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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ี เป็นการวจิยัประเมินผล (Evaluation  research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใตโ้ครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชัน” กรณีศึกษาเชิงพื้นท่ีในจังหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน การประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)               
ในการประเมิน โดยท าการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนิน และดา้น
ผลผลิต (Product) และศึกษาความแตกฉานดา้นสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมใน
โครงการในดา้นการรับรู้ ดา้นการส่ือสาร ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการจดัการตนเอง แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ใน
การวิจยัไดแ้ก่  (1) กลุ่มผูใ้ห้บริการคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 660 คน (2) ตวัแทนภาคี
เครือข่าย ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ  านวน 34 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ี
ด าเนินโครงการ (3) กลุ่มผูรั้บบริการ คือ ประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 626 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนิน และดา้นผลผลิต กลุ่มตวัอยา่ง 
อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน ส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ตามล าดบั เห็นดว้ยการด าเนินกิจกรรมรณรงค ์
และขบัเคล่ือนให้ประชาชนเห็นความส าคญัของผลกระทบจากการสูบบุหร่ี และความสูญเสีย  ทั้งโดยทางตรง
และทางออ้ม น าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการปฏิบติัเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมากข้ึน ดา้นผลลพัธ์
ของโครงการ พบวา่ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเลิกไดส้ าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 21 – 
30 เม่ือเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินโครงการฯและพิษภยัของบุหร่ี 
ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการจดัการตนเอง และทกัษะการส่ือสารของ อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ระดบัสูง และ
ระดบัต ่า ตามล าดบั และส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัโครงการกิจกรรมรณรงคมุ์่งให้ขอ้มูลเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

ดงันั้นโครงการน้ีควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ประชาชนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการ
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการลงมือท ากิจกรรม ควบคู่ไปกับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้
ครอบคลุม และสร้างรูปแบบการบริหารจดัการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื         
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Abstract 

This was an evaluation research that aims to follow up and evaluate the project of 

tobacco consumption control under the policy “Three Millions Three Years Stop Smoking 

throughout Thailand for the King” (Quit for King): a case study in Phayao and Nan. This study 

was uses the CIPP Model. The assessment were 4 aspects; context, input, process, output and 

outcome. Health literacy has been studied of participants in  the project in perception of 

knowledge, communication, decision making skill and self-management skill. The data used in 

the research were 1) service providers; 660 village health volunteers, 2) 34 network associated 

volunteers including Provincial Public Health Office, District Public Health Office, and Sub-

district Health Promoting Hospital which were volunteers from public health personnel who 

propel policy in the project areas, 3) clients were 626 citizen who willing to participate the 

project. The data collected from questionnaire and group discussion. The data was analyzed by 

frequency, percentage, means, standard deviation and context analysis. 

The study found that context, input, process, output, and participants in Phayao and Nan 

were at the medium level of opinions the most, followed by high level and low level 

respectively. All participants were agreed about doing the campaign and propelling people to be 

aware of the importance and effect from smoking and loss both in the direct way and indirect 

way which leads to stop smoking and adjust health behavior improvement. The result of the 

project was found that most of participants were successful in stop smoking at the percentage of 

21-30 in the medium level comparing with all participants in the project. In receiving 

information about the project and smoking danger, decision making skill, self-management, and 

communication skills among V.H.V. and participants in Phayao and Nan were found in the 

medium level the most followed by high level, and low level respectively, and mostly agreed 

with the campaign that aims to give information to change attitude and leads to change health 

behavior.  

Therefore, this project should carry on continuously in term that people will realize and 

become aware of working and covering with network association in doing action-based activity 

and campaign-based activity simultaneously, and create management forms for all organization 

systematically in term to build connectedness and sustainable. 
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บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บุหร่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงทัว่โลก น าไปสู่การเกิดโรคเร้ือรัง ความพิการและ

ภาวะเส่ือมสมรรถภาพมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ ถุงลมโป่งพองและมะเร็งหลายชนิด 
โดยเฉพาะประเทศไทย ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ในปี พ.ศ. 2558 ประชากรท่ีอายุมากกวา่ 15 
ปี จ  านวน 10.9 ลา้นราย สูบบุหร่ี ในจ านวนน้ีเพศชายมีอตัรามากกวา่เพศหญิงถึง 21.8 เท่า1การสูบบุหร่ีท า
ให้เกิดโรคและเสียชีวิตในกลุ่มผูท่ี้อายุมากกวา่ 30 ปี จ  านวน 50,710 คน หรือร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด 
โดยท่ี เป็นเพศชาย 42,989 คน และเพศหญิง 7,721 คน  ท าให้เกิดผลกระทบต่อความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์จากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีทั้งหมด 52.2 พนัลา้นบาท หรือร้อยละ 0.5 ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงทางการแพทย ์จ านวน 10,137 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 20 ของการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผูป่้วย จ านวน 370 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 ของการ
สูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวยัอนัควร และจ านวน 40,464 บาท หรือร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด และ  
ร้อยละ 73 ของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามยั สมาคมหมออนามยั สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 
ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จดัโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลครองราชยส์มบติัครบ 70 ปี ใน
ปี 2559 และเน่ืองในวโรกาสทรงมีพระชนมายคุรบ 90 พรรษา ในปี 2560  ดว้ยการชกัชวน เชิญชวน ทา้ชวน 
ใหมี้ผูเ้ลิกสูบบุหร่ีอยา่งต่อเน่ืองใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนหรือตลอดชีวติ ให้ไดจ้  านวน 3 ลา้นคน ทัว่ประเทศ
ในระยะเวลา 3 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562) ดงัน้ี  ปีท่ี 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวม
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน  ปีท่ี 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจ านวน 2 ล้านคน(นับต่อ
ยอดจากปีท่ีผา่นมา)  และปีท่ี 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจ านวน 3 ลา้น (นบัต่อยอดทั้ง 3 ปี) 
รวมถึงเกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือช่ือกลุ่มอ่ืนใด ท่ีด าเนินการดา้นสุขภาพ และมีกิจกรรมดา้นสุขภาพ 
เลิกบุหร่ี เลิกสุราลดและปัจจยัเส่ียงหลกัอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยกิจกรรมจะใช้พลงัของเครือข่ายหมออนามยั
และ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เน่ืองจาก 
อสม. มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในหมู่บา้น เป็นจุดแขง็ในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพคนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัยาสูบ ช่วยคดักรอง แนะน าให้เลิก ป้องกนัการกลบัไปสูบ ป้องกนัเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหร่ี และ
สามารถเฝ้าระวงักลยทุธ์การตลาดต่างๆของบริษทับุหร่ีในพื้นท่ีตนรับผดิชอบได ้
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นอกจากนั้น การศึกษาคร้ังน้ี ได้น าหลกัแนวคิดความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health  Literacy) มา
ประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลลพัธ์ ซ่ึงความแตกฉานดา้นสุขภาพ ปัจจุบนัไดข้ยายความส าคญัไปสู่แนวคิด
ของการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเน้นการสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ให้กับชุมชนและปัจเจกบุคคล 
นอกจากนั้น องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1998) นิยามความแตกฉานดา้นสุขภาพวา่ คือ ทกัษะต่างๆ ทางการ
รับรู้และทางสังคม ซ่ึงเป็นตวัก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะเขา้ถึง เขา้ใจ
และใชข้อ้มูลในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่สมอ และความแตกฉาน
ดา้นสุขภาพเป็นส่ิงท่ีมากกวา่ ความสามารถในการอ่านคู่มือสุขภาพและปฏิบติัตามไดเ้ท่านั้น โดยการท าให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล การศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะพื้นฐานส าคญัท่ีจ  าเป็นต้องพฒันาเพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ี
จะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่ให้พร้อมรับมือและสามารถปรับตวัเพื่อให้มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตอ้งและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสม มีคุณลกัษณะพื้นฐาน 6 ประการ ดงัน้ี (1) การเขา้ถึงขอ้มูล
สุ ขภาพและบ ริการสุ ขภาพ  (access) (2) ความ รู้  ความ เข้าใจ  (cognitive) (3) ทักษะการส่ื อส าร 
(communication skill) (4) ทกัษะการตดัสินใจ (decision skill) (5) การรู้เท่าทนัส่ือ (media literacy) และ (6) 
การจดัการตนเอง (self-management) การพฒันาความฉลาดทางสุขภาพจึงอาศยัการสร้างเสริมคุณลกัษณะ
เหล่าน้ีเป็นแนวทาง  โดยพฒันาคุณลกัษณะแต่ละดา้นตั้งแต่ระดบัแรก คือ ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
ห รือ  functional health literacy ระดับ ท่ี สอง  ความฉลาดท างสุ ขภ าพ ขั้ น ก ารมีป ฏิสั มพัน ธ์ห รือ 
communicative/ interactive health literacy และระดบัท่ีสาม คือ ความฉลาดทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ หรือ 
critical health literacy จะเห็นได้ว่าการพฒันาความแตกฉานด้านสุขภาพนอกจากการพฒันา กลุ่มทกัษะ
พื้นฐาน ได้แก่ การอ่าน ความเข้าใจแล้ว ควรมีการพฒันาองค์ประกอบพื้นฐานของความแตกฉานด้าน
สุขภาพ ซ่ึงทกัษะท่ีจ าเป็นในเพิ่มความสามารถในการปรับตวัเพื่อใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความแตกฉานดา้นสุขภาพของกลุ่มท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ 
กลุ่มผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  และกลุ่มผูรั้บบริการประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ในระดบัระดบัพื้นฐาน (Functional  
health literacy) ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะด้านการอ่านและเข้าใจในการอ่าน และระดับระดับปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactive health literacy) ท่ีนอกจากทกัษะพื้นฐานดา้นการและความเขา้ใจแลว้ องคป์ระกอบพื้นฐานของ
ความแตกฉานด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นเพื่อการน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการจดัการตนเอง มาใชเ้ป็นแนวทางของการวจิยัน้ีดว้ย 

 ดงันั้นเพื่อความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการวิจยัคร้ังน้ีจึงตอ้งอาศยัแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสะทอ้นมาตรการและปฏิบติัตามนโยบายอยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยการศึกษาวิจยัทั้งในมิติ
ของเน้ือหาเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ และน าไปสู่การตกผลึกองคค์วามรู้ท่ีครอบคลุมตามบริบทและ
วตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.2.1 วตัถุประสงค์หลกั 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต ้โครงการตาม

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของภาคเหนือ 
1.2.2 วตัถุประสงค์เฉพำะ 
1. เพื่อประเมินผลดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการด าเนิน (Process) 

และดา้นผลผลิต (Product) ท่ีเกิดจากการปฏิบติัภายใตข้องโครงการ “3ลา้น 3 ปีเลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ของภาคเหนือ 

2. เพื่อศึกษาความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินโครงการตาม
นโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ของภาคเหนือ ด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านการ
ส่ือสาร ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการจดัการตนเอง 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของภาคเหนือ 
 
1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 
 การศึกษาโครงการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู ้ให้บริการ ประกอบด้วย 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  กลุ่มตัวแทนภาคีเครือข่ายเครือข่าย ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็น
กลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนินโครงการฯ ในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา
และจงัหวดัน่าน  และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน ด าเนินงานวจิยัในระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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บทที ่2 
 การทบทวนงานวรรณกรรม 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ความรู้เก่ียวกบัภยับุหร่ี 
2.2 ความแตกฉานดา้นสุขภาพ  
2.3 แบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model 
2.4 สภาพทัว่ไปจงัหวดัพะเยา 
2.5 สภาพทัว่ไปจงัหวดัน่าน 
2.6 การด าเนินงาน“3 ล้าน 3 ปี  เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของภาคเหนือ:  

กรณีศึกษาเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน ปี 2560 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 
2.1 ความรู้เกีย่วภัยบุหร่ี 
 2.1.1 ความหมายของบุหร่ี 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2546) ใหค้วามหมายของ บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ี
ซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ 

ศุลีวงศ ์สนสุผล (2551) ใหค้วามหมายของ บุหร่ี ไวว้า่ บุหร่ี หมายถึง ยาสูบท่ีใชใ้บตองหรือกระดาษ 
เป็นตน้ มวนใบยาท่ีหัน่ฝอย 

รชานนท ์ง่วนใจรัก (2552) ไดส้รุปความหมายของบุหร่ีไวว้า่ บุหร่ี คือ ยาเส้นหรือยาปรุงท่ีผลิตจาก
ใบยาแหง้มวนดว้ยกระดาษ หรือวตัถุท่ีท าข้ึนแทนกระดาษ 

กมลภู ถนอมสัตย ์(2554) ได้สรุปความหมายของบุหร่ีไวว้่า บุหร่ี หมายถึง ยาสูบท่ีจดั เตรียมใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง คือมวน จดัเป็นซองๆ ยาเส้นท่ีมวนสูบเอง อาจใช้ใบไมห้รือกระดาษในการมวน
หรือยาเส้นท่ีสูบ โดยกลอ้งยาสูบ รวมถึงบุหร่ีซิกาแรด บุหร่ีซิการ์ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงดว้ย 

บุหร่ี ในความหมายของพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ย  าเส้นหรือย  าเส้นปรุงไม่ว่าจะ
เป็นใบย  าแหง้หรือย  าอดัเจือปนหรือไม่ ซ่ึงมวนดว้ยกระดาษหรือวตัถุท่ีท า ข้ึนใชแ้ทนกระดาษหรือใบย  าแห้ง
หรือย  าอดั 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ให้ความหมายของบุหร่ี
วา่หมายถึง ยาสูบท่ีใชใ้บตองหรือกระดาษ เป็นตน้ มวนใบยาท่ีหัน่เป็นฝอย 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปความหมายของบุหร่ีวา่ บุหร่ี หมายถึง ยาสูบท่ีสูบรวมทุกประเภท ไดแ้ก่ 
บุหร่ีซองท่ีผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งแบบสูด ท่ีท าให้เกิดการเผาไหม ้ใบยาสูบ ซ่ึง
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อยู่ในรูปของบุหร่ี หรือยาเส้นมวนเองด้วยกระดาษ หรือใบตอง หรือซิการ์ หรือไปป์ ท่ีบรรจุใบยาไวใ้น
กล่องยาสูบแลว้ จุดไฟใหเ้กิดการเผาไหม ้และสูดควนัเขา้สู่ร่างกาย 

2.1.2 ชนิดของบุหร่ี 
ส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557) ไดจ้  าแนกผลิตภณัฑ์

ยาสูบ (Tobacco products) ตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควนั 
(Smoked tobacco) และไม่มีควนั (Smokeless tobacco) มีรายละเอียดดงัน้ี   

ผลิตภณัฑ์ยาสูบชนิดมีควนั (Smoked tobacco) อาจเรียกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีใชโ้ดยวิธีสูบ สามารถจ าแนก
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

1. บุหร่ีโรงงาน (Manufactured cigarettes) อาจรู้จกัในช่ือเรียกอ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกนั อาทิ บุหร่ี
ซอง บุหร่ีซิกาแรต เป็นตน้ โดยบุหร่ีโรงงานครอบคลุมทั้งบุหร่ีท่ีมีและไม่มีกน้กรอง 

2. บุหร่ีมวนเอง (Hand-rolled cigarettes หรือ roll your own: RYO) เป็นบุหร่ีท่ีผูสู้บสามารถมวนได้
ดว้ยตนเองหรือมวนดว้ยเคร่ืองมวนบุหร่ี โดยมียาเส้นหรือยาเส้นปรุงเป็นส่วนประกอบภายใน และห่อหุ้ม
หรือมวนดว้ยวสัดุท่ีหาง่าย อาทิ กระดาษ ใบตอง ใบจาก ใบมะกา ใบบวั เป็นตน้   

3. ผลิตภณัฑ์ยาสูบชนิดมีควนัอ่ืน ๆ (Other smoked tobacco) ยาสูบกลุ่มน้ีท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป จ าแนก
ไดเ้ป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ บุหร่ีซิการ์ ไปป์ ยาสูบท่ีสูบผา่นน ้า และอ่ืนๆ 

3.1 บุหร่ีซิการ์ในพระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 หมายถึง ใบยาแหง้หรือยาอดั ซ่ึงมวน 
ดว้ยใบยาแห้งหรือยาอดั บุหร่ีซิการ์ท่ีมีจ  าหน่ายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศอเมริกาและประเทศ
แถบยโุรป ไดแ้ก่ ประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด ์และองักฤษ 

3.2 ไปป์เป็นกลอ้งสูบบุหร่ีท่ีมีเบา้ส าหรับใส่ยาเส้น ไปป์ส่วนมากท ามาจากเหงา้ของตน้ไม ้
ท่ีแขง็และทนความร้อนได ้อาจท าจากซงัขา้วโพดหรือพลาสติกท่ีทนความร้อนไดดี้ 

3.3 ยาสูบท่ีสูบผา่นน ้า ไดแ้ก่ บารากู่/ ฮุกกา้/ ชิชา การสูบควนัยาสูบผา่นน ้าน้ี จะตอ้งมี 
อุปกรณ์การสูบควนัฯ หรือท่ีเรียกวา่ เตาบารากู่ และตวัยา ซ่ึงมีส่วนผสมของใบยาสูบกบัสารท่ีมีความหวาน
เช่น กากน ้าตาล หรือน ้ าผึ้ง และมกัมีการเติมแต่งกล่ินหอมของผลไม ้เช่น สตรอเบอร่ี แอปเป้ิล และสมุนไพร
บางชนิด เป็นตน้ 

3.4 อ่ืนๆ เช่น บุหร่ีข้ีโย ซ่ึงเป็นบุหร่ีพื้นเมืองท่ีนิยมมากในภาคเหนือของประเทศไทย  
เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ยาสูบชนิดไม่มีควนั (Smokeless tobacco) ผลิตภณัฑ์ยาสูบกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นการน ายา
เส้นหรือยาเส้นปรุงมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอม หรือจุกยาฉุนทางปาก การสูดยานตัถุ์ท่ีมีส่วนผสม
ยาสูบทางจมูก และการเค้ียวยาเส้น เป็นตน้ 

2.1.3 ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
1. ผลกระทบด้านสุขภาพท่ีท าให้เกิดโรคร้ายจากการสูบบุหร่ี ทั้ งน้ีบุหร่ีก่อให้เกิดโรคอนัตราย

ร้ายแรงหลายชนิด คร่ึงหน่ึงของคนสูบบุหร่ีจะเสียชีวติดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงโรคท่ีท าใหเ้สียชีวิต
ในอนัดบัตน้ ๆ มีดงัน้ี 
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โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) เป็นอาการของโรคปอด

ชนิดท่ี เกิดกับถุงลม คือ โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) และโรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (chronic 
bronchitis) โรคถุงลมโป่งพองเป็นภาวะท่ีถุงลมปอดบริเวณปลายแขนงหลอดลม (bronchioles) โป่งออก 
และเซลล์บุผนงัถุงลมถูกทาลายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีจดัมาเป็นเวลานาน COPD เป็นโรคท่ีมี
การอักเสบอย่างไม่รุนแรง แต่เร้ือรังเป็นทั่วทางเดินอากาศเซลล์ปอดและหลอดลมในปอด โดยพบ 
macrophage, CD8, T-lymphocytes และ neutrophil ในปอดเพิ่มจานวนข้ึน เซลล์เหล่าน้ีหลั่งสารกระตุ้น
หลายชนิด เช่น leukotriene B4, IL-8, TNF และอ่ืนๆ ท่ีสามารถทาลายเซลล์ปอดหรือคงสภาพการอกัเสบ
เร้ือรัง (รัชนา ศานติยานนทแ์ละคณะ, 2550) ซึงโรคน้ีเกิดจากสารพิษในควนับุหร่ีทาลายเยือ่บุหลอดลมส่วน
ปลายและถุงลม ท าให้ถุงลมฉีกขาดทีละนอ้ยและมีจานวนนอ้ยลง การยืดหยุน่ในการหายใจเขา้ออกน้อยลง 
ร่างกายไดรั้บออกซิเจนน้อยลง เกิดอาการเหน่ือย หอบ แน่นอึดอดั ออกกาลงักายไม่ได้ โรคเร้ือรังเหล่าน้ี
สามารถรักษา/แกไ้ขให้ปอดกลบัมาทางานปกติไดย้าก ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดไม่สามารถกลบัมา
เป็นปกติไดแ้มว้า่จะหยุดสูบบุหร่ีมานาน จากรายงานการศึกษาพบวา่ ประมาณร้อยละ 90 ของคนท่ีเสียชีวิต
ด้วยโรคถุงลมโป่งพองมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี ร้อยละ 70 ของผูป่้วยท่ีอาการอยู่ในระยะสุดท้ายจะ
เสียชีวิตภายใน 10 ปี โดยมีอาการเหน่ือยหอบตลอดเวลาจนกว่าจะเสียชีวิต (ประกิต วาธีสาธกกิจ, 2552) 
และพบวา่ ผูสู้บบุหร่ีท่ีเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ียงัคงสูบบุหร่ีต่อเน่ืองไปจนถึงอายุ 75 ปี มีโอกาสพฒันา
เป็นมะเร็งปอดสูงถึง 16% (Tonstad & Cowan, 2009) 

โรคปอดบวม (Desquamative interstitial pneumonia, DIP) 
DIP เป็นโรคปอดบวมชนิดท่ีมี macrophages คัง่เป็นจานวนมากในถุงลมปอด ต่อมาถุงลมปอดถูก

ท าลายจนกลายเป็นพงัผืด DIP มกัจะเกิดกบัคนอายุ 40-50 ปี เป็นในชายมากกวา่หญิงในสัดส่วน 2:1 พบว่า
ผูป่้วยทุกคนสูบบุหร่ี มีอาการหายใจล าบาก ไอแห้งๆเป็นสัปดาห์เป็นเดือน น้ิวมือปุ้ม หนา้ท่ีการท างานของ
ปอดมีความผดิปกติเล็กนอ้ย ผูป่้วย DIP มีการพยากรณ์โรคดี และตอบสนองต่อสเตียรอยด์ การหยุดสูบบุหร่ี
ทาใหมี้อตัราการรอดชีวติร้อยละ100 (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

หอบหืด (Asthma) 
หอบหืดเป็นโรคท่ีมีการอกัเสบเร้ือรังของทางเดินหายใจ ท าให้หายใจมีเสียงวี้ด หายใจไม่ออกแน่น

หน้าอก ไอตอนกลางคืนและเชา้มืด อาการเหล่าน้ีเก่ียวกบัหลอดลมตีบและอากาศไม่พอหายใจ การอกัเสบ
ของทางเดินหายใจเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้จึงทาให้หลอดลมหดเกร็ง คนท่ีเป็นหอบหืดไวต่อส่ิง
กระตุ้นหลายอย่าง เช่น ส่ิงกระตุ้นจากภายนอกจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาไวเกิน (hypersensitivity 
reaction) ส่ิงกระตุน้จากภายใน เช่น การสูบบุหร่ี การติดเช้ือในปอด โดยทาให้เกิดการอกัเสบเร้ือรังของ
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หลอดลม กล้ามเน้ือหลอดลมหดตวัและมีการหลั่งน ้ าเมือกมากข้ึนซ่ึงเป็นลักษณะของการเกิดหอบหืด      
(รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

 
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
โรคหลอดเลือดแดงแขง็ตวั (Atherosclerosis) เป็นท่ีแน่ชดัวา่การสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงของการเกิด

หลอดเลือดแดงแข็งตวั การสูบบุหร่ีวนัละ 1 ซอง หรือมากกวา่นั้นเป็นเวลาหลายปี ทาให้อตัราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึน เม่ือหยดุสูบบุหร่ีจะสามารถลดอตัราเส่ียงไดอ้ยา่งมาก โรคหลอดเลือดแดงแข็งตวัเป็นโรคท่ีเกิดจากมี
การอกัเสบเร้ือรังของเซลล์ผนังด้านในของหลอดเลือด (endothelium) รอยโรคท่ีเกิดข้ึนทาให้มีปฏิกิริยา
ระหวา่ง LDL cholesterol,macrophages, T-lymphocytes และสารท่ีอยูใ่นเซลล์บุผนงัดา้นในของหลอดเลือด
ทาให้เซลล์ชั้นในของหลอดเลือดผิดปกติ หลอดเลือดแดงแข็งตวัและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะ
หัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease, IHD) (รัชนา ศานติยานนท์ และคณะ , 2550) รายงานการวิจยัใน
สหรัฐอเมริกา พบวา่ กลุ่มผูสู้บบุหร่ีจะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจขาดเลือดมากกวา่คนไม่สูบบุหร่ี 2-4 
เท่า ผูสู้บบุหร่ีท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงหรือมีไขมนัในเลือดสูง จะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงข้ึนถึง 8 
เท่า และมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะหวัใจวายจากกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัมากกวา่คนท่ีไม่สูบบุหร่ีถึง 
10 เท่า โดยเฉล่ียการสูบบุหร่ีจะท าให้เส้นเลือดเส่ือมและเกิดการตีบตนัเร็วมากกว่าผูไ้ม่สูบบุหร่ี 10-15 ปี 
องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ ร้อยละ 25 ของผูท่ี้เสียชีวิตจากเส้นเลือดหวัใจตีบเป็นผลมาจากการสูบบุหร่ี และ
ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีท่ีไดรั้บยาคุมก าเนิดจะเส่ียงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากกวา่สตรีทัว่ไปถึง 40 เท่า 
และยงัพบวา่ควนับุหร่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีทาให้เกิดโรคหวัใจวาย ร้อยละ 80 ของผูท่ี้หวัใจวายก่อนอาย ุ
50 ปี เป็นผลมาจากการสูบบุหร่ีความถ่ีของการเกิดหวัใจวายของผูท่ี้สูบบุหร่ีเกิดข้ึน ร้อยละ 80 ในผูสู้บบุหร่ี
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-49 ปี ร้อยละ 60 ในผูสู้บบุหร่ีท่ีอายรุะหวา่ง 50-59 ปี (ประกิต วาธีสาธกกิจ, 2552) 

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) 
การสูบบุหร่ีเพิ่มอตัราเส่ียงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ซ่ึงมีสาเหตุจาก

หลอดเลือดแดงแข็งตวั ควนับุหร่ีจะกระตุน้ให้มีการหลัง่สารย่อยโปรตีน matrixmetalloproteinase (MMP) 
จาก macrophages โดยจะยอ่ยผนงัโปรตีนของผนงัหลอดเลือดแดง เช่น คอลลาเจน อีลาสติน เป็นตน้ จึงท า
ให้หลอดเลือดแดงอ่อนแอ และไวต่อการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตวั หรือความดนัเลือดสูง หรือทั้งสองอยา่ง 
ความดันเลือดสูงเป็นสาเหตุท่ีทาให้หลอดเลือดแดงใหญ่ท่ีโป่งพองแตก มีอันตรายถึงชีวิต (รัชนา            
ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

โรคหลอดเลือดในสมองตีบ (Cerebro vascular disease) 
การเส่ือมของหลอดเลือดในสมองมีกลไกลการเกิดเหมือนกบัท่ีเกิดกบัเส้นเลือดหัวใจและอวยัวะ

อ่ืนๆ ของร่างกาย ผูป่้วยอาจเป็นอมัพาตจากสมองขาดเลือดไปเล้ียง หรือมีความจาเส่ือมลง การสูบบุหร่ีท า
ใหอ้ตัราเส่ียงต่อเส้นเลือดสมองแตกเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า (ประกิต วาธีสาธกกิจ, 2552) 
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โรคระบบต่อมไร้ท่อ 
โรคเบาหวาน (Diabetic mellitus) 
สารเคมีในควนับุหร่ีทาให้เกิดการต้านอินซูลิน (insulin resistance) และเป็นโรคเบาหวาน ผูท่ี้มี

ภาวะตา้นอินซูลินจะไม่สามารถน าอินซูลินไปใช้ได ้ถึงแมจ้ะมีระดบัอินซูลินในเลือดสูง ภาวะน้ีจะท าให้
ปริมาณของไขมนัในอวยัวะต่างๆเปล่ียนแปลง หรือโดยการเกิดพิษ (toxic) ต่อเน้ือเยื่อตบัอ่อนโดยตรงกลไก
อ่ืนซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกนัคือ ผูท่ี้ไม่ออกก าลงักายและคนอว้นจะเพิ่มอตัราเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน กล่าวคือ
การน ากลูโคสเขา้ไปในเซลล์ไขมนัและเซลล์กลา้มเน้ือผิดปกติไปในผูท่ี้สูบบุหร่ีสารเคมีในควนับุหร่ีมีผล
โดยตรง คือ ขดัขวางการน ากลูโคสเขา้เซลล์ ผลทางออ้ม คือ ท าให้สารเคมีในเลือดเปล่ียนแปลง หรือลด
ปริมาณเลือดไหลเวียนในหลอดเลือด จากการทดลองโดยใชเ้ซลล์กลา้มเน้ือพบวา่การกระตุน้การนากลูโคส
เขา้กลา้มเน้ือโดยอินซูลินผิดปกติไปในผูท่ี้สูบบุหร่ีซ่ึงเป็นผลทางออ้มท่ีเกิดข้ึนจากการมีปริมาณกรดไขมนั
อิสระ (free fatty acid) และไขมนัไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) ในเลือดสูงกว่าปกติ ผูท่ี้เป็นเบาหวานมี
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ และจะเพิ่มความเส่ียงมากข้ึนถา้สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ียงัมีความสัมพนัธ์กบั
การเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน เช่น โรคไต (nephropathy) โรคของปลายประสาท (neuropathy) 
และโรคของจอตา (retinopathy) เป็นตน้ (รัชนา ศานติยานนท์ และคณะ, 2550) พบว่าผูสู้บบุหร่ีท่ีป่วยเป็น
โรคเบาหวานเวลานานเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากว่าคนทั่วไปถึง 5.7 เท่า (Gritz, 
Vidrine, & Fingeret, 2007) 

โรคระบบภูมิคุมกนั 
โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) 
การสูบบุหร่ีมีผลโดยตรงต่อการเกิดโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์ โดยทาให้ rheumatoid factor (RF) ใน

เลือดสูงข้ึน และเปล่ียนภูมิตา้นทานของร่างกาย รวมทั้งท าให้จ  านวนเม็ดเลือดขาวสูงข้ึนและเม็ดเลือดขาว
ชนิด lymphocytes ผดิปกติ (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งชนิดต่างๆ 
มะเร็งปอด (Lung cancer) 
Polycyclic aromatic hydrocarbon เป็นสารเคมีก่อมะเร็งท่ีมีความแรงมากท่ีสุด สารกลุ่มน้ีในควนั

บุหร่ี เช่น เบนโซพัยรีน เม่ือเข้าสู่ ร่างกายจะถูกเมตาบอไลต์ โดย cytochrome P450, prostaglandin H 
synthetase และ epoxide hydrolase   ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีสร้างจากตับ สาร epoxide intermediates ท่ีจับกับ 
DNA เป็นส่ิงบ่งช้ีการได้รับ polycyclic aromatic hydrocarbon การได้รับสารชนิดน้ี เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการ
เกิดมะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เบนโซพยัรีนท าให้มีการกลายพนัธ์ุของ p53 tumor suppressor 
gene ในคนท่ีเป็นมะเร็งปอดท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ปัจจุบันพบว่ามะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma มี
อุบติัการณ์สูงทั้งในเพศชาย และหญิง (รัชนา ศานติยานนท์ และคณะ, 2550) ร้อยละ 90 ของมะเร็งปอดมี
สาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี ผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีเป็นมะเร็งปอดร้อยละ 30 เป็นผลจากการไดรั้บควนับุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบ 
และพบวา่ผูสู้บบุหร่ีจดัมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกวา่ผูไ้ม่สูบถึง 50 เท่า ยงัพบว่าผูป่้วยท่ีเป็น
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มะเร็งปอดจะมีชีวิตอยู่ไดห้ลงัเร่ิมจากมีอาการเป็นเวลา ประมาณ 6 เดือน ประมาณ ร้อยละ 80 จะเสียชีวิต
ภายในเวลา 1 ปี และแมว้่าจะให้การรักษาอย่างดีก็จะมีอตัราการรอดชีวิตเพียงร้อยละ 2-5 เท่านั้น (ประกิต 
วาธีสาธกกิจ, 2552) 

มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer) 
มะเร็งตบัอ่อนเป็นมะเร็งท่ีมีอตัราการเสียชีวติสูง การพยากรณ์โรคไม่ดี อตัราผูป่้วยรอดชีวิตเม่ือ 5 ปี 

มีเพียง ร้อยละ 5 มะเร็งตบัอ่อนเกิดกบัผูท่ี้มีอายุ 60-80 ปี การสูบบุหร่ีเพิ่มความเส่ียงของการเกิดมะเร็งตบั
อ่อนอีกเท่าตวั โดยท่ีควนับุหร่ีจะท าให้ยีนหลายชนิดกลายพนัธ์ุซ่ึงท าให้โปรแกรมการตายของเซลล์เสียไป 
(apoptosis) เสียไป จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งหลอดอาหาร (Carcinoma of the esophagus) 
มะเร็งหลอดอาหารพบในผูท่ี้มี อายุ 50 ปี ข้ึนไป ชายเป็นมากกวา่หญิง การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุหน่ึง

ของการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร เพราะในควนับุหร่ีมี polycyclic aromatic hydrocarbon ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง 
การรับประทานอาหารท่ีมีสารก่อมะเร็งร่วมกบัการสูบบุหร่ียิ่งเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ตวัอยา่งเช่น 
การเกิดปฏิกิริยา methylation กบัสารจ าพวก nitroso ในอาหาร และได้รับควนับุหร่ีด้วยจะท าให้ยีนหลาย
ชนิดกลายพนัธ์ุ มะเร็งหลอดอาหารมีการพยากรณ์โรคไม่ดี มีอตัราการรอดชีวติเม่ือ 5 ปี ประมาณร้อยละ 20 
(รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งกล่องเสียง (Carcinoma of the larynx) 
ควนับุหร่ีเป็นสาเหตุให้เซลล์เยื่อบุกล่องเสียงเกิดการเปล่ียนแปลงจนกระทัง่เป็นเซลล์มะเร็งระดบั

ความเส่ียงข้ึนอยูก่บัปริมาณควนับุหร่ีท่ีไดรั้บ ถึงแมว้่าจะเป็นระยะท่ีมะเร็งปรากฏชดัชดัเจนแลว้ก็ตามหาก
หยดุสูบบุหร่ีเซลลจ์ะหยดุการเปล่ียนแปลงเป็นเซลลม์ะเร็งได ้(รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric carcinoma) 
มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งท่ีเป็นมากอนัดบั 2 ของทัว่โลก ชายเป็นมากกวา่หญิง การพยากรณ์

โรคไม่ดี มีอตัราการรอดชีวิตเม่ือ 5 ปี ประมาณ ร้อยละ 20 สารอนุมูลอิสระในควนับุหร่ี ท าอนัตรายต่อดีเอ็น
เอจึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดเซลลม์ะเร็ง (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Carcinoma of the bladder) 
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นในชายมากกว่าหญิง ประมาณ 3 เท่า พบในช่วงอายุ 50-80 ปี การสูบ

บุหร่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถึง 3-7 เท่า ข้ึนอยูก่บัจ  านวนบุหร่ีท่ีสูบและจ านวนปีท่ี
สูบ (ซอง/ปี) ร้อยละ 50-80 ของชายท่ีเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

มะเร็งไต (Renal cell carcinoma) 
มะเร็งไตมกัเกิดกบัผูมี้อายุ 60-70 ปี ชายเป็นมากกว่าหญิง การสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีสุด

ของการเกิดมะเร็งไตซ่ึงมีอุบติัการณ์สูงกวา่คนท่ีไม่สูบบุหร่ี (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 
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มะเร็งในช่องปาก (Oral cancer) 
ร้อยละ 90 ของมะเร็งในช่องปากเป็นชนิด squamous cell carcinoma ผูป่้วย 8 ใน 10 คน มีประวติั

สูบบุหร่ีจดั สารก่อมะเร็งในใบยาสูบ ทาให้ oncogenes เปล่ียนแปลงซ่ึงต่อมาจะสังเคราะห์สารท่ีเหน่ียวน า
ให้ เกิ ดก ารแบ่ ง เซ ลล์  เช่ น  transforming growth factor (TGF), epidermal growth factor (EGF) จึ ง เกิ ด
เซลล์มะเร็งภายใน epithelium นอกจากน้ียาสูบยงัยบัย ั้ง tumor suppressor gene สารเสพยาสูบทุกรูปแบบ ทั้ง
ชนิดสูบ อม หรือเค้ียว เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก (รัชนา ศานติยานนท ์และคณะ, 2550) 

บุหร่ีท าให้สมรรถภาพทางเพศเส่ือม  
การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้สมรรถภาพทางเพศเส่ือม เน่ืองจากเกิดจากเส้นเลือดและ

เส้นประสาทท่ีควบคุมการแข็งตวัของอวยัวะเพศชายเส่ือม ซ่ึงควนับุหร่ีมีสารท่ีท าให้หลอดเลือดตีบ การ
ท างานจึงเส่ือมลง นอกจากน้ียงัพบตวัอสุจิในผูสู้บบุหร่ีมีการเคล่ือนไหวอ่อนแรงลง รวมทั้งจ  านวนอสุจิ
ลดลง เม่ือเทียบกบัผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี สมาคมการแพทยอ์งักฤษสรุปผลงานวิจยัวา่ การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของ
การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศของชายตั้งแต่วยั 30-50 ปี (อมรา บุญตะนยั, 2558) 

ควนับุหร่ีมีผลกบัสมองและระบบประสาท  
ซ่ึงในควนับุหร่ีมีสารนิโคตินท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท สารน้ีสามารถผา่นไปสู่สมองภายในเวลา 

10-20 วินาที หลกัดูดบุหร่ีแต่ละคร้ังปริมาณนิโคตินในเลือดค่อยๆ เพิ่มข้ึนจนถึงสุดสูงสุด เม่ือหยุดสูบบุหร่ี
แต่ละมวน ซ่ึงนิโคตินมีฤทธ์ิเพิ่มการหลัง่สารส่ือประสาทโดปามีน (Dopamine) ท่ีควบคุมความรู้สึกและ
อารมณ์ (Mesolimbic System) ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกเคล้ิมสุข (Euphoria) ความรู้สึกสุขสบายน้ีจะเกิดข้ึนใน
การสูบบุหร่ีคร้ังแรก ๆ เม่ือสูบบุหร่ีติดต่อไปในระยะหน่ึงจะเกิดการด้ือต่อฤทธ์ิ (Tolerance) ท าให้แมผู้สู้บ
จะสูบบุหร่ีติดต่อกนัเป็นเวลานานก็ไม่เกิดความรู้สึกสุขสบายจากการสูบบุหร่ี แต่ตอ้งสูบบุหร่ีเพื่อระงบั
ภาวะถอนยา หรืออยากยาทางจิต (Psychological Withdrawal Syndrome) ได้แก่ เครียด หงุดหงิด ฉุนเฉียว 
กระวนกระวาย ขาดสมาธิ มึนงง และหลงลืม มีความเช่ือวา่ การสูบบุหร่ีช่วยให้ความจ าดีข้ึน แต่มีงานวิจยั
พบวา่ การสูบบุหร่ีไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในกระบวนทางการความคิด (Cognitive Performance) แต่ในผูท่ี้
ติดบุหร่ี ภาวะอยากสูบบุหร่ีจะท าใหค้วามสามารถในการจดจ าลดลง (รชานนท ์ง่วนใจรัก, 2552) 

กระทบต่อหญิงมีครรภแ์ละทารก ซ่ึงหญิงวยั 35 ปีข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ า เส่ียงต่อการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควรจากโรคมะเร็งปอดสูงกว่าหญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี 12 เท่า และจากโรคถุงลมปอดโป่งพองสูงกว่า
หญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี 10.5 เท่า หญิงท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสตั้งครรภช์า้กวา่ผูไ้ม่สูบ 3 เท่า ถึงวยัหมดประจ าเดือนเร็ว
กวา่ปกติ 2 ปี ซ่ึงมีผลต่อภาวะกระดูกผุหรือเปราะเร็วข้ึน เม่ือมีอายุมากข้ึนท าให้กระดูกเชิงกรานหักง่ายเม่ือ
หกลม้ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์จากผลของควนับุหร่ีท่ีมีต่อทารก เช่น ครรภ์เป็นพิษ
ความดนัโลหิตสูง รกเกาะต ่า คลอดล าบาก เลือดออกมากมีแนวโน้มคลอดก่อนก าหนดมากกวา่ 50% แทง้
ง่าย ทารกแรกเกิดมีน ้ าหนักตวัน้อยกว่าปกติประมาณ 170-200 กรัม ทารกมีโอกาสตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์
เพิ่มข้ึน 1.6 เท่า และภาวะเสียชีวติอยา่งเฉียบพลนัของทารกเกิดไดม้าก ผลิตน ้ านมไดน้อ้ยกวา่ปกติ และสาร
นิโคตินในเลือดสามารถถ่ายทอดไปสู่ทารกทางน ้ านมได้ นอกจากน้ีการสูบบุหร่ียงัท าให้เกิดแผลใน
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กระเพาะอาหารได้ง่าย เน่ืองจากสารเคมีในควนับุหร่ีกระตุน้กระเพาะอาหารให้มีการหลัง่น ้ าย่อยออกมา
มากกวา่ปกติ ควนับุหร่ีท าให้การเจริญเติบของเซลล์ทารกในครรภ์ช้าลง เด็กคลอดออกมาตวัเล็กกวา่ปกติ 
น ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์สมองเด็กเกิดความบกพร่อง ในผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีเกิน 10 มวนต่อวนั ระหวา่งตั้งครรภ์
มีโอกาสเส่ียงต่อการให้ก าเนิดบุตรท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติถึง 4.4 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัหญิงตั้งครรภ์ท่ีสูบ
บุหร่ีนอ้ยกวา่ 10 มวนต่อวนั หรือหญิงตั้งครรภท่ี์ไม่สูบบุหร่ีเลย (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552) 

ผลกระทบต่อเด็ก เน่ืองจากเด็กได้รับควนับุหร่ีโดยตรง ปอดของเด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโตจะไดรั้บ
ผลกระทบจากควนับุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบมากท่ีสุด โดยท าให้การเจริญเติบโตของปอดนอ้ยกวา่ปกติ และมีอาการไอ
เสมหะมากกวา่ปกติ จากการรายงานของส านกังานพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม (EPA) ของสหรัฐอเมริการะบุวา่ การ
สูดควนับุหร่ีเขา้ไปท าให้เด็ก ๆ เกิดอาการของโรคทางเดินหายใจรุนแรงมากกวา่ 200,000 คนต่อปี รวมทั้งมี
อาการของโรคปอดบวมและหลอดลมอกัเสบดว้ยการได้รับควนับุหร่ียงัท าให้เด็ก ๆ มีโอกาสเป็นโรคหืด
เพิ่มข้ึน 2 เท่าถา้อยูใ่นบา้นท่ีมีคนสูบบุหร่ีอยา่งนอ้ย 10 มวนต่อวนั การไดรั้บควนับุหร่ีจะท าให้เด็กท่ีมีอาการ
ของโรคหืดอยู่แลว้ เกิดอาการหอบบ่อยและรุนแรงข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดน ้ าขงัใน
ช่องหูส่วนกลาง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาการรับรู้และการทรงตวัของเด็กในอนาคตการไดรั้บควนับุหร่ียงั
ท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองของตา จมูก และคอ รวมไปถึงปอดท าให้เกิดอาการไอมีเสมหะมาก แน่นหนา้อก 
และปอดมีสมรรถภาพลดลง การไดรั้บควนับุหร่ีตั้งแต่วยัเด็กจะมีผลอยา่งมากต่อการเพิ่มความเส่ียงต่อการ
เป็นโรคมะเร็งในอนาคต 

ผลกระทบต่อคนข้างเคียงจากพิษภยัของบุหร่ีมือสอง (Second Hand Smoke) ซ่ึงเป็นควนับุหร่ีท่ี
ประกอบดว้ยสองลกัษณะ คือ ควนัจากปลายมวนท่ีลอยอยูใ่นอากาศขณะไม่มีการดูดบุหร่ี เรียกวา่ ควนันอก
มวน หรือควนัปลายมวน (Side Stream Smoke: SS) ประมาณร้อยละ 85 และควนัท่ีผูสู้บสูดเข้าไป และ
ปล่อยควนัออกมา เรียกว่า ควนัในมวน (Main Stream Smoke: MS) ประมาณร้อยละ 15 ควนับุหร่ีมือสอง 
เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ควนับุหร่ีในสภาพแวดลอ้ม (Environmental Smoke ETS) แต่การใช้ค  าว่า “มือสอง” ให้
ความหมายท่ีชดัเจนกว่า ควนัปลายมวน (SS) มีความแตกต่างจากควนัในมวน (MS) ในหลายๆ ทางความ
ร้อนของปลายมวนบุหร่ีท่ีจุดไฟขณะท่ีไม่มีการสูดควนั 600 องศาเซลเซียส และสูงเป็น 1,000 องศาเซลเซียส 
ขณะท่ีมีการสูดควนัอุณหภูมิท่ีเผาไหมอ้ยูท่ี่ปลายมวนบุหร่ี ขณะท่ีไม่มีการดูดควนัต ่ากวา่ขณะดูดควนั ท าให้
สารพิษ และสารก่อมะเร็งบางชนิดมีความเข้มข้นสูงข้ึน ในควนัปลายมวน รวมถึงสารแอมโมเนียสาร
ระเหยอะไมน์และสารระเหยไนโตรซามีนส์ สารท่ีเกิดจากการแตกตวัของนิโคติน และอะโรเมติกส์อะไมน์
สภาพแวดล้อมท่ีมีการสูบบุหร่ีจะเปล่ียนแปลงส่วนประกอบในอากาศอยู่ตลอดเวลาตามระยะเวลาท่ี
เปล่ียนไป ความเข้มข้นท่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองข้ึนอยู่กับระยะของแหล่งควนับุหร่ี ทั้ งน้ีไม่มีระดับท่ี
ปลอดภยัของการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ถึงไดรั้บแมเ้พียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายได ้
ผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคนสูบบุหร่ี จะมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณและระยะเวลาท่ีไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
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ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ าจะมีค่าใชจ่้ายประมาณวนัละ 10.8 บาท ต่อคน โดย
ผูช้ายมีรายจ่ายสูงกวา่ผูห้ญิงเกือบเท่าตวั คือประมาณ 11.0 บาท และผูห้ญิงประมาณ 6.7 บาทถึงแมร้ายจ่าย
ต่อคนต่อวนัจะไม่สูงมากนกั แต่ถา้พิจารณาใน พ.ศ. 2547 มีผูสู้บบุหร่ีเป็นประจ า จ  านวน 9.6 ลา้นคน ดงันั้น
ผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดสูญเสียเงินเป็นค่าใชจ่้ายรวมกนัประมาณ 5 หม่ืนกวา่ลา้นบาทต่อปี ความสูญเสียท่ีเกิดจาก
ค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีประเทศไทยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการ
สูบบุหร่ีปีละประมาณ 5 หม่ืนลา้นบาท (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2552) 

2.1.4 วธีิการเลกิบุหร่ี 
การจะท าใหค้นท่ีสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีนั้นท าไดย้ากมาก ถึงแมจ้ะเลิกไดแ้ลว้ ก็มีคนท่ีกลบัมาสูบใหม่อีก

ในสัดส่วนท่ีมาก โดยเฉล่ียการท่ีคนจะเลิกบุหร่ีไดอ้าจจะตอ้งเลิกๆ สูบๆ ถึง 5-7 รอบ กว่าท่ีจะเลิกบุหร่ีได้
อยา่งเด็ดขาด ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมากกวา่การเลิกยาเสพติดร้ายแรงบางชนิดอยา่ง เฮโรอีน ดงันั้นผูท่ี้จะเลิกบุหร่ี
จะตอ้งใชก้ าลงัใจและความเขม้แข็งอยา่งมาก เพราะโดยสถิติแลว้ ผูท่ี้สูบบุหร่ีจ านวนมากท่ีมีความอยากเลิก
บุหร่ี แต่ก็ยงัเลิกไม่ไดเ้สียที คนรอบขา้งตอ้งมีส่วนช่วยเป็นก าลงัใจ การเลิกบุหร่ีก็จะมีโอกาสส าเร็จมากข้ึน 
ความอยากบุหร่ีเป็นพฤติกรรมของความเคยชิน เม่ือตดัสินใจจะเลิกบุหร่ีแลว้ จะตอ้งตดัให้ขาด ซ่ึงจะดีกว่า
การลดปริมาณท่ีสูบลงทีละน้อย เพื่อหวงัว่าจะหยุดสูบไดใ้นท่ีสุดนั้น จากการส ารวจพบว่ามกัจะลม้เหลว
มากกว่าการเลิกด้วยวิธีหักดิบ โดยเร่ิมตั้งแต่ทิ้งบุหร่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้สูบบุหร่ี ได้แก่ ไฟแช็คท่ีเข่ียบุหร่ี 
รวมถึงละเวน้พฤติกรรมท่ีชอบท าควบคู่ไปกบัการสูบบุหร่ีดว้ย ละเวน้การพบปะกลุ่มเพื่อนท่ีเคยสูบบุหร่ี 
และตอ้งหลีกเล่ียงกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้เตือนจิตใตส้ านึกให้อยากบุหร่ี ข้ึนมา เช่นหากมีการ
ด่ืมเบียร์ หรือจิบกาแฟ พร้อมๆ กบัการสูบบุหร่ีเป็นประจ าหากท ากิจกรรมดงักล่าวแลว้ไม่ไดสู้บบุหร่ีดว้ยก็
จะรู้สึกเหมือนขาดรสชาติบางอยา่งไป จนกวา่จะหยบิบุหร่ีข้ึนมาสูบนัน่เอง 

การออกก าลงักาย เป็นกิจกรรมคลายเครียดท่ีไดผ้ลมากส าหรับผูท่ี้ก าลงัเลิกบุหร่ี อาจเป็นการวิ่ง
เหยาะๆ 30-40 นาที จะท าให้ร่างกายคลายเครียด อยากบุหร่ีน้อยลง ทั้งยงัท าให้เพลียจึงหลบัสบายและการ
ปรับพฤติกรรมการด่ืมน ้ าในแต่ละวนัให้มากๆ จะช่วยขบันิโคตินออกจากร่างกาย ท าให้อาการอยากบุหร่ี
หายไปไดเ้ร็วข้ึน วธีิการเลิกบุหร่ีท่ีใชไ้ดผ้ลมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

1. วธีิทางธรรมชาติบ าบัด 
วธีิทางธรรมชาติบ าบดัท่ีลดอาการลงแดงจากการเลิกส่ิงเสพติดไดดี้ ก็คือ การฝึกช่ีกง มีงานวิจยัในผู ้

เสพเฮโรอีนท่ีถูกบ าบดั กลุ่มหน่ึงไม่ท าอะไร, กลุ่มหน่ึงให้กินยาเลิก และอีกกลุ่มหน่ึงให้ฝึกช่ีกงเพียงอยา่ง
เดียว จากการตรวจวดัระดบัสารเฮโรอีน พบวา่ กลุ่มท่ีฝึกช่ีกงนั้นสามารถขจดัอนุพนัธ์ุของเฮโรอีนออกจาก
ตวัไดเ้ร็วท่ีสุด นอกไปจากนั้น อาการลงแดงท่ีเกิดระหวา่งการบ าบดัพบวา่กลุ่มท่ีฝึกช่ีกงมีอาการลงแดงเพียง 
4-5 วนัเท่านั้น เทียบกบักลุ่มควบคุมแลว้ตอ้งใชเ้วลาเกือบ 10 วนักวา่ท่ีอาการลงแดงจะหายไป ยิ่งไปกวา่นั้น 
เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีรักษาดว้ยยาเลิกท่ีอาการลงแดงจะหายไปภายใน 7 วนั ก็ยงัพบวา่กลุ่มท่ีฝึกช่ีกงยงัให้ผล
ลดอาการลงแดงไดดี้กวา่การกินยาในคนสูบบุหร่ีก็เช่นกนั ถา้ไดฝึ้กช่ีกงควบคู่ไปกบัวธีิการอดบุหร่ีอ่ืนๆ ก็จะ
ช่วยใหผ้า่นช่วงอยากบุหร่ีไปไดอ้ยา่งราบร่ืนยิง่ข้ึน 
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2. การใช้พืชสมุนไพรและผลไม้ 
สมุนไพรท่ีใช้ ได้แก่ หญ้าดอกขาว(Leptochloa chinensis (L) Nees) ซ่ึงเป็นตน้ไมจ้  าพวกตน้หญ้า 

พบวา่ sodium nitratc ในหญา้ดอกขาวช่วยใหช่้องปากจืด รับรสไดน้อ้ยลง ขนาดท่ีใชคื้อ หญา้ดอกขาวทั้งตน้
ตากแหง้ จ  านวน 3 กรัม ชงตม้ดว้ยน ้ าจนไดป้ริมาณเคร่ืองด่ืมชา 150 มิลลิลิตร ด่ืมวนัละ 3 คร้ัง โดยการวจิยัน้ี
สามารถส่งเสริมให้เลิกบุหร่ีไดเ้ห็นผลในเดือนท่ี 2 ของการใชว้นัละ 4 คร้ัง คร้ังละ 2 กรัม หลงัอาหารทุกม้ือ 
และปัจจุบนัไดมี้ผูน้ ามาสกดัเป็นชาชงด่ืม หรือเม่ือตอ้งการสูบบุหร่ี ให้ด่ืมชาหญา้ดอกขาว 1 แกว้ก่อน เม่ือ
ด่ืมเขา้ไปแล้วถ้าสูบบุหร่ีตามจะท าให้ความรู้สึกจากการสูบบุหร่ีไม่เหมือนท่ีเคย และอาจไม่อยากสูบอีก
ต่อไป ในท่ีสุดก็อาจเลิกสูบบุหร่ีได ้จากผลการด าเนินงานโครงการคลินิกอดบุหร่ีของ โรงพยาบาลท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร ไดใ้ช้รูปแบบการบ าบดัรักษา แบบผสมผสานทั้งดา้นร่างกายและ จิตใจ และมีการใช้ชาชง
สมุนไพรหญา้ดอกขาว 1 ซอง ละลายน ้ า 1 แกว้ ด่ืมวนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร รับประทานวิตามินซี (100 มิลิ
กรัม) 1 เมด็ วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร และใชน้ ้ ายาอมบว้นปากเวลาท่ีมีอาการอยากบุหร่ี ใชเ้วลาประมาณ 1 - 
2 เดือน พบว่าไดผ้ลดี แต่เน่ืองจากหญา้ดอกขาวเป็นกลุ่มท่ีมีโปแตสเซียมสูงการใช้จึงควรระวงัในรายท่ีมี
ประวติัโรคหวัใจ ส่วนผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนอาจมีอาการคอแหง้ปากแหง้ เป็นตน้ 

ส าหรับผลไมท่ี้ใช้ไดแ้ก่ ผลไมร้สเปร้ียวท่ีมีวิตามินซีสูง โดยเฉพาะมะนาว พบวา่เม่ือ น าไปใชแ้ลว้
ไดผ้ลดีมาก เน่ืองจากมะนาวมีผลต่อการท างานของต่อมรับรสขม ท าให้รสชาติของบุหร่ีเปล่ียนไป ซ่ึงวธีิการ
กินจะหัน่มะนาวเป็นช้ินเล็กๆ ให้มีเปลือกติดมาดว้ย ขนาดพอค า เม่ือมีความรู้สึกอยากสูบบุหร่ีใหกิ้นมะนาว
แทน โดยอมแลว้ค่อยดูดความเปร้ียว จากนั้นเค้ียวเปลือก อยา่งชา้ๆ นาน 3-5 นาที มะนาวจะมีผลท าให้ล้ิน
ขม เฝ่ือน จากนั้นด่ืมน ้ า 1 อึก นอกจากช่วยลด ความอยากนิโคตินแล้ว เม่ือสูบบุหร่ีจะท าให้รสชาติบุหร่ี
เปล่ียนเป็นขมจนไม่อยากสูบ และสามารถ กินมะนาว หรือผลไมช้นิดอ่ืนท่ีมีความเปร้ียวมากๆ ไดทุ้กคร้ังท่ี
เกิดความอยากบุหร่ี ซ่ึงการเลิกบุหร่ี ดว้ยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะเลิกบุหร่ีไดใ้น 2 สัปดาห์ และไม่อยาก
บุหร่ีอีก 

3. วธีิทางการแพทย ์ส าหรับผูท่ี้ไม่มัน่ใจวา่จะท าการอดบุหร่ีไดเ้อง จะใชว้ธีิทางการแพทยคื์อ วธีิการ
ฝังเข็ม โดยจะมีจุดฝังเข็มตามจุดของร่างกาย ไดแ้ก่ท่ี หู ล าตวั ประมาณ 15 จุด โดยใชเ้วลาคร้ังละ ประมาณ 
20-30 นาทีก่อนดึงเข็มออก และตอ้งท าการฝังเข็มเป็นเวลาติดต่อกนัประมาณ 5 วนั หรือใช้วิธีฝังเข็มเป็น
คอร์ส 1 คอร์ส หมายถึง วนัละคร้ังหรือวนัเวน้วนั 3 คร้ัง ซ่ึงโดยทัว่ไปใชเ้วลา 1-2 คอร์ส การฝังเข็มมีผลใน
การปรับความสมดุลของช่ีเลือด การทะลวงเส้นลมปราณ การขบัพิษ ออกจากร่างกาย การฝังเขม็เพื่ออดบุหร่ี 
ผลจะปรากฏใน 2-3 วนัแรก ถ้าสูบอีกจะรู้สึกขม เผ็ด เหมือนกินใบไมท่ี้ขมจดั และมีกล่ินโลหะ จนเกิด
อาการเบ่ือท่ีจะสูบ หรือหากมีอาการอยากสูบ ก็ไม่ทรมานมากนกั ส าหรับงานวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของการ
ฝังเข็มอดบุหร่ีขณะน้ียงัไม่ค่อยมีปรากฏมากนกั โดยงานวิจยัท่ีมีอยูพ่บวา่ วิธีการน้ีไดผ้ลเพียงไม่เกินร้อยละ 
20 อีกทั้งการรักษาดว้ย วิธีน้ี ก็ยงัไม่ใช่เคร่ืองบ่งช้ีท่ีชดัเจนวา่สามารถรักษาไดต้ามท่ีองคก์ารอนามยัโลกให้
การยอมรับ ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบหลกัท่ีท าใหเ้กิดอาการหลงัจากเลิกบุหร่ี ดงันั้นการรักษาดว้ยการ 
ฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มตวัหรือเข็มหูจึงตอ้งเลือกเส้นลมปราณและจุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดิน หายใจ 
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นอกจากน้ียงัตอ้งเพิ่มจุดท่ีท าให้กระวนกระวายกระสับกระส่ายหลงัเลิกสูบ เสริมดว้ยจุดคอ หอยและจุด
กล่องเสียงส าหรับผูท่ี้กระวนกระวายจากการติดบุหร่ีมานาน การคน้ควา้รักษาผูป่้วยท่ีติดบุหร่ีดว้ยเข็มหูใน
ประเทศยุโรป บางประเทศพฒันากา้วหนา้ไปมาก มีส่ิงใหม่ๆ จุดใหม่ๆ ท่ีใช ้แลว้ไดผ้ลค่อนขา้งดี แต่ก่อนจะ
รักษาดว้ยวธีิน้ีผูป่้วยจะตอ้งงดสูบบุหร่ีก่อนการลงมือฝังเขม็ ประมาณ 6 ชัว่โมง  

4. นิโคตินทดแทน นิโคตินทดแทนซ่ึงท าเป็นแผ่นปะ หรือหมากฝร่ัง การศึกษาพบว่า การใช้
นิโคตินทดแทน เช่น หมากฝร่ัง แผน่ปะ ฯลฯ ช่วยเพิ่ม โอกาสเลิกบุหร่ีส าเร็จท่ี 6 เดือน 6.75% หรือประมาณ 
2 เท่าของยาหลอก การเลิกสูบบุหร่ีส าหรับประเทศไทยไดมี้การส ารวจในปี 2550 โดยศูนยว์ิจยัและจดัการ 
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ไดส้ ารวจถึงอตัราการเลิกบุหร่ีและความพยายามเลิกบุหร่ี พบวา่ ตั้งแต่ปี 2534-
2550 อตัราการเลิกบุหร่ีไดเ้พิ่มข้ึน จากร้อยละ 9.95 เป็น 18.29 ซ่ึงมากข้ึนเป็น เท่าตวั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากใน
ประเทศไทยได้มีหน่วยงานหลายหน่วยท่ีให้ความส าคญัต่อการเลิก สูบบุหร่ีรวมถึงการออกกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสูบและขายบุหร่ี แต่จากการส ารวจคร้ังน้ี พบว่า มีผูท่ี้สูบบุหร่ีท่ีมีความพยายามในการเลิก
สูบบุหร่ี โดยเลิกไดน้าน 11 เดือนและกลบัมาสูบใหม่มี จ  านวน 1.77 ลา้นคน จากผูท่ี้สูบ 10.86 ลา้นคน ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มท่ีพยายามเลิกสูบ หลายคร้ัง ช่วงระยะเวลาการเลิกสูบคร้ังล่าสุดก่อนกลบัมาสูบ
ซ ้ ายิ่งน้อยลง แสดงให้เห็นว่าการช่วย ให้เลิกบุหร่ีนั้นควรท าให้ส าเร็จตั้งแต่ระยะพยายามเลิกบุหร่ีคร้ังแรก 
และพบวา่มีผูเ้ลิกบุหร่ีคร้ัง สุดทา้ยไดน้านถึง 20 ปี ก็ยงักลบัมาสูบใหม่ได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป่้วยโรคติด
บุหร่ีแต่ละรายมี ปัจจยักระตุน้หรือกลไกในการเสพติดแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะข้ึนกบัปัจจยัทางร่างกายหรือ
จิตใจก็ได ้ดงันั้นจึงท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดพ้ยายามหาเทคนิคท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยโรคติดบุหร่ีสามารถท่ีจะเลิก
การ สูบบุหร่ีได ้ซ่ึงประเทศไทยปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบนัควบคุมยาสูบ กรมการแพทย ์ได้
มีการจดัท าแนวทางเวชปฎิบติัเพื่อการรักษาผูติ้ดบุหร่ีโดยใชห้ลกั 5 As (วราภรณ์ ภูมิสวสัด์ิ และคณะ. 2546 
อา้งถึงใน ปิยภรณ์ เยาวเรศ, 2550) หลกัการด าเนินงาน ตามแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยโรคติดบุหร่ี แบบ 
5As ประกอบดว้ย 

Ask ถาม เป็นการซกัถามประวติัการสูบบุหร่ีและการใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบอ่ืนๆ ทุกชนิด  
Advice แนะน า เป็นการใชค้  าสั่งหรือขอใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีเลิกสูบโดยเด็ดขาด 
Assess ประเมิน ประเมินความรุนแรงในการติดบุหร่ีและความประสงคใ์นการเลิกบุหร่ี 
Assist ช่วยเหลือ ช่วยเหลือและบ าบดัรักษาอยา่งเหมาะสมเพื่อใหเ้ลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จ  
Arrange ติดตาม ติดตามผลการบ าบดัของผูสู้บบุหร่ีทุกราย อย่างไรก็ตามการเลิกบุหร่ีท่ีไดผ้ลท่ีสุด

นั้น ตอ้งเกิดจากความสมคัรใจและความร่วมมือ อย่างเต็มท่ีของผูเ้ลิกเอง ตอ้งมีการจดบนัทึกของจ านวน
บุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนั อาการแสดงเม่ือ หยุดสูบ รวมทั้งช่วงเวลาท่ีเกิดอาการมากท่ีสุด เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
จดักิจกรรมและช่วยเหลือต่อไป 
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2.2 ความแตกฉานด้านสุขภาพ  
2.2.1 ความหมายของความแตกฉานด้านสุขภาพ 
ความหมายของความแตกฉานดา้นสุขภาพ (Health Literacy) เร่ิมมีใชค้ร้ังแรกเม่ือ 30 กวา่ปีก่อนใน

งานสุขศึกษา ปัจจุบนัไดข้ยายความส าคญัจากงานสุขศึกษาไปสู่แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเนน้การ
สร้างพลงัอ านาจ (Empowerment) ให้กบัชุมชนและปัจเจกบุคคล ค าว่า “Health Literacy” ในภาษาไทยมีค า
เรียกหลายค าท่ีแตกต่างกนั คือ ความแตกฉานดา้นสุขภาพ ซ่ึงเป็นค านิยามท่ีสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข
แปลไว ้จากนิยามท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ค  านิยามไว ้การรู้เท่าทนัดา้นสุขภาพ เป็นค าท่ีสอดรับกบัการ
ด าเนินงานดา้นการส่ือสาร ซ่ึงมีการพฒันาและด าเนินงานเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) ในแผนงาน
ส่ือสร้างสุขภาวะของเยาวชน โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความ
ฉลาดทางสุขภาวะ เป็นค าท่ีเร่ิมมีการเรียกกนัในแวดวงการศึกษา เม่ือกล่าวถึง Literacy ในดา้นสุขภาพ โดย
มูลนิธิเพื่อพฒันาการศึกษาไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งน้ี ในการวิจยัน้ี จะใชค้  าวา่ ความแตกฉานดา้นสุขภาพ 
เม่ือกล่าวถึง Health Literacy นิยาม การรู้หนงัสือ (Literacy) หมายถึง ทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ หรือการ
อ่านออกเขียนได้ซ่ึงเป็นความสามารถพื้นฐานส าหรับการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ในการ
ด ารงชีวิต รวมทั้งความสามารถในการใชภ้าษาหลกัและภาษาสากลในการส่ือสาร ท าให้ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได ้ส่วนความแตกฉานดา้นสุขภาพ ถูกสร้างข้ึนจากแนวคิดท่ีวา่ สุขภาพและการรู้
หนังสือถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตในแต่ละวนั ดังนั้น การรู้หนังสือจึงจดัเป็นทกัษะ
พื้นฐานของความส าเร็จในสังคม ขณะท่ีความแตกฉานดา้นสุขภาพตอ้งการทกัษะอ่ืนๆ เพิ่ม เช่น การคน้หา 
การประเมิน และการบูรณาการขอ้มูลดา้นสุขภาพจากบริบทต่างๆ ตลอดจนความรู้ในศพัทด์า้นสุขภาพและ
วฒันธรรมของระบบสุขภาพ (Rootman, 2009) 

WHO (1998) นิยามความแตกฉานดา้นสุขภาพว่าคือ “ทกัษะต่างๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซ่ึง
เป็นตวัก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะเขา้ถึง เขา้ใจและใชข้อ้มูลในวิธีการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่สมอ” (Health literacy represents the cognitive 
and social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand 
and use information in ways which promote and maintain good health) โดยมีค าอธิบายเสริมไวว้่า ความ
แตกฉานดา้นสุขภาพเป็นส่ิงท่ีมากกวา่ ความสามารถในการอ่านคู่มือสุขภาพและปฏิบติัตามไดเ้ท่านั้น โดย
การท าให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ความแตกฉาน
ดา้นสุขภาพจึงบ่งช้ีชดัถึงการสร้างพลงัอ านาจใหก้บัประชาชน (Empowerment) 

American Medical Association Ad Hoc Committee on Health Literacy for the Council on Science 
Affairs (1999) ความแตกฉานด้านสุขภาพ หมายถึง กลุ่มของทกัษะ ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถเพื่อ
ด าเนินการอ่านขั้นพื้นฐาน (Basic reading) และงานตวัเลข (numerical tasks) ท่ีใช้ในดา้นบทบาทหน้าท่ีใน
สถานดูแลสุขภาพ นิยามน้ีแสดงนัยยะว่าความแตกฉานด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการ
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ประยุกตใ์ชท้กัษะพื้นฐานในการอ่าน, เขียนและการคิดค านวณตวัเลข กบัส่ือท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและกิจกรรม
ภายในสถานบริการสุขภาพและบริบทการรักษาทางการแพทย ์อย่างไรก็ตาม ความหมายน้ียงัขาดการ
พิจารณาขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนของความแตกฉานดา้นสุขภาพท่ีนอกเหนือไปจากสถานบริการสุขภาพ เช่นใน
บริบทของชุมชนและสถานท่ีท างาน รวมทั้งยงัขาดในส่วนของการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของแนวคิดกบัการ
ส่ือสารด้วยวาจา (verbal communication) ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social interaction) และความสามารถใน
การในการกระท า /ปฏิบติั 

The Center for Health Care Strategies Inc. (2000) (อ้างถึงใน นงลักษณ์ แก้วทอง, 2557) นิยาม
ความแตกฉานดา้นสุขภาพไวว้า่เป็น“ความสามารถในการอ่าน การท าความเขา้ใจ และการกระท าเม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลในการดูแลสุขภาพ”  

William (2006) ให้นิยามไวว้า่หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะเขา้ใจและปฏิบติัตามข่าวสารดา้น
สุขภาพท่ีไดรั้บเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการดูแลท่ีมีคุณภาพสูง 

National Assessment of Adult Literacy (NAAL, 2006) ท าการส ารวจระดับการอ่านออกเขียนได ้
ในกลุ่มผูใ้หญ่ชาวอเมริกนั โดยใชค้  านิยามท่ีก าหนดข้ึนโดย Institute of Medicine: 

IOM (2004) ซ่ึงนิยามไวว้า่ “เป็นระดบัความสามารถในการไดรั้บ การจดักระท า และการสร้างความ
เขา้ใจต่อขอ้มูลและบริการสุขภาพพื้นฐาน ท่ีจ  าเป็นเพื่อการตดัสินใจดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสม” และหมายถึง 
ความสามารถเพื่ออ่าน, เขา้ใจ, และปฏิบติัตามข่าวสารการดูแลสุขภาพ 

The US Healthy People (2000) นิยามความแตกฉานดา้นสุขภาพวา่คือความสามารถในการตีความ 
ท าความเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานดา้นสุขภาพและดา้นระบบบริการ ค วามสามารถในการใชข้อ้มูลข่าวสารในการ
ตดัสินใจท าพฤติกรรมและ บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพได ้ 

John Hubley (2002) อา้งใน อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล, 2550) นิยาม ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health 
literacy) การเขา้ถึง เขา้ใจ การแปลความหมายขอ้มูลสุขภาพ ทกัษะในการตดัสินใจและทกัษะชีวิตในการ
ส่ือสาร การปฏิเสธ การชกัชวน และการลงมือปฏิบติัขอบเขตของความแตกฉานดา้นสุขภาพขยายกวา้งข้ึน 
ในนิยามท่ีกล่าวไวใ้น Health People 2010 ซ่ึงหมายถึง ระดบัของบุคคลท่ีมีความสามารถในการท่ีจะไดม้า
ด าเนินการและเขา้ใจในขอ้มูล 

สุขภาพพื้นฐานและบริการท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมในเร่ืองสุขภาพ (US Department of 
Health and Human Service, 2000) นิยามน้ีถูกรับมาใช้โดยโดย The US federal government for Healthy 
People 2010 จากนิยามต้นก าเนิดท่ีก าหนดโดย The National Library of medicine (2000) ความแตกฉาน
ดา้นสุขภาพในบริบทน้ี ช้ีแนะวา่บุคคลใชร้ะดบัการคิดท่ีซบัซ้อนกวา่ หรือ ความเขา้ใจ (understanding) ท่ีมา
กว่าในการตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพดว้ยขอ้มูลท่ีไดรั้บมา อย่างไรก็ตามนิยามน้ีจ ากดัปัญหาความแตกฉาน
ดา้นสุขภาพภายในขอบเขตเพียงแค่ขีดความสามารถ (competence) และความสามารถในการกระท าของ
บุคคล(capacity) แต่ลม้เหลวในการท่ีจะยอมรับผูมี้ส่วนในระบบสุขภาพ นิยามสุดทา้ยน าเสนอโดย WHO 
นิยามความแตกฉานดา้นสุขภาพไวว้า่ ความแตกฉานดา้นสุขภาพแสดงให้เห็นถึงทกัษะการรู้คิดทางปัญญา
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และทกัษะทางทางสังคม (Cognitive and social skills) ท่ีก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลใน
การเพิ่มการเขา้ถึงขอ้มูล , ความเขา้ใจในขอ้มูล และใชข้อ้มูลข่าวสารในหนทางท่ีเป็นการส่งเสริมและคงไว้
ซ่ึงการมีสุขภาพดี  

จากข้างต้นท่ีกล่าวมาอาจสรุปได้ว่าความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง
ความสามารถในการตีความ ท าความเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานด้านสุขภาพและ ความสามารถในการใช้ขอ้มูล
ข่าวสารในการตัดสินใจท าพฤติกรรมและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้และมีทักษะทางสังคมในการ
ส่งเสริมและคงไวซ่ึ้งการมีสุขภาพดี 

ระดับความแตกฉานด้านสุขภาพ 
ไดมี้การจ าแนกความแตกฉานดา้นสุขภาพออกเป็น 3 ระดบั (Don Nutbeam, 2000) คือ  
ระดบั 1 Basic / Functional Literacy หรือความแตกฉานดา้นสุขภาพระดบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ สมรรถนะ

ในการอ่านและเขียน เพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงเน้ือ หาสาระดา้นสุขภาพ จดัเป็นทกัษะพื้นฐาน ดา้นการอ่าน
และเขียนท่ีจ าเป็นส าหรับบริบทด้านสุขภาพ เช่น การอ่านใบยินยอม (Consent Form) ฉลากยา (Medical 
Label) การเขียนขอ้มูลการดูแลสุขภาพ ความเขา้ใจต่อรูปแบบการให้ขอ้มูลทั้งขอ้ความเขียนและวาจาจาก
แพทย ์พยาบาล เภสัชกร รวมทั้ง การปฏิบติัตวัตามค าแนะน า ไดแ้ก่ การรับประทานยา ก าหนดการนดัหมาย 

ระดบั 2 Communicative / Interactive Literacy หรือความแตกฉานดา้นสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ สมรรถนะในการใช้ความรู้และการส่ือสาร เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นการมี
พุทธิปัญญา (Cognitive Literacy) และทกัษะทางสังคม (Social Skill) ท่ีท  าให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

ระดับ 3 Critical Literacy หรือความแตกฉานด้านสุขภาพขั้นวิพากษ์ ได้แก่ สมรรถนะในการ
ประเมินขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ เพื่อให้สามารถตดัสินใจและเลือกปฏิบติัในการสร้างเสริมและรักษา
สุขภาพท่ีดีตลอดชีวติ 

องค์ประกอบพืน้ฐานของความแตกฉานด้านสุขภาพ 
จากเอกสารความฉลาดดา้นสุขภาพ (ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง และคณะ, 2554) ซ่ึงเป็นความหมายหน่ึง

ของ“Health literacy” กล่าวถึง คุณลกัษณะและองค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพวา่จากการทบทวน
องคค์วามรู้และการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะพื้นฐานส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพ
ส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีจะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่ให้พร้อมรับมือและสามารถ
ปรับตวัเพื่อใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสม มีคุณลกัษณะพื้นฐาน 6 ประการ 
ดงัน้ี (1) การเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (access) (2) ความรู้ ความเขา้ใจ (cognitive) (3) ทกัษะ
การส่ือสาร (communication skill) (4)ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) (5) การรู้เท่าทันส่ือ (media 
literacy) และ (6) การจดัการตนเอง (self-management) ดงันั้น การพฒันาความฉลาดทางสุขภาพจึงอาศยัการ
สร้างเสริมคุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นแนวทาง โดยพฒันาคุณลกัษณะแต่ละดา้นตั้งแต่ระดบัแรก คือ ความฉลาด
ทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน หรือ functional health literacy ระดับท่ีสอง ความฉลาดทางสุขภาพขั้นการมี
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ปฏิสัมพนัธ์ หรือ communicative/ interactive health literacy และระดบัท่ีสาม คือ ความฉลาดทางสุขภาพขั้น
วจิารณญาณ หรือ critical health literacy 

วธีิเพิ่มความเขา้ใจในผูป่้วยท่ีมีความแตกฉานดา้นสุขภาพต ่า (Williams, 2006) 
1. ท าใหช้า้ลง (Slow down) โดย ใชเ้วลาในการประเมินทกัษะความแตกฉานดา้นสุขภาพของผูป่้วย 
2. ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย แทนศพัท์ทางการแพทย ์(Use Living room language) โดยใช้ภาษาท่ีผูป่้วย

เขา้ใจไดง่้าย 
3. แสดงหรือภาพวาดประกอบ (Show or Draw pictures) ใช้การดูภาพประกอบเป็นตัวช่วยเพิ่ม

ความเขา้ใจและสามารถจ าไดภ้ายหลงั 
4. จ  ากดัขอ้มูลท่ีจะให้แต่ละคร้ังและมีการแนะน าซ ้ า (Limit information given at each interaction 

and repeat instruction) 
5. การทวนซ ้ าหรือการแสดงให้ดูเพื่อยืนยนัความเขา้ใจ(Use a Teach back or show me approach) 

โดยถามผูป่้วยในการสาธิตเพื่อให้แน่ใจว่าท่ีแนะน าไปเพียงพอแล้วและไม่ใช้ค  าถามปลายปิด เช่น “คุณ
เขา้ใจใช่หรือไม”่ ซ่ึงผูป่้วยจะตอบวา่ใช่แมจ้ะไม่เขา้ใจก็ตาม 

6. แสดงความน่าเช่ือถือ เอาใจใส่และไวต่อความรู้สึก (Be respectful, caring and sensitive) เพื่อให้
ผูป่้วยเกิดความไวว้างใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน 

 
2.3 แบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP Model 

การด าเนินงานตามโครงการ หรือการบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนก็ตาม จะตอ้งมีการวางแผนโครงการ โดยก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไว ้เพื่อคาดหวงั
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั เม่ือวางแผนโครงการและมีการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ ตลอดจน
การออกแบบโครงการเป็นอยา่งดีแลว้ ผูท่ี้มีอ านาจจะท าการคดัเลือก โครงการ และอนุมติัโครงการต่อไป 
ต่อจากนั้นจะมีองค์กรน าโครงการไปปฏิบติั เราเรียกว่า การบริหารโครงการ (Project Management) ถา้การ
วางแผนโครงการดี เท่ากบังานส าเร็จไปแลว้ระดบัหน่ึง แต่ในความเป็นจริงแลว้ การวางแผนโครงการท่ีดี จะ
ช่วยเพิ่มโอกาสส าหรับความส าเร็จของโครงการ แต่ก็มิใช่เป็นหลักประกันความส าเร็จของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการสาธารณะเสียทั้ งหมด เพราะความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย/แผนงาน
โครงการต่าง ๆ จะตอ้งผ่านกระบวนการต่าง ๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการ
ประเมินผลโครงการ คือการวางแผน (Planning) เก่ียวข้องกับ การคิด การด าเนินการหรือ การบริหาร 
(Implementation/Operation) เก่ียวกับการกระท าส่วนการประเมินผล (Evaluation) คือการเปรียบเทียบ
ระหว่างการวางโครงการกับการกระท าการประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท้าย ท่ีจะท าให้ทราบว่า การ
ปฏิบติังานตามโครงการนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่เพียงใด มีการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีวางแผนไวห้รือไม่ 
ถา้เบ่ียงเบนมากจะไดห้าวิธีปรับปรุงแกไ้ขความคาดหวงักบัการปฏิบติัจริงนั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยเฉพาะปัจจุบนัการบริหารการพฒันาประเทศมิไดป้ระเมินเฉพาะผลส าเร็จของโครงการจะตอ้งพิจารณา
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ทั้งผลผลิต (Output) ท าไดจ้าการการด าเนินโครงการเท่านั้น แต่ความส าเร็จของโครงการจะตอ้งพิจารณาทั้ง
ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ดว้ย เราเรียกวา่ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Base Management) ดงันั้น การท่ีจะทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่าง ๆ ได้นั้ นจ าเป็นจะต้อง
อาศยักระบวนการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

2.3.1 ความหมายของการประเมินผล  
การประเมินผลโครงการ หมายถึงกระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบวา่นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใดโดยมีมาตรฐานและเคร่ืองมือในการวดัท่ี
แม่นตรงและเช่ือถือได”้  
 จุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
 1. เพื่อสนบัสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจวา่ควรจะยกเลิกโครงการ
หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ ยงัมิได้จดัท าในรูปของโครงการ
ทดลอง (Experimental) ซ่ึงมีโอกาสจะผิดพลาดหรือลม้เหลวไดง่้ายความลม้เหลวของโครงการจึงมิใช่ความ
ลม้เหลวของผูบ้ริหารเสมอไป ดงันั้นถา้เราประเมินผลแลว้โครงการนั้นส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายไวก้็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถา้ประเมินผลแลว้โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบ
มากกวา่เราก็ควรยกเลิกไป 
 2. เพื่อทราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามโครงการวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด 
 3. เพื่อปรับปรุงงาน ถา้เราน าโครงการไปปฏิบติัแลว้ พบว่าบางโครงการไม่ไดเ้สียทั้งหมดแต่ก็ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวทุ้กขอ้ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน โดยพิจารณาว่า
โครงการนั้นบกพร่องในเร่ืองใดเช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขดัต่อค่านิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์หรือสมรรถนะขององค์การท่ีรับผิดชอบต ่า เม่ือเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้
ปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงประเด็น 
 4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารโครงการจะ
พยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดงันั้นการประเมินผลจะเป็นการ
เปรียบเทียบทางเลือกก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
 5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบติัถา้เราไม่มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เรา
อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถา้เราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม ่าเสมอผลปรากฏว่า
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงคเ์ราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยาย
ผลนั้นมิไดห้มายความว่าจะขยายไปได้ทุกพื้นท่ี การขยายผลตอ้งค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานท่ี 
สถานการณ์ต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบความส าเร็จดีในพื้นท่ีภาคเหนือ แต่ถา้ขยายผล
ไปยงัภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ไดผ้ลดีเสมอไป เพราะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศเช้ือชาติค่านิยม
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ฯลฯ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ ส่ิงท่ีน าไปในพื้นท่ีหน่ึงอาจไดผ้ลดีแต่น าไปขยายผลในพื้นท่ีหน่ึงอาจไม่
ไดผ้ล หรือส่ิงท่ีเคยท าไดผ้ลดีในช่วงเวลาหน่ึงอาจจะไม่ไดผ้ลดีในอีกช่วงเวลาหน่ึง 
 2.3.2 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model 
 ค าว่า “รูปแบบ” หรือแบบจ าลอง ภาษาองักฤษใช้ค  าว่า “Model” ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดจนจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้
ปรากฏโดยใช้การส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิแผนผงัฯลฯเพื่อให้เขา้ใจได้
ง่าย และสามารถน าเสนอเร่ืองราวได้อย่างมีระบบ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศ์รี, 2542) ในการประเมินผล
โครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอยา่ง แต่ในท่ีน้ีใคร่ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป 
หรือ “CIPP Model” ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2000) เพราะเป็นโมเดลท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไปใน
ปัจจุบนัแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม เนน้การแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหวา่งฝ่ายประเมินกบัฝ่ายบริหาร
ออกจากกนัอยา่งเด่นชดั กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหนา้ท่ีระบุ จดัหา และน าเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร 
ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีเรียกหาขอ้มูล และน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจเพื่อด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณีทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการมีอคติในการประเมิน 
 ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 

สตฟัเฟิลบีม ไดก้ าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของ 
“CIPP Model” ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 

เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็ก
วยัก่อนเรียน เราจะตอ้งวดัส่วนสูงและชัง่น ้าหนกั ตลอดจน ดูหิดเหากลากเกล้ือน ของเด็กก่อน 

2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I) 
เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง

ของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้ง
เทคโนโลยแีละแผนการด าเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
เป็นการประเมินเพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แกไ้ข

ปรับปรุง ใหก้ารด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลาทรัพยากร
ท่ีใช้ในโครงการ ภาวะผูน้ าการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการคน้หาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย/ แผนงาน/โครงการซ่ึงมกัจะไม่สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากส้ินสุด
โครงการแลว้ 
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานท่ี

ก าหนดไวร้วมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิกขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการแต่การประเมินผล
แบบน้ีมิได้ให้ความสนใจต่อเร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน /
โครงการเท่าท่ีควร 

นอกจากน้ี สตฟัเฟิ ลบีม ไดน้ าเสนอประเภทของการตดัสินใจท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีประเมิน
ดงัน้ี 

1. การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใชข้อ้มูลจากการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดจุดประสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 

2. การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้
ขอ้มูลจากปัจจยัน าเขา้ท่ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการด าเนินการ
ของโครงการ 

3. การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั (Implementation Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใชข้อ้มูล
จากการประเมินกระบวนการเพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน และปรับปรุงแกไ้ขการ 
ด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ(Recycling Decisions) เช่น การตดัสินใจเพื่อใชข้อ้มูลจากการ
ประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจารณาการยุติ/ ลม้เลิก หรือขยายโครงการท่ีจะน าไปใชใ้นโอกาส
ต่อไป 

เกณฑ์และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
การประเมินผลโครงการนั้นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั (Indicator) ระดบัความส าเร็จของโครงการให ้

ทราบ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์ภทัรนรากุล
,2541) มีดงัน้ี 

1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตวัช้ีวดั เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อ
หน่วยเวลาผลิตภาพต่อก าลงัคน ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัการบรรลุเป้าหมาย ระดบัการบรรลุตาม
เกณฑม์าตรฐาน ระดบัการมีส่วนร่วม ระดบัความเส่ียงของโครงการ 

3. เกณฑค์วามพอเพียง (Adequacy) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัความพอเพียงของทรัพยากร 
4. เกณฑค์วามพึงพอใจ (Satisfaction) มีตวัช้ีวดั เช่น ระดบัความพึงพอใจ 
5. เกณฑค์วามเป็นธรรม (Equity) มีตวัช้ีวดั คือ การใหโ้อกาสกบัผูด้อ้ยโอกาส ความเป็นธรรม 

ระหวา่งเพศระหวา่งกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
6. เกณฑค์วามกา้วหนา้ (Progress) มีตวัช้ีวดั เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวมกิจกรรมท่ีท า 

แลว้เสร็จ ทรัพยากรและเวลาท่ีใชไ้ป 
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7. เกณฑ์ความย ัง่ยืน (Sustainability) ตัวช้ีวดั เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ
สมรรถนะดา้นสถาบนั ความเป็นไปไดใ้นดา้นการขยายผลของโครงการ 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวช้ีวดั เช่น ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นตน้ 

ส าหรับตวัช้ีวดั (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึงขอ้ความท่ีแสดงหรือระบุประเด็น 
ท่ีต้องการจะวดัหรือประเมิน หรือตัวแปรท่ีต้องการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะท่ีค่อนข้างเป็น
รูปธรรม ทั้งส่วนท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณและส่วนท่ีแสดงลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 ดงันั้นเกณฑ์ และตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ี สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการไดดี้ ซ่ึงจะ
ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนั้นยงัสามารถวดัถึงความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการพฒันาต่างๆ ของรัฐไดซ่ึ้งในทาง
ปฏิบติันกัประเมินผล จะตอ้งน าเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และบริบทของ
โครงการดว้ย และจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ สตฟัเฟิ ลบีม สรุปไดว้่ารูปแบบการ
ประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีความต่อเน่ืองกนัในการด าเนินงานอย่าง
ครบวงจร มีการเก็บรวมรวมขอ้มูลตามท่ีไดก้ าหนดไว ้แลว้น าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจดัท าให้เป็นสารสนเทศเพื่อน า
โครงการไปปฏิบติั เพื่อปรับปรุงโครงการอยา่งทนัท่วงทีโดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นบริบทดา้นปัจจยัน าเขา้
ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 
 
2.4 สภาพทัว่ไปจังหวดัพะเยา 

ทีต่ั้งและพืน้ที่ 
พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงในแถบลานนาไทย เดิมมีช่ือวา่ ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายกุวา่ 900  

ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมยัพ่อขุนง าเมือง ต่อมามีการเปล่ียนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจกัร
ต่างๆ ท่ีผลดักนัมีอ านาจในแถบน้ี จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปล่ียนช่ือเป็นพะเยา และรวมอยูก่บั
จงัหวดัเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเป็นจงัหวดัพะเยา  

จงัหวดัพะเยา เป็นจงัหวดัชายแดนตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 
18 องศา 44 ลิปดา  เหนือ  ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ  และเส้นแวงท่ี  99 องศา 40 ลิปดา ตะวนัออก  ถึง 
100 องศา 40 ลิปดา ตะวนัออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 735 กม. 

อาณาเขตติดต่อกบัจังหวดัใกล้เคียง ไดแ้ก่ 
ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอพาน  อ าเภอป่าแดด  และอ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 
ทศิใต้  ติดต่อกบัอ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง   และอ าเภอสอง  จงัหวดัแพร่ 
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอสองแคว  อ าเภอท่าวงัผา  อ าเภอเมืองน่าน  อ าเภอบา้นหลวง   
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จงัหวดัน่าน 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภองาว อ าเภอวงัเหนือ  จงัหวดัล าปาง 

 

          จงัหวดัพะเยามีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ 
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัแขวงไชยะบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ระยะทางเขตแดน 36 กม. 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งด้านตะวนัออก ด้านตะวนัตก ด้านใต ้

และตอนกลางของจงัหวดั เทือกเขาเหล่าน้ีจะทอดตวัเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีท่ีราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกอยูส่องขา้งเทือกเขาและระหวา่ง   ล าน ้ า  มีเน้ือท่ีภูเขาสูงและสูงมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 47 ของ
พื้นท่ีจงัหวดั มีพื้นท่ีเนินเขาผสมท่ีราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีท่ีราบลุ่มน้อยท่ีสุด ประมาณร้อยละ 18 
ระดบัความสูงของพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา มีความสูงระหวา่ง 300 - 1,550 ม. จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

เทือกเขาท่ีส าคญัของจงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ เทือกเขาดอยภูลงักา ดอยสันปันน ้ า ดอยแม่สุก ดอยขนุแม่
ฝาด ดอยขุนแม่ต ๋า และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น ้ าส าคญัท่ีไหลผา่นจงัหวดัพะเยามี 3 สาย คือ แม่น ้ าอิง แม่น ้ าลาว 
และแม่น ้ายม 

การปกครองการปกครอง   

จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ย  อ าเภอ 9 อ าเภอ คือ เมืองพะเยา แม่ใจ เชียงค า ดอกค าใต ้ปง จุน เชียง
ม่วน ภูซาง และภูกามยาว แบ่งเป็น 68 ต าบล 779 หมู่บา้น/39 ชุมชน (อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองพะเยา จ านวน 
13  ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกค าใต ้ 26  ชุมชน) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 30 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 39 แห่ง  
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ตารางที ่ 1  แสดงเขตการปกครองของจงัหวดัพะเยา 

ที่ จังหวดั/อ าเภอ 
พีน้ที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาล
เมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน
อบต. 

 จงัหวดัพะเยา 
6,335.06 68 779 2 30 39 

1 อ าเภอเมืองพะเยา 842.08 15 172 1 9 4 
2 อ าเภอดอกค าใต ้ 823.29 12 99 1 3 7 
3 อ าเภอจุน 571.23 7 86 - 4 3 
4 อ าเภอเชียงค า 707.35 10 134 - 3 8 
5 อ าเภอเชียงม่วน 722.86 3 34 - 1 2 
6 อ าเภอปง 1,783.45 7 88 - 3 6 
7 อ าเภอแม่ใจ 300.76 6 66 - 5 2 
8 อ าเภอภูซาง 370.20 5 59 - 1 4 
9 อ าเภอภูกามยาว 213.83 3 41 - 1 3 

 
ทีม่า  : 1) เขตการปกครองของจังหวดัพะเยา  ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  ทีท่ าการปกครองจังหวดัพะเยา 
 2) ข้อมูล อปท. จังหวดัพะเยา จากเวปไซด์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

(http://www.phayaolocal.go.th)  ดาวน์โหลดเม่ือ ณ  เดือน ตุลาคม 2560      

ประชากร ประชากร   

จงัหวดัพะเยา ณ เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 มีประชากรทั้งส้ิน 486,979 คน เป็นชาย 238,641 คน 
หญิง 248,338 คนมีจ านวนบา้นทั้งส้ิน 170,211 หลงั ความหนาแน่นโดยเฉล่ียประมาณ  76.87 คน/ตร.กม. 
 จงัหวดัพะเยามีชาวบา้นอาศยัอยูต่ามบริเวณเทือกเขาสูง จ านวน 4 เผ่า 1 ชนกลุ่มน้อยไดแ้ก่ เผ่าเยา้ 
แมว้  ถ่ิน ลีซอ และไทล้ือ โดยกระจายอยูต่ามอ าเภอต่างๆเช่น เชียงค า แม่ใจ เมืองพะเยา คอกค าใต ้เชียงม่วน 
และภูซางมีจ านวนครัวเรือน 2,658 ครัวเรือน 3,346 ครอบครัว  (ส านกัสถิติจ านวนประชากรจงัหวดัพะเยา, 
2559)  
 
 
 
 
 

http://www.phayaolocal.go.th/
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ตารางที ่ 2  แสดงจ านวนประชากรของจงัหวดัพะเยา 

ที่ จังหวดั/อ าเภอ ชาย หญงิ รวม 
จ านวน
ครัวเรือน 

 จังหวดัพะเยา 238,641 248,338 486,979 170,211 
1 อ าเภอเมืองพะเยา 61,136 66,471 127,607 47,325 
2 อ าเภอจุน 24,674 26,358 51,032 17,948 
3 อ าเภอเชียงค า 38,182 38,489 76,671 26,868 
4 อ าเภอเชียงม่วน 9,689 9,537 19,226 7,002 
5 อ าเภอดอกค าใต ้ 34,874 36,562 71,436 23,965 
6 อ าเภอปง 26,586 26,217 52,803 15,718 
7 อ าเภอแม่ใจ 17,176 17,776 34,952 12,977 
8 อ าเภอภูซาง 15,795 15,677 31,472 10,715 
9 อ าเภอภูกามยาว 10,529 11,251 21,780 7,693 

 
สภาพเศรษฐกจิ 
ผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรจงัหวดัพะเยา (เดือน เม.ย.- มิ.ย. 2558)  พบว่าจ านวน

ประชากรผูท่ี้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 442,717 คน ซ่ึงอยู่ในก าลงัแรงงานรวม 311,049 คน หรือ คิดเป็น ร้อยละ 
70.3 ของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปและเป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นก าลงัแรงงาน 131,668 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.7  

อาชีพของผูมี้งานท า จากผลการส ารวจปรากฏวา่ เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในดา้นการเกษตรและการ
ประมงมากท่ีสุด  ประมาณ 130,563 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 ของผูมี้งานท า รองลงมาคือ ผูป้ฏิบติังานดา้น
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 56,827 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และนอกจากนั้น
ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น พนกังานบริการและพนักงานในร้านคา้และตลาด  อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในดา้น
การขายและการให้บริการ ผูป้ฏิบติัการโรงงานและเคร่ืองจกัรและผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ   ผูป้ระกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ระกอบการอาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพท่ีเก่ียวข้อง เสมียน  ผูบ้ ัญญัติ
กฎหมาย   ขา้ราชการระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ   ซ่ึงมีสัดส่วนอยูร่ะหว่างร้อยละ 1.9 – 13.2 ของผูมี้งานท า
ทั้งหมด 

ประเภทอุตสาหกรรมหรือลกัษณะของการประกอบกิจกรรมของผูมี้งานท า  ในเชิงเศรษฐกิจ  พบวา่ 
ผูมี้งานท าในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละการป่าไม ้มีประมาณ 139,831 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 45.6 
ของผูมี้งานท า  รองลงมา คือ ผูท้  างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ  มีประมาณ 45,219 คน หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 ของผูมี้งานท า และการผลิต มีประมาณ 37,962 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 การก่อสร้าง มีประมาณ 
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32,346 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา 
โรงแรม และ ภตัตาคาร การประมง งานดา้นสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 

สถานภาพการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท างานส่วนตวั มีจ  านวน 115,404 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
รองลงมาคือ ลูกจา้งเอกชน  มีจ านวน 89,591 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ส าหรับผูมี้สถานภาพการท างานเป็น
ลูกจา้งรัฐบาล มีจ านวน 30,213 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของผูมี้งานท าทั้งหมด 

อาชีพหลกัของประชากร  คือ การท านา และพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั  คือ ขา้ว โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ
ท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพท่ีสุดของภาคเหนือ  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ถัว่เขียวผิวมนั  หอมแดง กระเทียม ขิง 
ยาสูบ  ล้ินจ่ี  มะม่วง  มะขาม  และล าไย ดา้นการปศุสัตว ์ ส่วนใหญ่จะเล้ียงไวเ้พื่อใชแ้รงงานและบริโภคใน
ครัวเรือน  การเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้นั้นมีไม่มากนกั  สัตวท่ี์เล้ียง ไดแ้ก่  ไก่ โค เป็ด สุกร กระบือ ห่าน แพะ 
และนกกระจอกเทศ ดา้นการประมง  ปริมาณสัตวน์ ้ าจืดท่ีจบัไดจ้ากการท าประมงน ้ าจืด ใน ปี พ.ศ. 2558 มี
จ  านวน  4,772,398 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 185 ลา้นบาท  พนัธ์ุปลาท่ีส าคญัของจงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ ปลานิล 
ปลายี่สกเทศ  ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลาล่ิน  และปลาเฉา  แหล่งประมงท่ีส าคญั คือ กวา๊นพะเยา อ่างเก็บน ้ า
แม่ปืม และอ่างเก็บน ้ าแม่กา  โดยมีสถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัพะเยา เป็นหน่วยงานท่ีเพาะพนัธ์ุปลาชนิดต่าง 
ๆ และส่งเสริมพนัธ์ุปลา ตลอดจนน าพนัธ์ุปลาไปปล่อยในแหล่งน ้าธรรมชาติ 

การศึกษา 
ในปีการศึกษา  พ.ศ.  2558  จงัหวดัพะเยา  มีสถานศึกษาทั้งส้ิน  314  แห่ง  มีจ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน  

86,218  คน  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่าในจังหวดัพะเยา  มี
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจดัการ  วิทยาลยัการอาชีพเชียงค า  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  3  แห่ง  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาเขตพะเยา  และมหาวทิยาลยัพะเยา 

สาธารณสุข   
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ   
ในปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัพะเยา  มีสถานบริการของสาธารณสุขภาครัฐในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วย โรงพยาบาลทัว่ไป 2 แห่ง มีจ  านวนเตียงผูป่้วยรวม 598 เตียง  โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง มี
จ  านวนเตียงผูป่้วย 150 เตียง  สถานีอนามัย 94 แห่ง  และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 15 แห่ง  มี
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงกลาโหมมีจ านวนเตียงผูป่้วย 30 เตียง 1 แห่ง    และมีศูนยบ์ริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพะเยา 2 แห่ง 

สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน   
ในปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัพะเยา  มีสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนประกอบดว้ย  โรงพยาบาลเอกชน 

1 แห่ง มีจ  านวนเตียงผูป่้วย 100 เตียง  คลินิกทุกประเภท 67แห่ง แบ่งเป็น คลินิกเวชกรรม 45 แห่ง คลินิก   
ทนัตกรรม 10 แห่ง  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 5 แห่ง  คลินิกเทคนิคการแพทย ์6 แห่ง  และคลินิก
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การแพทยแ์ผนไทย 1 แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 40 แห่ง  ร้านขายยาบรรจุเสร็จไม่ใช่ยาอนัตราย 17 แห่ง  
ร้านขายยาแผนโบราณ 6 แห่ง 

การบริการสาธารณสุขระดับชุมชน   
ในปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัพะเยา  มีอาสาสมคัรสาธารณสุขและศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน  ซ่ึง

ด าเนินการโดยประชาชน  มีอาสาสมคัรสาธารณสุขจ านวนทั้งส้ิน 14,849 คน และมีศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน จ านวน 659 แห่ง 

สาเหตุการเจ็บป่วยทีส่ าคัญของประชาชนพะเยา   
ในปี พ.ศ. 2559 สถานบริการของรัฐในจงัหวดัได้ให้บริการผูป่้วยเป็นประเภทผูป่้วยใน  โดยมี

สาเหตุการป่วยท่ีส าคญั คือ อนัดับหน่ึง ได้แก่ โรคระบบต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตาโบลิซึม (เช่น 
เบาหวาน) มีผูป่้วยเข้ารับการรักษาจ านวน 7,995 คร้ัง  คิดเป็นอตัราป่วย 1,640.38 ต่อประชากรแสนคน  
อนัดบัสอง ไดแ้ก่ โรคเลือดและอวยัวะท่ีสร้างเลือดและความผดิปกติท่ีเก่ียวกบักลไกของภูมิคุม้กนับางชนิด  
มีผูป่้วยเขา้รับการรักษาจ านวน 5,558 คร้ัง  คิดเป็นอตัราป่วย 1,140.37 ต่อประชากรแสนคน  อนัดบัสาม 
ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสูง  มีผูป่้วยเขา้รับการรักษาจ านวน 5,434 คร้ัง  คิดเป็นอตัราป่วย 1,114.93 ต่อ
ประชากรแสนคน 

กลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าคัญของประชาชนพะเยา   
ในปี พ.ศ. 2559 มีประชาชนท่ีเสียชีวิตจากสาเหตุต่าง ๆ โดยมีสาเหตุการตายท่ีส าคญั คือ  อนัดบั

หน่ึง ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากกลุ่มโรคมะเร็งและเน้ืองอก  จ  านวน 676 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 
138.70 ต่อประชากรแสนคน อนัดบัสอง ไดแ้ก่ กลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิต จ านวน 389 ราย คิดเป็นอตัราการ
ตาย 79.82 ต่อประชากรแสนคน  อนัดบัสาม ไดแ้ก่ กลุ่มการตายจากปัจจยัภายนอก  มีผูเ้สียชีวติ จ  านวน 366 
ราย คิดเป็นอตัราการตาย 75.10 ต่อประชากรแสนคน 

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของจงัหวดัพะเยา ใน ปี พ.ศ. 2559  ไดแ้ก่ ปัญหาการป่วยและตายดว้ย
เอดส์และวณัโรค  ปัญหาการบาดเจ็บและตายจากอุบติัเหตุจราจร  โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหิตสูงและ
ไตวาย  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และปัญหาการฆ่าตวัตาย 
 
2.5 สภาพทัว่ไปจังหวดัน่าน 

ท่ีตั้งและพื้นท่ี  
 จงัหวดัน่าน ตั้งอยู่ติดกบัชายแดนทางดา้นทิศตะวนัออกของภาคเหนือตอนบน ติดกบัสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ์ประมาณ 668 กิโลเมตร 
บริเวณเส้นรุ้งท่ี 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดตะวนัออก ระดบั
ความสูงของพื้นท่ีอยู่สูง 2,112 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีพื้นท่ี 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 7,170,045 ไร่ (ท่ีมา: http://www.nan.go.th) 
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อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  
 ทิศเหนือ ประกอบด้วย อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว มีอ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ 
บ่อเกลือ มีพื้นท่ีติดต่อกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน-หงสา (สปป.ลาว) 
             ทิศตะวนัออก ประกอบดว้ย อ าเภอภูเพียง อ าเภอสันติสุข โดยมีอ าเภอแม่จริม อ าเภอเวียงสา มีพื้นท่ี
ติดต่อกบัแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 
             ทิศใต ้ประกอบดว้ย อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหม่ืน มีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัอุตรดิตถ์ อ าเภอนาน้อย  
มีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ อ าเภอเวยีงสา มีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ 
 ทิศตะวนัตก ประกอบดว้ย อ าเภอบา้นหลวง มีพื้นท่ีติดต่อกบัอ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา อ าเภอ
ท่าวงัผา มีพื้นท่ีติดกบัอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา อ าเภอสองแคว มีพื้นท่ีติดต่อกบัอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
 ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) เป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กิโลเมตร 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน ้ า ซ่ึงเป็นทิวเขาหินแกรนิต ท่ีมีความสูง  
600 - 1,200 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ทอดผ่านทัว่จงัหวดั คิดเป็นพื้นท่ีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้ ง
จงัหวดั 
         พื้นท่ีของจงัหวดัน่านโดยทัว่ไป มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน ลอนชนัเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 
ของพื้นท่ีจงัหวดั ส่วนลูกคล่ืนลอนลาด ตามลุ่มน ้ า จะเป็นท่ีราบแคบๆ ระหวา่งหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน ้ า 
น่าน สา วา้ ปัว และกอน 
 จงัหวดัน่านมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จ าแนกเป็น  
 1. พื้นท่ีป่าไมแ้ละภูเขา 3,437,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.94 
 2. พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม 2,813,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.24 
 3. พื้นท่ีท าการเกษตร    876,043 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.22 
 4. พื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืนๆ      43,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.60 

การปกครอง 
 จงัหวดัน่าน แบ่งการปกครอง แบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง  
นาน้อย ปัว ท่ าว ังผา เวียงสา ทุ่ งช้าง เชียงกลาง นาหม่ืน สันติสุข บ่อเกลือ สองแคว ภูเพียง และ 
เฉลิมพระเกียรติ  แบ่งเป็น 99 ต าบล 890 หมู่บา้น  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 80 แห่ง  
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ตารางที ่ 3  แสดงเขตการปกครองของจงัหวดัน่าน 
 

ที่ จังหวดั/อ าเภอ 
พีน้ที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาล
เมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน
อบต. 

 จงัหวดัน่าน 11,472.076 99 890 1 18 80 
1 อ าเภอเมืองน่าน 813.126 11 109 1 2 8 
2 อ าเภอแม่จริม 998.152 5 38 - 1 4 
3 อ าเภอบา้นหลวง 338.210 4 26 - - 4 
4 อ าเภอนานอ้ย 1,408.122 7 68 - 2 6 
5 อ าเภอปัว 657.363 12 107 - 2 10 
6 อ าเภอท่าวงัผา 702.204 10 91 - 1 9 
7 อ าเภอเวยีงสา 1,894.893 17 128 - 3 13 
8 อ าเภอทุ่งชา้ง 760.811 4 40 - 2 3 
9 อ าเภอเชียงกลาง 277.115 6 60 - 2 3 
10 อ าเภอนาหม่ืน 785.608 4 48 - 1 3 
11 อ าเภอสันติสุข 416.837 3 31 - - 3 
12 อ าเภอบ่อเกลือ 848.341 4 39 - 1 3 
13 อ าเภอสองแคว 544.364 3 25 - 1 2 
14 อ าเภอภุเพียง 503.236 7 61 - - 7 
15 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 518.690 2 22 - - 2 

 
ทีม่า  : 1) เขตการปกครองของจังหวดัน่าน  ณ เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559  ที่ท าการปกครองจังหวดัน่าน 
 2) ข้อมูล อปท. จังหวัดน่าน จากเวปไซด์ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด น่าน 

(http://www.nan.go.th)  ดาวน์โหลดเม่ือ ณ  เดือน พฤศจิกายน 2560      

ประชากร ประชากร   

จงัหวดัพะเยา ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 มีประชากรทั้งส้ิน 421,641 คน เป็นชาย 212,685 คน 
หญิง 208,956 คน มีจ านวนบา้นทั้งส้ิน 134,866 หลงั ความหนาแน่นโดยเฉล่ียประมาณ  41.83 คน/ตร.กม. 
 ประชากรในจงัหวดัน่านมีอยูอ่ย่างเบาบางเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ กระจดักระจายไปตามสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ แบ่งไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2558)  

http://www.nan.go.th/
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 1. ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ส่วนใหญ่อพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณต่างๆ ของลา้นนา ซ่ึงเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดั 

2. ชาวไทล้ือ (ไทล้ือ, ไทยอง) ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหวัเมืองต่างๆ บริเวณท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ าโขง ซ่ึงมีทั้งอพยพมาดว้ยความสมคัรใจและอพยพมาเน่ืองจากเกิดศึกสงครามทั้งภายในหวัเมืองล้ือ
เอง และอพยพมามากท่ีสุดยคุเก็บผกัใส่ซา้เก็บขา้ใส่เมืองของเจา้กาวลิละแห่งเชียงใหม่ และเจา้อตัถวรปัญโญ
ฯ แห่งนครน่าน และยุคของเจา้สุมนเทวราช อีกทั้งมีการอพยพเขา้มาเร่ือยๆ คร้ังเกิดการปฏิวติัการปกครอง
ประเทศของจีน ชาวไทล้ืออาศยัตั้งบา้นเรือน อยูก่ระจดักระจายตามลุ่มน ้ าต่างๆ ในจงัหวดัน่านมีมากท่ีสุด 
คือ อ าเภอปัวแทบทุกต าบล อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอสองแคว อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง เลยไปถึง
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

3. ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยูท่ี่บา้นฝายมูล อ าเภอท่าวงัผา และบา้นหลบัมืนพวน อ าเภอเวยีงสา 
4. ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะถูกกลืนทางวฒันธรรมจากคน

เมือง ทั้งภาษาพูดและเคร่ืองแต่งกาย แต่บางหมู่บา้นยงัมีการนบัถือผเีจา้เมืองของไทเขินอยู ่จึงรู้วา่เป็นไทเขิน 
เช่นบา้นหนองม่วง อ าเภอท่าวงัผา ส่วนบา้นเชียงยืน ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา ถูกชาวไทล้ือกลืนวฒันธรรม
จนไม่เหลือเคา้ของชาวไทเขิน 

5. ชาวไทใหญ่ หรือ เง้ียว หรือ ไตโหลง มีถ่ินฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศยัอยูบ่ริเวณแถวอ าเภอ
ทุ่งชา้ง ในปัจจุบนัถูกกลืนวฒันธรรมจนแทบแยกไม่ออกวา่เป็นชาวไทใหญ่ 

นอกจากน้ีในบริเวณท่ีสูงตามไหล่เขายงัเป็นชุมชนของชนกลุ่มน้อยท่ีเรียกกนัว่า "ชาวเขา" ไดแ้ก่ 
ชาวมง้, เม่ียน, ลวัะหรือถ่ิน, ขมุ รวมถึงชาวตองเหลืองหรือมาบลี ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีต าบลแม่ขะนิง 
อ าเภอเวยีงสา 
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ตารางที ่ 4  แสดงจ านวนประชากรของจงัหวดัพะเยา 

ที่ จังหวดั/อ าเภอ ชาย หญงิ รวม 
จ านวน
ครัวเรือน 

 จงัหวดัน่าน 21,685 208,956 421,541 134,866 
1 อ าเภอเมืองน่าน 30,987 30,507 61,494 22,077 
2 อ าเภอแม่จริม 7,115 6,713 13,828 3,736 
3 อ าเภอบา้นหลวง 6,006 5,831 11,837 3,837 
4 อ าเภอนานอ้ย 15,185 15,148 30,333 9,838 
5 อ าเภอปัว 27,027 26,973 54,000 15,192 
6 อ าเภอท่าวงัผา 22,935 22,770 45,705 13,665 
7 อ าเภอเวยีงสา 34,102 33,648 67,750 23,226 
8 อ าเภอทุง้ชา้ง 7,680 7,523 15,203 4,752 
9 อ าเภอเชียงกลาง 8,988 8,963 17,951 5,505 
10 อ าเภอนาหม่ืน 7,493 7,199 14,692 4,350 
11 อ าเภอสันติสุข 8,119 7,729 15,848 4,846 
12 อ าเภอบ่อเกลือ 7,668 7,283 14,951 4,563 
13 อ าเภอสองแคว 6,319 5,908 12,227 3,530 
14 อ าเภอภุเพียง 18,068 17,961 36,029 12,558 
15 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 4,993 4,800 9,793 3,191 

 
สภาพเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน  (การผลิต) หดตัว โดย ภาคการเกษตร หดตัว จากดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ร้อยละ 22.15 เม่ือเทียบกบัช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน หดตวัจากเดือนก่อน ท่ีขยายตวัร้อยละ 
8.29 ตามปริมาณ ผลผลิตข้าวท่ีหดตวั จากปริมาณผลผลิต ข้าว ซ่ึงในช่วงเดือนน้ีเป็นฤดูกาลผลดัเปล่ียน
เตรียมการปลูกขา้วนาปี ขณะท่ีด้านปริมาณปลาตะเพียน ขยายตวั จากปริมาณความ ตอ้งการบริโภคปลา
ตะเพียนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคหันมาบริโภคปลาแทนเน้ือสัตวอ่ื์น ภาคนอกการเกษตร ขยายตวั 
พิจารณาจาก ดัชนีปริมาณผลผลิตภาค บริการ ขยายตวั ร้อยละ 228.67 ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อนท่ี
ขยายตวัร้อยละ 250.18 จากการขยายตวัของ เคร่ืองช้ีทุกชนิด เพราะว่าจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็น “12 เมืองตอ้งห้าม...พลาด”-พลาดไม่ได ้กบั 12 เมืองน่าเท่ียว จึงทeให้ ปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านมีตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงส่งผลการ ใช้ไฟฟ้าภาคบริการ( โรงแรม) จานวน
ผูโ้ดยสารผา่นท่าอากาศยาน และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภตัตาคาร ขยายตวัตามเช่นกนั ขณะท่ีดชันี
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ปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรม หดตวั ร้อยละ 1.24 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ี แลว้ หดตวัต่อเน่ืองจาก
เดือนก่อน ท่ีหดตวัร้อยละ 12.64 จากปริมาณการลดลงของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม จา้นวน
โรงงานในจงัหวดั และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม   

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตวั โดยพิจารณาจาก ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั 
ร้อยละ 23.60 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 16.88 
จากการ ขยายตวัของดชันีสินเช่ือเพื่อการลงทุนของธนาคารพาณิชย ์ท่ีขยายตวั ร้อยละ 23.82 การบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัว  ร้อยละ 6.41 ขยายตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนท่ีขยายตัวร้อยละ  5.70 จากเคร่ืองช้ี
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด ขายส่ง ขายปลีก และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ท่ีขยายตวั ร้อยละ 7.31และ 
4.23 เม่ือเทียบกบัเดือน เดียวกนัของปีท่ีแลว้ และ ดา้นการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัร้อยละ 1.48 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ฟ้ืน ตวัจากเดือนก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 12.99 ผลจากการเพิ่มข้ึนของการเบิกจ่าย
รายจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบนั ประเภทรายจ่ายลงทุน ท่ีขยายตวั ร้อยละ 216.35 ขณะท่ีดชันีมูลค่าการคา้
ชายแดน หดตวั ร้อยละ 6.41 หดตวัจาก เดือนก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 3.68โดยดชันีการคา้ชายแดนโดยเฉล่ีย มี
มูลค่า 207.98 ลา้นบาท 

ด้านรายได้เกษตรกร พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนน้ี หดตวัร้อยละ 36.78 หดตวัลงจากเดือน
ก่อนท่ี ขยายตวั ร้อยละ 5.81 ตามปริมาณผลผลิตขา้วท่ีไม่มีปริมาณผลผลิตจึงส่งผลทา้ให้รายไดเ้กษตรกรหด
ตวัลง และ ดา้นราคาสินคา้เกษตร ก็หดตวัลงท่ีร้อยละ40.23 ต่อเน่ืองจากเดือนก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 2.29  

ด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน ขยายตวัตามการขยายตวัของปริมาณเงินฝากของธนาคาร 
พาณิชยแ์ละสถาบนั การเงินของรัฐทั้งธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.ทั้งประเภทออมทรัพยแ์ละปริมาณเงินฝาก
ประจา้ ท่ีขยายตวัร้อยละ 6.07 ชะลอตวัลงจาก เดือนก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 6.32 และดา้นปริมาณสินเช่ือรวม 
ขยายตวั ร้อยละ 23.82 ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อนท่ีขยายตวั ร้อยละ 17.36 จากการเพิ่มข้ึนของปริมาณ
สินเช่ือของ ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. เป็นส าคญั (ส านกังานคลงั จงัหวดัน่าน, 2558) 

พืชเศรษฐกจิทีส่ าคัญของจังหวดัน่าน     
ในปี  2557/2558  ส้านักงานเกษตรจงัหวดัน่านได้รายงานผลการด้าเนินงานการข้ึนทะเบียน

เกษตรกร จดัเก็บขอ้มูลพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัน่านท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว และประกอบ
เป็นอาชีพหลกัของ ผูใ้ชแ้รงงานภาคเกษตร  หรือแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีพืชหลกั 3 ชนิดท่ีพบวา่มีผลผลิต
ออกสู่ตลาดจา้นวนมาก (ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 2558)  ดงัน้ี  

1. ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวปี์ 2557/58 จงัหวดัน่าน พบวา่มีเกษตรกรผู ้
ปลูก ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์า้นวน 36,504 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก 795,482.25 ไร่ ผลผลิตรวม 95,629,490 กิโลกรัม 
โดยมี ผลผลิตต่อไร่ 514.35 ก.ก./ไร่ 

2. ขา้วนาปี  มีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี  ปี 2557/58 จงัหวดัน่าน พบว่ามีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี 
จา้นวน 35,149 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก 206,879.25 ไร่ ผลผลิตรวม 106,187,005.5 กิโลกรัม โดยมีผลผลิตต่อไร่ 
508.77 ก.ก./ไร่  
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3. ยางพารา  มีเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา  ปี 2557/58 จงัหวดัน่าน พบว่ามีเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 
จา้นวน 17,018 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก 178,248.73 ไร่ ผลผลิตรวม 16,257,050.25 กิโลกรัม โดยมีผลผลิตต่อไร่ 
385.98  ก.ก./ไร่ 

การศึกษา 
จงัหวดัพะเยา  มีสถานศึกษาทั้งส้ิน  45  แห่ง สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัอนุปริญญา

หรือสูงกวา่ในจงัหวดัน่าน  มีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วิทยาเขตน่าน, มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน, ศูนยก์ารเรียนรู้และบริการวชิาการเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วิทยาลยัสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วิทยาลยัชุมชนน่าน และมหาวิชชาลยัภูมิปัญญาชุมชน
ฮกัเมืองน่าน สถานศึกษาอาชีวศึกษา 4  แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคนิคน่าน, วทิยาลยัสารพดัช่างน่าน, วิทยาลยั
การอาชีพเวยีงสา และวทิยาลยัการอาชีพปัว 

สาธารณสุข 
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ   
ในปี พ.ศ. 2560 จงัหวดัน่าน  มีสถานบริการของสาธารณสุขภาครัฐในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย โรงพยาบาลทัว่ไป 1 แห่ง มีจ  านวนเตียงผูป่้วยรวม 523 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 1 
แห่ง มีจ  านวนเตียง 90 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง จ านวน 30 เตียง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
124 แห่ง  และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 23 แห่ง   

สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน   
ในปี พ.ศ. 2557 จงัหวดัน่าน  มีสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนประกอบดว้ย คลินิกทุกประเภท 76

แห่ง แบ่งเป็น คลินิกเวชกรรม 21 แห่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 12 แห่ง คลินิกทนัตกรรม 11 แห่ง  คลินิก
การพยาบาลและผดุงครรภ ์32 แห่ง  คลินิกเทคนิคการแพทย ์6 แห่ง ร้านขายแผนปัจจุบญั 58 แห่ง ร้านขายยา
แผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย 20 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 6 แห่ง 

การบริการสาธารณสุขระดับชุมชน   
ในปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัน่าน มีอาสาสมัครสาธารณสุขและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซ่ึง

ด าเนินการโดยประชาชน  มีอาสาสมคัรสาธารณสุขจ านวนทั้งส้ิน 14,849 คน และมีศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน จ านวน 23 แห่ง 

สาเหตุการเจ็บป่วยทีส่ าคัญของประชาชนน่าน  
ในปี พ.ศ. 2558 สถานบริการของรัฐในจงัหวดัได้ให้บริการผูป่้วยเป็นประเภทผูป่้วยใน  โดยมี

สาเหตุการป่วยท่ีส าคญั คือ อนัดับหน่ึง ได้แก่ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาโบลิซึม (เช่น 
เบาหวาน) คิดเป็นอตัราป่วย 5,210.10 ต่อประชากรแสนคน  อนัดบัสอง ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง คิด
เป็นอตัราป่วย 3,001.97 ต่อประชากรแสนคน อนัดบัสาม ไดแ้ก่ อาการผิดปกติท่ีตรวจพบ คิดเป็นอตัราป่วย 
2,276.95 ต่อประชากรแสนคน 
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กลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าคัญของประชาชนน่าน  
ในปี พ.ศ. 2557 มีประชาชนท่ีเสียชีวิตจากสาเหตุต่าง ๆ โดยมีสาเหตุการตายท่ีส าคญั คือ  อนัดบั

หน่ึง ได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากกลุ่มโรคมะเร็งและเน้ืองอก  จ  านวน 556 ราย คิดเป็นอตัราการตาย 
116.60 ต่อประชากรแสนคน อนัดบัสอง ได้แก่ ชราภาพ จ านวน 462 ราย คิดเป็นอตัราการตาย 96.88 ต่อ
ประชากรแสนคน  อนัดบัสาม ไดแ้ก่ การตายเฉียบพลนัอ่ืนไม่ทราบสาเหตุ จ  านวน 278 ราย คิดเป็นอตัรา
การตาย 58.30 ต่อประชากรแสนคน 
 
2.6 การด าเนินงาน“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของภาคเหนือ:  กรณีศึกษาเชิงพื้นที่ใน
จังหวดัพะเยาและจังหวดัน่าน ปี 2560 
 จงัหวดัพะเยาจดังานเพื่อมอบนโยบาย ด าเนิน“โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม จงัหวดัพะเยา นายณรงคศ์กัด์ิ เฉลิมเกียรติ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาติ “โครงการ 3 ลา้น 3 
ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน”และมอบเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น(อสม.)ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2559 ซ่ึงหน่วยงานสาธารณสุขพะเยาร่วมกบัสมาคมสาธารณสุข
จงัหวดัพะเยา สมาคมอาสาสมคัรสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมอาสาสมคัรสาธารณสุข
ร่วมใจ “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เน่ืองในวนัอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาติ 
ทั้งน้ี ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายโครงการ อสม.ร่วมใจ “ โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อสร้างความร่วมมือ ท างานเป็นเครือข่าย โดยการส่ือสาร สนับสนุน 
พัฒนา ศักยภาพเครือข่าย อสม. ให้มีการคัดกรอง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ของประชาชน ให้ความรู้ 
ค  าแนะน า เก่ียวกบัอนัตรายจากการสูบบุหร่ี พร้อมชกัชวน โน้มนา้ว ให้ประชาชน ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี อีก
ทั้งจากสถานการณ์หมอกควนัจงัหวดัพะเยา ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นตน้มา ค่าการตรวจวดัฝุ่ นละออง ขนาด
เล็กกวา่ ๑๐ ไมครอน อยูใ่นช่วงท่ีตอ้งเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ ์ผูสู้งอาย ุและผูป่้วยโรคหอบ
หืด ผูป่้วยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง ผูป่้วยโรคภูมิแพ ้และผูป่้วยโรคหวัใจ เป็นตน้  

โดยมีกิจกรรมดงัน้ี   จดัประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ อสม.ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2559 และ
แสดงผลงานเด่นของ อสม.ท่ีผา่นมา มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อสม.ท่ีปฏิบติังาน ครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี 
รณรงค์สร้างกระแส ลด ละ เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน จงัหวดัพะเยาและสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
มาตรการห้ามเผา และแนวทางการปฏิบติักรณีพบเห็นผูก้ระท าผิด รวมทั้งให้ค  าแนะน าการดูแลสุขภาพ 
ระดบัครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบดว้ย อสม.จงัหวดัพะเยา จ านวน 15,128 คน 
และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นท่ีรวม 9 อ าเภอ 
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วตัถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
 1. เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์และขบัเคล่ือน ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี 
ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้ งโดยทางตรงและทางออ้ม น าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบัติ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

2. มีการจดักิจกรรม หรือ กลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเน่ืองจากระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ
และจงัหวดั เพื่อใหเ้ป็นพื้นท่ีรวมตวักนัท ากิจกรรม เลิกบุหร่ีทัว่ประเทศไทย 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เครือข่ายหมออนามยัและเครือข่าย อสม. ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานเลิกสูบบุหร่ี

ในชุมชน 
2. จ  านวนผูสู้บบุหร่ี มีความสมคัรใจและสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 6 เดือน  
3. เกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพื้นท่ี ไดแ้ก่   กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ/กลุ่มเครือข่าย

ผูเ้ลิกสูบบุหร่ี (เลิกเหลา้)/กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน              
4. เกิดชุดบทเรียน การเลิกสูบบุหร่ีในชุมชน 
5. เกิดตน้แบบ นวตักรรม ในการด าเนินงาน จากชุมชน ท่ีสามารถเผยแพร่ได ้
6. เกิดบุคคล องคก์ร หน่วยงาน ตน้แบบ ในการเลิกสูบบุหร่ี  
การด าเนินกจิกรรม 
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วธีิการด าเนินกจิกรรม 
 ตารางที ่5 แสดงการด าเนินกิจกรรมการขบัเคล่ือนโครงการฯ ดงัน้ี 

ล าดับ กจิกรรม วนั เดือน ปี 
1 รับนโยบายส่วนกลาง 6-7 ก.ค. 2559) 
2 จงัหวดัท าแผนขบัเคล่ือนโครงการฯ (ก.ค.2559) 
3 ถ่ายทอดนโยบายสู่ระดบัจงัหวดั  (25 ส.ค. 2559) 
4 ถ่ายทอดนโยบายระดบัอ าเภอ  (ก.ย. 2559) 
5 Kick off / TOR ระดบัจงัหวดั  (28 ก.ย. 2559) 
6 อ าเภอจดัท าแผนปฏิบติัการ (ก.ย. 2559) 
7 Kick off ระดบัอ าเภอ  (ต.ค. 2559) 
8 ก าหนดเป้าหมาย/ทา้ชวนคนเลิกบุหร่ี/สมคัรร่วมโครงการ  (ต.ค. 2559) 
9 บนัทึกขอ้มูลเลิกบุหร่ี  (พ.ย. 2559) 

10 คลินิก เลิกบุหร่ี  (ธ.ค. 2559) 
11 บุคคล/ชุมชนตน้แบบ  
12 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินโครงการ  
13 บนัทึกขอ้มูลเขา้โครงการลดละเลิกบุหร่ี  
14 ส่งรายช่ือผูส้ามารถเลิกบุหร่ี  (ก.พ. 2560) 
15 มอบใบประกาศเกียรติคุณ  (มี.ค. 2560) 
16 บูรณาการคลินิกเลิกบุหร่ีในสถานบริการ กบัคลีนิคโรคเร้ือรัง  
17 คน้หานวตักรรมการลด/ละ/เลิก/บุหร่ี  
18 บุคคล/ชุมชน/หน่วยบริการตน้แบบ  
19 สรุป/ถอดบทเรียน ปีท่ี 1 (พ.ค. 2560) 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติั (อ าเภอไปต าบล) บางอ าเภอยงัไม่ชดัเจน ท าให้ จนท.ไม่เขา้ใจ

ในนโยบาย  
2. อสม. และจนท. ยงัขาดความตระหนกัถึงความส าคญั ของโครงการฯ  

 3. ผูรั้บผิดชอบระดบัอ าเภอ (สสอ./รพ.หรือCUP)/จงัหวดั ควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน ทุก 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

4. รพ.สต.ควรก าหนดเป้าหมายผูเ้ลิกสูบบุหร่ีจากขอ้มูลผูป่้วยและกลุ่มเส่ียง เช่น คลินิค NCD COPD 
และกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา 
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 5. สสอ./รพ.(CUP)/จงัหวดั ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค ยา เวชภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นให้แก่
คลินิคเลิกบุหร่ีในรพ.สต.(บูรณาการคลินิคNCD หรือคลีนิคจิตเวช บ าบดัยาเสพติด สุรา บุหร่ี) เพื่อพฒันาได้
ตามเกณฑม์าตรฐานคลินิค รพ.สต. 
 6. งบประมาณในพื้นท่ี  ขอให้บูรณาการกับแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
งบประมาณ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล (ทอ้งถ่ิน) 
 7. ควรมีการถอดบทเรียนหรือการจดัการองคค์วามรู้ จาก บุคคลตน้แบบ ชุมชนตน้แบบ หรือหน่วย
บริการ ท่ีมีนวตักรรมการเลิกสูบบุหร่ี อยา่งย ัง่ยนื 

ภาคีเครือข่าย 
กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรม 

สาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามยั สมาคมหมออนามยั  สมาคมวชิาชีพสาธารณสุข   
ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และภาคีเครือข่าย 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณันฑิยา คารมย ์และสุนิดา ปรีชาวงษ ์(2556) ไดศึ้กษา ปัจจยัท านายการเลิกสูบบุหร่ีในระยะสั้นใน
ผูป่้วยโรคเร้ือรัง พบวา่ ระยะเวลาท่ีสูบมวนแรกภายหลงัต่ืนนอน การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลิกสูบ
บุหร่ีและ การไม่มีความวติกกงัวลมีความสัมพนัธ์กบัการเลิกสูบบุหร่ีในระยะสั้นในผูป่้วยโรคเร้ือรัง (p< .05) 
และยงัพบวา่ ผูท่ี้เป็นแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ คนในครอบครัวตนเอง และบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพ ตามล าดบั 
 ศิริพร จินดารัตน์ และสุกัญญา โลจนาภิวฒัน์ (2556) ศึกษาประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการ
สนบัสนุนการเลิกบุหร่ีของผูใ้ชบ้ริการคลินิกอดบุหร่ี ผลการศึกษาพบวา่ การประเมินประวติัการติดบุหร่ีการ
วางแผนการปฏิบติั และการประเมินผล สามารถปฏิบติัไดง่้าย ส่วนความพึงพอใจของผูใ้ชแ้นวปฏิบติัและ
ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก การติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูใ้ชบ้ริการในเดือนท่ี 6 สามารถเลิกบุหร่ี
ไดร้้อยละ 40 โดยให้ค  าปรึกษาการเลิกบุหร่ีร่วมกบัการใช้แรงสนบัสนุนทางสังคม ดงันั้นสามารถใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุนการเลิกบุหร่ีของผู ้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู ้สูบบุหร่ีให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ธณัฐญา รุดโถ, วลีรัตน์ แสงไชย และวสันต ์เหลืองประภสัร์ (2557) ศึกษาการประเมินผลโครงการ 
30 บาท รักษาทุกโรค โดยใชต้วัแบบซิป (CIPP Model) : กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ดา้นบริบท ผูใ้ห้บริการ ให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ของโครงการฯ ให้กบัประชาชนไดรั้บรู้ เพราะว่าประชาชนมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
บริการท่ีมากกวา่สิทธิท่ีพึงมี ส่งผลการทางานของเจา้หนา้ท่ีเกิดความเครียดและกดดนั ผูรั้บบริการ เห็นดว้ย
กบัการด าเนินโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค อยู่ในระดบัมาก คือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค มีความ
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้านปัจจยัน าเขา้พบว่าความพอเพียงของบุคลากร สถานบริการมี
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บุคลากรไม่เพียงพอ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีให้บริการ บุคลากร ยาและเวชภณัฑ ์เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์การแพทย ์เห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารของคณะกรรมการบริหาร 
(CUP BOARD) เป็นมีศกัยภาพในการท างาน มีความพร้อมดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีความตั้งใจและจริงจงั
ในการขบัเคล่ือนโครงการฯ เพื่อประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ดา้นกระบวนการ (Process) ผูรั้บบริการ มีความ
คิดเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดบัมาก ดา้นผลผลิต (Product) มีความคิดเห็นต่อ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการดา้นสุขภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 Li (2009) ไดศึ้กษาการใชโ้ทรศพัทมื์อถือและเวบ็ไซด์ในการช่วยให้หยุดสูบบุหร่ี วตัถุประสงคเ์พื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ดว้ยของการใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซด์ และผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 
กรกฎาคม –ธนัวาคม 2008 ดว้ยสถิติจ านวนคร้ังของการใชบ้ริการ และเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ใช้
บริการโปรแกรมการช่วยให้เลิกบุหร่ีโดยใชบ้ริการผา่นเวบ็ไซด์ และผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ ไดแ้ก่ สถิติ
ผูป่้วยท่ีลงทะเบียนการคลิกเขา้ออกจากเวบ็ไซด ์จ าแนกตามเช้ือชาติ เพศ และอาย ุกลุ่มท่ีศึกษาเป็นผูป่้วยท่ีใช้
แผน่แปะนิโคติน (NRT) โดยมีการสนบัสนุนให้ค าแนะน าดว้ยการใชบ้ริการของระบบโทรศพัทมื์อถือท่ีส่ง
ขอ้ความอตัโนมติัวิธีการท่ีพยายามช่วยท าให้เลิกบุหร่ี (Service Called Txt2Quit) และการบริการผ่านเว็บ
ไซด์ (www.quit.org.nz) โปรแกรม Txt2Quit ใชว้ิธีการพิมพข์อ้ความและส่งวนัละ 3ขอ้ความ ซ่ึงระบบตอบ
รับจะประมวลผลอย่างรวดเร็วในการให้ค  าปรึกษา การวดัใช้การเปรียบเทียบสถิติจ านวนผูท่ี้ตอ้งการเลิก
บุหร่ีท่ีลงทะเบียน จ านวน 458 คน ส าหรับผูใ้ช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตและจ านวน 317 คน ส าหรับผูใ้ช ้
บริการผ่าน Txt2Quit โดยเฉล่ียต่อเดือน การศึกษาได้ข้อสรุปว่าผูสู้บบุหร่ีท่ีมีคุณลักษณะการใช้บริการ
ระหวา่งบุคคลต่อการใชบ้ริหารของทั้งสองแบบ ท่ีให้ผลแตกต่างกบัการใชส้ายด่วนแบบเดิม การใชบ้ริการ
ผา่นเวบ็ไซดไ์ดรั้บความสนใจมากกวา่การใชว้ธีิส่งขอ้ความผา่นโทรศพัท ์มือถือ ระยะเวลาในการบ าบดัดว้ย
การใช้บริการผ่านเว็บไซด์ ใช้เวลา 6 เดือนส่วนการใช้บริการผ่านโทรศพัท์มือถือ ใช้เวลาอย่างน้อย 26 
สัปดาห์ ขอ้เสียการใชโ้ปรแกรมของการศึกษาน้ี คือ ใหร้ะยะเวลานาน 
 Harper et al. (2012) ไดศึ้กษาผลการออกก าลงักายอยา่งหนกัท่ีมีต่อความอยากสูบบุหร่ี ในกลุ่มหญิง
ท่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ีท่ีใชแ้ผน่แปะนิโคตินทดแทน วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการออกก าลงักายอยา่งหนกัท่ี
มีต่อความอยากและอาการถอนการสูบบุหร่ีทดแทนการใช้แผ่นแปะนิโคตินอาสาสมคัรเป็นเพศหญิงท่ีสูบ
บุหร่ี จ  านวน 178 คน การด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการออกก าลงักายทดแทนการใช้แผ่นแปะ
นิโคติน ทางกายภาพเก่ียวกบับุหร่ี ระยะเวลาการทดลอง 14 สัปดาห์เคร่ืองมือวดัคือ มาตรวดัของ Shiffman-
Jarvik ผลการศึกษาปรากฏวา่ อาสาสมคัรสามารถลดระดบัการใชแ้ผน่แปะนิโคติน เหลือ 14 mg. ใชเ้วลา 11 
สัปดาห์ 7 mg. ใชเ้วลา 13 สัปดาห์ และมีนยัส าคญัต่อการลดลงของความอยากสูบบุหร่ี ในระยะของการออก
ก าลงักาย 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่สัปดาห์ท่ี 5, 11 และ 13 ผลในดา้นจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะของอาการถอน
นิโคติน จะปรากฏในสัปดาห์ท่ี 5 และ 11 แต่ไม่ปรากฏในสัปดาห์ท่ี 13 แสดงว่า การออกก าลงักาย ส่งผล
ดา้นจิตวิทยาท่ีช่วยบรรเทาอาการอยากสูบบุหร่ี และสามารถช่วยระงบัอาการถอนไดใ้นระบบประสาท โดย
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ใช้ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ดังนั้ นจึงควรส่งเสริมโปรแกรมการออกก าลังกายอย่างหนัก ในกลุ่มผูห้ญิงท่ี
สามารถทดแทนการบ าบดัดว้ยแผน่แปะนิโคตินทดแทนได ้

Pimenta et al. (2008) ได้ศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัโปรตุเกต โดยส ารวจความแตกต่างการให้คุณค่าสุขภาพ ความสามารถรับรู้ดา้น
สุขภาพและความสามารถละเวน้การสูบบุหร่ีของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 จ านวน 380 คน กลุ่มตวัอย่าง
แบ่งเป็น กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีประจ า 278 คน กลุ่มเคยสูบบุหร่ี 63 คน และกลุ่มสูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราว 39 คน 
อาสาสมคัรมีอายุเฉล่ีย 15 ปี และกลุ่มท่ีเคยสูบบุหร่ี และหยุดสูบบุหร่ีได ้มีอายุเฉล่ีย 21 ปี โดยมีขั้นตอนของ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคือ ขั้นก่อนการใคร่ครวญ ขั้นใคร่ครวญ ขั้นการเตรียมและขั้นการลงมือกระท า 
นอกจากน้ีมีการประเมินรูปแบบพฤติกรรมท่ีเป็นขั้นตอนการเปล่ียนแปลงได้แก่ ความตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี 
ความสามารถดูแลสุขภาพ และความสามารถแห่งตนในการละเวน้การสูบบุหร่ี เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แบบ
รายตนเอง แบบประเมินระดบัความสามารถแห่งตนในการเลิกสูบบุหร่ีและการเห็นคุณค่าดา้นสุขภาพ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมสูบบุหร่ี สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ One-way ANOVA 
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า กลุ่มท่ี เห็นคุณค่าของสุขภาพความสามารถรับรู้สุขภาพของตน และรับรู้
ความสามารถแห่งตนท่ีจะละเวน้การสูบบุหร่ี มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั และมีความแตกต่างกนัของ
สถานการณ์การสูบบุหร่ี รวมทั้งขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

Daunter (2013) ไดศึ้กษาผลการฝึกสติท่ีมีต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและความอยาก และ Elwafi et 
al. (2013) ไดศึ้กษาการฝึกอบรมสติในการเลิกสูบบุหร่ี โดยใชค้วามสงบใจท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการสูบ
บุหร่ีและความอยาก ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้เลิกสูบบุหร่ีได ้แต่นกัศึกษาก าลงั
อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ตามลกัษณะแห่งวยัจะชอบแสดงออก ตอ้งการการยอมรับ ดงันั้นหากใชว้ธีิการท่ีท าให้สงบ
น่ิงจึงไม่เหมาะกบัลกัษณะนิสัยของนกัศึกษาวยัรุ่น 
 
2.8 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

การประเมินโครงการตามนโยบาย โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ของจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่านในคร้ังน้ี ไดป้ระยกุตใ์ชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล 
แอล สตฟัเฟิ ลบีมและคณะ (Danial L Stufflebeam and others) จากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ การประเมินความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคโ์ครงการ
กบันโยบาย สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ รวมทั้งการประเมิน
ความเหมาะสม ความพร้อมของงบประมาณ บุคลากร อาคาร สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ของโครงการ 

1.2 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการในการด าเนิน 
โครงการ การวางแผน การด าเนินการ การติดตามผล และการน าผลไปปรับปรุงโครงการ 
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 1.3 ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย 
  1.3.1 การประเมินความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัโครงการตาม
นโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของภาคเหนือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ การส่ือสาร 
ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการจดัการตนเอง 
  1.3.1 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 
 
 

การด าเนินกิจกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสูบภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 
ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของ
จงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน  

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการ  
- ตวัแทนภาคีเครือข่ายเครือข่าย  
- กลุ่มผูรั้บบริการ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. การประเมินความส าเร็จ โครงการตาม
นโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั” ของจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน 
โดย 

     1.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

     1.2 ดา้นกระบวนการ 

     1.3 ดา้นผลผลิต 

    1.4 ดา้นผลลพัธ์ 
2. ความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินโครงการฯ 

     2.1 ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

    2.2 ดา้นการส่ือสาร     

    2.3 ดา้นทกัษะการตดัสินใจ  
    2.4 ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง 

3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายภายใต ้
โครงการฯ 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัประเมินผล (Evaluation  research)  เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไท้องค์ราชัน” ของภาคเหนือ ได้ประยุกต์เทคนิคการประเมินตามแนวทางซิป (CIPP Model) เพื่อให้ได้
ขอ้มูลการประเมินท่ีครบถว้นตั้งแต่ปัจจยับริบทของโครงการ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลิต ผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากการด าเนินโครงการ มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
3.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไดจ้าก 3 กลุ่ม  

3.1.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
(1) กลุ่มผูใ้หบ้ริการ ประกอบดว้ย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  การคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษา ไดต้วัแทนจงัหวดัละ 
20 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน หรือจนกวา่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั 

(2) ตวัแทนภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัแทนจาก
บุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนินโครงการ ใชก้ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดต้วัแทนจงัหวดัละ 17 คน รวมทั้งส้ิน 34 คน หรือจนกวา่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลเชิงปริมำณ 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ (1) กลุ่มผูใ้ห้บริการ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน       

(อสม.)  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ในงานวิจยัคร้ังน้ีใชสู้ตรของ W.G.cochran  (กลัยา วานิชยปั์ญญา, 2554) 
โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

เม่ือ n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ (Sample Size) 
P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม (สัดส่วน 50% หรือ 0.50) 
Q คือ สัดส่วนของประชากรท่ีไม่ไดส้นใจศึกษา เท่ากบ (1-P) 0.5 
Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ เช่น  
Z ท่ีระดบันยัส าคญั0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) Z = 1.96 
d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้5% 
ดงันั้นงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้

5 % 
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แทนค่าในสูตร  n = (0.5) (0.5) (1.96)2 = 330 
   0.052 
ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณไดก้ลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข จงัหวดัละ 330 คน  
 
 (2) กลุ่มผูรั้บบริการประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั 
คณะผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 

โดยวธีิดงัต่อไปน้ี 
 1. คดัเลือกจงัหวดัในภูมิภาคเหนือท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไดแ้ก่ จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัน่าน มีเกณฑก์ารคดัเขา้ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 เป็นจงัหวดัเขา้ร่วมโครงการฯ 
  1.2 ผูบ้ริหารใหค้วามร่วมมือในการด าเนินโครงการฯ 
2. เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกนั ในการประเมินโครงการ 
คร้ังน้ี โดยท าการสุ่มรายช่ืออ าเภอเพื่อเป็นตวัแทนของแต่ละชั้นภูมิ ๆ  ละ 3 แห่ง โดยวธีิสุ่มแบบ

ธรรมดา (Simple random sampling) จงัหวดัพะเยา มีอ าเภอท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 9 อ าเภอ (10,029) 
และจงัหวดัน่าน มีอ าเภอท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 14 อ าเภอ (3,117) ไดอ้  าเภอท่ีเป็นตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 6 
แห่ง ดงัน้ี 

  2.2.1 อ าเภอเมืองพะเยา  จ านวน 2,291 คน 
  2.2.2 อ าเภอภูกามยาว   จ านวน 257 คน 
  2.2.3 อ าเภอเชียงม่วน  จ านวน 273 คน 
 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 2,821 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง = 341 คน 
  2.2.4 อ าเภอเมืองน่าน   จ านวน 237 คน 
  2.2.5 อ าเภอเวยีงสา  จ านวน 433 คน 
  2.2.6 อ าเภอท่าวงัผา  จ านวน 399 คน 
ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 1,069 คนไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง = 285 คน 
(ท่ีมา: http://www.quitforking.com/defaults/summary  ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560) 
3. ก าหนดขนาดตวัอยา่งจากทั้ง 6 แห่ง โดยใชสู้ตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี  
Robert V. Krejcie (1970) ก าหนดไว ้ซ่ึงจากตารางสรุปไดด้งัน้ี คือกลุ่มผูรั้บบริการประชาชนท่ีเขา้

ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั จงัหวดัพะเยา ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 341 คน และจงัหวดัน่าน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 285 คน  
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 แบบ ดงัน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) สาหรับผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Information) เก่ียวกบั

การด า เนินงานนโยบายตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของพื้นท่ีจงัหวดั
พะเยาและจงัหวดัน่าน แยกออกเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 

1.1 ประเด็นค าถามการประเมินผลดา้นบริบท 
1.2 ประเด็นค าถามการประเมินผลดา้นปัจจยัน าเขา้ 
1.3 ประเด็นค าถามการประเมินผลดา้นกระบวนการ 
1.4 ประเด็นค าถามการประเมินผลดา้นผลผลิต 
1.5 ประเด็นค าถามปัญหาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายภายใต ้โครงการฯ 
2. แบบประเมินส าหรับผูรั้บบริการ ท่ีประยกุตม์าจากแนวคิดความแตกฉานดา้นสุขภาพ ซ่ึงใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งตอบดว้ยตนเอง (Self -Administered Questionnaire) เป็นการประเมินเก่ียวกบัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทางสังคมประชากร จ านวน 14 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
ดงัต่อไปน้ี  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว ความ
เพียงพอของรายได้ ประสบการณ์สูบบุหร่ี ระยะเวลาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ การเข้าถึงโครงการฯ 
สถานการณ์การสูบบุหร่ี และการรับรู้ขอ้มูลโครงการฯ 

 ส่วน ท่ี  2 แบบประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี  เลิกบุห ร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 
ประกอบดว้ย ดา้นบริบทของการด าเนินงานตามโครงการฯ  จ านวน 5  ขอ้ ดา้นปัจจยัน าเขา้การด าเนินงาน
ตามโครงการฯ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นกระบวนการการด าเนินงานตามโครงการฯ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นผลผลิตการ
ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 5 ขอ้ และดา้นผลลพัธ์ จ านวน 1 ขอ้ รวมจ านวน 21 ขอ้ มีขอ้เลือกตอบใช้
มาตราส่วนประมาณค่า  1 – 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด หลงัจากนั้นน าคะแนนมารวมกนั  โดยแบ่งออกเป็น  3  ระดบัคือ 

  ระดบัสูง  คือมีคะแนน    20 – 25   คะแนน 
  ระดบัปานกลาง  คือมีคะแนน    16 –  19  คะแนน 
  ระดบัต ่า   คือมีคะแนน    0 –  15  คะแนน 
ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัโครงการตาม

นโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาและประยุกต์แบบประเมินความ
แตกฉานดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการจดัการตนเอง และทกัษะ
การส่ือสารเพื่อสุขภาพ อยา่งละ 5 ขอ้รวมจ านวน 20 ขอ้ มีขอ้เลือกตอบใชม้าตราส่วนประมาณค่า  1 – 3 คือ 
ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่หลงัจากนั้นน าคะแนนมารวมกนั  โดยแบ่งออกเป็น  3  ระดบัคือ 
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  ระดบัสูง  คือมีคะแนน    12 – 15   คะแนน 
  ระดบัปานกลาง  คือมีคะแนน    10 –  11  คะแนน 
  ระดบัต ่า   คือมีคะแนน    0 –  9  คะแนน 
ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ 

ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความตรงในเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษาและความชดัเจนของภาษาแลว้
น ามาปรับปรุง แกไ้ข จากนั้นการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  (Try out) โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใชก้บั
ประชากร ในพื้นท่ีไม่ไดศึ้กษา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จ านวน 30 ท่าน แลว้น าผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาค่า ความเท่ียง (Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาธ (Chronbach’s Conefficience) 
พิจารณาค่าสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0-1 ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 จะมีความเท่ียงสอดคลอ้ง
ภายในสูง แสดงวา่แบบสัมภาษณ์สามารถวดัเน้ือหาเดียวกนั และวดัไดส้อดคลอ้งกนัทุกขอ้ เกณฑ์ค่าความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือในคร้ังน้ี คือ 0.7 ข้ึนไปจึงจะยอมรับความเท่ียงหรือความเช่ือถือสูงและสามารถ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการวจิยัคร้ังน้ีได ้
 
3.3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก สมุดบนัทึก เทปบนัทึกเสียงและ
กลอ้งถ่ายรูปจากกลุ่มตวัอยา่ง  

- กลุ่มผูใ้หบ้ริการจากกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ตามเขตอ าเภอ 
ของพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัน่าน จงัหวดัละ 3 อ าเภอ จ านวน 60 คน โดยจดักิจกรรมสนทนากลุ่มยอ่ย 
จ านวน 2 คร้ัง 

- ตวัแทนภาคีเครือข่ายเครือข่าย ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุข 
อ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนินโครงการ จงัหวดัละ 17 คน รวม
ทั้งส้ิน 34 คน โดยจดัประชุมท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จ านวน 1 คร้ัง และสนทนา
กลุ่มยอ่ย จ านวน 3 คร้ัง 

- เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มผูรั้บบริการ คือประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
ตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จงัหวดัพะเยา จ านวน 341 คน และจงัหวดัน่าน 
จ านวน 285 คน 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  
(Documentary Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต ารา เอกสารทางวิชาการ คู่ มือ งานวิจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินแบบ CIPP Model และความแตกฉานดา้นสุขภาพ ให้คลอบคลุมการประเมินดา้น
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บริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการและดา้นผลผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือชนิด
ต่างๆ ส าหรับใชใ้นการประเมินโครงการ 
 งานวิจยัน้ีผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องมหาวิทยาลยั
พะเยา และไดรั้บการยินยอมจากกลุ่มตวัอยา่งให้เขา้ไปท าการเก็บแบบสอบถามในชุมชน และกลุ่มตวัอยา่ง
ทุกคนไดล้งนามในเอกสารยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัก่อนเร่ิมตน้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
3.4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ผูว้จิยัไดใ้ช้
การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
เร่ิมจากถอดเทป ใหร้หสัขอ้มูล (Coding) โดยดึงขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มค า ส่ิงเดียวกนั เหตุการณ์ท่ีส าคญั โดยมีการ
ใชร้หัสเป็นช่ือเดียวกนั และสรุปประเด็นตามวตัถุประสงค์การศึกษาท่ีไดข้อ้มูลเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง และถอดบทเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ห้บริการจากกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  
และกลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนินโครงการ ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการและประเด็นต่าง ๆ  
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บทที ่4 
สรุปผลการศึกษา 

ในการวิจยัเชิงประเมินคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” 

กรณีศึกษาเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 ข้อมูลจังหวดัพะเยา 
 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 

4.1.1.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 330 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.2 และเพศหญิง ร้อยละ 

58.8 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 34.8 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อย
ละ57.0 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า และประถมศึกษาท่ี 1-6 ร้อยละ 23.6 และ
ร้อยละ 17.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จงัหวดั
พะเยา  (N= 330 คน) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

เพศ   
 ชาย 136 41.2 
 หญิง 194 58.8 
อายุ   
 20 - 30 ปี 16 4.8 
 31 - 40 ปี 115 34.8 
 41 - 50 ปี 109 33.0 
 51 - 60 ปี  76 23.0 
 มากกวา่ 60  ปี ข้ึนไป 14 4.2 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 58 17.6 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 188 57.0 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 78 23.6 
 อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเท่า 6 1.8 
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ขอ้มูลดา้นสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ ร้อยละ 79.1 รองลงมา 
คือ หมา้ย และหยา่ ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 6.7 ตามล าดบั และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท านา ท าสวน ท าไร ร้อยละ 61.0 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 4.8 
ตามล าดับ รายได้ต่อครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ 
5,001-10,000 บาทต่อเดือน และ10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.3 และร้อยละ 5.8 ตามล าดบั ส่วน
ความเพียงพอของรายไดส่้วนใหญ่ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ และ
มีพอเหลือเก็บ ร้อยละ 45.2 และร้อยละ 7.5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงขอ้มูลดา้นสถานภาพ อาชีพ รายได ้และความพอเพียงรายได้ของกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) จงัหวดัพะเยา  (N= 330 คน) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

สถานภาพสมรส      
 โสด 14 4.2 
 แต่งงาน 261 79.1 
 หยา่ 22 6.7 
 หมา้ย 33 10.0 
อาชีพ   
 ท านา, ท าสวน, ท าไร่ 201 61.0 
 รับจา้งทัว่ไป 107 32.4 
 คา้ขาย 16 4.8 
 รัฐวสิาหกิจ 6 1.8 
รายได้ของท่านต่อครอบครัว (ต่อเดือน)   
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท  211 63.9 
 5,001-10,000 บาท 100 30.3 
 10,001-15,000 บาท  19 5.8 
ความเพยีงพอของรายได้   
 เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ 149 45.2 
 ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 156 47.3 
 มีพอเหลือเก็บ 25 7.5 
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ส าหรับขอ้มูลประวติัการสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ เคยสูบแต่
ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ และสูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 8.2 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
86 คน ท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกอายุ 14 ปี ร้อยละ 4.5 โดยพบส่วนใหญ่อยูท่ี่อายุ 19 ปี ร้อยละ 13.0 
รองลงมา คือ อายุ 15 ปี และอายุ 18, 22 ปี ร้อยละ 12.7 และ 11.6 ตามล าดบั โดยมีอายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหมด
มวนคร้ังแรกเฉล่ีย 5.48 ปี ดงัตารางท่ี 8 

ตารางที ่8 แสดงขอ้มูลดา้นประวติัการสูบบุหร่ี ของกลุ่มตวัอยา่ง (N= 330 คน) 
ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่   
 ไม่เคยสูบ 240 72.7 
 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 47 14.2 
 สูบบุหร่ีทุกวนั 16 4.9 
 สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั 27 8.2 
เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ (86 คน)   
 14 4 4.6 
 15 11 12.7 
 16 3 3.0 
 17 1 1.0 
 18 10 11.6 
 19 12 13.0 
 20 9 10.3 
 21 5 5.8 
 22 10 11.6 
 23 7 8.0 
 24 3 3.0 
 25 5 5.8 
 26 2 2.3 
 27 1 1.0 
 28 3 3.0 
 30 2 2.3 
 33 1 1.0 
 Min= 12, Max= 33, S.D.= 9.28, Mean= 5.48   
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 ในช่วง 30 วนัท่ีผ่านมาใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเช้า กลุ่ม
ตวัอย่างไม่ใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเช้าพบ ร้อยละ 92.1 และใช้
ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเชา้ร้อยละ 7.9 และในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 
กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 96.1 และกลุ่มตวัอยา่งไดล้งมือพยายามเลิกใช้
ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 3.9 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีไดล้งมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ/ยาเส้นจ านวน 13คน ส่วนใหญ่
พยายามเลิกใช้ยาสูบ/ยาเส้น จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 46.1 รองลงมาคือ 2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ร้อยละ 30.7 และ
23.0 ตามล าดบั การพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์
ราชนั” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ ไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 94.8 และเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 5.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 9 
 

ตารางที ่9 แสดงขอ้มูลดา้นประวติัการสูบบุหร่ี ของกลุ่มตวัอยา่ง (N= 330 คน) (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวัน 
ภายใน 30 นาทหีลงัต่ืนนอนตอนเช้า 

  

 ไม่ใช่ 317 92.1 
 ใช่ 26 7.9 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / 
ยาเส้น 

  

 ไม่ใช่ 317 96.1 
 ใช่ 13 3.9 
กรณ ีใช่ ระบุจ านวนคร้ัง (13 คน)   
 1 6 46.1 
 2 4 30.7 
 3 3 23.0 
การพยายามเลิกบุหร่ี เกี่ยวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 

  

 ไม่เก่ียวขอ้ง 313 94.8 
 เก่ียวขอ้ง 17 5.2 
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ส่วนการรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่รู้จกั ร้อยละ 62.4 และรู้จกัเพียงร้อยละ 37.6 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั จ  านวน 124 คน
พบว่า ไดข้อ้มูลจากจากหมออนามยั เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ร้อยละ 88.7 และรู้จกัจากส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 11.3  
ตามล าดบั การไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บเชิญชวน ร้อยละ 55.5 และไม่ไดรั้บเชิญชวนพบร้อยละ 44.5 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บ
การชวน จ านวน 183 คน ไดรั้บการชวนจากหมออนามยั และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในรพ.สต. ร้อยละ 98.4 
และจากส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 1.6 และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างจ านวน 127 คน ไดเ้ชิญชวนผูสู้บ
บุหร่ีได ้1 คน จากจ านวน 2 คน ร้อยละ 50.3 เชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้2 คน จากจ านวน 3 คน ร้อยละ 41.8 และ
เชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้3 คนจากจ านวน 5 คน ร้อยละ 7.9 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 10 

 

ตารางที ่10 แสดงขอ้มูลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ของกลุ่มตวัอยา่ง (N= 330 คน)  
ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

รู้จักและรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน  

  

 ไม่รู้จกั 206 62.4 
 รู้จกั 124 37.6 
กรณ ีรู้จัก จากแหล่งข้อมูลใด (124 คน)   
 หมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 110 88.7 
 ส่ืออ่ืนๆ  14 11.3 
ได้รับการเชิญชวนให้เข้าโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่ว
ไทย เทดิไท้องค์ราชัน 

  

 ไม่ไดรั้บ 147 44.5 
 ไดรั้บ 183 55.5 
กรณ ีได้รับการชวนจากใคร (183 คน)   
 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน รพ.สต. 180 98.4 
 ส่ืออ่ืนๆ  3 1.6 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านสามารถเชิญชวนผู้สูบบุหร่ี
ได้กีค่น (127 คน) 

  

 1 คน จากจ านวน 2 คน 64 50.3 
 2 คน จากจ านวน 3 คน 53 41.8 
 3 คน จากจ านวน 5 คน 10 7.9 
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4.1.2 ข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน” 

4.1.2.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3  
ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP 
Model ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวดัพะเยา  (N= 330 คน)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบวา่  

ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ได้แก่ ขอ้ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ร้อยละ 41.9, 35.9, 39.1 และ 39.7 (มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ล้าน 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ชัดเจน และมีการแบ่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสม, มีการสนับสนุนและจดัสรร
งบประมาณด าเนินโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” อย่างเหมาะสมเพียงพอ,            
มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ และมี
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ) รองลงมาคือ ระดบั
มาก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน) ร้อยละ 40.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 11 

ด้านบริบท ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขอ้ 
ท่ี 6 (หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของสังคม) ร้อยละ 40.0 ข้อท่ี 7 
(วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชดัเจน) ร้อยละ 34.9 ขอ้ท่ี 8 (วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน/ชุมชน) ร้อยละ 39.4 ข้อท่ี 9 (กิจกรรมของโครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และวตัถุประสงค์ ของโครงการ) ร้อยละ 43.6  และข้อท่ี 10 
(ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่
การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี) ร้อยละ 46.1 ตามล าดบั ตารางท่ี 11 

ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 11 (การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั”) ร้อยละ 42.1 ขอ้ท่ี 12 (การบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ร้อยละ 42.7 ขอ้ท่ี 
13 (ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) ร้อยละ 43.0 ขอ้ท่ี 
14 (มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา) ร้อยละ 43.0 และขอ้ท่ี 15 (มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ) ร้อยละ 42.1 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 11 

ด้านผลผลติของโครงการ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 16 (ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใช้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองได)้ ร้อยละ 41.8 ขอ้ท่ี 17 (มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ) ร้อยละ 40.4 ขอ้ท่ี 
18 (มีระบบการติดตามผูเ้ข้าร่วมโครงการจนเลิกได้ส าเร็จ) ร้อยละ 43.9 ข้อท่ี 19 (ความพึงพอใจของ
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ผูเ้ข้าร่วมโครงการ) ร้อยละ 47.0 และข้อท่ี 20 (ความร่วมมือของคนในชุมชน) ร้อยละ 48.4 ตามล าดับ         
ดงัตารางท่ี 11 

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ คือ ขอ้ท่ี 21 (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 52.5 ตามล าดบั  
ดงัตารางท่ี 11 

 
ตารางที ่11 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model  
ของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จงัหวดัพะเยา  (N= 330 คน)  
 

ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

ด้านปัจจยัน าเข้า      

1. มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

14(4.2) 40(12.1) 138(41.9) 107(32.4) 31(9.4) 

2. มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อยา่งเหมาะสม
เพียงพอ 

16(4.8) 101(30.6) 118(35.9) 82(24.8) 13(3.9) 

3. มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

20(6.1) 90(27.3) 129(39.1) 67(20.3) 24(7.3) 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

30(9.1) 75(22.7) 131(39.7) 70(21.2) 24(7.3) 

5.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันา
โครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน 

25(7.6) 38(11.5) 110(33.3) 134(40.6) 23(7.0) 

ด้านบริบท      

6. หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพ
ของสงัคม 

14(4.2) 29(8.8) 132(40.0) 137(41.5) 18(5.5) 

7. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 10(3.0) 61(18.5) 115(34.9) 111(33.6) 33(10.0) 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน 

13(4.0) 47(14.2) 130(39.4) 110(33.3) 30(9.1) 

9.  กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงาน และวตัถุประสงค ์ของโครงการ 

6(1.8) 23(7.0) 144(43.6) 140(42.4) 17(5.2) 

10. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนิน 15(4.5) 65(19.7) 152(46.1) 90(27.3) 8(2.4) 
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ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

กิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ี
และการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      

11. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

9(2.7) 65(19.7) 139(42.1) 101(30.6) 16(4.8) 

12. มีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 17(5.2) 87(26.4) 141(42.7) 65(19.7) 20(6.0) 

13. ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการ
เพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (โปรดระบุ…………….......) 

16(4.8) 76(23.0) 142(43.0) 75(22.7) 21(6.5) 

14. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 24(7.3) 79(23.9) 130(39.4) 84(25.5) 13(3.9) 

15. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 18(5.5) 88(26.7) 139(42.1) 71(21.5) 14(4.2) 

ด้านผลผลติของโครงการ      

16. ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้

14(4.2) 37(11.3) 138(41.8) 108(32.7) 33(10.0) 

17. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ 15(4.5) 108(32.7) 133(40.4) 68(20.6) 6(1.8) 

18. ท่านใหค้ าแนะน า/เทคนิคใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  
(โปรดระบุ..........................................................................) 

18(5.5) 87(26.4) 145(43.9) 72(21.8) 8(2.4) 

19. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 11(3.3) 54(16.4) 155(47.0) 83(25.2) 27(8.2) 

20. ความร่วมมือของคนในชุมชน 18(5.5) 64(19.4) 160(48.4) 60(18.2) 28(8.5) 

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 

21. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 

4(1.2) 15(4.5) 173(52.5) 113(34.2) 25(7.6) 
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  เม่ือพิจารณาเป็นภาพรวมในแต่ละด้าน ตามระดับการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จงัหวดั
พะเยา ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อย
ละ 53.9 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 38.2 และร้อยละ 7.9 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 
2.36 ตามล าดบั และดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 
54.2 รองลงมาคือ ระดับต ่า และระดับสูง ร้อยละ 33.6 และร้อยละ 12.2 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 12 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 
ต ่า ร้อยละ 59.1 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 34.5 และร้อยละ 6.4 ตามล าดบั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.53 ตามล าดบั ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า 
ร้อยละ 53.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับสูง ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 6.1 ตามล าดบั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.48 ตามล าดบั และดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิก
ไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30 ตามล าดบั ดงัตาราง
ท่ี 12 

 
ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย จ  านวนและร้อยละ จ าแนกตามระดบัการประเมินผลการด าเนินงานตาม

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จงัหวดั
พะเยา  (N= 330 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 2.36 26(7.9) 126(38.2) 178(53.9) 
ดา้นบริบท 2.22 40(12.2) 179(54.2) 111(33.6) 
ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 2.53 21(6.4) 114(34.5) 195(59.1) 
ดา้นผลผลิตของโครงการ 2.48 20(6.1) 132(40.0) 178(53.9) 
ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือ

เทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระหวา่งร้อยละ 21 - 30 
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 4.1.3 ข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน”  

4.1.3.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานด้านสุขภาพ เกีย่วกบัการด าเนิน 
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัด
พะเยา (N= 330 คน)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบวา่  

ด้านการรับรู้ ของ อสม. ที ่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบใช่ ทุกขอ้ โดยร้อย 
ละท่ีตอบใช่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 5 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั”  ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี) ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 และขอ้ท่ี 2 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบ
และความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม และโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งค์ราชนั” เป็นโครงการกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ขอ้มูลให้เกิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 52.7 และร้อยละ 50.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 13 

ด้านทกัษะการตัดสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ โดยร้อยละท่ีตอบไม่แน่ใจ 
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 10 (เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะ
ไปหา หมออนามัย (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข) ทันทีเพื่อช่วยในการส่งต่อ ตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”) ร้อยละ 51.2 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 8 และขอ้ท่ี 7 
(เม่ือหมออนามัย (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนให้ท่านเลิกสูบบุหร่ีตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที และเม่ือท่านเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ) ส่วนขอ้ท่ี 9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบใช่ ร้อยละ 59.7 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 13 

ด้านทกัษะการจัดการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบใช่ โดยร้อยละท่ีตอบใช่มากท่ีสุด  
3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 15 (ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที) ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 
14 และขอ้ท่ี 13 (เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ และเม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ) ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 49.0 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 13 

ด้านทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบใช่ โดยร้อยละท่ีตอบใช่มากท่ีสุด 3  
อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 18 (เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
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ทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน”) ร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 20 และขอ้ท่ี 19 (ท่านจะแนะน าและบอกวิธี
สมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ให้คนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 
และท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าให้คนในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั”) ร้อยละ 52.1 และร้อยละ 50.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางที่ 13  แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานดา้นสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.) เก่ียวกบัโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน) 

ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

การรับรู้  ของ อสม. ที ่เข้าร่วมโครงการ    
1. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
ท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแส  

136(41.2) 131(39.7) 63(19.1) 

2. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
กิจกรรมรณรงคมุ่์งใหข้อ้มูลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

166(50.3) 122(37.0) 42(12.7) 

3. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
เชิญใหป้ระชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)  

163(49.4) 63(19.1) 104(31.5) 

4. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

174(52.7) 103(31.2) 53(16.1) 

5. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี 

198(60.0) 93(28.2) 39(11.8) 

ด้านทักษะการตดัสินใจ    
6. เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านสมคัรเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

111(33.6) 147(44.5) 72(21.9) 

7. เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

138(41.8) 156(47.3) 36(10.9) 

8.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเลิกสูบ
บุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที 

133(40.3) 158(47.9) 39(11.8) 
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

9.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านเขา้ร่วม
กิจกรรม รณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

197(59.7) 101(30.6) 32(9.7) 

10. เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมอ
อนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพ่ือช่วยในการส่งต่อ ตาม
นโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

135(40.9) 169(51.2) 26(7.9) 

ทักษะการจดัการตนเอง    
11. เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี 
ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบ
บุหร่ีทนัที 

134(40.6) 153(46.4) 43(13.0) 

12. เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิก
เลิกสูบบุหร่ีของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพ้ืนท่ีทนัที 

125(37.9) 139(42.1) 66(20.0) 

13. เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ  

162(49.0) 150(45.5) 18(5.5) 

14. เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

165(50.0) 102(30.9) 63(19.1) 

15. ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที 

191(57.9) 105(31.8) 34(10.3) 

ทักษะการส่ือสาร    
16. ท่านจะบอกประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง 

154(46.7) 138(41.8) 38(11.5) 

17. ท่านจะแนะน าเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

155(47.0) 134(40.6) 41(12.4) 

18. เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

199(60.3) 118(35.8) 13(3.9) 

19. ท่านจะประชาสมัพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

166(50.3) 147(44.5) 17(5.2) 

20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 

172(52.1) 136(41.2) 22(6.7) 
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4.1.3.2 แสดงข้อมูลจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความแตกฉานด้านสุขภาพ เกีย่วกบัการ 
ด าเนินโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
จังหวดัพะเยา (N= 330 คน)  
  ระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบวา่ 

ด้านการรับรู้ของ อสม. ที ่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉาน 
ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 26.0 และร้อยละ 
16.4  ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 1.59 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14 

ด้านทกัษะการตัดสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.6  รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 32.4  และร้อยละ 14.0 ตามล าดบั 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.60 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14 

ด้านทกัษะการจัดการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู ่
ในระดับสูง ร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับต ่ า ร้อยละ 33.9 และร้อยละ 10.6  
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 1.55 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14 

ด้านทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 23.0 และร้อยละ 7.3  ตามล าดบั 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.38 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14 

ตารางที่ 14  แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบั ความแตกฉานดา้นสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.) เก่ียวกบัโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จงัหวดัพะเยา 
(N= 330 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
การรับรู้  ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ 1.59 86(26.0) 190(57.6) 54(16.4) 
ดา้นทกัษะการตดัสินใจ 1.60 107(32.4) 177(53.6) 46(14.0) 
ทกัษะการจดัการตนเอง 1.55 183(55.5) 112(33.9) 35(10.6) 
ทกัษะการส่ือสาร 1.38 76(23.0) 230(69.7) 24(7.3) 
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4.1.4 ข้อมูลทัว่ไปของประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
4.1.4.ข้อมูลทัว่ไปส าหรับประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 341 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.8 และเพศหญิง ร้อยละ 

25.2 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 29.0 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อย
ละ43.4 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า และประถมศึกษาท่ี 1-6 ร้อยละ 27.5 และ
ร้อยละ 20.8 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางที ่15 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ  
(N= 341 คน) 

                            ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

เพศ   
 ชาย 255 74.8 
 หญิง 86 25.2 
อายุ   
 20 - 30 ปี 16 4.7 
 31 - 40 ปี 90 26.4 
 41 - 50 ปี 99 29.0 
 51 - 60 ปี 89 26.1 
 มากกวา่ 61  ปี ข้ึนไป 47 13.8 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ไดศึ้กษา 17 5.0 
 ประถมศึกษา ป.1-6 71 20.8 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 148 43.4 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 98 28.7 
 ปริญญาตรี  7 2.1 

 
ด้านสถานภาพสมรสพบว่า ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 72.4 รองลงมา คือ หย่า และหม้าย       

ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 7.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวน ท าไร ร้อยละ 50.2 รองลงมา 
คือ รับจา้งทัว่ไป และรับราชการ ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 4.1 ตามล าดบั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
รายไดต่้อครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ 10,001-15,000 
บาทต่อเดือน และต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.8 และร้อยละ 10.0 ตามล าดบั ส่วนความเพียงพอ
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ของรายได้ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสินเพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 80.9 รองลงมาคือ ไม่เพียงพอ/มี
หน้ีสิน และมีพอเหลือเก็บ ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 8.5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 16 

 
ตารางที ่16 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ  

(N= 341 คน) 
                            ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

สถานภาพสมรส      
 ไม่ตอบ 3 1.0 
 โสด 12 3.5 
 แต่งงาน 247 72.4 
 หยา่ 52 15.2 
 หมา้ย 27 7.9 
อาชีพ   
 ท านา, ท าสวน, ท าไร่ 171 50.2 
 รับจา้งทัว่ไป 145 42.5 
 คา้ขาย 11 3.2 
 รับราชการ 14 4.1 
รายได้ของท่านต่อครอบครัว (ต่อเดือน)   
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท  34 10.0 
 5,001-10,000 บาท 225 66.0 
 10,001-15,000 บาท  71 20.8 
 15,001-20,000 บาท 4 1.2 
 20,001-25,000 บาท 7 2.0 
ความเพยีงพอของรายได้   
 เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ 276 80.9 
 ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 36 10.6 
 มีพอเหลือเก็บ 29 8.5 
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ตารางที ่17  แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลประวติัการสูบบุหร่ีของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ  
(N= 341 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่   
 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 235 68.9 
 สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั 78 22.9 
 สูบบุหร่ีทุกวนั 28 8.2 
เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ   
 18 19 5.6 
 19 38 11.1 
 20 125 36.7 
 22 32 9.4 
 23 22 6.5 
 25 57 16.7 
 26 15 4.4 
 27 12 3.5 
 28 13 3.8 
 30 8 2.3 
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวัน ภายใน 
30 นาทหีลงัต่ืนนอนตอนเช้า 

  

 ไม่ใช่ 235 68.9 
 ใช่ 106 31.1 

 

ดา้นประวติัการสูบบุหร่ี พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแล้ว ร้อยละ 68.9 
รองลงมาคือ สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั และสูบทุกวนั ร้อยละ 22.9 และร้อยละ 8.2 ตามล าดบั โดยเร่ิมสูบบุหร่ี
หมดมวนคร้ังแรกส่วนใหญ่อยูท่ี่อายุ 20 ปี ร้อยละ 36.7 รองลงมา คือ อายุ 25 ปี และอายุ 19 ปี ร้อยละ 16.7 
และร้อยละ 11.1 ตามล าดบั และพบวา่ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมาใชย้าสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที 
หลงัต่ืนนอนตอนเชา้ กลุ่มตวัอยา่งไม่ใชย้าสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเช้า      
ร้อยละ 68.9 และใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลังต่ืนนอนตอนเช้าร้อยละ 31.1 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 17 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลประวติัการพยายามเลิกสูบุหร่ีของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ (N= 341 คน)   

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ในช่วง 12 เดือนทีผ่่านมา ได้ลงมือพยายามเลกิใช้ยาสูบ / ยาเส้น   
 ไม่ใช่ 139 40.8 
 ใช่ 202 59.2 
กรณ ีใช่ ระบุจ านวนคร้ัง (N=202)   
 10 13 6.4 
 15 50 24.7 
 18 25 12.3 
 19 4 1.9 
 20 110 50.0 
การพยายามเลิกบุหร่ี เกี่ยวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 

  

 ไม่เก่ียวขอ้ง 33 9.7 
 เก่ียวขอ้ง 308 90.3 

 
ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 40.8 และได้

ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 59.2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ/ยาเส้น 
จ านวน 202 คน ส่วนใหญ่พยายามเลิกใช้ยาสูบ/ยาเส้น จ านวน 20 คร้ัง ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 15 คร้ัง 
และ 18 คร้ัง ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 12.3 ตามล าดบั การพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ ไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 9.7 และเก่ียวขอ้ง 
ร้อยละ 90.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ (N= 341 คน)   

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

รู้จักและรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่ว
ไทย เทดิไท้องค์ราชัน  

  

 ไม่รู้จกั 72 21.1 
 รู้จกั 269 78.9 
กรณ ีรู้จัก จากแหล่งข้อมูลใด  (N=269)   
 หมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 89 33.0 
 อาสาสมคัรสาธารณสุข 165 61.5 
 การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ 15 5.5 
ได้รับการเชิญชวนให้เข้าโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย 
เทดิไท้องค์ราชัน 

  

 ไม่ไดรั้บ 92 27.0 
 ไดรั้บ 249 73.0 
กรณ ีได้รับการชวนจากใคร (N=249)   
 หมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 75 30.2 
 อาสาสมคัรสาธารณสุข 160 64.2 
 การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ 14 5.6 

 
ส่วนการรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กลุ่ม

ตวัอยา่งไม่รู้จกั ร้อยละ 21.1 และรู้จกั ร้อยละ 78.9 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั จ  านวน 269 คน ส่วน
ใหญ่รู้จกัจากอาสาสมคัรสาธารณสุข ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ รู้จกัจากหมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
และรู้จกัจากการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 33.0 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั  การไดรั้บการ
เชิญชวนให้เขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดรั้บการเชิญ
ชวน ร้อยละ 27.0 และไดรั้บการเชิญชวน ร้อยละ 73.0 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการชวน จ านวน 249 คน ส่วน
ใหญ่อาสาสมคัรสาธารณสุข ร้อยละ 64.2 รองลงมาคือได้รับการชวนจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และการ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 30.2 และร้อยละ 5.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 19 
 
 
 



64 

ตารางที ่20 แสดงจ านวนและร้อยละ ขอ้มูลการสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ของประชาชน 
 (N= 341 คน)   

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านยินดีเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน 

  

 ไม่ยนิดีเขา้ร่วม 20 5.9 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ 102 29.9 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะบุคคลในครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก          25 7.3 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย    21 6.2 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อเทิดไทอ้งคร์าชนั 173 50.7 

 

ส่วนการยินดีเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งยินดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อเทิดไทอ้งค์ราชนั ร้อยละ 50.7 รองลงมาคือ ยินดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ  และ
ยนิดีเขา้ร่วมเพราะบุคคลในครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก  ร้อยละ 29.9 และร้อยละ 7.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 20 

 

ตารางที่  21 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลการเลิกสูบบุหร่ีของประชาชนท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  (N= 341 คน)  (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านเลกิสูบบุหร่ีได้นานกีเ่ดือน   
 ยงัเลิกไม่ได ้ 49 14.4 
 เลิกได ้1 เดือน 154 45.2 
 เลิกได ้ 3 เดือน 66 19.4 
 เลิกได ้ 6 เดือน 49 14.4 
 เลิกไดม้ากกวา่ 6 เดือน 23 6.6 
ปัจจุบันท่านกลบัมาสูบซ ้าหรือไม่   
 ไม่กลบัมาสูบซ ้ า 263 77.1 
 กลบัมาสูบซ ้ าเพราะ 78 22.9 

 
ดา้นการเลิกสูบบุหร่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหร่ีไดน้าน 1 เดือน ร้อยละ 45.2 

รองลงมา คือ เลิกไดน้าน 3 เดือน เลิกไดน้าน 6 เดือน และยงัเลิกไม่ได ้ร้อยละ 19.4 ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 
14.4 ตามล าดบั การกลบัมาสูบซ ้ าใน กลุ่มตวัอยา่งไม่กลบัมาสูบซ ้ า ร้อยละ 77.1 และกลบัมาสูบซ ้ า ร้อยละ 
22.9 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางที่  22 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลการเลิกสูบบุหร่ีของประชาชนท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  (N= 341 คน)  (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านเลกิสูบบุหร่ี เพราะสาเหตุใด   
 ไม่ตอบ  27 7.9 
 อยากเลิกดว้ยตนเอง 120 35.2 
 ครอบครัว 33 9.7 
 เพื่อน 9 2.6 
 เขา้ร่วมโครงการฯ 152 44.6 
ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการใดที่สร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจ
ก าหนดวนัเลกิบุหร่ี 

  

 ไม่มี 28 8.2 
 จากการเขา้ร่วมโครงการฯ 200 58.6 
 วนัอาสาสมคัรสาธารณสุข 17 5.0 
 วนังดสูบบุหร่ีโลก 96 28.2 
การเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์
ราชัน ท่านได้ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการใดที่ท าให้ท่านมั่นใจที่
จะเลกิบุหร่ีได้มากขึน้   

  

 ไม่มี 27 7.9 
 ออกก าลงักาย เช่น ร าวงยอ้นยคุ  26 7.6 
 ไปวดั ปฏิบติัตามศีล 5 66 19.4 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจัด เช่น รพ.สต และ 

เทศบาล 
222 65.1 

  
สาเหตุของการเลิกสูบบุหร่ีของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เลิกเพราะเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 44.6 

รองลงมาคือเลิกเพราะอยากเลิกดว้ยตนเอง และเลิกเพราะครอบครัว ร้อยละ 35.2 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบั 
ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ตดัสินใจก าหนดวนัเลิกบุหร่ีส่วนใหญ่มาจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือ วนังดสูบบุหร่ีโลก และไม่มี ร้อยละ 28.2 และร้อยละ 8.5 ซ่ึงการเขา้
ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดค้  าแนะน า/กิจกรรม/
บริการท่ีท าให้มัน่ใจท่ีจะเลิกบุหร่ีได้มากข้ึน คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจดั เช่น รพ.สต และ 
เทศบาล ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ ไปวดั ปฏิบติัตามศีล 5 ร้อยละ 19.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 22 



66 

 
4.1.5 ข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้

องค์ราชัน” ส าหรับประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
4.1.5.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3  

ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP 
Model ของกลุ่มประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จังหวดัพะเยา (N= 341 คน)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 23 ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก  

ได้แก่ ข้อท่ี 3 (มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ี เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนิน
โครงการ)     ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 และขอ้ท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/
พฒันาโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ) ร้อยละ 50.1 และร้อยละ 47.5 ตามล าดบั 

ดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก คือ  
ขอ้ท่ี 6 (หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของสังคม) ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ 
ขอ้ท่ี 7 และข้อท่ี 9 (วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และกิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และวตัถุประสงค์ ของโครงการ) ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 42.2 ตามล าดบั ส่วน
การประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ข้อท่ี  8 และข้อท่ี  10 (ว ัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัใน
การด าเนินกิจกรรมรณรงค์และขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี) ร้อยละ 40.5 และร้อยละ 36.1 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 23 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัมาก 3  
อนัดับแรก คือ ข้อท่ี 13 (ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคล้องกับโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ข้าร่วม
โครงการ) ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 14 และขอ้ท่ี 15 (มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
และตรงเวลา) (การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ) ร้อยละ 34.0 และร้อยละ 31.7 ตามล าดบั ส่วนการประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้
ท่ี 11 และข้อท่ี 12 (การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการฯ และการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ร้อยละ 37.8  และ ร้อยละ 31.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 23 

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบั 
แรก คือ ขอ้ท่ี 16 (ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตนเองได)้ 
ร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 20 และขอ้ท่ี 18  (ความร่วมมือของคนในชุมชน และมีระบบการติดตาม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ) ร้อยละ 37.2 และร้อยละ 33.7 ตามล าดบั ส่วนการประเมินอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 19 (มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกได้ส าเร็จ และความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) ร้อยละ 38.7 และร้อยละ 37.8 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 23 

ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ คือ ขอ้ท่ี 21 (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 33.4 ดงัตารางท่ี 23  

 

ตารางที่ 23  แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 
ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP 
Model ของประชาชนท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”           
(N= 341 คน) 
 

ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

ด้านปัจจยัน าเข้า      

1. มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

13(3.8) 40(11.7) 145(42.5) 104(30.5) 39(11.5) 

2. มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อยา่งเหมาะสม
เพียงพอ 

23(6.7) 56(16.5) 129(37.8) 110(32.3) 23(6.7) 

3. มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

5(1.5) 34(10.0) 174(51.0) 95(27.9) 33(9.6) 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

7(2.0) 32(9.4) 162(47.5) 110(32.3) 30(8.8) 

5.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันา
โครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน 

6(1.8) 35(10.3) 171(50.1) 103(30.2) 26(7.6) 

ด้านบริบท      

6. หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพ
ของสงัคม 

5(1.5) 47(13.7) 174(51.0) 93(27.3) 22(6.5) 

7. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 4(1.2) 33(9.7) 148(43.4) 129(37.8) 27(7.9) 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน 

9(2.6) 40(11.7) 120(35.2) 138(40.5) 34(10.0) 

9.  กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงาน และวตัถุประสงค ์ของโครงการ 

10(2.9) 44(12.9) 144(42.2) 115(33.7) 28(8.3) 

10. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนิน
กิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ี

12(3.5) 57(16.7) 113(33.1) 123(36.1) 36(10.6) 
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ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

และการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      

11. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

11(3.2) 80(23.5) 129(37.8) 96(28.2) 25(7.3) 

12. มีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 19(5.6) 95(27.9) 107(31.4) 76(22.2) 44(12.9) 

13. ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการ
เพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (โปรดระบุ…………….......) 

15(4.4) 61(17.9) 103(30.2) 142(41.6) 20(5.9) 

14. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 15(4.4) 81(23.8) 105(30.8) 116(34.0) 24(7.0) 

15. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 17(5.0) 87(25.5) 104(30.5) 108(31.7) 25(7.3) 

ด้านผลผลติของโครงการ      

16. ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้

17(5.0) 42(12.0) 107(32.0) 141(41.0) 34(10.0) 

17. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ 16(4.7) 41(12.0) 132(38.7) 118(34.6) 34(10.0) 

18. ท่านไดรั้บค าแนะน า/เทคนิคในการขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  
(โปรดระบุ..........................................................) 

22(6.5) 80(23.5) 98(28.5) 115(33.7) 26(7.6) 

19. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 14(4.1) 47(13.8) 129(37.8) 113(33.1) 38(11.2) 

20. ความร่วมมือของคนในชุมชน 18(5.3) 60(17.6) 98(28.7) 127(37.2) 38(11.2) 

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 

21. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 

26(7.7) 57(16.7) 114(33.4) 97(28.4) 47(13.8) 
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  เม่ือพิจารณาเป็นภาพรวมในแต่ละดา้น จ าแนกตามระดบัการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ 
ดงัตารางท่ี 24 ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ  
57.1 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 32.0 และร้อยละ 10.9 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 2.21 

ดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 57.2  
รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 29.6 และร้อยละ 13.2 ตามล าดบั โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.16 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 
ต ่า ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 42.8 และร้อยละ 10.6 ตามล าดบั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.36 

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน 
กลาง ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ ระดับต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 10.6 ตามล าดับ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.36 

ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ  
เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 - 30 
 

ตารางที่ 24  แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบัการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ (N= 341 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 2.21 37(10.9) 195(57.1) (32.0) 
ดา้นบริบท 2.16 45(13.2) 195(57.2) 101(29.6) 
ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 2.36 36(10.6) 146(42.8) 159(46.6) 
ดา้นผลผลิตของโครงการ 2.14 58(17.0) 176(51.6) 107(31.4) 
ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือ

เทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระหวา่งร้อยละ 21 - 30 
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4.1.6 ข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 
3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน”  

4.1.6.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานด้านสุขภาพ ด้านการด าเนินโครงการ  
“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดพะเยา 
(N= 341 คน) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 25 ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นการรับรู้ ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ โดยร้อยละ 

ท่ีตอบไม่แน่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 2 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องค์ราชนั” เป็นโครงการกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ขอ้มูลให้เกิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 4 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงค์
สร้างกระแส และโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้ งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม) ร้อยละ 43.7 และร้อยละ 41.4 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบใช่ คือ ขอ้ท่ี 5 และ
ขอ้ท่ี 3 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และโครงการตามนโยบาย 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” เป็นโครงการเชิญให้ประชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)) ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 37.3 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ีตอบไม่ 
แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 7 (เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดการเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 8 
และขอ้ท่ี 10 (เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนให้ท่านเลิกสูบบุหร่ีตาม
นโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ท่านจะตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที และ
เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมออนามยั (บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพื่อช่วยในการส่งต่อ ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”) ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 50.2 ตามล าดบั  

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ โดยร้อยละท่ีตอบไม่ 
แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 15 (ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที) ร้อยละ 54.8 
รองลงมาคือ ข้อท่ี 11, ข้อท่ี 12 และขอ้ท่ี 13 (เม่ือท่านได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบ
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บุหร่ีทนัที, เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีของ
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในพื้นท่ีทนัที และเม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงั
เขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ) ร้อยละ 
51.3 , ร้อยละ 51.3 และร้อยละ 49.8 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างส่วนมากตอบใช่ คือ ขอ้ท่ี 14 (เม่ือท่าน
สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจตนเองอย่างสม ่าเสมอ) ร้อยละ 44.3 
ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ โดยร้อยละท่ีตอบไม่แน่ใจมาก 
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 16 (ท่านจะบอกประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง) ร้อยละ 50.7 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 
19 และขอ้ท่ี 20 (ท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน) ร้อยละ 47.5 และร้อยละ 46.3 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 25  แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชน เก่ียวกับ
โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 341 คน) 

ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

การรับรู้  ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ    
1. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
ท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแส  

112(32.8) 149(43.7) 80(23.5) 

2. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
กิจกรรมรณรงคมุ่์งใหข้อ้มูลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

129(37.8) 161(47.2) 51(15.0) 

3. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
เชิญใหป้ระชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)  

127(37.3) 100(29.3) 114(33.4) 

4. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

133(39.0) 141(41.4) 67(19.6) 

5. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี 

148(43.4) 141(41.3) 52(15.3) 

ด้านทักษะการตดัสินใจ    
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

6. เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านสมคัรเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

83(24.3) 165(48.4) 93(27.3) 

7. เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

105(30.8) 185(54.2) 51(15.0) 

8.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเลิกสูบ
บุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที 

110(32.2) 184(54.0) 47(13.8) 

9.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านเขา้ร่วม
กิจกรรม รณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

143(42.0) 145(42.5) 53(15.5) 

10. เม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมอ
อนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพ่ือช่วยในการส่งต่อ ตาม
นโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

118(35.6) 171(50.2) 52(15.2) 

ทักษะการจดัการตนเอง    
11. เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี 
ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบ
บุหร่ีทนัที 

111(32.6) 175(51.3) 55(16.1) 

12. เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิก
เลิกสูบบุหร่ีของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพ้ืนท่ีทนัที 

90(26.4) 175(51.3) 76(22.3) 

13. เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ  

124(36.4) 170(49.8) 47(13.8) 

14. เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

151(44.3) 125(36.7) 65(19.0) 

15. ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที 

106(31.1) 187(54.8) 48(14.1) 

ทักษะการส่ือสาร    
16. ท่านจะบอกประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง 

109(32.0) 173(50.7) 59(17.3) 

17. ท่านจะแนะน าเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

112(32.8) 156(45.7) 73(21.5) 
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

18. เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

138(40.5) 143(41.9) 60(17.6) 

19. ท่านจะประชาสมัพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

129(37.8) 162(47.5) 50(14.7) 

20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 

121(35.5) 158(46.3) 62(18.2) 

 
  ระดับความแตกฉานด้านสุขภาพ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับความ
แตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งค์ราชนั” ดงัตารางท่ี 26  ผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้ ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดบั
ปานกลาง และระดบัต ่า ร้อยละ 33.1 และร้อยละ 26.1 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 1.85 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.6  และร้อยละ 24.3 ตามล าดบั 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.90 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู ่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ ระดับสูง และระดับต ่ า ร้อยละ 36.4 และร้อยละ 21.1 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 1.85 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัสูง ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.9 และร้อยละ 23.8 ตามล าดบั 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.82 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 26  แสดงข้อมูลจ าแนกตามระดับ ความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
การรับรู้  ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 1.85 113(33.1) 139(40.8) 89(26.1) 
ดา้นทกัษะการตดัสินใจ 1.90 118(34.6) 140(41.1) 83(24.3) 
ทกัษะการจดัการตนเอง 1.85 124(36.4) 145(42.5) 72(21.1) 
ทกัษะการส่ือสาร 1.82 141(41.3) 119(34.9) 81(23.8) 

 
4.2 ข้อมูลทัว่ไปจังหวดัน่าน 

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่
ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” จังหวัดน่าน   

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 330 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.0 และเพศหญิง ร้อยละ 
47.0 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 33.0 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อย
ละ57.0 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า และประถมศึกษาท่ี 1-6 ร้อยละ 23.6 และ
ร้อยละ 17.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จงัหวดัน่านท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

เพศ   
 ชาย 175 53.0 
 หญิง 155 47.0 
อายุ   
 20 - 30 ปี 18 5.5 
 31 - 40 ปี 106 32.1 
 41 - 50 ปี 109 33.0 
 51 - 60 ปี  86 26.1 
 มากกวา่ 60  ปี ข้ึนไป 11 3.3 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 58 17.6 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 188 57.0 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 78 23.6 
 ปริญญาตรี  6 1.8 
    

 
 ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ ส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ ร้อยละ 79.1 รองลงมา คือ หมา้ย และหยา่ ร้อย
ละ 10.0 และร้อยละ 6.7 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวน ท าไร ร้อยละ 60.9 
รองลงมา คือ รับจา้งทัว่ไป และคา้ขาย ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั รายไดต่้อครอบครัวส่วนใหญ่
มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และ10,001-
15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.3 และร้อยละ 5.8 ตามล าดับ ส่วนความเพียงพอของรายได้ส่วนใหญ่ไม่
เพียงพอ/มีหน้ีสิน ร้อยละ 47.3 รองลงมา คือ เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ และมีพอเหลือเก็บ ร้อยละ 45.2 และ 
ร้อยละ 7.5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 28 
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ตารางที่ 28 แสดงขอ้มูลทัว่ไป ของกลุ่ม อสม. จงัหวดัน่านท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ “3 ล้าน 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน) (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

สถานภาพสมรส      
 โสด 14 4.2 
 แต่งงาน 261 79.1 
 หยา่ 22 6.7 
 หมา้ย 33 10.0 
อาชีพ   
 ท านา, ท าสวน, ท าไร่ 201 60.9 
 รับจา้งทัว่ไป 107 32.4 
 คา้ขาย 16 4.8 
 รัฐวสิาหกิจ 6 1.8 
รายได้ของท่านต่อครอบครัว (ต่อเดือน)   
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท  211 63.9 
 5,001-10,000 บาท 100 30.3 
 10,001-15,000 บาท  19 5.8 
ความเพยีงพอของรายได้   
 เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ 149 45.2 
 ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 156 47.3 
 มีพอเหลือเก็บ 25 7.5 

 
 
ดา้นประวติัการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ 68.5 รองลงมาคือเคยสูบแต่ปัจจุบนั

เลิกสูบแลว้ และสูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 104 คน 
ท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกส่วนใหญ่อยูท่ี่อายุ 19 ปี และอายุ 22 ปี ร้อยละ 15.3 รองลงมา คือ อายุ 15 ปี 
และอายุ 18, 20 ปี ร้อยละ 14.0 และ 12.5 ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเท่ากบั 6.35     
ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที่ 29 แสดงขอ้มูลประวติัการสูบบุหร่ี ของกลุ่ม อสม. จงัหวดัน่านท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่   
 ไม่เคยสูบ 226 68.5 
 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 53 16.1 
 สูบบุหร่ีทุกวนั 19 5.8 
 สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั 32 9.7 
เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ ( 104 คน)   
 14 4 3.3 
 15 12 14.0 
 16 3 2.5 
 17 1 0.9 
 18 12 11.5 
 19 16 15.3 
 20 13 12.5 
 21 3 2.5 
 22 16 15.3 
 23 6 5.6 
 24 3 2.5 
 25 7 6.6 
 28 7 6.6 
 33 1 0.9 
 Min= 14, Max= 3 , S.D.= 9.6, Mean= 6.35   

 
 การพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ ไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 75.2 และเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 24.8 ส่วนการรู้จกัและ
รับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน กลุ่มตวัอยา่งไม่รู้จกั ร้อยละ 
66.0 และรู้จกั เพียงร้อยละ 34.0 กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกั จ  านวน 112 คน ส่วนใหญ่รู้และรับขอ้มูลข่าวสารของ
โครงการ ฯจากหมออนามัย เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ร้อยละ 89.2 และรู้จกัจากส่ืออ่ืนๆ เพียงร้อยละ 10.8 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 30 
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ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลประวติัการพยายามเลิกสูบบุหร่ี ของกลุ่ม อสม. จงัหวดัน่านท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

การพยายามเลิกบุหร่ี เกี่ยวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 

  

 ไม่เก่ียวขอ้ง 248 75.2 
 เก่ียวขอ้ง 82 24.8 
รู้จักและรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน  

  

 ไม่รู้ 218 66.0 
 รู้ 112 34.0 
กรณ ีรู้จัก จากแหล่งข้อมูลใด ( 112 คน)   
 หมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 100 89.2 
 ส่ือประชาสัมพนัธ์ และรณรงคจ์ากส่ืออ่ืนๆ  12 10.8 

 
 ไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ไม่ไดรั้บเชิญชวน ร้อยละ 53.0 และไดรั้บเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 47.0 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
155 คน ท่ีไดรั้บการชวน ส่วนใหญ่ไดรั้บการชวนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในรพ.สต.      ร้อยละ 87.0 และ
จากการณรงค์ประชาสัมพนัธ์จากส่ืออ่ืนๆ เพียงร้อยละ 13.0  ตามล าดบั ส าหรับในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 155 คน ไดเ้ชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได้ 1 คน จากจ านวน 2 คน ร้อยละ 67.8 เชิญชวนผูสู้บ
บุหร่ีได ้2 คน จากจ านวน 3 คน ร้อยละ 17.5 และเชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้3 คนจากจ านวน 5 คน ร้อยละ 14.7  
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 31 
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ตารางที ่31 แสดงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการฯ ของกลุ่ม อสม. จงัหวดัน่านท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 330 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ได้รับการเชิญชวนให้เข้าโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่ว
ไทย เทดิไท้องค์ราชัน 

  

 ไม่ไดรั้บ 175 53.0 
 ไดรั้บ 155 47.0 
กรณ ีได้รับการชวนจากใคร (155 คน)   
 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน รพ.สต. 135 87.0 
 ส่ืออ่ืนๆ  20 13.0 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านสามารถเชิญชวนผู้สูบบุหร่ี
ได้กีค่น (115 คน) 

  

 1 คน จากจ านวน 2 คน 78 67.8 
 2 คน จากจ านวน 3 คน 20 17.5 
 3 คน จากจ านวน 5 คน 17 14.7 
    

 
4.2.2 ข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้

องค์ราชัน” จังหวดัน่าน   
4.2.2.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3  

ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP 
Model ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวดัน่าน (N= 330 คน)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 32 ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก  

คือ ขอ้ท่ี 2 (มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชัน” อย่างเหมาะสมเพียงพอ) ร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 5 (มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ชัดเจน และมีการแบ่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสม และ
เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ชดัเจน) ร้อยละ 42.7 และร้อยละ 42.4 ตามล าดบั  

ดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก คือ  
ขอ้ท่ี 10 (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรม
น าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี) ร้อยละ 46.1 รองลงมา คือ 
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ขอ้ท่ี 9 และขอ้ท่ี 6 (กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และวตัถุประสงค์ ของ
โครงการ และหลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของสังคม) ร้อยละ 44.5 และ
ร้อยละ 43.9 ตามล าดบั  

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปาน 
กลาง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 13 (ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ) ร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 11 และขอ้ท่ี 15 (การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 
ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ)    
ร้อยละ 43.0 และร้อยละ 40.6 ตามล าดบั  

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3  
อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 19 (ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) ร้อยละ 47.3 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 20 และขอ้ท่ี 
17 (ความร่วมมือของคนในชุมชน และมีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ) ร้อยละ 47.0  
และ     ร้อยละ 46.7 ตามล าดบั  

ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ คือ ขอ้ท่ี 21 (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.3 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่32 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของ อสม.ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ 
กรณีแบบจ าลอง CIPP Model  (N= 330 คน)  
 

ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

ด้านปัจจยัน าเข้า      

1. มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

14(4.2) 60(18.2) 141(42.7) 86(26.1) 29(8.8) 

2. มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อยา่งเหมาะสม
เพียงพอ 

21(6.4) 60(18.2) 181(54.8) 57(17.3) 11(3.3) 

3. มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

24(7.3) 78(23.6) 128(38.8) 79(23.9) 21(6.4) 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

29(8.8) 73(22.1) 120(36.4) 84(25.5) 24(7.3) 

5.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันา
โครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน 

26(7.9) 47(14.2) 140(42.4) 84(25.5) 33(10.0) 
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ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

ด้านบริบท      

6. หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพ
ของสงัคม 

17(5.2) 35(10.6) 145(43.9) 116(35.2) 17(5.2) 

7. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 12(3.6) 67(20.3) 125(37.9) 95(28.8) 31(9.4) 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน 

14(4.2) 46(13.9) 131(39.7) 107(32.4) 32(9.7) 

9.  กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงาน และวตัถุประสงค ์ของโครงการ 

8(2.4) 26(7.9) 147(44.5) 132(40.0) 17(5.2) 

10. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนิน
กิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ี
และการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

15(4.5) 63(19.1) 152(46.1) 88(26.7) 12(3.6) 

ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      

11. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

17(5.2) 61(18.5) 142(43.0) 93(28.2) 17(5.2) 

12. มีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 18(5.5) 82(24.8) 133(40.3) 75(22.7) 22(6.7) 

13. ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการ
เพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (โปรดระบุ…………….......) 

18(5.5) 75(22.7) 143(43.3) 74(22.4) 20(6.1) 

14. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 23(7.0) 82(24.8) 130(39.4) 82(24.8) 13(3.9) 

15. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 18(5.5) 95(28.8) 134(40.6) 69(20.9) 14(4.2) 

ด้านผลผลติของโครงการ      

16. ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้

14(4.2) 36(10.9) 141(42.7) 106(32.1) 33(10.0) 

17. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ 20(6.1) 71(21.5) 154(46.7) 75(22.7) 10(3.0) 

18. ท่านใหค้ าแนะน า/เทคนิคใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  
(โปรดระบุ..........................................................................) 

     

19. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 12(3.6) 52(15.8) 156(47.3) 82(24.8) 28(8.5) 

20. ความร่วมมือของคนในชุมชน 18(5.5) 66(20.0) 155(47.0) 59(17.9) 32(9.7) 

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 

21. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 

24(7.3) 55(16.7) 143(43.3) 72(21.8) 36(10.9) 

 



82 

 เม่ือพิจารณาเป็นภาพรวมในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 33 ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 62.1 

รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 1.8 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.34 ตามล าดบั 
ดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 67.0 รองลงมา

คือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 9.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.14 ตามล าดบั 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต ่า       

ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 46.4 และร้อยละ 6.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.40 
ตามล าดบั 

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 47.0 
รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 46.4 และร้อยละ 6.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.40 ตามล าดบั 

ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบ
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 33 แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบัการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของ อสม.ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ (N= 330 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 2.34 6(1.8) 205(62.1) 119(36.1) 
ดา้นบริบท 2.14 32(9.7) 221(67.0) 77(23.3) 
ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 2.40 22(6.7) 153(46.4) 155(47.0) 
ดา้นผลผลิตของโครงการ 2.25 23(7.0) 202(61.2) 105(31.8) 
ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือ

เทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระหวา่งร้อยละ 21 - 30 
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4.2.3 ข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน”  

4.2.3.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานด้านสุขภาพ เกีย่วกบัการด าเนิน 
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัด
น่าน (N= 330 คน)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 34 ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นการรับรู้ ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ  
ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ีตอบไม่แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 1 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแส) ร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 5 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นโครงการกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปล่ียนแปลง “ทัศนคติ”   และ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั”  ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี) ร้อยละ 46.7 และร้อยละ 46.1 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ี 
ตอบไม่แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 8 (เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) 
เชิญชวนให้ท่านเลิกสูบบุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทันที) ร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ข้อท่ี 10 และข้อท่ี 7 (เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือ
ตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) 
ทนัทีเพื่อช่วยในการส่งต่อ ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” และเม่ือ
ท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 53.0 และร้อยละ 47.9 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ ทุกขอ้ โดยร้อยละ 
ท่ีตอบไม่แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 13 (เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ) ร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 11 
และขอ้ท่ี 14 (เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี ตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบบุหร่ีทนัที และเม่ือท่านสามารถเลิก
สูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเองอยา่งสม ่าเสมอ) ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 43.6 
ตามล าดบั  
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ดา้นทกัษะการส่ือสาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ีตอบ 
ไม่แน่ใจ มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 19 (ท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าให้คนในชุมชนของท่านรู้จกั
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”) ร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 16, ขอ้ท่ี 17 และ
ขอ้ท่ี 19 (ท่านจะบอกประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชัน” และแนวปฏิบัติของโครงการฯ ให้คนอ่ืนฟัง , ท่านจะแนะน าเพื่อน ญาติ พี่น้อง และบุคคลใน
ครอบครัวท่ีสูบหร่ีให้เขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” และท่านจะแนะน า
และบอกวิธีสมคัรเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ให้คนท่ีสูบบุหร่ีใน
ชุมชนของท่าน) ร้อยละ 48.5, 47.6 และร้อยละ 47.6 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 34 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานดา้นสุขภาพของ อสม. เก่ียวกบัโครงการ

ตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จงัหวดัน่าน      (N= 330 คน) 
ข้อความ ใ ช่  

n ( % )  
ไม่แน่ใจ 

n(%) 
ไม่ใช่ 
n(%) 

การรับรู้  ของ อสม. ที ่เข้าร่วมโครงการ    
1. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
ท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแส  

98(29.7) 158(47.9) 74(22.4) 

2. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
กิจกรรมรณรงคมุ่์งใหข้อ้มูลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

112(33.9) 154(46.7) 64(19.4) 

3. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
เชิญใหป้ระชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)  

101(30.6) 115(34.8) 114(34.5) 

4. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

116(35.2) 146(44.2) 68(20.6) 

5. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี 

125(37.9) 152(46.1) 53(16.1) 

ด้านทักษะการตดัสินใจ    
6. เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านสมคัรเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 
 

89(27.0) 147(44.5) 94(28.5) 



85 

ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

7. เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

112(33.9) 158(47.9) 60(18.2) 

8.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเลิกสูบ
บุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที 

89(27.0) 177(53.6) 64(19.4) 

9.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านเขา้ร่วม
กิจกรรม รณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

121(36.7) 127(38.5) 82(24.8) 

10. เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมอ
อนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพ่ือช่วยในการส่งต่อ ตาม
นโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

89(27.0) 175(53.0) 66(20.0) 

ทักษะการจดัการตนเอง    
11. เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี 
ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบ
บุหร่ีทนัที 

93(28.2) 150(45.5) 87(26.4) 

12. เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิก
เลิกสูบบุหร่ีของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพ้ืนท่ีทนัที 

96(29.1) 142(43.0) 92(27.9) 

13. เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ  

98(29.7) 172(52.1) 60(18.2) 

14. เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

95(28.8) 144(43.6) 91(27.6) 

15. ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที 

118(35.8) 123(37.2) 89(27.0) 

ทักษะการส่ือสาร    
16. ท่านจะบอกประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง 

99(30.0) 160(48.5) 71(21.5) 

17. ท่านจะแนะน าเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

98(29.7) 157(47.6) 75(22.7) 

18. เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

111(33.6) 152(46.1) 67(20.3) 
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

19. ท่านจะประชาสมัพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

99(30.0) 167(50.6) 64(19.4) 

20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 

113(34.2) 157(47.6) 60(18.2) 

 
 
  ระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นการรับรู้ ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉาน 
ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 
13.9  โดยมีค่าเฉล่ีย 1.98 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 35 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 71.8  รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 16.1  และร้อยละ 12.1 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.04 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 35 

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู ่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 17.3  โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.05 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 35 

ดา้นทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 65.58 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 14.8 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 1.95 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 35 

 
ตารางที ่35  แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบั ความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  ของ อสม.ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ       
(N= 330 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
การรับรู้  ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 1.98 51(15.5) 233(70.6) 46(13.9) 
ดา้นทกัษะการตดัสินใจ 2.04 40(12.1) 237(71.8) 53(16.1) 
ทกัษะการจดัการตนเอง 2.05 57(17.3) 199(60.3) 74(22.4) 
ทกัษะการส่ือสาร 1.95 64(19.4) 217(65.8) 49(14.8) 



87 

4.2.4 ข้อมูลทัว่ไปของประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
4.2.4 ข้อมูลทัว่ไปส าหรับประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้

องค์ราชัน” จังหวดัน่าน 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 285 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.8 และเพศหญิง 

ร้อยละ 38.2 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 29.8 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า และประถมศึกษาท่ี 1-6 ร้อย
ละ 27.7 และร้อยละ 21.7 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 36 

 

ตารางที ่36 แสดงขอ้มูลทัว่ไป ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

เพศ   
 ชาย 176 61.8 
 หญิง 109 38.2 
อายุ   
 20 - 30 ปี 15 5.3 
 31 - 40 ปี 70 24.6 
 41 - 50 ปี 81 28.4 
 51 - 60 ปี  85 29.8 
 มากกวา่ 61 ปี ข้ึนไป 34 11.9 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ไดศึ้กษา 12 4.2 
 ประถมศึกษา 62 21.7 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 127 44.6 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 79 27.7 
 ปริญญาตรี  5 1.8 
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ดา้นสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ หย่า 
และหมา้ย ร้อยละ 16.5 และร้อยละ 7.4 ตามล าดบั ดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
นา ท าสวน ท าไร ร้อยละ 51.0 รองลงมา คือ รับจา้งทัว่ไป และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.0 และร้อยละ 4.1 
ตามล าดบั รายไดต่้อครอบครัว พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 66.6 รองลงมา
คือ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน และต ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
ส่วนความเพียงพอของรายไดส่้วนใหญ่เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 78.2 รองลงมาคือ ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 
และมีพอเหลือเก็บ ร้อยละ 12.6 และร้อยละ 9.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 37 

ตารางที ่37 แสดงขอ้มูลทัว่ไป ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน) (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

สถานภาพสมรส      
 ไม่ตอบ 3 1.0 
 โสด 11 3.9 
 แต่งงาน 203 71.2 
 หยา่ 47 16.5 
 หมา้ย 21 7.4 
อาชีพ   
 ท านา, ท าสวน, ท าไร่ 145 51.0 
 รับจา้งทัว่ไป 117 41.0 
 คา้ขาย 11 3.9 
 รัฐวสิาหกิจ 12 4.1 
รายได้ของท่านต่อครอบครัว (ต่อเดือน)   
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท  20 7.0 
 5,001-10,000 บาท 190 66.6 
 10,001-15,000 บาท  64 22.5 
 15,001-20,000 บาท 4 1.4 
 21,001-25,000 บาท 7 2.5 
ความเพยีงพอของรายได้   
 เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ 223 78.2 
 ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 36 12.6 
 มีพอเหลือเก็บ 26 9.2 
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ดา้นประวติัการสูบบุหร่ี พบว่า ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแล้ว ร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ 
สูบบุหร่ีแต่ไม่ทุกวนั และสูบทุกวนั ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 11.9 ตามล าดบั ประวติัการเร่ิมสูบบุหร่ีหมด
มวนคร้ังแรกกลุ่มพบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ 20 ปี ร้อยละ 34.7 รองลงมา 
คือ อาย ุ25 ปี และอายุ 19 ปี ร้อยละ 18.2 และ 11.2 ตามล าดบั ซ่ึงในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมาใชย้าสูบ/ยาเส้นคร้ัง
แรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเชา้ กลุ่มตวัอยา่งไม่ใชย้าสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 
นาที หลงัต่ืนนอนตอนเช้า ร้อยละ 67.7 และใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนัภายใน 30 นาที หลงัต่ืนนอน
ตอนเชา้ ร้อยละ 32.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 38 

ตารางที ่38 แสดงขอ้มูลประวติัการสูบบุหร่ี ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ “3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่   
 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 163 57.2 
 สูบบุหร่ีทุกวนั 34 11.9 
 สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั 88 30.9 
เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ   
 18 21 7.4 
 19 32 11.2 
 20 99 34.7 
 22 27 9.5 
 23 17 6.0 
 25 52 18.2 
 26 14 4.9 
 27 16 5.6 
 30 7 2.5 
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ใช้ยาสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวัน 
ภายใน 30 นาทหีลงัต่ืนนอนตอนเช้า 

  

 ไม่ใช่ 193 67.7 
 ใช่ 92 32.3 
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ดา้นประวติัการสูบบุหร่ีเก่ียวกบัในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดล้งมือพยายาม
เลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 42.1 และไดล้งมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 57.9 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่พยายามเลิกใชย้าสูบ/ยาเส้น จ านวน 10 คร้ัง ร้อยละ 42.1 รองลงมาคือ 20 คร้ัง และ 15 คร้ัง ร้อยละ 
24.6 และร้อยละ 20.4 ตามล าดบั ส่วนการพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 90.2 และไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 9.8 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 39 

ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลประวติัการพยายามเลิกสูบบุหร่ี ส าหรับประชาชนท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน)   

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / 
ยาเส้น 

  

 ไม่ใช่ 120 42.1 
 ใช่ 165 57.9 
กรณ ีใช่ ระบุจ านวนคร้ัง   
 ไม่ตอบ 12 4.2 
 10 120 42.1 
 15 58 20.4 
 18 22 7.7 
 19 3 1.0 
 20 70 24.6 
การพยายามเลิกบุหร่ี เกี่ยวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 

  

 ไม่เก่ียวขอ้ง 28 9.8 
 เก่ียวขอ้ง 257 90.2 
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 ดา้นการรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีรู้จกั ร้อยละ 77.5 
และกลุ่มตัวอย่างไม่ รู้จัก ร้อยละ 22.5 เม่ือพิจารณาท่ีรู้จักจ านวน 221 คน พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักจาก
อาสาสมคัรสาธารณสุข ร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ รู้จกัจากหมออนามัย เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และรู้จกัจาก
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 32.5 และร้อยละ 5.5 ตามล าดับ และการยินดีเข้าร่วม
โครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างยินดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อเทิดไทอ้งคร์าชนั ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ 
ยินดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ ยินดีเขา้ร่วมเพราะบุคคลในครอบครัวขอร้องให้เลิก และยินดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้าย  ร้อยละ 30.5, ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 7.0 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สามารถ
เลิกบุหร่ีไดน้าน 1 เดือน ร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ เลิกไดน้าน 3 เดือน และยงัเลิกไม่ได ้ร้อยละ 17.9 และ
ร้อยละ 15.8 ตามล าดบั การกลบัมาสูบซ ้ าใน กลุ่มตวัอยา่งไม่กลบัมาสูบซ ้ า ร้อยละ 76.5 และกลบัมาสูบซ ้ า 
ร้อยละ 23.9 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 40 
 ส าหรับสาเหตุของการเลิกสูบบุหร่ีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เลิกเพราะเขา้ร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ เลิกเพราะอยากเลิกดว้ยตนเอง และเลิกเพราะครอบครัว ร้อยละ 34.0 และร้อยละ 
9.1 ตามล าดบั ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ตดัสินใจก าหนดวนัเลิกบุหร่ี ส่วนใหญ่มาจาก
การเขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 58.2 รองลงมาคือ วนังดสูบบุหร่ีโลก และไม่มี ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 9.5 
ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดค้  าแนะน า/
กิจกรรม/บริการท่ีท าให้มัน่ใจท่ีจะเลิกบุหร่ีไดม้ากข้ึน คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจดั เช่น รพ.สต 
และ เทศบาล ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ ไปวดั ปฏิบัติตามศีล 5 และไม่มี ร้อยละ 17.5 และร้อยละ 9.1 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 41 
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ตารางที่ 40 แสดงการรู้และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน) 

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

รู้จักและรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน  

  

 ไม่รู้จกั 64 22.5 
 รู้จกั 221 77.5 
กรณ ีรู้จัก จากแหล่งข้อมูลใด (n=221)   
 หมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 72 32.5 
 อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  137 62.0 
 การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ 12 5.5 
ท่านยินดีเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้
องค์ราชัน 

  

 ไม่ยนิดีเขา้ร่วม 19 6.7 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ 87 30.5 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะบุคคลในครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก          20 7.0 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย    20 7.0 
 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อเทิดไทอ้งคร์าชนั 139 48.8 
ท่านเลกิสูบบุหร่ีได้นานกีเ่ดือน   
 ยงัเลิกไม่ได ้ 45 15.8 
 เลิกได ้1 เดือน 130 45.6 
 เลิกได ้ 3 เดือน 51 17.9 
 เลิกได ้ 6 เดือน 41 14.4 
 เลิกไดม้ากกวา่ 6 เดือน 18 6.3 
ปัจจุบันท่านกลบัมาสูบซ ้าหรือไม่   
 ไม่กลบัมาสูบซ ้ า 218 76.5 
 กลบัมาสูบซ ้ าเพราะ 67 23.5 
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลกิจกรรมเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ี ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเข้าร่วม
โครงการฯ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” (N= 285 คน)  

ข้อมูล จ านวน เปอร์เซ็นต์ (%) 

ท่านเลกิสูบบุหร่ี เพราะสาเหตุใด   
 ไม่ตอบ  26 9.1 
 อยากเลิกดว้ยตนเอง 97 34.0 
 ครอบครัว 28 9.8 
 เพื่อน 9 3.2 
 เขา้ร่วมโครงการฯ 125 43.9 
ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการใดที่สร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจ
ก าหนดวนัเลกิบุหร่ี 

  

 ไม่มี 27 9.5 
 จากการเขา้ร่วมโครงการฯ 166 58.2 
 วนัอาสาสมคัรสาธารณสุข 12 4.2 
 วนังดสูบบุหร่ีโลก 80 28.1 
การเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์
ราชัน ท่านได้ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการใดที่ท าให้ท่านมั่นใจที่
จะเลกิบุหร่ีได้มากขึน้   

  

 ไม่มี 26 9.1 
 ออกก าลงักาย เช่น เดินไปท างาน ไปไร่ ไปนา  19 6.7 
 ไปวดั ปฏิบติัตามศีล 5 50 17.5 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจัด เช่น รพ.สต และ 

เทศบาล 
190 66.7 
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4.2.5 ข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน” ส าหรับประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 

4.2.5.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3  
ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP 
Model ของกลุ่มประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จังหวดัน่าน (N= 285 คน)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 42 ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก  

ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 (มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ) ร้อย
ละ 45.3 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 และข้อท่ี 1 (มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ และมีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม) ร้อยละ 44.2 และร้อยละ 38.9 ตามล าดบั 

ดา้นบริบท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก คือ  
ขอ้ท่ี 6 (หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของสังคม) ร้อยละ 44.9 รองลงมาคือ 
ขอ้ท่ี 7 และข้อท่ี 9 (วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน และกิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และวตัถุประสงค์ ของโครงการ) ร้อยละ 39.6 และร้อยละ 36.8 ตามล าดบั ส่วน
การประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 8 และขอ้ท่ี 9 (วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
และความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน และกิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
และวตัถุประสงค ์ของโครงการ) ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 36.8 ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัมาก 3  
อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 15 (มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ) ร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ ขอ้
ท่ี 11และขอ้ท่ี 12 (การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
และมีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 31.2 ตามล าดบั ส่วน
การประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 13 และขอ้ท่ี 14 (ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคลอ้งกบั
โครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และมีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอย่างถูกต้องและตรงเวลา)      
ร้อยละ 42.8  และ ร้อยละ 34.0 ตามล าดบั 

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3  
อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 19 (ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) ร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 
18  (มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ และมีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิก
ไดส้ าเร็จ) ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 36.1 ตามล าดบั ส่วนการประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 16 และขอ้ท่ี 
20 (ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใช้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ และความ
ร่วมมือของคนในชุมชน) ร้อยละ 40.7 และร้อยละ 36.5 ตามล าดบั 
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ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ คือ ขอ้ท่ี 21 (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหก้ารประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 38.9  

 

ตารางที ่42 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ ตามแบบจ าลองการ
ประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model  (N= 285 คน)  
 

ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

ด้านปัจจยัน าเข้า      

1. มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

13(4.6) 35(12.3) 111(38.9) 95(33.3) 31(10.9) 

2. มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อยา่งเหมาะสม
เพียงพอ 

22(7.7) 80(28.1) 86(30.2) 79(27.7) 18(6.3) 

3. มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

9(4.0) 29(10.8) 126(44.2) 93(33.0) 23(8.0) 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 

11(3.9) 24(8.4) 129(45.3) 98(34.4) 23(8.0) 

5.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันา
โครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน 

12(4.2) 30(10.5) 107(37.5) 103(36.2) 33(11.6) 

ด้านบริบท      

6. หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพ
ของสงัคม 

8(2.8) 37(13.0) 128(44.9) 94(33.0) 18(6.3) 

7. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 11(3.9) 30(10.5) 113(39.6) 108(37.9) 23(8.1) 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน 

13(4.6) 41(14.4) 95(33.3) 107(37.5) 29(10.2) 

9.  กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงาน และวตัถุประสงค ์ของโครงการ 

9(3.3) 40(14.0) 105(36.8) 105(36.8) 26(9.1) 

10. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนิน
กิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ี
และการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

17(6.0) 47(16.5) 98(34.4) 92(32.2) 31(10.9) 

ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      
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ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
n( % )  

น้อย 
n( % )  

ปานกลาง 
 n( % )  

มาก 
n( % )  

มากที่สุด 
n( % )  

11. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิก
บุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

10(3.5) 68(23.9) 102(35.8) 81(28.4) 24(8.4) 

12. มีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 16(5.6) 81(28.5) 89(31.2) 67(23.5) 31(11.2) 

13. ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการ
เพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (โปรดระบุ…………….......) 

13(4.6) 52(18.2) 80(28.1) 122(42.8) 18(6.3) 

14. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 15(5.3) 58(20.4) 95(33.3) 97(34.0) 20(7.0) 

15. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 16(5.7) 53(18.6) 108(37.9) 85(29.8) 23(8.0) 

ด้านผลผลติของโครงการ      

16. ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้

16(5.6) 38(13.3) 85(29.8) 116(40.7) 30(10.6) 

17. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ 15(5.3) 37(13.0) 107(37.5) 96(33.7) 30(10.5) 

18. ท่านใหค้ าแนะน า/เทคนิคใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  
(โปรดระบุ..........................................................................) 

21(7.4) 65(22.8) 103(36.1) 72(25.3) 24(8.4) 

19. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 13(4.6) 43(15.1) 109(38.2) 91(31.9) 29(10.2) 

20. ความร่วมมือของคนในชุมชน 16(5.6) 51(17.9) 83(29.1) 104(36.5) 31(10.9) 

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 

21. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 

21(7.4) 43(15.1) 111(38.9) 75(26.3) 35(12.3) 
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  เม่ือพิจารณาเป็นภาพรวมในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบว่า ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อย
ละ 33.3 และร้อยละ 10.9 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 43 

ดา้นบริบท พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 32.6 และร้อยละ 14.4 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.18  
ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 43 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ พบวา่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น 
ระดับต ่า ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับสูง ร้อยละ 43.5 และร้อยละ 11.2 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.34 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 43 

ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน 
กลาง ร้อยละ 49.8 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 34.4 และร้อยละ 15.8 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.19 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 43 

ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ  
เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30  ดงัตารางท่ี 43 

 
ตารางที่ 43 แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบัการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ (N= 285 คน) 
 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 2.22 31(10.9) 159(55.8) 95(33.3) 
ดา้นบริบท 2.18 41(14.4) 151(53.0) 93(32.6) 
ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 2.34 32(11.2) 124(43.5) 129(45.3) 
ดา้นผลผลิตของโครงการ 2.19 45(15.8) 142(49.8) 98(34.4) 
ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือ

เทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระหวา่งร้อยละ 21 - 30 
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4.2.6 ข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชน ด้านการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี 
เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน”  

4.2.6.1 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานด้านสุขภาพ การด าเนินโครงการ “3  
ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของประชาชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดน่าน   
(N= 285 คน)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 44 ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นการรับรู้  ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ โดย 
ร้อยละ   ท่ีตอบไม่แน่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 5 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งค์ราชัน”  ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี) ร้อยละ 42.1 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 และขอ้ท่ี 2 (โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี 
ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม และโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นโครงการกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ขอ้มูลให้เกิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   
และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 41.4  และร้อยละ 40.4 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบใช่ คือ ขอ้ท่ี 3 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
เป็นโครงการเชิญให้ประชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มาออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ เลิก
บุหร่ี (เลิกเหลา้)) ร้อยละ 37.9 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ีตอบไม่ 
แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 8 (เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวน
ให้ท่านเลิกสูบบุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ท่านจะตดัสินใจ
เลิกสูบบุหร่ีทนัที) ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 7 และขอ้ท่ี 9 (เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และเม่ือ
หมออนามยั (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)  เชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์สร้าง
กระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจ
เขา้ร่วมทนัที) ร้อยละ 54.7 และร้อยละ 49.5 ตามล าดบั  

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ โดยร้อยละท่ีตอบไม่ 
แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 15 (ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที) ร้อยละ 51.2 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 11 และขอ้ท่ี 13 (เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูบุหร่ี ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบบุหร่ีทนัที และ
เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น 
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ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ) ร้อยละ 50.2 และร้อยละ 49.8 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากตอบไม่แน่ใจ คือ 
ขอ้ท่ี 14 (เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเองอยา่งสม ่าเสมอ)         
ร้อยละ 38.6 ตามล าดบั 

ดา้นทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตอบไม่แน่ใจ โดยร้อยละท่ีตอบไม่แน่ใจมาก 
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 19 (ท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าให้คนในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 
ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”) ร้อยละ 48.4 รองลงมาคือ ข้อท่ี 17 และข้อท่ี 16 (ท่านจะ
แนะน าเพื่อน ญาติ พี่นอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีให้เขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” และท่านจะบอกประโยชน์ท่ีท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง) ร้อยละ 47.4 และร้อยละ 46.3 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 44 แสดงขอ้มูลจ านวนและร้อยละ ความแตกฉานดา้นสุขภาพส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจ

เขา้ร่วมโครงการฯ เก่ียวกบัโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” จงัหวดั
น่าน (N= 285 คน) 

ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

การรับรู้  ของ อสม. ที ่เข้าร่วมโครงการ    
1. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
ท่ีด าเนินกิจกรรมลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแส  

86(30.2) 108(37.9) 91(31.9) 

2. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
กิจกรรมรณรงคมุ่์งใหข้อ้มูลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

77(27.0) 115(40.4) 93(32.6) 

3. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการ
เชิญใหป้ระชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)  

108(37.9) 81(28.4) 96(33.7) 

4. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

68(23.9) 118(41.4) 99(34.7) 

5. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี 

69(24.2) 120(42.1) 96(33.7) 

ด้านทักษะการตดัสินใจ    
6. เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านสมคัรเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ

83(29.1) 139(48.8) 63(22.1) 
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 
7. เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

47(16.5) 156(54.7) 82(28.8) 

8.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเลิกสูบ
บุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที 

49(17.2) 162(56.8) 74(26.0) 

9.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนใหท่้านเขา้ร่วม
กิจกรรม รณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

65(22.8) 141(49.5) 79(27.7) 

10. เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมอ
อนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพ่ือช่วยในการส่งต่อ ตาม
นโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

52(18.2) 140(49.2) 93(32.6) 

ทักษะการจดัการตนเอง    
11. เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี 
ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบ
บุหร่ีทนัที 

48(16.8) 143(50.2) 94(33.0) 

12. เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิก
เลิกสูบบุหร่ีของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพ้ืนท่ีทนัที 

78(27.4) 136(47.7) 71(24.9) 

13. เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ  

49(17.2) 142(49.8) 94(33.0) 

14. เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

66(23.2) 110(38.6) 109(38.2) 

15. ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที 

47(16.5) 146(51.2) 92(32.3) 

ทักษะการส่ือสาร    
16. ท่านจะบอกประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง 

64(22.5) 132(46.3) 89(31.2) 

17. ท่านจะแนะน าเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

64(22.5) 135(47.4) 86(30.1) 

18. เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ 

61(21.4) 125(43.9) 99(34.7) 
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ข้อความ ใ ช่  
n ( % )  

ไม่แน่ใจ 
n(%) 

ไม่ใช่ 
n(%) 

“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
19. ท่านจะประชาสมัพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

51(17.9) 138(48.4) 96(33.7) 

20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 

56(19.6) 131(46.0) 98(34.4) 

 
  ระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น ผลการศึกษาพบวา่ 

ดา้นการรับรู้ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มี 
ระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อย
ละ 34.7 และร้อยละ 28.4 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.08 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 45 

ดา้นทกัษะการตดัสินใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู ่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 33.0  และร้อยละ 24.2 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 2.90 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 45 

ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้น 
สุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 31.6 และร้อยละ 24.9 
โดยมีค่าเฉล่ีย 1.93 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 45 

ดา้นทกัษะการส่ือสาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความแตกฉานดา้นสุขภาพอยู ่
ในระดบัปานกลางร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.4 และร้อยละ 29.5 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 1.95 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 45 
 

ตารางที่ 45  แสดงขอ้มูลจ าแนกตามระดบั ความแตกฉานดา้นสุขภาพส าหรับประชาชนท่ีสมคัรใจ
เข้าร่วมโครงการฯ เก่ียวกับโครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี  เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”         
จงัหวดัน่าน (N= 285 คน) 

ข้อความ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น  จ านวน (%) 

 สูง ปานกลาง ต ่า 
การรับรู้ ของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 2.08 81(28.4) 99(34.7) 105(36.8) 
ดา้นทกัษะการตดัสินใจ 2.09 69(24.2) 122(42.8) 94(33.0) 
ทกัษะการจดัการตนเอง 1.93 90(31.6) 124(43.5) 71(24.9) 
ทกัษะการส่ือสาร 1.95 98(34.4) 103(36.1) 84(29.5) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษาในเชิงอภิปรายทางด้านคุณลักษณะประชากรในกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัประเมินผล (Evaluation  research)  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต ้โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชัน” กรณีศึกษาเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินผลดา้น
บริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการด าเนิน (Process) และด้านผลผลิต (Product) ท่ี
เกิดจากการปฏิบติัภายใตข้องโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ของภาคเหนือ (2) 
เพื่อศึกษาความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของภาคเหนือ ด้านความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการส่ือสาร ทกัษะการ
ตดัสินใจ และทักษะการจดัการตนเอง  และ (3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต ้
โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของภาคเหนือ  

ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ กลุ่มผูใ้ห้บริการ ประกอบด้วย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    
(อสม.)  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) (2) ตัวแทนภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) และ  รพ.สต. ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวแทนจากบุคลากร
สาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนินโครงการ (3) กลุ่มผูรั้บบริการประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั โดยขอ้มูลเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็น 
อสม.  และ รพ.สต. ทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน จงัหวดัละจ านวน 330   คน ส าหรับกลุ่มประชาชนท่ี
สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ จงัหวดัพะเยา จ านวน 341 คน และจงัหวดัน่าน จ านวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมินผล ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลทางสังคมประชากร แบบประเมินโครงการ 3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ประกอบด้วย ดา้นบริบทของการด าเนินงานตามโครงการฯ  ดา้น
ปัจจยัน าเขา้การด าเนินงานตามโครงการฯ ดา้นกระบวนการการด าเนินงานตามโครงการฯ ดา้นผลผลิตการ
ด าเนินงานตามโครงการ และและดา้นผลลพัธ์ของโครงการ และแบบประเมินความแตกฉานดา้นสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ีเก่ียวกบัโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการจดัการตนเอง และทกัษะการส่ือสารเพื่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
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1. สรุปผลการศึกษาพืน้ทีจั่งหวดัพะเยา 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้อยละ 

58.8 และเพศชาย ร้อยละ 41.2 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี ประวติัการสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี 
ร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ และสูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 
8.2 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 86 คน ท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกอาย ุ14 ปี ร้อยละ 4.5 สูบบุหร่ีคร้ัง
แรกส่วนใหญ่อยูท่ี่อายุ 19 ปี ร้อยละ 13.0 รองลงมา คือ อายุ 15 ปี และอายุ 18, 22 ปี ร้อยละ 12.7 และ 11.6 
ตามล าดบั  

ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างไม่ไดล้งมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 96.1 และ
กลุ่มตวัอย่างได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 3.9 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ลงมือพยายามเลิกใช้
ยาสูบ/ยาเส้นจ านวน 13 คน ส่วนใหญ่พยายามเลิกใชย้าสูบ/ยาเส้น จ านวน 1 คร้ัง ร้อยละ 46.1 รองลงมาคือ 2 
คร้ัง และ 3 คร้ัง ร้อยละ 30.7 และ23.0 ตามล าดบั การพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ ไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 94.8 และเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 
5.2 ตามล าดบั 

การรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กลุ่มส่วน
ใหญ่ไม่รู้จกั ร้อยละ 62.4 และรู้จกัเพียงร้อยละ 37.6 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกั จ  านวน 124 คนพบว่า ได้
ขอ้มูลจากจากหมออนามยั เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ร้อยละ 88.7 และรู้จกัจากส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 11.3 ตามล าดบั 
การไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บเชิญชวน ร้อยละ 55.5 และไม่ไดรั้บเชิญชวน
พบร้อยละ 44.5 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการชวน จ านวน 183 คน ได้รับการชวนจากหมออนามยั และ
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในรพ.สต. ร้อยละ 98.4 และจากส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 1.6 และในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 127 คน ไดเ้ชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได้ 1 คน จากจ านวน 2 คน ร้อยละ 50.3 เชิญชวนผูสู้บ
บุหร่ีได ้2 คน จากจ านวน 3 คน ร้อยละ 41.8 และเชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้3 คนจากจ านวน 5 คน ร้อยละ 7.9 
ตามล าดบั 

1.2 สรุปข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP Model สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

 1.2.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 53.9 รองลงมา
คือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 38.2 และร้อยละ 7.9 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 2.36 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการ“3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 40.6 ตามล าดบั 

 1.2.2 ด้านบริบท ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.2 
รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 33.6 และร้อยละ 12.2 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ท่ี 9 (กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และ
วตัถุประสงค์ ของโครงการ) และข้อท่ี 10 (ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนิน
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กิจกรรมรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 43.6  และร้อยละ 46.1 ตามล าดบั 

 1.2.3 ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อย
ละ 59.1 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 34.5 และร้อยละ 6.4 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย 
2.53 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี 12 (การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง) ขอ้ท่ี 13 (ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) 
ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 42.7 และร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 

 1.2.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 53.9 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับสูง ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 6.1 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.48 
ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ท่ี 19 (ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ) และข้อท่ี 20 
(ความร่วมมือของคนในชุมชน) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 ร้อยละ 48.4 ตามล าดบั 

 1.2.5 ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบ
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลางระหวา่งร้อยละ 21 – 30 ตามล าดบั 

1.3. สรุปข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

 1.3.1 ดา้นการรับรู้ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 
57.6 รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 26.0 และร้อยละ 16.4  โดยมีค่าเฉล่ีย 1.59 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ ตอบใช่ ทุกขอ้ โดยร้อยละท่ีตอบใช่มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ ขอ้ท่ี 5 
(โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี)     ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ขอ้
ท่ี 4 และขอ้ท่ี 2 (โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้ งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม 

 1.3.2 ดา้นทกัษะการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ 
ระดบัสูงและระดบัต ่า ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 14.0 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.60 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ี 9 ส่วนใหญ่ ตอบใช่ (เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนให้ท่านเขา้
ร่วมกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องค์ราชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที) ร้อยละ 59.7 รองลงมาตอบ “ไม่แน่ใจ” คือ ขอ้ท่ี 7 (เม่ือท่านเขา้
ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ) ร้อยละ 47.3 ตามล าดบั 
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 1.3.3 ด้านทักษะการจดัการตนเอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ 
ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า ร้อยละ 33.9 และร้อยละ 10.6 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.55 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ตอบใช่ โดยร้อยละท่ีตอบใช่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ท่ี 15 (ท่านตั้งใจจะน า
ความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”ไปบอกหรือขยาย
ความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที) ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 14 และขอ้ท่ี 13 (เม่ือท่านสามารถ
เลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และเม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบ
บุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ) 
ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 49.0 ตามล าดบั 

 1.3.4 ด้านทกัษะการส่ือสาร ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ 
ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 23.0 และร้อยละ 7.3 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.38 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่ ตอบใช่ คือ ขอ้ท่ี 18 (เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ “3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”) ร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 20 และขอ้ท่ี 19 (ท่านจะแนะน าและ
บอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ให้คนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชน
ของท่าน และท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าให้คนในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่
ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”) ร้อยละ 52.1 และร้อยละ 50.3 ตามล าดบั 

1.4. สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 74.8 และเพศหญิง ร้อยละ 25.2 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.0 ปี ประวติัการสูบบุหร่ี
ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ ร้อยละ 68.9 รองลงมาคือ สูบบุหร่ี 
แต่ไม่ทุกวนัและสูบทุกวนั ร้อยละ 22.9 และร้อยละ 8.2 ตามล าดบั โดยเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกส่วน
ใหญ่อยู่ท่ีอายุ 20 ปี ร้อยละ 36.7 รองลงมา คือ อายุ 25 ปี และอายุ 19 ปี ร้อยละ 16.7 และร้อยละ11.1 
ตามล าดบั  

ดา้นการรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ รู้จกั ร้อยละ 78.9 และไม่รู้จกั มี
เพียงร้อยละ 21.1 และ ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั จ  านวน 269 คน ส่วนใหญ่รู้จกัจาก อสม. ร้อยละ 
61.5 รองลงมาคือ จากหมออนามยั เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และจากการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ 
ร้อยละ 33.0 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั การไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บการ
เชิญชวน ร้อยละ 73.0 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการชวน จ านวน 249 คน ส่วนใหญ่จาก อสม. ร้อยละ 64.2 
รองลงมาคือจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 30.2 และร้อยละ 
5.6 ตามล าดบั  

การยินดีเขา้ร่วมโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มเขา้ร่วมเพราะเพื่อเทิดไทอ้งค์ราชนั ร้อยละ 50.7 
รองลงมาคือ เพราะสุขภาพ  และบุคคลในครอบครัวขอร้องให้เลิก ร้อยละ 29.9 และร้อยละ 7.3 ตามล าดบั  
ดา้นการเลิกสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหร่ีไดน้าน 1 เดือน ร้อยละ 45.2 รองลงมา คือ เลิกไดน้าน 
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3 เดือน เลิกได้นาน 6 เดือน และยงัเลิกไม่ได้ ร้อยละ 19.4 ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 14.4 ตามล าดบั การ
กลับมาสูบซ ้ าใน กลุ่มตวัอย่างไม่กลับมาสูบซ ้ า ร้อยละ 77.1 และกลับมาสูบซ ้ า ร้อยละ 22.9 ตามล าดับ 
สาเหตุของการเลิกสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่เลิกเพราะเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 44.6 รองลงมาคือเลิกเพราะ
อยากเลิกดว้ยตนเอง และเลิกเพราะครอบครัว ร้อยละ 35.2 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบั ค าแนะน า/กิจกรรม/
บริการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ตดัสินใจก าหนดวนัเลิกบุหร่ีส่วนใหญ่มาจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 58.6 
รองลงมาคือ วนังดสูบบุหร่ีโลก และไม่มี ร้อยละ 28.2 และร้อยละ 8.5 ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่
ไดค้  าแนะน า/กิจกรรม/บริการท่ีท าใหม้ัน่ใจท่ีจะเลิกบุหร่ีไดม้ากข้ึน คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจดั 
เช่น รพ.สต และ เทศบาล ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ ไปวดั ปฏิบติัตามศีล 5 ร้อยละ 19.4 ตามล าดบั 

1.5. สรุปข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์
ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model ของประชาชนทีส่มัครใจเข้า
ร่วมโครงการฯ สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.5.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 57.1  
รองลงมาคือ ระดับต ่า และระดับสูง ร้อยละ 32.0 และร้อยละ 10.9 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.21 ตามล าดับ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลางมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 (เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน ร้อยละ 50.1 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ 
และ ขอ้ท่ี 4 มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ
ร้อยละ 51.0 5 และร้อยละ 47.5 ตามล าดบั  

1.5.2 ดา้นบริบท ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 57.2  
รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 29.6 และร้อยละ 13.2 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.16 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตอบเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 8 วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมและความตอ้งการของประชาชน/ชุมชน ร้อยละ  40.5 และข้อท่ี 10 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์และขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและ
การลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ร้อยละ 36.1 ตามล าดบั  

1.5.3 ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า      
ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 42.8 และร้อยละ 10.6 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.36 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นดว้ยมาก ได้แก่ ขอ้ท่ี 13 มีก าหนดเป้าหมาย/
กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 41.6 และขอ้ท่ี 14 มีการส่งต่อ
ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา ร้อยละ 34.0 ตามล าดบั 

1.5.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง       
ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 10.6 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.36 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 16 ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรม
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โครงการน าไปใช้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือขอ้ท่ี 20 ความร่วมมือ
ของคนในชุมชน และขอ้ท่ี 18 ท่านไดรั้บค าแนะน า/เทคนิคในการขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  ร้อยละ 37.2 
และร้อยละ 33.7 ตามล าดบั 

1.5.5 ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกได ้
ส าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30  

1.6. สรุปข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เกีย่วกบั
ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน” สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.6.1 ดา้นการรับรู้ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง  
และระดบัต ่า ร้อยละ 33.1 และร้อยละ 26.1 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ส่วนใหญ่ตอบว่า “ใช่” คือขอ้ท่ี 5 โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน”  
ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี      
ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” 
ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้ม ร้อยละ 39.0 ตามล าดบั 

1.6.2 ดา้นทกัษะการตดัสินใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ  
ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.6  และร้อยละ 24.3 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.90 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ท่ี 9  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญ
ชวนให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที ร้อยละ42.0 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 10 เม่ือท่านมีปัญหา 
หรือต้องการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมออนามัย (บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข) ทนัทีเพื่อช่วยในการส่งต่อ ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ร้อยละ 35.6 ตามล าดบั 

1.6.3 ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 42.5 รองลงมา 
คือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 36.4 และร้อยละ 21.1 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ท่ี 14 เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเอง
เก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือขอ้ท่ี 13 เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ และ
ขอ้ท่ี  11เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี ตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบบุหร่ีทนัทีร้อยละ 36.4 และร้อยละ 
32.6 ตามล าดบั 
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1.6.4 ดา้นทกัษะการส่ือสาร ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ ระดบัปาน 
กลาง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.9 และร้อยละ 23.8 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.82 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่า “ใช่” คือขอ้ท่ี 18 เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ “3 
ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 19 ท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอก
เล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และขอ้ท่ี 20. ท่าน
จะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ให้คนท่ีสูบ
บุหร่ีในชุมชนของท่าน ร้อยละ 37.8 และร้อยละ35.5 ตามล าดบั 
 

2.สรุปผลการศึกษาพืน้ทีจั่งหวดัน่าน 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย     

ร้อยละ 53.0 และเพศหญิง ร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 33.0 ตามล าดบั  
ประวติัการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ 68.5 รองลงมาคือเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิก

สูบแลว้ และสูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 104 คน ท่ี
เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกส่วนใหญ่อยู่ท่ีอายุ 19 ปี และอายุ 22 ปี ร้อยละ 15.3 รองลงมา คือ อายุ 15 ปี 
และอาย ุ18, 20 ปี ร้อยละ 14.0 และ 12.5 ตามล าดบั  

การพยายามเลิกบุหร่ีท่ีเก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ ไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 75.2 และเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 24.8 ส่วนการรู้จกัและรับขอ้มูล
ข่าวสารของโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่รู้จกั ร้อยละ 66.0 และมีรู้จกั เพียงร้อยละ 34.0 กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกั 
จ  านวน 112 คน ส่วนใหญ่รู้และรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ จากหมออนามยั เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข   
ร้อยละ 89.2 และรู้จกัจากส่ืออ่ืนๆ เพียงร้อยละ 10.8 ตามล าดบั  

ไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บเชิญชวน ร้อยละ 53.0 และไดรั้บเชิญ
ชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 47.0 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 155 คน ท่ีไดรั้บการชวน ส่วนใหญ่ไดรั้บการ
ชวนจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในรพ.สต. ร้อยละ 87.0 และจากการณรงค์ประชาสัมพนัธ์จากส่ืออ่ืนๆ เพียง
ร้อยละ 13.0  ตามล าดบั ส าหรับในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างจ านวน 155 คน ไดเ้ชิญชวนผูสู้บ
บุหร่ีได ้1 คน จากจ านวน 2 คน ร้อยละ 67.8 เชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้2 คน จากจ านวน 3 คน ร้อยละ 17.5 และ
เชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้3 คนจากจ านวน 5 คน ร้อยละ 14.7 ตามล าดบั 
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2.2 สรุปข้อมูลด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้
องค์ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณแีบบจ าลอง CIPP Model สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

2.2.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 62.1  
รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 1.8 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.34 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยปานกลางมากท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ี 2 มีการสนับสนุนและจดัสรร
งบประมาณด าเนินโครงการฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอ ร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 5 มี
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสม และเจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการฯ ชดัเจน ร้อยละ 42.7 และ
ร้อยละ 42.4 ตามล าดบั 

 2.2.2 ด้านบริบท ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.0 
รองลงมาคือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 9.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.14 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยมากไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 9 กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน และวตัถุประสงค ์ของโครงการ และขอ้ท่ี 6 หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบั
สภาวะสุขภาพของสังคม ร้อยละ 40.0 และร้อยละ35.2 ตามล าดบั  

2.2.3 ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า        
ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 46.4 และร้อยละ 6.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.40 
ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยปานกลางได้แก่ ข้อท่ี 13 การก าหนด
เป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ 
ข้อท่ี 11 และข้อท่ี 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ร้อยละ 43.0 และร้อยละ 40.6 ตามล าดบั 

 2.2.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 47.0 
รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 46.4 และร้อยละ 6.7 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.40 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยระดับปานกลางได้แก่ ข้อท่ี 19 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 47.3 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 20 และขอ้ท่ี 17 ความร่วมมือของคนในชุมชน และมี
ระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯจนเลิกไดส้ าเร็จ ร้อยละ 47.0 และร้อยละ 46.7 ตามล าดบั 

 2.2.5 ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบ
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30 ตามล าดบั 
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2.3 สรุปข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 
  2.3.1 ดา้นการรับรู้ ของ อสม. ท่ี เขา้ร่วมโครงการ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ ระดับสูง และระดับต ่ า ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 13.9  โดยมีค่าเฉล่ีย 1.98 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ท่ี 5 โครงการฯ ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 
โครงการฯ ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ร้อยละ 35.2 ตามล าดบั 
  2.3.2 ดา้นทกัษะการตดัสินใจ พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 71.8 รองลงมา
คือ ระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 12.1 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.04 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ท่ี 7 เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะ “ทศันคติ” และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
รองลงมาคือข้อท่ี 9 เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนให้ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการฯ ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที ร้อยละ 36.7 ตามล าดบั 
  2.3.3 ด้านทักษะการจดัการตนเอง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60.3 
รองลงมาคือระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 17.3 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.05 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 13  เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่าน
จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ ร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ ตอบวา่ 
“ใช่” คือขอ้ท่ี 15 ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการฯ ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลใน
ครอบครัวท่านทนัที ร้อยละ 35.8 ตามล าดบั 
  2.3.4 ดา้นทกัษะการส่ือสาร พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 65.58 รองลงมา
คือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 14.8 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.95 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 18 เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการฯ 
ร้อยละ 46.1 รองลงมาคือตอบวา่ “ใช่” คือขอ้ท่ี 20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ให้
คนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน ร้อยละ 34.2 ตามล าดบั 
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2.4 สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 61.8 และเพศหญิง ร้อยละ 38.2 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 29.8 ตามล าดบั ประวติัการ
สูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ ร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ สูบบุหร่ีแต่ไม่ทุกวนั และ
สูบทุกวนั ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 11.9 ตามล าดบั  

ประวติัการเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกพบวา่ ส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ืออายุ 20 
ปี ร้อยละ 34.7 รองลงมา คือ อายุ 25 ปี และอายุ 19 ปี ร้อยละ 18.2 และ 11.2 ตามล าดบั ในช่วง 12 เดือนท่ี
ผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่ไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 57.9 และไม่ไดล้งมือพยายามเลิกใช้
ยาสูบ / ยาเส้น ร้อยละ 42.1 ซ่ึงส่วนใหญ่พยายามเลิกใชย้าสูบ/ยาเส้น จ านวน 10 คร้ัง ร้อยละ 42.1 รองลงมา
คือ 20 คร้ัง และ 15 คร้ัง ร้อยละ 24.6 และร้อยละ 20.4 ตามล าดบั ส่วนการพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก 
โครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 90.2 และไม่เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 

การรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่ท่ีรู้จกั ร้อยละ 77.5 และกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่รู้จกั ร้อยละ 22.5 เม่ือพิจารณาท่ีรู้จกัจ านวน 221 คน พบว่า ส่วนใหญ่รู้จกัจากอาสาสมคัรสาธารณสุข   
ร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ รู้จกัจากหมออนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และรู้จกัจากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
และส่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 32.5 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั และการยนิดีเขา้ร่วมโครงการฯ พบวา่ส่วนใหญ่ยนิดีเขา้
ร่วมเพราะเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ ยินดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ ยินดีเขา้ร่วมเพราะ
บุคคลในครอบครัวขอร้องให้เลิก และยินดีเขา้ร่วมเพราะเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย  ร้อยละ 30.5, ร้อยละ 7.0 
และร้อยละ 7.0 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหร่ีได้นาน 1 เดือน ร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ เลิกได้นาน 3 
เดือน และยงัเลิกไม่ได ้ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 15.8 ตามล าดบั การกลบัมาสูบซ ้ าใน กลุ่มตวัอยา่งไม่กลบัมา
สูบซ ้ า ร้อยละ 76.5 และกลบัมาสูบซ ้ า ร้อยละ 23.9 ตามล าดบั ส าหรับสาเหตุของการเลิกสูบบุหร่ีของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เลิกเพราะเขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ เลิกเพราะอยากเลิกด้วย
ตนเอง และเลิกเพราะครอบครัว ร้อยละ 34.0 และร้อยละ 9.1 ตามล าดบั  

ค าแนะน า/กิจกรรม/บริการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ตดัสินใจก าหนดวนัเลิกบุหร่ี พบวา่ส่วนใหญ่มาจาก
การเขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 58.2 รองลงมาคือ วนังดสูบบุหร่ีโลก และไม่มี ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 9.5 
ตามล าดบั ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ได้
ค  าแนะน า/กิจกรรม/บริการท่ีท าให้มัน่ใจท่ีจะเลิกบุหร่ีไดม้ากข้ึน คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานราชการจดั 
เช่น รพ.สต และ เทศบาล ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ ไปวดั ปฏิบติัตามศีล 5 และไม่มี ร้อยละ 17.5 และ      
ร้อยละ 9.1 ตามล าดบั 
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2.5 สรุปข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์
ราชัน” ตามแบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model ของประชาชนทีส่มัครใจเข้า
ร่วมโครงการฯ สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 

2.5.1 ด้านปัจจยัน าเขา้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 55.8 
รองลงมาคือระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 10.9 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.22 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยปานกลางได้แก่ ข้อท่ี 4 มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ ร้อยละ 45.3 มีบางส่วนท่ีตอบเห็นด้วยมาก คือข้อท่ี 5 
เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการฯ ชดัเจน และขอ้ท่ี 4 มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 34.4 ตามล าดบั 

2.5.2 ดา้นบริบท พบวา่ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.0 รองลงมา
คือระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 32.6 และร้อยละ 14.4 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.18 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ตอบเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 8 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความ
ตอ้งการของประชาชน/ชุมชน และขอ้ท่ี 7 วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน ร้อยละ 37.5 และร้อยละ  
37.9 ตามล าดบั 

2.5.3 ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ พบวา่ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 
45.3 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 43.5 และร้อยละ 11.2 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.34 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ขอ้ท่ี 15 มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ ร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 11 และขอ้ท่ี 12 การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
โครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และมีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ร้อยละ 35.8 และร้อยละ 31.2 ตามล าดบั ส่วนการประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 13 และขอ้ท่ี 
14 ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และมีการส่งต่อ
ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา ร้อยละ 42.8  และ ร้อยละ 34.0 ตามล าดบั 

2.5.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ พบวา่ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 
49.8 รองลงมาคือระดบัต ่า และระดบัสูง ร้อยละ 34.4 และร้อยละ 15.8 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.19 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบเห็นดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 19 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 18  มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ และ
มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกได้ส าเร็จ ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 36.1 ตามล าดบั ส่วนการ
ประเมินอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 16 และขอ้ท่ี 20 ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใช้การ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ และความร่วมมือของคนในชุมชน ร้อยละ 40.7 และร้อยละ 36.5 
ตามล าดบั 

2.5.5 ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ พบวา่ ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่งร้อยละ 21 – 30 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ 
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2.6 สรุปข้อมูลความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เกีย่วกบั
ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน” สรุปแต่ละดา้นดงัน้ี 
 2.6.1 ดา้นการรับรู้ของประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่า ร้อยละ 
36.8 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ร้อยละ 34.7 และร้อยละ 28.4 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.08 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 2 เป็นโครงการกิจกรรมรณรงคมุ์่งให้ขอ้มูลให้
เกิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 40.4 และมีบางส่วน
ตอบ “ใช่” ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 3 เป็นโครงการเชิญให้ประชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มาออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้) ร้อยละ 37.9 ตามล าดบั  
 2.6.2 ด้านทกัษะการตดัสินใจ พบว่าส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ 
ระดับต ่า และระดับสูง ร้อยละ 33.0 และร้อยละ 24.2 โดยมีค่าเฉล่ีย 2.90 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 8  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญ
ชวนให้ท่านเลิกสูบบุหร่ีตามนโยบายโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ท่านจะ
ตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือขอ้ท่ี  7 เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และน าไปสู่
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 54.7 เม่ือพิจารณาท่ีตอบ “ใช่” คือข้อท่ี 9 เม่ือหมออนามัย 
(บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข)  เชิญชวนให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม รณรงคส์ร้างกระแสสุขภาพ ของ
โครงการฯ ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที ร้อยละ 22.8 ตามล าดบั 
 2.6.3 ดา้นทกัษะการจดัการตนเอง พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 
ระดับสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 31.6 และร้อยละ 24.9 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.93 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 15 ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 
ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที และขอ้ท่ี  11
เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี ตามนโยบายโครงการฯ ท่าน
จะเลิกสูบบุหร่ีทนัที ร้อยละ 51.2 และร้อยละ 50.2 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาท่ีตอบ “ใช่” คือขอ้ท่ี 12 เม่ือท่าน
ตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีของโครงการฯ ในพื้นท่ี
ทนัที ร้อยละ 27.4 ตามล าดบั 
 2.6.4 ด้านทักษะการส่ือสาร พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ 
ระดับสูง และระดบัต ่า ร้อยละ 34.4 และร้อยละ 29.5 โดยมีค่าเฉล่ีย 1.95 ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบ “ไม่แน่ใจ” คือขอ้ท่ี 19 ท่านจะประชาสัมพนัธ์ บอกเล่าให้คนในชุมชนของท่านรู้จกั
โครงการฯ ร้อยละ 48.4 และขอ้ท่ี 17 ท่านจะแนะน าเพื่อน ญาติ พี่น้อง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีให้
เขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 47.4 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาท่ีตอบ “ใช่” คือขอ้ท่ี 17. ท่านจะแนะน าเพื่อน ญาติ พี่
นอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ร้อยละ 22.5 ตามล าดบั  
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5.2 อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งค์ราชนั” กรณีศึกษาเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน ซ่ึงประยุกตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน
ในภาพรวมตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP model จากการสัมภาษณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกลุ่มผู ้
ให้บริการ ไดแ้ก่ อสม.  และ เจา้หน้าท่ี รพ.สต.) (2) ตวัแทนภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ สสจ. สสอ. เครือข่ายหมอ
อนามัย และ รพ.สต. ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในพื้นท่ีด าเนิน
โครงการ (3) กลุ่มผูรั้บบริการประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งค์ราชนั ตลอดจนการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นบริบท 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านผลลัพธ์ของโครงการ อีกทั้ งเพื่อ
การศึกษาความแตกฉานด้านสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการรับรู้ของ     
อสม. ด้านทกัษะการตดัสินใจ ด้านทกัษะการจดัการตนเอง และด้านทกัษะการส่ือสาร สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 
 5.2.1 อภิปรายผลการประเมินผลการด าเนิน โครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทั่วไทย เทิด
ไท้องค์ราชัน” กรณศึีกษาเชิงพืน้ทีใ่นจังหวดัพะเยาและจังหวดัน่าน ดงัน้ี 
  5.2.1.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ
ทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่านพบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัสูง 
เน่ืองจาก  อสม.และประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าถึงข้อมูลและวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ ท่ีชดัเจนและทัว่ถึงท าให้การประเมินดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากในรายข้อการด าเนินโครงการฯ มีการสนับสนุนและจดัสรร
งบประมาณด าเนินโครงการฯ อยา่งเหมาะสมเพียงพอ มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ชดัเจน มีการแบ่ง
หน้าท่ีท่ีเหมาะสมและเจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการฯ ชดัเจน   ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาของธณัฐญา รุดโถและคณะ (2557) ศึกษาการประเมินผลด้าน
บริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในเขตอ าเภอ
นาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าดา้นปัจจยัน าเขา้ ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีให้บริการ 
บุคลากร ยาและเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย ์เห็นวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ 
รพ.สต. มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีท างานเป็นทีม และเป็นทีมท่ีมีศกัยภาพในการ
ท างาน มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ มีความตั้ งใจและจริงจงัในการขับเคล่ือนโครงการฯเพื่อ
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี และส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการมารับบริการ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพในกลุ่มผูบ้ริหารพบวา่ การด าเนินโครงการฯ เช่นในจงัหวดัพะเยามี
ทีม/ชมรมเครือข่ายหมออนามยัเป็นตวัขบัเคล่ือนโดยมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีบุคลากรแพทย ์พยาบาล เภสัชกร
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการฯ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ 
สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ  ดงัค ากล่าวผูบ้ริหารท่านหน่ึงกล่าววา่  “มีการสนับสนุนองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ี 
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จัดอบรมจ านวน 2 คร้ังเพ่ือให้บุคลากรได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและน าความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอด
โดยทีมวิทยากรในระดับจังหวัด และบูรณาการไปถึงคลินิกจิตเวชบ าบัดบุหร่ีในระดับพื้นท่ีเพ่ือให้
ครอบคลุมการเข้าถึงบริการของประชาชน” รวมทั้งแนวทางการด าเนินโครงการเพื่อให้เขา้ใจวตัถุประสงค์
และแนวทางในการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั สอดคล้องกบัหลกัการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ซ่ึงสตัฟเฟิลบีม (2000)ได้กล่าวถึงปัจจัยน าเข้าว่า โครงการนั้ นจะท าให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพดีข้ึนไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ งบประมาณ การวางแผนงานการ 
เลือกกิจกรรมในโครงการท่ีคาดวา่จะท าใหโ้ครงการหรือแผนงานนั้นประสบความส าเร็จ  
  5.2.1.2 ดา้นบริบทของโครงการฯ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่านพบวา่ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบั
ต ่า และระดบัสูง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยมากเก่ียวกบักิจกรรมของโครงการ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และวตัถุประสงค์ ของโครงการ และรายขอ้เก่ียวกบัหลกัการและ
เหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของสังคม เน่ืองจากการด าเนินโครงการฯ คร้ังน้ี มีการจดั
ประชุมถ่ายทอดนโยบายในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สสจ. สสอ. 
สมาคมสาธารณสุข เครือข่ายหมออนามยั รพ.สต. และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการรับทราบนโยบาย 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงการฯ และมีเป้าหมายในการขบัเคล่ือนชดัเจนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และ เนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ (2556) ศึกษาการประเมินผลโครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยัและผูสู้งอายุในชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยในระดบัมากท่ีสุดเร่ืองความสอดคล้องของหลกัการและเหตุผลของโครงการกบัสภาวะสุขภาพของ
สังคม รองลงมา คือ กิจกรรมโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและกิจกรรมโครงการท าให้
การด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
ผูบ้ริหารท่านหน่ึงในจงัหวดัพะเยา กล่าววา่ “จังหวดัพะเยา มีการถ่ายทอดนโยบายในระดับจังหวดัโดยมผีู้ว่า
ราชการเป็นประธาน และส่ังการในระดับอ าเภอ และต าบล ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติและวัตถุประสงค์
ของโครงการ รวมท้ังได้จัด Kick off / TOR ระดับจังหวัด อ าเภอ  จัดกิจกรรมในวัน อสม.วันงดสูบบุหร่ีโลก
และบันทึกข้อมูลเลิกบุหร่ี” และสอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงสตฟัเฟิลบีม 
(2000)ไดท่ี้กล่าวว่าการประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) เป็นรูปแบบการประเมินเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
เหตุผลเพื่อช่วยให้การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการมีความสัมพนัธ์เก่ียวกับสภาพแวดล้อมความ
ตอ้งการและเง่ือนไขท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม นอกจากนั้นยงัช่วยในการวินิจฉยัปัญหาเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาคุณค่าหรือตีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคเ์ป็นไปตามเป้าประสงคข์องโครงการ 
  5.2.1.3 ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการฯ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจ
เขา้ร่วมโครงการฯทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัต ่า 
รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง และระดบัสูง ตามล าดบั อาจเป็นเพราะการด าเนินโครงการฯ คร้ังน้ียงัเป็น
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ระยะแรก ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้น้อย ในการด าเนินโครงการน้ีมีปัญหาความไม่เข้าใจของ
ประชาชนการด าเนินกิจกรรมในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ การแกไ้ขปัญหาโดยเจา้หนา้ท่ีจะมีการลงไป
พูดคุยท าความเขา้ใจ อธิบายวตัถุประสงค ์ให้ความรู้ และประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนอยา่งต่อเน่ืองและ
ส าหรับคนท่ีเขา้ใจยากก็จะเขา้ไปพูดคุยแบบตวัต่อตวั และการเยี่ยมบา้นเป็นระยะ ซ่ึงเม่ือประชาชนไดรั้บ
ทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นก็ให้ความร่วมมือในการการด าเนินกิจกรรมงานตามโครงการเป็นอยา่งดีและ
มีการปรับเปล่ียนเวลาในการร่วมโครงการใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิตของประชาชน เช่น เม่ือมีเวลาวา่งก็จะไปชกัชวน
คนท่ีสูบบุหร่ีเขา้ร่วมโครงการฯ คร้ังละ 1-2 คน โดยเร่ิมจากน้อยไปมาก หรือมีการจดักิจกรรม เช่น ออก
ก าลงักาย พิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลและ รพ.สต.จดั ก็จะปลีกตวัมาร่วมกิจกรรมก่อนไปประกอบ
อาชีพหลกัของตนเองหลงัจากประชาชนกลบัจากการประกอบอาชีพสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนัธ์ทิพา 
อินทรศร และ วงศา เลาหศิริวงศ์ (2555) กล่าววา่ กระบวนการด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จจะตอ้ง
มีการบูรณาการกิจกรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัโครงการอ่ืนๆ ดา้นกระบวนการมีเครือข่ายการท างานและมี
การปรับเปล่ียนกิจกรรมและช่วงเวลาให้เขา้กบัวถีิชีวติของประชาชน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วน
ใหญ่ตอบเห็นด้วยมาก ได้แก่ ขอ้ท่ีมีก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคล้องกบัโครงการเพื่อเพิ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และรายขอ้ท่ีมีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา รายขอ้ท่ีมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ และขอ้ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 
3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และมีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผล
ให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์โครงการ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากผูบ้ริหาร
ท่านหน่ึงในจงัหวดัพะเยา กล่าววา่ “การด าเนินโครงการฯ ในพืน้ท่ีจังหวัดมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน
โดยผ่านการประชุมถ่ายทอดในระดับจังหวัด และจัดกิจกรรมรณรงค์ท่ีสอดคล้องกับโครงการเพ่ือเพ่ิมและ
ชักชวนให้ประชาชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงถ้าประชาชนตระหนักในปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้
จะท าให้เขาเห็นความส าคัญมากย่ิงขึ้นและในจังหวัดมีการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล วัด ชุมชน เป็นต้น กิจกรรมท่ีเห็นเด่นชัดของเรา คือ วัน อสม. แห่งชาติ และงานบุญ
ทางศาสนา เราจะเอากิจกรรมของโครงการ“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชันไปประชาสัมพันธ์
ด้วย” สอดคล้องกบัหลกัการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงสตฟัเฟิลบีม (2000)ไดท่ี้กล่าววา่การ
ประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการ
กิจกรรมโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อหาขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการด าเนินตาม
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบขั้นตอน 
  5.2.1.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง
รองลงมาคือระดับต ่า และระดับสูง เน่ืองจากการด าเนินโครงการฯ มีการจัดอบรมถ่ายทอดนโยบาย 
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ และหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
ร่วมกบั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเร้ืองรังทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน
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ไดจ้ดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายและผลกระทบจากการสูบบุหร่ี ให้เจา้หน้าท่ีในระดบัพื้นท่ี รพ.สต. 
และอสม. เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปให้กบัประชาชนเพื่อสร้างความ
ตระหนกัในการดูแลสุขภาพและเห็นความส าคญัของการสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ดว้ย  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดว้ยมากในขอ้ท่ีเก่ียวกบัความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใช้
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตนเองได ้และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดบัมากสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของศิริพร จินดารัตน์ และ สุกัญญา โลจนาภิวฒัน์ (2556) ศึกษาการประเมินผลการใช้แนว
ปฏิบติัการสนบัสนุนการเลิกบุหร่ีของผูใ้ชบ้ริการคลินิกอดบุหร่ี ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อการใช้
แนวปฏิบติัของผูใ้ช้แนวปฏิบติั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 9.6 อยูใ่นระดบัมาก จากการพฒันา
แนวปฏิบติัจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล และมีการสาธิตตวัอย่างการใช้แนวปฏิบติัแก่กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการคลินิกอดบุหร่ี นอกจากนั้นการด าเนินโครงการฯ พบวา่รายขอ้ท่ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดว้ยมาก
ไดแ้ก่ ระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ ประชาชนไดรั้บค าแนะน า/เทคนิคในการขา้ร่วม
โครงการจนส าเร็จ  และความร่วมมือของคนในชุมชนนั้ น เน่ืองจากการด าเนินโครงการฯ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกและบูรณาการในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม เช่น การเยี่ยมบา้นร่วมกบัสหสาขา
วชิาชีพทีมหมอครอบครัวท าให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลจากแกนน าสุขภาพโดยเฉพาะ อสม. ท่ีเป็นตวัแทนใน
การเชิญชวนและให้ความรู้กบัประชาชนส่งผลให้ประชาชนเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม และกรณีท่ีมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการฯ หรือส าหรับคนท่ีตอ้งการเลิก
สูบบุหร่ีในระยะเร่ิมแรก ในพื้นท่ีจะมีหน่วยให้ค  าปรึกษาและคลินิกเลิกสุบุหร่ีจะมีเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงไปให้ความรู้ ค  าแนะน า กบัผูท่ี้ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีถึงบา้นพร้อมให้ค  าแนะน าตลอด 24 ชัว่โมง ดงั
ค ากล่าวของเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงบอกวา่ “ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง พะเยา ทุก รพ.สต.จะมีคลินิกเลิกบุหร่ีให้บริการ
ประชาชน กรณีท่ีพบ case หนักเราจะมีแนวทางในการส่งต่อไปยัง รพ.พะเยา หรืออ าเภออ่ืนๆ จะมีแนว
ทางการด าเนินเหมือนกันท้ังหมด ซ่ึงในรพ.พะเยา จะมทีีมแพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้องในการบ าบัดดูแล” นอกจากนั้นยงัมีการสร้างนวตกรรมเลิกบุหร่ีให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ
ด้วย เช่น โครงการนวดกดจุดท าให้ไม่อยากบุหร่ีและโครงการผลิตสมุนไพรหญ้าดอกขาว เป็นต้น 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทธิ์ยาภรณ์ มะละศิลป์ และสุนิดา ปรีชาวงษ ์(2555) ไดศึ้กษา ผลของการให้
ค  าปรึกษาเพื่อการเลิกบุหร่ีร่วมกบัการนวดกดจุดสะทอ้นต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหร่ี
ในผูป่้วยโรคเร้ือรัง พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการเลิกบุหร่ีของกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการ
ให้ค  าปรึกษาเพื่อการเลิกบุหร่ีร่วมกบัการนวดกดจุดสะทอ้นมากกว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  5.2.1.5 ดา้นผลลพัธ์ของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการฯ ทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัน่าน พบวา่ส่วนใหญ่ระบุวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบ
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลางระหวา่งร้อยละ 21 – 30 ทั้งน้ีเน่ืองจากการด าเนินโครงการฯ อาจ
ยงัมีปัญหาในเร่ืองการประสานงานในระยะแรกท าใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดช้า้ จึงไดมี้รูปแบบการแกไ้ข
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ปัญหาโดยให ้อสม. เป็นตวัขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ีและให ้อสม.ชกัชวนคนท่ีสูบบุหร่ีในชุมชน 1:1 จากนั้น
ขยายต่อไป 1:2 ซ่ึงการชกัชวนเขา้ร่วมโครงการฯ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรค เช่น คนสุบุหร่ีบางรายไม่อยู่
บา้นในช่วง อสม. เขา้ไปเยีย่ม ท าใหต้อ้งปรับเปล่ียนเวลาและหาจงัหวะเขา้ไปพบท่ีไร่นาแทน  

5.2.2 ความแตกฉานด้านสุขภาพของอสม. และประชาชนทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  
การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ได้แบ่งองค์ประกอบความแตกฉานด้านสุขภาพออกเป็น 4 ด้านดงัน้ีคือ 

ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินโครงการฯและพิษภยัของบุหร่ี ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการจดัการตนเอง
และทกัษะการส่ือสาร ของ อสม. และประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ ทั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดั
น่าน พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ระดบัสูง และระดบัต ่า ตามล าดบั ผลจากการวิจยัน้ี
แสดงให้เห็นถึงปัญหาเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้และเขา้ใจส่ือความรู้ดา้นสุขภาพของประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลให้ประชาชนเกิด
พฤติกรรมและการปฏิบติัตวัในการป้องกนัผลกระทบและพิษภยัของบุหร่ีท่ีไม่เหมาะสม สะทอ้นให้เห็นถึง
ปัญหาการด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมท่ีอาจจะ
ไม่ประสบผลส าเร็จไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้นการด าเนินงานกิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแสและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ” ให้ประสบผลลพัธ์ท่ีดีจึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ในการท่ีจะหาวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีระดบัความแตกฉานด้านสุขภาพให้อยู่ระดบัเพียงพอ จากผล
การศึกษาอาจเน่ืองมาจากประชาชนและ อสม.ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาศยัอยูใ่นชนบท การเขา้ถึงขอ้มูล
สร้างกระแสกิจกรรมรณรงค์และขบัเคล่ือนให้ประชาชนเห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ีและ
ความส าคัญของโครงการฯ ไม่ครอบคลุม อีกทั้ งปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา และประวติัการเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกอายุ 14 ปี สอดคล้องกับ
การศึกษาของนงลกัษณ์ แกว้ทอง (2557) พบว่า ร้อยละ 89.0 ของกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความแตกฉานดา้น
สุขภาพก ้าก่ึงและไม่เพียงพอทั้งน้ีทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอาศยัในเขตชนบทและส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ตอบใช่กับข้อ เป็นโครงการ
กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ” และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ และโครงการฯ ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง
และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ตามล าดบั ซ่ึงกิจกรรมโครงการฯ ด าเนินกิจกรรมรณรงค์และขบัเคล่ือนให้
ประชาชนเห็นความส าคญัของผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม น าไปสู่การเลิกสูบ
บุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างรูปแบบการขบัเคล่ือนโดยการให้มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เช่น บา้น วดั 

โรงเรียน เป็นตน้ 
2. สร้างองค์ความรู้ให้กบัประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น การอบรมให้ความรู้ 

การจดัเวทีสัมมนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเลิกสูบบุหร่ี 
3. การจดักิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์อย่างหลากหลาย เช่น การแจกส่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านช่อง

สังคมออนไลน์มากข้ึน การจดันิทรรศการสอดแทรกตามเทศกาล เช่น วนั อสม. วนังดสูบบุหร่ีโลก วนั
ส าคญัทางศาสนา การเดินขบวนรณรงค ์เป็นตน้ อยา่งต่อเน่ือง 

4. การสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้ของขวญัหรือรางวลัสาหรับผูท่ี้มีส่วนในการประชาสัมพนัธ์ 
ชกัชวนประชาชนใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งถาวร 

5. การสร้างรูปแบบการบริหารจดัการของหน่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เช่น มีคณะกรรมการใน
การขบัเคล่ือนในแต่ละจงัหวดั มีการประชุม มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

6. มีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบในทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อการส่งเสริมใน
ส่วนท่ีดีใหดี้ยิง่ข้ึนไป หรือปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ียงับกพร่องไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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แบบสอบถามส าหรับประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

การประเมินผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย  “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย 
เทดิไท้องค์ราชัน”  ของภาคเหนือ 

จงัหวดั............................................................................................... 
วตัถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต ้โครงการ
ตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของภาคเหนือ 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ค าช้ีแจง   

1. กรุณาอ่านค าช้ีแจงของแบบสัมภาษณ์ในแต่ละชุด 
2. แบบสอบถามน้ีมีขอ้ค าถาม  3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” 

3. ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชาชนเก่ียวกบัโครงการตามนโยบาย 
“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

4. โปรดตอบค าถามในแต่ละส่วนตามความเห็นของท่าน 
5. กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

 
ขอรับรองวา่ จะเก็บขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั และจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะ

ในรูปท่ีเป็นสรุปผลโครงการ การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กระท าไดเ้ฉพาะกรณีจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางวชิาการเท่านั้น 

ขอรับรองว่า หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการ ขา้พเจา้จะไดรั้บการแจง้
ใหท้ราบโดยไม่ปิดบงัซ่อนเร้น 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้ และมีความเขา้ใจดีทุกประการ และยนิยอมเขา้ร่วม 
ตลอดโครงการ 

     ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน 
      ดร.เกษแกว้  เสียงเพราะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดใส่เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องส่ีเหล่ียมเพียงตวัเลือกเดียว หรือเติมค าตอบลงในช่องวา่งตามความ
เป็นจริง 
1.  เพศ 
  (     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
2. อาย ุ
  (     ) 1.  ต  ่ากวา่ 20 ปี     (     )  2. 20 - 30 ปี 
  (     ) 3. 31 - 40 ปี      (     ) 4. 41 - 50 ปี 
  (     ) 5. 51 - 60 ปี     (     ) 6. มากกวา่ 60  ปี ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
  (     ) 1 ไม่ไดศึ้กษา      

(     ) 2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  (     ) 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า  

(     ) 4. อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเท่า 
  (     ) 5. ปริญญาตรี    

(     )  6. ปริญญาโท 
(     )  7. สูงกวา่ปริญญาโท 

4. สถานภาพสมรส    
  (     ) 1.  โสด      (     )  2. แต่งงาน 
  (     ) 3. หยา่      (     ) 4. หมา้ย 
  (     ) 5. อ่ืน  ๆระบุ........................................................................................    
5. การประกอบอาชีพ  
  (     ) 1.  ท  านา, ท าสวน, ท าไร่    (     )  2. รับจา้งทัว่ไป 
  (     ) 3. คา้ขาย      (     ) 4. รับราชการ 
  (     ) 5. รัฐวสิาหกิจ    (     ) 6. ธุรกิจส่วนตวั 
  (     ) 7. อ่ืน  ๆระบุ................................................................................................  
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6. รายไดข้องท่านต่อครอบครัว (ต่อเดือน) 
  (     ) 1.  ต  ่ากวา่ 5,000 บาท    (     )  2. 5,000-10,000 บาท 
  (     ) 3. 10,001-15,000 บาท    (     ) 4. 15,001-20,000 บาท 
  (     ) 5. 20,001-25,000 บาท    (     ) 6. 25,001-30,000 บาท 
  (     ) 7. มากกวา่ 30,000 บาท  
7. ความเพียงพอของรายได ้
  (     ) 1.  เพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ    (     )  2. ไม่เพียงพอ/มีหน้ีสิน 
  (     ) 3. มีพอเหลือเก็บ    (     ) 4. อ่ืน  ๆระบุ.................................... 
8. ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ 

(     ) 1.  เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้   (     )  2. สูบบุหร่ีทุกวนั 
(     ) 3.  สูบบุหร่ี แต่ไม่ทุกวนั      
(     )  4. อ่ืน  ๆระบุ.............................................................................................. 

9. เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกเม่ือท่านอาย ุ...................... ปี   (ถ้าเคยสูบแต่ปัจจุบันเลกิแล้วให้ข้ามไปข้อ 12) 
10. ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเส้นคร้ังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัต่ืนนอนตอนเชา้ ใช่หรือไม่ 

(   ) 1. ใช่     (   ) 2. ไมใ่ช่ 
11. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น ใช่หรือไม่  

(   ) 1. ไมใ่ช่    (   ) 2. ใช่ (ระบุ ........................ คร้ัง) 
12. การพยายามเลิกบุหร่ี เก่ียวเน่ืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ 

(   ) 1. เก่ียวขอ้ง    (   ) 2. ไม่เก่ียวขอ้ง 
13. ท่านรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั หรือไม่และจาก
แหล่งใด 

(   ) 1. ไม่รู้จกั   (   ) 2. รู้จกัและรับขอ้มูลจาก.......................................... 
13. . ท่านไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัหรือไม่ และจากแหล่ง
ใด  

(   ) 1. ไม่ไดรั้บ   (   ) 2. ไดรั้บการชวนจาก              
  (   )    2.1  อสม.              
  (    )  2.2  อ่ืน ๆ .......................... 

15. ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านสามารถเชิญชวนผูสู้บบุหร่ีได ้............ คน 
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ส่วนที ่2 การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง ตามความรู้สึก ความคิดเห็นของท่านในขอ้ต่อไปน้ีเพียงช่องเดียว  

ค าจ ากดัความ    

(5) มากท่ีสุด หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัขอ้ค าถาม 

(4) มาก หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากกบัขอ้ค าถาม 
(3) ปานกลาง หมายถึง ท่านเห็นดว้ยปานกลางกบัขอ้ค าถาม 
(2) นอ้ย หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยกบัขอ้ค าถาม 
(1) นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดกบัขอ้ค าถาม 

 

ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
( 1 )  

น้อย 
 (2) 

ปาน
กลาง 
 (3) 

มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

ด้านปัจจยัน าเข้า      

1. มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” ชดัเจน และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

     

2. มีการสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ี
ทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

     

3. มีสถานท่ีอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ด าเนินโครงการ 

     

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนิน
โครงการ 

     

5.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนิน/พฒันาโครงการ“3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ชดัเจน 

     

ด้านบริบท      

6. หลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาวะสุขภาพของสงัคม      

7. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน      

ด้านบริบท (ต่อ)      

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการ 
ของประชาชน/ชุมชน 
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ข้อความ น้ อ ย
ที่ สุ ด  
( 1 )  

น้อย 
 (2) 

ปาน
กลาง 
 (3) 

มาก 
 (4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

9.  กิจกรรมของโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การด าเนินงาน และ
วตัถุประสงค ์ของโครงการ 

     

10. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์
และขบัเคล่ือนกิจกรรมน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีและการลงมือปฏิบติัปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

     

ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      

11. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” 

     

12. มีการบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      

13. ก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคท่ี์สอดคลอ้งกบัโครงการเพ่ือเพ่ิมผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (โปรดระบุ....................................................................................) 

     

14. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา      

15. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ      

ด้านผลผลติของโครงการ      

16. ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการน าไปใชก้ารส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพตนเองได ้

     

17. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้ าเร็จ      

18. ท่านใหค้ าแนะน า/เทคนิคใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนส าเร็จ  
(โปรดระบุ....................................................................................) 

     

19. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      

20. ความร่วมมือของคนในชุมชน      

ด้านผลลพัธ์ของโครงการ >40% 
31-
40% 

21-
30% 

11-
20% 

0-10% 

21. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้ าเร็จ เม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
(โปรดระบุเป็นร้อยละ) 
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ส่วนที ่3 แบบสัมภาษณ์ความแตกฉานด้านสุขภาพของประชาชนเกีย่วกบัโครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลกิ
บุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง ตามความรู้สึก ความคิดเห็น ของท่านในขอ้ต่อไปน้ีเพียงช่องเดียว  

ค าจ ากดัความ    

(3) ใช่ หมายถึง ท่านเห็นดว้ยท่ีสุดกบัขอ้ค าถาม 
(2) ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่แน่ใจกบัขอ้ค าถาม 
(1) ไม่ใช่ หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ค าถาม 

 
ข้อความ 

ใ ช่  
ไม่
แน่ใจ 

ไม่ใช่ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ    
1. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการท่ีด าเนินกิจกรรม
ลงมือท าควบคู่ไปกบั กิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแส  

   

2. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการกิจกรรมรณรงค์
มุ่งใหข้อ้มูลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง “ทศันคติ”   และน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

   

3. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นโครงการเชิญให้
ประชาชนท่ีสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หม้าออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ เลิกบุหร่ี (เลิกเหลา้)  

   

4. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ
เห็นความส าคญัของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

   

5. โครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียงและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

   

ด้านทักษะการตดัสินใจ    

6. เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
ตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

   

7. เม่ือท่านเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ท่านจะมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ทศันคติ”   และ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

   

8.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเลิกสูบบุหร่ีตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีทนัที 
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ข้อความ 

ใ ช่  
ไม่
แน่ใจ 

ไม่ใช่ 

9.  เม่ือหมออนามยั (บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) เชิญชวนใหท่้านเขา้ร่วมกิจกรรม รณรงค์
สร้างกระแสสุขภาพ ของโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะ
ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัที 

  
 

10. เม่ือเม่ือท่านมีปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ีท่านจะไปหา หมออนามยั 
(บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ทนัทีเพ่ือช่วยในการส่งต่อ ตามนโยบายโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

  
 

ทักษะการจดัการตนเอง    
11. เม่ือท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบุหร่ี ตามนโยบาย
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ท่านจะเลิกสูบบุหร่ีทนัที 

   

12. เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการบ าบดัหรือเลิกสูบบุหร่ี ท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีของ
โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพ้ืนท่ีทนัที 

   

13. เม่ือท่านตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ท่านจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ี
ดี เช่น ออกก าลงัใจสม ่าเสมอ  

   

14. เม่ือท่านสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ท่านจะจดัการตนเองเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจตนเองอยา่งเสม ่าเสมอ    

15. ท่านตั้งใจจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”
ไปบอกหรือขยายความรู้ต่อบุคคลในครอบครัวท่านทนัที 

   

ทักษะการส่ือสาร    

16. ท่านจะบอกประโยชนท่ี์ท่านไดรั้บจากการเขา้โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งค์
ราชนั” และแนวปฏิบติัของโครงการฯ ใหค้นอ่ืนฟัง 

   

17. ท่านจะแนะน าเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบครัวท่ีสูบหร่ีใหเ้ขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

   

18. เม่ือท่านอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์คนสูบบุหร่ี อนัตราย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบ
บุหร่ีท่านจะไปท่ีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีใกลบ้า้น และขอ้มูลจากโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิด
ไทอ้งคร์าชนั” 

   

19. ท่านจะประชาสมัพนัธ์ บอกเล่าใหค้นในชุมชนของท่านรู้จกัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

   

20. ท่านจะแนะน าและบอกวิธีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีในชุมชนของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ การประเมินผลโครงการเลกิบุหร่ีระดับพืน้ที ่กรณีศึกษา โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลกิบุหร่ีทัว่ไทยเทดิไท้องค์ราชัน”  ในเขตภาคเหนือ 

จงัหวดั...............................................................................................  
(สัมภาษณ์เชิงลกึ อสม.) 

 
วตัถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย  
                                  เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย  
                                  เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 
 

 1.1 ช่ือ-สกุล.................................................................................................. อาย ุ....................................................... 
 1.2 ต าแหน่ง.................................................................................................................... 
   
ส่วนท่ี 2  แนวค าถามเก่ียวกบัการประเมินผลโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
 2.1 สถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ ในการด าเนินโครงการ เป็นอยา่งไร 
 2.2 ท่านรับรู้ขอ้มูลโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ อยา่งไร 
 2.3 ท่านเมีความคิดห็นอยา่งไรเก่ียวกบั โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  
 2.4 ท่านคิดวา่ กิจกรรมลงท า “การเชิญชวน การชกัชวน หรือการช่วยใหค้นเลิกสูบบุหร่ี” เป็นอยา่งไร 
 2.5 ท่านมีการวางแผน หรือ ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.6 ท่านคิดวา่งบประมาณ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานมีเพียงพอ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.7 มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือไม่ อยา่งไร และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์การประเมินผลโครงการเลกิบุหร่ีระดับพืน้ที ่กรณศึีกษา โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่

ไทยเทดิไท้องค์ราชัน”  ในเขตภาคเหนือ 
จงัหวดั...............................................................................................  
 (สัมภาษณ์เชิงลกึ เจ้าหน้าที ่รพ.สต.) 
วตัถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ 
  ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย  
                                  เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือ-สกุล................................................................................... อาย ุ.................................... 
 1.2 ต าแหน่ง.................................................................................................................... 
   
ส่วนที ่2  แนวค าถามเก่ียวกบัการประเมินผลโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 
 2.1 สถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ ในการด าเนินโครงการ เป็นอยา่งไร 
 2.2 ท่านรับรู้ขอ้มูลโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ อยา่งไร 
 2.3 ท่านเมีความคิดห็นอยา่งไรเก่ียวกบั โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  
 2.4 ท่านท าหนา้ท่ีพี่เล้ียง ใหก้บั อสม. อยา่งไร  
 2.5 ท่านมีการวางแผน หรือ ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.6 ท่านไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ 3 ลา้น 3 ปี แก่ อสม. หรือไม่ 
อยา่งไร 
 2.7 ท่านคิดวา่งบประมาณ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานมีเพียงพอ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.8 มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือไม่ อยา่งไร และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร  
 
 
 
 
 



133 
 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ การประเมินผลโครงการเลกิบุหร่ีระดับพืน้ที ่กรณีศึกษา โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหร่ีทัว่ไทยเทดิไท้องค์ราชัน”  ในเขตภาคเหนือ 
วตัถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน (ระยะท่ี 1) โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ 

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย  
                                  เทิดไทอ้งคร์าชนั ในเขตภาคเหนือ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 
 
 1.1 ช่ือ-สกุล................................................................................ อาย ุ............................. 
 1.2 ต าแหน่ง.................................................................................................................... 
   
ส่วนที ่2  แนวค าถามเกีย่วกบัการประเมินผลโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 
 2.1 ท่านเมีความคิดห็นอยา่งไรเก่ียวกบั โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  
 2.2 หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผน ในการด าเนินโครงการฯ  อยา่งไร 
 2.3 หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพนัธ์โครงการฯ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.4 หน่วยงานของท่านมีวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ อยา่งไร 
 2.5 หน่วยงานของท่านไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ 3 ลา้น 3 ปี แก่ 
เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. และ อสม. หรือไม่ อยา่งไร 
 2.6 ท่านคิดวา่งบประมาณ/วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานมีเพียงพอ หรือไม่ อยา่งไร 
 2.7 มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางแก้ไข
อยา่งไร 
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ภาคผนวกที ่2 
ภาพกจิกรรม 
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