๋จะ

ไปเรียนตอเกี่ยวกับยาเสพติด ส่ีเดือน” น่ีเปนคําพูดของนองจี๋ กอนท่ีเขาจะไปเรียน เราจะทําไงถานองเคามา

ทําชุมชน “ปลอดบุหร่ี” เราคิด เราจะตองทําอะไรสักอยาง แลวละ 

หน่ึงเดือน กอนจะวันเกิดของภรรยาในปถัดไป ภรรยา บอกวา เคาส่ังซื้อกลองฟลเตอรเลิกสูบบุหร่ี

มาให โดยการสวมตอเขากับมวนบุหร่ี แลวก็สูบ เราก็พยายามทํา ยังไมครบคอรส ของการสูบโดยใชฟลเตอร

ใกลจะถึงวันเกิดของภรรยา นองท่ีไปเรียนก็จะจบมาแลว เราจะทําไงดี ตัดสินใจบอกกับภรรยาวา “ เราจะไม

สูบบุหร่ีอีกตอไป นับ หน่ึง” เราไมเคยมั่นใจวาเราจะทําได แตดูเหมือนคร้ังน้ี เราจะไดนับตอไป และตอนน้ีเรา

ก็ยังนับ 

“จี๋ครับ พ่ีมีของขวัญ เรียนจบหลักสูตรมาให” เราพูด เมื่อนองกลับมารายงานตัวท่ีโรงพยาบาล “จี๋..

พ่ีเลิกสูบบุหร่ี..ใหเปนของขวัญ” เรารูแลว ท่ีเราเลิกสูบบุหร่ีไดไมใชเพราะ กลองเลิกสูบบุหร่ี ไมใชเพราะยาเรา

ไดสูตรในการเลิกสูบบุหร่ีแลว “ความมุงมั่นและตั้งใจ” หลายคนอาจไมจําเปนใชแรงบันดาลใจบวกหรือ

หลายคนจําเปนตองใชแรงบันดาลใจยกกําลังสอง กําลังสาม แตเราดวยกําลังใจจากภรรยา ดวยความมุงมั่น

ท่ีจะใหของขวัญกับนอง เราทําสําเร็จแลวในระดับหน่ึง เรานับวันนับเดือน ท่ีเลิกสูบบุหร่ี เรามีเปาหมาย เรา

จะนับแขงกับ ทานผูอํานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นพ.อุปทิน รุงอุทัยศิริ ท่ีเลิกสูบบุหร่ีมาแลว สิบ ป ทาน
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อ่ืนๆ อีกหลายทานท่ีเลิกสูบกอนเรา ไมมีทางตามทันแตน่ันไง เรามีเปาหมาย เปาหมายท่ีตองนับใหได มาก

ท่ีสุด 

มีปญหาอีกแลว ทําไงเราถึงจะไมหวนกลับไปสูบบุหร่ีอีก นากลัวมาก เราเคยเลิกบุหร่ีมาก็หลาย

คร้ัง กลับไปสูบใหมก็หลายหน คร้ังน้ีเราไมยอม เพ่ือภรรยาท่ีเรารัก เพ่ือนองท่ีมุงมั่นท่ีจะทําใหชุมชนปลอด

บุหร่ี เราตองสรางเกราะ เกราะท่ีจะทําใหเราไมหวนกลับไปสูอีก เราบอกกับทุกคนท่ีเรารูจัก รานคาท่ีเราเคย

ไปซื้อบุหร่ี “ผมเลิกสูบบุหร่ีแลวครับ” หลายคนมองดวยสายตา ท่ีพอจะเดาไดวา “จะเลิกไดสักเทาไหรกัน” 

แตเราก็จะไมยอม เราจะเอาความมุงมั่นเปนเกราะ ยังไมพอ การหวนกลับมาสูบบุหร่ียากเกินกวาท่ีจะ

ปองกันเพียงแคน้ี เราหาเกราะเพ่ิมดีกวา ทุกคร้ังท่ีโรงพยาบาล รณรงคเกี่ยวกับการงดสูบบุหร่ี เรา ตองยืน

ประกาศตัวเสมอวา “ผมเปนคนเคยสูบบุหร่ี” เราชวยงานชมรมคนเคยสูบ เพ่ืออะไร หากมิใชวาน่ีคือเกราะ 

เกราะปองกันการกลับมาสูบบุหร่ีอีก ใชครับ การประกาศ การชวยทํางานรณรงค เปนเกราะท่ีผมนํามาใช

ปองกันตัวเอง และตอนน้ีผมเปนจิตอาสาชวยเลิกบุหร่ีของโรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100%  

เราเลิกสูบบุหร่ีไดแลว เรามีสูตรในการเลิกสูบบุหร่ี เราจะรูเพียงคนเดียวแคน้ันเหรอ ยังมีเพ่ือน มี

ญาติ มีนองๆ เยาวชน ท่ีกําลังคิดอยากเลิกสูบบุหร่ี หลายคนหาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตัวเอง เพราะทุกคนรูวา 

บุหร่ีไมดี แตไมรูวาจะเลิกสูบแบบยั่งยืนไดอยางไร เลิกเถอะ ไมยากหากคุณมุงมั่นและตั้งใจ 
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..... สัญญาใจในเดือนรอมฏอน 

อุสมาน  แวหะย ี

รพ.สต.ลําใหม จ.ยะลา 

 

 “ เขตปลอดบุหร่ี  โปรดงดสูบหร่ี  ฝาฝนโทษปรับ  2,000  บาท ” 

“ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล เขตปลอดบุหร่ี” 

“ คําเตือน  ควนับหุร่ีฆาคุณ ” 

เปนประจําของทุกๆวัน  ฉันตองเดินผานปายของการรณรงคหามสูบหร่ีท่ีติดอยูตามฝาหองนํ้า ตาม

ตนไมบาง ขางกําแพง ขางเตียงผูปวย ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีฉันทํางานอานจนข้ึนใจ ฉัน

สังเกตเห็นบางปายซีด  ตัวอักษรบางตัวหลุดออกบางตามอายุการใชงานของมัน  ตากแดดตากฝนบาง ทํา

ใหปายตัวอักษรท่ีทําดวยแผนสติกเกอรนํามาติดบนฟวเจอรบอรด  บางคําหลุดลอกออกไป  โดยเฉพาะปาย  

“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตปลอดบุหร่ี” คําวา ปลอดหลุดออกไป เหลือคําวา “โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เขตบุหร่ี ”  จึงไมนาแปลกใจเลยวาทําไม วันน้ีฉันเหลือบเห็นหญิงสาวคนหน่ึง แอบน่ัง

หลบมุมสูบหร่ี ใกลเคียงกับปายรณรงคท่ีตัวอักษรหลุดไป เหมือนกับวาเธอไมผิด ฉันเห็นทาทางสูบอยาง

สบายใจ สูบเสร็จเธอเดินเขามารับบริการและทําสีหนาไมรูไมชี้   

วันน้ีนองพยาบาล ซึ่งเพ่ิงจบจากการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมา อยูเวรรักษาพยาบาล 

ฉันชําเหลืองตามองไปท่ีหญิงวัยกลางคนท่ีเพ่ิงสูบบุหร่ีเสร็จเขาไปตรวจรักษา นองพยาบาลตรวจรักษาตาม

อาการ พรอมกับใหยากลับไปทานท่ีบาน ทันใดน้ัน ฉันเดินตรงเขาไปถามนองพยาบาลดวยความอยากรูและ

สงสัย   

นองๆ “หญิงสาวท่ีเดินเขามาผิวออกเหลืองๆ ไมคลุมผม ชื่ออะไร แลวมาตรวจอะไรละ และบาน

ของเธออยูท่ีไหน ” ฉันยิงคําถามออกเปนชุดใหญจนนองพยาบาลตอบไมทัน ไดความวาเธอเปนสาวพมาท่ี

เพ่ิงเขาอิสลามเมื่อไมนานเอง เธอชื่อ “ยามีลา” (นามสมมุติ) เธอมีรูปรางอวบคอนไปทางอวน ผิวขาวอม

เหลือง อายุ 43 ป เธอไมไดคลุมฮิญาบเหมือนหญิงมุสลิมท่ัวไปท่ีในชุมชนแหงน้ีสวนใหญคลุมผมกัน ฉันเกิด

คําถามในใจขึ้นมาวา  รูสึกผิดแปลกตั้งแตเห็นคร้ังแรกแลว วาทําไมผูหญิงคนน้ีจึงไมคลุมผมและยังสูบบุหร่ี

อีก ซึ่งแทบจะไมมีเลยในชุมชนมุสลิมแหงน้ีท่ีผูหญิงสูบบุหร่ี ฉันนึกในใจแลวเชียววา ผิวพรรณขาวอมเหลือง
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เชนน้ีนาจะไมใชคนแถวบานเรา เธอมีอาชีพรับจางเล้ียงกุง ท่ีฟารมกุง ซึ่งหางจากท่ีฉันทํางานเพียง 3 

กิโลเมตร  เธอมารับบริการตรวจครรภ ซึ่งเธอตั้งทองไดประมาณ 4 เดือนกวาแลว... 

พอฉันไดยินวาเธอตั้งทอง ฉันถึงกับอ้ึงและตกใจ  ฉันนึกถึงเด็กในทองทันทีวา หากแมยังสูบบุหร่ีไม

เลิกอาจสงผลตอเด็กในทองได  ฉันเขาไปถามนองพยาบาลท่ีตรวจครรภวาไดพูดคุยหรืออธิบายอะไรบาง

เกี่ยวกับผูหญิงตั้งครรภท่ีสูบบุหร่ี ปรากฏวา นองพยาบาลไมทราบวาเธอสูบบุหร่ี ฉันจึงนําเร่ืองน้ีเขาหารือกับ

ทีมสุขภาพชุมชน เพ่ือหาแนวทางการปองกันตอไป.... 

เชาวันรุงขึ้น หลังจากท่ีวางแผนวาจะลงไปเยี่ยมบาน คุณยามีลา ท่ีฟารมเล้ียงกุง ตองหยุดชะงัดลง  

เมื่อฉันไดรับโทรศัพทจากหัวหนาท่ีทํางานวา ปากทางเขาฟารมกุงมีเหตุยิงกัน...เอาอีกแลวหรือน่ี..! ฉันถอน

หายใจเขาออกพรอมเปลงเสียงน้ีอยูในใจ ท่ีวาเอาอีกแลว เปนเพราะวาแถวน้ีเกิดเหตุสถานการณของความ

ไมสงบไมเวนแตละวัน วันกอนก็เผารถยนต มาวันน้ีก็ยิงกัน ฉันไมไดถามหัวหนาตอวาใครเปนใครท่ีถูกยิง  

รีบวางโทรศัพททันที ฉันไดแตภาวนาวา เมื่อไหรสถานการณความสงบในสามจังหวัดชายแดนใตจะสงบสักที

... 

ส้ินเสียงปนสงบ เสียงรองไหเขามากลบทันที ดังกวาเสียงปนเปนรอยเทา ดังกึกกองอยูในใจของผู

สูญเสีย  ของครอบครัวและเครือญาติไมใชใครท่ีไหน ผูตายและบาดเจ็บลวนแลวแตเปนคนในพ้ืนท่ีท้ังน้ัน   

น่ีคงเปนอีกเหตุการณหน่ึงท่ีฉันเองตองยอมรับถึงความสูญเสีย ถึงแมจะไมใชญาติก็เหมือนญาติ เพราะ

ผูตายคือผูนําชุมชนท่ีมีบทบาทสําคัญในดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตกเย็นหลังจากท่ีฉันกลับจากรวมประกอบพิธีละหมาดศพของผูเสียชีวิต ซึ่งเปนการเสร็จส้ินของ

การประกอบพิธีทางศาสนา  ท่ีเหลือก็เปนการทําบุญจนครบ 7 วัน พออ่ิมบุญแลว ฉันกลับมานอนคิดท่ีบาน

ตอวาจะทําอยางไรตอไป ใจก็หดหูกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตอีกใจกลับคิดไมตกถึงเร่ืองของ ยามีลา... ฉัน

หยิบโทรศัพทกดหาเพ่ือนรวมงานนัดกันถึงเร่ืองจะไปเยี่ยมบานของยามีลา “ยังไงก็ตองไป รอชาไมไดแลว” 

ฉันบนในใจเพียงคนเดียว 

วันถัดไป ฉันตื่นนอนขึ้นมา หยิบปฏิทินมาดู นับวันเหลืออีกไมกี่เดือนจะถึงเดือนรอมฎอนแลว ซึ่ง

ถือวาเปนเดือนอันประเสริฐของพ่ีนองมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ท่ีจะไดรวมกันถือศีลอดพรอมกับทําบุญ

คร้ังใหญในรอบป ฉันคิดในใจพลางวาใกลเขาเดือนรอมฎอนแลว เปนโอกาสดีท่ีจะบอกใหยามีลาเลิกบุหร่ีให

ได   ฉันไมรอชารีบขับรถมอตอรไซดคูใจขี่ไปท่ีทํางาน ระหวางทางก็แวะรับ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน)  ขึ้นรถไปดวยกัน  โดยมีจุดหมายปลายทางคือฟารมเล้ียงกุง ซึ่งเปนบานและท่ีทํามาหากิน

ของยามีลาและครอบครัว กวาจะไปถึงท่ีหมาย ก็เอาฉันและ อสม.ท่ีน่ังมาดวยกัน เหงื่อแถบกระเด็น  

เพราะวาทางเขาบานของยามีลา  ซึ่งเปนทางแคบๆ ถนนเปนดินทราย ทําใหรถมอเตอรไซดท่ีขับมาตองติด

ทราย  ทําใหฉันและ อสม.ตองมาเข็นรถแทนการขับ เหงื่อก็เลยชุมท้ังตัว พอไปถึงฉันเห็นทีมงานสุขภาพ
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ชุมชนท่ีไดนัดกันไวมาถึงกอนแลวสักพักใหญๆ  เพ่ือนๆและทีมงานพอเห็นสภาพฉันและ อสม.ท่ีมาดวยกัน  

ตางพากันหัวเราะกันยกใหญ พรอมกับแซววา  “ไปตกนํ้าท่ีไหนกันมา ระหวางทางก็ไมเห็นมีคลองเลย” 

อัสลามูอาลัยกม..ฉันและทีมงานไดสงเสียงสลามทักทายเจาของบาน ตามวิถีวัฒนธรรมของท่ีน่ี  

เงียบ ไมมีเสียงตอบรับจากเจาของบาน   

“ หมอคะ...อยูทางโนนคะ..” ฉันหันไปตามเสียงของ อสม.พรอมกับเห็นมือของเธอชี้ไปทางยามีลา

ท่ีกําลังใหอาหารกุงพรอมกับสามีของเธอ  สักพักยามีลาและสามีของเธอก็เสร็จภารกิจ  เธอจึงเดินมาหาพวก

เราท่ีรออยูบริเวณรอบบานของเธอ “เชิญขึ้นบานกอนคะ” สําเนียงของยามีลาท่ีพูดไทยแตสําเนียงคอนไป

ทางพมา ชวนพวกเราขึ้นบาน 

เธออาศัยอยูกันสองคนกับสามี บานของเธอ เปนบานไมยกสูง ใตถุนโลง ใชเปนท่ีจอดรถมอเตอร

ไซด เก็บอาหารกุง และปูนขาวมีอยูหลายกระสอบ หลังคามุงกระเบ้ือง สวนอีกซีกนาจะเปนหองครัวมุงดวย

ใบจาก   ฝนังบานทําดวยไมไผท่ีสานเปนลายดอกดูสวยงาม  ฉันสังเกตเห็นบริเวณรอบบานมีกนใบจากเต็ม

ไปหมด  เขาใจวานาจะเปนบุหร่ีท่ีทําจากใบจากท่ีเธอและสามีใชสูบ 

“คุณหมอมาหาฉันถึงบานมีธุระอะไรกับดิฉันหรอคะ” ยามีลาถาม 

ทีมงานท่ีไปดวยกัน เดินขึ้นบานพรอมกับตะโกน เสียงท่ีเล็ดลอดจากใตถุน ทําใหไดยินเสียงดังข้ึน

...ทางหมอมาเยี่ยมและอยากมาซักประวัติเพ่ิมเติม  เพราะเมื่อวานซืนลืมถามวา...ยามีลาสูบบุหร่ีหรือเปลา

...เมื่อเธอไดยินเชนน้ัน  เธอถึงกับทําหนาเขินพรอมหันหนาไปทางสามี  แลวพยักหนาตอบวา...ใช..ฉันสูบ

บุหร่ีดวย...เมื่อไดยินดังน้ัน  ฉันและทีมงาน  จึงสวมวิญญาณของนักการสาธารณสุขใหสุขศึกษา พรอม

อธิบายทําความเขาใจ ถึงพิษภัยของบุหร่ีท่ีมีผลตอตัวเอง ลูกในครรภ และครอบครัว พวกเราจึงชวนเธอและ

สามีเขารวมโครงการ “ ศีลอด ลดบุหร่ี ในเดือนรอมฎอน”..เธอและสามีคิดหนักอยูพักใหญ ฉันและทีมงานให

พวกเขาท้ังสองคิดเปนการบาน  พรอมเมื่อไรใหแจงเขารวมโครงการไดตลอด 24 ชม. ตามเบอรโทรท่ีใหไว    

ตอนสายๆ  ของอีกวัน ฉันไมไดอยูท่ีทํางาน เพราะเขาประชุมในตัวจังหวัด นองท่ีทํางานดวยกัน  

โทรมาบอกขาวดีวา..ท้ังสองตอบตกลงท่ีจะเขารวมโครงการกับเรา...ฉันดีใจมาก เพราะวาจะหาคนเขารวม

โครงการน้ีหายากมาก ฉันรูวาคนท่ีติดบุหร่ี จะทําใหเลิกบุหร่ีไมใชเร่ืองงาย เวลาและกําลังใจสําคัญท่ีสุด   

ปฏิบัติการของโครงการเร่ิมขึ้นในเดือนรอมฎอน  “ โครงการน้ีเปนเพียงโครงการระยะส้ันๆ ทํา

ในชวงเดือนรอมฎอนเทาน้ัน โดยใชชวงเวลากลางวันถือศีลอด  ฝกความอดทนอดกล้ัน  และชวงเวลา

กลางคืนรวมกันละหมาดตารอเวียะ เปนกิจกรรมท่ีใชศาสนบําบัดเขามาชวย โดยท่ีเราไมตองใชงบประมาณ

อะไรมาก ทุกกิจกรรมทําดวยใจศัทธา” ฉันและทีมงานอธิบายวัตถุประสงคของกิจกรรมใหผูเขารวมโครงการ

ฟง หน่ึงในน้ันมีครอบครัวของยามีลาดวย... 
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“คุณหมอฉันขอสัญญาจากใจ ฉันจะเลิกบุหร่ี...เพ่ือลูกในทอง” เสียงหนักแนนของยามีลาดังเปน

คนแรกท่ีกลาสัญญาตอหนาคนหลายคนท่ีรวมโครงการ ฉันไดยินดังน้ัน จึงพูดวา “ทางคุณหมอและ

เจาหนาท่ีทุกคนจะเปนกําลังใจให” 

เวลาผานไป จากการลงติดตามเยี่ยมบานและสอบถามคนในชุมชน จากการรายงานผลของ อสม. 

พบวา....ใบจากท่ีเก็บมาทําบุหร่ีเธอเผาหมดแลว...รานท่ีเคยไปซื้อบุหร่ีประจําเธอมาซื้อบางบางวันและลด

จํานวนมวนลง... 

ส้ินสุดเดือนรอมฎอน “ตรีมอกาเซะบอมอ” (แปลวาขอบคุณหมอมากคะ)...ฉันหันตามเสียงท่ีพูดคํา

น้ีออกมา  ปรากฏวา เปนเสียงของยามีลา ฉันเกือบจําเธอไมได เพราะเธอเปล่ียนไป จากเมื่อกอนไมไดคลุม

ฮิญาบ มาคราวน้ีเธอปดผมมิดชิด เธอเลาใหฟงวา “ตอนน้ีเธอเลิกสูบบุหร่ีแลว เพ่ือลูกในทองท่ีจะลืมตาดูโลก

และเพ่ือสุขภาพของตัวเองดวย” สวนสามีของเธอยังพยายามเลิกสูบอยู แตยังทําไมได แตจํานวนมวนท่ีสูบ

ลดลงแลว... 

เมื่อฉันไดยินเธอเลาจบ...ฉันแอบดีใจและชื่นใจไปกับครอบครัวของเธอดวย โดยเฉพาะตัวเธอเองท่ี

พยายามจนสําเร็จ สวนสามีของเธอ ฉันเชื่อวาคงใชเวลาอีกไมนาน “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยู

ท่ีน่ัน” ฉันพูดท้ิงทายใหกับเธอ พรอมกับมืออีกขางหน่ึงของฉันยื่นผาออมเปนท่ีระลึกตอนรับลูกนอยท่ีกําลัง

จะลืมตาดูโลกเมื่ออีกไมกี่วันขางหนา.... 
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...ประสบการณของคนทํางานชวยเลกิบุหร่ี 

อุนายสุขฎิพจน  พรศรี   

ผูปฏิบัติงานพยาบาล คลินิกฟาใส 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ปจจุบันมีหลายหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีชวยกันรณรงค

ประชาสัมพันธ พิษภัยของบุหร่ี โดยให

ประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงพิษ

ภัยของบุหร่ี วาเปนมหัตภัยท่ีรายแรง

อยางยิ่งตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและคน

รอบขาง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บ

ตางๆ ท่ีตามมา เปนสาเหตุของการเกิด

โรคตางๆ ตั้งแต 
 

ศรีษะจรดปลายเทา ในแตละปบุหร่ีไดฆาชีวิตของมนุษยนับไมถวนและเราจะทําอยางไร การรณรงค

ประชาสัมพันธชองหนวยงานตางๆ จึงจะสามารถตอสูเอาชนะกับบริษัทบุหร่ีท่ีมีนโยบายการตลาดท่ีมุงเนน

ไปยังเยาวชนและผูหญิง ซึ่งเยาวชนเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต 

กระผมสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว 

กอนท่ีจะมาทํางานชวยเลิกบุหร่ี เคยเปนสิงหอมควัน

มากอน สูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 16 ป ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี

ท้ังหมด 18 ป กอนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี คุณหมอไดบอก

กับผมวา “คุณเปนโรคความดันโลหิตสูง” หมอแนะนํา

ใหเลิกบุหร่ี ผมจึงมีแรงบันดาลใจและตั้งใจอยางแนว

แนท่ีจะเลิกบุหร่ีใหสําเร็จ เพราะเปนหวงสุขภาพตวัเอง 

เพราะเปนเสาหลักของครอบครัว ถาผมเปนอะไรไป

ลูกเมียคงแย การท่ีผมสามารถเลิกบุหร่ีไดสําเร็จ ผม
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ไดกําลังใจจากครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน โดยไมไดใชยาชวยเลิกบุหร่ีเลย บางทานท่ีประสบความสําเร็จ

ธุรกิจรอยลานพันลาน หนาท่ีการงานมีตําแหนงใหญโต แตถาทานผูน้ันยังสูบบุหร่ีอยู แสดงวาทานผูน้ันยังไม

ประสบความสําเร็จท่ีแทจริง เพราะการประสบความสําเร็จท่ีแทจริงคือการท่ีเราชนะใจตัวเองตางหาก ผม

สามารถเอาชนะใจตัวเองและเลิกบุหร่ีไดสําเร็จ ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเปนเครือขายชวยรณรงค

ประชาสัมพันธพิษภัยของบุหร่ี โดยไมรูวาตัวเองไดมาทํางาน 

 

 

 ชวยใหเลิกบุหร่ี วันท่ีรูวาตัวเองจะ

ไดมาทํางานชวยเลิกบุหร่ีท่ีคลิกนิกฟาใส 

(คลินิกเลิกบุหร่ี) รูสึกตื่นเตน ดีใจเหมือน

ถู ก ล็ อ ต เ ต อ ร ร่ี ร า ง วั ล ท่ี  1  ท่ี จ ะ ไ ด นํ า

ประสบการณจริงของตัวผมท่ีเลิกสูบบุหร่ีได

สําเร็จ มาแนะนําถายทอดใหความรูพรอม

กับเคล็ดลับดีๆ ใหกับผูท่ีจะเลิกบุหร่ีและเปน

แบบอยางแกเยาวชนอีกตอไป 

 

 เชิ งนโยบายของโรงพยาบาล

เกี่ยวกับการรณรงคประชาสัมพันธบุหร่ี มี

คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โดยมี

ทานคณบดีคณะแพทยศาสตร มศว เปน

ประธานกรรมการ มีการประชุมทุกเดือน 

เพ่ือกําหนดนโยบายตาง ๆ เชน โรงพยาบาล

เปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ไมรับ

บุคลากรท่ีสูบบุหร่ีเขาทํางานบุคลากรท่ีสูบ

บุหร่ีไดมีการอบรมใหความรู  คําแนะนํา

วิธีการเลิกบุหร่ีและทราบถึงพิษภัยของบุหร่ี 

ใหบุคลากรไดตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ี ซึ่ง

เปนตัวอยางแกประชาชน เพราะเปน

บุคลากรดานสุขภาพ 
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โรงพยาบาลจะมีปายเขตปลอดบุหร่ีตั้งแตหนาโรงพยาบาล “ทาน

กําลังเขาสูเขตปลอดบุหร่ี” ปายจะมีตามจุดตางๆ ท่ัวโรงพยาบาล 

แมกระท่ังในลิฟตยังมีสปอตโฆษณาพิษภัยของบุหร่ีใหบุคลากร

และผูรับบริการท่ัวไปจะไดตื่นตัว เปนการรณรงคเชิงรุกอีกดวย 

 

 

 

 

 

คลินิกฟาใส 

 : เส่ียง

โทรศัพทดังขึ้น “สวัสดีครับ คลินิกฟาใสครับ” 

พยาบาล OPD  : “สวัสดีคะ จาก OPD อายุรกรรมคะ 

เดี๋ยวจะสงผูปวยไปปรึกษาการเลิกบุหร่ี 2  

คนนะคะ” 

คลินิกฟาใส  : “ไดครับ ยินดีครับ สวัสดคีรับ” 

 

การคัดกรองผูปวยท่ีสูบบุหร่ีในแผนก

ผูปวยนอก ตั้งแตผูปวยกาวลงจากรถจะถูก

เจาหนาท่ีทุกแผนกสอบถามวา คุณลุงคะ สูบ

บุหร่ีหรือเปลาคะ?, ตองการเลิกบุหร่ีไหมคะ? 

ตั้งแตเวรเปลถึงคุณหมอ ไมเวนกระท่ังพอคา

แมค า  วินรถแท็กซี่ ในโรงพยาบาลก็ เปน

เค รือข ายของคลินิกฟ าใส  ช วยรณรรงค

ประชาสัมพันธ ลดละเลิกบุหร่ีอีกดวย 

ท่ี สํ า คั ญ ใ น ป จ จุ บั น ร ะ บ บ

คอมพิวเตอรก็มีความจําเปนในการคัดกรองผูท่ี  
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สูบบุหร่ีดวย ถาคุณพยาบาลไมไดลงขอมูล

สถานะของผูปวยเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี เชน สูบ

บุหร่ี, สัมผัส, ไมสัมผัส ก็จะไมสามารถสงขอมูล

ไปยังหองตรวจคุณหมอและหนวยงานตางๆ ได 

ความชาญฉลาดของเจาคอมพิวเตอรยังไมพอ 

ถาผูปวยท่ีสูบบุหร่ี เจาคอมพิวเตอรก็จะบอกวา 

“กรุณาสงผูปวยปรึกษาใหเลิกบุหร่ีท่ีคลินิกฟา

ใส โทร 10169, 10021” 

 
การคัดกรองผูปวยท่ีสูบบุหร่ีในหอผูปวยใน ผูชวยพยาบาล, พยาบาล, คุณหมอ ท่ีมารับใหม ก็จะ

ถามผูปวยเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

พยาบาล : “ คณุลุงคะ คุณลุงสูบบุหร่ีหรือเปลาคะ” 

ผูปวย  : “สูบจะ วันละ 20 มวนตอวัน ใบจากนะ” 

พยาบาล:  “คะ คุณลุงคะ สูบใบจากกับยาซอง มีพิษภัยเหมือนกนัคะ” 

ผูปวย     :  “ลุงไมรูมากอนนะ นึกวามีโทษนอยกวายาซอง” 

พยาบาล :  “คณุลุงตองการเลิกบุหร่ีไหมคะ” 

ผูปวย  :  “ลองดูก็ไดจะ” 

พยาบาล :  “เดี๋ยวหนู บอกเจาหนาทีคลินิกฟาใสเลยนะคะ” 

การใหคําปรึกษามีท้ังแบบเดี่ยว และปรึกษาแบบกลุม จากน้ันก็มีการติดตามผลการรักษาตอไป    

การติดตามผูปวยนัดเขามาท่ีคลินิกฟาใส และติดตามทางโทรศัพท 

 

กระผมสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว 

เร่ิมทํางานชวยเลิกบุหร่ีและรณรงคประชาสัมพันธให

ประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงอันตรายของพิษ

ภัยของบุหร่ีและหาเครือขายของคลินิกเลิกบุหร่ี เพ่ือจะ

ไดทํางานรวมกันในชุมชน ในการรณรงค เชน ตลาด  

วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการตางๆ ทางคลิกฟาใสจะ

ออกไปบริการชุมชนเชิงรุก เดือนละ 1 คร้ัง รวมกับทาง

อําเภอและ    จังหวัด 
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มีอยูวันหน่ึง ผมปนจักรยานกลับหอพักตามปกติ

เปนประจําทุกวัน เห็น ร.ป.ภ.กําลังมีปากเสียงกับญาติ

ผูปวย ผมจึงเขาไปถาม ร.ป.ภ. เกิดอะไรขึ้น ร.ป.ภ. บอกวา 

“ผมเขาไปบอกญาติไมใหสูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล ญาติ

เขาไมพอใจ” ตั้งแตวันน้ันมาผมก็ไดคิดนอนคิดจะทํายังไง

ดี จะใหพ้ืนท่ีโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% และร.ป.ภ. จะ

ไมไดมีปากเสียงกับผูปวยและญาติ ท่ี สูบบุหร่ีในเขต

โรงพยาบาล และท่ีสําคัญมีการรณรงคประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง ใหบุคลากร ประชาชนท่ัวไปและเยาวชนได

ตื่นตัวตลอดเวลาและใหตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีอยาง

จริงจัง และพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% 

สมกับไดรับรางวัลเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีระดับเพชรจากเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอด

บุหร่ี 
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ความฝนท่ีเปนจริงกับจักรยานสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ ท่ีใชปฏิบัติหนาท่ีภารกิจตรวจผูท่ีสูบ

บุหร่ีในเขตโรงพยาบาลและรณรงคประชาสัมพันธอันตรายและพิษภัยของบุหร่ีใหกับบุคลากรประชาชนและ

เยาวชนอยางตอเน่ือง สายตรวจไมไดจับหรือปรับ แตไปรณรงคแนะนําใหความรูชักชวนมาเลิกบุหร่ีท่ีคลินิกฟา

ใส 

 

การปฏิบัติงานของจักรยานสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว 

ร.ป.ภ.           : “ฟาใส จากศูนยอาหาร ว.2” (ฟาใส แทนชื่อสายตรวจบุหร่ี) 

สายตรวจบุหร่ี : ว.2 

ร.ป.ภ.          : “พบญาติผูปวยกําลังสูบบุหร่ีท่ีหนาศูนยอาหาร” 

สายตรวจบุหร่ี : “ว.28  ว.61” (ทราบขอมูล ขอบคุณ) 

 

จากน้ันสายตรวจบุหร่ีใสหมวกกันน็อก เปดไฟฉุกเฉิน เปดเสียงไซเรน อุปกรณทุกอยางใชงานได

จริง ออกไปจุดท่ีพบผูท่ีสูบบุหร่ี 

 

สายตรวจบุหร่ี   : “สวัสดีครับ ผมสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว โรงพยาบาลของเราเปน

โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ไมสามารถสูบบุหร่ีไดครับ” 

ญาติผูปวย      : หัวเราะ “เกดิจากทองพอทองแมเพ่ิงเคยเจอ” 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณลุงครับ วันน้ีผมมีเอกสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี และคูมือในการเลิกบุหร่ีมา

ฝากครับ” 

ญาติผูปวย    : “ขอบคุณครับ รถแพงไหม จะขอซื้อไปใชท่ีบาน” 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณลุงครับ อยากเลิกบุหร่ีไหมครับ” 

ญาติผูปวย    : “มีท่ีใหเลิกดวยเหรอ คิดอยูเหมือนกัน เพราะมันเหน่ือยงายจงัเลย” 
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สายตรวจบุหร่ี : “ถาอยางงั้น วันน้ีคุณลุงพอมีเวลาซักคร่ึงชัว่โมงไหมครับ” 

ญาติผูปวย    : “กําลังวางพอดเีลย” 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณลุงตามผมมาเลยนะครับ คลินิกฟาใสอยูชั้น 1 เอง” 

 

จักรยานสายตรวจบุหร่ีไมไดตรวจผูท่ีสูบบุหร่ีเทาน้ัน ในจักรยานยังมีเคร่ืองเสียง จะเปดสปอต

โฆษณา สายดวนเลิกบุหร่ี พิษภัยของบุหร่ีและวิธีเลิกบุหร่ี และมีในไมโครโฟนพูดรณรงคประชาสัมพันธ

ใหกับบุคลากรผูมารับบริการ และประชาชน, นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ 

เพ่ือใหสังคมไทยเราปลอดบุหร่ี ถามีโอกาสสายตรวจบุร่ีศูนยการแพทยฯ มศว อาจจะไดนําจักรยานมาให

ทานผูอานไดชมนะครับ 

 

จิตอาสาคลินิกฟาใส ศูนยการแพทยฯ มศว ท่ีมาชวย

รณรงคประชาสัมพันธและยังมีนักวิจัยชาวอเมริกาท่ีมาวิจัยเร่ืองบุหร่ีท่ี 

มศว ดวยครับท่ีขาดไมไดคือ มาสคอต คุณหมอกับเดวิ่วท่ีคอยดึงดูด

เด็กๆ ใหมาสนใจการณรงคของเรา 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเลิกบุหร่ีในชุมชน 
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เร่ืองขําๆ ของสายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว. 

เร่ืองคุณลุงเปาเทียนวันเกดิ 

ผมไดมีโอกาสไปรณรงคเลิกบุร่ีกบันักวิจยัชาวอเมริกาท่ีมาวิจยัในพ้ืนท่ีอําเภอองครักษ  

จ.นครนายก 

สายตรวจบุหร่ี   : “เดี๋ยวคุณลุงเปาเคร่ืองวดัปริมาณคารบอนมอนอกไซด วาจะมีปริมาณเทาไรนะครับ” 

แทนท่ีคุณลุงจะถือเคร่ืองและอมหลอดสีขาวเปาเหมือนคนอ่ืนๆ ผมกําลังอธิบายการ

ใชเคร่ืองยงัไมเสร็จ คุณลุงก็เปาลมออกจากปากเหมือนเปาเทียนใหดับ ซึ่งคุณลุงยืน

หางจากผมคร่ึงเมตร ผมก็สงสัย จึงถามคณุลุงวา  

สายตรวจบุหร่ี : “คุณลุงเปาอะไรครับ” ผมนึกวาคุณลุงเปาฝุนท่ีตดิเคร่ือง 

คุณลุง            : “ก็หมอใหผมเปา ผมกเ็ปาแลวไง” ทุกคนท่ีมากบัทีมวิจยัและชาวบานตางพากัน 

หัวเราะคุณลุง 

สายตรวจบุหร่ี : “ไมใชครับคุณลุง ตองเปาอยางน้ี” 

คุณลุง              : “ลุงก็ไมรู บอกใหเปากเ็ปา” ก็คุณลุงฟงผมอธบิายยงัไมเสร็จ คุณลุงกเ็ปาแลว สงสัยคุณ

ลุงจะ.....เปาเทียนวันเกดิ ตวัเองแนเลย ฮาๆๆๆๆ 

 

เร่ือง ยายไมไดสูบบุหร่ี 

สายตรวจบุหร่ีออกตรวจพ้ืนท่ีตามปกติ พบยายอายุประมาณ 65 ป กําลังจะจุดบุหร่ีสูบ 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณยายครับ สูบบุหร่ีไมไดนะครับ โรงพยาบาลของเราเปนโรงพยาบาลเขตปลอดบุหร่ี” 

คุณยาย          : “ฉันไมไดสูบบุหร่ี ฉันสูบใบจากนะ” ยายก็ไมฟง ยายก็จดุบุหร่ีสูบ โดยไมกลัวสายตรวจ

บุหร่ีเลย 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณยายครับ ใบจากถือวาเปนบุหร่ีครับ สูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล ปรับ 2,000 บาทนะ

ครับ” 

คุณยาย : “ยายเพ่ิงรูนะเน่ียวาใบจากก็คือบุหร่ี” 

คุณยายกลัวจะเสียคาปรับ 2,000 บาท ก็เลยเขาใจวาใบจากก็คอืบุหร่ีเหมือนกัน ฮิๆๆๆ 
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เร่ือง สายตรวจบุหร่ีจับตาํรวจ 

สายตรวจบุหร่ีออกตรวจพ้ืนท่ี เพ่ือใหโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ดังคําขวัญวันงดสูบบุหร่ีโลก

ท่ีวา พิทักษสิทธิตามกฎหมาย มุงสูสังคมไทยปลอดบุหร่ี พบผูปวยกําลังสูบบุหร่ี 

สายตรวจบุหร่ี : “สวัสดีครับ ผมสายตรวจบุหร่ี ศูนยการแพทยฯ มศว ครับ โรงพยาบาลของเราเปนพ้ืนท่ี

ปลอดบุหร่ี 100% ไมสามารถสูบบุหร่ีไดครับผม” เตม็ยศเลย 

ผูปวย             : ยิ้มและหัวเราะ “ขอโทษครับ ไมสูบแลวครับ” 

สายตรวจบุหร่ี : แจกเอกสารพิษภัยบุหร่ี “คุณลุงครับ อยากเลิกบุหร่ีไหมครับ” 

ผูปวย             : “ก็อยากเลิกเหมือนกัน มันเลิกไมไดซกัที หลายหนแลว” 

สายตรวจบุหร่ี : “คุณลุงครับเดียวผมขึ้นไปหาคุณลุงนะ อยูชั้นไหนครับ” 

ผูปวย           : “อยูชั้น 10 หอง 1011” 

สายตรวจบุหร่ี : “แลวเจอกันนะครับ” ผมก็ไปท่ีคลินิกเพ่ือเตรียมอุปกรณและเอกสารตางๆ ไปหาคุณลุง พอ

ไปถึงหอง อานปายหนาพบวาคณุลุงเปนตาํรวจ ยศพันตํารวจเอก ผมเขาออนเลย ตองลงไปตั้ง

หลักท่ีคลินิกใหม สายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว เกือบไปอยูหองกง แลวจา 

การรณรงคประชาสัมพันธถึงอันตรายของพิษภัยของบุหร่ีของภาครัฐและภาคเอกชนชวยกันรณรงคฝาย

เดียว คงจะไมสําเร็จแตตองอาศัยความรวมมือ รวมใจของพ่ีนองประชาชนท้ังประเทศ มาชวยกันใหเยาวชน

หางไกลจากบุหร่ี เพราะเยาวชนเปนกําลังท่ีสําคัญของประเทศชาติ เปนการแกไขปญหาสาธารณสุขไดตรง

จุด ประชาชนหางไกลโรคภัยไขเจ็บ สายตรวจบุหร่ีศูนยการแพทยฯ มศว พรอมท่ีจะเปน ท่ีศึกษา ดูงาน 

เพ่ือท่ีจะไดนําไปใชควบคุมการบริโภคบุหร่ีและรณรงคควบคูกันอยางตอเน่ือง เรามารวมมือรวมใจ รวมพลัง

ใหสังคมไทยปลอดบุหร่ี 
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โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร 

โดย คุณนิรันดร สรอยระยา 

---------------------------------------------------------- 

บริบทท่ัวไปของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยูหางจาก

จังหวัดสุรินทร 55 กิโลเมตร ผูอํานวยการโรงพยาบาล คือ นายแพทยตะวัน พลสระคู อําเภอสําโรงทาบมี

พ้ืนท่ี 375.25 ตารางกิโลเมตร ประชากร 55,365 คนโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 10 ตําบล 100 หมูบาน 2 

เทศบาล 9 อบต. จํานวนบุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 140 คน 

วิสัยทัศนโรงพยาบาล 

มุงสูโรงพยาบาลชุมชนชั้นนํา ประชาชนสุขภาพดี บริการมีมาตรฐาน บูรณาการแพทยทางเลือก 

 พันธกิจ            

1. พัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพ ยึดหลักบริการแบบองครวมผสมผสาน 

2. รวมมือกับเครือขายบริการสุขภาพและภาคีเครือขายในการจัดระบบสรางเสริมสุขภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

4. เสริมสรางองคกรใหเปนองคกรท่ีมีความสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงการเรียนรู 

โรงพยาบาลสําโรงทาบ เร่ิมดําเนินงานใหบริการดานบุหร่ี ตั้งแตป พ.ศ.2546 โดยดําเนินการใน

รูปแบบ คายเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหร่ี การใหความรูในโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหร่ี

โลก แตไมไดชวยใหการสูบบุหร่ีของประชาชนลดลง และพบวามีผูปวยโรคเร้ือรังทางระบบหายใจเพ่ิมขึ้นเชน 

Asthma COPD ท่ีนาเปนหวงมากกวาน้ันก็คือพบวา เด็กท่ีปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ท่ีมีอาการ

หายใจหอบสวนใหญมีผูสูบบุหร่ีอยูในบาน ผูดําเนินงานจึงเปล่ียนกุลยุทธการทํางานใหม...... 

1.มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ โดยดําเนินกิจกรรมเปนเครือขายดังน้ี 

- โครงการบําบัดบุหร่ีในโรงเรียนและชุมชน ประชาสัมพันธใหความรูถึงพิษภัยบุหร่ีในชุมชนและ

โรงเรียนอยางเขมขนในวันรณรงควันงดสูบบุหร่ีโลก รวมกับเครือขายภายนอกองคกรเพ่ือ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีในโรงพยาบาลโดยดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

-    จัดเขตปลอดบุหร่ี 100% 

-    ใหบริการคลินิกเลิกบุหร่ีในโรงพยาบาล โดยใหคําปรึกษาใชยาและแพทยทางเลือกทุกวันเวลา 
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ราชการ 

- สํารวจการสูบบุหร่ีของบุคลากร และนําเขาสูการบําบัด 

- ประกาศนโยบาย7ประชาสัมพันธโดยการออกเสียงตามสายทุกวัน(เสียงจากผูอํานวยการ) 

- จัดตั้งโปรแกรมคัดกรองผูสูบบุหร่ีในระบบงาน 

- อบรมบุคลากรเร่ืองโทษและพิษภัยบุหร่ีการใชทักษะ 5A เขาสูงานประจํา 

- จัดทําทะเบียนรับแจงเมื่อพบผูสูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล 

- มอบรางวัลคนดีศรีสําโรงทาบดานการชวยใหโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 

- มอบรางวัลหนวยงานท่ีมีนวตกรรมการดําเนินงานโดยใชทักษะ 5A เขาสูงานประจํา 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปงบประมาณ จํานวนผูรับบริการ อัตราเลิกไดจริงใน 4 สัปดาห 

2552 58คน 52 คน 

2553 100คน 89 คน 

2554 109 คน (9 เดือน) 81 คน 

 

ปจจัยของความสําเร็จ 

1. ความมุงมั่นและรวมแรงรวมใจของบุคลากร 

2. งบประมาณและส่ือท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานและเครือขายรณรงคตอตานบุหร่ี 

3. การนิเทศติดตามงานของเครือขายฯ 

โอกาสพัฒนา 

1. สํารวจผูสูบบุหร่ีในชุมชน เพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําไปสูการชวยเหลือบําบัดรักษาในชุมชน 

2. สรางชุมชนตนแบบในการรณรงคชวยลด ละ เลิกบุหร่ี 

3. ขยายเครือขายสถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี 

ขอขอบคุณ 

มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี, เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี, สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต 9 

จังหวัดนครราชสีมา 
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โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน 

โดย คุณธาดาวรรณ ภูมาตนา 

และคณะกรรมการยาเสพติดโรงพยาบาลชมุแพ 

----------------------------------------------------------------- 

การบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีตํารวจปลอดบุหร่ี  : 

ตนแบบในการแกปญหาบุหร่ีและสุขภาพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  ป 2554 (The Integrated  

Innovation  for  Non Smoking and Health  Problem  Solving  Model of Hospital : School , Tumbon  

Health  Center And  Police  Station  Chumphae  District  Khonkaen  Province 2011)  

 

ความสําคัญ 

จากสภาพปญหาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและโรคเกิดจากการสูบบุหร่ีของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 

รัฐบาลจึงกําหนดใหโรงพยาบาล และสถานพยาบาลทุกแหงเปนเขตปลอดบุหร่ี 100%  โรงพยาบาลชุมแพ

และเครือขายบริการสุขภาพอําเภอชุมแพ จึงไดประกาศเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีและสถานีอนามัยปลอด

บุหร่ี100% โดยมีนโยบายจากผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแพ และสาธารณสุขอําเภอชุมแพ ประกาศออกมา

ชัดเจน ประกอบกับสภาพปญหาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชน ในป2552 ผลงานวิจัยของผศ.ดร.

ลักษณา เติมศิริกุลชัยพบวาประชากรอายุมากกวา15ปข้ึนไปสูบบุหร่ี 12.5 ลานคน และสํานักงานสถิติ

แหงชาติ พบวาในปจจุบันประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีผูสูบบุหร่ีประมาณ 11.3 ลานคน หรือรอยละ 

23 จากประชากรท้ังหมด 49.4 ลาน ลานคน และเพ่ือเปนหลักประกันสุขภาพของประชาชนผูท่ีมาใชบริการ

ในสถานท่ีราชการทุกแหงไดรับการปองกันไมใหไดรับอันตรายจากการสูดดมควันบุหร่ีและโรคท่ีเกิดจากการ

สูบบุหร่ีเพ่ิมมากขึ้น ฉะน้ันคณะกรรมการยาเสพติดจึงไดขยายเขตปลอดบุหร่ีลงสูโรงเรียน สถานีอนามัย 

สถานีตํารวจ และชุมชนแบบบูรณาการอยางตอเน่ืองโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลชุม

แพ สปสช.เขต7และมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีอยางตอเน่ืองกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพดีมีสุขของประชาชนตอเน่ืองสืบไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนองตอบตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติกฎหมายควบคุมการ

บริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ2535 ให

สอดคลองกับการบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจปลอดบุหร่ี: 

ตนแบบในการแกปญหาบุหร่ีและสุขภาพ 

2. เพ่ือบูรณาการดานการควบคุมยาสูบ การปองกันนักสูบบุหร่ีหนาใหมและใหคําปรึกษา

ชวยเหลือผูปวยบุหร่ีกับ 4 หนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
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3. เพ่ือใหผูปวยผูมาใชบริการท้ัง4หนวยงานไมเปนนักสูบบุหร่ีมือสองมีสุขภาพดีท้ังกายและ

จิตใจ  

4. เพ่ือพัฒนาใหเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมแพและเครือขาย

เปนตัวอยางท่ีดีแกประชาชนในการไมสูบบุหร่ีพรอมนําบุคคลตนแบบเปนวิทยากรชวยใหเลิก

บุหร่ีในชุมชน ขยายการดําเนินงานเขตปลอดบุหร่ีลงสูชุมชนและเปดคลินิกบําบัดรักษาบุหร่ี 

100% 

5. เพ่ือพัฒนาและสรางนวัตกรรมนําเอาระบบ 5A ,5R เขาสูหนวยงานประจําอยางตอเน่ืองของ

โรงพยาบาลชุมแพ 

6. เพ่ือเฝาระวังและควบคุมยาสูบในรานคา/รานชํา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

กลวิธีดาํเนินงาน 

1.  รวมประชุมการดาํเนินงานการบูรณาการโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีอนามยั สถานีตํารวจ

ปลอดบุหร่ีและสรุปการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ใหคณะทํางานรับทราบและ

สานตอหาแนวทางการแกปญหาบุหร่ีและสุขภาพเพ่ือควบคมุยาสูบทุกกลุมเปาหมายกับ

มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีกับ4หนวยงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดและสุขศึกษาประชาสัมพันธ เพ่ือจัดทําโครงการฯเพ่ือ

รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของโรงพยาบาลชุมแพเปนโรงพยาบาล

ปลอดบุหร่ี 100% ขยายสูชมุชน 

3. จัดทําโครงการฯ เพ่ือขออนุมตัิตามขั้นตอน/คําส่ังแตงตั้งภาพรวม อําเภอชุมแพ 

4. จัดอบรม/ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัตกิารแกเจาหนาท่ีสถานีอนามยั PCU 

และคณะกรรมการยาเสพติด 50 คน 

5. ทําหนังสือประชาสัมพันธทุกหนวยงานเพ่ือดาํเนินการ 

6. จัดประชมุอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมเปาหมาย 4 หนวยงานเพ่ือดําเนินงานตามแผนงานและ

ดําเนินโครงการฯ รวมกันจํานวน 50 คน 

7. ดําเนินการใหเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ัง 4 หนวยงานและจัดประกวดการดาํเนินงาน 5A ในงาน

ประจําตอเน่ืองทุกหนวยงานและรางวัลบุคคลตนแบบพรอมมอบรางวัล 

8. นิเทศติดตามงานและความกาวหนาของแตละหนวยงานและสรุปผลงาน 

9. ตรวจติดตามและจัดระเบียบสังคมผูประกอบการรานคา รานชํา สถานเริงรมย ผับ บาร ราน

เกมส โรงแรม ปมนํ้ามัน หอพักจาํนวน 1,300 ราน ปละ 2-3 คร้ัง  

 

 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
79 

ผลการศึกษา 

1. เจาหนาท่ีของสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมแพ สถานีตํารวจอําเภอชุมแพ โรงเรียนตนแบบ ได

ดําเนินการควบคุมยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ป 2535 อยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ  

2. ผูมาใชบริการท่ีไมสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลชุมแพ สถานีอนามัย สถานีตํารวจ โรงเรียน มีสุขภาพดี 

เพราะไรควันบุหร่ี  

3. สถานีอนามัย / PCU เปดเปนคลินิกบําบัดรักษาบุหร่ีครบท้ัง 20 แหง คิดเปนรอยละ 100 

4. เจาหนาท่ีท่ีสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลชุมแพ สถานีตํารวจ โรงเรียน สถานีอนามัยได รับการ

บําบัดรักษาบุหร่ีตามหลักวิชาการท้ัง 4 หนวยงานตามรายละเอียดดังน้ี  

ลําดับ หนวยงาน 

จํานวนผูปวย

เขารับการ

บําบัด(คน) 

ผูปวยท่ีเลิกสูบ

บุหร่ีได (คน) 
รอยละ 

ผูปวยท่ีลดการ

สูบบุหร่ีได

(คน) 

รอยละ 

1 โรงพยาบาลชุมแพ 

(ในงานประจาํแตละ

หนวย) 

717 113 16 604 84 

2 รพ.สต /PCU 20แหง 353 16 5 337 95 

3 สถานีตํารวจ 125 6 5 119 95 

ผูปวยสถานีอนามัย / รพ.สต. บางสวนอยูระหวางการบําบัดรักษาและการติดตาม ในโรงเรียน มี

กลุมเปาหมายท้ังส้ิน 15 โรงเรียน แตในการดําเนินงานดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 ไดนํารองไป 4 โรงเรียน ไดแก (ระหวางเดือน ก.ย.53-เม.ย. 54) 

ลําดับ หนวยงาน 

จํานวนผูปวย

เขารับการ

บําบัด(คน) 

ผูปวยท่ีเลิกสูบ

บุหร่ีได (คน) 
รอยละ 

ผูปวยท่ีลดการ

สูบบุหร่ีได

(คน) 

รอยละ 

1 โรงเรียนโนนหัน

วิทยายน 

20 3 15 17 85 

2 โรงเรียนมัธยมหนอง

เขียด 

25 4 16 21 84 

3 โรงเรียนชุมแพพิทยา 21 5 23 16 77 
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ลําดับ หนวยงาน 

จํานวนผูปวย

เขารับการ

บําบัด(คน) 

ผูปวยท่ีเลิกสูบ

บุหร่ีได (คน) 
รอยละ 

ผูปวยท่ีลดการ

สูบบุหร่ีได

(คน) 

รอยละ 

คม 

4 โรงเรียนชุมแพ

วิทยายน 

19 9 47 10 53 

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

ลําดับ หนวยงาน 

จํานวนผูปวย

เขารับการ

บําบัด(คน) 

ผูปวยท่ีเลิกสูบ

บุหร่ีได (คน) 
รอยละ 

ผูปวยท่ีลด

การสูบบุหร่ี

ได(คน) 

รอยละ 

1 โรงเรียนบานแหประชานุ

เคราะห 

8 5 62.5 3 37.5 

2 โรงเรียนบานวังยาว 6 5 83.3 1 16.70 

3 วิทยาลัยการอาชีพชุม

แพ 

80 ใหคําปรึกษา

รายกลุม

100% 

- 80 100 

4 โรงเรียนนาหนองทุม

วิทยาคม 

10 6 60 4 40 

5 โรงเรียนหนองมวง

ประชานุกูล 

- ใหวิชาการ

บุหร่ี 

- - รร.

ประถม 

6 โรงเรียนหนองกงุพิทยา

คม 

4 3 75 1 25 

7 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

คาร 

6 4 66.70 2 33.30 

8 โรงเรียนชุมชนชมุแพ - ใหวิชาการ

บุหร่ี 

- - - 

9 โรงเรียนบริหารธุรกจิ

เทคโนโลยี 

79 ใหคําปรึกษา

รายกลุม

100% 

- 79 100 
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10 โรงเรียนหนองขามวิทยา

คาร 

- ใหวิชาการ

บุหร่ี 

- - รร.

ประถม 

11 โรงเรียนบานชมุแพ - ใหวิชาการ

บุหร่ี 

- - รร.

ประถม 

 

5. ผูปวยท่ีสูบบุหร่ีตามหนวยงานตางๆ รพ.ชุมแพไดรับการใหคาํปรึกษาดานบุหร่ีกับสุขภาพ 

  ตามระบบ 5A, 5R ป2554 ตามสรุปเปนตารางดงัน้ี 

 

รางวัลท่ี หนวยงาน 
ผูปวยท้ังหมด

(คน) 

ลดได

(คน) 
คิดเปน(%) เลิกได(คน) 

คิดเปน

(%) 

1 ศัลยกรรม  311 299 96 12 4 

2 อายุรกรรมชาย  159 137 86 22 14 

3 เบาหวาน/ความดัน  64 52 72 12 28 

4 PCU ศรีมงคล / 

 PCUสันติสุข  

74 54 73 20 27 

5 อายุรกรรมหญิง  21 17 81 4 19 

6 สูตินรีเวชกรรม  17 15 88 2 12 

7 หองคลอด  20 18 90 2 10 

8 กุมารเวชกรรม  12 10 83 2 17 

9 หนวยรักษาความ

ปลอดภัย  
กลาวตกัเตือนเซ็นชื่อรับทราบ จาํนวน 94 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 ราย 

10 PCU หนองคะเน  40 35 87 5 13 

11 คลินิกสีขาว  *** 113 56 49 57 51 

     *** เปนเจาภาพในการจดัประกวดไมไดจัดรางวัลให 

6. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการควบคมุยาสูบรวมกับสหสาขาวชิาชีพอําเภอชุมแพ ออกจัดระเบียบสังคม

ปละ 2-3 คร้ังและตรวจควบคุมยาสูบในรานคา / รานชํา ทุกราน รวม 1,300 ราน ครอบคลุมทุก

แหง 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการบูรณาการดานการควบคุมยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2535 และ

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 กับท้ัง 4 หนวยงาน โดยมีนายอําเภอชุมแพเปนศูนย

ประสาน งานสวนกลางและโรงพยาบาลชุมแพเปนศูนยประสานงานใหญท่ีทําใหผูประสานงานท้ัง4 

หนวยงานเขาถึงขอมูลของแตละหนวยงาน สามารถชวยกันแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี เชน ผูกํากับ

สถานีตํารวจ จากเดิมท่ีไมเคยใสใจผูใตบังคับบัญชาท่ีสูบบุหร่ีน้ัน เมื่อทราบข้ันตอน โทษพิษภัยบุหร่ีกับ

สุขภาพก็ใหมีการสมัครเขารับการบําบัดรักษาบุหร่ีกับผูประสานงานของตํารวจ คัดกรองตามหลักวิชาการ 

ในสวนของโรงเรียนผูบริหารก็ใหความสําคัญกับนักเรียนกลุมเส่ียงโดยจัดอบรมแลวคัดกรองนักเรียน และ

ติดตามผลโดยครูในโรงเรียน สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล / PCU ท้ัง 20 แหง ก็เปด

คลินิกบําบัดรักษาบุหร่ี  สุรา และยาเสพติด ครอบคลุมทุกแหง พรอมจัดประชาคมหมูบานท่ีมีปญหาดานยา

เสพติดทุกชนิดรวมถึงบุหร่ี สําหรับโรงพยาบาลชุมแพซึ่งเปนหนวยประสานงานใหท้ัง4หนวยงานตอง

ดําเนินงานประสานงานอยางตอเน่ือง ดวยความเขมแข็ง อํานวยการโดยผูอํานวยการเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูล

เกียรติ ไดสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทุกเร่ือง รวมถึงการออกควบคุมติดตาม และใหความรูพรอมติด

สติ๊กเกอรและใหความรูแกผูประกอบกการทุกประเภทโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีคือ “หามจําหนาย

บุหร่ีแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป” ไวครอบคลุมทุกราน 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

• ผูบริหารสูงสุดสนับสนุนสงเสริมงานเชิงรุกและงานตามนโยบาย 

• คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพท้ังในและนอกหนวยงานมุงปฏิบัตงิานตามนโยบายเปน

จริงเปนจังและตอเน่ือง 

• ผูรับผิดชอบงาน/ ประสานงานไมเปล่ียนงานทําใหดําเนินงานตอเน่ือง 

• คณะกรรมการยาเสพติดโรงพยาบาลชุมแพมคีวามเขมแขง็ ตั้งใจ เสียสละเวลา อดทน 

อดกล้ัน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

• ศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอชุมแพ รวมกับสหสาขาวิชาชีพทุกหนวยงานมี

ความเขมแข็งและทํางานอยางตอเน่ือง 

 

ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

• นักเรียนอายุ 12-14 ป สูบบุหร่ี-ดืม่สุราในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

• ผูบริหารโรงเรียนบางแหงยงัหวงภาพลักษณของโรงเรียน 

• ประชาชนยังขาดความรูเร่ืองโทษและพิษภัยบุหร่ี 
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• มีตัวกระตุนและเทคโนโลยีทันสมัย 

• กฎหมายบังคับใชไมเปนจริงเปนจัง เนนเชิงบวก 

• ผูประกอบการยงัมุงผลกาํไร ไมสนใจกฎหมาย 

• ขาดงบประมาณในการขยายงานเชื่อมตอชุมชนทุกชมุชน 

• ขาดงบประมาณในการขยายงานเชื่อมตอชุมชนทุกชมุชน 

• ผูบริหารในบางหนวยงานยงัไมใหความสําคัญกับการควบคุมยาสูบ 

• กฎหมายยังมเีงื่อนงํา บังคับใชเองไมได(กระทรวงสาธารณสุข) 

• ไมมีตัวชี้วดัตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

โอกาสพัฒนา: ปจจุบันขยายเขตปลอดบุหร่ีลงสูวัดตนแบบ รพ.สต.ละ 1 วัด จาํนวน 20 วัด    
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โรงพยาบาลสันปาตอง จ.เชียงใหม 

โดย คุณดอกรัก พิทาคาํ 

---------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล  

โรงพยาบาลสันปาตองเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ประกอบดวยแพทย 23 คน และ

บุคลากรดานอ่ืนๆ รวม 400 คน เจาหนาท่ีประมาณรอยละ 5 สูบบุหร่ี ในบางคร้ังซึ่งบ่ันทอนสุขภาพของ

เจาหนาท่ีประกอบกับชุมชนมุงหวังอยากเห็นตัวอยางดานสุขภาพดี ถูกตอง และโรงพยาบาลถูกกําหนดให

เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดแนวคิดของโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีข้ึนมา นับ

จากน้ันถึงวันน้ี เปนเวลา 3 ป ท่ีโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีของเราไดดําเนินมา (เร่ิมโครงการเมื่อป

2548) ซึ่งในป พ.ศ.2549 เราไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการสรางคานิยมไมสูบบุหร่ีเพ่ือลูกนอยตอ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จากปญหา 

1. สถิติผูรับบริการแผนกผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจอยูอับดับท่ี 4 ของการจัดอันดับโรคท่ีมี

สถิติของการรับบริการและคาใชจายสูง 

2. สามีหญิงมีครรภมารับบริการท่ีคลินิกเลิกบุหร่ี รอยละ 41.5ของผูรับบริการท้ังหมดในคลินิกเลิก

บุหร่ี 

 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมคานิยมในการไมสูบบุหร่ีเพ่ือลูกนอยในโรงพยาบาล 

2. สรางแนวทางในการดําเนินเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. พัฒนารูปแบบการใหคาํปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ี 

2. พัฒนารูปแบบการดูแลหญิงมีครรภแบบองครวม 

3. พัฒนานวตักรรมการสงเสริมคานิยมในการไมไมสูบบุหร่ีเพ่ือลูกนอย 

4. สรางกระแสใหผูรับบริการไมสูบบุหร่ี 

 

เปาหมาย 

1. สามี หญิงมคีรรภ และทารกในครรภ 

2. ผูรับริการในโรงพยาบาล 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนกันยายน 2549 

วิธีดาํเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 

2. จัดประชมุและจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในรูปแบบสหวชิาชพี 

3. ประชาสัมพันธในหนวยงานและชุมชน 

4. วางรูปแบบการดาํเนินงานรวมกบัคลินิกฝากครรภ คลินิกเลิกบุหร่ี 

5. จัดเตรียมอาหารวาง ของท่ีระลึกและจัดทําเกียรติบัตร 

6. จัดเตรียมเอกสารแผนพับ 

7. คัดกรองผูสูบบุหร่ี (สามี / หญิงตัง้ครรภ) 

8. ใหการบําบัด 

9. ติดตามประเมินผลทุกเดือนจนกระท่ังคลอด 

10. มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกสําหรับผูท่ีเลิกสําเร็จ 

ตัวชีว้ัด 

1. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ ไดรับการคัดกรองเร่ืองการสูบบุหร่ีของตนเองและสาม ี

2. รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ ไดรับความรูเร่ืองบุหร่ี 

3. รอยละ 80 ของสามีหญิงมีครรภท่ีสูบบุหร่ีไดเขาคลินิกเลิกบุหร่ีและรับคําปรึกษาเพ่ือเลิกสูบ

บุหร่ี 

4. รอยละ 20 ของผูท่ีไดรับคําปรึกษาในคลินิกเลิกบุหร่ี สามารถเลิกบุหร่ีได  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการสรางคานิยมไมสูบบุหร่ีเพ่ือลูกนอย 

2. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการบําบัดผูสูบบุหร่ีในคลินิกฝากครรภ 

3. หญิงมีครรภท่ีมารับบริการแผนกฝากครรภ มีสุขภาพแข็งแรงท้ังดาน รางกายและจิตใจ 

4. ทารกหลังคลอดท่ีบิดาเคยสูบบุหร่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง นํ้าหนักปกต ิ

5. อัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กทารกลดลงในระยะยาว 

6. โรงพยาบาลสันปาตอง มีรูปแบบการสงเสริมสุขภาพในหญิงมีครรภแบบองครวม 

7. ประชาชนในอําเภอสันปาตองเกดิความตระหนักถงึผลกระทบจากการสูบบุหร่ีและมีคานิยม

ในการไมสูบบุหร่ี 
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ผลการดําเนินงาน 

ตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 สามีและหญิงมีครรภเขารวมโครงการ 43 คู สามี

หญิงมีครรภเขารวมโครงการ 43 ราย เลิกสูบบุหร่ี 10 ราย (รอยละ 23.6) สูบบุหร่ีลดลง 24 ราย (รอยละ 

55.1) สูบเทาเดิม 9 ราย (รอยละ 20.93) (หญิงมีครรภท่ีรวมโครงการยังไมคลอด) 

 

ส่ิงท่ีไดจากการเรียนรูโครงการน้ี 

1. การวางแผนงาน การดําเนินงานตองทําในรูปแบบของสหวิชาชีพ 

2. ควรมีการประชมุหารือวางรูปแบบกอนการนําเสนอโครงการเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมคิดจะได

แนวคิดท่ีหลากหลาย 

3. การประชาสัมพันธตองทําอยางท่ัวถึงและตอเน่ือง 

4. มีการตดิตามผลเปนระยะๆ และเมื่อเกดิปญหาตองรวมกันแกไขปญหาทันที 

5. การดาํเนินงานตองเนนชุมชนมีสวนรวมจะทําใหการดําเนินงานตอเน่ืองและไดรูปแบบท่ีเหมะ

สมสอดคลองกับวิถีชวีิตของชมุชน 

 

ตอมาเกิดแนวคิด แนวรวมใหมๆ เชนทีมส่ิงแวดลอมของโรงพยาบาลหนวยงานตางๆใน

โรงพยาบาลและชุมชนในการรณรงคการไมสูบบุหร่ีแตกวาจะมาถึงวันน้ีได เราตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา

นโยบายหรือส่ิงท่ีมุงหวังไวน้ัน จะเปนจริงขึ้นไดน้ันตองสรางจากหลายๆ คนรวมกัน หลังจากท่ีไดประกาศ

เปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีแลวน้ัน ภารกิจหลักของเราตองมากขึ้นอีกเทาตัว ความรวมมือรวมใจของ

เจาหนาท่ีก็ตองมากกวาเดิม เพราะตองคอยชวยกันดูแลท้ังสุขภาพของผูรับบริการและสรางความตระหนัก

ใหผูรับบริการเห็นความสําคัญของการเปนเขตปลอดบุหร่ีในโรงพยาบาล และจะมีปายโรงพยาบาลสันปา

ตองปลอดบุหร่ี ซึ่งจะทําใหเราไดแนวคิดในการทําโรงพยาบาลสันปาตองเปนเขตปลอดบุหร่ีอยางตอเน่ือง

ขึ้นมา จึงดําเนินงานดังน้ี 

 

วิธีดาํเนินการ  

ขั้นเตรียมการ  

1. เก็บรวบรวมสถิติผูรับบริการท่ีสูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาลพรอมกับนําปญหาท่ีพบนํามา

ประชุม 

รวมกับทีมบําบัดและทีมบริหารโรงพยาบาล เพ่ือนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและหาแนวทางใน

การแกไขปญหา 

2. แตงตัง้คณะกรรมการในการดาํเนินการกับผูท่ีฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาลและวาง

มาตรการจดัการกับผูฝาฝนกฎรวมกัน 
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3. นําขอสรุปท่ีไดจากการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการผูท่ีจะดําเนินการกับผูท่ีฝาฝนสูบบุหร่ี

ในเขตโรงพยาบาลพรอมกับมาตรการท่ีจะจัดการกับผูละเมดิกฎแจงแกเจาหนาท่ีทุกคนของ

โรงพยาบาลทราบเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน  

ขั้นตอนการดาํเนินการ  

1. ประชาสัมพันธโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีพรอมมาตรการจดัการกับผูปวยฝาฝนกฎใหรับ

ผูรับบริการทราบท้ังในสถานบริการ และนอกสถานบริการโดยผานเสียงตามสายโรงพยาบาล

วันละ 2 คร้ัง เชา-บาย และประชาสัมพันธใหผูรับบริการรับทราบขณะรอตรวจทุกเชาวันจันทร 

พุธ ศุกร นอกสถานบริการใชวิธีการสงจดหมายขาวใหหมูบาน แจงผานทางการประชุม

ประจําเดือนของอาสาสมัคร ผูนําชุมชนและวิทยุชุมชน 

2. จัดมุมสุขภาพนําเสนอความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหร่ี พรอมท้ังบุคลากรตัวอยางดานการงด

สูบบุหร่ี รวมท้ังผูท่ีไดรับผลกระทบจากบุหร่ี 

3. ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยผานทางวิดิทัศนแกผูรับบริการขณะรอตรวจรักษา 

4. จัดนิทรรศการวันงดสูบบุหร่ีโลก ทุกวันท่ี 31 พฤษภาคม  

5. เปนเครือขายรณรงคการไมสูบบุหร่ีในอําเภอ 

6. เนนเร่ืองการซักประวัติการสูบบุหร่ีหรือผูสูบบุหร่ีในครอบครัวพรอมกับใหสุขศึกษารายบุคคล

ขณะคัดกรองผูมารับบริการทุกแผนก 

7. เนนใหเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาเร่ืองบุหร่ีกับบุคลากรทุกคนท่ีคนพบวาสูบบุหร่ี 

8. เนนพยาบาลประจําหมูบานท่ีออกชุมชนเพ่ือเยี่ยมบานสอดแทรกเน้ือหาเร่ืองของโทษพิษภัย

และการงดสูบบุหร่ี คลินิกอดบุหร่ี รวมท้ังโครงการโรงพยาบาลสันปาตองปลอดบุหร่ีและ

มาตรการจัดการถาสูบบุหร่ีในเขตโรงพยาบาลใหผูท่ีไดรับการเยี่ยมบานทราบ  

 

ผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีชัดเจน  

  ผูท่ีมารับบริการคลินิกเลิกบุหร่ี 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 จํานวน 63 ราย เลิกไดจริงใน

ระยะเวลา 4 สัปดาห จาํนวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 60.32  

การท่ีจะทําใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีน้ันตองมีองคประกอบครบท้ัง 6 อยาง คือ  

1. มีนโยบายการไมสูบบุหร่ีท่ีชัดเจนประกาศเปนลายลักษณอักษร  

2. ผูบริหารไมสูบบุหร่ี  

3. ไมมีการสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล  

4. มีคลินิกอดบุหร่ีและหนวยงานท่ีใหคําแนะนําเร่ืองการอดบุหร่ี  

5. แพทย พยาบาลใหความสําคญักับประวัตกิารสูบบุหร่ีของคนไข  

6. เปนเครือขายกับการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 
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แตการท่ีจะทําใหโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีแลว เปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีอยางตอเน่ืองน้ันไมงาย

เสมอไป เพราะการท่ีคนจํานวนมากอยูรวมกันในสังคมยอมมีขอขัดแยง เร่ืองความคิดเห็น ซึ่งถือวาเปนเร่ือง

ปกติแตถาตางคนตางนําเอาความคิดเห็นสวนตัวมาถือปฏิบัติ ก็จะเกิดการเผชิญหนาท่ีใหมีชีวิตอยูในสังคม

น้ัน ๆ อยางมีความสุข การออกกฎระเบียบเพ่ือใหคนในสังคมถือปฏิบัติน้ันเปนเร่ืองสําคัญ แตท่ีดีกวาน้ันคือ

การสรางวัฒนธรรมของสังคมท่ีทุกคนเต็มใจยอมรับทําตาม “สังคมปลอดบุหร่ี” เปนอีกเร่ืองหน่ึงของความ

ขัดแยงในชวงแรกนอกเหนือจากกฎระเบียบแลว วัฒนธรรมไมสูบบุหร่ีถือเปน กลยุทธท่ีจําเปนเชนกัน  

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานชวยเลิกบุหร่ี 

1. การดาํเนินงานในระดับจงัหวัดไมมีความชัดเจนในเชงินโยบายและผูรับบริการจึงทําใหการ

ดําเนินงานไมมีทุกโรงพยาบาลหรือมีแตไมไดรับการสนับสนุนท่ีตอเน่ือง (คิดกันขึ้นมาเอง) 

2. ขาดองคความรู รวมท้ังการสนับสนุนเวชภัณฑยาชวยเลิกบุหร่ี เคร่ืองวัดสภาพปอด 

3. การใหความสําคัญของผูบริหารในระดับสูงไมชัดเจนไมตอเน่ือง 
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โรงพยาบาลพุทธชนิราช จ.พิษณุโลก 

โดย นพ.รัฐภูมิ ชามภูนท 

---------------------------------------------------------------- 

โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เร่ิมดําเนินงานเกี่ยวกับบุหร่ี อยางเปนรูปธรรม 

เมื่อ พ.ศ.2536 โดยผูบริหารมีแนวคิดท่ีตองการใหผูรับบริการของโรงพยาบาลมีสุขภาพดี  ท้ังน้ีบุคลากรมี

สวนรวมสําคัญตอการพัฒนาอยางตอเน่ือง กลาวคือ  

 

ดานการชวยเลิกบุหร่ี ไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดกิจกรรมใหบริการชวยเลิกบุหร่ีในรูปแบบ 5 วัน 5 

ชั่วโมง และปรับเปนรูปแบบ 3 วัน 5 ชั่วโมง รวมกับการใหคําปรึกษาท่ีแผนกใหคําปรึกษาดานสุขภาพ และ

สามารถจัดตั้งคลินิกเลิกบุหร่ีท่ีใหบริการไดทุกวันเวลาราชการไดในป พ.ศ. 2552 สามารถใหการชวยเหลือ

แกประชาชนและชุมชนในเร่ืองการชวยเลิกบุหร่ี ไดอยางกวางขวางข้ึน สะดวกข้ึน สนับสนุนเครือขาย/แกน

นํา ในชุมชนในการชวยเลิกบุหร่ีไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยมีจํานวนเครือขายในชุมชนเพ่ิมข้ึนจาก 19 

เครือขาย ในป 2552 เปน 32 เครือขาย ในป 2553 นอกจากน้ียังมีผลการดําเนินงานของคลินิกเลิกบุหร่ีทีมี

ประสิทธิภาพ จากขอมูลเบ้ืองตนของผูเขารับบริการคลินิกเลิกบุหร่ีอยางงายตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2552 รวมท้ังส้ิน 315 ราย พบวามีอัตราการเลิกบุหร่ีไดอยางตอเน่ืองเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 

106 ราย (รอยละ 33.7) และอัตราการเลิกบุหร่ีไดอยางตอเน่ืองเปนเวลา 1  ป จํานวน 88 ราย  (รอยละ 

27.9) โดยมีคาใชจายรวมเฉล่ียตอผูปวย 1 รายท่ีเลิกบุหร่ีไดอยางตอเน่ือง 3,145 บาท ( cost per quit ) 

 

ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยเร่ิมการใหขอมูลจัดปายประชาสัมพันธ การจัดเขตปลอดบุหร่ีเขต

สูบบุหร่ี และขยายพ้ืนท่ีตามแนวทางโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% กอนกฎหมายกําหนด ดานการพัฒนา

ทีมงานเขมแข็งและตอเน่ือง โดยการจัดอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน จัดหนวยงานและชุมชน

ตนแบบการดําเนินงานปลอดบุหร่ี ซึ่งภาพความสําเร็จท้ังหมด เกิดจากการท่ีผูบริหารทุกสมัยมีนโยบาย 

มุงมั่น ใหกําลังใจ ขอเสนอแนะ สนับสนุนเปนอยางดี มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนและมีทีมงานอาสาท่ีมาจาก

บุคลากรทุกระดับท่ีกระจายอยูทุกหนวยงานท่ีใหความรวมมือ รวมใจ รวมภาคภูมิใจในผลงาน รวม

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง กอใหเกิดเครือขายในการทํางานในโรงพยาบาลและขยายผลผลการดําเนินงานสู

ชุมชน ดังจะเห็นจากเครือขายผูรวมทางเดินสูการเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีในวิชาชีพตางๆ เชนแพทย 

เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ ผูชวยเหลือคนไข พนักงานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ ฯลฯ 

นอกจากน้ียังมีองคกรตางๆ เชน  สคร.,สสจ,สสอ,ชุมชน,เทศบาลบริษัทเอกชนตางๆรวมท้ัง สสส.,เครือขาย

วิชาชีพสุขภาพ   มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี ท่ีรวมสนับสนุนทรัพยากรตางๆในการดําเนินงาน โดยมีผล
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การดําเนินงานท่ีสงผลใหการรับรูขอมูลการเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีของเจาหนาท่ี และประชาชนเพ่ิมข้ึน 

พบผูสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลลดลง มีคลินิกเลิกบุหร่ีท่ีไดมาตรฐานชวยใหเลิกบุหร่ีไดมากข้ึน และไดรับไดรับ

รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีดีเดน ประเภทโรงพยาบาลศูนยระดับเพชร ป 2553 ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ

เปนพลังในการดําเนินงานเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนตลอดจนขับเคล่ือนการเปนโรงพยาบาลและชุมชน

ปลอดบุหร่ีตอไป  
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โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท 

โดย คุณลําพวน ใจแสง 

--------------------------------------------------------------- 

ความสําคัญและความเปนมา 

              บุหร่ีเปนสาเหตุการตายของโรคมะเร็งปอด  โรคหลอดเลือดและหัวใจ  โรคถุงลมโปงพองและเสน

เลือดในสมองแตกหรือตีบ  บุหร่ีนอกจากทําลายสุขภาพแลวยังทําใหประชาชนสูญเสียรายไดทําใหเสีย

คาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น  ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับผูสูบบุหร่ีไดเปล่ียนไปจากเดิม  จากท่ีเคย

มองวาคนสูบบุหร่ีไมไดเปนโรคแตปจจุบันน้ีผูสูบบุหร่ีถือวาปวยเปนโรคท่ีจะตองใหการดูแลและรักษา  ดังน้ัน

การชวยใหคนเลิกสูบบุหร่ีเปนวิธีท่ีจะชวยลดอัตราการปวยและลดคาใชจายในการรักษาโดยเฉพาะโรคท่ี

ปวยตายเปนอันดับตนๆ  คือมะเร็งปอด  โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน    

               จากการความสําคัญดังกลาว  หนวยงานจิตเวชและยาเสพติดมีความจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีจะตอง

พัฒนาคลินิกใหคําปรึกษามีความพรอมและเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน QA ตามท่ีกําหนด  ในการดําเนินงานคลินิก

อดบุหร่ี โรงพยาบาลหันคาไดเร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยเร่ิมจากการจัดพ้ืนท่ีใหเปนเขตปลอด

บุหร่ีเปนบางพ้ืนท่ี  เชน  ตึกผูปวยนอก  ตึกผูปวยใน  เปนตน และไดจัดพ้ืนท่ีใหสูบบุหร่ีบริเวณนอกอาคาร

ผูปวย  ในการดําเนินงานดังกลาวทําใหพบวาการท่ีปลอยใหผูรับบริการสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีท่ีจัดใหไมไดเปนการ

แกปญหาสุขภาพอยางแทจริง  ในทางตรงกันขามกลับทําใหโรงพยาบาลตองรับภาระในการดูแลผูปวยท่ี

ปวยเปนโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น  

               เพ่ือเปนการแกปญหาเร่ืองบุหร่ีอยางจริงจัง  โรงพยาบาลหันคาจึงไดประกาศนโยบายใหเปน

โรงพยาบาลหันคาเปนเขตปลอดบุหร่ีทุกพ้ืนท่ี เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2550 โดยจัดระบบการดูแลผูปวยท่ีสูบ

บุหร่ีอยางเปนรูปธรรมจนถึงปจจุบัน 

 

กลุมเปาหมายท่ีใหบริการ 

งานบําบัดรักษาผูสูบบุหร่ีเปนงานท่ีอยูในหนวยงานจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลหันคา มี

พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบชัดเจนซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานจิตเวชและยาเสพติดเชนเดียวกัน  
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กลุมผูรับบริการมีดงัน้ี 

1. ประชาชนท่ัวไป 

2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

3. เด็ก/นักเรียน/นักศกึษา/เยาวชน 

4. ผูปวยโรคเร้ือรังและโรคไมเร้ือรังทุกประเภท 

5. ผูปวยรับการบําบัดยาเสพตดิ               

  

หลักการจดัตั้งคลินิกอดบุหร่ี 

1. สงเสริมการบําบัดรักษาผูติดบุหร่ี 

2. ปองกันสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมปกติและกลุมเส่ียง 

3. มีบุคลากรรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

4. มีแนวทางปฏิบัติในการดแูลชวยเหลือผูสูบบุหร่ี 

จุดมุงหมาย 

1. สงเสริมปองกันประชาชนไมสูบบุหร่ี 

2. บําบัดรักษาผูสูบบุหร่ีให ลด ละ เลิกบุหร่ี 

องคประกอบการเลิกบุหร่ี 

1. แนวทางการคัดกรองคนหาผูปวยเขารับการบําบัดรักษา 

2. แนวทางการบําบัดรักษา 

3. แนวทางการติดตามประเมินผลการบําบัดรักษา 

 

ขั้นตอนการคดักรองคนหาผูปวย 

• คนหาผูปวยตามจุดบริการใชหลัก 2A ในการคนหาและชวยเหลือผูสูบบุหร่ี โดยทุก

หนวยงานตองคัดกรองผูปวยในจุดรับบริการของตนเอง โดยใช A1 (Ask) และ A2 

(Advice) หากผูปวยตัดสินใจเลิกบุหร่ีสงเขารับการบําบัด 

• ผูปวยขอรับบริการโดยตรงท่ีคลินิกอดบุหร่ีโดยไมผานหนวยงานใด 

• ผูปวยถูกสงตัวมาจากสถานีอนามัยหรือ อสม. รับบริการท่ีคลินิกอดบุหร่ี 

 

 

 

 

 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
93 

ขั้นตอนใหบริการที่คลินกิอดบุหร่ี 

• ผูใหคําปรึกษาทํา A3 (Assess), A4 (Assist) และ  A5 (Arrange) ตามลําดับ 

• ใหคําปรึกษาใชหลัก CBT + 5 R เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี โดยการหักดิบหรือลด

ปริมาณการสูบบุหร่ีลง ขึ้นอยูกับความพรอมของผูปวยแตละราย 

• แนะนํา ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและจิตสังคมบําบัดในการลด เลิกบุหร่ี 

•  ใหยากลุม Nortriptyline รักษาอาการถอนพิษยาในรายท่ีจําเปน 

• แนะนําใหเคี้ยวมะนาวลดอาการอยากบุหร่ี 

1. การติดระดับนอยมาก (0-2 คะแนน) 

2. การติดระดับนอย (3-4 คะแนน) 

3. การติดระดับปานกลาง (5-6 คะแนน) 

4. การติดระดับสูงมาก  (7 คะแนน) 

5. การติดระดับสูงสุด (8-10 คะแนน) 

 แนวทางการบําบัดรักษา การตดินิโคตินระดับนอยมาก 

1. การปรับพฤตกิรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ 

2. การใหคําปรึกษา รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว 

3. ไมใชยาทดแทนนิโคติน 

4. รักษาตามอาการ 

แนวทางการบําบัดรักษา การติดนิโคตินระดับนอย 

1. การปรับพฤตกิรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ 

2. การใหคําปรึกษา  รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว 

3. ไมใชยาทดแทนนิโคติน 

4. รักษาตามอาการ 

แนวทางการบําบัดรักษา การติดนิโคตินระดับปานกลาง 

1. การปรับพฤตกิรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ 

2. การใหคําปรึกษา  รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว 

3. การใหยาทดแทนนิโคติน/ไมตองใชยา (ปจจุบันไมมียา ) 

4. ใชยาชวยเลิกบุหร่ี Second line drugs  

5. รักษาตามอาการ 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
94 

แนวทางการบําบัดรักษาการตดินิโคตินระดับสูงมาก 

1. การปรับพฤตกิรรมใชการเสริมสรางแรงจูงใจ 

2. การใหคําปรึกษา  รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว 

3. การใชยา ทดแทนนิโคติน/ไมตองใชยา (ปจจุบันไมมียา ) 

4. การใชยาชวยเลิกบุหร่ี Second line drugs  

5. รักษาตามอาการ 

 

แนวทางการบําบัดรักษาการตดินิโคตินระดับสูงสุด 

1. การปรับพฤตกิรรม/เสริมสรางแรงจูงใจ  

2. การใหคําปรึกษา  รายบุคคล รายกลุม ครอบครัว 

3. การใชยา ทดแทนนิโคติน/ไมตองใชยา (ปจจุบันไมมียา ) 

4. การใชยาชวยเลิกบุหร่ี Second line drugs  

5. รักษาตามอาการ 

 

ขั้นตอนการตดิตามประเมินผล 

1. การติดตามประเมินผลเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือท่ีเกิดข้ึนหลังจากใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ี

ในคร้ังแรก 

2. ติดตามรายกลับมาเสพซ้ํา คือ มีการสูบบุหร่ีใหมมากกวา 2 คร้ังตอสัปดาหและมีการสูบอยาง

ตอเน่ือง 

3. มีการชวยเหลือกอนวันนัด กรณีท่ีผูปวยรูสึกอยากสูบบุหร่ี 

4. การติดตามเยี่ยมบาน กรณีผูปวยไมมาตามนัด 

5. เมื่อตดิตามครบ  แสดงความชื่นชมแจกของรางวัล 

 

กิจกรรมการดูแลชวยเหลือระหวางการติดตามประเมินผล 

1. ประเมินสภาพ 

2. การใหคําปรึกษา 

3. กรณีมีภาวะแทรกซอนทางกาย/จิตใจ สงพบแพทย 

4. ลงทะเบียนบันทึกขอมูล 

5. การนัดหมาย/สงตอ เพ่ือการตดิตามคร้ังตอไป 

 

 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
95 

รูปแบบการติดตามประเมินผล 

ทางตรง             

1. นัดติดตามท่ีคลินิกเลิกบุหร่ี 

2. สงตอสถานีอนามัยในพ้ืนท่ีเกี่ยวของ 

3. เยี่ยมบาน/ชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการ 

ทางออม 

1. โทรศัพท 

2. จดหมาย 

3. ไปรษณียบัตร 

4. สอบถาม/แจงบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

จํานวนคร้ังในการติดตามประเมนิผล 

 ติดตามประเมินผล 5 คร้ัง ภายใน 1 ป 

 คร้ังท่ี 1 หลังการจาํหนาย 2  สัปดาห 

 คร้ังท่ี 2 หลังการจาํหนาย  1 เดือน 

 คร้ังท่ี 3 หลังการจําหนาย  3 เดือน 

 คร้ังท่ี 4 หลังการจําหนาย  6 เดือน 

 คร้ังท่ี 5 หลังการจําหนาย 1  ป 

กิจกรรมการตดิตามประเมินผล 

คร้ังท่ี 1  หลังการจําหนาย  1  สัปดาห 

 ประเมินสภาพ 

 จูงใจ 

 ใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา 

 ลงทะเบียน/บันทึกขอมูล 

 นัดหมายคร้ังตอไป 

คร้ังท่ี 2 – คร้ังท่ี 4   หลังการจําหนาย  1 ,3, 6 เดือน 

 ประเมินสภาพการเปล่ียนแปลง 

 ใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา 

 ลงทะเบียนบันทึกขอมูล 

 นัดหมายคร้ังตอไป 

คร้ังท่ี 5  หลังการจําหนาย  1  ป 

 - ใหกําลังใจ/ใหคาํปรึกษา 
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 - ใหรางวัล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ/เข็มกลัด/เส้ือ 

 - ใหเปนแกนนํา/รวมเครือขาย 

 - สรุปผลการบําบัดรักษาในเวชระเบียน 

 

การจัดรณรงคเผยแพรความรูโทษพิษภัยบุหร่ี 

                 การรณรงคมีการเผยแพรความรูอยางตอเน่ืองท้ังภายในและนอกโรงพยาบาล โดยการรณรงคไป

ตามเครือขายสถานีอนามัย /อสม./ โรงเรียน ชุมชน ดังน้ี 

ภายในโรงพยาบาล 

1. ใหความรูโทษพิษภัยบุหร่ีท่ีคลินิกเบาหวาน/ความดัน/หอบหืด/วัณโรคอาทิตยละ 1 คร้ัง 

2. จัดณรงคในวันงดสูบบุหร่ีโลกโดยจัดบอรดใหความรู 

3. จัดเอกสาร/แจกส่ือแผนพับใหกับผูท่ีสนใจทุกวันท่ีคลินิก 

4. มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายประจําทุกวันทําการท้ังภาคเชาและภาคบายวันละ 2 

คร้ัง 

ภายนอกโรงพยาบาล    

1.   รณรงคบานปลอดบุหร่ี จํานวน 144  หลังคาเรือน 

2.   จัดนิทรรศการท่ีสถานีอนามัยมีผูเขารวมกิจกรรม 472   คน 

3.   จัดนิทรรศการท่ีโรงเรียนมีผูเขารวมกิจกรรม 824 คน 

4.   แจกแผนพับประชาสัมพันธโทษพิษภัยบุหร่ี 1,137 แผน 
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โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบรีุ 

โดย คุณบุษริน  เพ็งบุญ 

------------------------------------------------------- 

 โรงพยาบาลอินทรบุรีเปนโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด 218 เตียง มีบุคลากรจํานวน 584 คน เปด

ดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2502 รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มี

วิสัยทัศน คือ เปนโรงพยาบาลคุณภาพท่ีใหการดูแลผูปวยแบบองครวมภายใตการบริหารทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 การใหบริการชวยเลิกบุหร่ี ของโรงพยาบาลอินทรบุรีมีการดําเนินงานมาตั้งแต ป พ.ศ.2544  เปน

ตนมา แตรูปแบบการใหบริการยังไมชัดเจนเพราะรวมอยูกับคลินิกสารเสพคิด ตอมาพบวาจํานวนผูมารับ

บริการของโรงพยาบาล 10 อันดับแรก เปนโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการสูบบุหร่ีและมีผูมารับบริการสูบบุหร่ีใน

บริเวณโรงพยาบาล ท้ังๆ ท่ีมีการติดปายหามสูบบุหร่ี จึงทําใหบุคลากรในแผนกจิตเวช เสนอขอเปดบริการ

คลินิกอดบุหร่ี ในป พ.ศ.2547 แตยังไมมีรูปแบบการบริการท่ีชัดเจน จนกระท้ังไดมีการดําเนินงาน

โรงพยาบาลปลอดบุหร่ีในปตอมา และจัดอบรมบุคลากรในทุกหนวยงานใหมีความรูและทักษะการชวยเลิก

บุหร่ี  ระยะแรกของการดําเนินงานมีผูสูบบุหร่ีมารับบริการอดบุหร่ีคอนขางนอย เพราะไมรูวามีการใหบริการ

อดบุหร่ีและบุคลากรของโรงพยาบาลก็ยังไมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีวามีผลอยางไรตอ

ผูปวย  จึงไมใหความสําคัญเร่ืองการคัดกรองประวัติการสูบบุหร่ีและการชวยเลิกบุหร่ี จนกระท้ังในป พ.ศ.

2549 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี ท่ีเปนทีมสหสาขาวิชาชีพและประกาศนโยบายการ

ดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร  ทําใหมีการใหบริการชวยเลิกบุหร่ีดวยหลัก 5A ท่ีบูรณาการสอดแทรกไป

ในงานประจําของทุกหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

กระบวนการดําเนินงานท่ีสนองตอนโยบายของ สปสช. 

• การใหบริการชวยเลิกบุหร่ีในผูปวยโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลอินทรบุรีมีการดําเนินงานในคลินิก 

เบาหวานและคลินิกความดันสูง โดยผูปวยทุกรายจะไดรับการคัดกรองประวัติการสูบบุหร่ี

และการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว ถาพบผูปวยสูบบุหร่ีจะมีการใหบริการชวยเลิกบุหร่ีแบบ 

ONE  STOP  SERVICE  ท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุม ในกรณีผูปวยไมไดสูบบุหร่ีแตมีคน

ในครอบครัวสูบบุหร่ีจะมีการใหความรูเร่ืองควันบุหร่ีมือสองและฝากเอกสารเร่ืองการสูบบุหร่ี

กับโรคเบาหวาน บุหร่ีกับโรคความดันและวิธีการเลิกบุหร่ีไปใหดวย พรอมคําแนะนําใหชักชวน

คนในครอบครัวใหเลิกบุหร่ี 

• การใหบริการเลิกบุหร่ีของโรงพยาบาลอินทรบุรี ไดบูรณาการไปในงานประจําของทุก

หนวยงานจึงมีการใหบริการในทุกกลุมเปาหมายท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลไดอยาง
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ครอบคลุม เชน ผูปวยท่ีพักรักษาในแผนกอายุรกรรม แผนกศัลกรรม ก็จะไดรับบริการชวยเลิก

บุหร่ีไปพรอมกับการดูแลรักษาโรคท่ีเปนดวยเลย  โดยไมตองสงมายังคลินิกอดบุหร่ี หรือ

แผนกกุมารเวชกรรมก็จะชักชวนผูปกครองเด็กปวยใหเลิกสูบบุหร่ี 

• การชวยเลิกบุหร่ีใชหลัก 5A สอดแทรกในงานประจําตามลักษณะงาน โดยใหแตละหนวยงาน

กําหนดเองวาสามารถทําไดแคไหน เชน งานผูปวยนอก อุบัติเหตุ รังสีวิทยา หองผาตัด ฯลฯ 

จะใหบริการ 2A  คือ  A1 และ A2 แลวสงตอมาคลินิกอดบุหร่ี สวนแผนกผูปวยใน เชน แผนก 

อายุรกรรม ศัลยกรรม ฯลฯ จะใหบริการครบท้ัง 5 A    

• มีระบบการคัดกรองและบันทึกประวัติการสูบบุหร่ีของผูปวยและครอบครัวในเวชระเบียนของ

ผูรับบริการทุกราย 

• มีการดําเนินงานในชุมชนอยางตอเน่ืองตั้งแต ป พ.ศ.2545 เปนตนมา ท้ังในโรงเรียน วัดและ

ในหมูบาน โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตัวอยาง เชน ในโรงเรียนมีการใหความรู, 

อบรมนักเรียนแกนนําและการบําบัดนักเรียนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนมีการดําเนินงานชุมชนปลอด

บุหร่ี 

 

ผลลัพทจากการดําเนินงาน 

• อัตราการซักประวัติและบันทึกประวัติการสูบบุหร่ีของผูปวยในเวชระเบียน 100% 

• อัตราการชวยเลิกบุหร่ีรวมกันท้ังผูปวยในและแผนกผูปวยนอกเฉล่ียเดือนละ 40 – 60 ราย 

• อัตราการหยุดสูบบุหร่ีได 1 เดือนหลังบําบัด 35%-40% แตเมื่อติดตามครบ 1 ป จะมีอัตรา

การเลิกบุหร่ีได 23%- 25% ในผูปวยนอกและผูปวยในตามลําดับ 

 

ปจจัยความสําเร็จของหนวยบริการ 

การบูรณาการงานชวยเลิกบุหร่ีเขาในงานประจําของทุกหนวยงาน ทําใหสามารถใหบริการผูปวย

ไดอยางครอบคลุม และมีการดําเนินงานเชิงรุกสูชุมชนโดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

 

ปญหาอุปสรรคในการทํางานและแนวทางการแกปญหา 

ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน แกไขโดยการเขียนโครงการขอสนุบสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก 
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โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร 

โดย คุณสุเพ็ญ แกวเพชร 

--------------------------------------------------- 

โรงพยาบาลปะทิวเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีเขตรับผิดชอบ 4 ตําบล 7 รพ.สต.มี

ประชากรในเขตรับผิดชอบ 22,547 คน มีการจัดตั้งคลินิกยาเสพติดขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 ภายใต

นโยบาย 141/41 เพ่ือเปดโอกาสใหผูติดยาเสพติดไดเขารับการบําบัดรักษา  โดย ใชชื่อวาคลินิกเพ่ือวันใหม

ซึ่งการใหบริการคลินิกอดบุหร่ีไดใหบริการควบคูไปกับการบําบัดรักษาสารเสพติดอ่ืนๆ โดยมีพยาบาล

วิชาชีพเปนผูรับผิดชอบหลัก 6 คน โดยจัดเวรปฏิบัติงานวันละ 1 คน และวิสัญญีพยาบาลเปนเวรสํารอง มี

การปฏิบัติงาน ภายใตพันธกิจใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติดแบบผูปวยนอกอยาง

มีคุณภาพภายใตมาตรฐานวชิาชีพโดยมีเปาหมายการใหบริการ เพ่ือใหผูรับบริการ ลด ละ เลิกสารเสพติดได

และไมกลับไปเสพซ้ํา  ผูรับบริการและครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  

 การดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีของโรงพยาบาลปะทิว ไดดําเนินการภายใตเงื่อนไขการเขา

รวมกิจกรรมตามเกณฑคุณภาพของ สปสช. ในป 2553 มีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โดย

ผูบริหารสูงสุดใหเจาหนาท่ีทุกคนรับทราบ จัดอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูเร่ืองพิษภัยของบุหร่ีท่ีมีผลกระทบ

ตอสุขภาพ   มีการประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีและผูรับบริการเขารวมโครงการของคลินิกอดบุหร่ี โดย

หนวยงานตางๆ ตั้งแตงานผูปวยนอก คลินิกโรคเร้ือรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะคลินิก 

COPD/Asthma ซึ่งมีขอกําหนดวาผูปวยจะตองเลิกบุหร่ีเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษา แพทยแผนไทยและ

หอ ผูปวย  จะรวมกันคนหาผูปวยท่ีมีประวัติสูบบุหร่ี มีการบันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอก และการบันทึกใน

การซักประวัติผูปวยใน แตละแผนกมีการสงตอใหคลินิกอดบุหร่ี ซึ่งเจาหนาท่ีจะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผลเสีย

ของบุหร่ีตอสุขภาพและแนะนําแนวทางการบําบัดรักษา ถาสมัครใจเลิกบุหร่ีก็จะใหบริการตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติสําหรับผูเลิกบุหร่ี  ประกอบดวยการใหคําปรึกษา การใหยาและการสงเขารับบริการท่ีแผนกแพทย

แผนไทยถาผูปวยตองการ แตถาไมสมัครใจท่ีจะเลิกบุหร่ี มีการใหบริการขอมูลเบ้ืองตนและชองทางการเขา

รับการบําบัดเมื่อผูปวยมีความพรอม นอกจากน้ีผูปวยท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลจะมี

บริการติดตามเยี่ยมบาน โดยมีสมาชิกจิตอาสารวมกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาล  การคนหาผูปวยในชุมชนโดย

สมาชิกจิตอาสาเปนผูคนหา มีการบําบัดรักษาในชุมชน   

 นอกจากน้ียังไดดําเนินการเชิงปองกันโดยรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุน

งบประมาณจัดงานวันงดสูบบุหร่ีโลก จัดอบรมใหความรูนักเรียนในเขตรับผิดชอบ มีการจัดทําส่ือภาพพลิก

และแผนพับและการขอรับส่ือสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 

 จากการดําเนินงานในป 2553 ไดมีการซักประวัติและลงบันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอก

ผูรับบริการจํานวน 2,880 คน เปนผูท่ีสูบบุหร่ี 163 คน เขารับการบําบัดรักษา จํานวน 42คน เลิกบุหร่ีได

ภายใน 1เดือน จํานวน 13 คน 
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 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกอดบุหร่ีประกอบดวยผูบริหารเห็นความสําคัญและให

การสนับสนุนใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในคลินิกอดบุหร่ีในวันและเวลาราชการ อนุญาตใหเจาหนาท่ีลง

ปฏิบัติงานในชุมชน มีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี รวมกับการจัดอบรมใหความรูแก

เจาหนาท่ีท้ังโรงพยาบาลทําใหเกิดความรวมมือเพราะเจาหนาท่ีอ่ืนไดรับทราบผลกระทบจากจากบุหร่ีมือ

สอง ผูปฏิบัติงานในคลินิกอดบุหร่ีเปนผูท่ีสมัครใจเขามาทํางาน การทํางานเปนทีมและการประสานความ

รวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกทํา ใหมีรูปแบบการใหบริการท่ีชัดเจน 

  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พบวาผูรับบริการไมมาพบเจาหนาท่ีตามนัด ซึ่งสวนหน่ึงมี

ความคิดวา ถาเลิกไมไดก็จะไมมาอีก หรือบางคนพบวาเลิกไดแลวก็ไมจําเปนตองมาโรงพยาบาลอีก  

เจาหนาท่ีจึงตองบันทึกหมายเลขโทรศัพทไวเพ่ือความสะดวกในการติดตามผูปวยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
101 

 

โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา 

โดย คุณสุพร ดานวรนันท 

-------------------------------------------------------------- 

ความเปนมา 

โรงพยาบาลหาดใหญเปนโรงพยาบาลศูนย ขนาด 591 เตียง ผูปวยนอกเฉล่ีย 2,440 รายตอวัน 

ผูปวยในเฉล่ีย 235 รายตอวัน ไดเร่ิมดําเนินการเปดคลินิกเลิกบุหร่ีคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2536 โดย

กลุมงานสุขศึกษาเปนผูรับผิดชอบ และไดดําเนินการโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี ตั้งแต 1 มกราคม 

2543 เปนตนมา  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 กลุมงานจิตเวชเขามามีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาเพ่ือ

วางแผนและดําเนินกิจกรรมอยางมุงมั่น ไดกําหนดนโยบายโรงพยาบาลหาดใหญปลอดบุหร่ีเปนลายลักษณ

อักษร และประชาสัมพันธท้ังภายในภายนอกโรงพยาบาลหลายชองทาง จัดสภาพ แวดลอมทุกพ้ืนท่ีท้ังใน

และนอกอาคารเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด ติดแผนปายรณรงค “เขตปลอดบุหร่ี” และติดสติกเกอร “หามสูบ

บุหร่ี” ท่ัวบริเวณโรงพยาบาล ตั้งแตประตูทางเขาจนถึงท่ีพักผูปวย และทุกจุดท่ีผูใชบริการเดินผาน พรอมท้ัง

ใหมีบริการคลินิกเลิกบุหร่ีในกลุมงานจิตเวช มีการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย เพ่ือใหงายแก

การติดตาม สวนทางดานชุมชนทางโรงพยาบาลไดเร่ิมมีกิจกรรมอบรมเพ่ือสรางแกนนําเครือขายและเนน

การมีสวนรวมของสถานีอนามัยในเขตท่ีรับผิดชอบท่ีผนึกกําลังเปนเครือขายสถานท่ีปลอดบุหร่ี 

การดําเนินงานคลินิกเลิกบุหร่ี มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะทํางานโรงพยาบาล

หาดใหญปลอดบุหร่ี  โดยในนามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และแตงตั้งคณะกรรมการแกนนําจาก

หนวยงานตางๆ เพ่ือเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงาน โดยมีผูรับผิดชอบหลักในงานบุหร่ี เปนผู

ประสานงานเพ่ือใหการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน  ในวันท่ี 

23 กุมภาพันธ 2553 และยกเลิกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการในวันท่ี 30 เมษายน 2551  และมีการประชุม

คณะทํางานฯทุก 2 เดือน มีระบบคัดกรอง 5A และ 5R ใน OPD CARD เพ่ือสงเสริมการเลิกบุหร่ีใหกับ

ประชาชนทุกรายท่ีมารับบริการ การจัดระบบขอมูลโดยมีระบบชวยเหลือใหประชาชนเลิกสูบบุหร่ีในงาน

ประจํา และ มีระบบสงตอคลินิกเลิกบุหร่ีอยางชัดเจนในโรงพยาบาล โดยประสานงานระหวางหนวยงาน 

เพ่ือการดําเนินงานตามกิจกรรมในกลุมผูปวยและญาติ เชน ศัลยแพทยแนะนําผูปวยใหเลิกบุหร่ีกอนผาตัด  

โครงการ “หยุดสูบ กอนสลบ” โดยทีมพยาบาลวิสัญญี  โครงการ”ปอดใส ไรควันบุหร่ี” กลุมผูปกครองเด็ก

หอบหืด โดยพยาบาลหอผูปวยเด็ก ในผูปวยโรคเหงือกอักเสบ โดยทันตแพทย  ในกลุมญาติผูปวยไรกลอง

เสียง โดยพยาบาลหู คอ จมูก และในกลุมผูปวยโรคเร้ือรัง  มีการสรุปผลการดําเนินงานของแตละแผนก/

หนวยงาน และสงรายงานใหกับคณะทํางานโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีทุกเดือน สรุปผลรายงานทุก 3 เดือน   

นอกจากน้ีทางดานบุคลากรโรงพยาบาลไดมีการบําบัดแกบุคลากรท่ีติดบุหร่ี  มีกิจกรรมรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหร่ีในโรงเรียน โรงงาน เปนตนและจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลกทุกป  
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ผลการดําเนินงานคลินิกเลิกบุหร่ี ซึ่งเปดใหบริการเปนประจําทุกวันทําการและมีระบบติดตาม มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการบําบัดฟนฟูรักษาผูเสพ/ผูติดบุหร่ีสามารถลด ละ เลิกบุหร่ีไดและสงเสริมปองกัน

การไมสูบบุหร่ี ดังน้ี  

1. การดําเนินคัดกรอง 5A และ 5R ในงบประมาณป 2554 (ถึงเดือนมิถุนายน 2554) 

จํานวน 12,178 คน พบวาผูสูบบุหร่ี จํานวน 2,500 คน, ผูเคยสูบแตเลิก จํานวน 377 คน, 

ผูเลิกสูบแตกลับมาสูบซ้ํา จํานวน 33 คน ผูไมสูบบุหร่ี จํานวน 9,668 คน  

2. ยอดผูติดบุหร่ีท่ีมารับการบําบัดตั้งแตเดือน ต.ค.53-มิ.ย.54 มีดังน้ี ผูปวยติดบุหร่ีใน

คลินิกเลิกบุหร่ีจํานวน 37 คน  เปนเพศชายจํานวน 36 คน เปนเพศหญิง จํานวน 1 คน มี

การบําบัดรายบุคคลจํานวน 37 คน /57 คร้ังและการบําบัดรายกลุม จํานวน 10 คน / 6 

คร้ัง มีระบบการติดตามตามเกณฑดังน้ี ติดตามหลังบําบัดครบ 15 วัน พบวาผูติดบุหร่ี

จํานวน 7 คน:ไมสูบบุหร่ี จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และลดปริมาณการสูบ

บุหร่ี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 ติดตามหลังบําบัดครบ 1 เดือน พบวาผูติดบุหร่ี

จํานวน 3 คน :ไมสูบบุหร่ีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และลดปริมาณการสูบบุหร่ี 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ติดตามหลังบําบัดครบ 3 เดือน พบวาผูติดบุหร่ี

จํานวน 19 คน:ไมสูบบุหร่ี จํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 ลดปริมาณการสูบบุหร่ี 

จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 21.05 สูบบุหร่ี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และ

ติดตามไมได จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.79 และติดตามหลังการบําบัดครบ 6 

เดือน พบวาผูติดบุหร่ีจํานวน 8 คน:ไมสูบบุหร่ี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 ลด

ปริมาณการสูบบุหร่ีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และติดตามไมได จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 12.5 

 

ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิกเลิกบุหร่ีของโรงพยาบาลหาดใหญ การทํางานเปนทีม

และมีการประสานงานทุกดาน อีกท้ังผูบริหารใหการสนับสนุนทุกเร่ือง สวนปญหาอุปสรรคและแนวทาง

แกปญหาท่ีพบดังน้ี  

1. เมื่อประกาศนโยบายท่ีเปนทางการไปแลวก็ยังพบวายังมีผูรับบริการท่ีไมเขาใจและไมให

ความรวมมือ  ไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธท่ีตองใหหลากหลายรูปแบบมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล  จัดทําเสียงตามสายในโรงพยาบาล   

2. ในชวงแรกเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของในหนวยบริการตางๆ ยังไมใหความสําคัญเทาไร

นัก เน่ืองจากขาดความมั่นใจ แตเมื่อไดรับการอบรมใหความรู ทําใหเกิดความมั่นใจท่ีจะลงมือปฏิบัติ มีการ

มีการกระตุน ใหกําลังใจ พูดคุยซักถามปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวม  
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3. ในการใหบริการตางๆ บางคร้ังเจาหนาท่ีไมพรอม เน่ืองจากผูใชบริการมีจํานวนมากและ

ตองใหบริการในสวนท่ีมีความเรงดวนกอน มีการพัฒนาการคัดกรอง 5A/5R ใหกระชับ ส้ัน ลดขั้นตอน 
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โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

โดย คุณนํ้าทิพย สงวนบุญญพงษ 

---------------------------------------------------------------------- 

บริบทท่ัวไปของโรงพยาบาล 

โ ร ง พ ยา บ า ลบ า ง นํ้า เ ป ร้ีย ว  เป น โ รง พ ย าบ า ลชุม ช น ขน า ด  6 0  เตี ย ง  ตั้ ง อ ยู ท า ง ทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อยูหางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  19 กิโลเมตร  หางจาก

กรุงเทพมหานคร  70  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  498 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนท่ีอําเภอบางนํ้าเปร้ียวเปนท่ีราบลุม

ท้ังหมด  ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการทําเกษตรกรรม  มีอาณาเขตติดตอกับ อ. องครักษ จ.

นครนายก, อ.บานสราง  จ.ปราจีนบุรี,เขตหนองจอก กรุงเทพฯ และ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ประชาชนนับถือ

ศาสนาอิสลาม รอยละ 51 ศาสนาพุทธ รอยละ 49 ปจจุบัน นายแพทยสรลักษณ มิ่งไทยสงค ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียวมพ้ืีนท่ีรับผิดชอบ 10 ตําบล 148 หมูบาน มีประชากรจํานวน 83,885 

คน บุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 148 คน 

 

วิสัยทัศนโรงพยาบาล 

เปนองคกรตนแบบดานบริการท่ีไดมาตรฐานและบริหารเครือขายอยางมีดุลยภาพภายในป 2558 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรู ทักษะ ศึกษาวิจัย จัดทํานวัตกรรม ท่ีเอ้ือตอ

การบริการดานสุขภาพ 

2. เปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาระบบบริการใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

3. ใหบริการสุขภาพแบบองครวมอยางผสมผสาน ครอบคลุมดานการสงเสริมสุขภาพ ในการ    

พัฒนาปองกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 

4. บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีใหชุมชนมีสวนรวม 

 

ความเปนมาของบริการคลินิกอดบุหร่ี 

เร่ิมจากประเด็นปญหาสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและนโยบาย  

• บุหร่ีเปนหน่ึงในปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งและโรคเร้ือรังอ่ืนๆ 

• ภาครัฐมีการดําเนินมาตรการตางๆเพ่ือลดการบริโภคยาสูบมาอยางตอเน่ือง 
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• องคการอนามัยโลก พ.ศ.2551 พบวาการชวยใหผูท่ีติดบุหร่ีอยูแลวเลิกสูบยังมีการดําเนินการ

นอยในประเทศไทย 

• การจัดตั้งคลินิกอดบุหร่ีตามโรงพยาบาลตาง ๆ ยังไมเปนระบบและมีผูมาใชบริการนอย  

• จากประเด็นดังกลาวทําใหโรงพยาบาลเร่ิมดําเนินการจัดตั้งคลินิกอดบุหร่ีและใหบริการแกผูท่ี

ตองการเลิกบุหร่ีตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมาและในปงบประมาณ 2552 ไดรับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีในการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลปลอด

บุหร่ีอยางเปนรูปธรรมและในปงบประมาณ 2554 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 

6 จังหวัดระยอง สําหรับพัฒนาคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลและขยายผลลงสูชุมชน สงผลให

จํานวนผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีเพ่ิมขึ้นอยางมาก 

 

กระบวนการดําเนินงานท่ีสนองตอนโยบายของ สปสช. ดังน้ี 

ดานนโยบาย 

1. มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 

2. จัดตั้งคณะทํางานแกนนําจากหนวยงานตางๆ 

3. ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โดยมีนโยบายท่ีสงเสริมการเลิกบุหร่ีในผูปวยโรค

เร้ือรัง ท่ีกําหนดไวในขอ 5 ดังน้ี 

a. “มีการดําเนินงานบําบัดรักษาผูสูบบุหร่ีและฟนฟูสภาพจากผลกระทบของการสูบ

บุหร่ีในผูปวยโรคเร้ือรังตางๆ” 

4. การประชาสัมพันธโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีใหประชาชนรับทราบ 

 

ดานการจัดสภาพแวดลอมเปนเขตปลอดบุหร่ี 100 %  

1. ติดปายดานหนาโรงพยาบาลใหเปนอยางชัดเจน 

2. ติดปายหามสูบบุหร่ีในท่ีตางๆ ของโรงพยาบาลตามความเหมาะสมโดยติดตั้งท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร 

3. จัดระบบการเฝาระวังการสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลโดยกําหนดผูรับผิดชอบประจําโซน 

 

ดานการสงเสริมการเลิกบุหร่ี 

1. การชวยใหบุคลากรและผูปวยโรคเร้ือรังเลิกสูบบุหร่ี 

2. จัดทําแผนภูมิการสงเสริมการเลิกบุหร่ีในงานประจําโดยใชทักษะ 5A, 5R 

3. จัดมุมดื่มชาลดอาการอยากบุหร่ีไวในโรงพยาบาล 
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รูปแบบ/วิธีการใหบริการคลินิกอดบุหร่ีท่ีดําเนินการ  

1. คัดกรองในผูรับบริการแผนกตางๆ ดวยคําถาม 2A แลวสงคลินิกเลิกบุหร่ี 

2. คัดกรองในคลินิกโรคเร้ือรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

3. คลินิกจิตเวช คลินิกวัณโรค 

4. คัดกรองในคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกฝากครรภ แนะนําใหผูสูบบุหร่ีในครอบครัวเขา

รับคําปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ี 

5. คัดกรองในผูปวยท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาล แจงมาท่ีคลินิกอดบุหร่ี 

6. บําบัดรักษาในโรงพยาบาล ดวยหลัก 5R/Solution focused และรูปแบบการบําบัดอ่ืน 

7. บําบัดรักษาในสถานีอนามัย ดวยการใหคําปรึกษาตามแนวทางการเลิกบุหร่ี 

8. การใชสมุนไพรหญาดอกขาว ชวยลดอาการอยากบุหร่ีควบคูในโปรแกรมการบําบัด 

มีระบบการบันทึกการสูบบุหร่ีของผูปวยในเวชระเบียน 

โดยเจาหนาท่ี ใชคําถาม 2A แลวบันทึกในเวชระเบียนทุกราย 

การจัดกิจกรรมเผยแพร  

 

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

นํานักเ รียนมัฐยม

เขาคายบุหร่ี 

4 - - 

จัดอบรมนักเรียน 

จัดอบรมเจาหนาท่ี 

4 

3 

4 

- 

2 

- 

จัดนิทรรศการ 

วิทยุชุมชน 

2 

12 

2 

12 

1 

8 
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ความสําเร็จของการจัดบริการ  

 

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

ผูสมัครใจเขารับการเลิกบุหร่ี 

     

266 

 

246 
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ผูท่ีสามารถเลิกบุหร่ีไดจริงในระยะเวลา 

4 สัปดาห 

127 

(รอยละ48) 

135 

(รอยละ55) 

73 

(รอยละ58) 

ผูสมัครใจเขารับการเลิกบุหร่ี  266 246 107 

 

ปจจัยของความสําเร็จ 

1. ความมุงมั่นและรวมแรงรวมใจของบุคลากร 

2. งบประมาณและส่ือท่ีไดรับสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี 

3. งบประมาณจาก สปสช. เขต 6 ระยอง 

4. ผูบริหารใหการสนับสนุน 

 

โอกาสพัฒนา 

ดําเนินงานคลินิกอดบุหร่ีในสถานีอนามัยตามแนวทางการบําบัดรักษาผูติดบุหร่ี จํานวน 14 แหง 
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โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก 

โดย คุณคาํแวน เขือ่นเปก 

---------------------------------------------------- 

ขอมูลท่ัวไป      

โรงพยาบาลแมสอด ตั้งอยูเลขท่ี 175/16 ถนนศรีพานิช ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   

เปนโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีมีจํานวนเตียงผูปวยในเปดใหบริการ 420 เตียง การดูแลในระดับตติยภูมิ ซึ่งลักษณะ

การใหบริการผูปวยท่ัวไปและผูปวยเฉพาะทางหลายสาขา ผูอํานวยการปจจุบัน คือ นายแพทยรณไตร เรือง

วีระยุทธ                         

 

ความสําคัญ 

ในควันบุหร่ีท่ีมีสารพิษมากกวา 4,000 ชนิด สถาบันพิทักษส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกาและศูนยวิจัย

โรคมะเร็งนานาชาติพิสูจนแลววาควันบุหร่ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย ถึงแมจะไมไดสูบดวยตนเองแตรับควัน

จากปลายมวนบุหร่ีท่ีลอยอยูในอากาศ ถึงแมจะไดรับเพียงเล็กนอยก็ตาม โดยเฉพาะบุคคลท่ีปวยเปนโรค

เร้ือรัง 

โรงพยาบาลแมสอดไดเปดดําเนินการใหการบําบัดรักษาผูท่ีตองการเลิกสูบบุหร่ี ท้ังเชิงรุกและเชิง

รับ ตั้งแตป พ.ศ.2536 และเร่ิมดําเนินการอยางจริงจัง ตั้งแตป 2539 โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหร่ีใน

โรงพยาบาล ซึ่งใหบริการท้ังดานใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ีและการใหยาชวยในการเลิกบุหร่ีสําหรับผูรับบริการท่ี

ไมสามารถเลิกไดดวยตัวเอง โดยทีมท่ีใหบริการเปนสหสาขาวิชาชีพ รวมกับใหบริการเชิงรุกและเชิงรับโดย

ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงพยาบาล โดยมีกลยุทธในการดําเนินงานปลอดบุหร่ี 

100% และมีแผนปฏิบัติงานตอเน่ืองใหครอบคลุมท้ังในและนอกโรงพยาบาล ขอความรวมมือกับรานคาหนา

โรงพยาบาล สามลอ รถมอเตอรไซดรับจางรวมถึงผูปวยและญาติท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลแมสอดอยาง

ตอเน่ืองและ มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี โดยกําหนดเปนแผนงานของโรงพยาบาลและติดปาย

ประชาสัมพันธตลอดเวลา 

          ไดจัดตั้งคลินิกอดบุหร่ีเปนสถานท่ีเฉพาะ เปดใหบริการตั้งแตวันจันทร-วันศุกร โดยวันจันทรเชาจะได

พบจิตแพทย ผูใหการบําบัดรักษาและส่ังยา ชวงบายของทุกวันไดรับการใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ีโดยพยาบาล

วิชาชีพ นักจิตวิทยา ท่ีผานการอบรมการใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ี 

กลุมเปาหมายท่ีใหบริการ 

1. กลุมโรคเร้ือรังท่ีมีประวัติสูบบุหร่ี/ แพทยสงมาจาก OPD ตางๆ 

2. ผูท่ีสูบบุหร่ีมีความประสงคท่ีจะเลิกบุหร่ี 
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บุคลากรท่ีใหบริการในคลินิกอดบุหร่ี 

1. จิตแพทย   1 ทาน 

2. พยาบาลวิชาชีพ 2 ทาน 

3. นักจิตวิทยา  3 ทาน 

4. เภสัชกร  1 ทาน 

รูปแบบ/วิธีการใหบริการคลินิกอดบุหร่ีท่ีดําเนินการ 

1. ใหคําปรึกษา Individual , group ใชหลัก 5A , 5R 

2.  ใหยา Bupropion, Vareniclin, Nortriptyline, Fluoxitine, Nicotine Gum นํ้ายาบวนปากเลิก

บุหร่ี(0.5% Na nitrate) 

3. แพทยทางเลือก เชน ฝงเข็ม 

4. ใชวธิีการหักดิบ 

5. โครงการจัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหร่ีใหแกนักเรียน ,พระภิกษุสามเณร และ

ประชาชนท่ัวไป 

การติดตามการรักษา 

• นัดติดตามใหผูรับบริการมาพบท่ีคลินิกอดบุหร่ี 

• ติดตามโดยใชโทรศัพท 

จํานวนผูรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีและความสําเร็จของการจดับริการ 

 

ปงบประมาณ 

รับปรึกษา

จากผูปวยใน 

(คน) 

รับปรึกษาจาก

คลินิกโรค

เร้ือรัง 

(คน) 

มารับบริการ

ดวยตัวเอง 

(คน) 

รวมผูมารับ

บริการท้ังหมด 

สามารถเลิก

บุหร่ีได 

(คน) 

2551 2 3 40 45 7 

2552 5 10 56 71 14 

2553 2 9 15 26 6 

2554 

(ต.ค.53-ก.ค.54) 

1 16 39 55 23 

อยูระหวาง

รักษา 4 คน 
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โครงการท่ีดาํเนินการใน ป 2554 

• โครงการตาํรวจแมสอดปลอดบุหร่ีดําเนินการแลว 9 มิ.ย.54 

• โครงการเจาหนาท่ีรวมใจตานภัยบุหร่ีดําเนินการแลว 13 ก.ค.54 

• โครงการปรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในผูปวยโรคเร้ือรัง 

 

ความภาคภูมิใจท่ีไดรับลาสุด คือ การไดรับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีระดับเพชรซึ่งทาง

เครือขายสมาคมวชิาชพีสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ีโดยไดมอบใหเมื่อวันท่ี 19  มีนาคม 2554 ท่ีผานมา 
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ภาคผนวก 5 
ผลการอภิปรายรายกลุมปญหา อุปสรรคและขอคดิเหน็ 

แนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี 
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ผลการอภิปรายรายกลุม 

ตารางที่ 2 ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี สปสช. เขต 1-7 

ประเด็น 
เขต 1 เชียงใหม 

เขต 2 พิษณุโลก 

เขต 3 นครสวรรค 

เขต 4 สระบุรี 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 6 ระยอง 
เขต 7 ขอนแกน 

1.ปญหาและ

อุปสรรคดานวิชาการ

ของการดําเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ี 

1.ยังไมมีการอบรมวิชาการในกลุม

ผูบริหาร และผูบริหารบางสวนไมทราบ

ระบบ 

2.ลักษณะวิชาการเปนนามธรรม ไม

สามารถนําไปปฏิบัติได 

3.ควรมีวีดีทัศนสอนเทคนิคการเลิกบุหร่ี 

เพราะปจจุบันยังขาด 

4.ควรสรางภาพพลิกเปนสื่อเพ่ิม

นอกจากวีดีทัศน โดยจัดทําเปนสื่อ

วิธีการเลิกบุหร่ีแบบงายๆ สําหรับ

นําไปใชกับประชาชน และ

กลุมเปาหมาย 

1.สื่อ โมเดล เคร่ืองมือ ที่สามารถ

เขาถึงทุกวัย 

2.องคความรูและการพัฒนา 

3.ขยายเครือขายผูชวยเหลือใหทัว่ถึง 

4.มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

1.ควรมีการอบรมพ้ืนฟู

วิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

2.ควรประชาสัมพันธการจัด

ประชุมอยางทั่วถึง และสง

หนังสือเชิญถึงเจาหนาที่

ผูรับผดิชอบโดยตรง 

3.ขาวสาร ความรู เอกสาร

ยังสนับสนุนนอย 

4. ควรเพ่ิมศักยภาพผู

ปฏิบัติดานการบาํบัดเชิงลึก  

5.ควรเผยแพรงานวิจัยอยาง

กวางขวาง 

1.สปสช. และ สคร.ควรมีการกําหนด KPI ที่ชัดเจน 

มีรายละเอียดรูปแบบการดําเนินงานพรอมนโยบาย 

2.รูปแบบการเก็บขอมูลของ สปสช.ไมสะดวกในการ

จัดเก็บ 

3.เจาหนาที่ไมมีความม่ันใจในการใหการบําบดั

เนื่องจากยังขาดความรู และการเขารวมในงาน

วิชาการ 

2.ปญหาและ

อุปสรรคดานระบบ

ของการดําเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ี ไดแก 

1.ควรมีโครงการตนแบบในระดบัตางๆ 

เพ่ือปองกันการเขียนโครงการไมผาน

ผูบริหาร ทําใหมีปญหาเร่ือง

งบประมาณ 

1.ควรสนับสนนุอยางอยางเนื่อง และ

พัฒนาทุกวิชาชีพ 

2.พัฒนาเครือขายเขาถึงงายสะดวก 

1.ขาดโปรแกรมบันทึก

ขอมูลอยางเปนมาตรฐาน

กลาง 

2.ผูบริหารและเจาหนาที่ยัง

1.ระบบการใชเงินในงบประมาณยุงยาก เขาสูเงิน

บํารุง 

2.ระบบการเกบ็ขอมูลในการใหบริการยุงยาก 

3.งบประมาณของเขต 7 ที่ไดรับไมเพียงพอตอการ
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ประเด็น 
เขต 1 เชียงใหม 

เขต 2 พิษณุโลก 

เขต 3 นครสวรรค 

เขต 4 สระบุรี 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 6 ระยอง 
เขต 7 ขอนแกน 

 2.คนทํางานนอย หนึ่งคนทําหลาย

หนาที่ ไมทราบระเบียบการจายเงิน 

ขาดการบันทึกที่เปนระบบ 

3.ผูบริหารไมทราบดานการจัดการเชิง

นโยบาย ยังไมกําหนดหนวยรับผิดชอบ

โดยตรง ควรจัดตั้งเปนศูนยเลิกบุหร่ี 

โดยนําแบบอยางมาจากศูนยโรคหัวใจ 

เพ่ือการบริหารจัดการสะดวกขึ้น 

4.โปรแกรมรวบรวมขอมูล ควรเปน

ระบบเดียวกันทั้งประเทศ 

ไมใหความสําคญัอยาง

จริงจัง  

3.ผูรับผิดชอบนอย สวน

ใหญหนึ่งคน รับภาระงาน

หลายดาน 

4.สถานที่ไมสะดวกตอการ

ใหคําปรึกษา ไมเปนสัดสวน 

และหางไกล 

5.การสงตอผูปวยเขาคลินิก 

ทําใหผูปวยไมอยากมารับ

บริการ  

ดําเนินงาน 

3.แนวทางในการสง

ตอและสงกลับ

ระหวางศูนยบริการ

เลิกบุหร่ีทางโทรศัพท

แหงชาต ิ(Quitline 

1600) กับพ้ืนที่

บริการที่ควรเปน 

1.สวนบําบดัรักษา เปนของหนวย

บริการ 

2.สวนติดตาม ควรเปนงานหลักของ

สายดวนเลิกบุหร่ี หรือควรมีชองทางสง

ตอรับบริการในสถานพยาบาล บทบาท 

Quitline 1600 เปนการติดตามมากขึ้น

และสงขอมูลใหหนวยงานทีส่งมาดวย

เอกสาร 

2A 1R สงตอ Quitline 1600 ควรจะ

ลงมาอยูในพ้ืนที่ใกลผูปวย 

1.ควรลงรหัสขอมูลผูสง

เพียงคร้ังเดียว หรือจัดรหัส 

Code ผูสงเพ่ือความ

สะดวก และสงรหสัผูปวย

กลับใหหนวยงานทราบ 

1.Quitline 1600 ควรมีการสงตอไปในแตละพ้ืนที่

ในทางอิเล็กทรอนิกสไฟลกับ Clinic เลิกบุหร่ี 

2.ผูใหการบําบดัไมทราบระบบ  Quitline 1600 จึง

ไมสามารถแนะนําไดเต็มที่ 
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ประเด็น 
เขต 1 เชียงใหม 

เขต 2 พิษณุโลก 

เขต 3 นครสวรรค 

เขต 4 สระบุรี 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 6 ระยอง 
เขต 7 ขอนแกน 

4.ขอคิดเห็นแนวทาง

ในการประสานระบบ

การดําเนินงาน

บริการเลิกบุหร่ีทีค่วร

เปน 

1.จัดตั้งศูนยเลิกบุหร่ีประจําจังหวัด/เขต 

 

1.ควรเพ่ิมอัตรากําลัง 

2.เชิญผูเลิกบุหร่ี มาเติมเต็ม

ศักยภาพ เชน จิตอาสาระดับประเทศ 

3.เปาหมายชัดเจน 

4.ยึดหลักการปองกันดีกวารักษา 

5.ติดบุหร่ี เปนเร่ืองของ NCD 

6.การบันทึกขอมูล 

1.ควรปรับระบบการ

ติดตาม 

2.สวนกลางควรมีแนวทาง

ในการปฏิบตัิการใหบริการ

การสงตอ การบันทึก 

3.ควรสรางระบบบนัทึก

ขอมูล เปนโปรแกรม

สําเร็จรูป เชน NAP, บสต.

ของยาเสพติด, โรคเร้ือรัง

ของ สปสช. 

*สปสช. และ สคร.ตองสรางนโยบายระดับประเทศ 

นํานโยบายลงมาทีผู่วาราชการจังหวัด สสจ.นํา

นโยบายลงที่ รพ.ตางๆ ประกาศเปนนโยบายของทุก 

รพ. โดยใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงไมใชงานฝาก 

รพ.สต.ใชนโยบาย ตั้งเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน 

-Set ระบบการเก็บขอมูล/รายงานที่ตองการบอกได

ตั้งแตเนิ่นๆ 

-มูลนิธิและ สปสช.อยากใหทํางานประสานกัน และ

ควรมีการบูรณาการงบประมาณรวมกนั 

-การประชาสัมพันธเครือขายวิชาชีพสขุภาพเพ่ือ

สังคมไทยปลอดบุหร่ี ไมทั่วถึง วาขั้นตอนการสมัคร

ตองทําอยางไร 

-ควรจัดอบรมแพทย+เภสัชกร+ทันตแพทยเพ่ือรับ

นโยบาย และเปนทีมงานในการชวยเลกิบุหร่ี 

-ขาดแรงจูงใจในการชวยเลิกบุหร่ี 

-ขาดแรงจูงใจในการทํางาน เชน การศึกษาดูงานทั้ง

ในและตางประเทศ 
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ตารางที่ 3 ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นแนวทางในการประสานระบบการดําเนินงานบริการเลิกบุหร่ี จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี สปสช. เขต 9-12 

 

ประเด็น 
เขต 9 นครราชสีมา 

เขต 10 อุบลราชธานี 
เขต 11 สุราษฏรธาน ี เขต 12 สงขลา 

1.ปญหาและอุปสรรค

ดานวิชาการของการ

ดําเนินงานบริการเลิก

บุหร่ี 

1.สรางองคความรูดาน 5A ใหเจาหนาที่ทุกคน 

2.หนวยงานที่สรางองคความรูในการจัดบริการคลินิก

อดบุหร่ียังมีนอย เชน มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี, 

เครือขายวิชาชีพฯ) 

3.บุคลากรขาดความรู 

4.บุคลากรขาดความตระหนัก และความสําคัญในการ

ใหบริการอดบุหร่ี เชน จิตอาสา 

5.องคกรแพทยไมใหความสําคัญเทาทีค่วร 

1.เจาหนาที่ไมเคยผานการอบรมบริการเลิกบุหร่ี 

2.เจาหนาที่ขาดทักษะในการใหบริการ 

3.เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไมมีความรูดานการเลิกบุหร่ี 

และไมมีโอกาสไดรับการอบรม เชน แพทย เภสัช

กร ฯลฯ                                                                                                      

1.ขาดการสนบัสนุนดานการจัดอบรมใหความรูกับ

เจาหนาที่ที่รับผดิชอบคลินิกเลิกบุหร่ี 

2.ขาดการสนบัสนุนดานเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ

ความรูเร่ืองบุหร่ี วิชาการสวนใหญจะไดจากเวบไซต 

และมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบหุร่ี 

3.ขาดการช้ีแจงเร่ืองรายงาน คําจํากัดความ 

2.ปญหาและอุปสรรค

ดานระบบของการ

ดําเนินงานบริการเลิก

บุหร่ี ไดแก 

 

1.ขาดการผลักดันจากผูบริหาร, ผูบริหารไมเห็น

ความสําคัญการดาํเนินงาน 

2.ขาดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน เชน จัดตั้งเปน

คลินิกพิเศษ, NCD ยาเสพติด 

3.อยากใหมีมาตรฐานใน PCA ของ รพสต. โดยระบุ

รูปแบบการบําบัดใหชัดเจน (A1-A3) 

4.เนนกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพ่ือเพ่ิมกําลังใจใหผู

บริการในการพยายามรักษาผูปวยใหเลิกบุหร่ีได 

5.ใหยาที่จําเปนขึ้นทะเบียนยาหลักแหงชาติ 

1.เจาหนาที่ขาดการเขาถึงสื่อที่มีการใหการ

สนับสนุนสื่อ 

2.การใหหนวยอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลหรือหนวยงาน

อ่ืนที่ไมใชผูรับผิดชอบโดยตรงชวยในการทํา 5A 

เขาในงานประจําเปนเร่ืองยาก/ใหความสําคัญนอย 

3.ขาดการสนบัสนุนจากผูบริหาร 

4.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีมีภาระอ่ืน

มากอยูแลว 

5.คาตอบแทนจากการลงรหัส ICD-10 เปน Co-

1.ขาดการประสานงานระหวาง สปสช.เขต กับ

ผูรับผดิชอบงานคลินิกอดบุหร่ี 

2.A1 และ A2 ไมสามารถทําได เพราะหนวยงานอ่ืน

ในโรงพยาบาลมองไมเห็นความสําคัญทําใหไดขอมูล

ไมครบถวน 

3.ระบบการจัดเก็บขอมูลขาดคนรับผิดชอบที่ชัดเจน www.trc
.or

.th
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ประเด็น 
เขต 9 นครราชสีมา 

เขต 10 อุบลราชธานี 
เขต 11 สุราษฏรธาน ี เขต 12 สงขลา 

morbid ยังไมคอยมีการลงขอมูล  เนื่องจาก

เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานยังไมคอยทราบถึง

รายละเอียด 

6.ยาชวยเลิกบุหร่ีเปนยานอกบัญชี ผูปวยยังไมให

ความสําคัญ 

3.แนวทางในการสงตอ

และสงกลับระหวาง

ศูนยบริการเลิกบุหร่ี

ทางโทรศัพทแหงชาต ิ

(Quitline 1600) กับ

พ้ืนที่บริการที่ควรเปน 

 

1.เพ่ิมทางเลือกในการเลิกบุหร่ี 

2.มีระบบหรือคําสั่งที่ชัดเจนจากกระทรวง และมี

ชองทางการเช่ือมในทุกระดับ เพ่ือความสะดวกในการ

ติดตามคนไข ตองมีการลงทะเบียนในการให Quitline 

1600 โทรติดตามการใหบริการปองกันการฟองรอง 

1.การลงขอมูลออนไลน ในสวนของเจาหนาที่ตอง

ลงขอมูลใหมทุกคร้ังที่ลงขอมูลผูปวยแตละรายทุก

คร้ัง 

2.ติดตอ 1600 ยากมาก  

3.รายงานการสงขอมูลออนไลน ควรเลอืกเปน

ชวงเวลาและหนวยงานได ไมใชทีละคน 

4.ไมมีรายงานตอบกลับจาก 1600 วาสงผูปวยกี่

ราย ใครบาง 

1.การเขาถึงบริการติดตอยาก 

2.ผูรับบริการที่ติดตอไปแลวไมสามารถดําเนินการ

ตอได เพราะบางรายเปนชาวบานธรรมดา 

4.ขอคิดเห็นแนวทาง

ในการประสานระบบ

การดําเนินงานบริการ

เลิกบุหร่ีที่ควรเปน 

1.มีนโยบายในระดับองคกรที่ชัดเจน เปนเจาภาพ คือ 

ระดับกระทรวง ภาค เขต และจังหวัด 

2.กําหนดตัวช้ีวัดระดบักระทรวงใหมีการดําเนินการ

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

1.ขอสนับสนุน Guideline Standard ที่สหวิชาชีพ

สามารถดูแลวใชงานไดเลย 

2.ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกใหได

เร่ือยๆ เพ่ือเปนขออางอิงกับการบริหารคลินิกอด

บุหร่ี 

3.ประชาสัมพันธเกี่ยวกับคาตอบแทนเพ่ือเปน

1.สปสช.เขต ควรมีระบบการช้ีแจงการดําเนินการกับ

ผูรับผดิชอบงานโดยตรง 

2.ออกเปนนโยบายสั่งการมาตั้งแตระดบัผูบริหาร

โรงพยาบาล คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล เชน TB 

Clinic www.trc
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ประเด็น 
เขต 9 นครราชสีมา 

เขต 10 อุบลราชธานี 
เขต 11 สุราษฏรธาน ี เขต 12 สงขลา 

แรงจูงใจใหผูบริหารใหความสําคัญ 

4.Quitline ควรมีการปรับปรุงรายงานยอนกลับที่

โรงพยาบาล/หนวยงานที่ตรวจสอบได 

5.อยากให สปสช.เพ่ิมงบสนับสนุนงานบุหร่ี 
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ภาคผนวก 6 

แบบประเมินผลการจัดประชุม 
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แบบประเมินผลการจัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการสังเคราะหองคความรูเพื่อการพัฒนาตนแบบบริการ

อดบุหร่ี 

การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 10 เร่ือง “FCTC เพือ่สังคมไทยไรควันบุหร่ี” 

วันท่ี 24 สิงหาคม  2554 (Pre-conference) หอง 2 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวาง √ และเติมขอความที่ตรงตามความคิดเห็นของทาน 

ขอมูลผูตอบ 

1. เพศ  � 1) ชาย           � 2) หญิง 

2. ประเภทผูเขาประชุม � 1) วิทยากร       � 2) เครือขายควบคุมยาสูบ � 3) คลินิกอดบุหร่ี 

        3.    การศึกษา  � 1) ต่ํากวาปริญญาตรี   � 2) ปริญญาตรี            � 3) ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

ความพึงพอใจ 

ขอ หัวขอการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

1 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบ oral 

presentation หัวขอรูปแบบการบรูณาการการ

บริการเลิกบุหร่ี 

     

2 การนําเสนอเร่ืองมาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนา

คุณภาพ (HA) 

     

3 เร่ืองเลาของคนทํางานเลิกบุหร่ี       

4 นําเสนอการจัดการชวยเลิกบุหร่ีระดับ

สถานพยาบาลและชุมชน การทํางานเครือขาย

ชวยเลิกบุหร่ีของพ้ืนที่ตัวอยาง ภายใตการ

สนับสนุนของ สปสช. โดย สถานบริการตนแบบ 

     

5 การอภิปรายรายกลุมปญหา อุปสรรค และ

ขอคิดเห็นแนวทางในการประสาน 

ระบบการดาํเนินงานบริการเลิกบุหร่ี 

     

6 การสรุปและใหขอคิดเห็นแนวทางในการ

ประสานระบบการดําเนินงาน 

บริการเลิกบุหร่ี 

     

7.ขอเสนอแนะตอการจัดประชุมคร้ังนี้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบประเมินสงกลับใหคณะผูจัด  

www.trc
.or

.th



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

การประชุมเวทีการแลกเปล่ียนการสังเคราะหองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนแบบบริการอดบุหร่ี 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference) 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

 

ลําดับ รหัสลงทะเบียน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หนวยงาน 

1 VIP.001 ดร. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือ

การควบคุมยาสูบ 

2 VIP.027 นพ. ปานเทพ คณานุรักษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิ

3 VIP.012 ผศ.นพ. สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

4 VIP.021 ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 VIP.022 รศ.ดร. สุรินทร กลัมพากร คณะสาธารณสขุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 VIP.023 พญ. นันทา อวมกุล สํานักงานประเมินคุณภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาล 

7 VIP.024 ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสุบบุหร่ี 

8 ตนแบบ 01 นาง อุลี ศักดิ์สุวรรณ  โรงพยาบาลนาน จ.นาน 

9 ตนแบบ 02 นาง วรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.

พิษณุโลก 

10 ตนแบบ 03 นาง สุพฤติยา   เริงจรัล  โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย 

11 ตนแบบ 04 นาง บุญญา อักษรชู โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

12 ตนแบบ 05 นาง กุลธิดา จันทรานุสรณ  โรงพยาบาลปาบอน จ.พัทลุง 

13 ตนแบบ 06 นางสาว อภิญญา  ลุนนากัน  โรงพยาบาลเกษตรวสิัย จ.

รอยเอ็ด 

14 ตนแบบ 07 นาง จรรยา ใจหนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช จ.ตาก 

www.trc
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ลําดับ รหัสลงทะเบียน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หนวยงาน 

15 ตนแบบ 08 นาย ศศพล  คชมิตร  โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

16 ตนแบบ 09 นาย อุสมาน  แวหะย ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลลําใหม จ.ยะลา 

17 ตนแบบ 10 นาย สุขฎิพจน  พรศรี  คลินิกฟาใส ศูนยการแพทย

สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก 

18 เร่ืองเลา 01 คุณ นิรันดร สรอยระยา โรงพยาบาลสําโรงทาบ จ.สุรินทร 

19 เร่ืองเลา 02 คุณ ธาดาวรรณ ภูมาตนา โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน 

20 เร่ืองเลา 03 คุณ ดอกรัก  พิทาคํา โรงพยาบาลสันปาตอง จ.

เชียงใหม 

21 เร่ืองเลา 04 นพ. รัฐภูมิ ชามภูนท โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.

พิษณุโลก 

22 เร่ืองเลา 05 คุณ ลําพวน ใจแสง โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท 

23 เร่ืองเลา 06 คุณ บุศรินทร เพ็งบุญ โรงพยาบาลอินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

24 เร่ืองเลา 07 คุณ สุเพ็ญ แกวเพชร โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร 

25 เร่ืองเลา 08 คุณ สุพร ดานวรนันท โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา 

26 เร่ืองเลา 09 คุณ น้ําทิพย สงวนบุญญ

พงษ 

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว จ.

ฉะเชิงเทรา 

27 เร่ืองเลา 10 คุณ คําแวน เขื่อนเปก โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก 

28  สปสช.003 นาง สุมลรัตน ชูสกุล โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง 

29  สปสช.006 นางสาว จันจิรา ชูช่ืน โรงพยาบาลตากใบ   

จังหวัดนราธิวาส 

30  สปสช.006 นางสาว ดวงธิดา สาระสีนา โรงพยาบาลตากใบ   

จังหวัดนราธิวาส 

31  สปสช.010 นาง ศิริพร จินดารัตน โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัด

ปตตาน ี
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ลําดับ รหัสลงทะเบียน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หนวยงาน 

32  สปสช.014 นาง สมใจ นกยูงทอง โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัด

พัทลุง 

33 สปสช.016 นาง กุลธิดา จันทรานุสรณ โรงพยาบาลปาบอน  

จังหวัดพัทลุง 

34 สปสช.023 นางสาว วิยะดา พงศศิลปาจารย โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา 

35 สปสช.023 นางสาว ทัสมา กุลทว ี โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา 

36 สปสช.027 นาย ธเนศ จันทรสุข โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัด

สงขลา 

37 สปสช.029 นางสาว สุภรณ บุหลัน โรงพยาบาลสงขลา  

จังหวัดสงขลา 

38 สปสช.030 นางสาว สุพร ดานวรนันท โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัด

สงขลา 

39 สปสช.031 นาง พันนิภา ปงแลมาปุเลา โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 

40 สปสช.032 นาง เบญจวรรณ ประทุมทอง โรงพยาบาลทุงหวา จังหวัดสตูล 

41 สปสช.033 นางสาว ปวีณา มรรคเขต โรงพยาบาลสตลู จังหวัดสตูล 

42 สปสช.036 นาง นริสา รัตนวงศ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัด

กระบี่ 

43 สปสช.051 นาย  จักรธร ยอดพิจิตร โรงพยาบาลปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

44 สปสช.059 นางสาว จันทิรา พิกุลผล โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน 

จังหวัดพังงา 

45 สปสช.059 นางสาว อรัญญา สกุลสนั โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน 

จังหวัดพังงา 

46 สปสช.060 นาง วริญญาภรณ แสงโสมสุวิมล โรงพยาบาลละอุน  

จังหวัดระนอง 

47 สปสช.067 นาง อุไรทิพย ศรีทองกุล โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุ

ราษฎรธาน ี

48 สปสช.075 นาง รชตกร มีสุข โรงพยาบาลพุนพิน  

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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49 สปสช.076 นาง พรทิพย พลพิชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

50 สปสช.077 นาง ภัทราวรรณ จิตดี โรงพยาบาลยางชุมนอย จังหวัด

ศรีสะเกษ 

51 สปสช.077 นาง นิชชภาพร กอสุระ โรงพยาบาลยางชุมนอย จังหวัด

ศรีสะเกษ 

52 สปสช.083 นาง ศุภาวด ี พันธหนองโพน โรงพยาบาลขุนหาญ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

53 สปสช.094 นางสาว ราศรี อาษาจิตร โรงพยาบาลปาติ้ว  

จังหวัดยโสธร 

54 สปสช.105 นาง ระพีพรรณ พิสิฐพยัต โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา

วชิราลงกรณ  

55 สปสช.107 นาง รัศมีแข ทองบุปผา โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

56 สปสช.107 นางสาว ขวัญพัฒน เรืองสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

57 สปสช.107 นาง ฉลอม สิทธิบุศย โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

58 สปสช.107 นาง นิภา ทองทับ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

59 สปสช.107 นาย สูต ิ ปจฉาภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

60 สปสช.107 นางสาว นาฏอนงค เสนาพรหม โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

61 สปสช.107 นางสาว จริยา ประวิทยธนา โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

62 สปสช.107 นาย สันต ิ ชลกาญจน โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

63 สปสช.121 นาง กิ่งดาว เถินมงคล โรงพยาบาลบานเขวา จังหวัด

ชัยภูมิ 

64 สปสช.128 นาง จารุณี ทรงประโคน โรงพยาบาลกระสัง  

จังหวัดบุรีรัมย 

www.trc
.or

.th



สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดระบบบริการคลินิกอดบุหร่ี 

 
125 

ลําดับ รหัสลงทะเบียน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล หนวยงาน 

65 สปสช.129 นาย วินัย ซ่ือรัมย โรงพยาบาลลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย 

66 สปสช.130 นางสาว สุมนา คาวีวงศ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ 

67 สปสช.133 นาย สมชาย เริงจรัล โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย 

68 สปสช.133 นาง สุพฤติยา เริงจรัล โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย 

69 สปสช.138 นางสาว จารุวรรณ เหมเงิน โรงพยาบาลสนม  

จังหวัดสุรินทร 

70 สปสช.138 นางสาว  สาวิตรี ดาทอง โรงพยาบาลสนม  

จังหวัดสุรินทร 

71 สปสช.182 นาง ยุลาพร แกวลันดา โรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ 

72 สปสช.182 นางสาว กาญจนา จันทะโยธา โรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ 

73 สปสช.184 นาง ชฏา ภูยาดาว โรงพยาบาลคํามวง  

จังหวัดกาฬสินธุ 

74 สปสช.184 นาง พัชธิยาภรณ ศิลวิชัย โรงพยาบาลคํามวง จังหวัด

กาฬสินธุ 

75 สปสช.186 นาง จันทรเพ็ญ จึงวานิช โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ 

76 สปสช.186 นาง อะพรรณี ธรรมวงศ โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ 

77 สปสช.187 นาง อมรรัตน ยุรชัย โรงพยาบาลสมเด็จ  

จังหวัดกาฬสินธุ 

78 สปสช.192 นางสาว สุชาดา วัฏิส ุ โรงพยาบาลชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 

79 สปสช.192 นางสาว ธาดาวรรณ ภูมาดานา โรงพยาบาลชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 

80 สปสช.192 นาง  จันทรเพ็ญ ชานนตรี โรงพยาบาลชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 
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81 สปสช.192 นาง  สุนิศา  พุทธศรี โรงพยาบาลชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน 

82 สปสช.193 นาย วินัย เจียมภูเขียว โรงพยาบาลสีชมพู  

จังหวัดขอนแกน 

83 สปสช.205 นางสาว กนกอร คําหอม โรงพยาบาลซําสูง  

จังหวัดขอนแกน 

84 สปสช.207 นางสาว เนตรนภา ภักดีนวน โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน 

85 สปสช.219 นางสาว อภิญญา ลุนนากัน โรงพยาบาลเกษตรวสิัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

86 สปสช.219 นาง อุไรลักษณ แสนพิมล โรงพยาบาลเกษตรวสิัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

87 สปสช.227 นาง กาญจนวจี จตุเทน โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

88 สปสช.227 นาง กรรว ี เฮืองคําใส โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

89 สปสช.228 นาย  โชคนิติพัฒน วิสูญ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

90 สปสช.228 นาง ธัญญารัตน เมืองหงษ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

91 สปสช.228 นาง จังกร สุดหลักทอง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

92 สปสช.228 นาง พิศมร พัฒนสระคู โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

93 สปสช.247 นาง ยุพิน กีรติพงศพันธุ โรงพยาบาลพานทอง จังหวัด

ชลบุรี 

94 สปสช.249 นาง ทัศนีย นาคคลอย โรงพยาบาลพานทอง จังหวัด

ชลบุรี 

95 สปสช.255 นางสาว รชาดา ตุลารักษ โรงพยาบาลเกาะชาง จังหวัด

ตราด 

96 สปสช.262 นางสาว  วริฐา พอบุญ โรงพยาบาลบางพล ี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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97 สปสช.274 นาง เอ้ืองกูณ สรโยธิน โรงพยาบาลบานลาด จังหวัด

เพชรบุรี 

98 สปสช.274 นางสาว ประทุม ตวมศรี โรงพยาบาลบานลาด จังหวัด

เพชรบุรี 

99 สปสช.278 นาง ฉวีวรรณ ภูตระกูล โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด

กาญจนบุรี 

100 สปสช.280 นางสาว ดวงแกว กลีบทอง โรงพยาบาลเจาคุณไพบลูยพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

101 สปสช.283 นาย  สุริยะ จงแพ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัด

สมุทรสงคราม 

102 สปสช.285 นาง กษมา สุขสวคนธ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลา จังหวัดสมุทรสงคราม 

103 สปสช.286 นางสาว วราภรณ บุญประเสริฐ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

104 สปสช.290 นาย  ประสิทธิ ์ กลาหาญ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

105 สปสช.290 นาง ดาราณ ี กลําพบุตร โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

106 สปสช.293 นาง พิชญา สุขกลดั โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด

นครนายก 

107 สปสช.295 นาง พิมพลภัส บัวครืน โรงพยาบาลบางบวัทอง จังหวัด

นนทบุรี 

108 สปสช.296 นาง กัตตาพิชฐ อัครกุลวัสส โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัด

นนทบุรี 

109 สปสช.297 นาง พัชราภรณ เย็นสําราญ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัด

นนทบุรี 

110 สปสช.303 นางสาว นงลักษณ ทรงลําเจียก โรงพยาบาลเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

111 สปสช.313 นาง วันเพ็ญ คําด ี โรงพยาบาลพระนารายณ

มหาราช จังหวัดลพบุรี 

112 สปสช.317 นาง ฉลวย ทองสุก โรงพยาบาลลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธาน ี
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113 สปสช.319 ภ.ญ. สนธยา เช่ียวชาญ

ชํานาญกิจ 

โรงพยาบาลสามโคก จังหวัด

ปทุมธาน ี

114 สปสช.320 นางสาว ชูศรี ไมออน โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธาน ี

115 สปสช.322 นาง ปาจรีย สาระลุก โรงพยาบาลปาโมก จังหวัด

อางทอง 

116 สปสช.330 นาง นิตยา จันทรนนท โรงพยาบาลบานหมอ จังหวัด

สระบุรี 

117 สปสช.331 นางสาว วรัชยากร จักรอินทร โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี 

118 สปสช.335 นาง นิสากร สิงหพูล โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัด

สระบุรี 

119 สปสช.338 นางสาว ทิวา รอดเที่ยง โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

120 สปสช.346 นาง ไพรัตน บุญธรรม โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค 

121 สปสช.351 นาง ปณตพร วะระขะจี โรงพยาบาลโพทะเล จังหวัด

พิจิตร 

122 สปสช.354 นางสาว ธนิดา วิมาง โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัด

พิจิตร 

123 สปสช.355 นาง จุฑาทิพย ประทินทอง โรงพยาบาลพิจิตร  

จังหวัดพิจิตร 

124 สปสช.371 นาง ลําดวน  ใจแสน โรงพยาบาลหันคา  

จังหวัดชัยนาท 

125 สปสช.373 นาง พัชรี ผองโสภา โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี 

126 สปสช.374 นาย ธนกฤต จุลจาจันทร โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

127 สปสช.376 นางสาว เพียงพิมพ ปณระส ี โรงพยาบาลลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี 

128 สปสช.387 นาง วรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก 
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129 สปสช.391 นาง ปุณรดา จันทรสุกรี โรงพยาบาลหลมสัก 

130 สปสช.391 นาย อัมพร จันคํา โรงพยาบาลหลมสัก 

131 สปสช.399 นพ. รัฐภูมิ ชามพูนท โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด

พิษณุโลก 

132 สปสช.399 นาง มณีวรรณ ไวกสิกรณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด

พิษณุโลก 

133 สปสช.409 นาง วันทนีย อภิพัฒนอังกูร โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย 

134 สปสช.410 นาง ดุษฎ ี หาพุทธา โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย 

135 สปสช.411 นาง สุธาพร บุญยศิวาพงศ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย 

136 สปสช.413 นาง ประจวบ จงอยูสุข โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัด

สุโขทัย 

137 สปสช.417 นาง นวพร ปนมวง โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ 

138 สปสช.419 นางสาว พรรณราย โยมา โรงพยาบาลสะเมิง  

จังหวัดเชียงใหม 

139 สปสช.424 นาง บงกช บุญฟู โรงพยาบาลสะเมิง  

จังหวัดเชียงใหม 

140 สปสช.425 นาง ดวงเดือน ทองศิริ โรงพยาบาลแมจริม จังหวัดนาน 

141 สปสช.430** นาง อุลี ศักดิ์สุวรรณ โรงพยาบาลนาน  

จังหวัดนาน 

142 สปสช.431 นาง พรอมพันธ คุมเนตร โรงพยาบาลรองกวาง 

จังหวัดแพร 

143 สปสช.435 นาง ภคพร วงศริยะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เดนชัย จังหวัดแพร 

144 สปสช.436 นาง ทัศนีย ธรรมมา โรงพยาบาลแพร  

จังหวัดแพร 

145 สปสช.440 นางสาว กาญจนา แกวสวุรรณ โรงพยาบาลทุงหัวชาง จังหวัด
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ลําปาง 

146 สปสช.446 นาง กาญจนา ศิริโกมล สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

147 สปสช.447 นาง ปยะพร ปยะจันทร สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

148 สปสช.448 นางสาว สาวิตรี ภิรมยกิจ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

149 สปสช.449 นางสาว กนิษฐา จันทิหลา สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

150 สปสช.450 นางสาว จินตนา สันถวเมตต สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

151 สปสช.451 นาย กนิษฐ สังขสุวรรณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

152 สปสช.452 ภก. คณิตศักดิ ์ จันทราพิพัฒน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

153 สปสช.453 นาง สรอยทอง ยอยดี สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

154 สปสช.454 นาง ตาบทิพย คงขํา สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

155 สปสช.455 นาง สริตา ศรีมะเริง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

156 สปสช.456 นาย ณรงค อาสายุทธ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

157 สปสช.457 นางสาว สินีนุศ สันติรักษพงษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

158 สปสช.458 นางสาว สุวรา สุเมธาราวด ี สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

159 สปสช.459 ทพ. วุฒิชัย ลําดวน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

160 สปสช.460 นางสาว จุรีรัตน ยงค สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

161 สปสช.461 นาง นิธินาถ ศิริเวช สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

162 สปสช.195 นางสาว กัญนภิศา อุดมรัตน โรงพยาบาลบานไผ 
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163 สปสช.241 นาง รอปอะ มัดตอเห็ด โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว 

164 สปสช.018 นาง สุธาทิพย ขุนทอง โรงพยาบาลพัทลุง 

165 สปสช.เขต149 นางสาว ประยูรศรี สายพิมพ สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี

166 สปสช เขต 3 นาง วรรณ ี อัมระนันท โรงพยาบาลอุทัยธาน ี

167 สปสช.423 นาย เกรียงไกร บุญจี โรงพยาบาลอมกอย 

168 สปสช.277 นาย พงศขจร ศุภสิริวิทยา โรงพยาบาลพุทธมณฑล 

169 สปสช.245 นาง บุญแดง บุญฤทธิ ์ โรงพยาบาลบานบึง 

170 สปสช.249 นาง จิราภรณ ปญญาวงศ โรงพยาบาลอาวอุดม 
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การประชุมเวทกีารแลกเปลี่ยนการสังเคราะหองคความรู 

เพื่อการพัฒนาตนแบบบริการอดบหุร่ี 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ.2554 หองประชุม 2 (Pre-conference) 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
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